
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi dimineața, în sta
țiunea Predeal, pe ambasadorul Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare So

cialiste la București. Yahia Zakaria 
Al-Mukadami, în vizită de rămas 
bun, la încheierea misiunii sale în 
țara noastră.

Cu acest prilej, între președintele

Nicolae Ceaușescu și ambasadorul 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.
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RANDAMENT
Joi, 12 ianuarie, președintele 

publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, în sta
țiunea Predeal, pe H. Klutznik, pre
ședintele Congresului Mondial Evre-

iese (C.M.E.), aflat într-o vizită 
în țara noastră. Oaspetele a fost în
soțit de A. Kaplan, director al depar
tamentului relațiilor internaționale al 
Congresului Mondial Evreiesc.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.
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Wi,. .... w., .. BUNA GOSPODĂRIRE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
pentru depășirea planului pe acest an,

pentru ridicarea calitativă a întregii

IN INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE
— Traducerea in viață a orientă

rilor stabilite de conducerea partidu
lui si statului in domeniul gospodă
ririi raționale, cu maximă economie, 
a combustibililor și energiei repre
zintă o sarcină de mare importantă 
națională, o problemă vitală pentru 
asigurarea unui ritm inalt de dez
voltare a întregii economii, pentru 
progresul multilateral al țării. Au 
trecut patru ani de la adoptarea 
Legii cu privire ța măsurile de dez
voltare a bazei energetice și de fo
losire mai judicioasă a combustibi
lilor și energiei. Care sint rezulta
tele obținute in acest domeniu?

— Este cunoscut faptul că, încă 
cu mult timp înaintea declanșării 
crizei mondiale a energiei, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a prevăzut evo
luția in acest domeniu, stabilind mă
suri cuprinzătoare pentru economisi
rea combustibililor și energiei elec
trice, pentru încadrarea riguroasă in 
limitele unui consum rațional a aces
tor resurse. Un asemenea imperativ 
este dictat, pe de o parte, de necesi
tatea folosirii cu chibzuință, cu răs
pundere pentru prezent și viitor, a 
resurselor energetice de care dispu
nem, iar, pe de altă parte, de cerința 
creșterii necontenite a gradului de 
eficiență in valorificarea acestor re
surse. Acționindu-se în spiritul indi
cațiilor date în repetate rînduri, în 
ultimii ani, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al măsurilor adoptate de 
partid și de stat, în diferite ramuri 
ale economiei, în numeroase între
prinderi s-au obținut rezultate în 
economisirea energiei, înlăturindu-se 
anumite consumuri exagerate și dife
rite forme de risipă.

înainte de a mă referi la rezulta
tele înregistrate, in numele tuturor 
energeticienilor țării, al tuturor oa
menilor muncii din ramura energici 
electrice, mulțumim din inimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru sprijinul acordat și grija mani
festată față de dezvoltarea puternică 
a acestui sector de importanță vitală 
in economie și transmitem calde fe
licitări, urări de multă sănătate și 
putere de muncă, cu prilejul apro
piatei aniversări a 60 de ani de viață 
și 45 de ani de activitate revoluțio
nară, pentru ca, in fruntea partidului 
și a statului, să conducă cu ciarvi-

ziune poporul in măreața operă de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Realizările de pină acum în gospo
dărirea energiei și combustibililor 
sint relevate de reducerea consumu
lui de energie primară și, îndeosebi, 
de energie electrică la un milion lei

treilea an al cincinalului, pornind 
de la sarcinile mobilizatoare ce ne 
stau în față, va trebui să acționăm 
cu toată hotărirea pentru a ne înca
dra riguros in consumurile tehnolo
gice planificate. Corespunzător spe
cificului unităților producătoare de 
energie electrică și termică, vom 
aplica o serie de măsuri dintre

Convorbire cu tovarășul Trandafir COCÂRLĂ,
ministrul energiei electrice

producție industrială — de la 140 
tone in 1973 la 105 tone in 1977, res
pectiv, de la 67 000 kWh la 62 000 
kWh. Punctînd citeva dintre acțiu
nile întreprinse, m-aș referi la ela
borarea bilanțurilor energetice, mo
dernizarea unor procese tehnologice, 
ridicarea randamentului cazanelor și 
instalațiilor de ardere, valorificarea 
unor importante cantități de resurse 
energetice ș.a. Aplicarea acestor mă
suri a contribuit la o mai bună utili
zare a energiei electrice și combusti
bilului. Cu toate aceste rezultate, nu 
ne putem declara mulțumiți, întrucit, 
în prezent, așa cum arată datele 
statistice, venitul național pe unita
tea de energie consumată este mult 
mai redus decît în statele cu indus
trie dezvoltată. Ceea ce am realizat 
pină acum nu poate fi considerat 
decît un inceput în gospodărirea ju
dicioasă a energiei electrice și com
bustibilului.

— Privind lucrurile prin această 
prismă, cum a răspuns producătorul 
de energie electrică exigențelor for
mulate de conducerea partidului de 
a realiza fiecare kilowatt-oră in con
diții de maximă economicitate și ce 
își propune să întreprindă in con
tinuare pentru reducerea consumu
rilor tehnologice din centralele elec
trice?

— înregistrăm, an de an, o dimi
nuare a consumurilor specifice de 
combustibil la producerea energiei 
electrice. Dacă comparăm rezultatele 
obținute anul trecut cu cele din 1973, 
constatăm o reducere de 12 grame 
combustibil convențional la fiecare 
kilowatt-oră produs, ceea ce repre
zintă o economie de 672 mii tone 
combustibil convențional. în acest al

care enumerăm : trecerea în regim 
de contrapresiune a unor agregate 
energetice, recuperarea aburului 
eșapat, modernizarea în continuare a 
unor arzătoare, micșorarea pierderi
lor la condensatori, îmbunătățirea 
randamentului cazanelor ș.a. Desi
gur, în înfăptuirea acestor acțiuni, 
rolul principal il au colectivele uni
tăților energetice. Participarea tutu
ror muncitorilor, tehnicienilor, maiș
trilor și inginerilor la stabilirea și 
aplicarea celor mai eficiente soluții 
de economisire a energiei reprezin-

tă, în continuare, o cerință esențială 
pentru asigurarea unor rezultate cit 
mai bune. Ne propunem, printre 
altele, să creăm condițiile corespun
zătoare pentru desfășurarea cu efi
ciență și mai mare în fiecare unitate 
a inițiativei valoroase, generalizată 
în ramura energiei electrice : „Fie
care kWh-gram-calorie economisit la 
maximum".

— Ce acțiuni concrete întreprind 
ministerul și unitățile sale pentru 
reducerea pierderilor de energie în 
rețelele de transport și distribuție a 
energiei electrice?

— Regulile elementare de fizică 
arată că, la trecerea unui curent 
electric printr-un conductor, se în- 
tîmpină o rezistență, soldată, cu 
pierderea unui procent oarecare din 
energia vehiculată. Noi nu ne-am 
propus să anulăm total aceste pier
deri — lucru, evident, imposibil — 
ci să le micșorăm la minimum. La

activități economice
Puternic mobilizați de istoricele 

hotăriri ale Conferinței Naționale a 
partidului, exprimînd voința lor de 
a traduce cu fermitate in viață o- 
rientările și sarcinile subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind ridicarea calitativă și a efi
cienței întregii activități economice 
in acest an hotăritor al cincinalu
lui, oamenii muncii dintr-un șir de 
unităti industriale, agricole, de 
cetare și proiectare și din alte

toare adresează însuflețitoare che
mări la întrecere unităților din ra
murile respective.

Angajamentele mobilizatoare pe 
care le cuprind chemările la între
cere ilustrează înalta conștiință a 
clasei muncitoare, a țărănimii și in
telectualității tehnice, hotărîrea lor 
neclintită de a realiza saltul revo-

luționar de Ia cantitate la o cali
tate nouă, superioară in întreaga 
activitate economică, de a munci 
mai bine, mai spornic, mai gospo
dărește pentru depășirea prevede
rilor planului pe anul 19*8, pentru 
a contribui cu toate forțele la ac
celerarea progresului economico-so- 
cial al tării.

• COMBINATUL
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PUBLICĂM 
COLECTIVELOR

SIDERUR
GIC HUNEDOARA

• ÎNTREPRINDEREA „1 MAI“
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Convorbire realizată de 
Ion LAZAR PLOIEȘTI

Termocentrala Brâila: sala de comandâ termicâ

• ÎNTREPRINDEREA „elec- 
TROCENTRALE“ CRAIOVA

Prima decadă, primele
sporuri de producție
Colectivele de oameni ai 

muncii — români, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — 
din întreprinderile industriale 
arădene au realizat. încă din 
prima decadă a lui '78. însem
nate cantități de produse fizice 
peste prevederile de plan pe a- 
ceastă perioadă. Astfel, au fost 
produse suplimentar 16 vagoane 
marfă echivalente, două strun
guri convenționale, 166 mc che
restea, mobilier în valoare 
138 000 lei. confecții-textile 
valoare de 1,9 milioane lei, 
tone zahăr, 19 000 cărămizi
blocuri ceramice și alte produse. 
(Constantin Simion),

de 
în
52
și

O VIAȚĂ ÎN SLUJBA FERICIRII POPORULUI
Vibrante mărturii de stimă si 

in preajma aniversării
prețuire a activității tovarășului Nicolae Ceausescu in fruntea prtilui si a tării, 
împlinirii a 00 de ani de viată si a 45 de ani de activitate revoluționară

Ca întotdeauna, 
mereu in mijlocul muncitorilor

Se apropie ziua cînd 
întregul nostru popor 
va sărbători cu dra
goste și bucurie împli
nirea a 60 de ani de 
viață și 45 de ani de 
neîntreruptă activitate 
revoluționară a secre
tarului general al 
partidului nostru, pre
ședintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Sentimentul sărbăto
resc, împărtășit de în
tregul nostru popor, de 
toți oamenii muncii 
din România, este 
dominant în aceste 
zile și în rîndurile 
muncitorilor de la în
treprinderea noastră, 
„înfrățirea" din Ora
dea. Muncitorii își 
exprimă sentimentele 
de profund atașament 
față de partid, față de 
întreaga sa politică in
ternă și externă, de 
caldă dragoste și re
cunoștință față de 
uriașa activitate revo
luționară, creatoare a 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, primul
muncitor al acestei
țări, care a avut și
are mereu în centrul
atenției grija pentru
mai binele de azi și 
de mîine al întregului 
popor, al clasei noastre 
muncitoare.

Acest eveniment 
este un minunat pri
lej de evocare a legă
turilor permanente, 

^^trînse, dintre secre-

tarul nostru general și 
clasa muncitoare, un 
minunat prilej de a 
exprima voința noas
tră, a muncitorilor, de 
a fi mereu strîns u- 
niți în jurul partidu
lui, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
a ne exprima dragos
tea profundă și înal
ta prețuire pentru ro
lul hotăritor pe care 
secretarul general al 
partidului îl are in e- 
laborarea și infăptui- 
rea politicii de ridi
care mai rapidă, pe 
trepte tot mai înalte 
a. României socialiste. 
Este, totodată, un pri
lej de a ne reafirma 
angajamentul să mun
cim in așa fel ca tot 
ce astăzi este plan al 
partidului, indicație a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să devină 
faptă. Așa cum se în- 
tîmplă în uzina noas
tră. Mărturie a dra
gostei noastre munci
torești, a atașamentu
lui nostru față de în
demnurile partidului 
nostru, ale secretaru
lui său general, stau 
faptele noastre me
reu mai bogate.

Nu voi uita nicioda
tă ziua cînd am avut 
marea cinste și bucu
rie de a-1 avea in 
mijlocul nostru pe cel 
mai iubit fiu al po
porului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu,

secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Republicii Socialiste 
România. în timpul 
vizitei a purtat un 
amplu dialog cu mun
citorii și specialiștii 
din întreprindere, in-, 
teresindu-se îndea
proape de munca și 
viața noastră, de pla
nurile noastre de vii
tor.

De altfel, după cum 
bine știm, dialogul cu 
muncitorii, consultarea 
directă a oamenilor 
muncii alcătuiesc un 
stil de muncă pe care 
secretarul general al 
partidului l-a încetățe
nit în întreaga activi
tate socială, oferin- 
du-ne exemplul minu
nat al conducătorului 
apropiat și cunoscător 
de muncitori, atent la 
toate problemele lor. 
indicind soluțiile cele 
mai potrivite, cerînd 
neîncetat să fie infor
mat cu exactitate des
pre viața, realizările 
dar și neîmplinirile

Gheorqhe GROZA 
secretarul comitetului 
de partid, 
președintele consiliului 
oamenilor muncii 
întreprinderea 
„înfrățirea", Oradea

(Continuare 
în pag. a Il-a)

îmi închipui că. dacă ar 
exista un punct mediu, de 
la o înălțime propice pa- 
noramării întregii țări — 
un Ceahlău virtual al văz
duhului, aș putea vedea 
cu ochii dezvoltarea armo
nioasă a tuturor zonelor 
țării, conform tezei funda
mentate la Congresul al 
XI-lea al partidului și care 
poartă pecetea de gîndire 
și imaginație a secretarului 
general al partidului și 
președintele României so
cialiste moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Atunci 
aș vedea cum. în ultimul 
deceniu, orașe numite așa 
mai mult din orgoliul unei 
tradiții dar în care, vai 1 
nu se prea ctitorise aproa
pe nimic, au intrat în ma
rile armonii arhitectonice, 
masiv și repede, in Slobo
zia Bărăganului sau Tirgu 
Jiul Gorjului, în Zalău sau 
in Bistrița regiunilor gră
nicerești, in Piatra Neamț 
lingă Ceahlău, sau in Med
gidia colbuită a Dobrogei 
și cum, alături de ele, au 
apărut și apar încă, pe 
harta patriei, orașe noi, 
odinioară sate modeste, 
cuprinse acum în circuitul 
fierbinte al economiei so
cialiste românești și co
rolar al ei. în fine, alături 
de orașele vechi și noi, 
iată geometria armonioasă 
a sistematizării așezărilor 
rurale pe linii moderne și 
prospere, tot după concep
ția primenitoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Personalitatea secretaru
lui general al partidului 
este atît de prezentă in 
toată această operă vastă 
de continuă întinerire a 
vetrei strămoșești, incit în 
lumea construcțiilor aduce 
necontenit un spirit nou :

pe de o parte amplasarea 
zonelor industriale in afa
ra orașelor pentru evitarea 
poluării, pe de altă parte 
căutarea unor soluții arhi
tectonice care să scoată 
clădirile din monotonie și 
anonimat, imprimindu-le 
structuri și detalii ale spe- 

. cificului național. Vizitele 
de lucru ale președintelui

bază un fenomen fără pre
cedent în istoria noastră : 
ivirea la lumină a energii
lor multiple, multilaterale 
ale întregii națiuni. Marea 
armonie e de ordin lăun
tric, sufletesc — ea derivă 
din polivalenta și decantă
rile conștiinței socialiste, 
cea mai de seamă operă a 
societății românești con-

Ginditor și făuritor 
al României moderne
republicii se desfășoară 
totdeauna și în fața ma
chetelor în căutarea solu
țiilor celor mai eficace 
pentru confort, pentru îm
binarea utilului cu frumo
sul, pentru acel salt in ca
litate de care vorbesc do
cumentele recentei Confe
rințe Naționale. Armonia 
se desfășoară deci nu nu
mai in spațiul național, ci 
și in timp, prin moderni
tatea ei și prin utilizarea 
celor mai înaintate cuceriri 
ale științei și artei con
strucțiilor și, in același 
timp, intensiv, pentru sal
tul revoluționar în calitate 
— toate acestea pentru om. 
pentru nevoile sale mate
riale și spirituale, durate 
de om pentru el și urmașii 
săi, in cea mai deschisă 
perspectivă în timp, pină 
departe în viitorul doi.

Marea armonie are la

temporane, al cărei arhi
tect suprem este condu
cerea colectivă a partidului 
in lumina gîndirii cuteză
toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ea s-a decantat 
superior pe coordonatele 
societății socialiste multila
teral dezvoltate, concept fi
lozofic practic conceput tot 
de secretarul general al 
partidului și specific gîndi
rii politico-economice ro
mânești. Conștiința oame
nilor muncii. în frunte cu 
comuniștii, că munca e o 
datorie și o pasiune de a 
crea, că tot ce se con
struiește le aparține, că 
orice ar întreprinde este 
un act profund politic, ci
vic. etic, estetic, că dă
ruirea se revarsă către ur
mași printr-un patriotism 
de factură nouă, socialistă 
și un umanism de aceeași 
factură sint factorul hotă- 
rîtor al tuturor noilor cti

torii la care participăm cu 
toții. Conștiința socialistă 
imprimă tuturor construc
torilor orizont, viziune, le 
dă căldura inimii și realis
mul rațiunii, un spirit re
voluționar al muncii crea
toare. De aceea, in contex
tul marilor prefaceri, tova
rășul Ceaușescu a insistat 
mereu asupra rolului edu
cației, al ideologiei în for
marea omului nou construc
tor al unei lumi noi, a 
unei civilizații socialiste 
înaintate, stăpînitor al cul
turii și al marilor cuceriri 
ale științei — cincinalul 
acesta și ce! viitor sint 
cincinale ale revoluției 
tehnico-științifice, ea însăși 
componentă a marilor 
armonii — cultura, prin 
Festivalurile „Cîntarea 
României", inițiativă apar
ținătoare, de asemenea, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aduc in cultură, 
în frumosul transfigurat 
prezența maselor largi de 
consumatori și în același 
timp creatori ai culturii și 
artei. în felul acesta, ma
rile armonii cuprind dia
lectic, intr-un tot unitar, 
lucrările materiale și spi
rituale ale omului contem
poran, ca intr-un adevărat 
clasicism al socialismului 
românesc. în prologul so
cietății comuniste.

Marile armonii politice, 
economice, sociale, întipă
rite în tot ceea ce durăm, 
gindim și visăm sint opera 
unui conducător de partid 
și de stat capabil să le cu
prindă și să le impulsioneze 
in ceea ce noi. modești, 
numim succesele noastre 
firești.

Alexandru 
ANDRIȚOIU

Motivele mele de stimă, 
dragoste și respect

Nu este zi in care 
noi cei ce trăim și 
muncim pe meleagu
rile Covasnei — ase
meni tuturor oameni
lor muncii din patria 
noastră — să nu con
statăm, la dimensiuni 
tot mai mari, roadele 
politicii înțelepte a 
partidului de dezvol
tare economică și so
cială armonioasă a tu
turor zonelor țării, de 
ridicare continuă a ni
velului de viață mate
rial și spiritual al 
maselor.

A trecut un deceniu 
de cînd. aflat în ju
dețul Covasna. tovarăș 
șui Nicolae Ceaușescu 
înfățișa în cuvinte 
înflăcărate, care mer
geau la inimă, vii
torul acestor locuri 
unde trăiesc și mun
cesc în frăție ro
mâni și maghiari. Un 
deceniu de muncă rod
nică. Viitorul de a- 
tunci înseamnă astăzi
prezent și pentru oa
menii muncii din Co
vasna. Orașul Sfîntu 
Gheorghe, de exem
plu, dispune acum de
o puternică 
industrială 
dezvoltare, 
aici, între 
construite,

platformă 
in plină 
Aș numi 

obiectivele 
întreprin

derea de aparataj 
electric-auto și mo
toare electrice, între
prinderea de scule, 
combinatul de prelu
crare a lemnului. Se
cretarul general al 
partidului a pus și în 
fața județului nostru 
un obiectiv ambițios : 
atingerea, pînă-n 1980, 
a unei producții indus
triale de peste 10 mi
liarde lei. Acum, a- 
ceastă sarcină ține de 
viitor. Munca noastră 
unită, pătrunsă de 
abnegație o va trans
forma negreșit în pre
zent pină la sorocul 
amintit.

De ce m-am oprit la 
aceste realități care-mi 
sint la îndemînă ? 
M-am oprit tocmai în 
aceste zile, cînd cin
stim cu inima în săr
bătoare 60 de ani de 
viață ai tovarășului 
Ceaușescu, omul care 
a făcut atita bine 
pentru întreaga țară, 
Republica Socialistă 
România. M-am oprit 
pentru a-i rosti și eu, 
ca muncitoare, meri
tul de a ti acționat cu 
energie pentru dezvol
tarea tuturor județe
lor țării, pentru dez
voltarea armonioasă a 
patriei noastre iubite.

Și, la toate acestea, aș 
mai adăuga și un alt 
motiv : eu, țesătoarea 
Kiss Iren, am avut 
bucuria să mă aflu de 
două ori în preajma 
secretarului general. 
Prima dată, în august 
1974. Atunci, în Sala 
Palatului Republicii 
Socialiste România, 
mi-a înmînat înalta 
distincție de Erou al 
Muncii Socialiste. In 
toamna aceluiași an 
noi, muncitorii texti- 
liști din Sfintu Gheor
ghe, l-am avut în mij
locul nostru pe cel 
mai iubit fiu al po
porului. A venit în fa
brică, s-a sfătuit cu 
noi despre treburile 
curente de muncă, 
ne-a adresat îndemnul 
comunist să muncim 
mai bine. Ne-a în
demnat să facem totul 
pentru a ne onora în-

KISS Iren
filatoare,
Erou al Muncii 
Socialiste, 
întreprinderea textilâ 
„Oltul", Sfintu 
Gheorghe, 
județul Covasna

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Expresie vie a pnBticil partidBlul nostru a prenciipării directe a secretarnlni săa general 
tovarăsiri Mae Cesnsesca, pentru continua dezvoltare a orașelor tării

Mereu în mijlocul muncitorilor
(Urmare din pag. I)

Cu energia și spiritul revoluționar 
care-i sînt proprii, . subliniind preo
cuparea permanentă a partidului 
nostru pentru om, pentru nevoile 
sale, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — aflat 
permanent la posturile de conducere 
directă a luptei pentru înlăturarea 
consecințelor grele ale seismului de 
la 4 martie și normalizarea cit mai 
grabnică a întregii vieți. economico- 
sociale din zonele afectate — a fost 
prezent, anul trecut, în ziua de 6 
martie și printre craioveni. Conco
mitent cu indicarea măsurilor ur
gente care trebuiau luate în acele 
momente, secretarul general al parti
dului a recomandat ca echipe de 
specialiști să studieze atent, imobil 
cu imobil, să stabilească precis care 
dintre ele urmează să fie demolate, 
iar în locul lor să fie ridicate noi 
ansambluri integrate armonios in 
peisajul urbanistic al Craiovei. A- 
ceastă importantă acțiune — sub
linia atunci secretarul general al 
partidului — trebuie concepută în 
strînsă legătură cu problemele de 
sistematizare a orașului. Piața Unirii 
urmează să fie înconjurată de con
strucții cu o linie demnă de tradițiile 
arhitecturale ale acestor vechi ținu
turi, de anii construcției socialiste, 
în același timp, vor fi reamenajate 
piețele Al. I. Cuza și Universității, 
prin realizarea unor clădiri moder
ne, prin lărgirea și realinierea prin
cipalelor străzi.

Așa a indicat secretarul general al 
partidului atunci, așa se face în pre
zent. Prețioasele indicații și orientări 
date organelor locale de partid și de 
stat de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au constituit „cuvînt de 
ordine" pentru edilii Craiovei, pen
tru toți proiectanții și arhitecții care, 
sub directa îndrumare a biroului Co
mitetului județean de partid, au în
tocmit detaliile de sistematizare a 
zonei centrale a municipiului Craio
va, documente-etalon care au fost a- 
probate de conducerea superioară a 
partidului și statului nostru. Arhitec
ții contemporani craioveni s-au stră
duit să păstreze și să continue ca
racterul și elementele specifice tra
diției arhitecturii locale, sporind, tot
odată, funcționalitatea și valoarea 
estetică a dezvoltării urbanistice mo
derne. Pentru materializarea detalii
lor de sistematizare a zonei centrale 
a Craiovei, specialiștii s-au gîndit ca 
edificiile publice și construcțiile de 
locuințe să - se realizeze într-o arhi
tectură care să îmbine — așa cum 
a accentuat secretarul general al 
partidului — specificul tradițional cu 
elemente de arhitectură modernă, și 
care să exprime pregnant marile 
realizări obținute de poporul nostru 
în anii construcției socialiste.

— Tot ce se construiește și se va 
construi în acești ani la Craiova — 
ne spune tovarășul Dan Budică, ar
hitectul șef al județului Dolj — fie 
că este vorba de edificii publice sau 
de ansambluri de locuințe, va purta 
pecetea unor elemente arhitecturale 
specifice, atît prin forme spațiale și 
clădiri cu diferite niveluri, cit și prin 
înălțarea unor blocuri „de colț", a 
unor edificii cu sisteme de acoperiș 
cu streașină și șarpantă. Sînt ■elemen
te menite să confere Craiovei — ală
turi de vechiul tezaur arhitectural 
existent — o personalitate distinctă 
între marile orașe ale țării. Pornind

An nou, produse noi 
în cursul anului 1978, între

prinderea de aparataj electric 
auto și motoare electrice din 
orașul Sf. Gheorghe va realiza 
29 produse noi — comutatoare și 
instalații electrice necesare in
dustriei noastre de autovehicule 
in plină dezvoltare. Din prima 
sâptămină a acestui an, in a- 
ceastă tinără unitate de pe plat
forma industrială a orașului Sf. 
Gheorghe au intrat în fabricație 
8 produse noi : port fuzibil tu
bular, comutatoare de semnali
zare pentru direcție, comuta
toare de încălzire, demaraj, co
mutatoare de lumini pentru trac
toare etc. Pină acum, o bună 
parte din aceste produse au fost 
importate, iar realizarea lor în 
țară va asigura însemnate eco
nomii valutare. (Tomfiri Geza).

Cinematograf modern 
la Focșani

Centrul civic al municipiului 
Focșani aflat in plin proces de înnoi
re și-a întregit recent dotările social- 
culturale prin construirea și darea 
în funcțiune a unei săli de cinema
tograf cu o ținută arhitecturală mo
dernă. Noul edificiu cultural dispune 
de o sală cu 650 de locuri, proiecția 
filmelor pe ecranul panoramic fiind 
asigurată de aparatură cu un' înalt 
grad de tehnicitate. (Dan Drăgulescu). 

Scurt-circuit la simțul gospodăresc

Fără cuvinte
Desen de Adrian ANDRONIC

de la realitatea că municipiul Craio
va se află într-o viguroasă ascen
siune urbanistică — în anul 2 000 se 
prelimină că va ajunge la peste 
400 000 de locuitori — se va urmări 
practicarea unei arhitecturi ale cărei 
caracteristici au fost întotdeauna ar
monia și expresivitatea, realizîndu-se 
un spațiu urban conceput cu toată 
grija în detaliile sale. Aceasta a fost 
una din cerințele esențiale puse în

Noul chip edilitar - urbanistic 
al Craiovei

Imagine de pe macheta noului centru al Craiovei

• Se transpun în viață indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu • Au fost apro
bate detaliile de sistematizare ® îmbinarea armonioasă a arhitecturii tradiționale 
cu cea modernă • 1978 — anul cu cele mai multe apartamente noi și edificii so- 

cial-edilitare din întreaga perioadă a construcției socialiste

fața noastră de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a dat prețioase 
indicații atît în fața planșelor și a 
machetelor de sistematizare, cît și di
rect pe teren, în mijlocul realităților 
și al oamenilor, învățîndu-ne să în
țelegem și să concepem sistematiza
rea in strînsă și nemijlocită legătură 
cu întregul program de dezvoltare 
economico-socială a municipiului 
Craiova.

Sistematizarea zonei centrale a 
Craiovei a fost subordonată clădiri
lor monumentale existente — sediul 
politico-administrativ, Muzeul de 
artă, Universitatea, Liceul „Nicolae 
Bălcescu", filarmonica „Oltenia", 
complexul hotelier „Minerva", care 
vor fi păstrate pentru Valoarea 
inestimabilă a arhitecturii lor — 
pornindu-se de la regîndirea tramei

CRITERIUL ESENȚIAL AL CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE PARTID- 

MOBILIZAREA LA ACȚIUNE PRACTICĂ

Plutind lin în sfera abstracțiunilor...
Titlul acestor însemnări s-a contu

rat în urma participării la cîteva 
cursuri de partid din întreprinderi 
ale municipiului Iași. înainte de a 
expune faptele ce l-au inspirat, să 
precizăm că în cursurile la care am 
asistat s-a dezbătut tema : „P.C.R. — 
forță politică conducătoare a luptei 
pentru transformarea revoluționară a 
societății, pentru victoria socialismu
lui în România (1944—1977)“.

Așadar, o temă complexă, de mare 
însemnătate, menită să evidențieze 
momentele principale ale drumului 
parcurs de poporul nostru, sub con
ducerea partidului. în înfăptuirea re
voluției și in opera de edificare a 
socialismului în România, să apro
fundeze deopotrivă o problemă de 
majoră actualitate a teoriei și prac
ticii construcției noii orinduiri. pre
cum cerința adîncirii și amplificării 
rolului de forță politică conducătoare 
a partidului în etapa actuală, muta
țiile calitative intervenite astăzi in 
conținutul și formele de exercitare a 
acestui rol. 

stradale înconjurătoare. Se are în 
vedere, intre altele, realizarea unei 
centuri de circulație (Calea Bucu
rești, bulevardul Republicii și prelun
girea sa, bulevardul 23 August pre
lungit și el, străzile Matei Basarab, 
Ion Maiorescu, Unirii), astfel încît 
traficul auto în zona centrală să fie 
cit mai redus și să nu aibă caracter 
de tranzit. în cadrul zonei centrale 
urmează să se construiască marea

Piață a Revoluției (în fața Universi
tății), unde vor fi amplasate edificii 
impunătoare, care vor conferi aces
tui spațiu urban imaginea unui im
pozant centru al orașului. De aseme
nea, se vor construi și amenaja Piața 
Valea Vlăicii, Piața Unirii și piațeta 
complexului hotelier „Minerva", 
astfel incit fiecare în parte să con
stituie un ansamblu arthitectural ur
banistic cu specific propriu — și 
toate la un loc integrate în nota ca
racteristică a zonei centrale. Pentru 
refacerea străzii Unirii, unde vor 
mai rămîne puține clădiri din fondul 
.vechi, se urmărește realizarea unor 
fronturi construite mai larg, Cil spa
ții comerciale la parter, protejate de 
portice și arcade a căror succesiune 
va conferi arterei comerciale numă
rul 1 a Craiovei o personalitate 
unică. Regimul de înălțime rămîne

Mai mult decît atît, tocmai pentru 
că — așa cum a subliniat în repe
tate rînduri secretarul general al 
partidului — această cerință nu este 
o teză abstractă, înfăptuirea ei de- 
pinzind nemijlocit de activitatea fie
cărei organizații de bază, a fiecărui 
comunist, dezbaterea de față trebuia 
să constituie și un util prilej de a 
examina temeinic modul in care or
ganizațiile de partid ieșene dinami
zează și conduc colectivele muncito
rești în înfăptuirea politicii partidu
lui. de a desprinde, pe această bază, 
concluzii valoroase pentru perfec
ționarea activității și întărirea forței 
și capacității mobilizatoare a orga

Însemnări din întreprinderi ieșene

nizațiilor de partid. O asemenea a- 
bordare a temei era cu atit mai ne
cesară cu cit în intreprinderile res
pective programele de studiu din 
acest an nu includ o altă temă con
sacrată acestei probleme. Lucrurile 
insă s-au desfășurat în cursurile Ia 
care am participat în cu totul alt 
chip.

La întreprinderea „Victoria", bună
oară, tema a fost abordată într-o 
manieră relatativă, istoricistă ; au 
fost trecute în revistă, meticulos și 
corect, multitudinea evenimentelor 
politice ale perioadei 1944—1947, apoi 
congresele și conferințele naționale 
ale partidului, alte congrese, confe
rințe și consfătuiri care au marcat, 
prin hotăririle lor, istoria politică a 
anilor noștri etc. Concepută însă ca 
o cronologie în sine, ca o înșiruire 
de fapte și evenimente izolate, in 
care doar arareori s-a stăruit asu
pra însemnătății și semnificațiilor 
lor, dezbaterea n-a reușit nici să 
aprofundeze trăsăturile și laturile 
esențiale ale procesului revoluționar 
petrecut in acești ani în țara noastră
— și ne referim aici, bunăoară, la 
industrializarea socialistă, transfor
marea socialistă a agriculturii, dez
voltarea armonioasă a tuturor zone
lor patriei, dezvoltarea democratis
mului orinduirii noastre, făurirea u- 
nității moral politice a poporului, for
marea conștiinței socialiste a mase
lor etc. — nici să evidențieze faptul 
că și această etapă bogată in îm
pliniri a pus puternic in relief iden
tificarea deplină a partidului cu in
teresele vitale și aspirațiile funda
mentale ale maselor populare, capa
citatea sa de a conduce poporul pe 
calea eliberării sale sociale și națio
nale depline, a progresului multila
teral, a bunăstării. Și nici esențialul
— sarcinile practice ce decurg pen
tru comuniști în etapa actuală.

In aceeași ordine de idei se cu
vine să subliniem că și-au aflat o 
tratare insuficientă inseși modalită
țile în care partidul concepe să-și 
exercite astăzi rolul de centru vital 
al națiunii noastre socialiste : in pri

limitat pînă la patru niveluri. Strada 
este gîndită să rămînă și in conti
nuare pietonală. Conform detaliilor 
de sistematizare, se vor moderniza 
și alte artere centrale ca 30 Decem
brie, România muncitoare, Olteț, Ro
main Rolland, Al. I. Cuza.

în noul peisaj al Craiovei se vor 
integra armonios importante obiec
tive social-culturale de larg interes 
cetățenesc. Peste drum de actualul 

sediu politico-administrativ se va 
înălța o modernă casă de cultură, 
care va întregi Piața Unirii, străjuită 
de o impunătoare statuie ecvestră a 
lui Mihai Viteazul și de o succesiune 
de fîntîni arteziene. Nu departe, în 
zona străzii Romul, urmează să se 
construiască un hotel cu 12 niveluri 
și 400 de locuri, magazine de prezen
tare și desfacere etc.

Anul 1978 va fi și pentru munici
piul Craiova deosebit de bogat în 
realizări sociale și edilitar-gospodă- 
rești. în acest an va începe construc
ția noului ansamblu de locuințe 
Dezrobirii—Rovine II, care în final 
va număra peste 5 000 de aparta
mente, se va extinde ansamblul 
1 Mai cu uh nou șirag de blocuri 
pină’ în zona întreprinderii de indus
trializare a laptelui, cuprinzînd și 
Calea Dunării. Tot în acest an va 

mul rînd, prin integrarea organică a 
fiecărei organizații și a fiecărui mem
bru de partid în viața colectivului 
în rîndurile căruia activează, dezvol
tarea continuă \a formelor democra
tice de conlucrare cu masele, crearea 
unor structuri organizatorice care să 
stimuleze îmbinarea rolului conducă
tor al partidului cu participarea di
rectă a maselor la activitatea de con
ducere. O asemenea abordare ar 
fi contribuit 'și la -înțelegerea mai 
clară a sarcinilor și răspunderilor 
sporite ce revin organizației de 
partid, fiecărui comunist în unirea 
eforturilor oamenilor muncii. în di
namizarea energiilor colectivului pen

tru îndeplinirea și depășirea sarci
nilor actualei etape.

La întreprinderea de materiale 
de construcții (organizația de la sec
ția prefabricate B) dezbaterea a 
fost anemică, cîțiva vorbitori în- 
cercînd să încropească mai mult 
din aduceri aminte istoria po
litică a perioadei 1944—1977 ; discu
țiile s-au mai înviorat abia cind 
propagandistul a îndreptat atenția 
cursanților asupra răspunderii co
muniștilor față de bunul mers al ac
tivității întreprinderii. Din păcate, a 
fost enunțată în acest sens doar. o 
singură idee : aceea a datoriei fie
cărui membru de partid de a acționa 
ferm pentru crearea unei largi opi
nii de masă în vederea gospodăririi 
chibzuite a metalului. Considerăm 
că pe această linie ar fi fost încă 
multe de spus, dat fiind faptul că 
problemele serioase cu care se con
frunta, la data anchetei. întreprin
derea, ca și secția prefabricate — 
importante restanțe la producția glo
bală și marfă, nerealizarea unor în
semnate cantități de produse cerute 
acut de economia națională, nivelul 
ridicat al cheltuielilor materiale la 
mia de lei producție marfă etc. — 
impun organizației de partid, fiecă
rui comunist să intervină mai ener
gic, mai susținut pentru a identifica 
și pune in valoare acele resurse și 
posibilități de creștere cantitativă și 
mai ales calitativă a producției, de 
sporire a eficienței activității econo
mice, corespunzător exigențelor ac
tuale.

în sfîrșit, la combinatul de fibre 
sintetice (organizația de partid de 
la secția fire II B), propagandistul 
a citit un text, fără să-și ridice ochii 
din hîrtii. Nici un dialog sau accent, 
nici o subliniere nu au spart monoto
nia lecturii. A urmat proiecția unor 
diapozitive, nelegate însă direct, prin 
tematica lor, de problemele ex
puse. Firesc, in aceste condiții, inte
resul și atenția cursanților n-au 
putut să fie captate, fapt ilustrat prin 
aceea că în finalul expunerii, cu 
toate insistențele propagandistului, 

începe să se contureze ansamblul ur
banistic Valea Vlăicii, unde se vor 
înălța, între altele, blocuri cu 10 etaje 
și spații comerciale la parter și la 
nivelul I. în „Craiovița Nouă", cel 
mai mare cartier al orașului, paralel 
cu accelerarea construcției de locu
ințe vor începe lucrările și la un 
mare magazin comercial tip BIG, la 
un cinematograf, o piață agroalimen- 
tară, o școală cu 24 săli de clasă, o 
creșă cu 100 de locuri și altele.

în 1978 la Craiova se vor înălța 
peste 7 000 de apartamente — cel 
mai mare volum de locuințe din în
treaga perioadă a construcției socia
liste. Tot in acest an se va executa 
un mare volum de lucrări tehnico- 
edilitare, se va da in folosință o sală 
de sporturi polivalentă, va începe 
construcția unui liceu cu profil spor
tiv și altele. Un accent deosebit se 
va pune pe dotarea platformelor in
dustriale cu utilitățile sociale și edi
litare necesare : locuințe, creșe, școli, 
dispensare, unități comerciale. Nece
sitatea de a asigura legături rapide 
și de mare capacitate între centrul 
orașului și zonele industriale în con
tinuă dezvoltare a făcut actuală pro
blema tramvaiului, care, nu peste 
mult timp, va străbate Craiova pe o 
distanță de aproape 20 de kilometri.

— Toate acestea s-au conturat 
încă din primăvara anului trecut — 
ne spune tovarășul Teodor Cocheci, 
directorul institutului județean de 
proiectări — cu prilejul vizitei secre
tarului general al partidului. Am 
avut marea cinste să fiu și eu prin
tre cei care se aflau în preajma to
varășului Nicolae Ceaușescu și am 
notat cu toată atenția indicațiile și 
orientările date, in timp ce examina, 
la fața locului, arterele și clădirile 
importante ale Craiovei grav avariate 
de seism. Prețioasele recomandări 
făcute atunci au constituit pentru 
toți proiectanții și edilii Craiovei un 
puternic imbold în întreaga lor acti
vitate. Acum aplicăm în viață toate 
aceste indicații. Chipul nou al Cra
iovei, demn de epoca pe care o trăim, 
a început să prindă contur.

La rîndul său, Valentin Doană, 
maistru principal la Trustul de con
strucții locale Craiova, ne-a spus :

— Știu că și nouă, celor peste 500 
de constructori de la șantierul nr. 3, 
ne revine marea răspundere de a 
materializa grandioasa schiță de sis
tematizare a zonei centrale a Cra
iovei. Lucrez pe șantierele Craiovei 
de aproape două decenii și pot să vă 
spun că indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne mobilizea
ză și mai mult la o muncă de ca
litate și tot mai spornică. Trăiesc un 
moment de deosebită satisfacție și 
mindrie gindindu-mă că marile 
obiective economice ale actualului 
cincinal, printre care întreprinderea 
de utilaj greu, întreprinderea de 
autoturisme de mic litraj „Oltcit", 
turnătoria de fontă a întreprinderii 
de tractoare și mașini agricole și al
tele, ca și remodelarea zonei cen
trale a municipiului vor purta peste 
ani și ani amprenta participării di
recte, neobosite a celui mai iubit fiu 
al poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, căruia îi doresc din toată 
inima, acum, în pragul aniversării 
zilei șale de naștere, ani multi și fe
riciți, pentru a ne conduce spre noi 
împliniri socialiste.'

Nicolae BABALAU

care mai există. In a- 
cest chip a decurs și 
dialogul purtat cu noi 
cu ocazia vizitei în
treprinse la „înfră
țirea". Colectivul nos
tru beneficiind de a- 
ceste inalte recoman
dări, făcute la fața lo
cului, în mijlocul oa
menilor, a cîștigat 
încredere în propriile 
lui forțe, sporin- 
du-și puterea de mo
bilizare pentru a trece 
hotărit la noi înfăp
tuiri. Apreciind reali
zările noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a 
adresat călduroase fe
licitări, ne-a recoman
dat să perseverăm în 
continuare în materia
lizarea neîntirziată a 
programului de spori
re și modernizare a 
produselor. Ne-am an
gajat că vom înfăptui 
întocmai recomandări
le secretarului general 
al partidului. Rezulta
tele s-au arătat cu- 
rind. Am introdus in

procesul de producție 
mașini de o înaltă pro
ductivitate. tehnicitate 
și cu program care 
sînt tot mai căutate pe 
piața mondială. La 
Beiuș, unde a intrat 
recent in funcțiune o 
nouă secție a între
prinderii, de fapt o a- 
devărată fabrică de 
mașini-unelte, au fos» 
fabricate primele ma- 
șini-unelte a căror ca
litate este la înălțime. 
Și pe viitor, ascultind 
îndemnul secretarului 
general al partidului, 
vom produce mașini- 
unelte tot mai moder
ne și competitive pe 
piața mondială. Noi, 
cei de la „înfrățirea"- 
Oradea — ca de alt
fel toți oamenii mun
cii din România socia
listă — știm că a- 
ceastă dezvoltare u- 
riașă și rapidă a țării 
se datorează eminen
tului militant revo
luționar, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a 
cărei neobosită activi

tate este dedicată, zi 
de zi, progresului. în
floririi patriei, creș
terii bunăstării po
porului.

întreaga noastră via
ță. mereu mai îm
belșugată, năzuințele 
noastre cele mai în
drăznețe de a ne ri
dica patria socialistă 
pe noi culmi ale civi
lizației constituie o 
oglindă fidelă a juste
ții întregii politici a 
partidului nostru. în 
frunte cu iubitul și 
stimatul său secretar 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Mă bucur din adîn- 
cul sufletului că alături 
de toți cetățenii țării 
— acum cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a- 
ntversează 60 de ani de 
viață și 45 de ani de 
activitate revoluțio
nară, pot ura ani 
mulți șl fericire și 
putere de muncă, spre 
binele țării, celui mai 
iubit și devotat fiu al 
poporului nostru.

Motivele mele de stimă
(Urmare din pag. I)
datoririle de clasă 
muncitoare, deoarece 
pentru fericirea noas
tră o facem. De noi, 
numai de munca noas
tră depinde ca și ju
dețul Covasna să-și 
accelereze ritmurile 
de dezvoltare.

In aceste momente 
sărbătorești pentru în

tregul popor, mul
țumesc din inimă 
secretarului general 
pentru încrederea pe 
care o dovedește sta
tornic în capacitatea 
clasei muncitoare de a 
înfăptui politica parti
dului. Mulțumesc cu 
toată căldura inimii 
pentru toate cite a 
făcut pentru România

socialistă, pentru po
porul din mijlocul că
ruia s-a ridicat. Și-i a- 
dresez fierbinte urarea 
de sănătate și ani 
mulți înainte, cu a- 
ceeașl proaspătă ener
gie pe care i-o știm 
în fruntea partidului 
și statului, pentru fe
ricirea întregului po
por român.

LITORALUL- 
bucuros de oaspeți 
în tot timpul anului
• Peste 7 000 de locuri în hoteluri încălzite •Trata
mente cu nămol de Techirghiol și apă de mare... 
ca vara • Tarife reduse, convenabile • Posibilități mul
tiple de recreare și agrement • Au început pregătirile 

pentru sezonul cald

nimeni n-a avut de pus vreo între
bare. de lămurit vreo neclaritate.

Deși atari manifestări nu sînt ca
racteristice pentru desfășurarea învă- 
țămintului politico-ideologic în orga
nizațiile de partid din intreprinderi
le Iașiului (activiștii cabinetului ju
dețean ne-au înfățișat destule 
exemplș în acest sens), am stăruit to
tuși numai asupra lor întrucit ele di
minuează capacitatea de influențare, 
eficiența învățămîntului. Căutind să 
desprindem cîteva dintre cauzele ne
ajunsurilor semnalate, se cere să sub
liniem, de asemenea, că atit cabinetul 
județean pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă, cit și comitetele 
de partid din intreprinderile ieșene, 
sprijină eforturile propagandiștilor de 
a ancora problematica teoretică in 
viața județului, a unităților sale eco
nomice, prin elaborarea unor mate
riale documentare, planuri de dezba
tere, și. respectiv, planșe și grafice, 
prin organizarea unor schimburi de 
experiență și instruiri metodice, în 
care asemenea cerințe au ocupat un 
loc central.

Examinind însă planurile de dez
bateri alcătuite la cabinetul județean 
pentru tema de față, constatăm că 
acestea nu cuprind tocmai recoman
dări și indicații privitoare la integra
rea in dezbateri a problematicii pro
prii județului, în cazul de față la 
preocupările pentru creșterea forței 
mobilizatoare a fiecărei organizații de 
partid.

Credem că neajunsurile semnalate 
se află in legătură nemijlocită și cu 
analizele pe care unele comitete de 
partid sau birouri ale organizațiilor 
de bază le consacră desfășurării în
vățămîntului politico-ideologic de 
partid, care sînt cîteodată formale, 
superficiale. La comitetul de partid 
de la secția fire II a combinatului de 
fibre sintetice, de pildă, în acest an 
învățămintul de partid a fost analizat 
de trei ori. De fiecare dată însă au 
fost supuse atenției doar aspecte de 
natură organizatorică — prezența la 
cursuri, participarea la discuții etc. 
— lipsind problemele privitoare la 
conținutul dezbaterilor și legarea lor 
de viața colectivului, la finalitatea lor 
educativă în ultimă instanță și, în 
consecință, măsurile menite să ducă 
in toate cursurile de partid la reali
zarea acestui deziderat.

tAșa cum arată practica, calea si
gură de sporire a puterii de înrîu- 
rire a conștiințelor, a capacității în
vățămîntului politico-ideologic de a 
mobiliza la îndeplinirea exemplară 
a politicii partidului și statului nos
tru o constituie ancorarea sa strînsă 
în realitățile vieții. Acestui țel, pro
pagandiștii înșiși trebuie să-i consa
cre eforturi mai stăruitoare, după 
cum se impune o participare mai 
sistematică a activiștilor de partid 
la cursurile învățămîntului politico- 
ideologic în organizațiile de bază, 
tocmai în vederea orientării dezba
terilor spre problemele cele mai ac
tuale ale vieții.

Silviu ACHIM

Prin ferestrele largi 
ale hotelului „Steaua 
de mare“ de la Efo- 
rie-Nord se , vede ma- 
rea cu valuri înspu
mate, ca o cavalcadă 
a unei herghelii de căi 
albi, Carolina' Damoe, 
de loc din orașul Pe
tru Groza, admiră pri
veliștea și își,. expri
mă admirația sa față 
de cele două prietene 
din Ploiești pe care 
le-a cunoscut cu o zi 
înainte — Maria Nae 
și Anica Pădureanu :

— Tare frumoasă 
priveliște 1 Și dacă te 
gindești că te și odih
nești în cele mai bune 
condiții, zău că me
rită să vii iarna la 
mare. Și dacă mai pui 
la socoteală și trata
mentul...

Prietenele îi mărtu
risesc că tocmai aces
te argumente le-au 
făcut să vină pentru a 
doua oară iarna la 
mare. Anul trecut au 
fost la Mangalia, tot 
iarna și după trata
mentul de reumatism 
pe care l-au făcut a- 
colo s-au simțit foar
te bine tot anul. A- 
cum au venit să-și 
continue tratamentul 
la Eforie.

— Și totuși, iarna, la 
mare, nu-i ca vara — 
încerc eu să le isco
desc.

— Ce vrei dumnea
ta să spui ? — mă în
treabă Maria Nae. Noi 
n-am venit pentru 
distracții. Sintem în 
virstă, am ieșit la 
pensie și acum ne 
căutăm de sănătate. 
Dar cine vrea, are și 
distracții la dispoziție. 
Chiar și noi ne-am 
înscris la o excursie 
de o zi pe litoralul 
bulgăresc...

...în holul hotelului, 
alți doi prieteni — 
mecanizatorii Gheor
ghe Caplan și Ion E- 
nache de la S.M.A. 
Dăeni, județul Tulcea, 
împreună cu o nouă 
cunoștință — Ilie Dră- 
ghia, maistru la În
treprinderea de con
strucții și prefabricate 
din beton București. 
Cel de-al treilea po
vestește că a avut ne
caz mare din cauza u- 
nei discopatii lombare 
care l-a pus, cu un an 
de zile in urmă, la pat. 
Un prim tratament l-a 
făcut la Spitalul Brîn- 
covenesc din Capitală, 
după care doctorița 
Irina Bazilescu, căreia 
ii rostește numele cu 
recunoștință, l-a trimis 
în vară la Sanatoriui 

. de la Techirghiol, de 
unde s-a intors bun și 
zdravăn de treabă. A- 
cum însă e în conce
diu de odihnă, dar 
trebuie să-și vadă în 
continuare de sănăta
te. așa că cel mai bun 
lucru pe care putea să-1 
facă a fost hotărîrea 
de a-și cumpăra un 
bilet de tratament la 
mare. Ceilalți doi sînt

pentru prima dată In 
această stațiune, ve- 
niți tot la recomanda
rea medicului. £U bi
lete prin sindicat, și 
sînt bucuroși să afle 
ce efectb miraculoase 
a avut tratamentul â- 
supra noului lor prie
ten.

— Dar masa și ca
zarea cum vi se par ?

— Foarte bune, ne 
răspunde Ilie Drăghia. 
Locuim în hotel de 
categoria I, meniu
rile sint la alegere, iar 
accesul în baza de 
tratament se face di
rect, fără să mai ie
șim afară.

— Și gînditi-vă că 
pe mine m-a costat 
biletul numai 439 de 
lei. iar pe tovarășul 
meu 561 de lei — com
pletează Gheorghe Ca
plan. La suma asta, 18 
zile...

...Pe holurile bazei 
de tratament care ser
vește cele trei mari 
hoteluri cu capacitate 
de 3 000 de locuri — 
„Meduza", „Delfin" și 
„Steaua de mare", de 
la Eforie-Nord — e un 
du-te-vino neîntre
rupt. Acum, în mijlo
cul iernii, toată lumea 
e îmbrăcată ușor sau 
chiar în halate. Pen
tru că aici anotimpul 
estival este permanent, 
în bazin se face baie 
cu apă de mare încăl
zită ca-n toiul verii, 
iar pe margini, alții 
fac plajă în șezlonguri, 
la soarele care pătrun
de prin acoperișul de 
sticlă. De-a lungul co
ridoarelor, zeci de ca
binete, unde se efec
tuează tratamente, sub 
supravegherea medici
lor, care aplică zilnic 
peste 2 000 de proce
duri avînd ca bază 
factorii terapeutici na
turali, cum ar fi îm
pachetările cu nămol 
de Techirghiol. băile 
cu apă de Techirghiol 
și apă de mare, băile 
de plante și altele.

O adevărată „uzină 
de sănătate" pusă în 
slujba oamenilor mun
cii, care vin aici din 
toate colturile țării, 
precum și a numero
șilor oaspeți străini 
din multe țări ale 
lumii.

La baza de trata
ment o întîlnim și pe 
directoarea I.H.R. E- 
forie-Nord, tovarășa 
Virginia Luca, venită 
la fața locului, împre
ună cu constructorii, 
care urmează să adau
ge un spor de confort 
sau să renoveze unele 
dotări ale complexului, 
in cadrul pregătirii 
viitorului sezon esti
val.

— Poate că nicăieri 
nu e mai valabUă ca 
la noi zicala cu omul 
gospodar care-și face 
vara sanie și iarna 
car — ne spune dînsa. 
Deși ne aflăm în plină 
iarnă, zorim cu pregă

tirile pentru la vară. 
Așa am început pre
gătirile, tot din vreme, 
pentr.u. acum, iarna. 
Intre altele, am în
ființat un dispecerat 
de primire și reparti
zare a celor veniți în 
stațiune, chiar în gară, 
pentru ca oamenii să 
nu mai piardă timpul 
și să umble prin sta
țiune cu valizele în 
mină. Apoi, am orga
nizat mai bine petre
cerea timpului liber, 
astfel incit nimeni să 
nu se plictisească. în 
sala polivalentă pot fi 
vizionate filme și spec
tacole artistice, la toa
te hotelurile se găsesc 
jocuri specifice orică
rui club. organizăm 
diferite excursii. Masa 
se servește pe bază de 
meniuri la alegere, iar 
pentru perioada de 
iarnă, localurile de ca
tegorie specială practi
că preturi mai avanta
joase. Și aceasta, în a- 
fara tarifului redus 
care se percepe la ca
zare și masă, pe pe
rioada extrasezonului. 
Ca să vă dati seama 
ce înseamnă aceste ta
rife reduse, să facem 
un calcul al avantaje
lor de care beneficia
ză cei care-și petrec 
concediul la mare in 
acest anotimp, pentru 
a-și îngriji sănătatea. 
Iată : cazarea costă 
pentru un loc 24 de lei 
pe zi, față de 37,50 lei 
vara, iar masa costă 
acum numai 26 de lei 
pentru cei veniți prin 
sindicate și 35 lei pen
tru cei veniți prin 
O.J.T., fată de 65 lei 
pe zi în timpul verii.

Departe de a fi nu
mai o preocupare de 
sezon, litoralul func
ționează în tot cursul 
anului, ca o uzină de 
sănătate cu foc conti
nuu. ■ După cum aflăm 
de la Centrala O.N.T 
„Litoral", în prezent, 
cele peste 7 000 de 
locuri în hoteluri în
călzite — la Mamaia. 
Eforie-Nord, Neptun, 
Mangalia — au deve
nit tot atîtea posibili
tăți de petrecere a 
concediului sau de a 
urma cure de trata
ment balnear sub su
pravegherea medicilor, 
în oricare anotimp.

Zecile de piscine a- 
coperite, cu apă încăl
zită. sălile de bowling 
și popice, sălile de 
spectacole și muzeele 
orașului Constanța, 
excursiile pe litoral, la 
Adamclisi, Histria. 
Murfatlar sau pe lito
ralul R.P. Bulgaria sînt 
tot atitea posibilități 
de petrecere a timpu
lui liber, de recreare 
și agrement pe care 
stațiunile le oferă tu
turor oaspeților care 
se află acum la mare.

George 
MIHAESCU
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PCHEMĂRI LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
i

Combinatul siderurgic Hunedoara
către toate întreprinderile 

industriei metalurgice
însuflețiți de istoricele evenimente politice ale anului 1977, ani

versarea a 100 de ani de la dobindirea Independenței de stat a 
României. Conferința Națională a partidului, a 30-a aniversare a 
proclamării Republicii, siderurgiștii hunedoreni, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au îndeplinit în mod exemplar și înainte 
de termen sarcinile de plan și angajamentele asumate.

Desfășurind larg întrecerea socialistă, colectivul nostru, în frunte 
cu comuniștii, a realizat peste prevederile planului 20 500 tone cocs 
metalurgic, 133 000 tone fontă, 63 900 tone oțel și 11 000 tone lami
nate. Producția industrială planificată a fost depășită cu 217 mili
oane lei, s-au obținut beneficii peste prevederi de 70 milioane lei, 
au fost satisfăcute integral obligațiile contractuale către beneficiarii 
din țară și s-au livrat, suplimentar, la export produse în valoare 
de 400 milioane lei valută.

în anul 1977, productivitatea muncii a crescut peste prevederile 
de plan cu 24 900 lei pe fiecare om al muncii, iar cheltuielile de 
producție s-au redus cu 50 milioane lei, în principal, pe seama 
diminuării cheltuielilor materiale.

Exprimînd voința și hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de la Combinatul siderurgic Hunedoara de a înfăptui cu 
înaltă responsabilitate muncitorească sarcinile ce le revin din Pro
gramul suplimentar de dezvoltare economico-socială a țării adoptat 
de Conferința Națională, adresăm chemarea înflăcărată la întrecere 
socialistă către toate colectivele din industria metalurgică, angajin- 
du-ne să realizăm in anul 1978, peste prevederile planului :

— 200 milioane lei producție industrială ;
— 13 000 ...
— 30 000
— 25 000
— 20 000

Prin depășirea 
structurii acesteia și creșterea competitivității produselor pe piața 
externă, vom livra suplimentar la export produse in 
20 milioane lei valută.

Aceste realizări se vor obține prin adoptarea unor 
care să asigure folosirea mai deplină a capacităților și 
de producție, organizarea mai judicioasă a activităților de între
ținere și reparații, de transport, manipulare și depozitare, introdu
cerea unor metode moderne de programare și urmărire a producției, 
astfel incit indicii de utilizare a principalelor agregate să crească, 
față de nivelul planificat pe 1978, cu 1,26 la sută la furnale, 0,55 la 
sută la oțelării și 0,77 la sută la laminoare.

In cursul anului 1978 vom spori preocuparea pentru mecanizarea 
și automatizarea unor operații și activități, îmbunătățirea indicelui 
de utilizare a timpului de lucru, perfecționarea continuă a pregă
tirii profesionale și extinderea muncii în acord pînă la 80 la sută, 
in principal, a acordului global. Se va obține astfel o creștere a 
productivității muncii, față de plan, cu 10 000 lei pe fiecare om al 
muncii.

Pentru aceasta, colectivul nostru își va orienta activitatea spre 
perfecționarea și promovarea unor procedee și tehnologii de înaltă 
productivitate :

— extinderea participării la nivel de 50—70 la sută a minereuri
lor omogenizate în șarja de aglomerat ;

— imbogățirea aerului insuflat la furnalele mari Ia 26—27 la sută 
oxigen ;

— introducerea unor procedee îmbunătățite de folosire a oxige
nului în procesul de elaborare a oțelului ;

— îmbunătățirea regimului de încălzire, a sistemelor de calibra- 
re și a schemelor de laminare în producția de laminate ;

— creșterea ponderii preasamblărilor în pregătirea și execuția 
reparațiilor.

O atenție deosebită vom acorda ridicării nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, introducerii unor metode și tehnologii care să 
confere noi valențe calitative întregii producții de metal. Valorifi- 
cînd capacitatea creatoare a specialiștilor și muncitorilor noștri, 
utilizînd mai bine baza tehnico-materială de care dispunem, axînd 
activitatea de cercetare, proiectare și inginerie 
sitățile stringente ale producției, vom asigura :

— asimilarea a 6 noi mărci de oțeluri și a 
siuni de laminate ;

— proiectarea și introducerea în exploatare 
cu parametrii geometriei îmbunătățiți, pentru 
calmate și aliate •;

— definitivarea și asimilarea tehnologiei de 
lurilor de înaltă puritate microscopică ;

— extinderea tehnologiei de barbotare a oțelurilor 
inerte ;

— asimilarea tehnologiei de obținere a oțelurilor cu performanțe 
metalurgice ridicate, destinate organelor de mașini cu înaltă rezis
tentă la oboseală ;

— controlul în flux al calității laminatelor cu Instalații gama- 
defectoscopice ;

— reproiectarea mașinilor de aglomerare, în scopul modernizării 
și creșterii capacității acestora.

Mobilizați de hotărîrile adoptate de Conferința Națională, mun
citorii, cadrele tehnice din combinat vor acționa pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor și ener
giei, pentru folosirea acestora cu randamente ridicate.

Pe baza extinderii progresului tehnic și tehnologiilor moderne, 
utilizării integrale a resurselor energetice rezultate din procesele 
metalurgice se vor reduce consumurile planificate și se vor 
economisi :

— 1 000 tone cocs metalurgic ;
— 2 000 tone metal ;
— 500 tone cărămizi refractare ;
— 5 000 MWh energie electrică ;
— 3 000 tone combustibil convențional.

Prin recuperarea suplimentară, față de realizările anului 1977, 
a resurselor energetice rezultate din procesele tehnologice, se vor 
economisi 10 000 tone combustibil convențional.

In cursul acestui an, vom acorda o atenție deosebită creșterii 
scoaterii de metal, preocupindu-ne în mod deosebit de perfecțio
narea tehnologiilor de elaborare, turnare, laminare și ajustare, 
introducerea unor procedee de recuperare și valorificare a unor 
deșeuri metalice, obținîndu-se astfel, față de 1977, un spor de 
minimum 45 000 tone metal din aceeași cantitate de lingou.

In cursul anului 1978 colectivul nostru de muncă va continua 
diversificarea și perfecționarea producției, asimilarea și introdu
cerea in fabricație a unor oțeluri cu valoare mai mare de între
buințare. Astfel, vor fi produse suplimentar 20 000 tone oțeluri pen
tru rulmenți de înaltă puritate microscopică, precum și cantități 
importante de oțeluri slab aliate și înalt aliate.

Pe această bază, valoarea producției de laminate va crește, în 
comparație cu realizările anului 1977, cu 30 milioane lei.

Prin utilizarea mai eficientă a capacităților de producție, perfec
ționarea și asimilarea unor noi tehnologii și procedee de fabricație 
și economisirea resurselor materiale va crește eficiența economică 
a activității noastre. Astfel, se vor obține : 12 milioane lei economii 
Ia cheltuielile materiale planificate și 15 milioane lei beneficii su
plimentare.
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îmbunătățind colaborarea cu proiectanții și constructorii, se vor 
adopta soluții mai economice în vederea reducerii investiției speci
fice și se vor asigura condiții ca oțelăria electrică nr. 2 să fie pusă 
în funcțiune cu 60 de zile înainte de termenul planificat. De aseme
nea, se vor aplica măsuri care să asigure atingerea în termen mai 
scurt a parametrilor proiectați.

Transpunînd în viață indicațiile secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul vizitei de lucru 
făcute la Hunedoara în noiembrie 1977, vom califica prin școli pro
fesionale, cursuri uzinale și licee industriale 645 oameni ai muncii 
și vom ridica nivelul pregătirii tehnico-profesionale, prin diferite 
forme de perfecționare, a 3 400 oameni ai muncii.

Consiliul oamenilor muncii, organizațiile de sindicat și tineret, 
sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, vor 
antrena și stimula participarea a 10 000 oameni ai muncii la activi
tatea de creație tehnico-științifică și cultural-artistică, în cadrul 
ediției a II-a a Festivalului național „Cintarea României" și la ma
nifestări sportive în cadrul „Daciadei".

Pentru a crea cadrul corespunzător desfășurării întrecerii socia
liste, participării plenare a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea 
sarcinilor de plan și a angajamentelor, vom lua măsuri de extin
dere și generalizare a inițiativelor și metodelor avansate de muncă, 
cum sînt : „întreaga cantitate de fontă peste plan — cu cocs eco
nomisit și realizat peste plan la uzina cocsochimică", „Fiecare 
echipă de oțelari să realizeze zilnic 2 tone oțel peste plan", „Fiecare 
schimb să lamineze zilnic un lingou sau o cantitate echivalentă de 
metal peste plan".

O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de viață ale întregului personal muncitor prin : introduce
rea unor noi mijloace de diminuare și înlăturare a efortului fizic ; 
asigurarea cunoașterii și respectării riguroase a normelor de pro
tecție a muncii ; realizarea și repartizarea a circa 200 apartamente.

★
întreaga muncă politică și organizatorică va urmări creșterea 

responsabilității și participarea personalului muncitor la înfăptuirea 
sarcinilor care ne revin, a angajamentelor asumate, exprimîndu-ne, 
prin fapte de muncă, totala adeziune a colectivului nostru la politica 
internă și externă a partidului și statului, stima și dragostea față 
de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea neabătută de a înfăptui importantele 
obiective ale dezvoltării economico-sociale a României socialiste.
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întreprinderea „1 Mai" Ploiești 
către toate întreprinderile 
din industria construcțiilor 

de mașini
Colectivul întreprinderii constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" 

din Ploiești, animat de dorința fierbinte de a transpune neabătut în 
fapte hotărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R., indicațiile date de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitelor de lucru făcute în întreprinderea noastră, a reali
zat sarcinile de plan pe primii doi ani ai cincinalului cu 32 zile mai 
devreme. In anul 1977 am obținut o producție industrială suplimen
tară de peste 46 milioane lei, s-au, livrat la export, peste prevederi, 
produse în valoare de 26 milioane lei valută, s-au realizat prin 
autoutilare mașini-unelte și agregate In valoare de 42 milioane lei, 
am depășit planul de investiții, pe care îl executăm în regie proprie, 
cu 51 milioane lei. Nivelul planificat al productivității muncii a fost 
depășit la activitatea industrială cu 6 000 lei pe lucrător.

însuflețiți de chemarea Conferinței Naționale a partidului, pen
tru a traduce în practică obiectivele și sarcinile cuprinse în Rapor
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu la acest mare forum al comu
niștilor, oamenii muncii de la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești 
cheamă la întrecere socialistă toate întreprinderile din industria 
constructoare de mașini, angajindu-se să realizeze in anul 1978 :

1. Depășirea planului de producție industrială cu 37 milioane lei, 
adică, cu 1,5 la sută, realizînd, peste sarcinile nominalizate în plan, 
2 instalații de foraj, 20 instalații de comandă hidraulică, 150 tone 
mașini și utilaje pentru lucrări miniere, 2 mașini agregat, piese de 
schimb pentru utilaj petrolier in valoare de 7 milioane lei.

Producția industrială peste plan se va realiza în întregime pe 
seama creșterii productivității muncii.

2. Vom livra la export, peste plan, produse in valoare de 10 
milioane lei valută.

3. Sarcinile planificate și angajamentele le vom îndeplini în con
dițiile sporirii eficienței economice, materializate în :

— reducerea cu 1 000 tone a consumului planificat la metal, 
prin reproiectarea și modernizarea produselor, aplicarea a 20 pro
cedee tehnologice noi, extinderea croirii complexe a tablelor și 
profilelor, reducerea adaosurilor tehnologice de prelucrare, extin
derea matrițării la semifabricate, reducerea pierderilor din rebu
turi ;

— reducerea cheltuielilor de producție planificate cu cel puțin 3 
milioane lei și obținerea de beneficii suplimentare de 5 milioane lei.

4. Valorificînd capacitatea creatoare a specialiștilor și muncito
rilor cu înaltă experiență, utilizînd deplin baza tehnică de care 
dispunem, vom lua măsuri de legare mai strînsă a cercetării proprii 
de cerințele producției, în scopul înnoirii mai rapide a produselor 
pe care le executăm, asigurînd :

— creșterea ponderii produselor noi și reproiectate tn volumul 
producției marfă la 55 la sută, față de 50,5 la sută planificat ;

— introducerea în fabricație înainte de termen cu minimum 2 
luni a următoarelor produse noi : prevenitor de erupție DM 
13.5/8 X 700 pentru platforma de foraj marin ; agregat de cimentare 
— fisurare ACF-1050 ; grup motopompă 3PP-800.

5. Realizarea unui indice de utilizare a mașiniior-unelte de 87 
'Ia sută, prin :

— organizarea mai bună a producției și a muncii ;
— pregătirea a 1 420 muncitori, cu preponderență pentru sectoa

rele de prelucrare a metalului ;
— scurtarea duratei de executare a reparațiilor, îmbunătățirea 

calității acestora ;
— extinderea fabricației de piese de schimb pentru mașinile- 

unelte de performanță ;
— exploatarea și întreținerea mai bună a utilajelor ;
— creșterea indicelui de folosire a timpului de lucru al munci

torilor.

6. Vom realiza In regie proprie un volum de peste 205 mili
oane lei investiții, din care 45 milioane lei construcții-montaj, exe- 
cutînd 2 hale de producție cu o suprafață totală de 23 000 mp.

— la lucrările de construcții-montaj, prin folosirea unor soluții 
constructive îmbunătățite și a unor materiale ușoare, vom economisi 
105 tone ciment și 21 tone oțel-beton, față de consumurile aprobate ;

— prin intensificarea activității de autoutilare. vom dezvolta ca
pacitățile de producție, asigurînd asimilarea și realizarea a 20 
strunguri mari cu diametrul de 1 000 mm ; 3 mașini-agregat spe
cializate pentru așchiere ; 10 utilaje tehnologice complexe pentru 
dotarea sectoarelor de prelucrare la cald.

7. îmbunătățirea calității și creșterea fiabilității tuturor pro
duselor fabricate, prin perfecționarea proceselor tehnologice, exe
cuția a 3 standuri de probe, creșterea gradului de dotare cu 
SDV-uri și AMC-uri, perfecționarea pregătirii profesionale a 3 500 
oameni ai muncii.

— prin dezvoltarea șl întărirea activității de „service", vom 
urmări la beneficiari comportarea în exploatare a produselor fa
bricate și vom lua măsuri care să ducă la creșterea fiabilității în 
exploatare.

— vom intensifica munca politică în vederea ridicării conținu
tului educativ al tuturor acțiunilor inițiate pentru sporirea răs
punderii întregului personal muncitor față de calitatea produselor 
executate.

8. In cadrul ediției a II-a a Festivalului național „Cintarea 
României", vom organiza și desfășura acțiuni de masă pentru dez
voltarea creației tehnico-științifice proprii, asigurînd :

— antrenarea a peste 2 000 ingineri, maiștri, tehnicieni și munci
tori de înaltă calificare la realizarea unor obiective în cadrul ini
țiativelor „Fiecare specialist — un cadru de concepție" și „Să dez
voltăm capacitățile de producție prin autoutilare" ;

— dezvoltarea mișcării inventatorilor și inovatorilor pentru ob
ținerea unei eficiențe economice postcalculate de minimum 3,5 mi
lioane lei.

9. îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, a activită
ții de prevenire a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, prin :

— extinderea și îmbunătățirea ventilației, mecanizarea unor lu
crări la turnătoria de oțel, fontă, forjă și secția de construcții me
talice ;

— asigurarea unor condiții îmbunătățite de funcționare a celor 
Il microcantine de secții ;

— gospodărirea și înfrumusețarea întreprinderii prin efectuarea 
a 150 000 ore muncă patriotică.

întregul colectiv al întreprinderii este ferm hotărît să-și consa
cre toată priceperea și puterea de muncă în scopul realizării sarci
nilor de plan și a angajamentelor asumate, pentru a contribui la 
înfăptuirea mărețului program de ridicare a patriei pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației și culturii, pentru îmbunătățirea conti
nuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, țe
lul suprem al politicii partidului nostru.

— 1 500 tone cereale recoltate cu fiecare combină „Gloria" ;
— reducerea consumului specific de carburanți și lubri- 

fianți cu 5 la sută, iar al pieselor de schimb cu 4 la sută.
4. Cheltuielile de producție se vor reduce cu 800 mii lei, iar 

planul de beneficii va fi depășit cu 2,5 milioane lei.
5. In toate fermele și sectoarele întreprinderii vom asigura mun

citorilor condiții bune de lucru, vom amenaja cabine climatiza.te 
la toate combinele C-12 și la întregul parc de tractoare. în acest 
an vom construi un atelier mecanic și vom moderniza două ferme 
zootehnice.

6. Organizațiile de partid, U.T.C. și sindicat, consiliul oamenilor 
muncii vor acționa cu toată hotărîrea pentru intensificarea acti
vității politico-educative, în scopul creșterii conștiinței socialiste și 
al nivelului de pregătire a întregului petsonal muncitor, întăririi 
răspunderii în îndeplinirea sarcinilor, a ordinii și disciplinei în 
producție.

★
Sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort, să muncim cu 

abnegație și dăruire pentru înfăptuirea angajamentelor asumate, 
astfel încît, alături de întregul popor, să ne aducem din plin con
tribuția la opera de edificare a societății socialiste multilateral- 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
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întreprinderea agricola de stat 
Varias - județul Timiș 

către toate întreprinderile 
agricole de stat

Puternic însuflețiți de istoricele hotărîri ale Congresului al XI- 
lea al P.C.R., de prețioasele indicații date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională a 
partidului, la Congresul consiliilor de conducere din unitățile agri
cole, al întregii țărănimi, oamenii muncii din întreprinderea agri
colă de stat Variaș — județul Timiș, animați de o înaltă conștiință 
patriotică și comunistă, lucrează cu hărnicie și responsabilitate 
pentru traducerea în viață a amplului program de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, de creștere continuă a producției vege
tale și animale. Astfel, în anul trecut, am realizat, peste nivelurile 
planificate, 1 545 tone porumb boabe, 26 milioane lei la producția 
marfă, 2,3 milioane lei beneficii și am livrat suplimentar, la fon
dul de stat, 1 000 tone griu, 50 tone carne de bovine și 6 mii hec
tolitri lapte.

Manifestîndu-ne hotărîrea, ca și în continuare să muncim exem
plar și să obținem rezultate superioare în toate sectoarele de acti
vitate, adresăm tuturor întreprinderilor agricole de stat o entu
ziastă chemare la întrecere socialistă pe anul 1978, pentru reali
zarea și depășirea producțiilor planificate și a indicatorilor de efi
ciență economică, angajindu-ne să înfăptuim următoarele obiective :

1. In sectorul vegetal vom obține in medie la hectar, pe teren 
neirigat :

— 6 500 kg griu, depășind planul cu 10 la sută ;
— 6 000 kg orz, cu 23 la sută peste prevederi ;
— 10 000 kg porumb boabe pentru consum pe 2 180 hectare, cu 39 

Ia sută mai mult decit prevederile din plan ;
— vom livra suplimentar la fondul de stat 3 500 tone cereale.
La culturile furajere vom realiza 10 mii unități nutritive 1a 

fiecare hectar, obținînd, în medie : 140 tone sfeclă furajeră, reve
nind o depășire de 16 la sută ; 50 tone porumb siloz, cu o depă
șire de 25 la sută ; 25 tone semifîn de lucernă, depășind planul cu 
25 la sută ; vom extinde culturile succesive de plante furajere pe 
1 300 hectare.

In acest scop, vom lua măsuri pentru :
— folosirea rațională a fondului funciar și sporirea fertilității 

solului prin administrarea, pe 1 200 hectare, a 60 mii tone gunoi 
de grajd, scarificarea terenului pe 700 ha și nivelarea pe întreaga 
suprafață ;

— aplicarea celor mai adecvate tehnologii privind pregătirea te
renului, folosirea cu chibzuință a îngrășămintelor chimice și er- 
bicidelor, asigurarea densității optime a plantelor, introducerea în 
cultură a soiurilor și hibrizilor de mare productivitate ;

— organizarea de loturi demonstrative pe o suprafață de 200 
hectare, pentru a stabili cele mai valoroase soiuri și hibrizi, do
zele optime de îngrășăminte chimice și erbicide, densitățile cores
punzătoare de plante și cele mai eficiente lucrări de pregătire a so
lului și de întreținere a culturilor.

2. In sectorul zootehnic, prin furajarea rațională a animalelor 
și organizarea pe baze științifice a activității de reproducție și se
lecție, vom realiza :

— 4 100 litri lapte, in medie, de la intregul efectiv de 1700 vaci, 
cu o depășire a planului de 9 la sută ;

— livrarea suplimentară la fondul de stat a 5 000 hl lapte și 50 
tone carne bovine ;

— depășirea planului efectivelor de taurine cu 100 capete.
3. Prin întreținerea și exploatarea rațională a parcului de trac

toare și mașini agricole vom asigura cel puțin :
— 2 300 ore funcționare pe tractor ;

către toate întreprinderile 
din ramura energiei electrice 
însuflețit de hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, co

lectivul de oameni ai muncii din întreprinderea „Electrocentrale"- 
Craiova se angajează, cu întreaga sa capacitate, pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1978 — an hotărîtor al cin
cinalului revoluției tehnico-științifice și a Programului suplimen
tar de dezvoltare economico-socială a României pînă în anul 1980.

In primii doi ani ai cincinalului am reușit să obținem peste 
prevederile planului o producție globală în valoare de 220 milioane 
lei care, fizic, reprezintă, în principal, 790 milioane kWh energie 
electrică. In condițiile creșterii gradului de siguranță în funcționa
rea agregatelor și instalațiilor, scurtării duratei reparațiilor și îm
bunătățirii calității acestora, s-a obținut o creștere a productivității 
muncii cu 103 900 lei/om al muncii peste prevederile de plan.

Personalul muncitor al întreprinderii „Electrocentrale“-Craiova, 
călăuzit de obiectivele și orientările cuprinse în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidu
lui, cheamă la întrecere socialistă toate întreprinderile din ramura 
energiei electrice, cu următoarele obiective :

1. Depășirea planului producției globale industriale cu 100 mi
lioane iei prin :

— realizarea peste prevederi a unei producții de energie elec
trică de 400 milioane kWh pe baza folosirii intensive a capacități
lor de producție ;

— depășirea producției de piese de schimb confecționate în ate
lierele proprii cu 5 milioane lei și creșterea volumului de piese 
recondiționate ;

— darea în funcțiune a primelor instalații energetice la Cen
trala electrică de termoficare Craiova II cu un avans de o lună 
față de prevederile planului, prin asigurarea la timp a documenta
ției de execuție, a fronturilor de lucru, achiziționarea și montarea 
ritmică a utilajelor.

2. Creșterea disponibilității și a gradului de siguranță in func
ționare a agregatelor prin :

— creșterea puterii efectiv disponibile puse la dispoziția dispe
ceratului energetic național cu 45 MW ;

— îmbunătățirea calității lucrărilor de întreținere și reparații, 
eliminarea avariilor și incidentelor din vina, personalului, reduce
rea perioadelor de staționare în reparație a utilajelor, îmbunătăți
rea continuă a stării tehnice și eliminarea punctelor slabe din 
instalații.

3. Obținerea unei economii de 3 000 tone combustibil convențio
nal prin :

— gospodărirea judicioasă a combustibililor șl energiei, exploa
tarea instalațiilor la parametrii optimi, reducerea la maximum a 
pierderilor de energie — asigurîndu-se întreținerea corespunză
toare a instalațiilor, prin generalizarea la toate locurile de muncă 
a inițiativei „Fiecare kWh, calorie, gram, folosite cu maximum de 
eficiență" ;

— urmărirea Încadrării riguroase a beneficiarilor in repartițiile 
de energie termică ;

— intensificarea controalelor la consumatorii termici pentru o 
cît mai rațională utilizare a căldurii.

4. Creșterea productivității muncii cu 40 000 lei/om al muncii 
prin introducerea progresului tehnic, organizarea mai judicioasă șl 
executarea mecanizată a unor lucrări de reparații a agregatelor 
energetice.

5. Creșterea eficienței generale a activității, reflectată în reali
zarea de economii în valoare totală de 3 milioane lei la cheltuielile 
de producție planificate.

6. Introducerea tehnicii noi in producție, a invențiilor și inova
țiilor, găsirea de noi soluții pentru perfecționarea tehnologiilor de 
exploatare și reparație a agregatelor energetice, dezvoltarea pro
ducției de piese de schimb și mijloace destinate autodotării, cu o 
eficiență economică de 3 000 000 lei.

7. Asigurarea perfecționării și pregătirii profesionale a unui 
număr de 1 000 oameni ai muncii pentru instalațiile în funcțiune și 
pentru noile obiective.

8. Creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp al perso
nalului muncitor cu 0,5 la sută față de realizările anului 1977 prin 
întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă.

9. Efectuarea a 50 000 ore muncă patriotică pentru realizarea unor 
lucrări la blocurile de locuințe și pentru Înfrumusețarea incintei 
termocentralelor.

★
Comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii, comitetul sin

dicatului, comitetul U.T.C., toți oamenii muncii din întreprinderea 
,.Electrocentrale“-Craiova asigură conducerea partidului și statu
lui, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vor munci cu elan, dăruire 
și înaltă responsabilitate muncitorească în vederea realizării exem
plare a angajamentelor asumate, transpunînd neabătut în viață 
sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român.
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(Urmare din pag. I)
nivelul acestui an, sarcina de redu
cere a pierderilor de energie in 
rețele, față de anul trecut, este de 
0,45 la sulă, ceea ce reprezintă a- 
proape 300 milioane kilowați-oră. 
Iată citeva din căile prin care vom 
reuși să îndeplinim această sarcină: 
trecerea la tensiuni superioare a 
unor linii electrice, realizarea unor 
scheme și regimuri de funcționare 
îmbunătățite, utilizarea rațională a 
transformatoarelor de distribuție in 
raport cu gradul lor de încărcare, 
montarea de condensatori statici și 
compensatori sincroni, mărirea punc
telor de injecție in rețeaua de distri
buție. Practic, in fiecare întreprindere 
de rețele electrice s-au elaborat 
programe de măsuri, care vor trebui 
aplicate integral și la termen.

— Alimentarea sigură, in cele mai 
bune condiții, a consumatorilor cu 
energie electrică si termică este o 
sarcină primordială a Ministerului 
Energiei Electrice. Conducerea parti
dului a stabilit o serie de măsuri 
menite să ducă la sporirea gradu
lui de siguranță in funcționarea sis
temului energetic național. Cum se 
acționează practic și concret pentru 
ducerea la indeplinire a acestei im
portante sarcini?

— Studiile întreprinse în unitățile 
ministerului au scos la iveală fapul 
că avariile de la instalațiile energeti
ce s-au datorat, nu de puține ori, 
unor greșeli săvîrșite de personalul 
din exploatare. Pentru eliminarea to
tală a incidentelor și avariilor produ
se de personal, au fost inițiate acțiuni 
menite să asigure ridicarea gradului 
de pregătire profesională a lucrătorilor

și creșterea permanentă a spiritului 
de răspundere in muncă, potrivit 
exigențelor pe care le implică buna 
exploatare și întreținere a instala
țiilor. Personalul din exploatare, care 
lucrează în camerele de comandă ale 
centralelor și stațiilor electrice de 
transformare, a fost testat în condiții 
deosebit de exigente. De asemenea, 
o atenție sporită se acordă îmbunătă
țirii stării tehnice a instalațiilor ener
getice, prin efectuarea la timp și in 
bune condiții a lucrărilor de întreți
nere și reparații, precum și prin mo
dernizarea acestor instalații. Funcțio
narea corelată, intr-un ansamblu 
unitar, a tuturor instalațiilor ener
getice ce compun sistemul național, 
depinde în măsură considerabilă de 
îmbunătățirea activității dispeceratu
lui energetic al țării. Ca atare, în pre
zent acționăm pentru intensificarea 
automatizării operațiilor legate de 
funcționarea și exploatarea optimă a 
sistemului energetic, dotarea cu apa
ratură de măsură și control, realiza
rea sistemului de culegere și prelu
crare automată a datelor. In a- 
ceeași ordine de cerințe, introducerea 
sistemului teleinformațional la co
manda operativă a sistemului națio
nal va avea ca efect substanțial per
fecționarea activității de coordonare 
a funcționării în ansamblu a siste
mului, întrucît se vor asigura creș
terea gradului de siguranță în ex
ploatarea sistemului, prevenirea apa
riției și extinderii unor avarii, spo
rirea operativității in lichidarea aces
tora și reducerea timpului de între
rupere în alimentarea consumatorilor 
ș.a. Pînă la finele trimestrului I ur
mează să se realizeze instalațiile care, 
în cazul apariției unor dereglări în

sistem, să permită funcționarea inde
pendentă a unor platforme industria
le, intre care cele de la Craiova, Bor- 
zești. Galați, Rimnicu Vîlcea. Iași, 
Oradea, Tirnăveni.

— Din analiza incidentelor și ava
riilor ce au avut loc anul trecut, re
zultă că ponderea o dețin cele pro
vocate de deficiente ale unor uti
laje și instalații. Ce exigențe se 
ridică in această privință?

□ □ □ Q □ □
referim la instalațiile auxiliare ale u- 
nui asemenea bloc, este suficient să 
spunem că ieșirea din funcțiune a u- 
neia din cele cinci mori de cărbune, 
care trebuie să alimenteze cazanul in 
plină sarcină, duce la reducerea pu
terii blocului cu 66 MW, adică cu mai 
mult de jumătate din puterea termo
centralei Doicești, care atunci cînd a 
fost dată în exploatare era una din
tre cele mai mari ale țării. In cazul

O El O O □ O O
faptului că, in structura balanței de 
energie primară, hidrocarburile dețin 
o pondere excesiv de ridicată și 
sublinia că trebuie intensificate e- 
forturile pentru folosirea intr-o 
măsură substanțial mai mare a căr
bunilor, pentru accelerarea înfăptui
rii programului construcției de hidro
centrale.

— Liniile directoare ale politicii 
partidului in domeniul energeticii au

E3 □ K3OE3ODDOBEI0D

INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE
— Complexitatea deosebită a insta

lațiilor energetice, presiunile și tem
peraturile superioare la care func
ționează termocentralele moderne, 
concentrarea mare de puteri intr-o 
singură unitate, atît la termo cît și 
la unele hidrocentrale aflate în ex
ploatare, precum și gradul înalt de 
automatizare a acestor instalații ri
dică foarte sus ștacheta exigenței cu 
privire la calitate și fiabilitate, pen
tru a se înregistra un nivel cores
punzător de utilizare a puterii in
stalate în centralele electrice, res
pectiv o siguranță sporită in ali
mentarea consumatorilor. Un exem
plu este edificator in această privin
ță. Numai în centralele Rovinari, 
Turceni. Anina și Brăila s-au pus în 
funcțiune sau se vor da în exploa
tare in anii următori numeroase 
blocuri energetice cu o putere in
stalată de 330 MW fiecare. Dacă ne

acestor agregate modeme, de înalt 
nivel tehnic și calitativ, se ridică ce
rința imperioasă de a se pune urgent 
la punct, prin eforturile comune ale 
constructorilor de mașini și energe- 
ticienilor, funcționarea instalațiilor 
auxiliare ale blocurilor. Este, de ase
menea, necesar, așa cum a subliniat 
conducerea partidului, ca grupurile 
care intră în exploatare să fie com
plet echipate cu întreg aparatajul de 
măsură, control, protecție și automa
tizare. în așa fel încît. de la bun în
ceput. atenția personalului nostru să 
se concentreze asupra problemelor 
de optimizare a funcționării și de a- 
tingere a parametrilor tehnico-econo- 
mici celor mai inalți și nu asupra ce
lor care privesc completarea instala
țiilor sau efectuarea unor remedieri.

— La Conferința Națională a 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrăgea atenția asupra

fost continuu aprofundate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care in per
manență a pus accentul pe necesita
tea de a se valorifica cit mai rațional 
resursele energetice ale țării, de a se 
utiliza cu prioritate cărbunii la pro
ducerea energiei electrice, hidrocar
burile rezervîndu-se pentru a fi va
lorificate superior în industria chi
mică. tn structura resurselor care 
contribuie la producerea energiei e- 
lectrice în acest an — 64,5 miliarde 
kWh — ponderea cărbunilor este de 
36 la sută. Cît privește energia pro
dusă în hidrocentrale, ea va avea o 
pondere de 16.8 la sută. In condițiile 
respectării programelor de livrare a 
combustibililor de către ramurile care 
asigură energia primară — și. în pri
mul rînd. cărbune — industria ener
giei electrice dispune de capacități 
care să poată asigura cantitatea de

energie electrică la nivelul cerințe
lor economiei naționale, ale consu
matorilor.

— Conform prevederilor planului, 
capacitatea sistemului energetic na
țional va spori in acest an cu încă 
1 900 MW. tn ce măsură noile obiec
tive energetice răspund sarcinilor 
privind creșterea eficientei investi
țiilor?

— în anul 1978, ramurii energiei e- 
lectrice ii sînt alocate însemnate fon
duri de investiții pentru dezvoltarea 
și modernizarea capacităților de pro
ducție, în vederea realizării prevede
rilor cincinalului în domeniul crește
rii producției de energie electrică. A- 
tenția proiectanților din institutele 
noastre de specialitate a fost îndrep
tată spre dimensionarea judicioasă a 
obiectivelor, adoptarea unor soluții 
constructive moderne, care să permi
tă reducerea costurilor investițiilor, 
precum și a unor soluții tehnologice 
cît mai eficiente. De exemplu, ream- 
plasarea mai rațională a utilajelor și 
instalațiilor a dus la reducerea des
chiderii sălii mașinilor de la 30 Ia 25 
metri pentru grupurile de termofica
re de 50 MW. Pentru economisirea 
materialelor de construcții au fost a- 
doptate soluții ‘ce permit utili
zarea de materiale ușoare la 
închideri și acoperișuri de hale, 
executarea de fundații directe 
pe terenuri compactate mecanic. 
Adoptarea unor soluții de construc
ție cu prefabricate (la C.E.T. Năvo
dari, in proporție de circa 90 la sută) 
asigură, totodată, un înalt grad de 
industrializare a execuției lucrărilor. 
De remarcat că, în ansamblu, noile 
capacități și obiective ce se vor rea
liza se caracterizează prin tehnologii

avansate, cu efecte pozitive asupra 
reducerii consumului specific de 
combustibil necesar producerii de 
energie, precum și a consumului de 
energie pentru serviciile interne ale 
centralelor. Darea în exploatare, la 
termenele planificate, a noilor obiec
tive energetice — Îndeosebi a celoi 
care vor utiliza drept combustibil 
cărbunii și resursele hidroenergetice 
— constituie pentru noi o preocupare 
majoră. Pe de o parte, pe această 
bază, se asigură realizarea producției 
planificate de energie electrică în 
anul 1978, iar, pe de altă parte, aceste 
noi capacități au un rol hotărîtor în 
îndeplinirea sarcinii de creștere a 
productivității muncii, care, compa
rativ cu anul trecut, urmează să 
fie în acest an mai mare cu 9,4 
la sută. Desigur, punerea la termen 
în funcțiune a noilor obiective din 
acest an nu poate fi concepută fără 
onorarea de către furnizorii de utila
je și echipamente a indatoririlor con
tractuale, in. condiții de înaltă ca
litate.

Printr-o intensă mobilizare a tu
turor lucrătorilor din ramura noas
tră, sîntem hotărîți să ducem la în
deplinire sarcinile ce ne revin de a 
asigura energia electrică necesară 
progresului economic al țării, să con
stituim un exemplu în folosirea cît 
mai rațională și economicoasă a com
bustibililor și energiei. Relevind e- 
forturile noastre stăruitoare de a 
produce energie electrică în condiții 
de maximă economicitate, subliniem 
necesitatea ca ele să fie împletite 
permanent cu utilizarea cît mai gos
podărească și cu înalt simț de răs
pundere a energiei electrice de către 
toți consumatorii.
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Mihai EMINESCU:

PROZA LITERARĂ
Vedem întotdeauna, și 

pe bună dreptate, in con
tinuitate, garanția reală a 
înfloririi a unei culturi, 
căci aceasta înseamnă ex
presia lucrării conștient 
conjugate a generațiilor in 
fireasca lor înlănțuire. De 
aceea apariția volumului 
VII din ediția integrală a 
operei eminesciene stîr- 
nește în noi o satisfacție 
de un soi deosebit și din 
mai multe puncte de vede
re. Mai intii fiindcă, o pu
tem mărturisi astăzi cu 
toată franchețea, nu cre
deam că ducerea mai de
parte a monumentalei lu
crări întreprinse de Per- 
pessicius ar fi fost posibi
lă. Așadar dezmințirea 
scepticismului, a neîncre
derii noastre de ani intregi 
generează prin ea însăși o 
pricină de bucurie cărtură
rească subțire ca aceea cu 
care întîmpinăm îndeobște 
realizările de cultură după 
care am tinjit vreme înde
lungată.

Ne gîndeam adesea la 
întreruptul efort al mare
lui editor de primă ediție 
integrală eminesciană și 
nu vedeam cum s-ar fi dus 
mai departe, de către un 
singur om, uriașa, nepre
cupețita lui muncă. în- 
tr-adevâr, volumele apăru
te prin strădania binecu- 
vîntatei Iui mîini și cu sa
crificiul ochilor, într-un 
ritm iregular, între 1939 și 
1963, dăduseră la lumină 
în chip integral numai 
poezia, adică poezia antu
mă, postumă și de inspira
ție folclorică. Părea lim
pede că vorbele lui Per- 
pessicius în această pri
vință fuseseră adevărate. 
„O viață de om nu ajunge 
ca să cuprindă totalitatea 
moștenirii literare a lui 
Eminescu", spusese el 
cîndva și avusese dreptate, 
căci au. rămas proza lite
rară. teatrul, proza politi
că, fragmentele etc. nepu
blicate încă. Dar arhitectul 
primei ediții complete con
cepuse edificiul întreg chiar 
dacă nu izbutise să-1 ridi
ce decît in parte. Și pla
nurile lui au rămas, ca și 
elaborările fragmentare, 
hîi-amintesc. de pildă, de 
una din numeroasele întîl- 
niri cu Perpessicius la 
ESPLA în anii '50 cînd 
eram redactor în editură, 
și în cursul căreia mi-a în- 
mînat sumarul volumului 
de proză, scris cu caligra
fia lui puțin colțuroasă, 
parcă gotică. Era un semn 
sigur al îndeletnicirii edi
torului cu proza, la care 
se adaugă șî Studiul despre 
proză destinat a constitui 
prefața volumului publicat 
în 1957 intr-un mănunchi 
de Mențiuni de istoriogra
fie literară și folclor.

Și iată că în spiritul pla
nului general și după mo
delul materialelor pregă
titoare. așa cum declară 
cu pietate de ucenic coor
donatorul Petru Creția, a 
apărut volumul VII. înfă
țișarea însăși a cărții păs
trează vie amintirea, in 
spirit „sărbătoresc și mo
numental", a întregii ediții, 
întărită de prezența tute
lară a ctitorului in studiul 
introductiv adus în chipul 
cel mai potrivit aci. la lo
cul căruia îi era menit.

Mai departe chiar decit

analogia în formă, ne poar
tă cea în spirit, ținînd de 
sens ca și de metodă, de 
tehnică a editării. Căci 
parcurgînd impresionantul 
volum, descoperi articula
țiile prin care o remarca
bilă pricepere filologică, 
editorială îl transformă în- 
tr-o structură cu coerență 
interioară și raporturi logi
ce între părți. într-adevar, 
de la tabloul edițiilor pro
zei (alcătuit cu respectarea 
principiilor și tehnicii lui

Dar pe de altă parte, în 
această mare secțiune, co
lectivul a arătat și capa
citatea sa de organizare 
originală a întregului ma
terial de proză eminescia
nă, cel mai bogat de pînă 
acum (ediția actuală adu- 
cînd un spor de 25 de 
texte față de cele anteri
oare). Ediția pornește cU 
cele trei antume în ordine 
cronologică, Sărmanul Dio- 
nis, La aniversară, Cezara. 
Și după aceea, tot în teh-

Iconostas și Fragmenta- 
rium la Avatarii Faraonu
lui Tlă, la Poveste indică, 
la Archaeus, la Moartea lui 
loan Vestimie.

în a doua subsecțiune 
intră bucățile de observa
ție realistă, de la Aur, mă
rire și amor la Părintele 
Ermolechie Chisăliță, La 
curtea cuconului Vasile 
Creangă, la Visul unei 
nopți de iarnă.

O ultimă subsecție adu
nă ceea ce nu se leagă de

Însemnări la volumul VII al ediției 
integrale a operei eminesciene

de Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

LIGIA MACOVEI: „Itinerar eminescian" (expoziție deschisă la Muzeul literaturii 
române) : „Revedere1* și „Viața**

Perpessicius, autorul acelor 
volume și al celor două 
tablouri ale poeziilor antu
me și postume, publicate, 
respectiv, în Opere I șl 
Opere IV) și pînă la indici 
(de autori și de nume pro
prii din textul eminescian), 
toate se leagă între ele și 
toate — și răspund, gîndite 
cum sînt îri strînsă corela
ție și sub semnul unei uni
tăți de echipă solidară, 
strinse laolaltă de exem
plul maestrului.

Evidența sinoptică a 
manuscriselor eminesciene 
conținînd proză, dublată de 
sinopsa cronologică, este 
și ea însoțită de Lista ma
nuscriselor lui M. Emines
cu din Biblioteca Acade
miei Republicii Socialiste 
România, alcătuită de Per
pessicius și publicată în 
volumul I al Operelor alese 
din 1964.

Pină și în selecția texte
lor. autorii actualului vo
lum au respectat hotărîrea 
începătorului, neincluzind 
între antume Făt Frumos 
din lacrimă, publicat in 
volumul VI Folclor.

nica lui Perpessicius, se 
grupează postumele. Pri
mele la rînd vin cele le
gate în varii feluri de an
tume, ca de pildă Umbra 
mea și Scrisoarea lui Dio- 
nis, fragmente trimițînd la 
fantastica nuvelă, sau In- 
tîia sărutare, înrudită cu 
La aniversară, șau Cezara, 
variantă parțială încheiată 
cu [Moartea Cezarei], pre
cum și versiunea nuvelei 
revizuite de Eminescu și 
publicate postum în Epoca, 
Dintre postume, cea care 
creează un întins cîmp 
magnetic pentru o serie în
treagă de texte aferente 
este Geniu pustiu. Pe bună 
dreptate editorii au acor
dat acestui însemnat roman 
postum un statut special, 
legînd de el fragmente de 
la [însemnări caracterolo
gice] la [Toma Nour în 
ghețurile siberiene]. Toate 
celelalte postume au fost 
apoi grupate tematic (și 
după un subcriteriu crono
logic). O primă subsecțiu
ne strînge laolaltă prozele 
cu caracter filozofic-fan- 
tastic, exotic livresc, de la

restul operei, fragmente și 
reziduuri de creație. în 
ceea ce privește stabilirea 
textului de bază, piatra de 
încercare a oricărei ediții, 
munca s-a făcut cu o mi
gală și o rigoare cu adevă
rat științifice.

Pentru textele tipărite 
antum s-au folosit, firește, 
toate metodele criticii de 
text. Iar pentru cele postu
me, pentru îmbunătățirea 
lor. pentru eliminarea ero
rilor (pe cit e cu putință) 
comise în lecțiunile anteri
oare, s-a procedat cu o 
rară acribie. Lucrurile au 
fost luate de la început, 
de la descifrarea manuscri
selor aflate in Biblioteca 
Academiei de către doi 
membri ai colectivului, 
Anca Costa-Foru și Euge
nia Oprescu. Transcrierea 
a fost strict literală și su
pusă la cîteva controale 
severe succesive tot pe 
manuscrise, inclusiv la su- 
praverificarea responsabi
lului filologic al ediției. 
Și rezultatul a fost foarte 
bun, îmbunătățind în cite- 
va sute de locuri erorile

de lecțiune anterioară a 
textului eminescian. Apa
ratul critic care însoțește 
pretutindeni spinoasa mun
că de stabilire a textului 
încearcă de fapt o recon
stituire integrală a proce
sului de redactare emines
cian, o imagine emoționan
tă pentru specialist.

în ceea ce privește mult 
disputata problemă a tran
scrierii trebuie să spunem 
că Petru Creția, distins 
clasicist, adică filolog prin 
excelență, a izbutit să ne 
situeze pe o foarte potri
vită cale de mijloc, între 
direcția estetică promovată 
de Perpessicius și cea mo
dernă, lingvistică, repre
zentată de Flora Șuteu și 
Ion Gheție. Aparent ire
ductibile la nivelul princi
piilor, cele două direcții 
încep să se modereze și să 
tindă una către cealaltă în 
momentul în care se apli
că la text și mai cu seamă 
la un text atît de compli
cat cum e cel eminescian. 
Așa încît alegind criteriul 
transcrierii interpretative, 
responsabilul filologic al 
ediției mărturisește supe
rioritatea științifică a di
recției lingvistice, dar păs
trează o poziție moderată, 
realistă, prudentă, legată 
de dificultatea obiectului 
cercetării. De altfel, pen
tru a permite cititorilor 
verificarea valabilității cri
teriilor de transcriere in
terpretativă, ediția folo
sește in chjp funcțional 
reproducerea de facsimile, 
respectînd și în acest sens 
tradiția Perpessicius.

Bogatul material de co
mentarii și note de istorie 
literară însoțind ediția se 
datorește lui D. Vatama- 
niuc, care oferă astfel toa
te datele necesare unei ju
decăți . critice pertinente.

Prezent în toate operar 
țiunile și in toate fazele 
volumului, profesorul Du
mitru D. Panaitescu, fiul 
ilustrului editor Perpessi
cius, marchează și mai 
apăsat factorul de conti
nuitate, ca unul care a 
participat la elaborarea tu
turor celor șapte volume.

Și, în sfîrșit, o deschidere 
spre un orizont de relații 
spirituale pe vremuri abia 
întrevăzute, azi tot mai 
puternic confirmate, în
seamnă în colectiv prezen
ta indianistei Dr. Amita 
Bhose, al cărei studiu des
pre Proza literară a Iul 
Eminescu și gindirea india
nă încheie ca o făgăduință 
înaltă textele și comenta
riile.

Bibliografia prozei lite
rare adusă la zi și indicii 
pun capăt monumentalu
lui volum pentru care fe
licităm și excelenta echipă, 
și Muzeul de literatură, 
dar și Editura Academiei. 
Volumul VII — Opere nu 
e de fapt pentru noi decît 
o treaptă în perspectiva 
certă, desenată ca un an
gajament de către coordo
natorul ediției, de a duce 
la capăt publicarea operei 
poetului național pînă la 
centenarul din 1989. Le 
urăm succes deplin, căci 
„forțele necesare există, 
iar vremea zăbavei a

Cartea școlară 
și universitară

• Producție-record de manuale : circa 1 100 de titluri într-un 
tiraj de peste 31 milioane exemplare • Aproape 600 de 
titluri sînt lucrări noi, iar restul substanțial îmbunătățite • Va
loare educativă sporită, concordanță cu cerințele practicii, 

cu exigențele progresului tehnico-științific
în anul 1978, Editura didactică și 

pedagogică va elabora și tipări un 
număr record de manuale școlare 
și universitare, cel mai mare din 
istoria invățămintului românesc : 
circa 1 100 de titluri într-un tiraj 
de peste 31 milioane exemplare. A- 
cestora li se adaugă 50 titluri de 
literatură pedagogică, un număr 
sporit de îndrumătoare și îndeosebi 
metodici pentru predarea diferitelor 
discipline, atlasuri, hărți etc.

Dintre manualele școlare, peste 
460 de titluri sînt lucrări noi și re
vizuite, iar restul se înfățișează cu 
îmbunătățiri substanțiale, operate 
potrivit prevederilor noilor progra
me care intră în aplicare începînd 
cu anul școlar 1978—1979; în felul 
acesta, cele mai multe dintre ma
nualele pentru licee (cu deosebire 
liceele cu profil industrial și eco
nomic) vor fi manuale noi, iar res
tul revizuite într-o proporție care 
uneori ajunge pînă la 70—75 la 
sută. Această apreciere este vala
bilă și pentru cele 100 titluri de 
manuale destinate școlilor profesio
nale și celor de maiștri.

în mod deosebit, manualele vor fi 
perfecționate sub raportul conținu
tului, în așa fel încît acesta 
flecte mai bine orientările 
mentale, de actualitate, ale 
plinei respective.

tice și specialiști din aproape toate 
centrele universitare. Dintre ele a- 
mintim noile manuale de științe so
ciale, adaptate specificului învăță- 
mîntului superior tehnic, agrono
mic, silvic etc.. Construcția și teh
nologia aparaturii radioelectronice, 
Teoria circuitelor electrice. Econo
mia agriculturii și valorificarea pro
ducției agricole. Economia și orga
nizarea ergonomică a muncii. Tra
tat de anatomia omului — vol. III, 
Gramatica comparată a limbilor ro
manice, Istoria literaturii române 
— epoca marilor clasici.

Cărțile de literatură pedagogică

vor aborda probleme de actualita
te : Motivație și învățare, Decizie 
și inovație in invățămint. Investi
gația și creativitatea științifico-teh- 
nică etc. în același sens. Dicționa
rul pedagogic va cuprinde circa 
3 500 de termeni necesari pentru a- 
profundarea teoriei și practicii 
educației și instrucției contempora
ne. Cunoscuta 
secolului XX" 
noi lucrări.

Editura și-a
nea, un plan complex de elaborare 
a mai multor hărți istorice și geo
grafice î în acest cadru vor fi tipă
rite Atlasul județelor, Atlasul zoo
logic, diferite categorii de 
etc, menite să contribuie la 
șurarea optimă a întregului 
de învățămînt românesc.

colecție „Pedagogia 
va fi îmbogățită cu

propus, de aseme-

planșe 
desfă- 
proces

Mihai IORDANESCU

Limbajul științelor moderne poate fi

însușit I

condiție de bază 
care trebuie

Manuale noi

să re- 
funda- 
disci-

elabo-

Cineva, muncitor sau in
telectual, ori țăran, profe
sia nu are nici o insemnă- 
tate in cazul nostru, în
toarce butonul radioului 
așteaptă cele citeva clipe 
ce despart realizarea con
tactului de intrarea in 
funcțiune a aparatului, și...

Nu consultase programul 
emisiunilor. zilei, dar dorea 
să asculte muzică, o mu
zică in măsură să odih
nească și să incinte, melo
dii apte să se racordeze 
fără efort la starea afectivă 
proprie care nu putea fi 
alta decit un climat inte
rior de calm și de bună 
dispoziție, o muzică, altfel 
spus, care să se adreseze 
sufletului. A venit de la 
lucru, ochii îi sint obo
siți, nu poate citi, timpul 
nu este cel al somnului și 
vrea să asculte cintece. Te
leviziunea, la ora aceea, 
transmite programe de altă 
natură. Și iată că. reluind 
căutările pe scala aparatu
lui de radio, la un moment 
dat este prinsă o melodie 
populară, iar odată cu a- 
ceasta explorarea undelor 
ia sfirșit. Intr-o succesiune, 
care iarăși nu are însemnă
tate pentru ideea urmărită, 
voci acompaniate de vioa
ră. de taragot și țambal in
terpretează melodii din Ol
tenia, din Bucovina, din 
Banat, din Bărăgan. Dori
torul de muzică odihni
toare, in limbaj modern 
„deconectantă**, se așază 
calm in fotoliu și răsfoiește 
un album de artă. La fel 
de bine ar fi putut să se 
oprească la o bucată de 
muzică simfonică, la una 
de operă sau de operetă. A 
întilnit însă melodii popu
lare iar aceasta i-a dat sa
tisfacția căutată.

De ce i-a adus împlini- 
tea unei cerințe interioare, 
de ordin spiritual, această 
muzică de sorginte popu
lară ?

Asemenea parfumului 
stors din suavul trandafir, 
folclorul muzical este un 
extract de esențe pure,'sin
teză de arome de frumos 
zămislite in timpuri necu
noscute și ajunse la noi. 
cizelindu-se neincetat. prin 
transmisie directă, ca un 
dar și ca un dat firesc, pe 
lungul fir al existenței ro- 
mânimii ca ființă naționa
lă. ca popor cu forme de 
cultură și civilizație speci
fice. am zice unice chiar. 
El se integrează fondului

funciar al spiritualității 
noastre tot așa cum petala 
este o parte componentă 
dintr-o floare fără de care 
floarea însăși nu ar putea 
să existe. Aceasta se vede 
în ușurința cu care este de
prinsă. chiar și de către cei 
mai puțin dotați cu simț 
muzical, o melodie popu
lară. Se recunoaște, in 
aceeași măsură, în desfăta
rea estetică pe care o 
procură ascultarea unei 
suite de piese folclorice, a 
unei doine, a unei prelu
crări pe motive populare. 
Cine dintre noi, adesea, nu 
a dat preferință unei im-

viguroasă și plină de pros
pețime tinerețe. De altfel, 
unul din marile merite ale 
„Cîntării României** rezidă 
tocmai în faptul de a fi evi
dențiat plenar marile vir
tuți și durabilitatea de 
granit a culturii noastre 
populare. în a cărei confi
gurație muzica se întinde 
pe o vastă arie.

Interogată, la încheierea 
unui turneu prin nordul 
țării, asupra modului cum 
a reacționat publicul la Su
ceava. în Botoșani și in 
alte localități din zonă la 
repertoriul cu specific olte
nesc pe care, de preferință,

cîntecului românesc și cîtă 
esență a extras el pentru 
creația sa din cele peste 
3 000 cintece culese din 
gura românilor. Melosul 
popular a născut șl a im
pus în lumea culturii noas
tre nume de mari inter
pret și stiluri de interpre
tare dintre cele mai diver
se și creatoare. Compo
zitori din generațiile mai 
tinere ne-au dat. la rîn- 
du-le, prelucrări de folclor 
de o reală valoare și fru
musețe melodică. Dar se 
asistă, după cum am spus, 
nu la apariția — aceasta a 
avut loc demult — ci la

Note stridente 
în melosul popular

primări pe disc a celebrei 
Maria Tănase în defavoa
rea unui program de muzi
că ușoară transmis la ra
dio sau televiziune ? Sau 
cine dintre noi nu ar as
culta cu înc.intare cintecele 
lăutarilor de demult, intre 
care ultimul mare a fost 
acel fragil Fărâmiță Lam- 
bru ? O înregistrare pe 
bandă magnetică a selec- 
țiunilor cu care formația 
„Virtuozii români" a făcut 
un lung și prestigios tur
neu in străinătate, prezen
tată în mediul elevat și 
cunoscător al scriitorilor 
bucureșteni, a fost de-a 
dreptul cuceritoare și multi 
din cei prezenți atunci in 
elegantul salon al fosței 
case Monteoru s-au între
bat de ce instituțiile de 
concerte nu programează, 
ca pe lucruri de certă va
loare, asemenea formații 
cu asemenea programe in 
săli cu public. Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei" a adus, în prima sa 
ediție, și aduce la cea de-a 
doua încă la cote mai 
înalte, dovezi de netăgă
duit că creația folclorică, 
îndeosebi folclorul muzical, 
departe de a-și fi epuizat 
resursele, trăiește la noi o

îl interpretează, o reputată 
cîntăreață a răspuns sim
plu : „Cu căldură. Eu in
terpretez muzică auten
tică, culegeri proprii sau 
preluări din fon'dul de aur 
al folclorului nostru, iar 
adevărata muzică populară 
nu poate să nu placă". Am 
reținut . din aceste afirmații 
expresiile autentic și ade
vărat. Specialiștii în pro
blemele folclorului și îm
preună cu ei publicul larg 
iubitor de muzică populară 
își manifestă tot mai mult 
îngrijorarea — ar fi mai 
nimerit, poate, să se spună 
indignarea — față de felul 
in care este tratat adesea 
acest prețios filon al cultu
rii noastre populare. Mari 
oamepi de cultură din tre
cut și-au consacrat ani 
prețioși de viață și activi
tate studierii creației mu
zicale populare, culegerii și 
înregistrării, pentru păs
trare. a unui vast material 
aflător astăzi în Arhiva 
națională de folclor. Enescu 
a pus la baza unora din 
cele mai reprezentative 
lucrări ale sale muzica 
folclorică și este cunoscut 
cu cîtă sfioșenie se aple
ca marele compozitor ma
ghiar Bela Bartok asupra

ieșirea din albie a unor 
subproduse etichetate fără 
mustrare de conștiință 
„muzică populară". Nu ne 
aventurăm în incursiuni 
prea adînci ; în' numeroase 
rînduri presa, i|nclusiv zia
rul „Scînteia", au luat ati
tudine față de trivialitățile 
verbale înveșmîntate in 
haina unor melodii ce nu 
merită decit respect, față 
de contrafaceri cu care 
unii interpreți, în totalul 
dispreț al bunului gust și 
al noțiunii de act de cul
tură, apar pe scenele pu
blice, iar adesea pe unele 
dintre cele mai prestigioa
se. Că ceea ce — termen 
sunînd aspru în limba și 
auzul nostru — se nu
mește „kitsch" a pătruns 
și pe terenul folclorului 
nostru muzical, cu tot cor
tegiul de daune pe care-1 
constatăm, este un fapt ce 
nu necesită argumentări 
de savantă erudiție. Nedu
merește ■ însă o anume pa
sivitate care s-a instalat în 
mediul specialiștilor ca și 
toleranta inexplicabilă a 
lucrătorilor din instituțiile 
de spectacole muzicale față 
de acest fenomen de sub- 
cultură care cîștigă teren.

Vorbind de „stridențe", 
mal avem în vedere însă.

și un alt aspect, acesta 
grefîndh-se — nu există 
nici o îndoială — pe fondul 
unor căutări de substanță 
aflate in strîns acord cu ce
rința majoră de a înnoi în 
artă, de a substanțializa 
materialul deja existent și 
a da conținut ideatic con
temporan valorilor perene 
ale culturii noastre popu
lare. Este mai mult decît 
bine înțeleasă de toți nece
sitatea ca prin mijlocirea 
melosului popular să se 
propage cu virtuozitate no
bilele idei ale dragostei de 
patrie, să se cînte cu căl
dură frumusețile țării și ale 
vieții noi a poporului, fap
tele eroice de muncă ale 
muncitorilor și țăranilor. 
Se recunoaște că pe â- 
ceastă linie s-au obținut re
zultate meritorii. Dar nu 
totdeauna se face vizibil 
efortul ca rezultatul actului 
de creație să fie în strîns 
acord cu conceptul care-I 
prezidează, nu totdeauna 
ne găsim în fața unor au
tentice strădanii, ci prea a- 
desea simțim recurgerea la 
căi mult prea lesnicioase, 
care exclud travaliul obosi
tor, dar nobil, al căutării. 
Bogatul tezaur al muzicii 
populare românești oferă 
inepuizabile motive de in
spirație ; tezaurul se cere 
însă explorat și valorificat 
creator, cu talent și pa
siune.

Sînt în țara noastră mi
lioane și milioane de iubi
tori ai muzicii de sor
ginte populară. Gustul 
multora dintre aceștia se 
mărginește la acest gen de 
muzică. Pentru alții ea 
este o primă școală în în
țelegerea mai adincă a fe
nomenului muzical gene
ral. Pentru alte categorii 
ea. muzica populară, con
stituie de mult o parte din 
cultura lor de ansamblu, 
dar o parte la care nu se 
poate nicicum renunța. în 
numele tuturor acestor în
drăgostiți de armoniile so
nore adresăm specialiștilor, 
instituțiilor de resort che
marea de a medita cu mai 
multă seriozitate la acele 
fenomene manifestate, in 
unul sau altul din sensu
rile citate, dar care, in
tr-un sens sau altul, sint 
păgubitoare unui bun na
țional — milenara noastră 
muzică populară.

Aritmetica pentru clasa I, 
rată după o nouă concepție de pre
dare a matematicii în școala ge
nerală.

Elevii din clasa a V-a și cel din 
clasa a IX-a vor avea, de aseme
nea, manuale noi de matematică, 
iar elevii din clasa a IV-a vor be
neficia de manuale noi pentru în
sușirea limbilor franceză, engleză, 
rusă, germană, italiană, spaniolă. 
Acestea din urmă pun accentul pe 
studiul limbii vorbite și oferă ele
vilor exerciții care, prin caracterul 
lor gradat și variat. îi ajută la în
sușirea lexicului și a gramaticii. 
După cum se știe, începînd cu anul 
școlar 1978-1979 in programul clasei 
a VIII-a se introduce studiul limbii 
latine, fapt ce determină elaborarea 
unui manual cu acest profil. Pentru 
elevii claselor a X-a și a XlI-a s-au 
pregătit și vor apărea în scurt timp 
Istoria contemporană a României, 
a mișcării muncitorești, democrati
ce și revoluționare, a Partidului 
Comunist Român și, respectiv. 
Probleme fundamentale ale istoriei 
lumii moderne și contemporane, 
într-o nouă concepție editorială se 
înfățișează și manualele de Biologie 
pentru clasele X, 
tate separat, în 
Iul fiecărui liceu. 
Geografie fizică 
clasa a IX-a sau 
bleme fundamentale 
pentru elevii clasei a X-a. Litera
tura română pentru clasa a X-a 
și Geografia mediului Înconjurător 
pentru clasa a Xl-a de la unele ti
puri de licee vor fi. de asemenea, 
manuale noi. în
se cuvin amintite și cele 156 ma
nuale cu profil tehnic. îndeosebi 
tehnologii elaborate astfel încît 
asigure însușirea de către elevi 
meseriilor specifice tipului de 
ceu urmat de aceștia.

Ca și în alți ani. elevii naționa
lităților conlocuitoare vor benefi
cia gratuit de manuale redactate in 
limba lor. Pentru 1978, numărul a- 
cestora se ridică la 200. Toate ma
nualele noi în limba română vor fi 
traduse și în limbile naționalități
lor conlocuitoare. în plus, vor mai 
fi tipărite, printre altele, următoa
rele manuale noi : Gramatica limbii 
germane pentru clasa a V-a. Gra
matica limbii ucrainene pentru cla
sa a VIII-a, Citirea și gramatica 
pentru clasa a VIII-a în limba 
slovacă și in limba sirbă. Citirea 
pentru clasa a VIII-a în limba po
lonă etc.

Cele 120 titluri de manuale și 
cursuri pentru învățămîntul supe- 

^j~ior sînt elaborate de cadre didac-

O
pe care trebuie s-o 
îndeplinească învăță- 
mintul științelor in 
școală este aceea de a 
fi cit mai actual. Dar 
dacă biologia, fizica, 
chimia ș.a„ prin natu
ra lor experimentală, 
sînt mai accesibile co
piilor, în schimb cu
noștințele de matema
tici superioare, din 
cauza caracterului lor 
abstract, deductiv, în- 
timpină 
greutăți. Din această 
cauză, 
dintre cuceririle 
derne, cu importante 
aplicații, ale matema
ticii figurează în pro
gramele și în manua
lele de învățămînt. 
Este o lacună i 
trebuie înlăturată, 
atît mai mult cu 
s-a putut constata

mai

prea

multe

puține 
: mo-

căre 
, Cu 

cît 
; din

numeroase experimen
te pedagogice că une
le noțiuni și limbajul 
matematicii moderne, 
ca de altfel și ale al
tor științe, pot fi în
sușite cu ușurință de 
elevii primelor clase. 
Există, de pildă, țări 
în care sînt predate cu 
succes din clasa I 
primele noțiuni de 
teoria mulțimilor. Este 
important acest lucru, 
deoarece cunoștințele 
de matematică cu cît 
sint învățate mai din 
vreme cu atît sînt mai 
trainice. De aceea, în 
cadrul colectivului de 
specialiști alcătuit sub 
egida Ministerului E- 
ducației și învățămîn- 
tului, a cărui activi
tate am prezidat-o re
cent, colectiv ce și-a 
propus să stabilească 
direcțiile de moderni-

zare a predării mate
maticii in școală, s-au 
cristalizat propuneri 
interesante, pe baza 
cărora va fi elaborat 
manualul de aritmetică 
pentru clasa I. In anii 
viitori urmează ca a- 
ceastă metodă să fie 
extinsă și la celelalte 
clase. “ 
mulți 
barea 
dare
fort care merită însă 
să fie făcut pentru 
perfecționarea 
nutului școlii noastre 
de toate gradele pe 
măsura 
mărețe 
partid, inclusiv în di
recția educării viitoa
relor generații.

Desigur, pentru 
profesori schim- 
metodei de pre- 
pretinde un e-

conți-

obiectivelor 
stabilite de

AiCad*
Gheorghe MIHOC

Clasicii sint „contemporanii noștri"

în

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

XI și XII, redac- 
funcție de profi- 
ca și manualul de 
generală pentru 

cel intitulat Pro- 
ale Terrei,

rindul noutăților

teatre

să 
a 

li

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Cyrano de Bergerac
— 19,30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Las zio Somogyi. 
Solist ; Igor Oistrah (U.R.S.S.) — 
20.
• Opera Română : Don Quijote
— 19.
• Teatrul de operetă : Singe 
vienez — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulan-
dra". (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) : Anecdote provinciale
— 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Nu am încredere în băr
bați — 19,30, (sala Studio) : Ham
let — 19.
• Teatrul Giulești : Romanțioșii
— 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : De 
ia om la om — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19.30.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" : Un pescăruș în larg — 
19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : întors 
din singurătate — 19,30.

lucrarea „Istoria 
literaturii române — 
epoca marilor clasici", 
m-am străduit să in- 
mănunchez tot ce e 
mai valoros în scrie
rile exegetice de pînă 
acum, să îmbin după 
necesități analiza cu 
sinteza, să discern 
unde și cînd pot fi fo
losite diferitele meto
de de investigație 
„tradiționale" 
„moderne", să 
ting „simburele 
țional" 
opinii ivite în legătu
ră cu probleme aprig 
controversate, apelind, 
îndeosebi aici, și la

sau 
dis- 
ra- 

al diferitelor

luminile pe care le 
poate aduce cerce
tarea nemijlocită a 
surselor de primă 
mînă : manuscrisele, 
documentele de arhi
vă românești, iar in 
citeva cazuri și străi
ne. N-am uitat nici o 
clipă că valoarea for
mativă a unui aseme
nea tratat ar rămîne 
pură veleitate fără o 
armătură informativă 
îndelung verificată, 
precum și fără relie
farea cu toată limpe
zimea a problemelor 
care să-i incite pe 
studenți la meditație

pe cont propriu. Și 
n-am uitat că. prin u- 
manismul, prin pa
triotismul și adînca 
responsabilitate civi
că. „marii clasici" sint 
contemporanii noștri, 
ai celor care avem și 
condițiile obiective, și 
hotărîrea unanimă de 
a construi acea lume 
pe care ei, infruntind 
„orînduiala cea cruntă 
și nedreaptă", au anti
cipat-o în atîtea pri
vințe cu gindirea lor 
artistică de geniu.

George 
MUNTEANU

Citiți cărțile acestei colecții!

Urmăresc îndeaproa
pe aparițiile 
riale ale 
„Pedagogia 
XX". ’

edito- 
colecției 
secolului 

Lucrările apăru
te pînă acum configu
rează o problematică 
vastă și complexă, nu 
o dată contradictorie 
și derutantă ; sînt însă 
aici teme de intensă și 
rodnică meditație de 
care nu se poate dis
pensa nici un educa
tor astăzi. Și deși n-aș 
putea spune care din
tre lucrările apărute 
pe parcursul mai mul
tor ani. de cînd aceas
tă colecție ființează, 
ilustrează cel mai 
pregnant spiritul vea
cului 
laolaltă mi-au întărit 
și mai mult convin
gerea despre originali
tatea pedagogiei ro
mânești, despre va-

nostru. toate

loarea ei de pionierat 
pe multiple direcții 
și, drept consecință, 
despre îndatorirea de 
căpetenie a fiecărui 
slujitor al școlii din 
patria noastră de a 
cunoaște și de a face 
cunoscute prin succe
se practice tot mai 
mari valențele de sis
tem și de metodă ale 
invățămintului româ
nesc.

în această perspecti
vă, mai întîi reco
mand asemenea lu
crări tuturor profeso
rilor și învățătorilor 
noștri ; în perspectiva 
ca fiecare dintre ei să 
caute în gindirea pe
dagogică a secolului 
XX nu prilejuri de a 
imita, ci de a-i 
fini și mai i 
personalitatea 
toare. Nutresc

ceea convingerea că 
lucrările prevăzute să 
apară in 1978. intre 
care unele (Cum se o- 
perează schimbările in 
educație. Tehnicile 
moderne în slujba u- 
nei educații planifica
te) sînt sub egida 
UNESCO, vor benefi
cia nu numai de ti
raje corespunzătoare, 
ci și de întregul apa- ‘ 
rat critic necesar, care 
să-i ușureze cititorului 
român împlinirea idea
lului definitoriu pen
tru școala noastră as
tăzi : a cunoaște ac- 
ționînd și a acționa cu- 
noscind .

■și de- 
riguros 

crea- 
de a-

Prol. dr. docent 
Stanciu STOIAN 
membru
corespondent 
al Academiei

• Teatrul „Ion Creangă" : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Frații Criș — 17.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

cinema
• Floare la ureche : VICTORIA
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Vacanță la unchiul Toma : 
TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Dantelăreasa : SCALA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pămînt fierbinte : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Diamantele negre : PATRIA — 
9.15; 12,30; 16; 19,15.
• Scaramouche : LUCEAFĂRUL
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mama : DOINA — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17.45; 20, DRUMUL
SĂRII — 16; 18; 20.
• Aventurile maimuței Nuky : 
FLAMURA — 9.
• Rîul care urcă muntele : FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, VOLGA - 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Cîntecul lebedei : GRIVIȚA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 15,
MIORIȚA - 9,15; 11.45; 14.15; 17; 
19,45.
• Pe aripile vîntului ; PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 17.

• Regăsire : BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Evadați din viitor : FEROVIAR
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• La răscruce de vînturi — 9.45;
11,45, Micile perle — 14; 16,15, Vi
sul unei nopți de iarnă — 18,30,
Bellissima — 20,30 : CINEMATECA
• Condurul și trandafirul : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30,
GLORIA — 9; 12,15; 16; 19,15.
• Sărbătoarea sălbatică — 9; 11, 
Fair-play — 13,30; 16; 18; 20 : BU- 
CEGI.
a Iarba verde de acasă ; VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Omul liniștit : LIRA — 15,30;
19.
• Comoara din lacul de argint : 
FERENTARI — 10,30; 15,30; 18; 20.
• Melodiile Broadwayului : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
• împușcături sub clar de lună :
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14;
16; 18; 20, GIULEȘTI - 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS - 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
• Imposibila poveste de dragoste: 
PROGRESUL - 16; 18; 20.
• Floare de cîmp : PACEA — 16; 
18; 20.
• Mateiaș gîscarul : FLOREAS- 
CA — 15,30.
• Poruncă Întunecată : FLO
RE ASC A — 18; 20, MUNCA — 
15.45; 18; 20.
• Melodiile nopții albe: POPULAR
— 16; 18; 20.
• Al șaptelea cartuș : COSMOS 
— 16: 18: 20.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry 
— 9 30, Oaspeți de soară — 11,30; 
13,30; 16; 18; 20 : FLACĂRA.
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Ger 
si sănătate 

9

Timp friguros și în municipiul 
Tîrgu Mureș. Uneori, ger de 
crapă pietrele. Pe străzi, trecă
tori mai grăbiți ca oricînd. Dar 
tocmai cînd toți umblă, care mal 
de care mai înfofoliți, tîrgumu- 
reșeanul Bartis Arpăd, un om cu 
tîmplele argintate, execută cu o 
punctualitate de ceasornic, in 
fiecare dimineață, gimnastica de 
înviorare afară, în fața casei, și 
in... costum de baie. își permite 
„luxul" să pună doar o pătură 
peste zăpada care scîrțîie, cris
pată. Și nu face o gimnastică 
oarecare, ci... exerciții Yoga. 
Numai cînd îl vezi, te și apucă 
frigurile ! Dar nu și pe elevii 
săi, de la cursurile de gimnas
tică Yoga, pe care Bartis Arpăd 
le ține la casa de cultură a sin
dicatelor, elevi cărora 
sează și prin exemplul 
o invitație la călire și 
ță. O invitație pentru 
care... nu se tem de sănătate !

Pasiunea

le adre- 
personal 
rezisten- 
toți cei

I n-are vîrstă
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Timp de peste 40 de ani, în
vățătorii Eugenia și Teodor 
Ababei din Iași au slujit școala 

' cu dăruire și pasiune, foștii lor 
elevi, foarte mulți la număr, 
fiind astăzi oameni de nădejde : 
muncitori, maiștri, ingineri, doc
tori, ofițeri, profesori... Deve
nind pensionari, cei doi dascăli 
s-au consacrat altor pasiuni : 
vara, grădinița casei de pe stra
da Șipotel nr. 6, unde locuiesc, 
este inundată de flori, una mai 
frumoasă decit alta ; iarna ei 
„transplantează" cu iscusință și 
migală aceste flori pe pinză, fă- 
cind din fețe de masă, pernuțe, 
ștergare și tablouri adevărate 
opere de artă. Cusute, cum se 
spune, „in galben", puzderia de 
garoafe, gladiole, maci, tranda
firi și margarete sint redate 
aidoma, cu toate nuanțele colo
ritului lor din realitate, din gră
dinița lor. de parcă te-ar invita 
să pui mina să le culegi. Dar 
foștii dascăli mai au o pasiu
ne : știu să cinte — și incă foar
te frumos — ba scriu și stihuri. 
Adeseori, casa lor este inundată 
de veselia și exuberanța copii
lor din cartier, fiii foștilor lor 
elevi pe care, ca și pe părinții 
lor, ii învață numai lucruri 
bune.
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Bravo, 
băieți!

Deunăzi, cițiva zeci de copii 
coborau voioși de la cabana Pia
tra Arsă. La un moment dat, 
fără să anunțe pe nimeni, un 
grup dintre ei și-au ales pentru 
coborîre un traseu mai dificil și 
înghețat. Alegere nefericită. în 
curînd, au văzut că nu mai pot 
nici să înainteze, dar nici să se 
mai întoarcă de unde au plecat. 
Doi dintre ei, rămași mai în 
urmă, „s-au strecurat", totuși, și 
au plecat după ajutor la cabina 
telefericului — cota 2 000, Au 
găsit acolo elevii Liceului nr. 6 
din București. Ce era de făcut ? 
„Să-i salvăm pe prichindei 1“ — 
au hotărît adolescenții. Și cît ai 
bate din palme, zece dintre ei 
au și pornit la drum. Cu multe 
eforturi, dar și cu emoții, ei au 
reușit să-i scoată din capcană pe 
prichindei. Bravo, băieți ! Aten
ție, copii 1
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făcătorul".. 
răufăcător
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Un bătrin din Satu Mare (nu-i 
dăm numele — și o să vedeți 
de ce) s-a pomenit in prag cu 
un necunoscut, care ținea morțiș 
ca ar vrea să-și arate recunoș
tința față de gazdă, care i-ar fi 
salvat, chipurile, pe cei trei fii 
ai săi de la o moarte sigură. 
„Recunoștința" consta intr-o... 
moștenire substanțială : o mași
nă, o casă tip vilă și un libret 
de economii cu zeci de mii de 
lei. „Poate e o confuzie — a 
spus bătrinul. Nu-mi amintesc 
despre ce copii vorbiți și nici 
că i-aș fi salvat în vreun fel". 
Cum musafirul nu se dădea bă
tut, bătrinul l-a sfătuit să lase 
moștenirea fiicei și ginerelui 
său, care au și ei copii, și... Zis 
și făcut. Fiica și ginerele bătri- 
nului l-au finanțat copios pe 
donator pentru... efectuarea 
cheltuielilor legate de întocmi
rea actelor și testamentului de 
rigoare. Dar iată că a intrat pe 
fir un lucrător de miliție, care 
le-a dovedit celor doi că „bine
făcătorul" e un escroc notoriu, 
pe nume Z. Vago din Clu)-Na- 
poca, fără ocupație. La aflarea 
veștii, fiica și ginerele bătrinu- 
lui și-au zis : „Cine-o mai face 
ca noi...". Dar și mai bine-ar fi 
să nu mai facă nimeni la fel, ca 
să n-o pățească.

Nedumerire
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Cu citeva zile în urmă. Vasile 
Butărită, șofer la I.A.S. Nădlac, 
județul Arad, a pornit cu mași
na încărcată, în interes de ser
viciu, spre satul Zădăreni, din 
același județ. Ajuns în dreptul 
cooperativei de consum din sat. 
a oprit pe dreapta, cu gindul sâ 
cumpere ceva de 
ușă, un anunț : 
ușa era deschisă, 
nimeni. A intrat înăuntru — 
meni. între timp, după el 
venit și alți cumpărători, care 
l-au luat drept noul gestionar.

— Nu, oameni buni, eu nu 
mi-s nici gestionar, nici vînză- 
tbr...

— Dar atunci, cine-i ?
— Asta vreau să știu și eu.
Și noi, la fel. în plus, am vrea 

să știm cum e posibil să se lase 
de izbeliște un ditamai magazin?

Rubrică realizată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

mîncare. Pe 
„închis". Dar 

A strigat — 
ni- 
au
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în continuarea vizitei pe care o 
întreprinde in țara noastră, la invi
tația Marii Adunări Naționale, se
natorul american Adlai E. Stevenson, 
membru al Comitetelor Senatului 
S.U.A. pentru probleme comerciale, 
bancare, ale construcției de locuințe 
și problemelor urbane, a avut o în
trevedere cu tovarășul Vasile Pun- 
gan, președintele Comisiei pentru po
litică externă și cooperarea economi
că internațională a M.A.N.

Oaspetele a vizitat, de asemenea, 
obiective social-culturale din județul 
Brașov și s-a întîlnit cu tovarășul 
Gheorghe Dumitrache, președintele 
Consiliului popular al județului Bra
șov.

★
Joi a sosit in Capitală o delegație 

columbiană condusă de directorul In
stitutului columbian de comerț ex
terior, Jose Antonio Urdinola Uribe,

care urmează să poarte discuții în 
legătură cu promovarea schimburi
lor comerciale și a cooperării eco
nomice româno-columbiene.

★
Noii ambasadori în țara noastră ai 

Republicii Burundi, Liberă Ndabak- 
waje. Republicii Democrate Germane, 
prof. dr. Siegfried Bock, și Repu
blicii Socialiste Vietnam. Tran 
Thuan, au depus, în cursul zilei de 
joi. coroane de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.

★
Pictorul Nurullah Berk, reprezen

tant de frunte al artei turcești, ex
pune, începînd de joi, sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, o selecție cuprinzînd picturi, 
desene și gravuri, în sala de expo

ziții de la Teatrul Național. Expozi
ția oferă vizitatorului bucureștean 
posibilitatea de a lua contact cu ope
ra unui artist, mesager al artei tur
cești, creator al unor lucrări de cer
tă valoare.

Despre însemnătatea expoziției, 
despre personalitatea pictorului turc 
au vorbit, la vernisaj, criticul de 
artă Mircea Deac, directorul Oficiu
lui de expoziții, Nahit Ozgiir, amba
sadorul Turciei la București, și artis
tul expozant.

Au participat Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Uniunii artiștilor plastici, nu
meroși oameni de cultură și artă.

Erau de față șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Ieri !n țară : Vremea a continuat să 
se încălzească în toate regiunile. Cerul 
a fost variabil mai mult noros în 
sud-est. A plouat izolat în Dobrogea. 
Vîntul a prezentat intensificări locale 
în Banat, Moldova și la munte.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 ianuarie. în țară : Vremea va 
deveni în general umedă în cea mai 
mare parte a țării. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații mai 
ales sub formă de lapoviță și ninsoare, 
mai întîi în sud-vestul țării și în ce
lelalte regiuni. Vînt moderat cu inten
sificări în jumătatea de sud a țării, 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
ziua între zero și plus 10 grade, iar 
minimele noaptea, între minus 10 și 
zero grade. Pe alocuri se va produce 
polei. în București : Vremea va de
veni în general umedă. Cerul se va 
acoperi treptat, iar în a doua parte a 
intervalului temporar vor cădea pre
cipitații.

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

Cum se aplică măsurile pentru revitalizarea fotbalului

ATESTAREA JUCĂTORILOR 
-o acțiune complexă care trebuie pregătită 

și efectuată cu maximă exigență
Zilele acestea s-a încheiat și în 

fotbal vacanța de iarnă. Jucătorii au 
revenit la cluburi, unde — îndrumați 
de antrenorii și conducătorii lor — 
au început pregătirile în vederea re
luării activității competlționale, fi
xată pentru 19 februarie (Cupa 
României) și 26 februarie (campio
natul divizionar „A"). Sezonul acesta 
va fi primul dintre cele menite să 
traducă în viață și să reflecte măsu
rile complexe hotărîte în luna de
cembrie de către Biroul F.R.F. pen
tru întărirea și dezvoltarea în per
spectivă a fotbalului nostru — în spi
ritul programului aprobat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. pentru întreaga mișcare spor
tivă. Este deci pe cît de firesc pe 
atît de necesar ca în această perioa
dă toți factorii cu îndatoriri și răs
punderi in fotbal să-și organizeze 
astfel munca, să-și intensifice astfel 
eforturile încît returul campionatului 
să marcheze într-adevăr un reviri
ment, un start spre o activitate fot
balistică așezată pe baze mai sănă
toase și mai solide, așa cum așteaptă 
și doresc de multă vreme milioanele 
de oameni ai muncii care înconjoară 
cu atîta dragoste acest popular sport.

Una din măsurile de primă ordine 
și importanță este, după cUm s-a a- 
nunțat, atestarea tuturor jucătorilor 
divizionari. în ce va consta a- 
ceastă acțiune ? In perioada 20—24 
februarie, o comisie centrală va face, 
la București, verificarea tuturor ju
cătorilor de la cele 18 echipe din pri
mul eșalon, pe baza unor norme 
complexe, superioare față de cele de 
pînă acum. La fel se va proceda și 
cu jucătorii de la celelalte eșaloane, 
atestarea urmînd să fie făcută de că
tre comisii speciale numite de or
ganele județene de sport. Practic, 
fiecare fotbalist va fi supus unei a- 
nalize generale, pe mai multe pla
nuri, pentru a i se testa calitățile 
fotbalistice, pentru a i se aprecia 
comportamentul civic-moral pe tere
nul de sport și în societate, în viața 
de toate zilele. Jucătorii care vor în
deplini probele și normele stabilite, 
care au dovedit și pînă acum interes 
pentru pregătire, ca și o corespun
zătoare conduită sportivă și cetățe
nească, vor fi considerați atestați și 
vor prtaii o nouă legitimație de fot
balist — singura care va permite 
participarea la meciurile divizionare 
„A".

Prin această binevenită șl necesară 
operațiune se va putea asigura ră- 
minerea in loturile echipelor noastre 
din prima divizie numai a acelor ju

cători care posedă calitățile fizico- 
tehnice pentru un asemenea nivel, 
care dovedesc capacitatea de a face 
față unor programe de pregătire 
fotbalistică intensificate pînă la cei 
mai înalți parametri internaționali, 
care prezintă garanții pentru o com
portare ireproșabilă pe terenul de 
sport și în afara acestuia. în același 
timp, vor fi puși în afara diviziei „A" 
jucătorii a căror activitate, în de
cursul timpului și în această peri
oadă de pregătire, nu s-a caracteri
zat prin pasiune arzătoare pentru 
fotbal, muncă neobosită la antrena
mente și o viață ordonată, în loc de 
creșteri valorice ei manifestind des
creșteri valorice și degradări morale. 
Este vorba, de fapt, de acei fotbaliști 
duși de val și menținuți de cluburi 
printr-o nepermisă toleranță, prin- 
tr-o greșită înțelegere a unor așa-zise 
interese de moment prelungite „sine 
die". Dar asemenea interese de mo
ment ale unor cluburi contravin fla
grant interesului general al fotbalu
lui nostru, pentru că — este limpede 
— revitalizarea acestuia nu poate fi 
posibilă cu jucători ce se pregătesc 
de mîntuială, consumă băuturi al
coolice, fumează, duc o viață dezor
donată.

Seriozitatea și exigența deosebite 
care vor caracteriza atestarea din fe
bruarie trebuie să mobilizeze atît ju
cătorii, antrenorii și conducătorii de 
la cluburi, cit și organele județene 
cu atribuții și răspunderi în sport. 
In paralel cu strîngerea rândurilor și 
mobilizarea jucătorilor la o pregă
tire și o comportare exemplare, a- 
cești factori sint datori, mai mult 
decît pînă acum, să se preocupe de 
depistarea, selectarea, pregătirea și 
promovarea în echipele de prima 
divizie a unor tineri cu talent fot
balistic și evidente capacități fizice, 
cu pasiune și dorință de muncă asi
duă, cu conduită model și perspec
tive de creșteri valorice. Tocmai spre 
a înlesni acest proces de promovare 
a elementelor de viitor, federația a 
acordat echipelor de „A“ dreptul de 
a face și in această perioadă precom- 
petițională transferări de la eșaloane
le inferioare — evident, conform re
gulamentului, adică numai in cadrul 
județului respectiv. Fotbaliștii care 
nu vor fi atestați acum vor putea 
juca în eșaloanele inferioare, însă 
numai la acele echipe din județul 
respectiv unde îi vor repartiza orga
nele C.J.E.F.S. în felul acesta, li se 
oferă posibilitatea să se pregătească 
bine și să-și schimbe definitiv mo
dul de a munci și a se comporta.

La recentul curs de perfecționare 
a antrenorilor organizat de federație 
la Snagov au fost elucidate toate a- 
mănuntele privind atestarea. Lucru
rile fiind clare, este necesar ca in 
județe și la cluburi această acțiune 
să fie privită cu exigența și seriozi
tatea ce vor fi manifestate in exami
narea de la București, ca și în pro
vincie, cu răspunderea și dorința con
structivă ce vor caracteriza activita
tea comisiilor de atestare, cu grija 
sinceră pentru redresarea fotbalului 
ce trebuie să ne fie proprie tuturor 
celor ce îndrăgim acest sport și-i 
vrem binele. Altfel nu se poate !

G. MITROI

În citeva rînduii
• Astăzi, de la ora 18, pe patinoa

rul artificial din parcul sportiv „23 
August" se va desfășura meciul din
tre echipele Steaua și S.C. Miercurea 
Ciuc din cadrul campionatului națio
nal de hochei pe gheață. Campiona
tul programează sîmbătă, de la ora 
16, din nou un derbi — Steaua — Di
namo, care va fi televizat.
• La Soedertaelje, localitate situa

tă la circa 40 km de Stockholm, s-a 
disputat primul meci dintre echipele 
B.S.K.V. Soedertaelje și Steaua Bucu
rești, contînd pentru sferturile de fi
nală (grupa B) ale „Cupei cupelor" 
la baschet masculin.

La capătul unei partide extrem de 
echilibrate, gazdele au obținut o vic
torie la limită : 83—82 (39—39).
• Finala turneului candidaților la 

titlul mondial de șah, disputată la 
Belgrad între marii maeștri Viktor 
Korcinoi și Boris Spasski, s-a încheiat 
aseară cu scorul de 10,5-7,5 puncte 
în favoarea lui Korcinoi, care a ciș- 
tigat Ia mutarea a 41-a cea de-a 18-a 
partidă. Korcinoi devine astfel șa- 
langer oficial al campionului mon
dial Anatoli Karpov, meciul pentru 
titlul suprem urmînd să se desfă
șoare în vara acestui an.

„DACIADA“ — o competiție pentru toți 

Sport și sănătate pe 50 de patinoare 
însemnări din judeful Satu-Mare

Gerul, care s-a instalat de cîtva 
timp și pe meleagurile sătmărene, se 
dovedește parcă mai mult ca în anii 
trecuți un veritabil prieten al sănă
tății și al vigorii fizice pentru sute 
și sute de locuitori mici și mari 
din județ care îndrăgesc sportul atît 
de plăcut și reconfortant cu patine. 
Afirmația o susținem prin existența 
a peste 50 de patinoare artificiale și 
naturale amenajate sau întreținute 
în orașele și comunele județului de 
către organizațiile de pionieri șl 
U.T.C., cu sprijinul profesorilor de 
educație fizică și al conducerilor de 
școli. După cum ne informează tova
rășul Anton Biro, secretar al 
C.J.E.F.S., patinoarele au găzduit sub 
egida „Daciadei", în timpul vacan
ței de iarnă a elevilor, numeroase 
competiții.

Se cuvine cu deosebire evidențiată 
efervescenta activitate ce se desfă
șoară pe patinoarele amenajate la 
școlile nr. 10, 5, liceul industrial 
„Unio" — din municipiu] Satu Mare 
— in parcul orașului Cărei și în cî- 
teva școli din orașul Tășnad sau cele 
din comunele Craidorolț, Doba, Ar- 
dud ș.a. Un fapt deosebit de sem
nificativ pentru marea atracție pe 
care o exercită sportul cu patine îl 
constituie intensificarea întrecerilor 
de... hochei, organizate ad-hoc de e- 
levii înșiși, fapt cu atît mai meri
toriu întrucît nu există în județ o 
tradiție pentru acest sport. Aseme
nea cazuri am întîlnit la școala nr. 5 
și la liceul industrial „Unio" din 
Satu Mare. Conducerea liceului, con- 
statind marea atracție și populari
tate de care se bucură hocheiul

printre elevi, a hotărît să vină în 
sprijinul acestora confecționind, in a- 
telierul școlii, un set de crose. La 
această inițiativă se mai adaugă și 
procurarea unor patine spre a fi 
folosite in colectiv de elevii care nu 
dispun de asemenea echipament. (în 
treacăt fie spus, în comerțul sătmă- 
rean nu se găsesc de la începutul 
iernii patine decît pentru copii de 
3—4 ani. tinerii și alți cetățeni fiind 
nevoiți să-și procure cum pot echi
pament din alte localități).

Afluxul de copii și tineri pe pa
tinoare impune 6 bună întreținere 
zilnică a acestor baze sportive și 
chiar extinderea amenajării de pa
tinoare în școli și pe terenuri pro
pice care in prezent stau nefolosite 
parțial sau total. De altfel, aseme
nea acțiuni sint în curs, cum se în- 
tîmplă, spre exemplu, în curtea clu
bului municipal al tineretului. în 
preajma școlii nr. 6 din Satu Mare 
etc. Astfel de posibilități există insă 
și pe lacul „Pescăruș" din Satu Mare 
— unde doar o mică porțiune este 
amenajată pentru patinoar — în 
parcul pionierilor, precum și în co
mune ca Petrești și Tiream, unde e- 
xistă suprafețe întinse de bălți în
ghețate dar necurățate ; amenajarea 
patinoarelor s-ar putea face în a- 
ceste locuri doar cu puțin efort și 
interes. Factorii răspunzători de or
ganizarea „Daciadei" în județ ar 
fructifica astfel mai din plin posi
bilitățile generoase oferite sportului 
cu patine de vremea geroasă.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

Un nou complex turistic 
la poalele Ceahlăului

Odată cu noul an, intr-o .zonă 
pitorească, situată sub fruntea de 
cremene a muntelui Ceahlău, a 
fost inaugurat un complex turistic 
de mare atracție care, așa cum 
ne-a declarat tovarășul Dumitru 
Chelaru, directorul Oficiului jude
țean de turism Neamț, „cuprinde 
un hotel și alte spații de cazare 
însumind 400 de locuri confortabi
le, un restaurant, săli pentru micul 
dejun, încălzire centrală și alte 
dotări caracteristice oricărei baze 
turistice din mediul urban, deși 
acest complex se află în creierul 
munților".

Tot aici se amenajează o bază 
sportivă pentru practicarea schiului, 
înotului, săli de șah, de ping-pong 
și jocuri mecanice, pîrtii pentru 
săniuțe etc. Fiind situat la con
fluența marilor trasee ale drume
ției care fac legătura cu nordul 
Moldovei, cu valea Bistriței spre 
Dorne, cu Borsecul și Piatra Neamț, 
noul complex turistic de la poalele 
muntelui Ceahlău constituie o a- 
devărată oază a sănătății.

In imagine : Complexul turistic, 
recent inaugurat, de la poalele 
Ceahlăului. (Foto-text: L Manea).

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc sincer pentru amabilul mesaj ce mi l-ați adresat cu ocazia 

aniversării mele. Acesta stă mărturie excelentelor relații de prietenie și coo
perare existente în mod atît de fericit între partidele și guvernele noastre.

Reafirmăm dorința noastră de a lărgi și consolida raporturile ce leagă 
popoarele noastre, in special în lupta pe care ele o duc împotriva colonia
lismului, neocolonialismului, imperialismului și apartheidului.

Vă rugăm să primiți, Excelență și stimate prietene, asigurarea sentimen
telor de mare prietenie, precum și înalta noastră considerație.

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general

al Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilele dumneavoastră 
felicitări transmise cu ocazia aniversării Zilei independenței a Republicii 
Democratice Sudan.

îmi exprim speranța că în noul an se vor întări în continuare cooperarea 
Internațională, pacea și solidaritatea între țările lumii.

Primiți, Excelență, urările noastre cele mai bune de sănătate și fericire, 
de progres continuu și prosperitate pentru poporul român prieten.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ecra- 

nizări“ : „Evadarea"
11,40 Corespondenții județeni transmit...
11,55 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba franceză
17,05 Emisiune în limba germană
19,05 Film serial pentru copii : Cuore
19,30 Telejurnal
19,50 Viața în lumina eticii șl echității 

socialiste
20,25 Film artistic : „îndrăgostițll din 

Toledo". Premieră TV. Coproduc

ție franco-italiană. în distribuție : 
Alida Valii, "Franțoise Arnoul, Ge
rard Landry, Pedro Armendariz. 
Regia : Henri Decoin

21,45 Atelier de creație literar-artistică
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Melodii în premieră cu formația 

„Mondial"
17.20 Radar pionieresc
17,40 Muzică vocală românească
18.15 Ora veselă
19,10 Reportaj de scriitor
19,30 Telejurnal
19.50 Desene animate
20.15 Treptele afirmării
20.50 Colegi de generație — reportaj
21.15 Telex
21.20 Blocnotes — informații utilitare
21,45 Telerama-sport

,JEUNE AFRIQUE" :

Proiecte de combatere 
a deșertificării Sahelului

«Sahelul *) trebuie să se aștepte la 
noi perioade de secetă la fel de pus
tiitoare ca cele care au marcat ul
timii ani. Ele sint pentru moment 
imprevizibile și inevitabile». Acest a- 
vertisment lansat cu un an și jumă
tate în urmă de către un expert al 
Organizației de Cooperare și Dezvol
tare Economică (O.E.C.D.) n-a întir- 
ziat să fie confirmat. în unele țări, 
cum sînt Gambia, Mauritania, Sene
gal, situația pare să fie chiar mai 
serioasă decît perioada precedentă de 
secetă din 1969—1974, care a costat 
viața a aproximativ 100 000 de per
soane.

Ministrul economiei rurale din Ni
ger. B. Manga, actualul coordonator 
al Comitetului permanent de luptă 
împotriva secetei din Sahel, evalua 
la 500 000 tone cantitatea de alimen
te necesare în luna ianuarie în por
turile din vestul continentului afri
can pentru a satisface nevoile de 
hrană ale populației afectate de se
cetă.

în Mauritania, cantitățile de ploi 
căzute au fost inferioare celor din 
1972 și recolta nu reprezintă decît o 
treime din cea obținută în anii nor
mali.

în Senegal, situația din anumite re
giuni, ca cea din Casamance, este, de 
asemenea, gravă, în pofida cîtorva 
ploi tardive. Recolta de cereale nu 
acoperă decît jumătate din necesități 
și cea de arahide, care furnizează 50 
la sută din devizele țării, pare a fi cu 
o treime inferioară față de media 
anilor normali. în nordul țării șepte- 
lul este amenințat din cauza lipsei de 
hrană. în consecință, sint necesare 
circa 180 000 de tone de cereale pen
tru a se evita catastrofa.

în Gambia, precipitațiile au fost cu 
70 la sută Inferioare mediei, ceea ce 
a făcut ca recolta de sorg să fie mai 
mică cu 20 la sută, iar cea de orez cu 
90 la sută.

Situația în celelalte state din Sahel 
este mai puțin dramatică, seceta a- 
vînd caracter local, cum este cazul 
unor regiuni din Mali — Kayes, 
Tombouctou. Gao, regiunile Ouaga
dougou și Ouahigouya din Volta Su
perioară și unele zone din Ciad.

Potrivit informațiilor furnizate de 
F.A.O., o serie de țări occidentale 
mari producătoare de cereale sint 
dispuse să acorde ajutoare în cereale, 
dar se ridică problema transportului 
și mai ales a silozurilor de depozi
tare, capitol la care țările afectate de 
secetă sînt deficitare.

Deșertificarea Sahelului se dato
rează modificărilor climatice ? Aceas
tă întrebare a declanșat multiple stu
dii. Datele meteorologice colectate în 
perioada ultimului secol indică în ge

neral o stabilitate a climatului saha
rian, ceea ce face pe specialiști să 
creadă că deficitul precipitațiilor se 
datorează în special dezvoltării cul
turilor speculative ca arahidele în e- 
poca dominației coloniale, ceea ce au 
dus, de exemplu, in Senegal și în 
Volta Superioară la defrișări masive. 
De asemenea, înmulțirea turmelor de 
animale a antrenat deșertificarea pă- 
mînturilor din zona puțurilor de apă, 
a pășunilor și orașelor. în plus, ne
voile de lemn de foc au făcut ca tă
ierea copacilor să atingă proporții 
alarmante.

Cunoscînd toate aceste elemente, 
statele membre ale „Clubului Sahe
lian", creat în 1976 la Dakar, au ela
borat o strategie eșalonată pe un 
sfert de secol privind o serie de ame
liorări în vederea restabilirii echili
brului ecologic, a «satisfacerii nevoi
lor alimentare ale populației.

Lupta împotriva deșertificării este 
Ia ordinea zilei în Niger, Mali, Ciad. 
Senegal, Volta Superioară. Tineri vo
luntari au desfășurat în cursul verii 
trecute, al doilea an consecutiv, ac
țiuni de plantare de arbori. în nor
dul Saharei, algerienii pun în apli
care un gigantic program de stăvi
lire a înaintării deșertului. Este vor
ba de un baraj verde care se va în
tinde pe trei milioane de hectare și 
se va prezenta ca o perdea de arbori 
cu o lărgime de 20 km și o lungime 
de 1 500 km. Numai pentru regiunea 
Saida statul a alocat 13 milioane de 
dinari. Această regiune marchează 
frontiera între Nordul angajat pe ca
lea dezvoltării industriale și dunele 
de nisip ale Saharei. Proiectul de 
creare a perdelei verzi în regiunea 
Saida a fost făcut cunoscut în 1972, 
dar o serie de experiențe au început 
încă din 1968. Rezultatele promițătoa
re i-au determinat pe experți să în
tocmească un proiect ambițios de pu
nere în valoare a regiunii Saida. A- 
menajările vor permite extinderea 
culturilor agricole și a creșterii ani
malelor. Specialiștii consideră că în 
următorii 15 ani întreaga regiune va 
fi acoperită de păduri și grădini de 
legume. Formarea barajului verde va 
avea astfel efecte binefăcătoare asu
pra regiunii, contribuind în mod în
semnat la restabilirea echilibrului e- 
cologic, oprirea eroziunii solului și 
readucerea ploilor. Această experien
ță algeriană este urmărită cu interes 
de celelalte state din sudul Saharei.

*) Cuvînt de origine arabă care în
seamnă brîu, margine, centură și 
care desemnează zonele de la mar
ginea Saharei ; cuprinzînd mai mul
te state, între care Mauritania, Mali, 
Niger, Senegal. Ciad. Volta Superi
oară etc.

• BRICHETA ANTI- 
ȘOMAJ. Printre obiectele 
care au fost adesea oferite în 
Belgia prietenilor in „luna ca
dourilor" s-a numărat și bri
cheta purtind denumirea : „Cho- 
mage ras-le-bol“. Ceea ce s-ar 
putea traduce aproximativ : 
„sint sătul pînă peste cap" sau 
„mi-e lehamite de șomaj". Bri
cheta a fost confecționată și 
vindută de muncitorii de Ia 
„Capsuleries de Chaud-fontai- 
ne“ in cadrul luptei pe care o 
duc pentru supraviețuirea între
prinderii lor. amenințată cu în
chiderea pe motiv de „nerenta- 
bilitate". Sindicatul susține con
trariul, dar pînă la luarea unei 
hotărirl definitive muncitorii 
asigură continuarea producției, 
fabricând, între altele, în auto- 
gestiune, originala brichetă, care 
s-a vindut foarte bine de săr
bători.

® AMBARCAȚIUNE 
PLIANTĂ. Primul născut al 
anului 1978 pe șantierele nava
le Mathias Thesen din Wismar 
(R.D.G.) este o ambarcațiune 
pliantă pentru două persoane, 
cu o lungime de 2,35 metri si o 
lățime de 1,15 metri. Barca pli
antă cu vîsle, fabricată din po-

liclorură de vinii și furnir re
zistent la apă, poate fi ambala
tă în două cutii (1,50 metri pe 
35 de cm) care încap cît se poa
te de bine în portbagajul unei 
mașini mici, cum ar fi Traban- 
tul. Pentru a monta barca nu 
sînt necesare mai mult de 15 
minute.

• UN FALS, DOUĂ 
FALSURI... Un fabricant bel
gian de perii, Walter Duyck, a 
devenit eroul unor reportaje 
caustice din presa v6st-europea- 
nă, prin tentativa sa nereușită 
de a-și aduce contribuția la 
„moda Hitler" (operație publi
citară lansată de unele cercuri 
de extremă dreaptă în vederea 
„retușării" sinistrei faime a 
„fiihrerului"). Duyck, care se 
proclamă și amator de artă, a 
făcut cunoscut că posedă un 
tablou,, reprezentînd o țărancă, 
semnat „A. Hitler 1916", a că
rui autenticitate ar fi fost con
firmată de experți ai casei lon
doneze „Sotheby’s", precum și 
de un alt reputat specialist en
glez, McKenzie. Revista vest- 
germană „Stern" a ținut să ve
rifice spusele lui Duyck. Dar 
atît casa „Sotheby's", cît și 
McKenzie au declarat că habar 
n-au de tabloul în cauză. Eșe

cul falsului a fost, de fapt, du
blu. Căci s-a găsit în Franța un 
personaj — Jean Loret, comer
ciant falit și cu cazier de de
lapidator, din Saint-Quentin — 
care a susținut că femeia zu
grăvită pe tablou este mama lui, 
ba, mai mult, că el este, așa 
cum i-ar fi mărturisit pretinsa 
lui mamă, fiul lui... Hitler. De
mascarea, însoțită de ilaritate, 
a afacerii l-a lăsat pe liderul 
suprem nazist fără „descendent 
direct" ; din păcate, nu lipsesc 
insă urmașii săi „spirituali"...

• CU FILTRU SAU 
FĂRĂ FILTRU ? Există con
vingerea că țigările cu filtru ar 
fi mai puțin dăunătoare sănă
tății, deoarece filtrul ar reține 
substanțele nocive. Dar, după 
cum arată revista „Science et 
Vie", un cercetător american a 
demonstrat că filtrele țigărilor 
împiedică diluarea fumului de 
către oxigen, ceea ce face ca 
fumătorii să absoarbă mai mult 
oxid de carbon, gaz, după cum 
se știe, otrăvitor. Deci, la între
barea cum e mai bine : cu sau 
fără filtru, răspunsul medicinii 
este unul singur : este prefera
bil să nu se fumeze deloc 1

DE PRETUTINDENI
• ADOPTAT! UN... 

LUP. Un animal pe cale de 
dispariție este lupul american 
de prerie, a cărui pradă o con
stituiau turmele de bizoni. O- 
dată cu decimarea acestora și 
lupii de prerie și-au împuținat 
tot mai mult rîndurile. Pentru 
salvarea ultimelor exemplare, 
soții Jack și Margie Lyunch au 
creat, în 1920, o rezervație „Lo- 
boland" (țara lupilor). Acum, 
datorită crizei, cei doi nu mai 
sînt in măsură să acopere chel
tuielile legate de menținerea 
rezervației. Ca atare, ei oferă 
amatorilor cite un lup spre a- 
dontare : în schimbul sumei de 
20 dolari pe lună (cît costă în
treținerea unui exemplar), „pă
rinții adoptivi" dobîndesc drep
tul să-și fixeze o plăcuță cu nu
mele la intrarea rezervației șl 
să viziteze de cite ori poftesc 
animalul adoptat

• CINCI CRONO- 
METRE INTR-UNUL SIN
GUR. Cronometrul electronic

suedez „Digistop" are patru re
gistre de memorie și indicator 
de timp cu cifre luminiscente. 
Cronometrul permite înregistra
rea simultană a rezultatelor 
realizate de cinci sportivi. Tim
pul realizat de unul din spor
tivi este afișat pe indicator, iar 
rezultatele celorlalte sînt înscri
se în memorie și pot deveni vi
zibile prin apăsarea pe un bu
ton. Cronometrul „Digistop" în
registrează și sutimi de secun
dă, fapt ce-1 face propice și 
pentru cercetări în diferite do
menii ale științei și tehnicii.

• „NOAPTEA VIER
MILOR GIGANTICI". 
După invadarea ecranelor cine
matografelor din Occident de 
șoareci gigantici, de crapi cît 
un vițel și de păianjeni de mă
rimea unui elefant, iată o nouă 
peliculă apocaliptică — cu titlul 
de mai sus — pe care Holly- 
wood-ul o oferă spectatorilor. 
De data aceasta este vorba de 
viermi de dimensiuni neobiș
nuite, care, siliți să iasă la su
prafață, în urma rupturii unui 
cablu subteran de înaltă ten
siune, invadează , un orășel din 
sudul Statelor Unite. Scenele de 
groază care urmează sînt ușor 
de închipuit. Printre altele, un

prim-plan înfățișează devorarea 
de către viermii giganți a unui 
pescar. Mai poate fi de mirare, 
în aceste condiții, că, după cum 
arată statisticile, numărul spec
tatorilor de film în S.U.A. și 
alte țări din Occident a conti
nuat să scadă în mod îngrijoră
tor în cursul anului trecut ?

• TRANCHILIZANTE... 
NELINIȘTITOARE. Tran‘ 
chilizantul cel mai larg uti
lizat in S.U.A. — valiumul — 
precum și alte produse din a- 
ceeași categorie constituie o- 
biectul unei controverse publi
ce între autoritățile federale și 
industria farmaceutică. Admi
nistrația americană pentru pro
duse alimentare și farmaceuti
ce (F.D.A.) a apreciat că medi
cii ar trebui să reexamineze pe
riodic efectele tratamentului cu 
medicamentele respective. Re
comandarea F.D.A. pornește, 
între altele, de la concluziile 
unor studii care atestă că aces
te produse pot provoca malfor
mații ale fătului, in cazul cînd 
sînt administrate femeilor în
sărcinate.

• „ARTA MAGNE
TICĂ". Sculptorul grec Takis

este autorul unei originale teh
nici decorative care se bazează 
pe principiul magnetismului. El 
utilizează ca „materie primă" 
un lichid impregnat cu particu
le minerale. Această emulsie 
vîscoasă se deformează ca ur
mare a acțiunii unor magneți și 
creează combinații de forme și 
volume din cele mai neaștep
tate, în continuă mișcare, obți- 
nîndu-se un inedit efect deco
rativ.

• CONTROVERSĂ. 
Un pește de talie mică (snail 
darter) care trăiește doar in 
riul Tennessee din S.U.A. este 
amenințat cu dispariția prin 
construirea unui costisitor baraj 
— Tellico (127,5 milioane de do
lari). Curtea Supremă de Jus
tiție va trebui să decidă cine va 
fi sacrificat : peștele unicat sau 
barajul construit aproape în în
tregime. Intervenția Curții Su
preme a devenit necesară în 
urma avertismentului unui grup 
de oameni de știință că prin 
construirea barajului peștele va 
dispărea. Potrivit unei legi din 
1973, nici o construcție nu tre
buie să pericliteze existența a- 
nimalelor.
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Constituirea unei
antiapartheid

PRETORIA 12 (Agerpres). — Lide
rii populației sud-africane zulu. 
ai Partidului lucrătorilor metiși și 
Partidului indian al reformelor au 
constituit o alianță politică în scopul 
„elaborării unei strategii comune de 
luptă împotriva apartheidului' 
declarat liderul 
zulu „Inkhata", 
Hotărîrea privind 
mișcări antiapartheid a fost anunțată 
la sfîrșitul unei reuniuni, desfășura
tă în localitatea Ulundi, centrul admi
nistrativ al bantustanului Kwazulu, 
locuit de populația africană zulu, în 
prezența liderilor celor trei forma-

I" — a
Mișcării culturale 
Gatsha Buthelezi. 

crearea acestei

VENEZUELA ORIENTUL MIJLOCIU

9
pentru realizarea unității de acțiune

alianțe politice 
în R. S. A.

țiuni politice, relatează agențiile 
France Presse și U.P.I.

Comisia provizorie de coordonare 
a mișcării antiapartheid este condu
să de Gatsha Buthelezi. în cadrul 
unei conferințe de presă, acesta a de
clarat că poporul oprimat din Africa 
de Sud trebuie să găsească o stra
tegie comună împotriva apartheidu
lui. Mișcarea preconizează organi
zarea unei conferințe naționale in ca
drul căreia să fie elaborată o nouă 
Constituție a Republicii Sud-Afri- 
cane. Prima reuniune a noii mișcări 
antiapartheid — au anunțat fondatorii 
ei — va avea loc la 13 martie a.c.

CARACAS 12 (Agerpres). — La 
Caracas a avut loc, miercuri, o reu
niune a principalelor patru partide 
de stingă din Venezuela — Partidul 
Comunist din Venezuela, Mișcarea 
pentru Socialism (M.A.S.), Mișcarea 
Electorală a Poporului (M.E.P.), Miș
carea de Stînga Revoluționară (M.I.R.) 
— consacrată realizării unității in per
spectiva viitoarelor alegeri, din de
cembrie anul acesta, și a unei plat
forme comune de acțiune în diverse 
domenii de activitate.

La încheiere a fost dată publicității 
o declarație comună în care se subli
niază necesitatea depășirii deosebiri
lor de vederi pentru realizarea unei 
baze^ de înțelegere. Se preconizează, 
totodată, crearea de mecanisme pen
tru strîngerea unității cu alte gru
pări politice și personalități indepen
dente.

S-a hotărît crearea unei comisii de 
legătură, formată din secretarii ge
nerali al celor patru partide.

• Lucrările Comitetului mili
tar egipteano-israelian • Con

vorbiri algeriano-siriene
CAIRO 12 (Agerpres). — La Cairo 

au început lucrările Comitetului mi
litar egipteano-israelian. Delegația 
egipteană este condusă de ministrul 
de război și al producției militare, 
generalul Ghani AI Gamassi, iar cea 
israeliană de ministrul apărării, ge
neralul Ezer Weizman.

După cum relevă agenția M.E.N., 
în cadrul lucrărilor comitetului a 
fost abordată problema implantărilor 
isracliene în nordul Sinaiului. „Par
tea egipteană, precizează agenția 
M.E.N., cere evacuarea totală a aces
tui teritoriu, prezența forțelor israe- 
liene in această parte a Sinaiului 
fiind în contradicție cu suveranitatea 
Egiptului".

Un document demascator al Asociației internaționale
a juriștilor democrați

500 000 DE PERSOANE IN
Asociația internațională a juriști

lor democrați a dat publicității un 
document în care demască politica 
inumană a regimului de la Pretoria 
față de populația de culoare, majori
tară în țară. în document se arată 
că, în fiecare an, circa o jumătate de 
milion de africani sînt arestați și în
temnițați în R.S.A. pe baza așa-numi- 
telor legi privind controlul identității, 
în închisorile țării aflîndu-se astfel 
in permanență aproximativ 100 000 
de persoane deținute în mod arbitrar. 
Se arată, totodată, că, așa cum au 
demonstrat-o ultimele evenimente, în 
închisorile sud-africane numeroși de-

TEMNIȚELE SUD-AFRICANE
ținuți politici sînt asasinați, iar cel 
care ajung în fața tribunalelor sînt 
condamnați la pedepse din cele mai 
grele.

Documentul cere încetarea tortu
rării și asasinării africanilor de către 
forțele represive ale regimului sud- 
african și eliberarea imediată a tutu
ror deținuților politici din R.S.A. Re- 
levînd caracterul legitim al luptei 
populației majoritare împotriva regi
mului rasist, Asociația internațională 
a juriștilor democrați cere guverne-' 
lor să promoveze o politică de izolare 
a R.S.A. pe plan politic, economic, 
militar și diplomatic.

Atac al forțelor patriotice Zimbabwe
in apropiere de Salisbury

Proiecte de cooperare economică
in zona andină

SALISBURY 12 (Agerpres). — Un 
comunicat militar dat publicității de 
către regimul rasist de la Salisbury 
recunoaște că unități ale forțelor pa
triotice Zimbabwe 
atac asupra zonei 
doar la 30 km de 
cu pierderi umane

Comunicatul precizează că este 
pentru prima oară cînd patrioții zim-

au întreprins un 
Chinamora, aflată 

Salisbury, soldat 
și materiale, 

precizează că

babwe lansează un atac la o distanță 
atît de mică de capitală.

★
Regimul minoritar al lui Ian Smith 

cheltuiește zilnic aproximativ 800 000 
de dolari pentru întreținerea aparatu
lui represiv, a cărui principală sarcină 
constă în lichidarea oricărei forme a 
luptei populației africane pentru in
dependență 
social.

națională și progres

în sprijinul luptei de 
naționala din Rhodesia

eliberare
si Namibia

BOGOTA 12 (Agerpres). — 
anul curent, Pactul andin și-a 
o serie de programe de cooperare în 
domeniile industrial, agricol, comer
cial și tehnologic — a declarat coor
donatorul Juntei Acordului de la 
Cartagena, Jesus Alberto Fernandez, 
în ramura industrială, a arătat el, vor. 
fi luate în considerare propunerile 
juntei privind îmbunătățirea progra
melor de dezvoltare a cooperării în 
domeniile metal-mecanic, petrochi
mic, siderurgic, de îngrășăminte, e- 
lectronic și de telecomunicații, iar în 
cea agricolă se va urmări continua
rea aplicării programului inițiat, a-

Pentru 
propus

cordîndu-se prioritate acțiunilor 
caracter fitotehnic. Un loc aparte îl 
deține preocuparea pentru crearea 
infrastructurii necesare constituirii 
unui sistem zonal al circulației măr
furilor și în special a alimentelor.

In 1978 urmează să fie stabilite, 
totodată, normele andine privind 
taxele vamale externe comune, poli
tica promovării exporturilor, regimul 
achizițiilor de stat. introducerea 
sistemului pentru hidrometalurgia 
cuprului, folosirea integrală a resur
selor forestiere, valorificarea supe
rioară a zăcămintelor carbonifere șl 
altele.

cu

★
Președintele Egiptului, Anwar El 

Sadat, l-a primit, la Assuan, pe mi
nistrul israelian al apărării, Ezer 
Weizman, conducătorul delegației Is
raelului în Comitetul militar egip- 
teano-israelian.

în cadrul proceselor profunde ce au loc în viața 
simțită mișcarea din rindul păturilor țărănești în 
nizații sindicale, pentru a putea face față presiunilor monopoliste in sec
torul agricol. Fotografia înfățișează o întrunire țărănească în apropiere 

de Sevilla

Spaniei, se face tot mai 
vederea creării de orga-

Un studiu al F.A.O. despre

Disponibilitățile alimentare șl con
sumul de hrană pe locuitor s-au a- 
meliorat în ultimii doi ani in țările 
în curs de dezvoltare, apreciază un 
studiu al F.A.O. (Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și A- 
gricultură) publicat în revista „Ce
res". Producția de alimente pe locui
tor, afirmă studiul, a atins chiar ni
velul aproape record în regiunile în 
curs de dezvoltare, cu excepția Afri-

cii, unde există o scădere de 6 la sută 
față de media 
acest continent, 
crescut de la 8 
la sută in 1975, 
a suferit doar o ușoară îmbunătățire, 
răminînd încă departe de a fi satis
făcătoare. Seceta din zona Sahel și 
alte fenomene sînt menționate între 
cauzele care au agravat deficitul ali
mentar în Africa.

anilor 1961—1965. In 
deficitul alimentar a 
la sută în 1971 la 10 
iar de atunci situația

★
DAMASC 12 (Agerpres). — Pre

ședintele Algeriei, Houari Boumedie- 
ne. și-a încheiat joi vizita întreprin
să la Damasc, unde a avut convor
biri cu președintele Siriei, Hafez Al- 
Assad. Cei doi șefi de stat au exa
minat probleme privind situația din 
Orientul Mijlociu.

★
CETATEA VATICANULUI 12 (A- 

gerpres). — Ministrul de externe al 
Israelului, Moshe Dayan, care se află 
în vizită la Roma, a fost primit joi 
la Vatican de Papa Paul al VI-lea. 
Potrivit relatărilor agenției United 
Press International, s-a procedat la 
un schimb de vederi asupra viitoru
lui Ierusalimului. După cum infor
mează agenția France Presse, Papa 
Paul al VI-lea s-a pronunțat în fa
voarea „unei soluții care să satis
facă exigentele esențiale de secu
ritate și justiție pentru toate popoa
rele din regiune".

Reportaj din Cosmos

Programul noului guvern turc
ANKARA 12 (Agerpres). — Primul 

ministru al Turciei, Biilent Ecevit, 
a prezentat, joi, în parlament, pro
gramul politic al guvernului.

Bulent Ecevit a anunțat că guver
nul său urmărește, în vederea redre
sării economiei, să aplice o creștere 
atent planificată și echilibrată, pu- 
nînd accentul pe investițiile din do
meniul energetic, pe constituirea de 
cooperative în sectorul agricol, pe 
sporirea exporturilor, reducerea risi
pei și consumului excesiv. El a anun
țat măsuri și proiecte legate de re
forma agrară, combaterea 
economisirea energiei și 
drepturilor femeii.

în ce privește politica 
premierul a afirmat că ea 
zată pe relații pașnice cu celelalte 
țări din regiune, pe încredere și in
teres reciproc. El s-a pronunțat în 
favoarea creșterii cooperării. în spe
cial în domeniul economic, cu țările 
din Balcani, din Orientul Mijlociu și

corupției, 
protejarea

externă, 
va fi ba-

din zona Mediteranei. In problema 
cipriotă, Ecevit a reafirmat punctul 
de vedere al Turciei, care se pronun
ță pentru un stat federal, bizonal și 
bicomunitar.

Premierul Ecevit a afirmat că țara 
sa, care a adus, de-a lungul anilor, 
contribuții la Alianța atlantică 
„peste puterile economice naționale", 
a întîmpinat dificultăți în satisfa
cerea nevoilor sale militare de la 
aliații ei. în consecință, guvernul său 
va dezvolta un nou concept de apă
rare națională, „în concordanță cu 
nevoile și resursele țării". Turcia — 
a spus ej — își va onora îndatoririle 
care îi incumbă ca membru ■—» 
N.A.T.O., dar va acorda priorii, e 
propriei securități naționale și inde
pendenței. Apreciind că o parte din 
actualele acorduri încheiate cu țările 
Pieței comune au constituit 
cole în 
turcești, 
acorduri 
relațiile

obsta- 
calea dezvoltării industriei 
Ecevit a declarat că aceste 
vor trebui reajustate, ca și 
Turciei cu C.E.E.

agențiile de presă transmit

LUSAKA 12 (Agerpres). — Vorbind 
la deschiderea lucrărilor sesiunii par
lamentare, președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a declarat că lupta 
armată constituie singura cale efica
ce pentru realizarea obiectivului eli
berării Sudului Africii. El a arătat că 
dacă lupta armată va înceta în Zim
babwe și Namibia, negocierile vizind 
soluționarea problemelor celor două 
țări vor eșua. Șeful statului zambian 
a relevat necesitatea ca mișcările de 
eliberare din Rhodesia și Namibia 
să-și intensifice acțiunile de luptă în 
cursul anului 1978.

Referitor la problema rhodesiană, 
Kenneth Kaunda a spus că orice ne
gocieri asupra independenței terito
riului Zimbabwe fără participarea 
Frontului Patriotic nu vor aduce

actualele încercări ale re
ia Salisbury de a ajunge

pacea și că 
gimului de 
la o așa-zisă soluție internă nu con
stituie decît o manevră destinată să 
divizeze mișcarea de eliberare națio
nală rhodesiană și populația de cu
loare majoritară.

în ceea ce privește Namibia, pre
ședintele Kaunda a subliniat că orice 
încercare a guvernului rasist sud- 
african de a acorda independența a- 
cestui teritoriu fără participarea Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) la acest pro
ces va fi sortită eșecului.

Kenneth Kaunda a reafirmat spri
jinul țării sale față de mișcările de 
eliberare națională din Namibia și 
Rhodesia.

Emisiune televizată din complexul pilotat „Saliut-6” 
„Soiuz-26” — „Soiuz-27“

ția orbitală „Saliut-6“, 
care găzduiește de 
peste o lună pe cos
monauta luri Roma
nenko și Gheorghi Gre
ciko. Cei patru cosmo- 
nauți s-au intîlnit în 
compartimentul de lu
cru al stației, au trans
mis spre Pămînt un 
reportaj televizat de 
15 minute și, pentru a 
sărbători evenimentul, 
au toastat ...cu suc de 
vișine pentru noi in- 
tîlniri fericite pe orbi
tă. Konstantin Feok
tistov a menționat că 
echiparea stației „Sa- 
liut-6“ cu două siste
me de cuplare deschi
de posibilitatea reali
zării cu eficientă spo
rită a unor activități 
ca schimbarea echipa
jelor, aprovizionarea 
expedițiilor științifice.

MOSCOVA 12 (A-
gerpres). — Cosmo
nautica sovietică a fă
cut incă ■ un pas pe 
calea realizării, pe or
bite circumterestre, de 
construcții inginerești 
complexe, destinate 
îndeplinirii unui cerc 
larg de 
fice și 
declarat 
monaut 
Feoktistov, 
constructorii de frunte 
ai tehnicii cosmice so
vietice, referindu-se la 
crearea complexului 
„Saliut-6“ — „Soiuz- 
26“ — „Soiuz-27“. Du
pă cum s-a anunțat, în 
după-amiaza zilei de 
11 ianuarie, nava „So- 
iuz-27", avind la bord 
pe Vladimir Djanibe- 
kov și Oleg Makarov, 
a fost cupiată de sta-

sarcini științi- 
economice, a 
pilotul cos- 

Konstantin 
>, unul din

organizarea rapidă a 
lucrărilor de salvare.

Cei patru cosmo- 
nauți vor realiza, timp 
de cinci zile, la bordul 
stației o serie de ex
periențe, apoi „echipa
jul de vizită" (Vladi
mir Djanibekov și O- 
leg Makarov) se va 
intoarce pe Pămînt cu 
nava de transport 
„Soiuz-26“ — utilizată 
de Iuri Romanenko și 
Gheorghi Greciko.

Nava de transport 
„Soiuz-27“ a adus la 
bordul stației „Saliut- 
6“ echipamente științi
fice, scrisori, ziare, 
cărți. (De menționat 
că primul transport 
poștal spațial datează 
din 1969, cînd s-a rea
lizat cuplarea navelor 
cosmice sovietice ,.So- 
iuz-4“ și ,,Soiuz-5“).

Colaborarea româno-bul- 
gară în domeniul siderur
giei. La 12 ianuarie a fost semnat 
la Sofia protocolul ședinței grupului 
de lucru româno-bulgar de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
în domeniul siderurgiei. Protocolul 
prevede o creștere cu 20 la sută a 
schimburilor de produse siderurgice 
în comparație cu anul precedent, 
precum și extinderea colaborării teh- 
nico-științifice dintre cele două țări 
în domeniul metalurgiei.

sebftă a fost acordată evoluției si' 
tuației din Orientul Mijlociu.

Convorbiri sovieto—alge
riene. ^a Moscova an ayut, loc, 
la 12 ianuarie, convorbiri între 
Aleksei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și președintele 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene, sosit 
în aceeași zi în capitala sovietică. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
au fost examinate stadiul actual șl 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări. O atenție deo-

Congresul specialiștilor 
în științe politice din R.S.F. 
Iugoslavia ?i_a încePut lucrările 
la Belgrad. Președintele I. B. Tito 
a adresat congresului o telegramă 
de salut, în care a subliniat impor
tanța deosebită a realizării unei le
gături permanente și a unei strînse 
unități între 
tică. El și-a 
că congresul 
substanțială 
politic al societății socialiste bazate 
pe autoconducere din Iugoslavia.
• - < 

ciale și de cooperare intre țările din 
regiunea Asiei și Pacificului. Totoda
tă, el a condamnat politica protec- 
ționistă în domeniul comerțului prac
ticată de unele țări industrializate.

INTERESELE VITALE ALE POPOARELOR VIETNAMEZ Șl KAMPUCHIAN, INTERESELE PĂCII

Șl SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE CER

Să se pună capăt conflictului, să se asigure restabilirea
relațiilor de înțelegere, bună vecinătate și conlucrare

Cu sentimente de îngrijorare, de. 
profundă mihnire și regret a luat cu
noștință 
noastră 
granița 
Vietnam 
Așa cum 
nelor celor două țări, așa cum a fost 
informat guvernul român, incidentele 
de la frontiera vietnamezo-kampu- 
chianâ au cunoscut o puternică agra
vare odată cu începerea noului an. 
Sursele oficiale din ambele țări arată 
că este vorba despre desfășurarea u- 
nor importante forțe militare, inclu- 
zînd numeroase divizii, mari unități 
de artilerie și tancuri, forțe aeriene. 
Operațiunile de război au cuprins în
treaga regiune de frontieră. Au avut 
loc și continuă să se desfășoare și 
în prezent lupte grele, soldate, po
trivit relatărilor oficiale din cele 
două țări, cu mii de morți și răniți, 
cu mari pagube materiale și pierderi 
umane. Comunicatele date publicită
ții în cele două capitale relatează 
despre adînci pătrunderi teritoriale, 
ocuparea unui șir de localități, bom
bardarea de centre populate, incen
dierea depozitelor de hrană ale popu
lației și alte distrugeri de propor
ții, cu serioase consecințe asupra 
economiilor naționale ale țărilor res
pective ; totodată, zeci de mii de fa
milii din regiunea 
ră luptele au fost 
exodului.

Fără îndoială că 
tului constituie o 
tului că îndelungata dominație impe
rialistă asupra Peninsulei Indochine- 
ze, politica arbitrară a colonialiștilor 
au lăsat, 
probleme 
tre cele 
probleme 
de altfel, 
sat în general în urma sa, 
unde s-a exercitat în lume, grave și 
complicate probleme de ordin politic, 
teritorial, etnic, social etc. Viata a 
arătat și arată însă că toate aceste 
probleme pot și trebuie să fie re
zolvate numai pe cale politică, paș
nică, prin tratative pe bază de egali
tate și respect reciproc, evitîndu-se 
încordarea, confruntările armate, a-

opinia publică din țara 
de incidentele grave de la 
dintre Republica Socialistă 
și Kampuchia Democrată, 

au arătat declarațiile guver-

unde se destășoa- 
silite să ia calea

izbucnirea conflic- 
consecintă a fap-

ca o grea moștenire, 
litigioase nerezolvate în- 
două țări — îndeosebi 
de frontieră — așa cum, 
dominația străină a lă- 

ori-

gravarea conflictelor, care aduc grave 
'prejudicii popoarelor respective, pri
mejduind pacea întregii lumi.

Evenimentele tragice de la frontie
ra vietnamezo-kampuchiană provoa
că o adîncă durere poporului român, 
tuturor prietenilor Vietnamului și 
Kampuchiei, care se pronunță pentru 
oprirea, cît mai grabnică a acestui 
curs profund contrar intereselor fun
damentale ale popoarelor vietnamez 
și kampuchian, intereselor păcii și 
securității in regiune și in întreaga 
lume. Aceasta se impune cu atît mai 
mult, cu cit între popoarele celor 
două state există vechi tradiții de 
prietenie și colaborare. Așa cum este 
cunoscut. în perioada dominației co
loniale și, ulterior, în anii grei ai 
agresiunii imperialiste, ele au acțio
nat împreună, cot la cot, în strinsă 
solidaritate, împotriva dușmanului 
comun, s-au întrajutorat frățește, reu
șind. printr-o luptă grea, să-i infrîn- 
gă și să-i alunge pe agresori, să-și 
cucerească independența și suverani
tatea națională. Este, de aceea, cu 
totul anormal și dureros ca, acum, 
popoare care au dat atîtea jertfe și 
au făcut atîtea sacrificii 
plinirea acestor aspirații 
se înfrunte între ele.

Chiar dacă între cele 
care s-au eliberat cu prețul unor gre
le sacrificii, există probleme nesolu
ționate — și chiar dacă aceste pro
bleme au un caracter complex — 
normal și logic este să se acționeze 
pentru dezvoltarea unor relații de co
laborare, bazate pe principiile res
pectului deplin al suveranității 
și independenței naționale al fie
căruia. al integrității teritoria
le, neamestecului în treburile in
terne, egalității depline în drep
turi, respectului reciproc, nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu 
forța.

Se știe că independența și suve
ranitatea națională au constituit te
lurile fundamentale care au animat 
și mobilizat popoarele celor două 
țări în lupta dusă de-a lungul dece
niilor împotriva celor ce atentau la 
acest drept sacru al lor, ca și al altor 
popoare ale lumii. De aceea, res
pectarea independenței și suvera
nității naționale cucerite cu uriașe 
sacrificii, a dreptului fiecărui po-

pentru îm- 
arzătoare să

două țări,

por din Peninsula Indochineză de 
a se bucura de neatîrnare, de 
a fi singur stăpîn pe propriile des
tine, de a-și orîndui viața așa cum 
dorește, fără nici un fel de imixtiune 
din afară se impune astăzi ca un 
comandament major pentru asigu
rarea 
ritate necesare operei i 
a rănilor și distrugerilor 
război, operei de refacere 
tare, de edificare a unei 
înfloritoare.

Așa cum este cunoscut, 
victoriei împotriva intervenției străi
ne, în Peninsula Indochina au avut 
loc importante transformări revolu
ționare. Poporul vietnamez, al cărui 
vis de reunificare și-a găsit deplină 
materializare, construiește azi socia
lismul pe întreg teritoriul patriei. In 
același timp, poporul Kampuchiei 
Democrate înfăptuiește adînci prefa
ceri sociale în vederea edificării unei 
noi orînduiri. socialiste. Firește că a- 
ceasta presupune în mod imperios 
concentrarea tuturor forțelor acestor 
popoare, tuturor energiilor și re
surselor lor materiale și umane 
în direcția construcției pașnice. A- 
ceasta presupune condiții de pace 
și liniște, colaborare activă în spiritul 
relațiilor de bună vecinătate, stator
nicirea unei ambianțe de înțelegere 
și conlucrare. încordarea relații
lor reciproce, confruntările arma
te nu pot sluji depît intereselor 
cercurilor imperialiste, celor care 
urmăresc să dezbine popoarele, să 
le submineze eforturile consacrate 
consolidării independenței, înfăptuirii 
aspirațiilor lor de progres.

România socialistă, după cum este 
cunoscut, se situează statornic, con
secvent pe poziția că orice pro
blemă litigioasă — oricît ar fi 
de complicată, de dificilă sau 
complexă — poate și trebuie so
luționată pe cale pașnică, prin tra
tative politice, prin discuții între 
părțile direct implicate, în condiții 
de respect reciproc, manifestîndu-se 
spirit de înțelegere și receptivitate 
reciprocă. Această poziție este pe de- 

, plin confirmată de întreaga expe
riență a vieții internaționale ; cu atît 
mai mult se impune soluționarea paș
nică. prin tratative și convorbiri, a 
problemelor dintre două țări în care

condițiilor de pace și secu- 
necesare operei de lecuire 

lăsate de 
și dezvol- 
civilizații

în urma

puterea se află în mîinile oamenilor 
muncii, între popoare care construiesc 
aceeași orînduire, care militează 
pentru aceleași idealuri și aspirații.

Poporul român nutrește sentimente 
de trainică și profundă prietenie față 
de popoarele vietnamez și kampu
chian. Partidul nostru, România 
socialistă, întregul popor român 
și-au 
ment 
lupta 
neabătut 
sub toate 
planurile — material, moral, politic 
și diplomatic — în repetate rînduri 
conducătorii popoarelor reșpective 
exprimînd înalta prețuire pentru a- 
cest sprijin. în mod neobosit, parti
dul și statul nostru, secretarul general 
al partidului, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au acționat pentru încetarea agresi
unii imperialiste și stingerea foca
rului de război din Indochina, pentru 
o soluționare justă a conflictului in 
conformitate cu dreptul inalienabil al 
popoarelor din regiune de a se bu
cura de libertate, de a-și hotărî sin
gure soarta fără nici un amestec din 
afară, precum și în conformitate cu 
interesele fundamentale ale 
securității internaționale.

Salutînd cu deosebită 
ție încheierea victorioasă 
tei popoarelor din Peninsula In- 
dochineză — care a demonstrat eloc
vent că în zilele noastre nu există 
forță în stare să înăbușe voința unui 
popor hotărît să-și apere cu orice 
sacrificii libertatea și independența 
— poporul român, ca prieten sincer 
al popoarelor vietnamez și kampu
chian, le-a dorit și le dorește din 
toată inima să obțină succese din ce 
în ce mai mari pe calea făuririi unei 
vieți noi, de pace, prosperitate și pro
gres. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului, România este 
dornică să dezvolte în continuare re
lații strînse, de 
de conlucrare 
ceste țări 
facă totul 
ca și în 
fie bazate 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames-

nostru, 
popor 

din primul mo- 
militantă cu 

dreaptă, acordîndu-le 
sprijin internaționalist, 

formele și pe toate

teoria și practica poli- 
exprimat convingerea 

va aduce o contribuție 
la întărirea sistemului

La Centrul cultural românesc 
de pe lingă Universitatea cato
lică din Louvain-la-Neuve a 
fost organizată o gală de filme 
documentare sub genericul „Iti
nerare românești". Filmele pre
zentate au evocat momentele de 
seamă ale istoriei patriei, figu
rile marilor voievozi, monumen
tele și ctitoriile cultural-artisti- 
ce ridicate de-a lungul veacuri
lor, mărturii ale unei istorii și 
civilizații milenare.

La 10 ianuarie, In orașul israe
lian Givataim a avut loc o sea
ră culturală românească consa
crată aniversării centenarului 
Independenței de stat a României.

Partidul 
întregul 

manifestat 
solidaritatea 
lor

păcii și

satisfac- 
a lup-

colaborare, prietenie, 
multilaterală cu a- 

este hotărîtă să 
acest sens. Dorim 

să 
al

Și
în

viitor aceste relații 
pe respectul strict

tecul în treburile interne, pe solida
ritate și întrajutorare în lupta pentru 
construcția noii orinduiri.

Animată de aceste gînduri și sen
timente, România consideră că tre
buie făcut totul, trebuie depuse orice 
eforturi pentru încetarea imediată a 
focului și sistarea tuturor operațiuni
lor militare, pentru trecerea cit mai 
grabnică la soluționarea pașnică a 
conflictului dintre cele două țări, 
în acest scop, un imperativ primor
dial este retragerea trupelor ambelor 
state în granițele existente, urmind 
ca problemele în dispută să fie abor
date la masa tratativelor, unde să fie 
discutate tovărășește, într-Un spirit 
de înțelegere și respect reciproc al 
intereselor popoarelor respective, al 
cauzei păcii și securității în lume. 
Oricît de spinoase ar fi proble
mele ivite, în soluționarea lor 
trebuie să fie exclus cu desăvîrși- 
re războiul, să se meargă exclusiv și 
neabătut pe calea tratativelor. Inte
resele reale, fundamentale ale Viet
namului și Kampuchiei impun să se 
facă auzit glasul rațiunii și înțelegerii 
și nu al tunurilor, cer ca cele două 
guverne și popoare să acționeze in 
spiritul înaltei responsabilități ce le 
incumbă, trecînd neîntîrziat Ia rezol
varea politică, pașnică a problemelor.

Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste, a poporului român că 
un asemenea curs corespunde întru 
totul intereselor vitale ale celor două 
popoare, înaintării celor două po
poare pe calea refacerii și propă
șirii, a înțelegerii reciproce, avînd 
totodată o mare însemnătate pentru 
întărirea solidarității tuturor popoa
relor în lupta împotriva imperialis
mului, pentru victoria cauzei progre
sului social și păcii în lume.

Poporul român își exprimă spe
ranța că de ambele părți se va ac
ționa pentru a se pune capăt cît mai 
grabnic conflictului, pentru a se re
stabili relații 
colaborare și 
tre popoarele 
chian. între 
această parte a lumii. în conformi
tate cu interesele lor vitale, cu aspi
rațiile de făurire a unei vieți libere 
și prospere, cu cauza generală a co
laborării, păcii și destinderii inter
naționale.

Criza de guvern din Por
tugalia. Președintele Ramalho 
Eanes a avut o întrevedere cu se
cretarul general al P.C. Portughez, 
Alvaro Cunhal, care a expus șefului 
statului punctul de vedere al P.C.P. 
asupra desfășurării negocierilor con
sacrate soluționării crizei guverna
mentale. Pe de altă parte. Carlos 
Costa, șeful delegației P.C.P. la ne
gocierile cu partidul socialist, a de
clarat că noua echipă guvernamen
tală ar putea include personalități de 
stingă, aparținînd sau nu unor for
mațiuni politice.

Sesiunea ESCAP <Comi- 
tetul pentru comerț al Comisiei eco
nomice și sociale a O.N.U. pentru A- 
sia și Pacific) și-a început lucrări
le la Bangkok. în ședință de deschi
dere. J. B. P. Maramis, secretarul e- 
xecutiv al ESCAP, a subliniat im
portanta dezvoltării relațiilor comer-

de bună vecinătate, de 
conlucrare pașnică în- 

vietnamez și kampu- 
toate popoarele din

Reconstrucție.In orașul Tang- 
șan, din R. P. Chineză, pe care 
devastatorul cutremur din 28 iulie 
1976 îl transformase în ruine, toate 
cele 270 de întreprinderi industriale 
și-au reluat complet activitatea. Pină 
la sfîrșitul lunii decembrie 1977, 92 
la sută dintre întreprinderile indus
triale reconstruite au atins capacita
tea de producție dinainte de cutre
mur. Planul de stat pe 1977 a fost 
îndeplinit cu mult înainte de termen, 
iar valoarea producției industriale a 
ajuns, la sfîrșitul anului trecut, ni
velul din 1975—1976.

Convorbiri Ia Diisseldorf.
O delegație a P.C. German, condu
să de președintele partidului. Herbert 
Mies, și o delegație a Partidului So
cialist Unit din Berlinul occidental, 
condusă de Gerhard Danelius, pre
ședintele P.S.U., au avut convorbiri 
la Diisseldorf, privind activitatea ce
lor două partide, probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

La bordul traulerului 
românesc „Razelm", ancorat 
în portul Monrovia, a avut loc cere
monia inaugurării operațiunilor de 
pescuit oceanic pe care le va între
prinde partea română în apele teri
toriale liberiene, pe baza unor do
cumente de cooperare încheiate re
cent între întreprinderea de pescuit 
oceanic „Tulcea" și „Mesurado Cor
poration Consolidated“-Monrovia, pre
cum și între „Prodexport“-București 
și „Mesurado Fishing Company, 
Ltd.“-Monrovia.

Poziții ale partidului de 
guverndmînt din Italia. D1- 
recțiunea Partidului Democrat-Creș- 
tin. de guvernămînt, din Italia a ■ 
probat miercuri seara raportul pn 
zentat de secretarul politic al aces 
tui partid. Benigno Zaccagnini. care 
se pronunță împotriva constituirii u- 
nui „guvern de urgentă" din care să 
facă parte și reprezentanți ai Parti
dului Comunist Italian. Raportul pre
zentat de Zaccagnini respinge și 
ideea organizării de alegeri generale 
anticipate.

Creșteri de prețuri în țările O. E.C. D
PARIS. — La sediul Organizației 

pentru Cooperare Economică si Dez
voltare (O.E.C.D.) din Paris a fost 
dat publicității un raport asupra creș
terii prețurilor înregistrate în cele 24 
de țări membre în perioada noiem
brie 1976 — noiembrie 1977.

Potrivit raportului, rata medie a 
creșterii prețurilor pe ansamblul 
O.E.C.D. a fost în perioada respec
tivă de 8,6 la sută. Cele mai mari

rate s-au înregistrat în Turcia (36,6 
la sută). Islanda (30,2 la sută), Spa
nia (26,6 la sută). Portugalia (19,1 la 
sută). Italia (16,4 la sută). Noua Zee- 
landă (14,4 la sută). Grecia și Aus
tralia (13,1 la sută). Marea Britanie 
(13 la sută). Danemarca (12.4 la sută), 
Finlanda (12,1 la sută). Irlanda (10,8 
la sută). Restul 
trat rate sub 10 
preturilor.

Rigorile iernii
NEW YORK. — 

de persoane și-au 
ultimele două zile 
— dintre care 14 
Ohio — ca urmare a temperaturi
lor foarte scăzute.

Valul de furtuni de zăpadă, în
ghețul și temperaturile sub 
grade afectează cea mai mare 
a teritoriului nord-american 
pind de luni.

Pe coasta de est-nord-est.
vînturile au suflat cu pină la 75 km 
pe oră în cursul zilelor de luni și 
marți, două petroliere, o vedetă și 
alte două nave mai mici au eșuat.

țărilor au înregis- 
la sută ale creșterii

Un număr de 23 
pierdut viața în 
în Statele Unite 
numai în statul

frigului, 6 persoa- 
moartea. In insula 
zăpada au provo-

cia. Din cauza 
ne și-au găsit 
Creta, frigul și 
cat pagube considerabile plantații
lor de portocali.

zero 
parte 
ince-

unde

ATENA. — După cum informea
ză agenția Reuter, avioane milita
re grecești aprovizionează 40 loca
lități din Peloponez. izolate ca ur
mare a masivelor cantităti de ză
padă căzută în ultimele zile în Gre-

PARIS. — Furtunile care s-au 
manifestat cu violență marți și 
miercuri seara în vestul Franței au 
provocat rănirea a trei persoane 
în Finistere, precum și pagube ma
teriale în Bretagne, Vendee și Con- 
tentin. Rafalele de vînt au 
145 km pe oră 
(Morbihan). 120 km în Finistere și 
110 km pe oră la Mont 
(Manche). Un cargou 
tone, „Eastern Unity", 
panamez, s-a găsit în 
largul Cherbourgului, 
fie readus în port cu ajutorul a 
trei remorchere. Mai multe diguri 
au fost, de asemenea, afectate.

atins
pe Insula Groix

Saint-Michel 
de 9 000 de 
sub pavilion 

dificultate in 
trebuind să
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