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PRODUCTIVITA TE

EFICIENȚĂ

Pe șantierul 
„Porțile de Fier-2“

Constructorii hidrocentralei „Por
țile de Fier-2“ au demarat, incă 
de anul trecut, lucrările la un 
important obiectiv : digul de deviere 
a Dunării in brațul principal de 
la Ostrovul Mare. Potrivit solu
țiilor stabilite în comun de specia
liștii români și iugoslavi, în prima 
etapă se inchide, printr-un dig de 
pămint. brațul de la Gogoșu și se 
reduce la mai puțin de jumătate 
deschiderea brațului principal dispus 
spre malul iugoslav al Dunării. 
Considerată drept una dintre cele 
mai grele operații, lucrarea este 
menită să creeze incinta îndi- 
guită unde urmează să se con
struiască pe uscat — cele două 
centrale electrice și barajul deversor 
prevăzut pe brațul principal al flu
viului. La realizarea sa, constructorii 
aplică tehnologii moderne, verificate 
pe șantierul sistemului hidroenerge
tic și de navigație „Porțile de Fier-1“.

în 1978 — 6 500 de aparta
mente în județul Dolj

în județul Dolj se vor construi, 
anul acesta, 6 500 apartamente, nu
măr egal cu cel realizat aici în pri
mii doi ani ai cincinalului. O însem
nată parte dintre noile apartamente 
sint amplasate în cartierele „Craiovi- 
ța nouă", .,1 Mai", Calea București, 
Rovine. „23 August", Piața gării, Se- 
verinului și Brazda lui Novac, in o- 
rașele Băilești, Filiași. Segarcea, Ca
lafat și în viitorul centru urban Ple- 
nița. Va începe construcția celor din
ții blocuri și a unui cinematograf 
cu 500 de locuri în zona centrală a 
Craiovei. (Agerpres).

ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
Adoptarea programului suplimentar cere o schimbare radicală a con

cepției despre dezvoltarea economică, punîndu-se un accent mai mare pe 
calitate, pe eficiență economică, pe creșterea productivității muncii.

NICOLAE CEAUȘESCU
— La jumătatea lunii trecute, con

structorii de mașini au raportat în
deplinirea planului pe primii doi ani 
ai cincinalului. Care sînt realizările 
cele mai deosebite ce caracterizează 
progresele obținute de această ramură 
de avangardă a industriei noastre 
socialiste in actualul cincinal?

— Din capul locului, vreau să scot 
în evidență sprijinul deosebit de 
substanțial pe care-I primim noi, lu
crătorii din industria constructoare 
de mașini, din partea conducerii 
partidului, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
atit în fundamentarea planului și 
orientarea întregii activități, cit și în 
realizarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor ce nș revin. De-a lungul 
anilor, în industria constructoare de 
mașini, pe lingă colectivele cu tra
diție, s-au format și consolidat zeci 
și zeci de noi colective muncitorești 
in toate județele țării. Sub condu
cerea organizațiilor de partid, colec
tivele constructorilor de mașini sint 
in măsură nu numai să-și asume 
sarcini tot mai mari, ci să le și în
deplinească. Avem și mici excepții 
la care, desigur, mă voi referi. Deo
camdată însă se cuvine să relev că, 
in primii doi ani ai cincinalului, am 
realizat o producție suplimentară de 
circa 8 miliarde lei. concretizată in

produse fizice necesare economiei. 
Am îndeplinit și depășit planul pro
ductivității muncii. Concomitent cu 
asigurarea unui înalt ritm de creș
tere a producției — în doi ani, pro
ducția a sporit cu 26 la sută — 
ne-am preocupat, obținind o seamă

încă un rezultat : în prezent, con
strucțiile de mașini asigură aproape 
80 la sută din utilajele necesare noi
lor obiective de investiții. Și, pen
tru că facem un scurt bilanț, nu pu
tem să nu subliniem faptul că lu
crătorii din construcțiile de mașini

Convorbire cu tovarășul loan AVRAM, 
ministrul industriei construcțiilor de mașini

de realizări bune, de diversificarea 
și înnoirea producției. Produse cum 
sint : instalația de foraj de 10 000 pi, 
petrolierul de 150 000 tdw, locomo
tiva diesel electrică de 4 000 CP, ma
șini de prelucrat prin electroeroziune, 
cu comandă electronică, circuitele in
tegrate pe scară largă, calculatorul 
.,Felix 512", mașini-unelte cu coman
dă program, motorul naval de 7 000 
CP, convertizorul de oțelărie de 
150 tone, coloanele de sinteză și eva- 
poratoarele pentru industria amonia
cului ș.a., s-au născat in acest cin
cinal, constituind, pe drept cuvînt, 
performanțe ale constructorilor de 
mașini. Pe ansamblul ramurii, pon
derea produselor noi, fabricate in 
perioada ce a trecut din acest cin
cinal, se ridică la circa 28 la sută.

au fost printre primii beneficiari ai 
majorării retribuției.

— Evident, sint rezultate bune, 
notabile pe ansamblul ministerului. 
Totuși, un număr de întreprinderi 
s-au prezentat cu nerealizări la pro
ducția fizică și, îndeosebi, la unii 
indicatori calitativi ai planului. Ce 
concluzii a desprins conducerea mi
nisterului din această realitate?

— Intr-adevăr, un număr de între
prinderi nu și-au realizat sarcinile 
de producție fizieă, la export,- la unii 
indicatori calitativi. Deși planul a 
fost îndeplinit pe ansamblul minis
terului, preocuparea noastră centrală 
este ca fiecare, absolut fiecare între
prindere să-și îndeplinească sarcinile 
ce-i revin. Cauzele unor rămîneri

in urmă sînt cunoscute. Ele rezidă 
in slaba pregătire a producției, ne- 
atingerea parametrilor proiectați la 
unele capacități productive, în func
ționarea deficitară a-relațiilor de co
operare intre întreprinderi. La aces
tea se mai adaugă și unele deficiențe 
existente în calificarea personalului, 
organizarea producției și a muncii, 
exploatarea utilajelor. Iată de ce 
conducerea ministerului, conducerile 
centralelor și întreprinderilor, noi, 
toți vom acționa prin toate pîrghiile 
organizatorice și economice pentru a 
pune ordine în aceste domenii, pen
tru a lichida neajunsurile. Ne pro
punem ca, la nivelul ministerului, să 
facem o selectare a problemelor, 
pentru ca fiecare dintre ele să fie re
zolvată la nivelul de competență sta
bilit de lege. Vom cere tuturor con
siliilor oamenilor muncii din între
prinderi și centrale să acționeze cu 
mai multă fermitate, în lumina exi
gențelor stabilite de Congresul consi
liilor oamenilor muncii, pentru a 
pune neintirziat ordinș în sectoarele 
cu rezultate necorespunzătoare.

— Dar unele întreprinderi in- 
tîmpină greutăți în realizarea planu
lui, pe care nu le pot înlătura fără 
un sprijin efectiv din partea mi
nisterului.

— Firește, vom manifesta, în conti
nuare, receptivitate față de proble
mele reale care există in unele cen
trale și întreprinderi. In acest sens, 
se cuvine să relev că a intrat in prac
tica noastră să constituim echipe de 
specialiști din minister și institute de 
cercetări și inginerie tehnologică, pe 
care le detașăm în unități cu sarcina 
de a soluționa, la fața locului, pro
blemele ce se ivesc, fie că este vorba 
de depășirea consumului de metal, 
nerealizarea planului la productivita
tea muncii, la producția fizică. Așa 
s-au petrecut lucrurile la întreprin
derea de strunguri Tirgoviște, în-

Convorbire realizatâ de 
________ Viorel SALAGEAN 
(Continuare in pag, a V-a)

Cumpăna

în secția turbine a întreprinderii de mașini grele din București se lucreazâ la prelucrarea unei piese de mare 
complexitate Foto : Sandu Cristian

[-------------------------------------------------------------- !
I Primul raport din anul III i
(Laminorul de tablă groasă din cetatea siderurgică a 

Galațiului. Raport de producție de sfirșit de an : mai 
bine de 40 000 tone de tablă groasă peste plan.
Același loc fierbinte de muncă acum, in 1978. Primul 

I raport de producție din noul an : 304 tone tablă groasă
peste plan. Ștafeta tonelor peste a fost, așadar, pre
luată firesc, din mers. Un fapt comun, veți spune.

I Tocmai aceasta ne-a și în
demnat să stăruim asupra
lui, in literele de plumb din

I colțul prezentei pagini de
ziar. Să încercăm o cuprin
dere, la scara întregii țări, a rapoartelor de produc
ție. Cit au caligrafiat, peste, minerii din Herja ? Dar 

I oamenii Reșiței biseculare, dar cei ai Hunedoarei ? Cit
de greu este cuvintul de faptă al constructorilor, al 
țesătoarei ori proiectantului ? Cit de bogat este rapor- 

Itul de hărnicie al oamenilor care priveghează acum 
recolta ce germinează în lanul întins al țării ? Așezați 
una lingă alta aceste mărturii de muncă plină, încunu- 

Inată de satisfacții, pusă sub semnul exigenței etapei pe 
care o străbatem, și veți obține marele și emoționan
tul raport de muncă al țării.

IA devenit aproape o chestiune de orgoliu ca intrarea 
intr-un nou an de muncă, de edificare socialistă 
a patriei, să se facă, din prima secundă, pe sub

I______________________________

arcul de triumf al faptelor noastre. E poate o chestiune | 
de orgoliu, dar și de prevedere. Picătura, adăugată din 
vreme lingă picătură, naște oceanul. Este, in același 1 
timp, și o chestiune de abnegație și de dăruire, inflă- . 
cărata chemare, conținută în mesajul de Anul nou al 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 1
Ceaușescu, omul care din 60 de ani de viață 45 i-a 

consacrat activității revolu- I
ționare, a stimulat energiile |
națiunii, potențialul de mun
că și creație al tuturor ' celor ■ 
ce muncesc, cu brațele și cu 

mintea, pentru mai binele patriei și poporului. Și nu în 1 
ultimul rind, această angajare și mai ambițioasă, țintind 
praguri mai înalte de împliniri, constituie participarea, 
așezată sub semnul responsabilității de stăpîni, produ- I 
cători, beneficiari, la punerea în operă cu fermitate și 
pricepere, sub girul unei înalte calități, a ceea ce s-a 
hotărit la Conferința Națională a partidului.

Intiiele rapoarte de producție din anul III al cincina
lului...

Marele și puternicul șuvoi al națiunii își adună ener- • 
giile, unindu-le vibrant in fluxul fără egal al devenirii 
noastre comuniste.

Iile TANASACHE
. ___ ___ —- ___ ___ ___ ___ ___ —J

De-aici, plecat-au douăș- 
cinci.

De-aici, adică de pe tif
lele Caragica, Pirlogeni și 
Lacul Rezii. Era pe vre
mea cînd satul fugea de 
oraș ca dracu de tămîie. 
Și totuși cei douăzeci și 
cinci s-au prezentat mai 
intii la garnizoana din 
Brăila. Apoi, impreună cu 
cei din 
robanți 
cimpul 
boiului

Ciți s-au mai întors s-a 
uitat. Memoria genera
țiilor a păstrat doar fap
tul că doi dintre cei două
zeci și cinci au fost deco
rați pentru vitejie : sol
datul Lipan Marin și ser
gentul Zodilă Stan. Se 
pare însă că s-au întors 
destul de puțini de vreme 
ce, în 1879, cind doroban
ții veniți din război au 
fost împroprietăriți, a fost 
nevoie să-i unească pe 
cei din Cimpia Călmă- 
țuiului cu. cei din Cimpia 
Brăilei, iar numărul lor 
să fie sporit cu tinerii că
sătoriți din acel an. Pă- 
mintul primit era o pir- 
loagă alternind cu dune 
de nisipuri zburătoare, 
motiv pentru care i-au zis 
satului Pirlogeni. Apoi, ca 
oamenii care știău să facă 
haz de necaz, au schimbat 
toponimul in Parladeni. 
In iulie 1882, cînd au fost 
declarați comună, și-au 
zis Însuratei, șî-așa 
le-a rămas numele.

Războiul le lăsase moș
tenire o comună.

.Una ca multe sute al
tele din România. Adică 
ajunsă rapid in sapă de 
lemn.

Anul 1945. Satul conti
nua să fugă de oraș. In 
schimb, duminicile din 
Brăila își luaseră obiceiul 
să vină și prin însurăței 
camioane cu muncitori. Le 
mai schimbau unora un 
fier de plug, mai schim
bau o vorbă-două, adu
ceau gazete, afișe cu se
cera și ciocanul. Cu astea, 
cu gazetele, nu se prea 
descurcau oamenii. Le a- 
duceau și le puneau purcoi 
pe măsuța din frizeria lui 
Gicâ Baicu, iar noul pri
mar, Radu T. Dumitru, 
zicea unuia sau altuia: 
«Du-te mă și adu-1 p-al 

'lui Nicolae, să ne citeas- 
^Că». îmi spune actualul

Regimentul 9 do- 
a mărșăluit spre 
de bătaie al răz- 

de independență.

primar însurăței.
Eroul Muncii Socialiste, 
Nicolae S. Nicolae : „E- 
ram abia copil, nu price
peam o iotă din ce le ci
team. Țin minte că odată, 
după o astfel de lectură, 
l-am auzit pe unul vor
bind că la însurăței o să 
fie oraș. Eu fusesem pe 
la Brăila, văzusem cum 
arată un oraș. L-am com
parat in gind cu comuna 
noastră. M-a pufnit risul. 
Și pentru că nu mă mai 
opream, s-au supărat și 
m-au alungat din frizerie.

calmul cu care-mi 
beau oamenii. Să fim în
țeleși : este normal ca 
oamenii să-și vorbească 
fără afectare, calm, poli
ticos, Dar de unde acea 
notă de nonșalanță, a- 
proape frizînd detașarea, 
atunci cînd își și iți vor
besc ?

Exemple ? Eram în bi
roul primarului și vor
beam despre comună. îmi 
spunea că are 7 000 de lo
cuitori și 18 000 de hecta
re, dar că numai 16 000 ha 
sint arabile. Mi-a zis cum

0 comună

lasă moștenire

un oraș
A doua zi m-au chemat 
iar...".

Umblînd prin însurăței 
înghițisem atîta vint și 
frig cit, probabil, cindva. 
in decembrie, suporta o 
pinză ca să-și împingă 
corabia de la Brăila toc
mai la Bosfor. Comuna 
pare fi așezată la o cilm- 
pănă termică : iarna, 
nima înregistrată a 
de minus 30C ; vara, 
xima, nu departe de 
la Ion 
44,5°C ; 
ceasta 
il știu 
numai 
șei

mi- 
fost 
ma- 
aici, 
plusSion. de 

adăugați la a- 
un crivăț cum 
pentru că-1 simt 
locuitorii uria- 

pîlnii formate in
tre cotul carpatic și to
citele culmi ale Măcinu- 
lui. Pe seară, prietenul 
Budeș m-a invitat să mă 
dezmorțesc la caloriferele 
din apartamentul care i-a 
fost repartizat în calita
tea lui de i 
județenei de 
la. După un 
foind notele 
zi mi-am dat 
frigul, nici vîntul nu fu
sese acel ceva ce mă ne
dumerise, ci firescul și

instructor al 
: partid 

timp, 
luate 

t seama

Brăi- 
răs- 

peste 
că nu

au stabilizat nisipurile 
zburătoare : au plantat 
pe ele 800 de hectare 
cu viță-de-vie. Transcriu 
frazele așa cum le-am 
notat: Există in comună 
două cooperative agricole 
de producție, două sta
țiuni de mașini agricole 
(cu 'aproape 200 de trac
toare), o întreprindere a- 
gricolă de stat, un cen
tru de vinificație unde se 
vinifică 1 000 de vagoa
ne pe an, o autobază de 
transporturi (300 de șo
feri), o distilărie 
rachiuri, o 
brinză și 
complex de ingrășare 
mieilor (capacitate 
capete anual), vreo 12 000 
de grăsuni, 2 500 de vaci 
cu lapte. 18 000 de găini 
ouătoare, 2 eleștee 
pește (100 ha luciu 
apă, 5—6 vagoane 
pește anual — pentru 
consum propriu) etc., etc. 
Seceta ? Da și nu. C.A.P. 
„Grivița roșie" a obținut 
anul trecut 3 000 kg. 
griu la hectar, I.A.S. 
aproape 7 000 kg porumb 
știuleți în medie la hec-

pentru 
fabrică de 

telemea, un 
a 

13 000

cu 
de 
de

tar, la ferma nr. 3 ingi
nera Valentina Marin a 
„dat" 10 000 kg struguri 
la hectar... I.A.S. are 
5 500 ha irigate, dar pină 
in 1980 se vor termina 
lucrările (acum in curs 
de execuție) pe terasa 
Ialomița—Călmățui de a- 
menajare pentru irigații 
a încă 7 300 de hectare...

La capitolul vor exista 
am trecut: un abator 
(3 500 t carne anual, in 

. curs de execuție), o auto
bază nouă, un complex 
de 
800 
de 
Da, 
am 
(unele) 
sint amenajată astfel in
cit pe ele să poată pluti 
ambarcațiuni ușoare, dar 
tocmai bune pentru trans
portul cerealelor (și nu 
numai). Așadar, la no
menclatorul deja bine 
diversificat al profesiu
nilor, în 1979, la însură
ței se va mai adăuga 
una: marinar. Vom avea 
și marinari de Bărăgan!

Notam 
iar fața primarului 
exprima
Lui (m-am convins că și 
altora) i se pare normal 
să fie așa. Ceea ce, să 
zicem chiar cu zece ani 
m urmă însemna, știu 
eu, o utopie, astăzi este 
o realitate. Imperativul 
„vom construi un oraș'! 
avea pe atunci tente mai 
mult alegorice decit. ca
tegorice, primele blocuri 
construite păreau simple 
ifose urbane. In folo
sință sînt acum o sută 
de apartamente, în con
strucție sint șaizeci, iar 
în 1980 vor fi 323. La în
surăței există o adevăra
tă „febră" a construcției. 
Și ’probabil ca să-și spo
rească uluiala, exact cînd 
vorbeam de apartamente, 
ușa primarului se des
chide și...

— Sînt Bujor Marita, 
din județul Bacău. Vreau 
să mă căsătoresc cu 
Stoican Vasile din însu
răței și vrem casă la bloc.

vaci (tip industrial, 
capete) și un sistem 
ecluze pentru port, 
nu-i greșeală, 
scris.

port 
Noile canale 

pentru irigații

toate acestea, 
nu 

nici o emoție.

Mircea BUNEA
(Continuare 
in pag. a Il-a)

cuvîntului Noi capacitdți în funcțiune
Sectorul de fire și 

fibre sintetice s-a îm
bogățit de curînd cu 
două noi întreprinderi 
de utilaje și piese de 
schimb, care au fost 
puse in funcțiune la 
Iași șl Piatra Neamț. 
Dotate cu utilaje mo
derne, de mare pro
ductivitate, noile capa
cități vor realiza atit

utilaje tehnologice des
tinate dezvoltării unor 
sectoare ale chimiei și, 
în primul rind, de fire 
și fibre, cit și o largă 
gamă de piese de 
schimb necesare efec
tuării intr-un timp 
scurt și la un nivel ca
litativ ridicat a repa
rațiilor la instalațiile 
aflate în exploatare.

Sistemul de organizare 
a producției și caracte
risticile mașinilor si 
utilajelor din cadrul 
celor două întreprin
deri le asigură o mare 
mobilitate în asimila
rea diverselor piese de 
schimb ce sînt solici
tate și în alte domenii 
ale industriei noastre 
chimice. (Agerpres).

superioare
de programare nume
rică și comandă au
tomată, cu un nu
măr sporit de accesorii, 
care asigură lărgirea 
gamei de utilizări a a- 
cestora în industria 
constructoare de ma
șini și de prelucrare a 
metalelor. (Agerpres).

Antologia „Cumpăna 
cuvîntului", publicată 
de George Ivașcu și 
Antoaneta Tănăsescu, 
este o carte deosebită. 
Ea reunește articole 
politice și despre cul
tură publicate în anii 
1939—1945 de către re
prezentanți marcanți 
ai intelectualității din 
România din acei ani 
acum îndepărtați.

De ce s-au oprit au
torii antologiei la acea 
perioadă ? Pentru că 
sînt anii ultimului 
război mondial, anii 
crînceni ai unei încleș
tări militare fără sea
măn, sînt anii unei 
confruntări, ai unei 
lupte tot fără seamăn 
între fascism și forțe
le progresiste din 
România. Atunci, fas
cismul s-a- dezlănțuit 
cu toată furia și cru
zimea lui, pe toate 
planurile, susținut de- 
o agresivă propagandă 
ideologică. Politica, 
știința, cultura, arta 
au fost năpădite de 
concepții și atitudini 
potrivnice, dușmănoa
se poporului român. 
Importată din afară, 
ideologia fascistă voia 
să se instaureze in 
gindirea românească, 
în viața spirituală a 
unui popor încercat 
prea deseori de vici
situdinile istoriei pen
tru a se lăsa invadat 
de ceea ce i se expe
dia de dincolo de gra
nițele sale. S-a produs 
atunci o reacție puter
nică. , Puternică prin 
numărul participanți- 
lor, puternică prin va
loarea ei. Forțele slu
jitoare ale progresului, 
ale idealurilor înain
tate ale omului au in
trat în luptă cu fascis
mul și i-au dat repli
ca meritată. De la stu
diul științific și pînă 
la pamflet, de la artico

lul de largă respira
ție și pină la cel de 
citeva rînduri, de la 
demascarea violentă a 
fascismului și pină la 
fina ironie, totul a fost 
pus in slujba comba
terii fără menajamen
te, fără compromisuri 
a celei mai periculoa
se, mai agresive și 
mai josnice mișcări
politice și ideologice 
apărute vreodată in 
țara noastră : fascis
mul. Lupta nu era
deloc ușoară, pentru
că fascismul nu folo-

însemnări de
George 

MACOVESCU

a trădării de neam și 
țară. Și mîndria noas
tră este că din acea 
pleiadă fac parte cei 
mai valoroși intelec
tuali din acea vreme, 
în rîndurile lor. prin 
antologia lui George 
Ivașcu și Antoanetei 
Tănăsescu, găsim — 
sau, mai bine-zis re
găsim — pe Nicolae 
Iorga, Mihail Sadovea- 
nu. Ion Agârbiceanu, 
Tudor Arghezi, George 
Călinescu, Liviu Re- 
brearu, Pompiliu Con- 
stantinescu, Zaharia 
Stancu, Emil Isac, Ion 
Vinea, Perpessicius, 
Victor Eftimiu, Ion 
Pillat, Ionel Teodo- 
reanu, Oscar Walter 
Cisek, Petru Comar- 
nescu, Mihail Ralea, 
Tudor Vianu, Lucian 
Blaga, Eugen Lovines- 
cu, N. D. Cocea, Că
rnii Petrescu, Gala 
Galaction, Demostene 
Botez, pentru a nu a- 
minti decit o parte din 
cei ce au trecut in 
lumea umbrelor. S-a 
ridicat atunci o gene
rație mai tinără alătu
rată celor din primul 
rind. generație care azi 
continuă drumul în
ceput cu patru decenii 
în urmă.

Au fost atunci, cum 
ar spune Geo Bogza, 
„Anii împotrivirii". 
Au fost atunci anii in 
care Partidul Comu
nist Român a strîns în 
jurul său, sau a in
fluențat direct și in
direct, conștiințele cele 
mai valoroase și mai 
inaintate și le-a însu
flețit in lupta împo
triva fascismului.

Pînă la urmă a în
vins. A învins lumina 
Împotriva întunericu
lui. Ciocnirea nu a 
fost simplă, ușoară. 
O dovedește pe de
plin valoroasa antolo
gie ..Cumpăna cuvin- 
tului".

Strunguri cu performanțe
La întreprinderea de 

strunguri din Arad, 
noul an a debutat în 
activitatea de produc
ție cu introducerea în 
fabricație a elemente
lor constructive pentru 
noi tipuri de strunguri, 
în nomenclatorul de

produse pe 1978 al în
treprinderii figurează 
15 noi mașini-unelte 
de așchiat. grupate în 
trei familii de strun
guri cu înalte perfor
manțe tehnico-con- 
structive și funcționale, 
strunguri cu dispozitive

sea numai argumen
tul. ci mai cu seamă 
ranga, pumnalul, pis
tolul. Așa a fost... în
vins Nicolae Iorga, 
pentru a nu îl aminti 
decit pe acest mare 
savant, sfîrșit în șan
țul unui cimp pustiu, 
într-o tristă seară de 
noiembrie a anului 
1940.

Volumul „Cumpăna 
cuvîntului" face un 
mare serviciu culturii 
românești. A fost o 
vreme dnd, din moti
ve diferite, dovada 
luptei intelectualității 
împotriva fascismului 
era redusă la citeva 
condeie, ceea ce nu 
corespundea adevăru
lui. Cercetind cu 
atenție și deosebit 
simț politic presa vre
mii, autorii antologiei 
au scos la suprafață o 
întreagă pleiadă de 
mari intelectuali ai a- 
cestei țări care, nu 
și-au plecat fruntea și 
conștiința în fața vio
lenței, a crimei, a asa
sinatului, a falsului,

TOVARĂȘUL EDWARD GIEREK ÎMPLINEȘTE 65 DE ANI

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
VARȘOVIA

Dragă tovarășe Gierek,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, am deosebita plăcere de a vă adresa cordiale felicitări, impreună 
cu cele mai bune urări de sănătate, de fericire personală și noi succese.

Amintindu-mi cu multă plăcere de întâlnirile și convorbirile pe care 
le-am avut cu dumneavoastră în ultimii ani, sînt ferm convins că, acționînd 
împreună, în spiritul Declarației româno-polone, pe care am semnat-o anul 
trecut, la Varșovia, relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Re
publica Socialistă România și Republica Populară Polonă se vor adinei și 
diversifica tot mai mult, in interesul popoarelor noastre, al cauzei generale 
a socialismului, păcii și colaborării in Europa și in întreaga lume.

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă doresc din toată ini- . 
ma, dragă tovarășe Gierek, viață indelungată. sănătate și noi succese in 
activitatea pe care o desfășurați în fruntea Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele

Republicii Socialiste România
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Premisa creșterii calitative a activității economico-sociale
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Omul
| pădurii
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A ieșit Ia pensie, după ani și 
ani de muncă rodnică, inginerul 
Victor Mirițescu din 'Topoloveni 
de Argeș. Cei din partea locului 
l-au 
rli“. 
sfert de veac, 
cîrma ocolului silvic din locali
tate, pe care l-a condus cu pri
cepere de bun gospodar, cu pa
siune și dăruire. Dar „Omul 
pădurii1* nu poate sta nici acum 
locului. 11 cheamă pădurea pe 
care atît de mult a îndrăgit-o, a 
ocrotit-o și a imbogățit-o cit a 
putut. O străbate și acum cu 
pasul, cite 20 și 30 de kilometri 
în fiecare zi, pe vreme bună sau 
rea. Pașii îl poartă adesea pe 
la cele 1 000 de hectare, altădată 
sterpe, dar pe care se înalță 
acum o tînărâ și mîndră pădu
re de brazi. Și îl mai poartă 
pașii adesea și spre pădurea de 
goruni în vîrstă de 200 de ani, 
îngrijiți în așa fel de el, ca și 
de alții ca el, încît au fost de
clarați monumente ale naturii.

denumit „Omul pădu- 
Timp de aproape un 

el s-a aflat la

I
I
I
I
I
I
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Trucaje...
— Mai aveți bilete la filmul 

care începe acum ?
— Cum să nu. Cite doriți ?
Odată intrați în sala cinema

tografului ^Flacăra" din Roman, 
spectatorii au așteptat zadarnic 
să vadă pe generic titlul filmu
lui anunțat la intrare și pe toa
te afișele din oraș. Pe ecran era 
proiectat cu totul alt film. 'Cul
mea ironiei e că spectatorilor nu 
li s-a oferit nici posibilitatea să 
știe măcar ce titlu a avut filmul 
cu care a fost înlocuit cel pro
gramat, și nici să-l înțeleagă, 
întrucit din el lipseau secvențe 
întregi. Nemulțumiți de aseme
nea „trucaj" — deloc cinemato
grafic — spectatorii au cerut ex
plicații. Răspuns : „Filmul pro
gramat nu ne-a venit de la Pia
tra Neamț și am oferit și noi ce 
am avut la îndemînă. Nu e pri
ma dată cînd se întîmplă scurt
circuite pe rețeaua de distribu
ție, ba dinspre Brăila, dinspre 
Galați sau Iași...".

Hotărit lucru : asemenea „tru
caje" n-au ce căuta in „scena
riul" bunei serviri.
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Bietele 
pisici!

Comitetul Național pentru 
Protecția Animalelor ne sesizea
ză un caz de „comportare repro
babilă" din partea lui O.G. de 
pe șoseaua Mihai Bravu nr. 293 
din București. După ce acest 
O.G. „a colectat, în scopuri ma
teriale" (probabil pentru a le 
revinde la preț de speculă) vreo 
15 pisici, în loc să aibă grijă de 
ele, a tăbărît, la un moment 
dat, asupra lor și a început să 
le arunce în stradă, de la eta
jul zece, creînd spaimă și deza
probare din partea tuturor tre
cătorilor aflați Ia acea oră pe 
șoseaua Mihai Bravu. Sesizarea 
califică gestul lui O.G. „huliga
nic și periculos", drept care cere 
autorităților sancționarea lui. 
Cerință la care subscriem și noi.

I
Stiti cine

t 9

sînt eu?
I cineva ceva ?

I
i
I
1
!
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— A zis
La întrebarea rostită... răstit 

de cel sprijinit de-o masă din 
bufetul din Comana-Ilfov n-a 
răspuns nimeni din cei din jur.

— Trecem la a doua întreba
re: știți voi cine sint eu?

— Știm, cum să nu știm ? — 
i-au răspuns cîțiva. Ești con
săteanul nostru, Ion Petre.

— Aha ! Va să zică mă știți. 
Dar tot nu știți ce sint eu în 
stare să fac.

— Ba da I Ai face foarte bine 
dacă te-ai duce să te culci...

— Cum, cine-a îndrăznit ? — 
a sărit ca ars Ion Petre. Și, nici 
una, nici două, pornit pe scan
dal, a început să profereze inju
rii și să-i lovească pe cei din 
preajmă. Oamenii l-au imobili
zat și l-au predat pe scandalagiu 
organelor de miliție.

I Are motive
I să cînte

I
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I
I
I
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Petre Stoica, din municipiul 
Rm. Vîlcea, este unul din cei 
mai pasionați crescători de pă
sări exotice. Dintre sutele de 
papagali și canari crescuți de el 
în ultimii ani, unul mai frumos 
decit altul, cu penaje in zeci și 
zeci de culori, cel mai original 
— sau cum ii spune el, „mai 
cu moț dintre toți" — este un 
canar de culoarea opalului și cu 
un tril deosebit de frumos. Toc
mai pentru aceste calități i s-a 
conferit, la ultima expoziție- 
concurs de păsări exotice pe 
țară, medalia de aur. Reîntors- 
la casa stăpînului său, „pre
miantul" o ține tot intr-un cîn- 
tec. Are și motive !

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Discuția cu tovarășul GHEORGHE 
NICOLAE, secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., se înfiripă la 
o oră de seară, adică atunci cînd, 
după programul de muncă de o zi- 
lumină desfășurat în întreprinderi și 
pe șantiere, în instituții, interlocuto
rul nostru „se retrage" la sediu pen
tru a rezolva problemele de birou 
care s-au adunat de-a lungul zilei.

— Vi s-au sedimentat, desigur, cu 
satisfacție în memorie rezultatele a- 
nului 1977. După ce la revelion ați 
urat și vi s-au urat succese și mai 
mari în ’78, vreți să ne spuneți cî- 
teva dintre gîndurile și preocupări
le pentru acest nou an ?

Cunoscut ca un om care discută 
cu rigoare, după date exacte, inter
locutorul a preferat de această dată 
să nu se folosească de teancul de 
hîrtii pe care-1 avea în față și care 
însemna o... colecție a sarcinilor a- 
nului ’78.

— întotdeauna perspectivele mari 
de devenire cum sînt și cele pe care 
ni le deschid hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului înseamnă și 
sarcini mari. Nu vreau să abuzez de 
cifre și comparații ; ele simt totuși 
indispensabile pentru a ne putea ex
prima apoi și alte gînduri. Gîndiți-vă 
ce înseamnă în județul Argeș actua
lul cincinal cînd investițiile sînt cu 
22 la sută mai mari decît în cinci
nalul precedent ; aveți apoi în ve
dere faptul că în 1980 valoarea pro
ducției industriale a județului va fi 
dublă față de cea din anul 1975 — 
adică Argeșul din 1980 va produce 
cit două județe Argeș din anul 1975 ; 
imaginați-vă, de asemenea, cît de 
ambițioasă este sarcina ca în 1980 
să realizăm la întreprinderea de au
toturisme „Dacia", pe aceleași spații 
o dublare a capacității actuale de pro
ducție — această performanță ur- 
mînd a fi obținută aproape în ex
clusivitate prin efort propriu, prin 
accentuarea acțiunii de autodotare. 
Să mai adaug și faptul că numai în 
’78 din cele 4 560 de apartamente pe 
care urmează să le construim 1 600 
reprezintă suplimentări de plan ?

Prezentîndu-ne și alte date semni
ficative ale puternicei expansiuni e- 
conomico-sociale a județului, tova
rășul Gheorghe Nicolae se oprește 
pentru o clipă, întrebîndu-se și între- 
bîndu-ne : „Cu cine dublăm aceste 
producții ? Cu oamenii. Ei asigură 
creșterea accentuată a productivității 
muncii, realizarea produselor și teh
nologiilor noi, sporirea rapidă a efi
cienței fondurilor fixe, gospodărirea 
rațională a combustibililor și ener
giei, ridicarea gradului de valorifi
care a materiilor prime și materiale
lor. Ei sînt cei chemați să transfor
me cantitatea — amploarea sarcini
lor — într-o calitate nouă. Dacă 
vrem să ne îndeplinim toate aceste
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Datoria noastră este să veghem 
ca servirea cetățeanului să fie promptă, 

corectă si civilizată
I
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In curînd se va împlini un an de 
la prima consfătuire pe țară a uni
tăților de control al oamenilor mun
cii. Pentru a transpune în viață sar
cinile și orientările date la consfătui
re de secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
echipa de control al cărei responsabil 
sint și-a întocmit un program con
cret de acțiune, cu măsuri și termene 
precise de executare. De la început țin 
să arăt că a devenit o practică în 
activitatea noastră ca ori de cite ori 
efectuăm un control să «invităm si 
un reprezentant al unui organ de 
stat — inspectoratul sanitar, cel 
comercial sau de prețuri. De ase
menea, conlucrăm foarte bine cu 
consiliul județean de control mun
citoresc al activității economice și so
ciale. Acest sprijin l-am solicitat și 
îl vom solicita și în continuare, dar 
nu atît pentru a ne întări autoritatea 
in activitatea de control. Aceasta se 
ciștigă prin seriozitate, competență, 
răspundere. Ne adresăm organelor 
amintite pentru o soluționare ’cit mai 
operativă și eficientă a observațiilor 
critice pe care le semnalăm în re
gistrele unice de control. Așa, de 
exemplu, împreună cu medicul Ci
cerone Simionescu, de la inspecto
ratul sanitar județean, am controlat 
mai multe unități de alimentație pu
blică, intre care „Victoria", „Moldo
va" și „Suceava". Am constatat aici 
o serie de nereguli in privința con
dițiilor igienice de păstrare a ali
mentelor. La primul control efectuat 
împreună cu medicul specialist am 
stabilit cu conducerea localurilor res
pective termene precise pentru înlă
turarea neajunsurilor constatate. La 
următorul control, întreprins exact Ia 
data pe care le-o comunicasem res
ponsabililor respectivi, văzînd că 
unele din lipsurile semnalate ante
rior nu fuseseră înlăturate, medicul 
a dispus aplicarea de sancțiuni. Prin 
urmare, am avut și avem in vedere 
mereu ca activitatea noastră de con
trol să aibă, deopotrivă, un rol pre
ventiv și educativ.

De mare eficiență au fost și con
troalele noastre efectuate cu repre
zentanții consiliului județean al sin
dicatelor. Am constatat, bunăoară, 
la depozitul I.L.F., aflat in subsolul 
halei municipiului, mari cantități de 
compoturi, de gemuri de diferite 
fructe care urmau să fie livrate uni
tăților de desfacere cu mult după ce 
acestea depășiseră termenele de ga
ranție. Tovarășul Constantin Cohal, 
de la consiliul județean al sindicate
lor, care ne însoțea, a invitat imediat 
la fața locului conducerea întreprin
derii, ceilalți factori cu munci de răs
pundere. Vinovății au fost sancțio
nați. Cind echipa noastră de con
trol a fost pusă în fața unor fapte 
și mai grave, atunci am apelat la 
sprijinul Comitetului municipal de 
partid și al Consiliului județean de 
control muncitoresc. La propunerea 
noastră, aceste organe ne-au pus 
față în față cu reprezentanții unită

sarcini trebuie să înțelegem că este 
absolut necesar să realizăm o calitate 
superioară a activității noastre poli
tico-educative și organizatorice în 
mijlocul oamenilor".

— La ce vă gîndiți cînd formulați 
acest deziderat ?

— Cine și-ar putea imagina oare ob
ținerea unor progrese calitative atit 
de substanțiale în toate domeniile 
activității economico-sociale cum 
sînt cele stabilite de Conferința Na
țională, cu oameni, sau de către oa
meni care ar bate pasul pe loc ? Se în
țelege, nu este vorba de a aștepta 
oameni noi, gata formați, cu „certi
ficate" de calitate superioară în bu
zunare ; mă gîndesc la datoria și e- 
fortul pe care trebuie să-l facem — 
de la muncitor la cadrele de răs
pundere din județ — pentru a ne a- 
sigura o pregătire profesională, po- 
litico-ideologică, tehnico-științifică, 
culturală corespunzătoare, astfel în
cît să ne schimbăm pe noi înșine din 
oameni care am realizat ceea ce se 
vede că am realizat, care am avut 
neajunsuri în munca noastră, poate 
chiar greșeli — in oameni care tre
buie să dovedim în continuare o mai 
Înaltă răspundere și competență.

— După părerea dumneavoastră, 
cum s-ar putea exprima mai concret 
ceea ce numeați o calitate supe
rioară a activității organelor și orga
nizațiilor de partid în mijlocul oa
menilor ?

— Este o problemă care implică 
aspecte atît de ordin organizatoric, 
hit și ținînd de natura muncii politi
co-educative. In legătură cu aspectul 
organizatoric, ne gîndim in primul 
rînd la necesitatea de a găsi formele 
și metodele de muncă pentru a ne 
lărgi aria de acțiune practică, aria 
de influențare, organizare și mobili
zare spre a cuprinde in sfera preocu
părilor noastre pe toți cei peste 71 000 
de comuniști, cit numără organizația 
noastră județeană, pe toți oamenii 
muncii argeșeni. Ca să obținem in 
această privință rezultatele scontate 
va trebui să evităm activitatea des
fășurată „în mare", „global", sau si
tuațiile cînd pentru soluționarea sar
cinilor se apelează, de regulă, la a- 
ceiași oameni — pentru că ei oferă 
garanția înfăptuirii lor. Trebuie să 
avenj mereu în vedere și mediocri
tățile — pentru că sînt și asemenea 
oameni — și pe cei care bat pasul 
în rînduri din urmă. Cerem orga
nelor și organizațiilor de partid să 
procedeze cu atenție, cu tact : adică, 
să reușim să cunoaștem mai 
bine oamenii, universul lor de 
gînduri și de preocupări, să mun
cim cu ei diferențiat, de la caz la 
caz. Se mai intilnesc frecvent 
cazuri cînd la discutarea probleme
lor legate de întărirea disciplinei, or

ților controlate, luindu-se măsuri 
ferme pentru înlăturarea aspectelor 
negative constatate, mergîndu-se une
ori pină la destituirea din funcție 
a celor vinovați.

Atunci cind semnalăm unele nea
junsuri găsim desigur la unii din 
factorii de conducere ai comer
țului botoșănean și o anumită re
ceptivitate. Spun „o anumită re
ceptivitate", deoarece aceasta încă 
nu a devenit o practică curentă. 
Și este bine să devină, întrucit efi
ciența muncii noastre ar fi mai mare, 
așa cum s-a intimplat, de exemplu, 
cind am semnalat faptul că la ma
gazinul alimentar „Jijia", din apro
pierea halei, se afla depozitată o 
mare cantitate de produse agroali- 
mentare, in timp ce la alte unități 
aceste produse lipseau. Prin redis
tribuirea acestui important surplus 
de produse, nu numai că s-a realizat 
o bună aprovizionare și a altor uni
tăți, dar și activitatea de la maga
zinul alimentar „Jijia" s-a putut des
fășura in condiții de spațiu mult mai 
bune.

Controlul se efectuează Inopi
nat, iar revenirea echipelor oa
menilor muncii periodic la punctele 
controlate este foarte eficientă. Iată, 
in acest sens, un aspect concludent : 
la o unitate de croitorie am descope
rit mai multe deficiențe in privința 
servirii clienților. Acestea au fost 
discutate cu întregul colectiv al uni
tății. Am revenit in aceeași unitate, 
după o anumită perioadă. Situația se 
schimbase radical. In ultimul timp, 
intre membrii unității noastre de 
control și croitoria amintită există o 
legătură strînsă și o stimă reciprocă, 
realizările acestui colectiv aproape că 
ne obligă să-i lăudăm in (ața clien
ților.

Fără îndoială că, atit in munca 
echipei noastre de control, cît și in 
privința modului in care ne desfă
șurăm activitatea, mai avem incă 
multe de făcut. Am in vedere, in 
primul rind, Întărirea răspunderii in 
timpul controlului; răspundere care 
să se concretizeze in obiectivita
te, intransigență și operativitate în 
stabilirea măsurilor corespunzătoare. 
Apoi, cred că s-ar dovedi de un real 
folos in activitatea direcției comer
ciale județene realizarea unor con
sfătuiri comune intre responsabilii 
unităților comerciale și reprezentanții 
unităților de control ale oamenilor 
muncii. S-ar putea asigura astfel, și 
pe această cale, înlăturarea din 
vreme a unor neajunsuri. Totodată, 
aceasta ar contribui la întărirea în
crederii reciproce că scopul urmărit 
de o unitate de control sau alta este 
același cu scopul comerțului : servi
rea cetățenilor cu promptitudine, co
rect, igienic, civilizat.

Vasile RUDEI
ajutor de maistru 
ia întreprinderea textilâ 
„Moldova"-Botoșani 

dinii, de înlăturarea risipei participă 
cei cărora nu avem ce le reproșa în 
această privință, in timp ce sînt 
„scăpați" de la asemenea dezbateri 
„de caz" tocmai cei vizați direct. Cu 
alte cuvinte, a urmări diferențiat e- 
voluția omului și a inrîuri asupra 
ei înseamnă a ne ingriji ca cei din 
urmă să se ridice la nivelul celor 
buni, aceștia să ajungă a fi foarte 
buni, iar fruntașii să persevereze in 
efortul de a fi modele demne de 
urmat.

— Cum se acționează concret pen
tru activizarea tuturor comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii argeșeni, 
preocupare despre care ne-ați vorbit 
mai înainte ?

— Ar fi desigur multe de spus, dar 
mă voi referi doar la cîteva din di
recțiile principale în care am în
ceput să acționăm sau ne-am propus 
să acționăm. Pornind de la faptul 
că din efectivul organizației județe
ne de partid 15 la sută îl reprezintă 
comuniștii aleși în organele condu
cătoare ale organizațiilor de partid, 
în conducerea organizațiilor de masă 
și obștești, urmărim o utilizare mai 
eficientă a acestui potențial. Cum 
anume și în ce sens ? In sensul unei 
atrageri largi a forțelor colectivelor 
in care lucrează la soluționarea sar
cinilor. Pentru activizarea generală 
a comuniștilor, a oamenilor muncii 
este important ca aceștia să devină 
efectiv și permanent autori sau co
autori ai deciziilor, să nu fie priviți 
niciodată doar ca simpli executanți.

Am dori de aceea să încetățenim 
metoda ca soluțiile privind îndepli
nirea diferitelor sarcini să nu apară 
ca soluții elaborate sau transmise din 
birouri sau, cu alte cuvinte, am dori 
să eliminăm practica unor activiști 
care vin in rindul colectivelor cu so
luții prefabricate în buzunar și le 
pun în fața oamenilor, cerîndu-le să 
le aplice. Dimpotrivă, este bine ca 
chiar și pentru probleme simple, unde 
soluția ar fi evidentă, ea să fie sta
bilită de oameni, de înșiși cei ce o 
vor aplica.

De aceea, intenționăm să lărgim 
cadrul consultărilor oamenilor mun
cii și să folosim mai intens consfă
tuirile de lucru ; repet, consfătuiri 
de lucru. în desfășurarea cărora să 
fie eliminate orice manifestări festi- 
viste, formale, vorbele de clacă, asi- 
gurînd angajarea plenară a tuturor 
comuniștilor, a colectivelor de mun
că la elaborarea și aplicarea celor 
mai judicioase măsuri. în acest con
text, apreciind că sînt bine ve
nite și utile schimburile de ex
periență, consfătuirile cu frun
tașii în întrecere, cu cei care 
au de înfățișat metode înaintate, ne 
gîndim că s-ar putea dovedi instruc
tive și ar avea un bun efect și unele 
consfătuiri sau dezbateri cu oamenii

WllllllH. HWWISI
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An de an, crește zestrea de unități 
și numărul de cadre

Prima tragere 
extraordinară 
Pronoexpres 

din 1978
Organizată după o nouă și a- 

tractivă formulă tehnică, tra
gerea din 8 ianuarie oferă o 
bogată listă de ciștiguri care 
cuprinde : autoturisme „Dacia 
1 300", excursii în R. S. Ceho
slovacă — R.F. Germania — El
veția — Austria — R.P. Unga
ră sau R.D. Germană sau R.P. 
Ungară — Austria, precum și 
ciștiguri in bani — de valoare 
fixă și variabilă.

Noua formulă tehnică prezin
tă următoarele avantaje față de 
formula anterioară : cuprinde 4 
faze in loc de 3 ; .se efectuea
ză 13 extrageri in loc de 10 ; se 
extrag in total 72 de numere 
față de 50 ; ciștigurile se atri
buie pe 20 categorii, față de 12.

Ciștigurile acordate la faza a 
IlI-a — suplimentară — se su
portă din fondul special al sis
temului Pronoexpres.

Participarea se face pe bilete 
de 6, 15 și 25 lei varianta sim
plă, achitată integral sau la va
loare de un sfert. Biletele de 
25 lei participă la toate cele 13 
extrageri.

Vînzarea biletelor — pînă sîm- 
bătă 7 ianuarie 1978.

Alte amănunte pot fi solici
tate la agențiile Loto-Pro- 
nosport.

Lozul Anului nou
Administrația de Stat Loto 

Pronosport informează pe par
ticipant! că la agenții și vîn- 
zătorii volanți se găsește în vin- 
zare LOZUL ANULUI NOU - 
emisiune specială limitată.

Se atribuie ciștiguri in auto
turisme „Dacia 1300“ și bani.

Ciștiguri suplimentare in va
loare de 1 700 000 lei.

Pentru prima dată se acordă 
ciștiguri de 50 000 lei. 

ce pun „probleme", în care să se dis
cute deschis ce este de făcut pentru 
ca cei rămași în urmă să se alinieze 
la nivelul general.

în aceeași ordine de Idei privi
toare la activizarea tuturor forțelor, 
ne propunem să acordăm o mai 
mare atenție muncii cu activul de 
partid, atragerii acestuia atît Ia 
elaborarea soluțiilor și măsurilor 
concrete care se impun, cît și la or
ganizarea muncii practice pentru 
aplicarea lor. înainte de toate, pen
tru a spori capacitatea de acțiune a 
activului, urmărim lărgirea și reîm
prospătarea acestuia — prin cadre 
tinere, competente, energice, care 
dovedesc capacitate organizatorică 
în mobilizarea colectivelor la înfăp
tuirea sarcinilor.

— V-ați referit, îndeosebi, la an
trenarea membrilor și activiștilor de 
partid. Dar pe plan mai larg ?

— Pe plan mai larg, ca „priori
tate a priorităților" sîntem hotărițl 
să acordăm o grijă mult mai mare 
decît am făcut-o pînă acum bunei 
funcționări a structurilor noi, de 
autoconducere. N-afn putea spune, 
cu mina pe inimă, că ele lucrează 
de pe acum din plin, la întregul lor 
potențial și la nivelul exigențelor 
formulate de conducerea partidului ; 
ne preocupă acum in mod deosebit 
funcționarea mai eficientă, în lumi
na noilor atribuții, a consiliilor oa
menilor muncii, pregătirea mai aten
tă și desfășurarea mai rodnică a 
adunărilor generale — într-un cadru 
de exigență, răspundere și de mani
festare plenară a democrației mun
citorești, înlăturarea manifestărilor 
de pasivitate sau de participare for
mală, punerea în valoare a iniția
tivelor ce pornesc din rindul oame
nilor muncii. Chiar azi (ieri — n.a.), 
în cadrul unei instruiri care a 
avut loc la comitetul județean de 
partid, în strînsă legătură cu măsu
rile ce se iau în întreprinderi și pe 
șantiere pentru a se asigura un de
maraj bun al activității economice 
din ’78, s-au pus cu toată fermitatea 
și probleme legate de modalitățile 
concrete -prin care pot fi îndeplinite 
în cele mai bune condiții atribuțiile 
Ce revin consiliilor oamenilor muncii.

Acestea sînt desigur doar laturi 
ale muncii organizatorice privind cu
prinderea mai largă, mobilizarea co
muniștilor. a tuturor oamenilor mun
cii argeșeni la îndeplinirea sarcini
lor care le revin din hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului. Pri
vitor la alte aspecte, respectiv ale 
perfecționării muncii politico-educa
tive, ne propunem să revenim in
tr-un viitor articol.

Constantin MORARU 
Gheorghe CÎRSTEA

sanitare — spitale, policlinici, dispensare, stații de salvare, centre de hematologie, farmacii. Odată cu ele crește 
medico-sanitare puse in slujba ocrotirii sănătății. In fotografie: noul spital județean din Satu Mare

Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)
— Unde lucrați ? Niciun

de ? Atunci mergeți dum
neavoastră să vă angajați 
la C.A.P. sau la I.A.S., le 
dau eu un telefon și se a- 
ranjează, veniți la mine să 
vă căsătoresc legal, faceți o 
cerere și am s-o aprob și... 
gata : Bine ați venit la 
însurăței.

L-am întrebat pe primar 
„cum, asta-i atit de sim
plu „Da", mi-a răspuns, 
tot fără emoție.

Mergeam pe asfalt și mă 
gindeam la sutele, poate 
miile de pagini scrise de 
sociologii români incercind 
să descrie și să soluționeze 
fenomenul de străinare. 
Cine nu știe cum erau pri
miți veneticii intr-un sat ? 
E adevărat, pe vremea a-* 
ceea satul incă fugea de 
oraș. Și acuma fuge satul, 
dar invers, după oraș. Dar 
și aici șe pot distinge două 
faze, ori cel puțin asta-i 
situația la însurăței. I. O- 
rașul absorbea forța de 
muncă devenită excedenta
ră in urma introducerii me
canizării, chimizării, iriga
țiilor. Atunci au plecat din 
însurăței Ion Vasile, Stan 
Vasile, Ghiță Ion, Voinea- 
gu Dumitru, Voineagu 
Moise... S-au dus la Brăila, 
in industrie, șl s-au califi
cat, fiecare ce a vrut. 2. 
Satul, comuna, și-a readus 
oamenii la matcă, dar nu la 
cea veche, ci la cea nouă, 
abia clădită. Ion Vasile se 
calificase instalator ; tot 
instalator e și la însurăței 
(e nevoie de el și de alții 
la centrala termică, la sta
ția de alimentare a celor 
1 200 guri de apă). Stan 
Vasile a revenit ca sudor 
la fabrica de brînzeturi. 
Tot acolo au revenit și 
Voineagu Moise și Voinea
gu Dumitru, dar ca meca
nici. Ghiță Ion s-a Întors

Noutățile anului 1978 
in ocrotirea sănătății 

populației
• Se extinde rețeaua de unități sanitare ® Mai 
buna utilizare a cadrelor medicale • Perfecțio
narea asistenței stomatologice • Accesibilitatea 
mai bună la specialiștii din policlinici ® Locuințe 
pentru medici pe lîngă noile dispensare rurale

Grija pentru sănătatea poporului, 
— componentă esențială a creșterii 
bunăstării sale — constituie una din 
preocupările de prim rang, permanen
te ale politicii generale a partidului și 
statului nostru. Cu o bază materială 
de circa 200 000 paturi de asistență 
medicală, cu peste 5 300 de dispen
sare medicale în comune, orașe și 
întreprinderi, peste 36 000 de medici 
(din care mai bine de 6 500 stomato
logi) și 127 000 cadre medii, sistemul 
nostru de ocrotire sanitară, prin ac
cesibilitatea sa, gratuitatea îngri
jirii pentru întreaga populație, ca 
și prin rezultatele obținute repre
zintă o realizare însemnată a orîn- 
duirii noastre socialiste. Ca urmare 
a măsurilor social-economice, cultu
ral-educative și sanitare întreprinse 
în mod sistematic în ultimii ani, s-a 
redus mult frecvența bolilor trans
misibile, iar morbiditatea prezintă 
în tara noastră un tablou asemănă
tor cu cel existent în țările cu nivel 
înalt de ocrotire a sănătății.

Ținînd seama de realizările anului 
trecut, de experiența acumulată, de 
neajunsurile care mai persistă în 
acest domeniu, Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 26—27 octombrie 1977 a 
aprobat Programul de măsuri cu pri
vire la îmbunătățirea asistenței me
dicale a populației, program care 
stă la baza activității în acest dome
niu în anul 1978. Astfel, pentru acest 
an se prevede dezvoltarea. în conti
nuare, a bazei materiale și utili
zarea mai eficientă a celei existente, 
în acest scop, se vor aloca investiții 
de circa 1,5 miliarde lei. Printre uni
tățile noi prevăzute a intra în func
țiune se numără Spitalul clinic din 
București cu peste 1 500 paturi. Spi
talul județean Ilfov (tot în Capitală). 
Spitalul de neuropsihiatrie infantilă 
din Sibiu, spitalele din Codlea, Vic
toria. Hațeg, Cavnic, precum și O 
serie de obiective întîrziate din anii 
trecuți. Se prevăd amenajări și ex
tinderi la o serie de spitale, depo
zite de medicamente și oficii farma
ceutice, ca și construcții de dispen
sare noi. De asemenea, în 1978 va 
începe construcția altor unități im
portante, care vor fi date în func
țiune în anii viitori. Printre acestea 
se numără Spitalul clinic din Iași cu 
1 200 paturi. Spitalul clinic de psi
hiatrie Craiova, Spitalul clinic de 
reumatologie și cel dermato-vene- 
rian din București, Spitalul de neu
ropsihiatrie din Bacău și altele.

Pentru mai buna utilizare a bazei 
materiale existente, s-au stabilit mă
suri de rezolvare cu promptitudine 
și competentă a tuturor solicitărilor 
'in policlinici prin folosirea mai bună 

ca electrician și s-a anga
jat la gospodăria comuna
lă. (Da, există și așa ceva, 
îi cuprinde pe instalatorii, 
mecanicii și electricienii 
alimentărilor cu apă, pe cei 
de la stația de epurare, pe 
cei de la blocuri, pe lucră
torii de la sera care asigu
ră materialul floricol pen
tru înfrumusețarea comu
nei, pentru parc, pe cei de 
la pepiniera de 2 000 mp 
plantată cu tuia...).

Se-ntorc plecații. Cei mai

rioare) nu face naveta nici 
măcar unul. Și de ce ar 
face-o ? Sfera serviciilor 
are la însurăței o rețea 
bine pusă la punct. La par
terul noilor blocuri se des
chid noi spații comerciale. 
Chiar o simplă înșiruire a 
comodităților urbane (da, 
urbane) o consider super
fluă. A vorbi la însurăței 
despre radioficare, mobilă, 
aragaze, televizoare, apara
te de radio, aspiratoare 
etc., etc. e ca și cînd m-aș

O comună 
lasă moștenire 

un oraș
fericiți sînt părinții ai că
ror copii, odată ajunși la 
școli înalte, păreau pierduți 
pentru ai lor. Lui Marin M. 
Marin i s-au întors toate 
cele patru fete : două sint 
profesoare, una educatoare 
și una economistă. Au re
venit in comună profesorul 
de științe sociale Aurel Io- 
nașcu, profesoarele Doina 
Avram și Lenuța Mocanu... 
Nu de străinare ar putea 
să vorbească sociologul la 
însurăței, ci de presiune 
integrativă. Mi s-a spus pe 
cel mai detașat ton din 
lume că dintre cei pes
te o sută de intelec
tuali ai comunei (86 ca
dre didactice, dintre care 
49 sînt localnici ; 16 ingi
neri agronomi ; 7 ingineri 
zootehniști ; 2 chimiști ; 4 
economișd cu studii supe-

apuca să demonstrez că 
laptele este alb, zahărul 
este dulce și bradul verde...

Ceea ce m-a contrariat, 
repet, a fost tonul discuții
lor. Profesorului Corneliu 
Petrea, i se pare nor
mal ca in perioada ur
mătoare liceul pe care-1 
conduce acum să devină 
grup școlar (unul din patru 
locuitori din însurăței în
vață ; populația școlară a 
atins cifra de 1 500. dar sînt 
și peste o sută de coopera
tori care s-au înscris pen
tru completarea claselor 
V-VIII, iar alți 36 sînt la 
secția serală a liceului). Lui 
Marin Gh. Alexandru, pre
ședintele C.A.P. „Grivița 
roșie" i se pare normal să 
fi avut patru clase, să le 
urmeze pe cele de la V— 
VIII, apoi liceu, și acum,

a cadrelor de specialitate și progra
marea pacienților atit dimineața, cît 
și după-amiaza. De asemenea, se va 
asigura investigarea prealabilă, am
bulatorie a bolnavilor propuși spre 
internare. O atenție deosebită se va 
acorda îmbunătățirii activității asis
tenței medicale de urgentă și se vor 
accelera lucrările de construcție la 
noile stații de salvare din județele 
Argeș, Botoșani, Galați, Harghita, 
Ialomița. îmbunătățiri insemnate se 
prevăd și în acordarea asistenței 
stomatologice, in special in rindurile 
copiilor ; vor fi date în folosință zece 
policlinici stomatologice și numeroa
se cabinete de profil.

Alte măsuri privesc perfecționarea 
continuă a pregătirii cadrelor medi
cale și o mai bună utilizare a aces
tora, prin integrarea întregului per
sonal, de la toate nivelurile, în acti
vitățile de asistentă medicală, cerce
tare și învățămint.

De altfel, o deosebită atenție se va 
acorda îmbunătățirii și întăririi asis
tenței ambulatorii. Sint în curs ac
țiuni pentru acoperirea echilibrată 
a întregului teritoriu cu personal 
sanitar, astfel incit să fie mai bine 
rezolvate cerințele locuitorilor din 
noile cartiere, din viitoarele centre 
urbane, din mediul rural.

Se va pune un accent deosebit t 
atragerea unui număr sporit di 
medici in specialitățile deficitare, in 
funcție de necesitățile fiecărui județ. 
Pentru asigurarea unor condiții mai 
bune de muncă și viață a cadrelor 
medicale șl pentru stabilitatea aces
tora, construcția noilor dispensare, 
îndeosebi rurale, include și locuință 
pentru medic. Măsuri importante vi
zează îmbunătățirea în continuare a 
ocrotirii mamei, copilului și tinere
tului, iar altele sînt menite să ducă 
la intensificarea măsurilor de profi
laxie și combaterea imbolnăvirilor, 
un rol important urmînd să-l aibă 
educația sanitară a populației. în 
același timp va spori și se va diver
sifica producția de medicamente și 
de aparatură medicală.

Evantaiul larg de probleme care 
stau în fața ocrotirii sănătății pun 
sarcini de mare răspundere atit în 
fața Ministerului Sănătății, a direc
țiilor sanitare județene, a unităților 
sanitare și a fiecărui cadru medical 
în parte, precum și în fata altor 
foruri centrale și locale care ur
mează să rezolve sarcinile în dome
niul producției de medicamente, ma
teriale și aparatură medicală, să rea
lizeze în condiții optime noile edifi
cii de sănătate, să asigure educația 
sanitară, condiții optime de lucru 
personalului muncitor.

Al. PLAIEȘU

facultatea, la fără frecvep 
ță. Dirigintelui poștei (li 
cal modern) i se pare nor 
mal să aibă o sută de abo
nați cu telefon. 300 de ce
reri pentru instalarea a tot 
atîtea posturi, dar pe care 
le va instala în curind, o- 
dată cu introducerea... pre
fixului. Librarului Dumi
tru Calbăr i se pare normal 
să-și îndeplinească planul 
la „cărți vîndute" în pro
cent de 107 la sută, după 
cum țăranilor cooperatori 
Ardeleanu Radu, Milea 
Gheorghiță și alții să li se 
pară normal să aibă fru
moase biblioteci proprii, 
deși la bibliotecile din co
mună se mai găsesc circa 
30 000 de volume. Normal 
li se pare și soților Adelina 
și Petrică Jecu (ea munci
toare la fabrica de brînze
turi, el merceolog) să-și 
petreacă timpul liber jucind 
tenis de cimp, altora, vreo 
700, să fie artiști amatori...

— Vezi, am un carnet în
treg plin de astfel de în
semnări ...normale, i-am 
spus prietenului Budeș, in
structorul de partid în a- 
partamentul căruia fusesem 
invitat să mă încălzesc.

— Dacă mai vrei îți 
furnizez eu și altele. Și ce-i 
cu asta ? E normal, e fi
resc, e bine că oamenii 
vorbesc pe tonul acesta.

— Bine, dar aici timp de 
66 de ani, pînă-n 1945, oa
menii abia puteau să lase 
moștenire o pereche de 
ghete și acelea numai ca 
„să meargă cu ele în pețit" 
copiii ajunși la vîrsta căsă
toriei. Acum comuna lasă 
moștenire un oraș. Pînă în 
1980, deci peste foarte puțin 
timp, Insurățeiul va fi de
clarat oraș. Spune, e chiar 
atît de firesc 7

— Este. Pentru că-i mun
ca lor. Pentru că asta e 
politica partidului.
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TOATE INVESTIȚIILE ANULUI 1978-LA TERMEN 
Șl CHIAR MAI DEVREME ÎN FUNCȚIUNE!

în anul 1978 — al treilea din cincinalul revoluției tehnico- 
ștlințifice — avem de înfâptuit un program de investiții amplu 
și complex, menit sâ sporească substanțial potențialul produc
tiv al economiei noastre cu noi și importante capacități ce se 
construiesc în industrie, agricultură, în celelalte ramuri. Aceasta 
este calea prin care se asigură progresul rapid și multilateral 
al economiei naționale și, totodată, cdpacitatea sa de a sa
tisface într-o măsură tot mai mare cerințele în continuă creș
tere și diversificare ale oamenilor muncii, de a contribui din 
plin la ridicarea nivelului lor de trai. Din această perspecti
vă, accentul deosebit pus de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Raportul prezentat ia Conferința Națională a partidului pe ne
cesitatea scurtării termenelor de intrare în producție a noilor

capacități conturează cu claritate obiectivul principal spre 
care se cer concentrate eforturile, pentru ca prevederile rea
liste și cutezătoare ale planului pe anul 1978 să fie îndeplinite 
cu succes.

Deosebit de semnificativă, în legătură cu eforturile și exi
gențele înalte ce se cer, deopotrivă, din partea tuturor facto
rilor cu responsabilități directe în procesul de realizare a noilor 
obiective, capacități și instalații, este însăși amploarea fondu
rilor de investiții alocate, care ating valoarea fără precedent de 
212,5 miliarde lei, cu 16,8 la sută mai mult decît a fost prevăzut 
în planul de anul trecut. Reține atenția, de asemenea, numărul 
mare de capacități importante programate să intre în funcțiu
ne : 610 în industrie și 55 agrozootehnice.

Sînt sarcini majore, a căror înfăptuire impune ca, pe toate 
șantierele de investiții, fără excepție, să se lucreze susținut, 
la nivelul maxim al posibilităților, din primele zile ale anului, 
pentru realizarea ritmică a lucrărilor de construcții și monta 
rea utilajelor tehnologice in cel mai intens ritm. Practica de pe 
numeroase șantiere — Combinatul petrochimic Năvodari, com
binatele de utilaj greu din lași, Cluj-Napoca și Craiova, Com
binatul de îngrășăminte chimice din Bacău ș.a. — dovedește că 
acolo unde organizațiile de partid asigură mobilizarea colecti
velor de constructori și montori pentru îndeplinirea întocmai, 
zi de zi, a programelor de lucru, prin promovarea unor metode 
avansate de organizare a muncii pe șantiere, întărirea ordinii 
și disciplinei, utilizarea rațională a Utilajelor de construcții și

La viitorul centru siderurgic Călărași

Prima șarjă de oțel va fi realizată 
cu două luni in avans

Am început un nou an 
de muncă — cel de-al trei
lea an al cincinalului — cu 
perspectiva clară, mobiliza
toare pe care ne-au confe
rit-o istoricele hotăriri ale 
Conferinței Naționale a 
partidului. Cu toții — con
structori, montori și împre
ună cu noi, beneficiarii — 
sîntem mîndri că ne desfă
șurăm activitatea pe 
unul din cele mai 
mari șantiere din 
țară, unde se con
struiește o nouă va
tră de oțel a Româ
niei — viitorul cen
tru siderurgic Că
lărași, care va în
cepe să producă încă 
în acest cincinal.

Pornim în noul an 
puternic mobilizați 
de chemările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuprin
se in Mesajul adresat cu 
prilejul Anului nou, de 
faptul că. prin Progra
mul suplimentar adop
tat de Conferința Na
țională a partidului, a- 
vem de realizat sarcini spo
rite, în sensul devansării 
punerii in funcțiune a unor 
obiective. Pentru noi toți, 
această importantă preve
dere reprezintă o creștere 
substanțială a obligațiilor. 
Pe baza experienței acumu
late in a doua parte a anu
lui trecut, cînd pe șantier 
s-a înregistrat un ritm sus
ținut de execuție, organi- 
zînd mai bine întreaga acti
vitate, în momentul de față

s-au creat premisele pentru 
a pune în funcțiune o serie 
de obiective in avans. 
Primele capacități asupra 
cărora ne-am concentrat a- 
tenția sint secția de con
strucții metalice, pe care 
ne-am angajat s-o punem 
parțial în funcțiune cu șase 
luni mai devreme, și oțelă- 
ria electrică, unde primele

• înaintează rapid construcția pri
melor capacități • Un „atu“ im
portant : pregătirea temeinică a 
lucrărilor din acest an • Viitorii 
siderurgiști în plin proces de 

pregătire

șarje de oțel se vor elabora 
cu una sau două luni îna
inte de termenul prevăzut. 
Două sînt temeiurile care 
asigură devansarea intrării 
în funcțiune a acestor ca
pacități : stadiul „la zi" al 
lucrărilor pe șantier și 
pregătirile minuțioase pen
tru acest an. în prezent 
dispunem de 93 la sută din 
documentația de execuție 
necesară.

Pentru noi, beneficiarii, 
punerea în funcțiune a pri
melor capacități productive 
va constitui un moment 
deosebit de important. îaiă 
de ce, in paralel cu onora
rea obligațiilor fată de 
constructori — asigurarea 
cu materiale și utilaje, cu

proiecte de execuție — un 
loc central îl ocupă pregă
tirea și calificarea cadrelor 
necesare exploatării în con
diții optime a modernelor 
instalații și linii tehnologice 
ale combinatului.

începem acest an cu con
vingerea că buna colabora
re care s-a statornicit intre 
constructori, beneficiar și 

proiectanți se va 
dezvolta și mai mult, 
în acest sens, vreau 
să relev că specia
liștii noștri colabo
rează cu proiectanții 
la elaborarea tehno
logiilor, la adoptarea 
celor mai eficiente 
soluții constructive, 
la fața locului, pe 
șantierele de con
strucții de aici, în 

vederea realizării fiecărui 
obiectiv la termenul prevă
zut și la parametrii de ca
litate stabiliți.

Noul an în care am intrat 
reprezintă și pentru noi un 
an hotărîtor pentru înfăp
tuirea prevederilor cincina
lului actual. Cu toții, con
structorii, montorii și noi, 
beneficiarii, sintem hotăriți 
să nu precupețim nici un 
efort pentru onorarea an
gajamentului de a devansa 
intrarea în funcțiune a pri
melor capacități,

Inq. Mircea N1STOR
director tehnic
al Combinatului siderurgic 
din Călărași

Pe șantierul întreprinderii de aparate de măsură
și control din Vaslui

După stadiul lucrărilor, calendarul 
arată 15 februarie

Ne desfășurăm munca în 
cel de-al treilea an al ac
tualului cincinal, puternic 
însuflețiți de sarcinile tra
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului, de 
înalta răspundere politică și 
profesională ce ne revine 
în construirea noilor 
investiții industriale 
din județul 
Constructorii 
lucrează în 
pe șantiere din 
dustria constructoare 
de mașini, industria 
ușoară și alimentară. 
Obiectivul numărul 
unu pe toate aceste 
șantiere este devan
sarea termenelor de 
punere 
noile capacități 
tlve. 
creț 
lor de la 
prindere de aparate de mă
sură și control, subliniez 
faptul că am intrat în anul 
1978 cu o depășire a pia
nului la capitolul de con- 
strucții-montaj de circa 7 
la sută, ceea ce reprezintă 
un avans de o lună și ju
mătate. O remarcă : acest 
ciștig de timp nu se referă 
la o lucrare sau alta, ci la 
toate noile hale productive 
ale întreprinderii. Angaja
mentul nostru, al comuniș
tilor. al tuturor constructo
rilor de la această investi
ție este de a menține acest

avans, de a găsi noi căi de 
acțiune pentru a preda noul 
obiectiv beneficiarului cu 
circa două luni de zile 
înainte de termen. Ritmul 
în care s-a muncit, încă din 
primele zile ale noului an, 
reprezintă o garanție in a- 
cest sens și sîntem hotăriți

La noul

mijloacelor de transport, acolo unde între beneficiari, construc
tori, proiectanți și furnizori de utilaje există o permanentă și 
strînsă conlucrare, termenele din graficele de execuție pot fi 
nu numai respectate, dar și devansate.

Pe numeroase șantiere, noul an a început bine, s-au ob
ținut rezultate bune chiar din primele zile ale lui ianuarie, au 
fost create condiții pentru accelerarea ritmului lucrărilor. Aces
tea sînt, laconic prezentate, auspiciile sub care au demarat și 
se înscriu munca constructorilor și montorilor, activitatea celor
lalți factori ce participă la procesul de realizare a investițiilor. 
Este evident că zilele cîștigate de constructori în realizarea 
noilor obiective sînt zile cîștigate pentru producție. în intere
sul economiei naționale, în interesul nostru, al tuturor.

Combinat de îngrășăminte chimice
din Bacău

Cinci capacități vor produce 
cu două-trei luni mai înainte

Vaslui. 
noștri 

prezent 
in-

• Decizia constructorilor : avansul 
final să ajungă la două luni
• Hotărîtoare — organizarea 
riguroasă a tuturor punctelor de 
lucru • Zilnic, productivitatea mun

cii este depășită cu 3 la sută

în funcțiune la 
produc- 

Referindu-mă con- 
la stadiul lucrări- 

viitoarea între-

să facem din luna ianuarie 
o lună a realizărilor „re
cord".

Cunoaștem cu exactitate 
prevederile de plan, am 
luat din timp măsuri ener
gice și cuprinzătoare pentru 
organizarea superioară a lu
crărilor, folosirea cu randa
ment superior a utilajelor 
de construcții — domenii 
în care, în cursul anului 
trecut, s-au manifestat o 
serie de neajunsuri. Gra
ficele de lucru au fost 
reactualizate de către con
structori, împreună cu be
neficiarul, în funcție de 
situația existentă la di
feritele lucrări, iar acum, 
pretutindeni, pe șantier, 
cnvîntu! de ordine este res-

pectarea riguroasă și, chiar, 
devansarea lor. în acest 
scop lucrăm în două schim
buri la lucrările de be
toane, au fost extinse o se
rie de metode noi de exe
cutare a betoanelor mono
lite în cofraje speciale, în 
condiții de calitate a con

strucției la nivelul 
impus de proiect — 
ceea ce ne permite, 
zilnic, depășirea pro
ductivității 
planificate 
3 la sută, 
fiind că o 
ficiență a 
lor înseamnă, în pri
mul rind, accelera
rea rițmului de exe
cuție pe .șantiere, 

acționăm cu aceeași in
sistență pentru economi
sirea cu strictețe a ma
terialelor pe care le fo
losim. Menționăm, în aceas
tă privință, economiile con
siderabile de material lem
nos obținute prin utilizarea 
unor cofraje speciale, cu 
folosință îndelungată. Și nu 
ne limităm la aceste rea
lizări.

muncii 
cu peste 
Convinși 

înaltă e- 
investiții-

George PINTILIE
maistru, 
secretarul organizației 
de partid,
Grupul de șantiere 
construcții industriale 
Vaslui

Puternic mobilizați de 
sarcinile subliniate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a 
partidului, noi, construc
torii și montorii care înăl
țăm marele Combinat de 
îngrășăminte chimice de la 
Bacău am început noul 
an cu hotărîrea de 
a munci susținut și 
cu abnegație pentru 
scurtarea termenelor 
de punere în func
țiune la toate insta
lațiile prevăzute să 
producă în anul 1978. 
Iar eforturile noas
tre au fost încunu
nate de primul suc
ces. în aceste zile 
ale noului an, au 
fost obținute primele șarje 
la instalația de acid sulfu
ric. Acum, instalația func
ționează din plin, iar noi, 
constructorii și montorii, 
ne-am îndreptat eforturile 
spre construcția altor o- 
biective : instalațiile pen
tru fabricarea acidului fos- 
foric, de diamoniu fosfat, 
săruri de fluor, uree și 
fosfogips. Toate acestea 
pot fi puse în funcțiune 
cu cel puțin 2—3 luni de 
zile mai devreme față de 
termenele planificate. în 
acest scop, am luat o sea
mă de măsuri care să asi
gure traducerea în fapt a 
angajamentului asumat, 
dintre care menționez : ge
neralizarea acordului glo

bal Ia toate punctele de 
lucru de pe șantier înce- 
pind cu 1 ianuarie a.c, ; 
folosirea utilajelor de tran
sport și a utilajelor grele 
de săpat în două schimburi 
prelungite ; executarea pe 
șantier a unor dispozitive 
de ridicat grinzi și stîlpi

• Din primele zile se muncește în 
ritm susținut • Acordul global a 
fost extins la toate punctele de 
lucru ® Montajul utilajelor tehno
logice este organizat în doua și 

trei schimburi

de beton armat, menite să 
contribuie la intensificarea 
ritmului de lucru:

în strînsă conlucrare cu 
proiectanții și beneficiarul 
de investiții, urmărim ri
guros adoptarea unor so
luții constructive moderne 
și economice, bazate pe 
materiale ușoare, ieftine 
și rezistente. Pe de altă 
parte, am luat măsuri 
energice pentru grăbirea 
ritmului de execuție la lu
crările de canalizare, con
strucția laboratorului chi
mic, închiderea halei de 
măcinare de la instalația 
de acid fosforic, precum 
și pentru crearea frontului 
de lucru necesar montori- 
lor la instalațiile de uree

și fosfogips. Deoarece a- 
vem unele stocuri de uti
laje, am organizat lucrul 
în două și chiar trei schim
buri pentru a urgenta mon
tarea lor.

Rezultatele din primele 
zile ale lunii ianuarie, cii.d 
s-a muncit practic zi și 

noapte, sint grăitoa
re: la instalația pen
tru fabricarea dia- 
moniului fosfat au 
fost încheiate lucră
rile de montaj și 
s-au început probele 
mecanice ; s-a lucrat 
intens și la montarea 
liniilor de trasee 
cauciucate de la in
stalația de acid fos
foric.

O singură problemă își 
așteaptă o neîntîrziată so
luționare : livrarea unor 
utilaje-cheie pentru insta
lația de uree. Folosim 
acest prilej pentru a adre
sa muncitorilor de la în
treprinderea de utilaj chi
mic Ploiești. întreprinderea 
„Grivița roșie" și între
prinderea de mașini grele, 
din București rugămintea 
noastră de a devansa ter
menul de realizare a uti
lajelor contractate.

Virqil T AM A ȘES CU 
Inginer-șef al Grupului 
de șantiere nr. 3, Bacâu

LA ÎNTREPRINDEREA DE REPARAȚII DIN PLOIEȘTI

CREȘTE spiritul gospodăresc ai colectivului
SCAD cheltuielile lateriale de producție

O experiență valoroasă, într-un do
meniu deosebit de important — re
ducerea cheltuielilor de producție — 
a scos din anonimat colectivul între
prinderii de reparații din Ploiești. 
Concret, oamenii muncii din această 
unitate — unde se fabrică centralele 
de preparat betoane cu marca „Ce- 
domal" și alte instalații pentru secto
rul construcțiilor și, totodată, se re
pară diferite utilaje grele folosite pe 
șantiere — au redus anul trecut cu 
aproape 7 lei cheltuielile materiale 
planificate la 1 000 lei producție ; pe 
această bază ei au realizat econo
mii suplimentare de peste două mili
oane lei.

— Noi am urmărit — ne-a spus 
tovarășul Dumitru Toader, secretarul 
comitetului de partid și președintele 
consiliului oamenilor muncii — reali
zarea nu oricum 
a producției, ci cu 
costuri mai mici, 
pentru că asta 
contează in ulti
ma instanță : eco
nomicitatea. Re
zultatele obținute 
demonstrează po
sibilitățile de care 
dispunem pentru 
a reduce și mai substanțial cheltuie
lile de producție, și îndeosebi cheltu
ielile materiale, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului. De 
aceea, vom persevera pe această cale 
pentru a aduce o contribuție sporită 
la creșterea venitului național. Ia 
crearea de resurse suplimentare atit 
pentru dezvoltarea țării, cit și pen
tru ridicarea bunăstării poporului.

Practic, cum s-a manifestat spiritul 
gospodăresc al colectivului ? Multe 
fapte în acest sens am aflat de la 
șefii de ateliere, de la maiștri și 
muncitori. „Oamenii de la concepție, 
proiectanții de utilaje, tehnologii, cei 
care elaborează scule și dispozitive 
au conlucrat foarte strîns, perma
nent cu sectoarele de prelucrare, 
arăta tovarășul Sebastian Pasca, 
maistru la secția stații de be
toane. Atunci cînd asamblăm utila
jul, cînd realizăm anumite repere, ne 
vin idei, ne dăm seama că se pot 
aduce îmbunătățiri de ordin funcțio
nal, tehnic. Nu mai așteptăm să 
treacă timpul. Chemăm imediat pe 
proiectant aici, in atelier. Ne consul
tăm împreună și documentația suferă 
modificări mai mari sau mai mici". 
Sistemul acesta direct, operativ se 
practică și la sectorul III prelucrare 
și in alte locuri de muncă. Așa s-a 
ajuns ca în atelierele de proiectare 
ale întreprinderii să se concretizeze 
in anul trecut, pe planșete, sute de 
propuneri.

Multe din aceste propuneri, ne 
spunea tovarășul Ovidiu Vieru, in
giner proiectant, au vizat reducerea 
„obezității" unor repere, micșorarea 
pierderilor de metal prin așchiere. Ci- 

teva exemple sint concludente : prin 
reproiectarea căii de rulare a cupei 
de agregat, consumul de metal s-a 
redus cu 300 kg pe produs (Cedomal- 
50) și, odată cu aceasta, s-a asigurat 
o funcționalitate sporită ; la cadru- 
susținere-față — o economie de 100 
kilograme, iar la varianta perfecțio
nată a produsului C-51, malaxorul a 
suferit și el o „cură de slăbire" de 400 
de kilograme. Inginerii proiectanți 
Mihai Safin, Mihai Nicolescu, tehni
cianul Haralambie Bolocan, care co
laborează strins cu sectoarele prelu
crătoare, au reușit să înscrie — prin 
modificări constructive la produsele 
din fabricația curentă — economii de 
peste 100 tone metal.

Nivelul cheltuielilor materiale a 
fost influențat pozitiv și de îmbună
tățirile de ordin tehnologic. Mai ales 

la forjă și la tratamentele termice. 
S-a trecut, bunăoară, de la forjarea 
liberă la aceea în matrițe a unui 
important număr de repere. Prin 
reproiectarea modelelor s-au econo
misit tone întregi de bronz și aliaje 
de aluminiu — materii prime scumpe 
și deficitare. De asemenea, prin 
schimbarea sistemului de forjare, la 
coroana dințată volant — motor 
D 105, în loc de 51 kg metal se folo
sesc astăzi numai 28 de kg. Restul 
de 23 de kilograme, care înainte se 
irosea sub formă de șpan, a fost 
trecut în contul economiilor. Așa s-au 
petrecut lucrurile și cu placa supe
rioară de la același motor, și cu 
pistonul motor (aliaj de aluminiu), 
și cu alte piese.

— Ceea ce am realizat în 1977 
nu epuizează nici pe departe rezer
vele — apreciază inginerul-șef al 
întreprinderii, tovarășul Teodor Tu- 
doran. Sintem preocupați de diminu
area pierderilor de metal prin șpan 
și, pentru aceasta, vom perfecționa 
mai intens tehnologiile de forjare și 
turnare. Din Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională am reținut cu 
deosebire ideea de a ridica gradul 
de valorificare a materiilor prime, 
pentru a se obține din fiecare tonă 
de metal valori mai mari, producții 
de calitate și tehnicitate superioare. 
Pe aceste coordonate de eficiență 
economică vom merge și mai hotărit, 
pentru ca in anul 1978 să reducem 
și mai mult cheltuielile materiale".

Cu convingerea că fiecare bucățică 
de metal este folositoare, în între
prindere s-a organizat debitarea 
centralizată a metalului. în acest

scop s-a creat un atelier, și în frun
tea lui a fost numit un maistru 
comunist, tovarășul Gheorghe Groase, 
„zgircit" cu orice capăt de bară. 
„Lasă, meștere, că din bucățica asta 
nici măcar un șurub nu se poate 
face !“ — spunea cite un șef de 
atelier larg la inimă. „Ce vorbești 
dumneata ? — răspundea supărat
maistrul. Hai la proiectare ! Si vom 
vedea unde-i dreptatea...". Asemenea 
dialoguri,, ce ne-au fost redate de 
secretarul comitetului de partid, de
monstrează cu elocvență spiritul in
transigent al comunistului gospodar.

— Dar cam cit metal s-a adunat 
din acele mici căpețele ? — îl în
trebăm pe maistru.

— Cam 25 de tone, e ceva !
O importantă resursă de economii, 

a cărei valorificare abia a început, o 

reprezintă recondiționarea pieselor 
de schimb. Pînă nu de mult, pentru 
o simplă uzură de cițiva milimetri, 
piese de zeci de kilograme erau 
aruncate la fier vechi. „Se făcea 
evident o risipă, dar în același timp 
n-aveai cu ce repara buldozerul, ma
caraua — ne spunea șeful atelierului 
automacarale, comunistul Vasile 
Ispas. Am'ridicat eu și alții, la co
mitetul de partid și în consiliul oa
menilor muncii, problema de a se 
organiza un sector puternic de re- 
condiționare a pieselor de schimb. 
Conducerea întreprinderii, proiectan- 
ții, cercetătorii au dovedit receptivi
tate față de propunerea noastră. As
tăzi recondiționăm un număr im
portant de piese. Dar ne revine 
sarcina ca în anul 1978 să dez
voltăm foarte mult această acti
vitate de mare folos nu numai 
pentru noi, ci pentru întreaga 
țară". Cîteva exemple sînt sugestive 
pentru avantajele recondiționării. 
Bunăoară, la roata de ghidaj tractor 
S-l 300, se obține o economie de 190 
kg metal și o eficientă de 4 496 lei ; 
la rola reazem ansamblu de la a- 
celași tractor — 50 kg metal și 1 335 
lei. Ce alte argumente mai con
vingătoare decit aceste rezultate !

Economii importante la cheltuielile 
materiale s-au obținut și prin redu
cerea consumului de apă. abur, 
combustibil și energie electrică. Chiar 
dacă nivelul lor planificat este de 
numai doi lei la mia de lei producție, 
la acest capitol s-au economisit 77 
de bani. O sumă care se ridică, de
sigur, la sute și sute de mii de lei 
la întregul volum de fabricație ! — 

ne face să înțelegem mai bine valoa
rea bănuților contabilul-șef al uni
tății, tovarășul Mircea Chirițescu. 
Din datele evidenței contabile reiese 
că economia provine din recuperarea 
căldurii la forjă (s-au făcut izolări 
termice la cuptoare), din recircularea 
apei industriale printrAm sistem de 
circuit inchis (o inovație locală), 
dintr-un mai rațional consum de 
energie electrică in ateliere și secții. 
Inginerul Ion Paraschiv, șeful birou
lui mecano-energetic, este însă 
nemulțumit de consumurile realizate. 
„Ele pot fi și mai mult reduse — ne 
spune dînsul. Energia, aburul. apa 
sînt incă risipite prin anumite locuri. 
Am inceput să introducem in ateliere 
contoare, apometre, alte aparate de 
măsură, incit să știm exact evoluția 
consumurilor, să intervenim imediat 

pentru a curma 
risipa. Mai mult, 
vom introduce în 
anul 1978 o evi
dență riguroasă 
a consumurilor, 
vom defalca bu
getul de consu
muri pe secții, 
astfel ca fiecare 
om să știe cită 

energie electrică, cit abur, cită apa 
poate consuma la diferite operații".

Prin realizările din anul trecut, prin 
seriozitatea și maturitatea cu care 
au acționat, oamenii din întreprin
dere, in frunte cu comuniștii, dove
desc că stă în puterea lor să-și asu
me sarcini și mai mari in acest 
domeniu, întrucît de ei, de afirmarea 
și mai puternică a spiritului lor gos
podăresc depinde ca producția să fie 
realizată cu cheltuieli și mai reduce. 
Colectivul întreprinderii și-a pro
pus să reproiecteze 50 la sută 
din reperele și subansamblele 
produselor aflate în fabricație, să 
proiecteze altele noi, să perfecționeze 
tehnologiile în sectoarele calde, să ra
ționalizeze strict consumurile de me
tal. energie și combustibil, să intro
ducă o ordine riguroasă in utilizarea 
pieselor de schimb, materiilor prime, 
sculelor ș.a. O serie din aceste măsuri 
și-au găsit materializare încă de anul 
trecut. „Prin toate aceste măsuri și 
prin altele pe care le vom aplica — 
a ținut să ne spună secretarul comi
tetului de partid — colectivul nostru 
va reduce și mai mult cheltuielile de 
producție și, în primul rînd. cheltu
ielile materiale in anul 1978. Expe
riența pe care am acumulat-o este 
valoroasă. Dar cel mai prețios ciștig 
este spiritul de economie care s-a 
înrădăcinat în conștiința oamenilor și 
care, cu siguranță, în acest an se va 
manifesta și mai puternic în munca 
de zi cu zi".

Mircea ANGELESCU 
Constantin CAPRARU

Meticulozitate și precizie: în secția montaj a întreprinderii de mecanică fină din Capitală

Primăvara nu-i chiar așa departe-cum cred unii-cind este vorba de

REPARAREA TRACTOARELOR
SI MAȘINILOR AGRICOLE

9 1
In această perioadă, în stațiunile 

pentru mecanizarea agriculturii, prin
cipalul obiectiv al mecanizatorilor il 
reprezintă revizuirea și repararea 
tractoarelor, mașinilor și utilajelor. 
Este una din acțiunile hotăritoare 
pentru asigurarea mijloacelor teh
nice necesare efectuării la timp și de 
bună calitate a lucrărilor agricole in 
campania de primăvară. Care este 
stadiul pregătirilor după o lună de 
zile de la începerea lor ? Potrivit 
datelor centralizate la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
pină la 3 ianuarie a.c. au fost repa
rate 47 la sută din tractoare. 77 ia 
sută din semănătorile pentru plantele 
prășitoare, 50 la sută din semănăto
rile pentru cereale păioase și legu
me. 55 la sută din mașinile de plan
tat cartofi ș.a. După cum ne spunea 
tovarășul Vladimir Tomuleț, șeful 
serviciului reparații în Centrala pen
tru mecanizarea agriculturii, pregă
tirea utilajelor este mai avansată 
decît în alți ani. în privința repară
rii tractoarelor se remarcă prin re
zultatele obținute stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din județele 
Argeș. Botoșani, Sibiu, Vîlcea, Su
ceava ș.a. De asemenea, pregătirea 
mașinilor agricole este avansată in 
județele Mureș, Argeș. Suceava. 
Vrancea etc. Totuși, în stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județele Galați, Arad. Tulcea, Con
stanța. Ialomița, Dolj și Iași se con
stată anumite rămîneri in . urmă la 
reparații.

Cum se desfășoară lucrările de 
reparații în stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii din județul Olt, 
ce trebuie întreprins pentru intensi
ficarea lor ? în general, activitatea 
de reparații este bine organizată. 
Astfel, tractoarele, combinele și ma
șinile cu grad mai mare de comple
xitate sînt reparate în centre specia
lizate și în stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii, iar utilajele mai 
simple — în secții, unde pentru mai 
multă operativitate au fost alcătuite 

echipe de mecanizatori. în centrele 
specializate din stațiunile pentru me
canizarea agriculturii Vișina, Movi- 
leni. Corabia. Balș. Radomirești, Dră- 
gănești. Caracal și Vlaici, unde se 
efectuează reparații capitale la șa- 
siuri de tractoare, motoare, combine, 
remorci și mașini pentru combaterea 
dăunătorilor, munca este organizată 
in flux continuu, pe posturi speciali
zate. De remarcat că în stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii Olari, 
Stoicănești, Bucinișu, Caracal ș.a. s-a 
încheiat repararea grapelor cu discuri 
și cultivatoarelor.

Totuși, nu în toate stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii sînt res
pectate graficele de lucru. Astfel, la 
S.M.A. Brebeni, Potcoava, Găneasa, 
Dobrunu. Radomirești ș.a., repararea 
tractoarelor și a unor mașini agricole 
este întîrziată. De ce ? Cauzele 
sînt de ordin subiectiv. La S.M.A. 
Radomirești. de pildă, după cum ne 
spunea tovarășul Liviu Borosan, șe
ful sectorului producție, lucrările 
agricole de toamnă s-au prelungit și, 
de aceea, reparațiile au început cu in- 
tîrziere. Activitatea nu se desfășoară 
însă nici acum în mod satisfăcător. 
Repararea grapelor cu discuri și a 
semănătorilor este rămasă în urmă 
în special in secțiile de mecanizare 
Sprîncenata și Frunzaru, situate la 
distanță mai mare de sediul stațiu
nii și care nu au fost nici controla
te, nici ajutate în suficientă măsu
ră. Se impune deci mai multă or
dine și disciplină în efectuarea repa
rațiilor.

Fără să facem abstracție de necesi
tatea unei mai bune organizări a 
muncii, trebuie arătat însă că cele mai 
multe greutăți în executarea repa
rațiilor sînt generate de lipsa pieselor 
de schimb. „Cu forța de muncă 
pe care o avem, pină acum pu
team repara toate utilajele — ne-a 
spus tovarășul Alexandru Ocoleanu. 
șeful secției de mecanizare Dăneasa. 
Uneori sîntem însă nevoiți să pier
dem zile întregi pentru cîteva șuru

buri". Această opinie reflectă o stare 
de lucruri mai generală. La S.M.A. 
Drăgănești Olt, unele tractoare nu 
pot fi reparate și stau demontate de 
mai multe zile, deoarece nu se gă
sesc pinioane de la cutia de viteză. 
De altfel, tovarășul Petru Boboc, 
șeful sectorului producție, ne-a pre
zentat o listă întreagă cu piesele de 
schimb deficitare : arbori motori, 
discuri de frînă, bucșe, pinioane pen
tru planetare, diferite tipuri de axe 
și multe altele.

întrucît lipsa pieselor de schimb se 
resimte și în alte județe, ne-am 
adresat tovarășului Marian Curelea, 
director în direcția generală pentru 
aprovizionarea agriculturii, care ne-a 
spus : „Cele mai multe probleme le 
avem cu asigurarea pieselor de 
schimb pentru repararea tractoare
lor. Este adevărat, în luna decembrie 
întreprinderile producătoare au li
vrat mai multe piese. Totuși, restan
țele sînt încă mari".

Se mai ridică însă o problemă. 
Direcția generală a aprovizionării 
pentru agricultură analizează perio
dic situația pieselor de schimb și 
face redistribuirea stocurilor exis
tente. Or, la ultima analiză, condu
cerea bazei de aprovizionare din ju
dețul Olt nu numai că nu a prezen
tat o situație clară a necesarului de 
piese, dar nici nu a acționat în mod 
operativ pentru procurarea reperelor 
repartizate de Ia bazele de aprovi
zionare din alte , județe. Astfel, a 
primit repartiție pentru 100 pinioane 
de la cutia de viteze, care trebuie să 
fie aduse de la baza de aprovizionare 
din Brașov. Tot din cauza unor 
deficiențe organizatorice, în multe 
secții de mecanizare lipsesc șurubu
rile pentru grapele cu discuri, piese 
care, așa cum am fost informați la 
direcția generală a aprovizionării, nu 
ridică probleme. Deci și în aprovizio
narea cu piese de schimb se impune 
mai multă ordine și disciplină.

Ion TEODOR
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teatrul) Ml CLASIC DE O NOBILA

Startul actualei stagiuni, mal bun declt al celor precedente, con
stituie o premisă dintre cele mai solide pentru o activitate teatrală 
de tinută pe tot parcursul anului teatral 1978.

Și iată, noi date, noi initiative și noi proiecte vin să se adauge 
speranțelor noastre, transformindu-le în certitudini. Pentru 1978, sub 
egida celei de-a doua ediții a „Cîntării României" — căreia slujitorii 
scenei tind să-i dea o și mai mare strălucire — se preconizează mari 
acțiuni ce implică substantial înflorirea artei scenice și relația ei cu 
viata, cu actualitatea socialistă. Dramaturgi de prestigiu lucrează la 
definitivarea unor noi piese românești. Se află în studiu și în repe
tiții montări de care ne legăm speranța unor realizări „de excepție".

„ Teatrul mare din București"

încă din primele zile ale anului 
1978 teatrul românesc va sărbători 
un important eveniment : împlinirea 
a 125 de ani de la inaugurarea pri
mei clădiri a Teatrului National din 
București și implicit a 125 de ani de 
viață spirituală rodnică ai primei 
scene a țării. Dintre numeroasele ac
țiuni teatrale ale săptăminii Teatru
lui National ce va începe la 14 ia

nuarie (un simpozion, expoziții, pu
nerea în circulație a unui voluminos 
Caiet — o adevărată carte, prezenta
rea unui spectacol cu „Gaițele" de Al. 
Kirițescu pe platforma „23 August", 
discuții cu publicul etc.) menționăm 
în mod deosebit premiera festivă „Că
ruța cu paiațe" de Mircea Ștefăneș- 
cu — omagiu adus efervescenței pa
triotice și spirituale a generației pa
șoptiste.

nii" de Mihai' Eminescu la Teatrul 
din Botoșani.

• Menționăm, de asemenea, cîte
va titluri din evantaiul literaturii 
dramatice universale — clasice și 
contemporane ■— de care ne legăm 
speranța unor spectacole de tinută : 
„Fata din Andros" de Terențiu (la 
Teatrul Național din București), 
„Noaptea încurcăturilor" de O. Gold
smith (la „Giulești"), „Rosmersholm" 
de Ibsen (la Naționalul ieșean), 
„Micii burghezi" de Gorki, „Funda
ția" de A. B. Vallejo (la Naționalul 
bucureștean), „Noile suferințe ale 
tînărului W“ de Ulrich Plenzdorf (la 
Sibiu) și „Caseta" de K. Sternheim 
(la Teatrul german din Timișoara), 
„Căutătorii de chei" de Istvan Or- 
keny (Teatrul maghiar din Cluj-Na
poca), „A fi sau a nu fi rudă" de 
Braghinski și Riazanov (Iași).

Teatrul cu cei mai mulți

CONSEMNĂM PENTRU DUMNEAVOASTRĂ:

O promisiune onorantă
făcută de Dinu SĂRARU

directorul Teatrului Mic

0 premieră absolută: prima ediție a „Festivalului 

de teatru contemporan"

spectatori

în cadrul acțiunilor teatrale de 
anvergură națională organizate lunar 
de către Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste in colaborare cu A- 
sociația oamenilor de teatru și mu
zică — A.T.M., între 23 și 29 Ianuarie 
va avea loc la Brașov prima ediție 
a „Festivalului de teatru contempo
ran" (găzduit și organizat, desigur.

cu ajutorul teatrului dramatic din 
localitate). Vor participa : teatrele 
naționale din București, Craiova, 
Cluj-Napoca, teatrele „Bulandra", 
„Nottara" și Teatrul Mic, Teatrul din 
Tirgu Mureș — ambele secții. Teatrul 
din Sibiu — secția germană, Teatrul 
din Baia Mare și, bineînțeles, Tea
trul dramatic din Brașov.

• TEATRUL TV va continua și 
in acest an să prezinte 104 specta
cole, dintre care, lunar, două pre
miere (spectacole realizate in stu
diourile proprii sau preluate de la 
teatre).

Astfel, in luna ianuarie vom putea 
urmări în regia Letiției Popa pre
miera pe țară „Vocație", avînd la 
bază un scenariu al lui Constantin 
Munteanu. De asemenea, premiera 
TV a „Pasacagliei" lui Titus Popo- 
vici, în regia lui Tudor Mărăscu.

„In 1978 Teatrul Mic 
va debuta cu „Unchiul 
Vanea" de A.P. Ce- 
hov, cu o distribuție 
pe care o putem con
sidera de excepție. 
Vor urma în februarie : 
„Cititorul de contor" 
de Paul Everac, in re
gia autorului. In mar
tie : „Nebuna din
Chaillot" de Girau- 
doux, în regia lui Sil
viu Purcărete (cu 
Olga Tudorache). în 
aprilie: „Luna dezmoș
teniților" de O’Neill, 
în rolul principal Va
leria Seciu. Apoi : 
„Bălcescu" de Camil 
Petrescu. In rolul ti
tular : Dan Condura- 
che. Regia și versiu
nea scenică : Sorana 
Coroamă.

Tot la Teatrul Mic, 
pentru acest an, 1978, 
se află în pregătire 
comedia „Pluralul en
glezesc" de Allan 
Aykbourn, în regia 
Sandei Mânu, „Dia

volul și bunul Dum
nezeu" de J. P. Sartre, 
în regia lui Dinu Cer- 
nescu, muzicalul in
spirat din realitățile 
noastre „Nu sint tur
nul Eiffel" de Ecate- 
rina Oproiu (regia : 
Tudor Mărăscu) și 
„Copiii lui Kennedy" 
de Robert Patrick (re
gia : Cătălina Buzoia- 
nu), toate premiere 
absolute. Deschiderea 
stagiunii din toamnă 
se va face cu „Dom
nul Montaigne bea 
apă minerală", scrisă 
special pentru Teatrul 
Mic de către D.R. Po
pescu.

Așa cum am mai 
avut prilejul să spun, 
in mod programatic. 
Teatrul Mic își propu
ne să fie un teatru in 
exclusivitate al litera
turii secolului 20 și in 
mod special al celei 
de-a doua jumătăți a 
secolului 20.

In contextul astfel

definit, rolul principal 
îl va juca dramatur
gia scrisă azi la noi și 
inspirată de spirituali
tatea socialistă. Ea va 
constitui cheia de bol
tă a edificiului nostru 
teatral.

Dar, firește, reperto
riul nu poate constitui 
decît direcția. Mate
rializarea lui scenică 
rămine să certifice 
programul și să-1 va
lideze. în slujba pro
gramului — un front 
regizoral tînăr. Ambi
țioasă, trupa Teatrului 
Mic vrea să facă din 
scena sa o scenă a im
plicației politice și so
ciale, a dezbaterilor 
incandescente, a dia
logului activ, deschis, 
direct, curajos cu 
spectatorii, pe care 
sîntem datori să-i in
formăm cu privire la 
tot ce se petrece și se 
produce semnificativ 
și important pentru 
realitatea actuală și 
pentru perspectiva 
dramaturgiei și a ar
tei spectacolului".

In cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului

național „Cintarea României"

Menționăm cîteva din următoarele 
manifestări teatrale mai importante 
organizate în cadrul celei de-a doua 
ediții a „Cîntării României" :

— „Săptămina teatrului scurt" și 
un colocviu consacrat interpretării 
acestei specii dramaturgice (Oradea, 
20—27 februarie).

— „Colocviul național de drama
turgie" (in organizarea Asociațiilor 
scriitorilor din București și Cluj- 
Napoca, martie).

— „Festivalul de teatru istoric" — 
ediția a IlI-a și colocviul „Istoria 
românilor in imaginile dramaturgiei 
actuale" (aprilie, Craiova).

— A șasea ediție a „Galei națio
nale a recitalurilor" și a „Colocviului 
republican al criticii dramatice" cu 
tema „Cum se înnoiește arta acto
rului român contemporan" (mai, Ba
cău).

— „Festivalul de dramaturgie ori
ginală" (Drobeta-Turnu Severin, 
iunie).

— „Serile de teatru antic" (prima 
ediție — iulie. Constanța).
• Amintim cîteva premiere re

cente, cărora le urăm succes :
— la Teatrul Național din Cluj- 

Napoca : „Avram Iancu" de Mircea 
Mi cu, premieră pe țară în cinstea a- 
niversării Revoluției de la 1848 din 
Transilvania. Regia : Dan Alexan- 
drescu ; Scenografia : Mircea Mat- 
caboji ; Muzica : Tudor Jarda.

— La Teatrul din Tirgu Mureș : 
„Doctor fără voie" de Moliăre (la 
secția română) și „Don Carlos" de 
Schiller (la secția maghiară).

— La Teatrul „C.I. Nottara" : 
„Audiență la consul" de Ion Brad. 
Regia : Ion Cojar.

— La Teatrul „Bulandra" : „Anec
dote provinciale" de Al. Vampilov. 
Regia : Valeriu Moisescu.

— „Sărbătoare princiară" de Teodor 
Mazilu (la Naționalul craiovean).

Ce repetă colectivele artistice tea
trale ?

• Se află în repetiții, printre multe 
altele : „Autobiografie" de Horia 
Lovinescu (la Naționalul bucureș- 
tean), „Vieți paralele" de Ovidiu 
Genaru (la Sibiu), „Testamentul" de 
P. Tomdry (la Teatrul maghiar din 
Timișoara), „Timon din Atena" de 
Shakespeare la Teatrul „Nottara" 
(care va relua in curind și „Ham
let") ș.a.
• Dintre premierele anului 1978 — 

sînt în stadiul de definitivare impor
tante texte românești noi, semnate de 
Paul Anghel — „Regele desculț" (pie
să ce intră în atenția Teatrului „Bu
landra" și a Naționalului ieșean). Ion 
Băieșu („Jocul" — Teatrul „Nottara" 
și „Alibi" la Teatrul „Bulandra" și la 
Teatrul din Oradea). De asemenea : 
„Butoiul" de Paul Everac, „Măseaua 
de minte" de Corneliu Marcu -și „Ci
ripit de păsărele" de Dinu Grigores- 
cu (ambele preocupind in chip deo
sebit Teatrul de comedie), „Dragoste 
periculoasă" și „Noaptea pe asfalt" 
de Theodor Mănescu (cea dinții in
clusă în repertoriul Teatrului „Giu
lești"), „Omul de cenușă" (sau „De 
această dată" de D.R. Popescu), „In
comparabilul Al" de Dumitru Solo
mon (inclus pe afișul teatrelor din 
Galați și Botoșani), „Cain și Abel" 
de Siito Andras (Teatrul maghiar 
din Cluj-Napoca), „Copilul meu e vii
torul" de Huszar Sandor, „Bicicliști în 
noapte" („Fulger circular") de Beke 
Gyorgy și „Kemăny Zsigmond" de 
Veress Daniel — ultimele două inte- 
resind în mod deosebit Teatrul ma
ghiar din Sfîntu Gheorghe.

• Cîteva titluri din dramaturgia 
clasică, ce vor vedea, din nou, lu
mina rampei, in această stagiune : 
„Trandafirii roșii" la Teatrul Națio
nal din Cluj-Napoca, oraș care va fi 
și gazda unei acțiuni teatrale consa
crate cinstirii memoriei lui Zaharia 
Bîrsan ; „Fîntîna Blanduziei" de Va- 
sile Alecsandri la Teatrul de dramă 
și comedie din Constanța, „Mușati-

Menționăm, în continuare, cîteva 
dintre spectacolele aflate în pregăti
re în studiouri : „Jocul de-a vacan
ța" de Mihail Sebastian (regia : Geo 
Saizescu), „Acolo, departe" de Mir
cea Ștefănescu (regia : Mihai Bere
chet), „Anton Pann" de Lucian Bla- 
ga (regia : Letiția Popa), „Ovidiu" 
de Vasile Alecsandri (regia : Sorana 
Coroamă), „Doctor în filozofie" de 
Branislav Nușici (regia : Matei Ale
xandru).

Au fost deja înregistrate, în vede
rea difuzării prin canalele TV, 
„Noapte albă" de Mircea Bradu 
(spectacol al Teatrului din Oradea), 
„Răfuiala" de Ștefan Berciu (în in
terpretarea actorilor de la Piatra 
Neamț), „Anna Christie" de Eugene 
O’Neill (montare a teatrului ară
dean) ș.a.

Natalia STANCU

Ansamblul „Ciocirlia"
Formația artistică 

„Ciocirlia" a Ministe
rului de Interne a îm
plinit trei decenii de 
existență și, in același 
timp, de rodnice îm
pliniri pe tărimul in
terpretării artei popu
lare românești.

De o virstâ cu Re
publica, căreia, in de
cursul acestor ani, i-a 
cintat frumusețile, bo
gățiile și marile reali
zări dobindite sub 
conducerea partidului, 
acest harnic și talen
tat colectiv artistic 
și-a înscris numele in 
rindul celor mai pres
tigioase formații artis
tice profesioniste din 
țara noastră, activita
tea sa fiind încununa
tă cu Premiul I și ti
tlul de laureat in ca
drul Festivalului națio
nal „Cintarea Româ
niei".

Din datele bilanțu
lui aniversativ prezen
tat de Constantin Zin
că, un neobosit și pri
ceput activist cultural, 
șeful acestui talentat 
colectiv artistic, ne 
rețin atenția cîteva 
cifre : 400 de cintece 
ale soliștilor vocali,
200 de piese orchestra
le și ale soliștilor in
strumentiști, care se 
pot constitui — în mod 
rea! — intr-un reper
toriu de performanță, 
nu numai prin canti
tate. dar. mai ales, 
prin frumusețile melo
dice, armonice și poe- 

' tice ale acestor cinte
ce, cit și prin mesa
jul lor educativ, tn 
cele trei decenii de 
frumoasă activitate. 
„Ciocirlia" a prezentat 
spectacole in peste 
2 000 de centre munci
torești din țară, orga- 
nizind peste 200 de 
turnee și deplasări, o- 
ferind oamenilor mun
cii, ostașilor patriei și

familiilor cadrelor mi
litare 6 667 spectacole, 
vizionate de aproxi
mativ 6 616 500 specta
tori.

Astăzi. „Ciocirlia" 
este cunoscută, apre
ciată și așteptată cu 
drag in toate județele 
patriei noastre, de că
tre toți militarii din 
unitățile Ministerului 
de Interne, de miile 
de oameni ai muncii.

De nenumărate ori, 
„Ciocirlia", in acești 
ani, a primit însemnul 
de cinste de a repre
zenta frumusețea artei 
noastre populare și 
peste hotarele patriei. 
Această misiune, for
mația sărbătorită a 
purtat-o cu onoare în 
peste 300 de localități 
din S.U.A., Canada, 
Mexic, Marea Brita- 
nie, Franța, U.R.S.S., 
R. P. Chineză, India, 
Maroc, Olanda și in 
multe alte state, unde 
a prezentat cu un re
marcabil succes aproa
pe 600 de spectacole, 
în fața a peste 1 500 000 
de spectatori. Coti- 
diane de răsunet, cit 
și marcante personali
tăți ale vieții sociale 
și culturale din străi
nătate și-au exprimat 
în cuvinte superlative 
aprecierile la adresa 
artei populare româ
nești, cit și cu privire 
la interpreții forma
ției artistice „Ciocir
lia". Semnificative sînt, 
in acest sens, cuvinte
le marelui dirijor Leo
pold Stokowski : „Este 
un adevărat noroc ca, 
în condițiile actuale, 
cineva să mai păstreze 
și să prezinte cele mai 
reprezentative comori 
ale artei populare din 
România, ținind cont 
că aceste tradiții sint 
pe cale de dispariție 
in multe alte țări".

„Ciocirlia" se poate

mîndri că, de pe scena 
sa. au urcat treptele 
măiestriei artistice so
liști ca : Angela Mol
dovan, artistă emeri
tă, Maria Butaciu, Ion 
Cristoreanu, că și-au 
afirmat talentul inter- 
preți ca : Maria Pâu- 
nescu, Pop Simion, 
Elena Zamfira, actrița 
prezentatoare Elena 
Paraschivescu, precum ' 
și soliștii instrumen
tiști de valoare : Du
mitru Zamfira, Ion 
Milu, Ion Miu, Nico- 
lae Turcitu, Cornel Ni- 
culescu, George Udilă 
și Marian Bucur.

Tot de la „Ciocirlia" 
s-au ridicat pe înaltele 
trepte ale artei inter
pretative cintăreți de 
operă și de concert, 
actori, printre care 
numim pe Nicolae 
Florei, Teodora Luca- 
ciu, Lucia Țibuleac, 
Ruxandra Ștefănescu- 
Vlad, Luciah Marines
cu, Stela Popescu. 
Nume îndrăgite, de 
mare popularitate ale 
cintecului nostru popu
lar : Irina Loghin, 
Maria Ciobanu, Ion 
Dolănescu, Benone Si- 
nulescu, Ileana Sără- 
roiu și alții și-au fă
cut ucenicia in arta 
interpretativă tot pe 
scena „Ciocirliei".

Pe parcursul acestor 
ani, hărnicia și minu
natele împliniri artisti
ce ale formației „Cio
cirlia" au fost răsplă
tite de partidul și sta
tul nostru cu inalte 
distincții. In vitrina de 
onoare a acestui colec
tiv strălucesc „Ordinul 
Muncii" și ordinul 
„Meritul cultural" cla
sa I, multi dintre 
componenții ansam
blului fiind, la rindul 
lor, distinși cu ordine 
și medalii.

Angel CARSTEA

O veste îmbucurătoare
primită clin partea

Margaretei NICULESCU 
directoarea Teatrului „Țândâricâ"

„în afara speranțe
lor și începuturilor de 
bucurii pe care pre
vedeam că ni le rezer
vă 1978 — și aș numi 
aci, în primul rind, 
confirmarea în mește
șug și creativitate a 
valorii tinerei genera
ții din teatru, aflată în 
pragul unor noi pre
miere. destinate îmbo
gățirii universului spi

ritual al celor mici, cit 
și al școlarilor — co
lectivul nostru a pri
mit în zilele acestea 
vestea că i s-a atri
buit un mare premiu 
internațional. Este 
vorba de premiul 
-Erasmus». Alături de 
încă trei ansambluri 
ale genului, „Țăndă
rică" este printre pri

mele institute teatrale 
de pe continent care 
dobindește această 
înaltă distincție.

Firește, ne stimulea
ză această veste, ne 
stimulează interesul 
publicului pentru spec
tacolele noastre, ne 
stimulează marea, în
temeiata speranță că, 
în Bucureștiul atîtor 
înnoiri, proiectul de 
casă nouă al teatrului 
nostru se va desăvîrși 
în acest an".

La 5 ianuarie 1978 s-au împlinit 
100 de ani de la nașterea prozato
rului Emil Gârleanu. In istoria lite
raturii române. Emil Gârleanu, citit 
după Mihail Sadoveanu, Brătescu- 
Voinești, Dimitrie Anghel, Tudor 
Arghezi, ca să amintim numai cîteva 
nume de prozatori din aceeași fa
milie (apropierea este parțială și 
aproximativă), ocupă un loc distinct, 
in epoca lui contind printre scriitorii 
de prima mină : apreciat de Titu 
Maiorescu, elogiat de Nicolae Iorga, 
socotit de Mihail Dragomirescu un 
autor de capodopere.

Șezătorile literare ale scriitorilor 
români dinainte de primul război 
mondial îl au drept personaj prin
cipal, în competiție cu Ion Minules- 
cu. D. Nanu, Victor Eftimiu, Corne
liu Moldovanu sau Ion Dragoslav. 
Teatrul Național din Craiova, al că
rui director a fost cîtva timp, capătă 
un prestigiu deosebit prin Emil Gâr
leanu ; dacă am aminti că l-a numit 
ca secretar al teatrului pe tinărul 
Liviu Rebreanu, 
proaspăt venit 
de peste munți, 
n-am face de
cît să întărim a- 
ceastă afirmație. 
Notorietatea lui 
Gârleanu în epo
ca de care vor
bim este expli
cabilă, pe de altă 
parte, și prin acel 
patetism romantic, deosebit de 
cel al lui Sadoveanu, mai so
bru și mai modern, tn contextul 
semănătorist, fără să fie un fidel 
permanent al curentului, autorul 
schițelor poetice, inspirate din viața 
satului, l-a umbrit o vreme, desigur, 
fără dreptate pe Sadoveanu. Azi, 
Sadoveanu îl umbrește pe colegul 
său de atunci. Cele cîteva nuvele 
izbutite îi fac cu toate acestea și in 
posteritate, ne-o spune un critic 
sever, ca George Călinescu, o „fi
zionomie proprie".

S-a născut la Iași, la 5 ianuarie 
1878 ; era fiul ofițerului Emanoil 
Gârleanu și al Pulheriei Antipa. Pă
rinții îl pregătesc pentru cariera 
militară și tinărul îndrăgostit de 
literatură ajunge ofițer, sublocote
nent, în 1899. După un an de viață 
spartană, sublocotenentul Gârleanu 
părăsește armata și se ocupă de li
teratură. încercînd să-și definitiveze 
studiile la Universitatea din Iași. 
Încă înainte de intrarea în armată 
începuse să semneze cu pseudonimul 
Emilgar. Acum, in 1900, ia contact 
mai direct cu cercurile literare ieșe
ne, în special cu redacțiile reviste
lor Arhiva și Evenimentul. In 1902 
se reactivează, fiind mutat la regi
mentul 12 Cantemir din Bîrlad, oraș 
cu o bogată activitate culturală. Aici, 
împreună cu poetul George Tuto- 
veanu, întemeiază revista literară 
Făt-Frumos (1904—1906), publicație 
din constelația Semănătorului.

In 1906 demisionează definitiv din 
armată, se căsătoiește și se stabi
lește în București, unde se apropie 
de Nicolae Iorga, rupt de grupul 
semănătorist, care întemeiase o nouă 
revistă, Neamul românesc pentru 
popor. Peste un an, trece în redacția 
revistei Convorbiri, devenită în 1908 
Convorbiri critice, face parte din re
dacția revistei „Falanga literară și 
artistică" (1910), publicații conduse 
de Mihail Dragomirescu ; participă 
la Întemeierea Societății scriitorilor 
români, al cărei secretar este cîtva 
timp. Conduce pentru puțină vreme 
Teatrul Național din Craiova, edi
tează revista Proza (Craiova, trei 
numere, februarie—martie 1914). Moa

100 de ani 
de la nașterea 

lui Emil Gârleanu

re la 2 iulie 1914, la Cîmpulung 
Muscel, bolnav de rinichi.

Intr-o analiză severă a operei sale 
am putea spune că interesul ce-1 
trezesc acțiunile din nuvele și schițe 
cade pe conflictul dintre generații, 
in speță conflictul dintre bătrînii 
tradiționaliști și tinerii bonjuriști și 
neobonjuriști. Autorul înclină senti
mental spre trecut și ia partea bă- 
trinllor și prin ei elogiază spațiul 
istoric patriarhal. Prozatorul ne ofe
ră în volumul Bătrinii o delicată 
poezie, naiv arhaică și sentimentală. 
Lumea prozei lui Gârleanu e, de 
regulă, o lume apusă, pe care au
torul o evocă liric, cu părere de rău, 
de aici sentimentalismul nuvelelor 
din Bătrinii. Si celelalte volume, ca 
Cea dinții durere (1907), Intr-o 
noapte de mai (1908), răspundeau 
aproape direct ideologiei dominante 
în literatura epocii, motiv pentru 
care Nicolae Iorga il considera pe 
autor ca fiind un clasic „cu o nobilă 
simplicitate a stilului și adîncime a 

simțirii sincere". 
Spațiul în care 

autorul își pla
sează eroii nu e 
întotdeauna miri
fic. Un exemplu 
ni-1 oferă nuve
la Innecatul, in 
care ni se pre
zintă un caz ieșit 
din context, o dra
mă a abrutizării 

țărănești. O mențiune aparte se poa
te face pentru schițele din volumul 
1877 — Schite de război (1909), unde 
Emil Gârleanu mizează pe condiția 
umană a luptătorilor, pe dramele lor 
specifice. Aici găsim cea mai „mo
dernă" schemă din întreaga sa pro
ză. Prozatorul surprinde momente de 
duioșie, în care dialogul dintre sol
dați! angajați in luptă devine uneori 
un dialog intre simplii oameni.

Nucul lui Odobac (1909) marchea
ză apogeul carierei de prozator a lui 
Emil Gârleanu. Aici este idealizată 
pătura răzeșilor. Bătrînul Tudor Odo
bac, din satul Arșițeni. este un păs
trător de legi și datini, mai ales prin 
prezentarea in contrast cu nora sa 
Ruja, fostă hoață de cai, adeptă a 
înnoirilor. Oamenii satului sint naivi 
și puri, iar figura lui Odobac este 
romantică. Tehnica contrastului, bine 
mînuită aici, ne scoate în relief și o 
necultivată înclinație de dramaturg.

Ultima fază a prozei lui Gârleanu 
are pe bună dreptate succes în rîn- 
durile copiilor, fiind conservată cu 
fidelitate in manualele și bibliogra
fiile școlare. In volumul său Din lu
mea celor care nu cuvintă (1910), în- 
scriindu-se în genul creat de Jules 
Renard (Histoires naturelies, Buco- 
liques), Gârleanu pare menit unei 
asemenea literaturi, oferindu-ne, prin 
descripții de un sentimentalism 
duios, observații asupra gîzelor, ani
malelor mici, păsărilor etc. Aici, pro
zatorul, fără să abuzeze de imagini, 
prezintă un univers rămas pînă azi 
al lui, în literatura română, uzînd de 
notații fine, după natură, cu o minu
țiozitate de observator implicat.

Emil Gârleanu n-a avut răgaz să-și 
geluiască opera, cum spunea G. Că
linescu. și nici timp pentru a-și îm
plini destinul, după expresia lui E. 
Lovinescu ; fără să aibă marea viziu
ne poetică a unui Sadoveanu, ocu- 
pînd in proza de la începutul seco
lului locul deținut de Șt. O. Iosif in 
poezie, Emil Gârleanu are meritul, 
între altele, de a fi atras atenția că 
sobrietatea e o calitate indispensabi
lă a prozei.

Emil MÂNU

Tamara Bucluceanu-Botez 
landra" (stingă). Doi tineri actori 
in spectacolul cu piesa „Audiențâ

in „Anecdote provinciale" de Al. Vampilov, spectacol al Teatrului „L. S. Bu- 
ai Teatrului „C. I. Nottara" — Catrinel Paraschivescu și Viorel Comânicl — 
la consul" de Ion Brad (dreapta). __________ >

O călătorie în Țara Oa
șului este reconfortantă 
in oricare anotimp al a- 
nului. Peisaj și oameni te 
întîmpină cu acea căldură 
specific românească ; aici 
ești primit ca oaspete în 
cel mai deplin înțeles al 
cuvintului. Imaginile re
ținute sînt multiple, pli
ne de sensuri ce se vor 
decanta, mai tirziu, adău
gind alte mărturii ale a- 
cestei „țări" revelatoare 
în toată structura ei. Cu 
atit mai mare este atașa
mentul față de Țara Oa
șului, cu cit îți ancorezi 
sensibilitatea, trăirile in 
tiparele existențiale ale 
acestei spiritualități cu 
izvoare pierdute în negu
ra vremii. Este cazul gra
ficianului Paul Erdos, 
maestru emerit al ar
tei, președintele filialei 
U.A.P. din Satu-Mare, 
care și-a extras temele de 
creație din viața și munca 
oamenilor, din tradiția și 
prezentul socialist din 
Țara Oașului. Premiul al 
doilea obținut la prima e- 
diție a Festivalului națio
nal „Cintarea României", 
cu lucrarea „Mireasă din 
Oaș", a răsplătit creația 
unui artist ce se inspiră 
din realitatea acestor me
leaguri, pline de sevă și 
cu rădăcini ce coboară 
profund în țesătura 
veacurilor și mileniilor.

în atelierul graficianu
lui Paul Erdds regăsești 
întotdeauna ceva din Țara 
Oașului, din atmosfera 
frustă a acesteia, repre

zentată prin schițe, dese
ne, ceramică. j

— Oașul nu mai este a- 
celași pe care l-am cu
noscut în urmă cu 25—30 
de ani, ne spune grafi
cianul. Sigur, unitățile e- 
conomice care au apărut 
la Negrești-Oaș, Bixad, 
Turț, ca și in alte părți,

Profilul lor moral inte
gru, moștenit de la stră
buni, oșenii l-au îmbogă
țit cu acele elemente 
marcante izvorîte din spi
ritul eticii și echității so
cialiste. Astfel, putem a- 
firma că transformările 
în Țara Oașului s-au pro
dus și in structurile sen-

MINERII 
în atelierul 
pictorului 

Convorbire cu graficianul Paul ERDOS, 
maestru emerit al artei

au schimbat in bine men
talitatea oșenilor, felul 
lor de a acționa, închi- 
zîndu-se porțile prin care 
aceștia își luau drumul 
spre alte localități din 
țară, muncind ca sezoni
eri. Case mai arătoase, 
interioare mai frumoase 
și mai curate, sint mărtu
rii care vorbesc de la 
sine. într-un singur fel 
mi se pare că Țara Oa
șului a rămas aceeași, 
fidelă felului ei de a fi, 
de a exista : oamenii au 
rămas la fel de mîndri, 
iubindu-și și cultivîndu-și 
obiceiurile și tradițiile.

sibilității oamenilor, ge
nerate de anii luminoși 
ai socialismului.

— In cadrul „Săptămi
nii cultural-artistice a co
munei Turț" ați prezen
tat, la clubul minerilor 
turțeni, o expoziție de 
portrete. Acestea au fost 
realizate la temperatura 
momentului, subiectele 
inspirației le-au constituit 
minerii ieșind din schimb. 
Dar ce înseamnă pentru 
laboratorul intim al artis
tului aceste întilniri ne
protocolare, aceste expe
riențe artistice și de via
ță?

— Prezența mea In rin
dul oșenilor, a minerilor 
oșeni nu este o excepție 
pe care mi-o îngădui doar 
cînd și cind în calendarul 
activității mele. Oașul este 
o afinitate constantă, o 
reîntoarcere, și ca de fie
care dată in asemenea si
tuații descopăr sau intuiesc 
alte nuanțe pe care timpul 
și oamenii mi le relevă. Am 
făcut atunci la Turț 11 
portrete, în creion, ale 
minerilor. Desigur, îi cu
nosc sub toate aspectele, 
atit la locurile de muncă, 
cit și în familie, în so
cietate. Fără a-i fi cu
noscut bine, riscam să 
cad in naturalism, riscam 
să execut portrete foto
grafice. De la întîlnirea 
cu ei, m-am reîntors in 
atelierul meu cu crîmpeie 
din viața lor, cu imagini 
ale fizionomiei lor. Ceea 
ce am văzut atunci, a de
venit acum o „substan
ță", un „aliaj" de simță
minte pe care sper să le 
realizez in creația mea.

Intrînd in al șaptelea 
deceniu al vieții, grafici
anul Paul Erdds își con
tinuă opera inspirată din 
realitățile Țării Oașului. 
In aceste zile. grafi
cianul lucrează la un ci
clu de desene intitulate 
„Dacii". Vor semăna aces
te desene cu minerii din 
Turț, cu oșenii atît de 
bine cunoscuți de pictor ?

Grigore SCARLAT

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Album școlar
• Meșteșuguri tradiționale mara

mureșene
• Mărturii șl documente literare: 

I. L. Caragiale
10,00 Telecinemateca
11.30 Corespondenții județeni transmit...
11,45 Telex
11.50 închiderea programului
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală. Materialism științific 

(consultații)
16,35 Matineu de vacanță. Minunatele 

întîmplări ale copiilor Brady — 
desene animate

17,05 Emisiune îri limba germană
18.50 Tragerea Loto
19,05 Film serial pentru copii: „Cuore"
19.30 Telejurnal
19.50 Roadele politicii partidului de dez

voltare economico-socială a țării. 
Azi, județul Mehedinți

20.20 Film artistic: „John Gluckstadt" —

producție a studiourilor din R. F. 
Germania

21,55 Revista literar-artistică TV
22,25 Telejurnal
22,35 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17,00 Bătălia pentru calitate re

portaj
17.20 Portativ. Pagini din creația lui 

M. Ravel. Interpretează soliștii 
Operei Române din București. La 
pian: Elena Niculescu și Stefania 
Fodoreanu

17.50 Radar pionieresc
18,10 Ora veselă
19,05 Emisiune de știință. „Omul — o 

evoluție de 40 milioane de ani*
19.30 Telejurnal
19.50 Serată camerală cu cvartetul 

„ Orford"
20.30 O viață pentru o idee. Traian La- 

lescu, personalitate a școlii ma
tematice românești, participă acad. 
Remus Răduleț

21.00 Telex
21,05 Blocnotes — informații utilitare
21.30 Muzică ușoară contemporană
21.50 Telerama-sport
22.20 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Richard al III-lea — 18, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala Atelier) :
Destine — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Basarab. So
list : Varujan Cozighian — 20.
• Opera Română : Romeo și Ju- 
lieta — 19.
• Teatrul de operetă : Țara 
surîsului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala

Grădina Icoanei) : Elisabeta I — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Micul infern — 19,30, (sala 
Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Giulești : Regele loan
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : De 
la 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 
română" : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Po
veștile de aur — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

Excursii peste hotare în lunile de iarnă
Pentru cei aflați la odihnă sau 

cură balneară se organizează 
excursii de o zi peste hotare. Astfel, 
turiștii aflați în stațiunile Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Cheia, Timiș, 
Slănic-Prahova, Pucioasa pot vizita 
orașul Russe din R.P. Bulgaria. 
Celor aflați pentru cură balneară in 
stațiunile Eforie Nord, Neptun și 
Mangalia li se oferă posibilitatea 
de a vizita orașul Varna de pe lito
ralul bulgăresc al Mării Negre.

La excursiile in R.P. Ungară — 
(Debrețin. Szeged sau Budapesta)

pot participa cei ce se află în sta
țiunile Felix, 1 Mai, Buziaș.

Prețul excursiei cuprinde servicii 
de transport, masă, ghid, bani de 
buzunar ș.a., asigurîndu-se vizitarea 
principalelor obiective turistice. Se 
poate beneficia și de o adeverință 
pentru schimb valutar în limita 
sumei de 250 lei.

înscrieri și informații suplimen
tare, la agențiile și filialele oficii
lor județene de turism, precum și 
la O.N.T. Litoral.

cinema
a Diamantele negre : PATRIA — 
9.15; 12,30; 16; 19,15.
• Aventurile maimuței Nuky : 
CAPITOL — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Mateiaș gîscarul : TIMPURI 
NOI - 15; 17; 19.
a Scaramouche : LUCEAFĂRUL 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FA
VORIT - 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.

• Rîul care urcă muntele : CEN
TRAL - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 
20,30, GLORIA — 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15,
a Evadați din viitor : SCALA — 
8,45; 11; 13,30; 15.45; 18,15; 20,45,
BUCUREȘTI - 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15: 20,30, MODERN - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Căluțul cocoșat — 9,30; 11,30;
13,30: 15,30, Misterul lui Herodot — 
18; 20 : DOINA.
• Mark polițistul : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
• împușcături sub clar de lună :
GRIVIȚA - 9; 11,15; 13,30; 16;

18,15; 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,15.
a Condurul și trandafirul : FE
ROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,15, EFO
RIE - 9; 12; 15,30; 19, FLAMURA 
- 11,30: 15,45; 19.
• Marea cursă: PALATUL SPOR* 
rURILOR ȘI CULTURII - 17.
• Sărbătoarea sălbatică : FLA
MURA - 9.
a Iarba verde de acasă : LIRA — 
15.30; 18; 20.15.
a A! șaptelea continent : BU- 
ZEȘTI — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, ARTA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Imposibila poveste de dragoste: 
DRUMUL SĂRII - 16; 18; 20.

• Pinocchio — 9,45; 11,45, Fortă
reața ascunsă — 14. Solaris (am
bele serii) — 16,15, Colecționarul
- 20,30 : CINEMATECA.
• Poruncă întunecată : GIULEȘTI
- 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ură : PROGRESUL — 16: 18; 20.
• Comoara din lacul de argint : 
BUCEGI - 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.15.
a Melodiile Broadwayului ; VOL
GA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Marele singuratic : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20.
• Cîntecul lebedei : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO

MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Mama : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20, COTROCENI — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15, FLO- 
REASCA - 15,30; 18; 20.
• Regăsire : PACEA — 16: 18; 20.
• Omul liniștit: MUNCA — 
15,45; 19.
a Iarna bobocilor : POPULAR •— 
15,45; 18; 20.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : FLACARA — 11; 13,30; 16;
18.30: 20,30.
• Fair-play : COSMOS — 16;
18; 20.
• Melodiile nopții albe : VIITO
RUL - 15,30; 17,45; 20.



SClNTEIA — vineri 6 ianuarie 1978 PAGINA 5

CD PRILEJUI CELEI DE-A 30-A ANIVERSĂRI
A PROCLAMĂRII REPUBLICII

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
al Guvernului Republicii Socialiste România

Cronica zilei
A sosit la București Junji Yamada, 

noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Japoniei în Republi
ca Socialistă România.

vremea

Alteței sale
Șeicul JABER AL-AHMED AL-JABER AL-SABAH

Emirul Statului Kuweit
Cu prilejul proclamării Alteței Voastre în înalta funcție de emir al 

Statului Kuweit, doresc să vă adresez, in numele poporului român și al meu 
personal, sincere felicitări și calde urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate și progres continuu poporului kuweitian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Din activitatea partidelor

progresiste, democratice

din noile state independente
Prim-ministru

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei 

republică, transmitem 
Consiliului de Stat și 
frate român și dumneavoastră personal cele mai sincere felicitări și salu
tări, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Populare Bulgaria, al poporului 
bulgar și al nostru personal.

Proclamarea României republică a constituit un eveniment de o impor
tanță excepțională în istoria poporului român. Abolind monarhia, poporul 
român a instaurat republica populară. Aceasta a însemnat o manifestare 
elocventă a voinței ferme a maselor populare de a păși pe calea profunde
lor transformări politice și sociale, de a făuri o republică a socialismului și 
democrației reale, sub conducerea Partidului Comunist Român.

Evenimentele care au avut loc la 30 Decembrie 1947 au deschis calea 
pentru statornicirea de noi relații ale României cu Uniunea Sovietică și 
țările 'de democrație populară.

Remarcăm cu satisfacție că, de peste trei decenii, între popoarele noastre 
se dezvoltă relații de colaborare multilaterală și prietenie frățească, pe baza 
marxism-leninismului, a ideilor și scopurilor comune, a principiilor interna
ționalismului socialist, în cadrul Tratatului de la Varșovia și Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Poporul bulgar se bucură din toată inima de succesele mari obținute de 
poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în construirea 
socialismului.

Vă dorim noi și tot mai mari succese în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în minunata dumneavoastră patrie.

Sîntem convinși că ' relațiile de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre se vor întări și dezvolta în interesul ambelor popoare, al coeziunii 
comunității socialiste, al cauzei socialismului și păcii.

de-a XXX-a aniversări a proclamării României 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Guvernului Republicii Socialiste România, poporului

Ieri In țară t Cerul a fost variabil, 
mai mult senin în Oltenia și Muntenia 
și a prezentat . înnorări accentuate în 
celelalte regiuni. Au căzut ninsori sla
be, locale, în jumătatea de nord a țării 
și la munte și Izolate în nordul Mun
teniei. Vîntul a suflat moderat, cu in
tensificări la munte și, pe alocuri, In 
Moldova din
Temperatura aerului, la ora 14, a fost 
cuprinsă între minus 5 grade la Huedin 
și plus 5 grade la Mangalia, Buzău și 
București. In București : Vremea a fost 
în general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab pînă la moderat.

sectorul vest-nord-vest.

Excelenței Sale
Domnului NEELAM SANJIVA REDDY

Președintele Republicii India
In legătură cu prăbușirea aparatului companiei aeriene indiene „Air 

India", avînd la bord 213 pasageri, vă transmit din partea poporului român 
și a mea personal profunda noastră compasiune, precum și sincere condo
leanțe familiilor îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

PARTIDUL REVOLUȚIEI POPULARE A BENINULUI

Opțiuni noi pe calea
dezvoltării economico-sociale

TODOR JIVKOV
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 ianuarie. In țară : Vreme rece la 
început, apoi în curs de încălzire ușoa
ră. Cerul va fl temporar noros. Pe 
alocuri, vor cădea ninsori slabe. Vîntul 
va sufla moderat, cu intensificări de 
scurtă durată In nordul țării, plnă la 
40—50 km la oră, predominînd din sec
torul nord-vest. Minimele vor fl cu
prinse între minus 12 și minus 2 grade, 
mai coborîte în primele zile în nordul 
țării, Iar maximele între minus 4 șl 
plus 4 grade, local mal ridicate spre 
sfîrșitul intervalului. Local — ceață 
seara șl dimineața. In București : 
După o răcire de scurtă durată, vre
mea se va încălzi ușor. Cerul va fl 
schimbător. Ninsoare slabă. Vînt slab 
pînă la moderat.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ARGENTINA

La cea de-a 60-a aniversare a creării Partidului Comunist din Argen
tina, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, tuturor comuniști
lor argentinieni un salut tovărășesc, calde felicitări și cele mai bune urări 
de succes.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și soli
daritate statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Argentina se vor dezvolta pe mai departe, in interesul extinderii con
lucrării multilaterale dintre popoarele și țările noastre, spre binele cauzei 
generale a păcii, libertății, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Primire la Consiliul de Miniștri LA TIMIȘOARA „Cupa vacanței de iarnă" HOCHEI
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, joi, delegația economică chine
ză, condusă de Cian Pin, adjunct al 
ministrului energiei și gospodăririi 
apelor, care face o vizită in țara 
noastră.

în cursul întrevederii s-au relevat 
cu satisfacție relațiile de prietenie 
și colaborare dintre România și 
R.P. Chineză, exprimîndu-se dorința

de a adinei și diversifica 
nuare conlucrarea pe plan 
și tehnico-științific, de a 
schimburile comerciale.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, a 
luat parte loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

A fost prezent Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești. (Agerpres)

în conți - 
economic 
dezvolta

In cadrul competiției naționale 
„Daciada", mii de elevi din școlile 
timișene participă, în aceste zile, 
la întrecerile sportive pentru „Cupa 
vacanței de iarnă", organizate de 
Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport și organizațiile U.T.C. 
și de pionieri. Astfel, la turneul de 
mini-fotbal, desfășurat la Timișoara, 
cu participarea a 24 de echipe șco
lare, pe primul loc s-a clasat re-

prezentativa Școlii generale nr. 2. Un 
mare număr de copii au luat parte 
la concursul de înot, ce a avut loc 
la noul bazin de 
zona de vest a 
ciștigat de elevii 
Ștefan Wilselms, 
la generală nr. 1 
tru iubitorii șahului, clubul 
cina" a 
nerelor 
zervate

sporturi nautice din 
Timișoarei, concurs 
Rozalia Țarista și 
ambii de la Școa- 
din localitate. Pen- 

„Medi- 
organizat un turneu al 

speranțe și alte întreceri 
celor mai mici șahiști.

ti- 
re-

Campionatul național de hochei pe 
gheață a fost reluat joi pe patinoarul 
artificial din parcul sportiv „23 Au
gust", cu desfășurarea meciului din
tre echipele Dinamo București și S.C. 
Miercurea Ciuc. Hocheiștii dinamo- 
viști au obținut victoria cu scorul de 
6—2 (5—0, 1—1, 0—1).

Astăzi de la ora 18,00, tot pe pa
tinoarul „23 August", are loc parti
da Steaua—S.C. Miercurea Ciuc. Sîm- 
bătă este programat (ora 18,00) der
biul bucureștean : Steaua — Dinamo.

HANDBAL

IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
logiilor și, mai ales, asupra întăririi 
spiritului gospodăresc și de organi
zare.

— Saltul calitativ va determina, 
fără îndoială, și un plus de compe
titivitate pentru produsele construc
țiilor de mașini. In acest an, circa 
un sfert din producția industriei 
constructoare de mașini este desti
nată exportului. Concret, ce măsuri 
s-au luat pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a planului de 
export?

— Producția pentru export în acest 
an crește, potrivit planului, cu 24 la 
sută. în prezent putem oferi parte
nerilor noștri externi nu numai pro
duse — din ce în ce mai multe și de 
nivel corespunzător — ci și tehno
logii. Ne concentrăm în continuare 
atenția în special asupra ridicării 
ponderii produselor cu grad înalt de 
prelucrare pentru export. Orientarea 
de bază în comerțul nostru exterior 
o constituie furnizarea de instalații 
complexe, a liniilor și a sistemelor 
de mașini, a acelor produse care 
s-au impus pe piața mondială, 
în ansamblul comerțului exterior 
vom extinde mai mult cooperarea in
ternațională, corelînd mai bine im
portul cu exportul de utilaje, reali- 
zînd acțiuni de specializare și con
tracte de lungă durată. Referitor la 
alte măsuri concrete luate pentru re
alizarea, în cele mai bune condiții, 
a planului de export pe 1978, amin
tesc : perfectarea tuturor contrac
telor la nivelul întregului an, stabi
lirea de responsabilități concrete, la 
nivelul conducerii ministerului, al 
centralelor și întreprinderilor pentru 
urmărirea permanentă a livrărilor 
conform graficelor, întărirea exigen
tei privind execuția fiecărui suban- 
samblu și produs finit, o mai mare 
mobilitate în .fabricația produselor 
pentru export, precum și Îmbunătă
țirea pe toate planurile a activității 
de „service".

— La fundamentarea sarcinilor de 
creștere suplimentară a productivi
tății muncii pentru anul trecut, unele 
unități au avut rețineri, spunind că... 
,,sarcinile sînt prea mari". Totuși, 
pînă la urmă, nu numai că și-au 
onorat aceste sarcini, dar au și de
pășit prevederile suplimentare. Ce 
măsuri s-au luat, in acest an, pen
tru realizarea ritmică și integrală a 
sarcinilor privind creșterea produc
tivității muncii?

— în anul trecut, majoritatea în
treprinderilor au depășit prevederile 
stabilite, nivelul planului pe minister 
fiind depășit cu 2 la sută. Avind în 
vedere că, în anul 1978, ministerului 
nostru îi revin sarcini sporite pe li
nia creșterii productivității, au fost 
inițiate măsuri din timp, concrete, 
pentru realizarea necondiționată a a- 
cestui indicator. Mă refer, în primul 
rînd, la îmbunătățirea programelor 
privind măsurile de accelerare a in
troducerii progresului tehnic. în 
al doilea rînd, la raționalizarea nu
mărului de personal existent, prin 
îmbunătățirea structurii personalului, 
în vederea majorării numărului de 
muncitori direct productivi. Numai 
in acest an vor fi trecuți circa 32 090

(Urmare din pag. I)
treprinderea de rulmenți Bîrlad ș.a. 
O atenție deosebită acordăm în
treprinderilor noastre din județe care 
urmează să realizeze, în acest cinci
nal, o producție de cel puțin 10 mi
liarde lei : Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Gorj, Covasna, Sălaj, Tulcea, Vran- 
cea ș.a.

— tn mesajul de Anul nou, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a re
afirmat o cerință fundamentală a 
dezvoltării economiei noastre în 
acest an și in viitor: transformarea 
cantității intr-o nouă calitate. Ce în
seamnă pentru construcțiile de ma
șini această sarcină esențială a dez
voltării?

— Această cerință fundamentală a 
fost subliniată de secretarul general 
al partidului în toate analizele efec
tuate in legătură cu activitatea noas
tră, în numeroasele vizite de lucru 
în întreprinderi constructoare de ma
șini. Cum se știe, asigurăm în cea 
mai mare măsură echipamentele 
tehnologice pentru economia naționa
lă și, în această situație, constructo
rii de mașini sint conștienți de imen
sa răspundere ce le revine în pro
movarea progresului tehnic. Pornind 
de la cerința cardinală de a transfor
ma cantitatea intr-o nouă calitate, 
imediat după Conferința Națională a 
partidului, ministerul nostru a luat 
măsuri de a îmbunătăți substan
țial activitatea de cercetare și 
producție în acest an și în ur
mătorii ani. Precizez că în afa
ra executării la nivel calitativ su
perior a producției curente, prin în
tărirea disciplinei tehnologice, aceas
tă ..nouă calitate" trebuie să „se pro
ducă" mai ales în faza de concep
ție a produselor noi, produse la care 
vor prima, în mod deosebit, parame
trii tehnico-functionali și de eficien
tă, comparabili cu ceea ce se reali
zează în domeniul nostru pe plan 
mondial. Acest criteriu il vom pro- 
t <<>va cu toată fermitatea. în acest 

s-a inițiat măsura ca. înainte
5 introduce in plan un nou pro- 

c s, pe baza unei analize compara
tive cu produse Similare executate de 
firme cu renume, să se examineze 
produsul respectiv și sub aspectul 
scăderii consumului de metal, con
sumurilor energetice' sau a manope
rei. Și numai după aceea să se pună 
in operă produsul. De asemenea, încă 
de pe planșetă se va veghea ca pro
dusul să fie astfel conceput, incit 
să poată fi executat cu mijloace au
tomatizate.

Un element nou cu care noi venim 
în întimpinarea acestei importante 
sarcini a cincinalului este trecerea 
de la executarea de unicate la fa
bricarea de sisteme de mașini. A- 
ceasta inseamnă realizarea, prin con
cepție unitară, de mașini și utilaje 
pe grupe, legate organic intre ele, cu 
multe elemente comune, înglobate în 
obiective tehnologice și care să se 
preteze la automatizarea, mecanizarea 
producției sau conducerea acestora 
prin calculatoare de proces, iar in 
continuare prin microprocesoare. Ca 
să fiu mai bine înțeles, mă opresc

la un exemplu. Astfel, pentru valo
rificarea combustibilului inferior, 
creăm sisteme integrate de echipa
mente. începînd de la decopertarea 
carierelor, continuînd cu excavarea, 
transportul, prepararea și pînă la ar
derea lor în cazane speciale. In a- 
ceastă sistemă intră următoarele 
subgrupe de mașini și utilaje, ca : 
excavatoare (cu cupă șl rotor), mașini 
de haldat, benzi transportoare de 
mare capacitate, autobasculante gre
le. cazane și altele.

Realizarea de produse de înalt ni
vel tehnic și calitativ — aceasta În
seamnă, întîi și întii, pentru noi, 
constructorii de mașini, saltul cali
tativ pe care ni-1 cere secretarul 
general al partidului. Potrivit planu
lui, în 1978 vom asimila peste 2 000 
de produse noi și modernizate. La 
sfirșitul acestui an, ponderea produ
selor noi, realizate in cincinalul ac
tual, se va ridica la circa 44 la sută.

In continuare, vom acționa mai 
ferm pentru generalizarea tehnolo
giilor moderne, de mare productivi
tate și eficiență. în spiritul sarcini
lor trasate de secretarul general al 
partidului nostru, activitatea institu
telor de cercetare și inginerie tehno
logică va fi orientată spre abordarea 
curajoasă, in mod corespunzător, a 
unor probleme de vîrf ale cerce
tării mondiale : mijloace de teleco
municații și de transport neconven- 
ționale. utilaje pentru folosirea de 
noi surse de energie, utilizarea pe 
scară largă a laserilor, a energiei nu
cleare și altele, care, într-un viitor 
apropiat, vor fi premise ale dezvol
tării și participării industriei noastre 
la schimburile și cooperarea econo
mică internațională.

— Afirmați, in urmă cu un an, 
intr-un interviu acordat „Scinteîi", 
că, alături de ridicarea performanțe
lor tehnice, reducerea consumului 
de metal constituie problema vitali 
a construcțiilor de mașini.

— Consumăm în fiecare an mllioa-’ 
ne de tone de metal. Cît ar părea 
de mult, se știe că. practic, fiecare 
tonă de metal este înscrisă în ba
lanța pe economie. în strinsă core
lare cu normele de consum stabilite. 
Altfel spus, vom avea metal sufi
cient pentru realizarea planului nu
mai și numai dacă fiecare colectiv 
se va încadra riguros, din primele 
zile ale anului, in normele de consum 
planificate. La fel se pune problema 
și în privința energiei și combustibi
lului. Sarcinile de plan, pe acest an. 
în domeniul valorificării metalului 
sînt mari, dar si realizabile. Indica
torul de valorificare a metalului se 
ridică în acest an Ia 42,7 mii 
lei/tonă, fiind cu 6.2 la sută mai 
mare decît în anul trecut. Prin fa
bricarea unor produse cu perform 
mante superioare, prin promovarea 
tehnologiilor avansate, vom ajunge 
la un indice de încorporare a meta
lului în produse finite la nivelul sar
cinilor stabilite. O atenție deosebită 
o acordăm unităților și produselor 
unde se înregistrează depășiri, ale 
normelor de consum — vagoane de 
marfă, autocamioane, autobasculante, 
tractoare, osii montate ș.a. — acțio- 
nînd în direcția îmbunătățirii tehno-
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de lucrători din sectoarele auxiliare 
in sectoarele direct productive. în al 
treilea rînd, vom urmări cu mai 
multă perseverență evoluția acestui 
indicator, prin „colectivele de pro
ductivitate" special înființate în fie
care întreprindere și centrală. în al 
patrulea rînd, vom generaliza expe
riența întreprinderilor model în do
meniul creșterii productivității mun
cii.

— Industriei construcțiilor de ma
șini ii revin sarcini mobilizatoare in 
privința creșterii- producției- la 4000 
lei fonduri fixe. Cum apreciați acest 
indicator și ce garanții există pen
tru realizarea și depășirea prevede
rilor stabilite?

— Așa cum a subliniat conducerea 
partidului, producția la 1 000 lei fon
duri fixe trebuie abordată in funcție 
de specificul fiecărei ramuri. în con
strucțiile de mașini, acest indicator 
va fi judecat in funcție de condițiile 
fiecărei subramuri și chiar întreprin
deri, în așa fel ca atit nivelul pla
nificat, cît și realizările să aibă drept 
bază efortul propriu. Este destul de 
ușor pentru o unitate de montaj să 
depășească nivelurile medii pe eco
nomie și pe ramură. Dacă însă din 
calculul realizărilor s-ar elimina a- 
portul colaborărilor, al pieselor și 
subansamblurilor primite din afara 
unității, atunci apare efortul propriu 
al colectivului. In ce ne privește, 
sarcina prevăzută pentru acest an 
producția de 1 000 lei fonduri fixe — 
de peste 2 000 lei — o consider că 
este realizabilă. în acest domeniu 
impune o schimbare de optică i 
partea factorilor de răspundere din 
întreprinderi și centrale, in sensul de 
a se chibzui mai bine la utilizarea 
capacităților de producție existente și 
numai după aceea să se recurgă la 
investiții. Pentru obiectivele noi, ne 
propunem ca, încă din faza de pro
iectare, să obținem un nivel superior 
al producției la 1 000 lei fonduri fixe 
direct productive, în comparație cu 
obiective similare, prin adoptarea de 
soluții constructive și tehnologice cît 
mai economice, care să ducă la re
ducerea substanțială a investiției spe
cifice.

Angajîndu-ne să cîștigăm bătălia 
pentru calitate, productivitate, efi
ciență, doresc să exprim, în numele 
detașamentului constructorilor de 
mașini, calde mulțumiri secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul 
substanțial, sprijinul permanent, pen
tru indicațiile profunde, mobiliza
toare pe care ni le-a dat și ni le dă 
în legătură cu întreaga noastră acti
vitate și șă-i urăm din toată inima, 
cu prilejul apropiatei aniversări a 60 
de ani de viață și 45 de ani de acti
vitate revoluționară, multă sănătate, 
multă putere de muncă, spre binele 
poporului și al patriei socialiste. Tot
odată, subliniez hotărîrea noastră, a 
constructorilor de mașini, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea in cele mai bune condiții a 
sarcinilor pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru realizarea obiective
lor stabilite de Conferința Națională 
a partidului.

Joi a început cea de-a 20-a ediție 
a campionatului național feminin de 
handbal (divizia A). Iată rezultatele 
înregistrate : Confecția — Progresul 
București 15—12 (9—6) ; Universitatea 
București — Rapid București 17—18 
(8—5) ; Universitatea Timișoara — 
Constructorul 12—9 (6—6) ; Mureșul 
Tg. Mureș — I.E.F.S. București 13—15 
(6—8) ; Hidrotehnica Constanța — 
Universitatea Cluj-Napoca 18—16 
(7-6).

★
In localitatea spaniolă El Ferrol 

s-a disputat întîlnirea amicală de 
handbal dintre selecționatele Spaniei 
și României. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 26—22 (12—11) în favoa
rea gazdelor. Cel mai eficace jucă
tor de pe teren a fost handbalis
tul român Ștefan Birtalan, care a 
înscris opt goluri.

In Republica Populară Benin a 
început aplicarea primului plan de 
stat trienal de dezvoltare, adoptat la 
prima Conferință Națională a Parti
dului Revoluției Populare a Beninu
lui, desfășurată în vara anului trecut.

Prin amploarea obiectivelor prevă
zute, planul trienal a fost apreciat ca 
începutul unei noi etape în dezvo’- 
tarea tării, in făurirea unei economii 
naționale de sine stătătoare. Pornind 
de la cerința acută a lichidării grelei 
moșteniri a colonialismului, progra
mul adoptat de Partidul Revoluției 
Populare prevede diversificarea și 
creșterea producției agricole, valori
ficarea in mod superior a resurselor 
naționale.

Trecerea la înfăptuirea primului 
plan de stat în Benin survine după 
o serie de măsuri luate de Partidul 
Revoluției Populare, între care se 
numără crearea unui nou organ ad
ministrativ corespunzător actualelor 
condiții de dezvoltare a țării, națio
nalizarea principalelor mijloace de 
producție, trecerșa la înnoirea struc
turii sociale în regiunile 
unde trăiește 85 la 
lație.

După cum se știe, 
transformări a fost 
1972, cind un grup de militari patrioti 
a preluat puterea în țară, punînd 
capăt frămîntărilor politice datorate, 
pe de o parte, nemulțumirilor popu
lației fată de certurile continue din
tre liderii diferitelor partide politice 
— organizate adesea pe bază etnică 
și regională — iar, pe de altă parte, 
întîrzierii progreselor în dezvoltarea 
economico-socială a Beninului după 
proclafnarea independenței.

In 1975 a fost proclamată Republica 
Populară Benin și a fost creat Parti
dul Revoluției Populare a Beninului 
în ale cărui documente programatice 
se înscrie ca țel făurirea societății 
socialiste. Statutul său cere fiecărui 
membru de partid studierea și însu
șirea ideilor marxism-leninismului și 
aplicarea lor creatoare la condițiile 
concrete din tară. în același timp, 
se statuează obligația de a lupta îm
potriva oricăror manifestări de re
gionalism, tribalism, sectarism, opor
tunism.

Comitetul Central 
sintetizînd experiența 
poporului beninez, 
mișcării revoluționare 
națională, obiectivele propuse pentru 
desăvîrșirea revoluției, a elaborat o 
nouă Constituție, care a fost prezen
tată în cadrul primei Conferințe Na
ționale a partidului și adoptată de 
organul suprem legislativ — Consiliul 
Național al Revoluției. Legea supre
mă proclamă că Refiublica Populară 
Benin promovează o politică de inde
pendență națională, sub conducerea 
Partidului Revoluției Populare. Ana- 
lizînd evoluția societății benineze. 
Constituția definește următoarele

rurale,
sută din popu-

această suită de 
inaugurată după

al partidului, 
revoluționară a 
etapele luptei 

de eliberare

etape de luptă : eliberarea națională, 
revoluția democrat-populară și revo
luția socialistă. Pentru atingerea ul
timei etape, Constituția relevă că 
puterea revoluționară se sprijină pe 
o largă unitate a claselor și păturilor 
sociale patriotice, care are la bază 
alianța dintre muncitori și țărani.

In capitolul privitor la economie, 
legea fundamentală relevă că R.P. 
Benin luptă pentru lichidarea baze
lor economice ale imperialismului în 
țară și eliberarea maselor de opri
marea feudală, pentru făurirea unei 
economii naționale independente, 
puse în slujba intereselor poporului. 
In sectorul economic, care se va dez
volta pe baza planurilor naționale, 
statul își rezervă rolul de conducător. 
Constituția consideră agricultura ca 
bază a economiei, iar industria ca 
motorul acesteia.

în ceea ce privește agricultura, se 
urmărește instaurarea 
raporturi sociale, 
acordîndu-se o i 
creării sectorului 
nind de la aceste i 
dezvoltare înscrie 
ritare pentru 1978 
producție internă a necesităților de 
alimente ale populației, sporirea can
tităților de produse agricole tropicale 
destinate exportului. In acest scop, 
se are în vedere extinderea conside
rabilă a suprafețelor cultivate 
prezent este utilizată doar 15 la 
din suprafața agricolă a țării).

Printre proiectele industriale, 
nul situează la loc de frunte punerea 
în valoare a resurselor subsolului 
descoperite în ultimii ani, între care 
zăcăminte metalifere, petrol, calcar, 
marmură. Pentru a se putea face fată 
volumului sporit de construcții. se 
prevede crearea unei societăți națio
nale de construcții, care să înceapă 
lucrările la o hidrocentrală, un nou 
combinat textil, fabrici de prelucrare 
a produselor agricole tropicale ș.a.

Planul acordă o mare însemnătate 
formării de cadre naționale capabile 
să lucreze la noile obiective econo
mice și sociale, care să contribuie la 
dezvoltarea culturii, ocrotirea sănătă
ții, la ridicarea nivelului de viată al 
populației. La chemarea partidului, 
mii de tineri au plecat în toate re
giunile țării pentru a contribui la 
campania de alfabetizare. Reforma în 
domeniul invățămîntului este con
cepută astfel îneît în viitor să poată 
fi introdus sistemul de învățămint 
obligatoriu și gratuit.

Presa benineză subliniază că în
făptuirea noului plan înseamnă o 
contribuție esențială la atingerea o- 
biectivului de primă importantă în 
actuală etapă, stabilit de Partidul 
Revoluției Populare a Beninului — 
punerea bazelor unei economii de 
sine stătătoare.

unor noi 
fără exploatare, 

atenție deosebită 
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Sub semnul rivalităților 
își continuă ofensiva pe piețele Eu
ropei occidentale, îndeosebi în acele 
sectoare în care industria japoneză 
poate concura cu succes pe europeni 
(automobile, 
structoare de nave),

Atit Japonia, cît și Europa occiden
tală sînt exemple concludente de 
zone pe care economiștii le-au de
numit „secții de prelucrare a mate
riilor prime". Cu alte cuvinte, ele 
există în baza importului de materii 
prime și materiale, prelucrării lor 
în produse finite și apoi vinzării a- 
cestor mărfuri pe piețele mondiale.

Japonia exportă o uriașă can
titate de 
calitate, 
tul de 
cumpără 
dus de produse din alte țări.

In virtutea naturii sale de zonă 
prelucrătoare de materii prime și 
exportatoare de produse finite. Eu
ropa occidentală consideră că tre
buie să aibă posibilitatea să vîndă 
Japoniei produse prelucrate, dar, 
din păcate pentru ea, nu mai este 
în măsură să facă aceasta decît în 
proporții foarte reduse, tn ce o pri
vește, Japonia consideră, de aseme
nea, că are dreptul să-și desfacă 
producția finită în Europa occiden
tală, și face într-adevăr acest lucru 
în proporții foarte largi. Intrucît 
Europa occidentală cumpără mari 
cantități de produse finite japoneze, 
în timp ce ea nu are posibilitatea 
să-i vîndă nici măcar boabe de soia 
sau cereale, politicienii vest-europeni 
amintesc mereu de „doza insuficien
tă" a produselor țărilor lor în im
portul Japoniei. Creșterea rapidă a 
exporturilor japoneze în Europa oc
cidentală în ultimii cinci ani este

//
Cotidianul britanic „FINANCIAL 

TIMES" consacră un articol spinosu
lui dosar al contenciosului economic 
dintre Japonia si țările Pieței co
mune.

In ultimii 25 de ani, de la sfîrșitul 
celui de-al doilea război mondial 
pînă la începutul deceniului al 7-lea, 
— se arată in articol — Japonia 
și Europa occidentală aveau un 
comerț reciproc relativ redus. Pon
derea Japoniei în comerțul eu
ropean și ponderea Europei occiden
tale în comerțul Japoniei erau destul 
de modeste.

Creșterea rapidă a exportului de 
mărfuri japoneze in perioada 1970—
1972, stimulată parțial de dorința 
întîrziată de a slăbi dependența 
de S.U.A., a stîrnit o reacție de a- 
părare din partea Angliei și C.E.E., 
care, cel puțin inițial, au considerat 
că este mai important să caute mij
loace pentru îngrădirea penetrației 
japoneze pe piețele lor, decît să spo
rească exportul de produse europene 
în Țara Soarelui Răsare.

Japonia a întreprins măsuri ener
gice pentru a stimula exportul în
1973, iar Piața comună, inclusiv 
Anglia, a întreprins la rîndul ei o 
ofensivă, care a dus pe parcursul 
unui an la creșterea cu 65 la sută a 
desfacerii mărfurilor vest-europene 
în Japonia.

Dezvoltarea 
1973 nu 
genereze 
portului 
zut (ca 
neral al 
asemenea măsură, îneît C.E.E. este 
acum un furnizor de mărfuri mai 
puțin important decît Arabia Saudită 
pe piața japoneză. Intre timp, Tokio

comerciale"

oțel, industria con-

producție finită, de înaltă 
vînzind-o la preturi des- 
modeste, dar 
un volum

ea însăși 
foarte re-

evenimentelor după 
a fost însă de natură să 

optimism. Volumul ex- 
Europei occidentale a scă- 
pondere în volumul ge- 
importului japonez) într-o

însoțită de nenumărate încercări de 
a răspunde prin impunerea unor 
restricții în calea acestor exporturi, 
ceea ce creează un climat nu dintre 
cele mai cordiale în raporturile re
ciproce.

Referindu-se la același fenomen 
al rivalității comerciale, particulari
zat insă la relațiile 
neze, ziarul „NEW 
scrie:

Persoane oficiale 
avertizat guvernul 
portantul excedent 
comerțițl cu Statele 
alte state, creează pericole serioase 
pentru relațiile dintre Washington și 
Tokio. Acest avertisment confiden
țial, făcut în timpul vizitei de cinci 
zile la 
nomici 
trecut, 
oricare

în cercuri bine informate s-a a- 
nunțat că Statele Unite „au propus" 
stăruitor Japoniei să declare public 
că își asumă răspunderea de a-și 
reduce drastic excedentul comer
cial, de a spori importul, de a re- 
strînge stimularea artificială a 
exporturilor și de a prezenta o 
listă cuprinzînd măsurile concrete, 
imediate și de perspectivă privind 
schimbarea programelor sale comer
ciale.

Aparent, autoritățile nipone își 
păstrează sîngele rece, deși li s-au 
adresat cuvinte drastice din partea 
Statelor Unite. Dar, în convorbiri 
confidențiale, persoane oficiale japo
neze arată că sînt „zguduite de 
veritatea 
ceea ce 
fond, că 
curs în

americano-japo- 
YORK TIMES"

americane au 
japonez că im- 
al Japoniei în 
Unite, ca și cu

Tokio a unor experți eco- 
americani, în noiembrie 

a fost mai energic decît 
altul.

cererilor americane" 
Iasă să se intrevadă, 
nu sînt dispuse să le 

prea mare măsură.
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• CARTEA IN U.R.S.S. 
Editarea de cărți a cunoscut 
în Uniunea Sovietică un avînt 
deosebit : de la întemeierea 
U.R.S.S. și pînă la sfîrșitul a- 
nului 1976 au fost publicate nu 
mai puțin de 3 milioane titluri 
de carte, intr-un tiraj total de 
46 miliarde exemplare. Cele 
peste 200 de edituri existente 
astăzi publică lucrări în 146 de 
Hmbl — dintre acestea, 89 ale 
popoarelor Uniunii Sovietice. Re
corduri au constituit, de-a lun
gul anilor, „Capitalul" lui Karl 
Marx (6.1 milioane exemplare 
în 19 limbi) și ediția operelor 
lui Lenin (370 milioane exem
plare în 101 limbi). în dome
niul beletristicii au apărut în 
respectiva perioadă de timp 
220 000 titluri cu un tiraj de 
7.5 miliarde exemplare, dintre 
care autorilor străini le revin 
73 000 titluri în 2 miliarde e- 
xemplare.

• PREMIERA CHI
RURGICALĂ. La vîrsta de 
numai două luni, un copil din 
Japonia a fost supus unei in
tervenții chirurgicale pe ini
mă deosebit de delicată. Suga
rul prezenta o defecțiune la un 
perete al inimii, asociată cu 
anomalii ale vaselor cardiace. 
Asemenea malformații car
diace au mai fost operate, dar 
asupra unor subiecți mult mai... 
virstnici, astfel îneît intervenția 
a constituit o premieră mon
dială. în timpul operației au 
fost folosite, materiale sintetice, 
care vor trebui înlocuite cind 
pacientul va implini virsta de 
13 ani, pentru a fi adaptate 
creșterii corespunzătoare a or
ganului operat.

• BENZINĂ DIN AN
VELOPE UZATE. u" s™p 
de cercetători de la Institutul

de chimie aplicată de pe lingă 
Universitatea din Hamburg a 
elaborat un procedeu care per
mite valorificarea anvelopelor 
uzate, aceste deșeuri ale „civi
lizației automobilului", a căror 
proliferare afectează mediul 
ambiant. Intr-un strat de nisip 
încălzit la o temperatură de 
900 de grade Celsius, pneurile 
de automobil se descompun în 
benzină, benzen, toluen și naf
talină. Reziduurile gazoase fur
nizează o cantitate suficientă 
de energie de combustie pentru 
a asigura funcționarea instala
ției. Stația pilot, in curs de 
realizare la Hamburg, va asi
gura prelucrarea anuală a unei 
cantități de pină la 4 000 tone 
de anvelope uzate. O problemă 
încă nesoluționată o constituie 
valorificarea funinginei rezul
tate din ardere.

• „OFERIȚI CADOU 
UN LEOPARD... VIU I" 
Iată o recomandare făcută de 
către un comerciant din Cagnes- 
sur-Mer, localitate în sudul 
Franței, cumpărătorilor dornici, 
cu orice preț, să fie originali in 
acest „sezon al cadourilor", tn 
citeva zile, comerciantul a vîn- 
dut unor vilegiaturiști prezenți 
pe Coasta de Azur șase lei săl
batici contra sumei de 2 500 de 
franci francezi bucata. Mai greu 
merge, deocamdată, vînzarea 
leoparzilor și tigrilor, al căror 
preț este extrem de piperat: peste 
120 000 de franci, fiind vorba 
de feline mai sensibile, proba
bil, la „virusul" inflației. Ori
cum, vînzătorul de animale săl
batice speră în înflorirea afa

cerilor sale, scontînd, desigur, 
pe grosimea pungii celor care 
își petrec vacanța in hotelurile 
de pe Coasta de Azur.

• TEATRU BICENTE
NAR. Teatrul Montansier de 
la Versailles, unul din cele mai 
vechi din Franța, și-a sărbă
torit, nu de mult, două secole 
de existență. Inaugurat în no
iembrie 1777 în prezența rege
lui Ludovic al XVI-lea și a re
ginei Maria Antoaneta cu piesa 
„Sărbătoarea muzelor" de Jo
seph Aude, teatrul a cunoscut o 
carieră strălucită. Directorul 
Marcelle Tassencourt a hotărît 
ca la spectacolul aniversar să 
fie prezentată comedia „Nunta 
lui Figaro", deoarece după pă

rerea sa aceasta „reprezintă 
mai bine spiritul epocii de a- 
tunci".

• MUZEUL RICHARD 
NIXON. La cererea mai 
multor personalități, fostul pre
ședinte al Statelor Unite, Ri
chard Nixon, a deschis un mu
zeu la reședința sa din San 
Clemente (California). Camera 
de comerț locală l-a convins 
pe fostul președinte să deschi
dă această instituție in vederea 
strîngerii de fonduri necesare 
pentru organizarea sărbătorilor 
marcind a 50-a aniversare a 
orașului.

• GEOGRAFIE Șl 
ANALFABETISM. Circa 
cinci milioane de adulți cana
dieni, ceea ce reprezintă 37 la 
sută din populația matură a

Canadei, sînt analfabet! sau au 
o pregătire atît de slabă (cursu
rile școlii elementare), îneît nu 
pot exercita munci calificate, 
scrie cunoscutul ziar „Globe and 
Mail". Este vorba, în special, 
.de locuitorii din zonele cele 
mal nordice, dintre care o par
te eschimoși. In prezent se 
studiază măsuri pentru a se 
pune capăt unei situații cu ni
mic justificate intr-o tară cu 
un înalt nivel de dezvoltare.

• O NOUĂ RASĂ 
DE Ol a fost creată în insula 
australiană Tasmania. Această 
rasă, foarte productivă, denu
mită Cormo, are capacitatea de 
a se adapta unor zone cu că
deri frecvente de zăpadă în 
cursul iernii și la începutul pri
măverii, neavînd nevoie de 
adăposturi speciale. Rasa Cor
mo produce lină de calitate,

densă, lucioasă, suplă și de cu
loare albă ; pe de altă parte, 
animalele din această rasă ating 
rapid maturitatea.

• STUDIEREA TAINE
LOR SUBMARINE, un 
specialist francez a realizat un 
vehicul autonom, unic in lume, 
care poate efectua, fără inter
venția omului, studii biologice 
pe fundul mării. Denumit „Vo- 
ran", vehiculul, care cîntărește 
400 kg., poate lucra pînă la 300 
m adîncime, avind o viteză de 
la 2 la 80 cm pe secundă. La 
fiecare metru instalația execută 
o fotografie și, totodată, colec
tează materiale sedimentare re 
care le depozitează într-un re
zervor anume. Sînt colectate, de 
asemenea, mici crustacee, vier
mi, larve — obiect de studiu 
pentru biologi în vederea dezle
gării tainelor mediului submarin.
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Azi sosește în țara noastră Iranul va continua să promoveze 
o politică de independentă națională

cancelarul Republicii Federale Germania, subliniază rezoluția Congresului extraordinar al partidului 
de guvernămint

Lucrările Consiliului O.N.U. pentru Namibia 

în sprijinul luptei de eliberare 
a poporului namibian

Helmut Schmidt
Astăzi sosește la București cancelarul Republicii Federale Ger

mania, Helmut Schmidt, care, la invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al 
guvernului român. Manea Mănescu, va face o vizită oficială in (ara 
noastră.

Helmut Schmidt s-a născut la 23 
decembrie 1918, la Hamburg-Barm- 
bek. După absolvirea cursurilor școlii 
Lichtwark din orașul natal, a lu
crat in administrația de stat. Din 
1945, studiază la Universitatea din 
Hamburg, obținind licența în știin
țele politice și economice. In perioa
da studenției devine membru al 
Partidului Social-Democrat (1946), 
desfășurînd o intensă activitate, 
mai ales in organizația de tineret, 
în cadrul căreia, între anii 1947 — 
1948, deține funcția de președinte 
federal al Ligii socialiste a studen

ților germani (S.D.S.).
în anul 1953 este ales pentru pri

ma dată deputat în Bundestag. 
Cooptat, în 1957, în prezidiul frac
țiunii social-democrate din Bundes
tag, este ales, în 1958, în prezidiul 
federal al Partidului Social-Demo
crat.

în perioada 1961—1965 îndeplinește 
funcția de senator pentru afacerile 
interne al orașului Hamburg.

în anul 1965 este reales în Bun
destag, devenind, în 1967, șef al frac
țiunii parlamentare social-democrăte, 
iar în 1968 este ales vicepreședinte 
al Partidului Social-Democrat.

După formarea guvernului de 
coaliție P.S.D.—P.L.D., lui Helmut 
Schmidt i se încredințează, în oc
tombrie 1969, portofoliul apărării în 
cabinetul lui Willy Brandt. în 1972 
devine ministru federal al economiei 
și finanțelor, iar după victoria în 
alegerile parlamentare din 19 noiem
brie 1972 a P.S.D. și P.L.D. i se în
credințează în guvern portofoliul fi
nanțelor.

La 16 mai 1974, Parlamentul R. F. 
Germania îl alege pe Helmut 
Schmidt cancelar federal. Este re
ales cancelar la 15 decembrie 1976, 
în urma victoriei în alegeri a coali
ției guvernamentale P.S.D.—P.L.D.

Vizita în țara noastră a cancelaru

lui federal Helmut Schmidt are loc 
sub auspiciile favorabile ale evolu
ției ascendente a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania.

Stabilirea raporturilor diplomatice

dintre România și R. F. Germania 
— act de semnificație majoră, de la 
înfăptuirea căruia se împlinesc, la 
sfîrșitul acestei luni, 11 ani — înrîu- 
rind în mod pozitiv lărgirea și di
versificarea colaborării dintre cele 
două state, a depășit, prin importanța 
sa, cadrul bilateral, înscriindu-se ca 
o remarcabilă contribuție la cauza 
dezvoltării raporturilor intereurope- 
ne, la conturarea și amplificarea

cursului nou spre destindere șl în
țelegere pe continentul nostru.

Un moment major în dezvoltarea 
acestor relații l-au constituit vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
R.F.G., în anul 1973, și semnarea, cu 
acel prilej, a Declarației solemne co
mune.

în cursul anilor care au urmat, re
lațiile între țările noastre s-au dez
voltat și se dezvoltă continuu, în 
cadrul general al procesului de 
transpunere în viață a principiilor 
care și-au găsit expresia elocventă 
în Actul final al Conferinței de la 
Helsinki pentru securitate și coope
rare în Europa. Volumul comerțului 
dintre cele două țări a crescut sub
stanțial în acești ani și au fost reali
zate numeroase acțiuni de cooperare 
economică în diferite domenii, s-au 
înregistrat rezultate bune in sfera 
contactelor directe dintre oamenii de 
cele mai diverse profesii, contribuind 
la o mai bună cunoaștere reciprocă. 
Cu prilejul vizitelor și contactelor la 
nivel înalt s-a subliniat existenta 
unor largi posibilități de amplifica
re a raporturilor dintre cele două 
țări și a fost evidențiată dorința 
comună în vederea extinderii co
laborării și cooperării economice, co
merciale, tehnico-științifice și cul
turale.

Republica Socialistă România este 
interesată, totodată, în dezvoltarea 
unei largi cooperări pe plan interna
țional cu Republica Federală Ger
mania, cu toate statele europene, in
diferent de orînduirea lor socială, 
pentru menținerea păcii și securității 
în Europa și în lume, pentru solu
ționarea problemelor economice com
plexe internaționale.

Animat de sentimente de priete
nie și simpatie, poporul român adre
sează un călduros bun venit înal
tului oaspete din R.F.G., exprimîn- 
du-și convingerea că noua întîlnire 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și cancelarul federal Helmut Schmidt 
va marca un moment important în 
evoluția relațiilor dintre cele două 
state, va aduce o nouă contribuție 
la întărirea păcii și securității pe 
continent și în lume.

TEHERAN 5 (Agerpres). — La 
Teheran s-au desfășurat lucrările 
unui congres extraordinar al Parti
dului Reînnoirea Iranului (Rasta- 
khiz), de guvernămint. la care au 
luat parte peste 10 000 delegați din 
întreaga țară.

într-o rezoluție adoptată de con
gres se subliniază că Iranul va con
tinua să promoveze o politică de in
dependență națională, care constituie 
„o necesitate istorică", arătîndu-se, 
totodată, că poporul iranian sprijină 
politica și aspirațiile de independen

ță ale altor popoare. De asemenea, 
documentul relevă necesitatea luptei 
împotriva politicii imperialiste de 
dominație și asuprire, menționind 
că Iranul va acționa pentru pronv - 
varea securității regionale prin coo
perarea cu țările vecine și va depune 
eforturi pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

La încheierea lucrărilor congre
sului, primul ministru Jamshid Amu- 
zegar a fost ales în funcția de se
cretar general al partidului.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— La începerea lucrărilor pe anul 
în curs, Consiliul O.N.U. pentru Na
mibia, organism însărcinat cu admi
nistrarea Namibiei pînă la indepen
dență, compus din 25 de state, a 
procedat la alegerea Biroului de con
ducere. Reprezentantul țării noastre 
în consiliu, Petre Vlăsceanu, a fost 
ales membru al Biroului de condu
cere al consiliului și raportor al 
Fondului Națiunilor Unite pentru 
Namibia.

Din biroul de conducere mai fac 
parte reprezentanții Algeriei, Guya-

nei, Indiei, Mexicului, Senegalului și 
Iugoslaviei.

Consiliul a reafirmat și cu acest 
prilej hotărirea sa de a acționa cu 
fermitate pentru înlăturarea obsta
colelor care stau în calea realizării 
drepturilor inalienabile ale poporului 
namibian la libertate și independență.

S-a exprimat hotărirea de a pro
mova în mod efectiv și cu consec
vență o asemenea soluționare a pro
blemei Namibiei, care să asigure in
dependența deplină a Namibiei, in
tegritatea sa teritorială și unitatea 
națională a poporului namibian.

ARGENTINA PORTUGALIA

PREOCUPĂRI ECONOMICE ÎN TARI 
ÎN CURS DE DEZVOLTARE'
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Principalele partide 
pentru un larg

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
La Buenos Aires a avut loc o întîl
nire a conducătorilor Partidului Co
munist, Uniunii Civice Radicale, 
Partidului Justițialist, Partidului 
Creștin Popular, Partidului Intransi
gent și ai altor formațiuni politice a 
căror activitate a fost interzisă de 
actualul guvern. Participanții s-au 
pronunțat pentru realizarea, in cursul 
anului 1978, a unui larg dialog intre 
guvernul forțelor armate și organi
zațiile politice, dialog propus de pre
ședintele Jorge Rafael Videla. Un 
asemenea dialog ar putea contribui 
la atragerea opiniei publice argenti-

politice se pronunță 
dialog național
niene la solutionarea problemelor vi
tale ale tării, la democratizarea vie
ții politice interne — au apreciat re
prezentanții partidelor participante 
la întîlnire.

Participanții au condamnat asasi
natele politice și au chemat autori
tățile să pună capăt acțiunilor pro
vocatoare ale reacțiunii, care încearcă 
să declanșeze represalii împotriva 
oamenilor muncii.

P.C. din Argentina a publicat o de
clarație in care sprijină ideea unui 
larg dialog politic, fără nici un fel 
de discriminări.

NOUL CABINET TURC
Premierul Biilent Ecevit despre problemele prioritare ale țârii
ANKARA 5 (Agerpres). — Premie

rul desemnat turc, Biilent Ecevit, a 
anunțat joi lista guvernului pe care 
l-a format, supusă în prealabil spre 
aprobare președintelui țării, Fahri 
Koriiturk. Alcătuit din deputați ai 
Partidului Republican al Poporului 
(P.R.P.) — al cărui președinte este 
premierul Ecevit — Partidului Repu
blican al încrederii (P.R.I.), Parti
dului Democratic (P.D.) și membri 
independenți, guvernul cuprinde 35 
de persoane — respectiv un premier, 
trei vicepremieri, 24 de titulari de 
ministere și șapte miniștri de stat

fără portofolii. Din totalul de 35 de 
posturi guvernamentale, 22 au reve
nit P.R.P., două — P.R.I., unul — 
P.D. și zece independenților.

într-o declarație făcută presei, 
premierul Biilent Ecevit a spus că 
noul guvern își va prelua imediat 
funcțiile, fără a mai aștepta votul de 
încredere din parlament, pentru a a- 
borda rezolvarea problemelor celor 
mai urgente. în acest context, el a 
arătat că se va acorda prioritate 
menținerii ordinii in țară și soluțio
nării problemelor economice și de 
politică externă.

Continuă consultările In vederea constituirii noului guvern
LISABONA 5 (Agerpres). — Pri

mul ministru demisionar, Mario 
Soares, secretar general al Partidu
lui Socialist Portughez, își continuă 
consultările cu principalele forma
țiuni politice reprezentate în Adu
narea Republicii în vederea consti
tuirii unui nou guvern, spre a se 
pune capăt crizei declanșate la 8 de
cembrie anul trecut. Liderul P.S.P. 
poartă convorbiri separate cu con
ducerile partidelor comunist, socia
list, social-democrat și a Centrului 
democratic și social, paralel avînd 
loc și reuniuni ale organelor de con
ducere ale fiecăruia dintre cele pa
tru partide.

Referindu-se la componenta pe 
care urmează să o aibă viitorul gu
vern, Partidul Comunist Portughez a 
subliniat că din noul cabinet tre

buie să facă parte adevărați inde
pendenți. deoarece participarea mi- 
iitanților C.D.S. și P.S.D. ar face din 
acesta „o coaliție deghizată", un 
guvern de dreapta — relatează agen
ția A.N.O.P.

Duminică urmează să se întru
nească Comisia Națională a Partidu
lui Socialist, fapt ce îi determină pe 
observatorii politici din Lisabona să 
aprecieze că după această- reuniune 
Mario Soares va anunța oficial dacă 
acceptă sarcina formării noului gu
vern.

Mario Soares a fost primit joi de 
președintele țării. Ramalho Eanes, 
pentru a-1 informa asupra rezultate
lor consultărilor pe care le-a avut 
cu reprezentanții principalelor for
mațiuni politice în vederea constitui
rii unui nou guvern.

CIPRU: A.K.E.L. în favoarea unui 

program comun al forțelor democratice
NICOSIA 5 (Agerpres). — Biroul 

Politic al C.C. al Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) a dat publicității o decla
rație în care se arată că A.K.E.L. 
sprijină programul electoral al pre
ședintelui Ciprului. Spyros Kypria- 
nou, care și-a prezentat candidatura 
pentru alegerile prezidențiale ce vor 
avea loc la 5 februarie. A.K.E.L. va 
acorda președintelui și guvernului
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MOZAMBIC. — Crearea de gos
podării agricole de stat reprezintă 
unul din imperativele programului 
guvernamental de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii în Mozam- 
bic. în locul fermelor și latifundiilor 
naționalizate, precum și pe pămîn- 
turile desțelenite se creează gospo
dării de stat. Pentru înfăptuirea a- 
cestui program este alocată o parte 
însemnată a fondurilor bugetare. 
Numai în anul 1978 statul va achi
ziționa pentru gospodăriile de stat 
peste 1 200 de tractoare și alte ma
șini agricole. Pe lîngă fiecare gos
podărie de stat se va crea și un 
centru școlar, pentru pregătirea me
canizatorilor, agronomilor și zooteh- 
nicienilor.

ALGERIA. — Producția de petrol 
a țării a atins 53,5 milioane tone în 
anul 1977, înregistrînd o creștere de 
6,75 la sută față de 1976. Odată cu 
sporirea producției de petrol, veni
turile în devize ale Algeriei au cres
cut, anul trecut, cu 17 la sută față 
de 1976.

COLUMBIA. — Guvernul a pus în 
aplicare un proiect de exploatare a 
cărbunelui din zona Guajira, care va 
permite realizarea unei producții a- 
nuale de aproximativ 15 milioane 
tone. Aceasta face ca rezervele na
ționale active de cărbune ale Colum
biei să fie evaluate la aproximativ 
40 miliarde tone — transmite agenția 
Colpress.

SIRIA. — în ultimii ani, în struc
tura produsului național global al 
Siriei s-au produs schimbări impor

tante. Astfel, ponderea agriculturii 
s-a redus de la 50 la sută în 1960— 
1964 la 35,3 la sută în 1970—1974. In 
același timp, ponderea industriei în 
produsul național global al țării a 
crescut de la 28 la 35,3 la sută, iar 
cea a transporturilor de la 16,5 la 
21,5 la sută. Acest proces a continuat 
și în anii următori.

PAKISTAN. — Autoritățile au ho- 
tărit construirea unui canal de iriga
ții pe malul drept al Indusului în- 
cepînd de la barajul Chasma. Cana
lul va permite irigarea a 230 000 de 
hectare de teren, din care 141 000 în 
districtul Dera Ghazi Khan (Punjab). 
Realizarea acestui proiect va costa a- 
proximativ 1,34 miliarde rupii și va 
fi finanțată în parte printr-un îm
prumut acordat de Banca asiatică de 
dezvoltare și Fondul internațional de 
dezvoltare agricolă.

EGIPT. — în curînd va începe con
struirea a trei stații care vor folosi 
energia solară. Aceste unități vor fi 
utilizate în proiectele de producere a 
„frigului" și de desalinizare a apei 
de mare.

BOLIVIA. — în luna martie va fi 
pus în aplicare proiectul guverna
mental bolivian de dezvoltare agro
industrială a zonei de podiș a țării. 
Investițiile alocate sînt de ordinul a 
24 milioane de dolari. Zona vizată — 
„Ulla-Ulla“ — este situată la nord-vest 
de lacul Titicaca, la frontiera cu 
Peru. Integrarea ei în circuitul eco
nomic național va duce la îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale locuitorilor ei.

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul aniversării to

varășului E. Gierek. consiliul 
de Stat al R. P. Polone a conferit 
tovarășului Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., cu pri
lejul celei de-a 65-a aniversări a 
zilei sale de naștere, Marea Cruce 
a Ordinului „Renașterii Poloniei".

Convorbirile franco-ame- 
ricans Joi au continuat la paris 
convorbirile dintre președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, și 
președintele S.U.A.. Jimmy Carter, 

■ aflat într-o vizită oficială în Franța.
Au fost abordate o serie de proble
me internaționale majore, între care 
situația din Orientul Apropiat.

Protocol comercial un
garo—vietnamez. La Buda‘ 
pesta a fost semnat protocolul pri
vind schimburile de mărfuri și plă
țile între Ungaria și R.S. Vietnam 
pe anul 1978. Documentul prevede 
creșterea volumului comerțului bi
lateral.

Conferința miniștrilor să
nătății din țările arabe din 
zona Golfului și_a deschis lu_ 
crările in capitala Qatarului, Doha. 
Participanții discută probleme pri

vind dotarea cu echipamente a spi
talelor, coordonarea serviciilor de 
diagnosticare și tratament și crearea 
unui centru arab pentru sănătate și 
informare.

Siria, Egipt, Sudan și Oman). Pre
ședintele somalez a avut convorbiri 
cu șefii de stat ai țărilor vizitate re
feritoare la situațiile conflictuale de 
pe continentul african.

Alegerile din statul in
dian Tripura. Candidați! prezen
tați de Partidul Comunist (marxist) 
din India au obținut 49 din cele 60 
mandate ale noii Adunări legislati
ve a statului indian Tripura. Repre
zentantul partidului, Nripen Chakra- 
varty, a fost instalat, joi, ministru 
principal al noului guvern al sta
tului.

0 „Cartă a calității vie
ții", care cuprinde măsuri desti
nate menținerii echilibrului ecologic, 
eșalonate pe o perioadă de cinci ani, 
a fost adoptată de guvernul francez. 
Printre aceste măsuri se află, intre 
altele, sporirea creditelor destinate 
creării de spații verzi, realizarea a 
cinci mari parcuri naționale, precum 
și o serie de prevederi privind limi
tarea poluării sonore în diferite lo
calități din țară.

Turneul președintelui So
maliei Moharned Siad Barre și-a 
încheiat turneul de 10 zile întreprins 
într-o serie de țări din Orientul A- 
propiat și Mijlociu (Iran, Pakistan,

întrevedere la
Primul ministru al 
James Callaghan, 
miercuri la Dacca

Dacca.
Marii Britanii, 
care a sosit 

într-o vizită ofi

tn cadrul acțiunilor dedicate 
centenarului Independenței de 
stat- a României, la Biblioteca 
municipalității din Lima a fost 
prezentată o expoziție de carte 
românească. Expoziția a cuprins 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, atit in limba română, 
cit și in traducere in spaniolă și 
In alte limbi de circulație inter
națională, lucrări de literatură 
social-politică, beletristică și o 
serie de cărți științifice.

cială, a avut o primă rundă de con
vorbiri cu președintele R. P. Ban
gladesh, Ziaur Rahman. Au fost dis
cutate probleme ale relațiilor dintre 
cele două țări, în special în dome
niul economic.

Cercetări după catastro
fa aeriană. Autoritățile indiene
au dispus continuarea cercetărilor 
pentru descoperirea victimelor acci
dentului survenit duminică în apro
piere de Bombay, cînd un aparat 
Jumbo Jet al companiei de transpor
turi aeriene „Air India" s-a prăbușit 
în mare, cu 213 pasageri la bord. 
Pînă miercuri la amiază — s-a 
anunțat oficial — au fost descoperite 
52 dintre victimele accidentului.

Incidente în Ulster. Ex- 
ploziile a două bombe plasate în 
centrul orașului nord-irlandez Bel
fast de elemente extremiste din 
Ulster au provocat joi distrugerea a 
două magazine și a unui atelier foto
grafic.

Dolarul în redresare.
După căderile drastice succesive în
registrate în ultima vreme pe piețe
le valutare occidentale, cursul dola
rului american a intrat joi într-o 
fază de redresare, imediat ae trezo
reria americană a anunțat o opera
țiune masivă internațională de spri
jinire a monedei S.U.A. Țările vest- 
europene și Japonia, în special, au 
exercitat în acest sens presiuni, căci 
căderea galopantă a dolarului făcea 
exporturile americane mai ieftine și, 
deci, mai competitive, agravînd re
cesiunea în restul lumii capitaliste.

Atentat terorist la Roma.
Miercuri, sediul din Roma al coti
dianului „Corriere della Sera" a 
fost atacat de două persoane, care 
au aruncat în interiorul clădirii mai 
multe sticle cu lichid incendiar. S-au 
produs pagube materiale, iar unul 
din salariați a fost rănit. Autorii ac
tului terorist nu au putut ti prinși, 
dispărînd de la locul faptei cu aju
torul unei motociclete.

său un sprijin multilateral în înde
plinirea acestui program și în înfăp
tuirea altor măsuri pozitive ce co
respund intereselor ciprioților.

Declarația menționează că A.K.E.L. 
va continua lupta pentru înfăptuirea 
obiectivelor formulate în programul 
său și se pronunță pentru formarea 
in țară a unui guvern al forțelor de
mocratice și progresiste.

Previziuni asupra 
economiei țărilor C.E.E.

BRUXELLES. — Raportul Comi
siei C.E.E. privind dificultățile eco
nomice pe care țările membre Ie 
vor avea de înfruntat și în pri
ma jumătate a anului 1978, con
firmă că. deși în unele dintre ță
rile membre ale Pieței comune au 
fost luate recent o serie de măsuri 
pentru stimularea sporirii număru
lui de locuri de muncă, șomajul va 
continua să crească. Astfel, in baza 
unor date estimative, s-a calculat că 
șomajul va cuprinde în cursul anu
lui curent 5,8 la sută din totalul for
ței de muncă a „celor nouă", față 
de 5,5 la sută în 1977. în prezent, 
numărul șomerilor in țările C.E.E. 
este de peste 6 000 000.

Același raport al Comisiei Pieței 
comune apreciază, pe de altă parte, 
că este posibil ca ritmul inflaționist 
să scadă în cursul acestui an la 7,9 
la sută, față de 9,6 la sută anul tre
cut, fapt ce a trezit unele speranțe 
economiștilor din cele nouă țări.

1 200 000 de tineri 
șomeri îh Italia

Presa italiană a anuntat o 
nouă victimă a șomajului — 
Massimo Accollo, în vîrstă de 
21 de ani, care și-a luat viața 
din cauza imposibilității de a 
găsi un loc de muncă. Chiar in 
aceste zile presa a publicat un 
comunicat al Institutului central 
de statistică al Italiei din care 
rezultă că în țară există 1 200 000 
șomeri sub 29 de ani, ce com
pun două treimi din totalul șo
merilor italieni.

LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII - IMPERATIV AL CONTEMPORANEITĂȚII
Tabloul complex al flagrantelor a- 

nomalii și contradicții ce se mani
festă pe scena economico-socială a 
lumii de azi — concludent puse în 
evidență de documentele Conferinței 
Naționale a P.C.R. — prezintă ca 
unul din aspectele cele mai caracte
ristice accentuarea decalajelor dintre 
țările dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare. Prăpastia, sau ceea ce — 
mai eufemistic — ne-am obișnuit să 
denumim DECALAJUL dintre țările 
bogate și țările sărace își are origi
nea in vechile relații inechitabile, 
impuse de politica imperialistă, co
lonialistă și neocolonialistă, de domi
nație și asuprire a popoarelor, de je
fuire a resurselor lor naționale, de 
îmbogățire a unor state pe seama 
altora.

Cuvîntul „decalaj" figurează azi în 
dicționarele celor mai diverse limbi; 
el este aproape nelipsit din discursu
rile rostite de la tribuna nenumăra
telor reuniuni economice internațio
nale, tot mai frecvente în ultima 
vreme. Dar nici un dicționar și nici 
o retorică nu redau în toată anver
gura și complexitatea, în tot drama
tismul ei, semnificația fenomenului. 
Și, intr-adevăr, cum s-ar putea ex
prima in cuvinte întreaga dramă care 
decurge din situația că mai puțin de 
25 la sută din populația globului de
ține 80 la sută din produsul mondial 
brut, în timp ce trei sferturi din ome
nire deține numai 20 la sută? Și cum 
este posibil ca, in epoca celei mai 
furtunoase revoluții tehnico-științi
fice, pe mari întinderi ale globului 
800 de milioane de oameni să fie vic
timele neștiinței de carte ? De ce, în 
timp ce se irosesc anual pes
te 400 miliarde de dolari pentru 
înarmare, în timp ce zeci de mii de 
tone de alimente sînt aruncate sub 
șenilele buldozerelor pentru menți
nerea prețurilor ridicate, în timp ce 
pe „altarul" intereselor și profituri
lor monopolurilor se distrug imense 
resurse materiale, 500 de milioane de 
oameni suferă cronic de subnutriție?

Pornind tocmai de la aceste reali

tăți „strigătoare la cer" ale inechi
tății la scară planetară, secretarul 
general al partidului arăta răspicat 
de la înalta tribună a Conferinței 
Naționale că OMENIREA NU IȘ1 
MAI POATE PERMITE PERPETUA
REA ACESTEI STĂRI DE LUCRURI. 
Cu atit mai mult cu cit nu este vor
ba doar de menținerea „statu-quo"- 
ului, ci de agravarea continuă a fe
nomenelor subdezvoltării, cu accen
tuarea și exacerbarea disparităților 
și dezechilibrelor existente. Calcu
lele și prognozele specialiștilor sint 
grăitoare în acest sens. De pildă, in 
cunoscuta lucrare „Viitorul econo
miei mondiale", elaborată sub egida 
O.N.U. de către o echipă de cerce
tători condusă de profesorul W. Lc- 
ontief, se anticipează că, în condi
țiile menținerii actualelor ritmuri de 
dezvoltare, in cursul următoarelor 
decenii raportul dintre nivelurile 
medii ale venitului național în cele 
două grupe de țări — dezvoltate și 
slab dezvoltate — se va mări de 
cîteva ori pînă la începutul mileniu
lui al treilea.

într-adevăr, este greu să se mai 
admită perpetuarea unei asemenea 
situații, cu atit mai mult cu cit per
sistența și agravarea decalajelor se 
repercutează negativ nu numai asu
pra țărilor nedezvoltate, dar și asupra 
întregii economii mondiale, amplifi- 
cînd fenomenele de criză, generînd 
noi și noi dificultăți, motive de ten
siune și fricțiuni intre state, de na
tură să pună în pericol însăși pacea 
întregii lumi.

Desigur, este pozitiv că în conștiin
ța popoarelor s-a ancorat tot mai 
trainic necesitatea luptei pentru 
schimbarea vechilor stări de lucruri 
și făuririi unei noi ordini economice 
și politice mondiale. Se impune însă 
mai mult ca oricînd ca înțelegerea 
acestei necesități să se transforme cît 
mai neîntirziat în fapte, măsuri, ac
țiuni concrete.

După cum se știe, LA ELUCIDA
REA ȘI CRISTALIZAREA CONCEP
TULUI NOII ORDINI ECONOMICE, 

LA ELABORAREA STRATEGIEI VI- 
ZÎND ÎNFĂPTUIREA ACESTUI O- 
BIECTIV ISTORIC AL LUMII ÎN 
CARE TRĂIM, PARTIDUL NOSTRU, 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, 
TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, AU ADUS O CONTRI
BUȚIE SUBSTANȚIALA, CREA
TOARE, CARE SE BUCURA DE O 
ÎNALTA ȘI UNANIMA APRECIERE 
PE PLAN INTERNAȚIONAL. Pe 
tărîmul acțiunilor practice, România

NDIALĂ, F

este autoarea a numeroase propu
neri constructive și valoroase iniția
tive la sesiunile Adunării Generale a 
O.N.U. și la alte reuniuni internațio
nale. Continuind și dezvoltînd acest 
concept, Conferința Națională a defi
nit sintetic trăsăturile caracteristice 
ale noii ordini, arătînd că ele constau 
tocmai în crearea de condiții pentru 
lichidarea decalajelor dintre state, 
pentru o evoluție echilibrată a dife
ritelor zone ale lumii, a întregii eco
nomii mondiale, pentru stabilitate e- 
conomică pe plan internațional, prin 
așezarea relațiilor dintre toate statele 
pe principii noi, de egalitate și echi
tate, asigurarea accesului țărilor sub
dezvoltate la cuceririle științei și teh
nologiei, promovarea unei colaborări 
economice libere, fără bariere și dis
criminări.

Partidul și statul nostru pornesc 
consecvent de la adevărul fundamen
tal că lichidarea subdezvoltării, pro

gresul fiecărei țări nu pot fi con
cepute sub forma unor daruri sau o- 
frande din afară. însăși experiența 
istorică a țării noastre demonstrează 
clar că rolul hotărîtor in procesul re
cuperării rămînerii in urmă pe plan 
economic și social il au munca și e- 
forturile fiecărui popor, mobilizarea 
tuturor resurselor sale materiale și 
umane in scopul creșterii forțelor de 
producție. Tocmai pe această bază au 
apărut posibilitățile ca România, țară 

în curs de dezvoltare — așa cum 
s-a afirmat și la Conferința Națio
nală a partidului — să-și poată pro
pune să devină. într-o perioadă rela
tiv scurtă, o țară cu un nivel mediu 
de dezvoltare economică.

în același timp, țara noastră consi
deră și a subliniat din nou că se im
pune, ca o necesitate obiectivă, am
plificarea colaborării internaționale, 
menite să potențeze efortul național. 
Rolul colaborării internaționale in 
promovarea progresului țărilor in 
curs de dezvoltare nu se poate insă 
manifesta decît în cadrul respectării 
stricte a principiilor de egalitate in 
drepturi și avantaj reciproc, a drep
tului sacru al fiecărui popor de a-și 
valorifica mijloacele și resursele pro
prii în concordantă cu cerințele dez
voltării naționale, cu interesele pro
gresului general. Tocmai pe baza 
trainică a acestor principii. România 
socialistă își extinde și își diversifică 

în mod continuu colaborarea pe mul
tiple planuri cu țările în curs de dez
voltare.

In condițiile lărgirii continue a 
frontului de opinii în favoarea edi
ficării unei noi ordini economice, au 
fost lansate, in cadrul O.N.U., două 
„decenii ale dezvoltării", s-au orga
nizat nenumărate conferințe și reu
niuni — doar înșiruirea lor ar răpi, 
poate, întreg spațiul acestui articol 1 
— consacrate problemelor dezvoltării 

și instaurării noii ordini economice 
mondiale. Numai că, din păcate, cea 
mai mare parte din rezoluțiile și ho- 
tărîrile adoptate, soluțiile și măsurile 
preconizate cu aceste prilejuri nu 
și-au găsit încă rezultatele așteptate, 
concretizările necesare. Și, in acest 
timp, asistența financiară și ma
terială făgăduită țărilor „lumii a 
treia" a rămas în „seifurile" foste
lor metropole ; „foarfecă prețurilor" 
la produsele cumpărate și cele vîndu- 
te a continuat să amputeze resurse
le dezvoltării ; datoria externă a ță
rilor „lumii a treia" a bătut toate re
cordurile ; și, tot în acest timp, spi
rala cheltuielilor militare și-a conti
nuat cursul ascendent, in viitoarea 
cursei înarmărilor fiind atrase, in 
mod regretabil, și multe țări slab dez
voltate.

Aceste discordanțe între declara
țiile de intenții în privința schimbă
rilor necesare și acțiunile practice în 

direcția înlăturării decalajelor amin
tesc celebra replică „să se revizuias
că, dar să nu se schimbe nimic". Se 
poate spune fără teamă de a greși că 
tocmai acest „adagiu" a călăuzit, de 
pildă, poziția statelor dezvoltate în 
cadrul așa-numitului „dialog Nord- 
Sud“. care s-a încheiat fără nici un 
rezultat palpabil.

Desigur, se înțelege că procesul de 
lichidare a subdezvoltării nu se poa
te desfășura lin. idilic, fără ciocniri 
de interese. întregul proces de fău
rire a noii ordini este strîns legat de 
înfruntarea dintre bogați și săraci pe 
arena mondială. Ceea ce nu înseamnă 
nicidecum că acest obiectiv istoric nu 
poate ti atins ; dimpotrivă — așa 
cum s-a relevat, pe bună dreptate, la 
Conferința Națională a partidului — 
făurirea noii ordini economice mon
diale preocupă întreaga omenire, în 
realizarea ei statele dezvoltate nu 
sînt mai puțin interesate și. ca atare, 
ea poate și trebuie să reprezinte o 
cauză comună, să fie rodul înțelegerii 
și conlucrării dintre toate țările, in
diferent de mărime, potențial econo
mic sau orînduire socială.

In acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat încă o dată, la 
recentul forum al comuniștilor, ne
cesitatea intăririi unității și solidari
tății dintre țările în curs de dezvol
tare, evidențiind importanta preocu
părilor și activității acestor țări pen
tru făurirea noii ordini economice 
internaționale. Țara noastră aprecia
ză in mod pozitiv eforturile întreprin
se pînă în prezent în această direc
ție in cadrul reuniunilor de la Lima, 
Manila, Ciudad de Mexico ale „Gru
pului celor 77", precum și la confe
rința la nivel înalt de Ia Colombo 
sau la întîlnirea ministerială de la 
Delhi a țărilor nealiniate. Se poate 
spune că, actionîndu-se cu perseve
rentă în spiritul programelor adopta
te la aceste reuniuni, intărindu-se 
solidaritatea și cooperarea între țări
le care au pășit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, afirmindu-se mai 

puternic voința politică comună, se 
va ajunge la promovarea cu mai 
mult succes a țelurilor noii ordini.

După cum se știe, România par
ticipă cu consecvență la activita
tea „Grupului celor 77“ al țări
lor în curs de dezvoltare șl este, 
totodată, prezentă, în calitate de 
invitată, la reuniunea țărilor neali
niate, aducînd o contribuție sub
stanțială la apărarea intereselor 
tinerelor state independente, mani- 
festîndu-se ca o forță activă tot mai 
puternică pe terenul luptei pentru 
eradicarea subdezvoltării și edificarea 
noii ordini economice mondiale. Ast
fel, din inițiativa României și a al
tor state ale „Grupului celor 77", a 
fost adoptată rezoluția O.N.U. cu 
privire la convocarea, in 1980, a u- 
nei sesiuni speciale la nivel inalt, 
care să evalueze progresele înfăptui
te in instaurarea noii ordini econo
mice. Țara noastră preconizează ca, 
în procesul pregătirii sesiunii spe
ciale, pentru ca aceasta să-și atingă 
scopurile, să se depună toate efor
turile în vederea rezolvării unor pro
bleme care converg spre realizarea 
noii ordini economice mondiale. 
ESENȚIALUL, TN MOMENTUL DE 
FAȚA, ESTE SĂ SE treacA HO- 
TARlT DE I.A VORBE LA FAPTE, 
la acțiuni concrete pentru urnirea 
din „punctul de inerție" a mecanis
melor de clădire a noii ordini econo
mice.

Secretarul general al partidului 
nostru reafirma de la tribuna Con
ferinței Naționale că. în ceea ce o 
privește. România este hotărîtă să 
facă totul pentru întărirea solidari
tății țărilor în curs de dezvoltare, 
să-și sporească contribuția la lichi
darea decalajelor dintre state, la pro
gresul mai rapid al țărilor rămase în 
urmă, la instaurarea unei noi ordini 
economice. în concordantă cu aspi
rațiile marii majorități a popoarelor, 
cu interesele progresului și păcii în 
lume.

Viorel POPESCU
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