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— Schimbarea revoluționară a con
cepției in activitatea de construcții ini
țiată de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pentru reducerea costului investiții
lor prin adoptarea unor soluții con
structive mai raționale si eficiente, a 
impus măsuri hotărite din partea 
unităților industriei materialelor de 
construcții pentru producerea si ex
tinderea utilizării materialelor ușoa
re si ieftine, cu însușiri superioare. 
Cum au fost îndeplinite pînă acum 
programele elaborate in acest scop ?

— într-adevăr, acțiunea inițiată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru reducerea costului investițiilor a 
determinat o schimbare revoluțio
nară atit in concepția de proiectare 
a noilor obiective, cit și în activita
tea ministerului, a celor care pro
ducem materiale de construcții. De 
la început vreau să subliniez spriji
nul permanent și deosebit de valoros 
pe care lucrătorii din economia fo
restieră și industria materialelor de 
construcții l-au primit din partea se
cretarului general al partidului, atît 
în fundamentarea nivelurilor și rit
murilor de dezvoltare cantitativă și 
calitativă a producției, în orientarea 
întregii noastre activități, cit și în 
aducerea la îndeplinire în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce ne re
vin. Astfel, oamenii muncii din a- 
ceste sectoare au reușit să realizeze 
prevederile de plan pe primii doi 
ani ai cincinalului actual, la produc
ția globală industrială, cu 25 zile mai 
devreme;-obținînd o producție supli
mentară în valoare de peste 4 mi
liarde de lei.

Colectivele din unitățile industriei 
materialelor de construcții sînt di
rect implicate în schimbarea revolu
ționară a soluțiilor în construcții, 
prin realizarea unor materiale ușoa
re. cu caracteristici superioare și efi
ciență sporită atît pentru producător, 
cit și pentru constructor. Pe baza 
programelor elaborate din indicația 
conducerii de partid și de stat, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în anul trecut s-au întreprins o se
rie de acțiuni importante în acest 
domeniu. Au fost scoase din produc
ția industrială elementele prefabri
cate grele, mari consumatoare de ci
ment și oțel, reprofilîndu-se capaci

tățile pe realizarea de elemente din 
beton armat precomprimat, cu greu
tate redusă și un consum de oțel și 
ciment mai mic cu circa 25—30 la 
sută. în funcție de noile soluții con
structive, pentru acoperișuri s-au 
proiectat elemente de rezistență — 
stilpi și grinzi — la care s-a asigu
rat diminuarea greutății cu 26—60 la 
sută, a consumului de oțel cu 20—40

te prefabricate, !ntr-o tehnologie mo
dernă, cu indicatori superiori, care 
să ducă la reducerea duratei de exe
cuție pe șantiere. Proiectul prevede 
o tehnologie conveier privind fabri
carea panourilor mari pentru locuin
țe (tip „Progresul" la capacități noi 
și tip „Roman" la modernizarea si 
reprofilarea capacităților existente), 
cu o producție anuală de 1 700—2 000

Convorbire cu tovarășul Victor CHIRIBĂU,
adjunct al ministrului economiei forestiere șl materialelor de construcții

la sută, de ciment cu 20—65 la sută 
și a manoperei de montaj pe șantie
re cu 10—25 la șută.

Au fost întîmpinate și unele greu
tăți în cursul anului trecut în reali
zarea unor tipuri noi de materiale 
de construcții, pe de o parte, dato
rită neasigurării în întregime a can
tităților de oțel-beton de mărci su
perioare, corespunzătoare noilor so
luții, de sîrmă, plase sudate ș.a. Pe 
de altă parte, în anul 1977, ca an de 
trecere de . la soluții constructive 
vechi la soluții noi, unitățile indus
triei materialelor de construcții au 
trebuit să facă față cererilor diver
sificate de produse pe ambele solu
ții, ceea ce a dus la o utilizare mai 
puțin rațională a unor capaci
tăți de producție. Prin măsuri
le luate pentru pregătirea în
deplinirii planului pe anul 1978 și 
pnntr-o mai bună conlucrare cu în
treprinderile fdrnizoare de oțel-be- 
ton, profile și tablă, sarcinile ce ne 
revin vor putea fi integral realizate.

— Prin suplimentarea programului 
de investiții din actualul cincinal, 
unităților ministerului le revin o se
rie de sarcini precise, referitoare in 
special la construcția rapidă a unor 
fabrici noi de prefabricate, dezvol
tarea și modernizarea capacităților 
actuale de prefabricate pentru con
strucția de locuințe. Ce măsuri au 
fost luate in acest domeniu și care 
va fi eficiența aplicării lor in prac
tică ?

— Pentru realizarea acestor obiec
tive s-a elaborat un proiect refolo- 
sibil de capacități optime la elemen

apartamente. în prima etapă, proiec
tul tehnologic are în vedere realiza
rea elementelor pentru clădiri inte
gral prefabricate din panouri mari. 
La baza întocmirii documentației 
tehnologice de fabricație a elemen
telor din beton armat au stat o se

rie de studii, cercetări și experimen
tări efectuate de secția de cercetări 
prefabricate a Institutului de cerce
tări și proiectări pentru materiale de 
construcții. Acest proiect urmează să 
fie valorificat la investițiile din in
dustria prefabricatelor, în scopul 
scurtării duratei de elaborare a pro
iectelor și execuției acestor investiții 
(90 obiective în perioada 1978—1980). 
Prin aplicarea noului proiect, inves
tiția specifică la unitățile noi, com
parativ cu soluțiile vechi, scade cu 
2 320 lei la un apartament. Traduce
rea în viață a programului pe care 
ni l-am propus pentru construcția 
rapidă a unor fabrici noi de prefa
bricate, pentru dezvoltarea și moder
nizarea capacităților actuale, va asi-

Convorbire realizatâ de 
Iile ȘTEFAN
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O secvență de muncă din secția turbine a întreprinderii de mașini grele București

ILUSTRÎND VOINȚA OAMENILOR MUNCII DE A ÎNDEPLINI NEABĂTUT 

SARCINILE SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOL'AE CEAUȘESCU 

LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI 

marea Întrecere
CUPRINDE ÎNTREAGA JARĂ

A Intrat în tradiție ca la început 
de an organizații județene de par
tid, consilii populare și colective 
de oameni ai muncii din numeroase 
unități economice să lanseze che
mări la întrecere pentru depășirea 
prevederilor planului, pentru înfăp
tuirea neabătută a programului de 
dezvoltare economico-socială a țării 
stabilit de partid. în acest serfs, pre
sa publică de cîteva zile însufleți- 
toare chemări la întrecere adresate 
comunișților, tuturor oamenilor mun
cii din întreaga țară, chemări care 
dau o viguroasă expresie voinței de 
neclintit și’ angajării patriotice a 
clasei muncitoare, țărănimii și inte
lectualității, a întregului popor de a 
face totul pentru a asigura accele
rarea progresului economic și social 
al patriei noastre socialiste în acest 
al treilea an al cincinalului. însem-

Asumîndu-și angajamente mobilizatoare, 
alte colective adresează
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nătatea deosebită a întrecerii din 
acest an iese și mai mult in evidență 
întrucît, așa cum sublinia secretarul. • 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Mesajul de 
Anul nou adresat întregii națiuni, 
anul 1978 este hotărîtor pentru în
deplinirea cu succes a istoricelor 
hotăviri ale Congresului al XI-lea al 
partidului, a planului de dezvoltare 
economico-socială pină in 1980 ; prin 
munca rodnică și plină de abnegație 
a întregului popor, acest an va mar
ca o etapă decisivă în înfăptuirea 
Programului suplimentar adoptat de 
Conferința Națională a partidului.

Momentul inaugural al acestei noi 
și pasionante competiții de masă pe 
tărîmul fertil al muncii a fost mar
cat de entuzista chemare la întrecere 
adresată de organizația de partid a 
Capitalei tuturor organizațiilor ju
dețene de partid, tuturor oamenilor 
muncii din industrie. construcții, 
transporturi și circulația mărfurilor ; 
la rîndul său, organizația județeană 
de partid Argeș cheamă organizațiile 
județene de partid, toți oamenii 
muncii din agricultura țării la între
cere pentru depășirea producțiilor 
vegetale și animale planificate pe 
1978, pentru valorificarea superioară 
a resurselor agriculturii în acest 
an ; de asemenea, Consiliul popular 
al județului Prahova, Consiliul 
popular al municipiului Sibiu și cel 
al comunei Goicea au lansat chemări 
la întrecere către gospodarii ora
șelor și satelor în care trăim și 
muncim ; au fost date publicității 
chemările unor colective de unități 
economice, iar alte colective, repre- 
zentind toate ramurile și sectoarele 
economiei naționale. își anunță do
rința de a adresa chemări la între
cere către unitățile similare din 
țară.

Așadar, a pornit marea întrecere 
pe anul 1978, cel de-al treilea an al 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice. Semnificația politică și econo
mică deosebită a întrecerii pe acest

an este dată de faptul că ea se des
fășoară în condițiile în care clasa 
muncitoare, întregul nostru popor, 
sub conducerea partidului, acționea
ză cu hotărire pentru înfăptuirea 
sarcinilor stabilite de Conferința Na
țională a partidului. Și, ca întot
deauna, dovada cea mai concludentă 
a acțiunilor întreprinse pentru în
făptuirea hotărîrilor partidului o 
constituie rezultatele concrete obți
nute in domeniul producției mate
riale. Iată de ce. răspunzînd vibran
tei chemări a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comuniștii, oamenii mun
cii sint hotărîți, asa cum se des
prinde limpede din chemările la în
trecere publicate, să acționeze cu per
severență și spirit revoluționar, să 
dea măsură intregii lor capacități de 
muncă și creație pentru a trans
forma cantitatea într-o calitate 
nouă, superioară — cerință obiectivă, 
fundamentală a intregii noastre dez
voltări. Bunăoară, organizația de 
partid a municipiului București se 
angajează, in numele oamenilor 
muncii din Capitală, să depășească 
planul productivității muncii cu 1,2 
la sută, să sporească ponderea pro
duselor noi și reproiectate cu 3 la 
sută față de cea planificată, să re
ducă consumurile de metal cu 7 000 
de tone, să asigure o producție de 
2 210 lei la 1 000 lei fonduri fixe. 
Sînt angajamente mobilizatoare, dar 
realiste, care definesc cîțiva din pa
rametrii saltului calitativ în acest 
an ; sînt obiective care oglindesc a- 
tenția deosebită ce se acordă ridică
rii pe o treaptă superioară a latu
rilor de ordin calitativ ale activității 
economice nu numai la nivelul mu
nicipiului București, ci la nivelul în
tregii țări.

Pornind de la asemenea cerințe 
fundamentale ale dezvoltării stabili
te de Conferința Națională a parti
dului, de la sarcinile de plan din 
acest an, organizațiile de partid au 
datoria să asigure mobilizarea comu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

- Fierbintele omagiu al națiunii la aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu -

COMUNISTUL, OMUL, REVOLUȚIONARUL
Mindria de a-i fi 

contemporani
E un obicei al poporului 

nostru, din moși-strămoși, să 
cinstească prin recunoștință 
și dragoste pe fiii săi dragi. 
Cu atit mai mult, noi, oa
menii timpului prezent, min- 
dri de a fi contemporanii ce
lui mai de seamă bărbat de 
stat din istoria noastră mo
dernă, acordăm cea mai 
fierbinte dragoste și cea 
mai inaltă prețuire acestui 
mare om politic și mare om 
de omenie. Iată gîndurile și 
iată sentimentele ce ne revin 
cel mai des în minte și în 
inimi și nouă, muncitorilor 
reșițeni, in aceste zile în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in fruntea partidului și sta
tului. se află în pragul îm
plinirii a 60 de ani de viață 
și a 45 de ani de activitate 
revoluționară.

Multe sînt motivele con
crete din viața noastră cu 
care asociem marile sale ca
lități de comunist, de condu
cător, de om. Unul dintre ele 
este și acela că, sub înțeleap- 
ta-i îndrumare, prin avintul 
pe care îl imprimă in reali
zarea politicii partidului de 
dezvoltare rapidă și multila
terală a societății noastre, a 
patriei, fiecare om are posi
bilitatea să trăiască in mod 
activ, să cunoască satisfacția 
muncii creatoare, mindria 
rezolvării unor probleme din 
ce în ce mai complexe, să-și 
întărească ’încrederea în for
țele lui și ale tovarășilor lui, 
în geniul creator al poporu
lui nostru. Altfel spus, să re
simtă bucuria vieții superior 
trăite, care să se înscrie cu 
rost în scurgerea neconteni
tă a timpului și să însemne 
ceva sub soare.

Bunăoară noi — scriu și în 
numele tovarășilor mei de

muncă, deoarece acestea sint 
gindurile pe care le nutrește 
intregul nostru colectiv — 
lucrăm in secția de motoare 
diesel navale și compresoare 
a întreprinderii de construc
ții de mașini din Reșița. în
săși denumirea secției noas
tre e o mărturie in sensul 
celor arătate mai sus. Fap
tul că fabricăm motoare na
vale, adică un produs de 
mare complexitate, la care 
nu multe industrii din lume 
se angajează, il datorăm de 
mai multe ori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tn pri
mul rind, pentru că da
torită grijii și preocupării 
sale directe pentru dezvolta
rea navigației, sacrul nostru 
tricolor flutură pe tot mai 
multe catarge. Apoi pentru 
că, prin rolul pe care il are 
in conturarea politicii parti
dului, prin atenția cu care 
urmărește înfăptuirea ei, a 
determinat ca tot mai multe 
vapoare românești să fie 
realizate în țară. De aseme
nea, pentru că, bun și direct 
cunoscător al posibilităților 
intreprinderii noastre, prin 
analiză directă, la fața locu
lui, așa cum procedează in 
toate colțurile patriei, ne-a 
trasat sarcina să realizăm 
„inimi" de nave, adică mo
toare.

Dar exemplul pe care îl 
dau, și îl dau pentru că îl 
cunosc. îl trăiesc, implicat in 
scurta istorie a secției noas-

Damian MOISE 
maistru la I.C.M. Reșița, 
secretarul comitetului 
de partid din secția 
motoare diesel navale 
și compresoare

(Continuare in pag. a IlI-a)

Prin el ni-i tara mîndră
Venit! străbuni să vă vedeți urmașii 
Cu fruntea luminată și senină, 
Veniți străbuni să ne vedeți fruntașii 
Și patria de iericire plină.

Venifi să vă răspundem intr-un glas : 
Sîntem aici, popor nebiruit
Cu suflet de roman și de viteaz, 
Cu inima bătind necontenit.

C-avem in frunte cel mai bun bărbat 
Mindria păcii și-a dreptăfii-n lume, 
Prin el ni-i viitorul minunat. 
Prin el ni-i țara mîndră, de renume.

Veniți străbuni să ne-auziți cintind 
Cu voi să ne-mpărțim azi bucuria. 
Rostește țara mînaru legămint : 
Poporul, Ceaușescu, Romănia.

Elena SZABO 
muncitoare, Sibiu

Bărbat între bărbați
Străluminate zări, de vise împlinite, 
Involburează-a inimii văpaie. 
Călăuzind spre culmi nebănuite 
Poporul — Ceaușescu Nicolae 1

Cuget înalt, de flacără și vrere. 
Glas înțelept al unei națiuni, 
Ne-aprinzi în inimi vise și putere 
Sub flamura de jar cînd ne aduni...

Înalț! mereu deasupra țării tale 
Stindardul gloriosului partid 
Și nu sînt stăvili să ne stea în cale. 
Și nu sînt porți ce nu ni se deschid !

Fie-ți, deci, anii mulți și luminați 
De-aceeași românească vîlvătaie 
Ce-ți arde-n piept, bărbat între bărbați, 
Iubite Ceaușescu Nicolae I

Victor RUSU
profesor, Drobeta-Tr. Severin

îndemnuri care 
generează cutezanță

Niciodată ca în acești ani 
viața țării n-a fost atît de 
bogată, de clocotitoare. Se 
nasc necontenit noi platfor
me industriale, noi sate și 
orașe, la temelia marilor 
recolte se așază alte și alte 
sisteme de irigații, se împli
nește armonios personalita
tea constructorului socialis
mului și comunismului pe 
pămîntul României. Sînt toa
te acestea roadele firești ale 
politicii dinamice a Partidu
lui Comunist Român, ale e- 
nergiei și dăruirii revoluțio
nare cu care acționează zi de 
zi, pentru fericirea poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

S-a spus și o spunem și a- 
cum — în preajma zilei cind

tovarășul Ceaușescu va Îm
plini 60 de ani de viață, din 
care 45 i-a consacrat luptei 
revoluționare — că, de fapt, 
locul de muncă al secretaru-

oferite de o realitate la în- 
demîna oricui. Ca om al 
practicii nemijlocite prețu
iesc și eu, cu deosebire, felul 
de muncă al tovarășului

La izvoarele vieții
lui general este țara toată. 
Țara cu oamenii ei. cu 
împlinirile și aspirațiile ei 
comuniste. în sprijinul a- 
cestui adevăr aș putea jă 
aduc și eu, ca de altfel mii și 
mii de muncitori din toată 
patria, destule argumente

Ceaușescu de a se întoarce 
mereu și mereu la cercetarea 
realității noastre, de a afla 
acolo și numai acolo marile 
răspunsuri la problemele pe 
care le ridică construcția so
cietății socialiste în Româ
nia. Simțul acesta mereu viu

al concretului, cunoașterea 
directă a oamenilor și a fe
nomenelor dintr-un loc de 
muncă sau altul înseamnă — 
o știe fiecare om ce mun
cește — izvorul care alimen
tează deciziile de mare im
portanță pentru țară, orien
tarea eforturilor întregului 
popor in direcția pe care în
săși realitatea o cere. Tocmai 
acest spirit viu, tocmai a- 
ceastă calitate de a pătrunde 
problemele timpului, de a 
afla, pornind' de aici, solu-

Rozalia RENTZ 
țesătoare, 
întreprinderea textilă 
„U.T.A."-Arad

(Continuare in pag. a IlI-a)

Toți cei care au avut 
bucuria să-l cunoască — dar 
cine nu-1 cunoaște acum, in 
țara noastră, de la șoimii pa
triei la cei mai vîrstnici ce
tățeni, pe secretarul general 
al partidului, pe președintele 
republicii, care a străbătut și 
străbate, în neobosita sa ac
tivitate. toate județele I — au 
rămas impresionați de aten
ția pe care o acordă proble
melor concrete, de spiritul 
său de observație, de felul 
în care extrage din noianul 
de fapte concrete exact amă
nuntul esențial, ideea sau 
fapta care deschide o cale 
de urmat, un orizont. Noi, 
toți locuitorii comunei Buce- 
cea, păstrăm vie în memo
rie, ca pe un moment hotări- 
tor in dezvoltarea cooperati
vei noastre agricole, în pro
pășirea comunei, vizita de 
lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a efec- 
tuat-o în așezarea noastră 
din nordul Moldovei în pri
măvara anului 1970. Am înfă
țișat atunci multe rezultate 
ale cooperativei noastre și 
aveam cu ce ne mindri. L-am 
informat, de asemenea, des
pre intențiile noastre, des
pre perspectivele pe care 
ie întrezăream. Și iată că, la 
sfîrșitul vizitării fermei zo
otehnice, secretarul general 
al partidului ne-a spus : 
„Două mii de litri de iapte 
cit prevedeți este bine, dar 
trei mii este și mai bine. 
Cînd veți obține atît. vor 
crește și mai mult venituri
le dumneavoastră".

Intr-adevăr, acesta era e- 
sențialul : că se poate mai 
bine, că există posibilități 
pentru mai mult decît ne 
propunem, că atitudinea co

munistă înseamnă să nu te 
mulțumești cu perspectivele 
de la prima vedere, chiar 
dacă ele par largi. De fapt 
aceasta înseamnă spirit revo
luționar, spiritul ce caracte
rizează întreaga activițate a 
partidului nostru comunist, 
politica generală a partidu
lui, spirit pentru care viața, 
lupta și munca tovarășului 
Nicolae Ceaușescu oferă un 
exemplu insuflețitor.

Am primit îndemnul secre
tarului general al partidului 
hotărîti să îl onorăm prin 
fapte. Am chibzuit, ne-am 
sfătuit, am organizat mai 
bine munca, am asigurat mai 
bine hrănirea și îngrijirea a- 
nimalelor, am urmărit ca 
normele zootehnice să fie 
respectate întocmai și rezul
tatele n-au întîrziat să se 
arate. Chiar în acel an, 1970, 
am atins o producție de a- 
proape 2 800 1 de fiecare 
vacă. Era o confirmare prac
tică, ne demonstram nouă 
înșine că se poate. în anul 
următor ne situam la acest 
capitol, al producției de lap
te. pe primul loc pe țară 
între cooperativele agricole 
de producție. Reușita era în
cununată și cu „Ordinul 
Muncii" clasa I, acordat co
operativei.

Și totuși era numai un 
început. Calea deschisă prin 
îndemnul secretarului gene
ral al partidului era mult

Gheorqhe AEEXA 
președintele cooperativei 
agricole de producție 
din Bucecea, 
județul Botoșani

(Continuare in pag. a IlI-a)
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CHEMĂRI LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Combinatul de fibre 

sintetice lași
către toate unitățile 

din industria chimică
Acționînd cu întreaga capacitate de muncă, pricepere și spirit 

de dăruire pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, oamenii muncii 
din Combinatul de fibre sintetice Iași, în frunte cu comuniștii, au 
obținut în anul 1977 succese deosebite : valoarea producției indus
triale a fost depășită cu 59.5 milioane lei, productivitatea muncii 
cu 2 la sută, iar costurile de producție au fost reduse cu 3,3 lei 
la 1 000 lei producție marfă ; s-au livrat suplimentar la export 
produse în valoare de 16,5 milioane lei valută ; s-a pus în func
țiune cu șase luni in devans capacitatea de 1 000 tone/an pală 
poliesterică. '

Deplin angajat în traducerea' în viață a istoricelor hotărâri ale 
Conferinței Naționale a partidului, a prețioaselor indicații date de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, co
lectivul nostru, in frunte cu comuniștii, adresează tuturor unită
ților din industria chimică chemarea la întrecere socialistă pen
tru depășirea indicatorilor de plan pe anul 1978, angajindu-se să 
realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului producției globale cu 85 milioane lei, 
care se va concretiza în 1 000 tone fibre sintetice, 1 300 tone gra- • 
nule poliesterice, 1 220 tone metanol, 160 tone fire poliesterice, uti
laje tehnologice și piese de schimb în valoare de 12 milioane lei. 
Realizarea acestei producții suplimentare se va obține prin folo
sirea intensivă a fondurilor fixe, a întregului potențial productiv, 
promovarea largă a progresului tehnic, valorificarea superioară 
a materiilor prime, sporirea productivității muncii,, ridicarea efi
cienței și calității întregii activități.

2. Creșterea la 98.5 la sută a indicelui de utilizare a instala
țiilor de fire și fibre, față de 98 la sută realizat în 1977 și atin
gerea coeficientului de 86 la sută la mașinile-unelte.

— Scurtarea cu două luni a perioadei de atingere a indicatori
lor tehnico-economici proiectați la noua instalație de fire po
liesterice.

3. Extinderea tehnologiei de vopsire în masă a firelor șî fibre
lor poliesterice cu cel puțin două culori.

— Asimilarea a noi colorant! de dispersie din țară, realizând 
prin aceasta o economie de peste 600 000 lei valută.

— Definitivarea unei tehnologii noi de filare a firelor textile 
în scopul creșterii productivității muncii, precum și asimilarea 
tehnologiei de etirare-texturare.

— Asimilarea și definitivarea tehnologiei de producere și re- 
condiționare a valțurilor de la instalația de convertere, obținîn- 
du-se prin aceasta o economie de peste 300 000 lei valută.

— Realizarea a 8 noi sortimente de fibră, fire și folie polies
terică, solicitate de unitățile beneficiare din țară și la export.

— Creșterea ponderii producției de calitate superioară cu 1,5 la 
sută față de prevederile planului.

4. Depășirea planului la export cu 1,6 milioane lei valută, li- 
vrînd peste prevederi fibră poliesterică, fire tehnice poliesterice 
și alte produse, în condiții de eficiență sporită.

5. Realizarea integrală și Ia termen a programelor de creștere 
a productivității muncii, astfel ca în 1978 să depășim prevederile 
planului la acest indicator cu 1500 lei pe persoană, în condițiile 
aplicării programului de lucru săptămânal redus din trimestrul 
II a.c.

6. Reducerea cheltuielilor cu 3,5 Iei Ia 1 000 lei producție-marfă 
și a consumurilor planificate, asigurind economisirea a 2 500 000 
kWh energie electrică, 600 tone combustibil convențional, 144 tone 
dimetiltereftalat, 72 tone monoetilenglicol. Prin aceasta vom rea
liza un beneficiu suplimentar de 4,5 milioane lei.

7. Continuarea acțiunii de pregătire a personalului muncitor prin 
cursuri de calificare pentru 170 persoane, cursuri de policalificare 
pentru 165 persoane, cursuri de perfecționare pentru 2 540 persoane.

— Aplicarea studiilor de organizare superioară a transportului 
intern și a manipulării materiilor și materialelor, care vor contri
bui la reducerea muncii manuale, eliberindu-se în acest fel un 
număr de 53 persoane ce vor fi calificate și redistribuite în activi
tăți direct productive.

— Creșterea indicelui de utilizare a timpului de lucru cu 1,5 
Ia sută față de anul precedent, prin întărirea disciplinei muncii, 
reducerea absențelor nemotivate, a învoirilor.

8. Reducerea costurilor cu peste 35 milioane lei In activitatea 
de investiții, din care la construcții-montaj cu 1,3 milioane lei.

— Punerea în funcțiune a instalației de 730 tone/an fire polies
terice cu 30 de zile înainte de termenul planificat, prin organi
zarea și pregătirea minuțioasă a acestei investiții, asigurarea din 
timp a echipamentelor și participarea la montaj cu personalul 
nostru.

— Utilizarea mai bună a spațiilor construite, prin montarea 
de noi utilaje și instalații, ceea ce va asigura realizarea unei pro
ducții suplimentare de 15 milioane lei în acest an.

9. Vom asigura condiții sociale și de muncă îmbunătățite prin : 
realizarea a încă două microcantine în secțiile noi, darea în fo
losință in devans cu 30 zile a 55 garsoniere pentru familiști și a 
80 apartamente prin prestarea de muncă patriotică ; sporirea co
interesării materiale a personalului muncitor se va realiza prin 
extinderea formei de retribuire a muncii în acord global in pro
porție de 82 la sută.

— Efectuarea a peste 180 000 ore de muncă patriotică pentru 
amenajarea bazei sportive, a spațiilor verzi din incinta combina
tului și împrejurimi.

— Vom participa la ediția a doua a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", cu forme noi de artă interpretativă și prin an
trenarea tuturor oamenilor muncii la creația tehnică și științifică 
de masă, urmărind ca și pe această cale să asigurăm ridicarea 
nivelului spiritual și profesional al personalului muncitor din 
combinat.

★
Ne exprimăm convingerea că toate colectivele de oamenî ai 

muncii din întreprinderile industriei chimice vor răspunde che
mării noastre la întrecere socialistă, pentru ridicarea continuă a 
prestigiului chimiei românești, ramură de bază a dezvoltării și 
modernizării economiei naționale.

CONSILIUL OAMENILOR COMITETUL DE PARTID
MUNCII COMITETUL ORGANIZAȚIEI
COMITETUL SINDICATULUI U.T.C.

Trustul de construcții 
industriale Brasov
către toate unitățile

de construcții
Puternic însuflețiți de obiectivele programului suplimentar de 

dezvoltare economico-socială a țării, de celelalte hotărîri adoptate 
de Conferința Națională, de indicațiile secretarului general al 
partidului privind ridicarea nivelului de organizare și eficiență a 
muncii în domeniul investițiilor, colectivul Trustului de construc
ții industriale din Brașov acționează cu întreaga energie creatoare 
pentru a realiza ireproșabil sarcinile care îi revin din amplul pro
gram de investiții prevăzut în actualul cincinal.

Anul trecut, trustul nostru a depășit sarcinile de plan la toți 
indicatorii și a pus in funcțiune 82 capacități de producție, din 
care 15 înainte de termen.

Ferm hotărît să obțină rezultate superioare în al treilea an al 
acestui cincinal, personalul muncitor din cadrul trustului, în 
frunte cu comuniștii, adresează tuturor organizațiilor de construc
ții din țară chemarea la întrecere socialistă pentru realizarea 
exemplară și depășirea planului pe 1978 și își ia următoarele an
gajamente :

1. Realizarea cu 10 zile mai devreme a planului anual șl obți
nerea, pe această cale, a unei producții suplimentare la construc
ții-montaj in valoare de 30 milioane lei, prin :

— pregătirea temeinică a lucrărilor, dezvoltarea producției de 
prefabricate, construcții metalice și agregate minerale pentru be
toane ;

— folosirea mai rațională 
material și uman ;

— organizarea exemplară 
ții-montaj pe șantiere.

2. Punerea in funcțiune cu
nul planificat a 20 capacități de producție : 6 obiective industriale, 
5 obiective agrozootehnice, o bază de producție proprie și alte 
capacități, dintre care :

— 160 milioane lei/an utilaje și piese de schimb, la întreprin

și eficientă a potențialului tehnic,

a execuției lucrărilor de construc-

30 pină Ia 90 zile inainle de terme-

derea de utilaje și piese de schimb Gheorghenl, județul Har
ghita, cu 90 zile ;

— abatorul de păsări Codlea, județul Brașov, cu 90 zile ;
— ferma avicolă Cristuru Secuiesc, județul Harghita, cu 60—90 

zile ;
— 2 milioane bucăți/an tricotaje la întreprinderea „Drapelul 

roșu“-Sibiu, cu 30 zile.
3. Sporirea peste plan a productivității muncii cu 2,5 la sută, 

prin :
— introducerea și generalizarea In procesul de producție a noi

lor soluții constructive cu un consum redus de manoperă și mate
riale, folosindu-se pe scară largă materialele noi și ușoare ;

— extinderea execuției centralizate, în baze de producție pro
prii, a elementelor de construcții și semifabricate, astfel încât pe 
șantiere să se execute numai operațiuni de montaj ;

— creșterea gradului de industrializare a lucrărilor de beton șl 
beton armat, prin care să se obțină o reducere în medie de 
0,8 ore/mc de beton-armat pus în operă ;

— reducerea ponderii muncitorilor necalificați, astfel lncît 
aceștia să reprezinte cel mult 15 la sută, acționîndu-se pentru ex
tinderea săpăturilor mecanice în spații înguste, a manipulărilor 
mecanice ale materialelor și semifabricatelor ; se va asigura per
fecționarea pregătirii profesionale a circa 1 500 constructori ;

— extinderea acordului global la 85 la sută la muncitori și 95 
la sută la maiștri, precum și angajarea unui volum cit mai mare 
de lucrări complete în această formă modernă de organizare și 
execuție a producției.

4. Se vor reduce cheltuielile de producție, sub sarcina planifi
cată, cu 5 lei la 1 000 de lei producție construcții-montaj, prin :

— gospodărirea mai bună a materialelor, economisindu-se 300 
tone ciment, 180 tone metal și 100 mc material lemnos ;

— economisirea a 375 000 kWh energie electrică, 350 tone com
bustibil convențional și 1 500 Gcal energie termică ;

— introducerea de tehnologii noi de execuție a lucrărilor de 
construcții-montaj ;

— extinderea industrializării lucrărilor de betoane, folosirea 
pe scară largă a cofrajelor, eșafodajelor și schelelor metalice 
modernizate și realizarea centralizată, în ateliere moderne, a ar
măturilor pentru betoane ;

— reducerea cheltuielilor neproductive prin aprovizionarea rit
mică, în ordinea punerii în operă, a materialelor și prefabrica
telor, menținerea stocurilor sub nivelul normat.

5. Creșterea cu 3 la sută față de plan a volumului producției 
la 1 00(1 lei fonduri fixe, prin :

— scurtarea duratei unui ciclu de folosire a elementelor de 
cofraje, eșafodaje și schelelor metalice ;

— îmbunătățirea indicelui de folosire a utilajelor de con
strucții, mijloacelor de transport și de mecanizare.

6. Toate aceste obiective vor fi realizate în condițiile asigură
rii unei calități ireproșabile a lucrărilor de construcții, introducerii 
unei ordini desăvîrșite pe toate șantierele, a unei ferme discipline 
a muncii.

7. Pentru asigurarea înfăptuirii cu succes a angajamentelor 
asumate, colectivul trustului, în frunte cu comuniștii, va acționa 
ferm pentru soluționarea operativă a tuturor problemelor sociale 
pe care Ie ridică activitatea pe șantier. în acest scop, se vor da 
în folosință în acest an un număr de 120 apartamente, 155 garso
niere și 400 locuri în cămine de nefamiliști, asigurîndu-se în 
același timp și un confort sporit. Totodată, se vor realiza două 
cantine care vor spori spațiile pentru servirea mesei cu 500 locuri 
pe serie.

★
Convinși că toate colectivele de constructori din țară vor răs

punde cu entuziasm chemării noastre la întrecere socialistă pe 
anul 1978, asigurăm conducerea partidului și statului că vom fo
losi întreaga noastră capacitate și putere de muncă pentru reali
zarea exemplară a angajamentelor asumate, adueîndu-ne astfel o 
rodnică contribuție la înfăptuirea mărețului program de inves
tiții aprobat de Congresul al XI-lea și a sarcinilor cuprinse in 
documentele Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.

CONSILIUL OAMENILOR COMITETUL DE PARTID
MUNCII COMITETUL ORGANIZAȚIEI
COMITETUL SINDICATULUI U.T.C.

întreprinderea minieră 
Parasem, județul Hunedoara 

către toate unitățile din industria 

minieră
Colectivul întreprinderii miniere Paroșeni, mobilizat de per

spectivele luminoase deschise de istoricele hotărîri ale Congre
sului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, acțio
nează cu hotărîre și abnegație în spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eu 
prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului, pentru creșterea pro
ducției de cărbune.

Prin eforturile și inițiativele colectivului de oameni ai muncii, 
sub conducerea organizației de partid, întreprinderea minieră Pa
roșeni și-a respectat angajamentul luat în fața secretarului ge
neral al partidului, realizîndu-și planul pe anul 1977 la data de 
10 decembrie, răspunzînd în acest fel grijii deosebite pe care 
conducerea partidului și statului o poartă minerilor, pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor lor de muncă și a nivelului de 
trai material și spiritual. în primii doi ani ai cincinalului, mi
nerii de la Paroșeni au livrat peste plan economiei naționale 
peste 57 300 tone de cărbune, din care 43 300 tone in anul 1977, 
realizîndu-se în plus o producție-marfă de peste 15 000 000 lei. La 
cheltuielile de producție s-a înregistrat o economie de 15,37 
lei/tonă ; totodată, în anul care a trecut s-a obținut o depășire 
a nivelului planificat al productivității muncii în unități fizice 
de 8,4 la sută, cu 4,4 la sută mai mult decît fusese stabilit prin 
pfogramul suplimentar.

Preocupîndu-ne de creșterea eficienței activității economice, 
am reușit să reducem consumurile planificate cu 35 la sută la 
lemn de mină, 13,1 la sută la cherestea și 11,2 la sută la energie 
electrică și să realizăm beneficii suplimentare în valoare de 10,8 
milioane lei.

în lumina sarcinilor trasate de conducerea partidului și sta
tului privind dezvoltarea bazei de materii prime a economiei, 
îndeosebi a producției de cărbune și minereuri, colectivul nos
tru, în frunte cu comuniștii, adresează tuturor colectivelor din 
unitățile industriei miniere chemarea la întrecere socialistă pen
tru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1978, angajindu-ne 
să realizăm următoarele :

1. Depășirea planului la producția de cărbune pentru cocs cu 
20 000 tone ;

2. Depășirea planului la lucrările de deschidere cu 100 ml și 
la cele de pregătire cu 170 ml, pentru asigurarea liniei de front 
necesare obținerii producției suplimentare și dezvoltării în ritm 
susținut a capacității de producție ;

3. Depășirea cu 2,5 la sută a productivității muncii fizice pla
nificate ;

4. Realizarea unor economii la costurile de producție ale 
cărbunelui de 2,25 lei/tonă și a unor beneficii peste plan de 
1650 mii lei. La aceasta vor contribui creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor planificate la lemn de mină cu 
100 mc, la cherestea cu 75 mc, la metal cu 10 tone, la energie 
electrică cu 200 mii kWh și la combustibil convențional cu 10 
tone.

5. Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, vom acorda 
în continuare o atenție deosebită transpunerii in viață a indicați
ilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind introducerea în ritm mai susținut a progre
sului tehnic, a mecanizării și automatizării, perfecționarea orga
nizării conducerii producției, întărirea ordinii și disciplinei, ast
fel ca, pe aceste căi, să obținem :

— creșterea cu 1,5 m/lună a vitezelor medii de avansare, 
față de cele programate, la abatajele frontale și cu 3 m pe lună 
la lucrările de deschidere și pregătire ;

— creșterea gradului de folosire a utilajelor tehnologice miniere 
cu 2 la sută față de anul 1977 ;

— reducerea cu 0,1 la sută a conținutului admis de cenușă 
și umiditate ;

— creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp al mun
citorilor cu 1.4 la sută față de anul precedent ;

— calificarea și perfecționarea profesională a unui număr de 
200 muncitori. Totodată, uimind indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vom acționa in vederea policalificării și specializării 
minerilor și electrolăcătușilor, astfel incit în anul 1978 să for
măm un număr de 50 mineri mecanizatori cu un larg orizont teh
nic, capabili să mînuiască, să întrețină și să repare tehnica nouă 
din dotare.

Vom mobiliza întregul colectiv de muncitori, ingineri și tehni

cieni la soluționarea unor probleme tehnice importante : extin
derea transportului mecanizat de tip monorai al materialelor spre 
fronturile de lucru, trecerea la executarea mecanizată a lucrări
lor miniere orizontale și a suitorilor în steril. Cadrele tehnico- 
inginerești vor fi repartizate pentru a răspunde de cite un abataj 
mecanizat, rezolvind operativ problemele pe care le ridică pro
cesul de producție, acordînd atenție deosebită desfășurării unei 
susținute activități de creație, de gîndire inovatoare.

6. Prin ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției, 98,1 
la sută din totalul cărbunelui ce se va extrage în anul 1978 va 
fi obținut în abataje cu susținere metalică, din care 80,4 la sută — 
prin tăiere și încărcare mecanizată.

7. Vom acorda o atenție deosebită Îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de viață ale minerilor, aplicînd următoarele măsuri :

— creșterea gradului de securitate a muncii prin întreținerea 
în cele mai bune condiții a căilor de acces, a instalațiilor de aeraj, 
a mașinilor și utilajelor ;

— extinderea rețelei de degazare subterană și de telegrizu- 
metrie ;

— îmbunătățirea condițiilor de locuit și de servire a mesei mi
nerilor, sporirea numărului de mineri care vor fi trimiși in sta
țiuni balneoclimaterice și de tratament ; dezvoltarea bazei ma
teriale pentru activitatea cultural-educativă și sportivă ;

— vor fi efectuate un număr de 8 000 ore de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea incintei întreprinderii și amenajarea de 
baze sportive și de agrement.

8. O atenție specială vom acorda muncii politico-ideologice și 
cultural-educative pentru ridicarea continuă a conștiinței oame
nilor muncii, în vederea întăririi ordinii și disciplinei, utilizării 
eficiente a capacităților de producție și a forței de muncă, gos
podăririi judicioase a mijloacelor tehnice și a resurselor mate
riale pe care societatea ni le-a pus la dispoziție, a creșterii răs
punderii fiecărui lucrător față de îndeplinirea sarcinilor indivi
duale și colective.

în cadrul ediției a TI-a a Festivalului național „Cintarea Româ
niei", vom antrena întregul colectiv de mineri la acțiunile de 
creație tehnico-științifică, cultural-artistice, educative și sportive, 
astfel incit și pe această cale să determinăm creșterea nivelului 
de cunoștințe generale și profesionale, ridicarea conștiinței so
cialiste a tuturor oamenilor muncii din întreprinderea noastră.

★
Sîntem convinși că toate colectivele de oameni ai muncii din 

industria minieră vor răspunde cu însuflețire chemării la între
cere, îmbogățind cu noi angajamente și fapte de muncă frumoa
sele tradiții minerești pe care să le închinăm celui mai scump 
fiu al poporului român, Miner de Onoare al Văii Jiului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comu
nist Român.
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Cooperativa agricolă de 
producție Drăgănesti-Vlasca, 

județul Teleorman 
către toate cooperativele 

agricole de producție
Bucurîndu-se din plin de sprijinul puternic al partidului și 

statului, cooperativa noastră, prin munca neobosită a tuturor coo
peratorilor, în frunte cu comuniștii, a obținut în anul 1977 rezul
tate bune la toți indicatorii. Astfel, producția globală planifi
cată a fost depășită cu aproape 8 milioane lei ; ponderea zoo
tehniei in valoarea producției globale a reprezentat peste 55 la 
sută ; veniturile cooperatorilor au fost mai mari decît în 1976 cu 
peste două milioane lei, iar la fondul de dezvoltare al cooperati
vei s-a alocat 26 la sută din valoarea producției nete. Pe baza 
producțiilor realizate, am livrat în plus la fondul de stat produse 
agroalimentare în valoare de peste 4 milioane lei, din care : 421. 
tone griu, 141 tone floarea-soarelui, 809 tone sfeclă de zahăr, 420 
tone legume, 265 tone carne și 4,7 milioane ouă.

Puternic mobilizați de indicațiile prețioase cuprinse în Rapor
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a par
tidului, membrii cooperativei agricole de producție Drăgănești- 
Vlașca, județul Teleorman, întruniți în adunarea generală, au dez
bătut pe larg, cu înaltă răspundere patriotică, sarcinile care le re
vin pe acest an și, analizindu-și cu spirit gospodăresc posibilită
țile de amplificare a rezultatelor economico-productive, adresează 
cooperatorilor din întreaga țară o insuflețitoare chemare la între
cere socialistă pentru realizarea și depășirea planului pe anul 1978, 
angajindu-se să înfăptuiască următoarele obiective :

1. Folosirea rațională a fondului funciar, creșterea suprafeței 
arabile și fertilizarea pămintului, prin :

— aplicarea proiectului de organizare a teritoriului pe întreaga 
suprafață de 3 445 ha teren arabil și executarea la timp și de ca
litate a lucrărilor agricole ;

-- sporirea suprafeței arabile a cooperativei cu încă 50 ha, 
prin ameliorarea unor terenuri neproductive, desființarea drumu
rilor inutile, cultivarea suprafețelor de teren din incinta centru
lui gospodăresc ; i

— punerea în funcțiune a amenajărilor pentru irigații pe 2 237 
ha și asigurarea unei exploatări eficiente a acestora ;

— executarea lucrărilor de afinare a solului pe 700 ha și ad
ministrarea de îngrășăminte naturale pe încă 400 ha.

2. în sectorul producției vegetale, acordînd maximă atenție a- 
plicării tehnologiilor moderne, folosind soiuri și hibrizi de înaltă 
productivitate, asigurind la toate culturile o densitate optimă pină 
la recoltare, prin participarea efectivă la muncă a tuturor coo
peratorilor, vom obține :

— la cultura griului, pe 800 ha, o producție medie de 5 000 kg, 
cu 1 340 kg la hectar peste plan ;

— la cultura orzului, pe cele 400 ha, in medie 6 000 kg, cu 2 500 
kg la hectar peste plan ;

— Ia cultura porumbului, pe 400 ha neirigate, in medie 8 000 
kg boabe, iar pe 400 ha irigate, 12 000 kg boabe Ia hectar, depă
șind planul pe întreaga suprafață cu 3 000 kg Ia hectar ;

— la cultura florii-soarelui, pe cele 100 ha cultivate, vom rea
liza o producție medie de 3 500 kg, cu 1 400 kg la hectar peste 
plan ;

— la cultura sfeclei de zahăr, de pe 150 ha, o recoltă de 60 000 
kg la hectar, cu 10 000 kg mai mult decit media planificată ;

— în legumicultură, pe cele 100 ha, producția medie va fi de 
35 tone, cu 10 tone la hectar peste plan ;

— la fasole in cultură pură, de pe 200 ha, vom obține in me
die 2 000 kg boabe la hectar, cu 800 kg peste plan ;

— la cultura de lucernă, producția de masă verde va fi de 
75 000 kg la hectar pe întreaga suprafață de 400 ha irigate, cu 
15 000 kg la hectar peste plan.

3. în sectorul producției animaliere vom realiza următoarele 
efective și producții :

— 3 800 capete tineret taurin la îngrășat, cu 300 capete peste 
plan ; vom depăși sporul în greutate planificat cu 100 tone carne 
în viu ;

— 2 400 oi și mioare, din rasele tigaie și spancă, cu 400 peste 
plan ; de la fiecare oaie tunsă vom realiza, în medie, 5 kg lină, 
cu 0,600 kg peste plan ;

— 60 000 găini matcă, depășind planul cu 10 000 ; de la între
gul efectiv vom obține în medie 260 ouă pe găină, cu 20 mai 
mult fată de plan.

4. Contribuția cooperativei la fondul de stat :
Ne angajăm să vindem statului următoarele cantități de pro

duse agroalimentare :

Produsul Total Peste plan

— Griu 2 880 tone 870 tone
— Orz 1 529 tone 1 000 tone
— Porumb boabe 3 500 tone 1 500 tone
— Floarea-soarelui 350 tone 140 tone
— Sfeclă de zahăr 9 000 tone 1 500 tone
— Fasole 400 tone 160 tone
— Legume de cimp 3 500 tone 1 000 tone
— Carne 1 500 tone- 200 tone
— Lapte de oaie 540 hl 200 hl
— Lină 12 tone 2 tone
— Ouă 15,6 milioane bucăți 3,6 milioane bucăți

— Din activități industriale și prestări de servicii vom realiza 
venituri bănești de 1,5 milioane lei, din care 500 mii lei peste 
plan.

5. Creșterea eficientei economice a activității tn toate sectoarele 
de producție, a fondului de dezvoltare și de retribuire, realizarea 
obiectivelor de investiții.

în lumina sarcinilor trasate de Conferința Națională a parti
dului privind realizarea unui salt calitativ în întreaga activitate, 
vom depăși cu 11 milioane lei valoarea producției globale planifi
cate pe 1978, in condițiile în care cheltuielile materiale vor fi re
duse cu circa 500 mii Ici.

Condiție esențială a creșterii in ritm susținut a puterii econo
mice a cooperativei noastre, a nivelului de trai al cooperatorilor, 
fondul de dezvoltare va fi mai mare cu 2,5 milioane lei față de 
1977, reprezentind 26 la sută din valoarea producției nete a uni
tății. El va fi utilizat numai pentru dezvoltarea sectoarelor di
rect productive, astfel :

— introducerea de baterii în complexul avicol, acțiune care va 
permite sporirea efectivului de păsări ouătoare de la 72 000 la 
210 000. Pe această cale, producția de ouă va spori la 45 milioane 
anual, iar productivitatea muncii va crește de la 360 mii lei la 
720 mii lei pe cooperator ;

— înființarea unei ferme de ovine specializate în producerea 
materialului de reproducție de înaltă valoare biologică și con
struirea unui saivan pentru 2 500 ovine, cu tehnologie moder
nizată ;

— construirea unui grajd pentru 880 capete tineret bovin ;
— sporirea numărului de animale de tracțiune pentru a ajunge 

la sfîrșitul anului la 170 atelaje.
Prin aplicarea consecventă a acordului global în toate sec

toarele de muncă ale cooperativei, fondul de retribuire va spori 
cu 14 la sută față de 1977. Astfel, un cooperator din zootehnie 
va realiza în medie, anual, 27 000 lei, din legumicultură 16 000 lei, 
iar de la cultura mare 15 000 lei ;

— cooperativa va asigura concedii plătite la un număr de 250 
cooperatori care participă 300 zile la muncă și realizează nor
mele. Vor fi trimiși la tratament în stațiuni balneoclimaterice 70 
cooperatori, cu 15 mai mult decit în 1977.

6. Sub îndrumarea comitetului comunal de partid, consiliul de 
conducere, celelalte cadre din cooperativă vor desfășura o sus
ținută activitate politică și organizatorică pentru ridicarea con
științei socialiste. întărirea ordinii și disciplinei, creșterea răs
punderii tuturor cooperatorilor in scopul realizării exemplare a 
sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă.

Se va acționa pentru ridicarea nivelului profesional al coope
ratorilor prin învățămintul agrozootehnic de masă, concursuri 
profesionale, învățarea conducerii tractorului și minuirea mași
nilor agricole, calificarea in meserii necesare modernizărji pro
cesului de producție, organizarea de schimburi de experiență în
tre formațiuni de muncă pentru generalizarea metodelor înain
tate.

în colaborare cu organizația U.T.C. și celelalte organizații de 
masă, consiliul de conducere va antrena un număr cit mai mare 
de cooperatori în formații proprii, pentru a participa la manifes
tările din cadrul Festivalului național „Cintarea României" și la 
competiția sportivă „Daciada".

★
Sîntem ferm convinși că toate unitățile agricole cooperatiste 

vor primi cu însuflețire chemarea noastră' la întrecere și vor 
răspunde prin fapte, angajîndu-se în mod plenar în efortul ge
neral al întregului nostru popor pentru a încheia cu rezultate 
deosebite anul 1978, an hotărîtor pentru îndeplinirea istoricelor 
obiective ale Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român.

ADUNAREA GENERALA
A MEMBRILOR COOPERATIVEI 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
DRAGANEȘTI-VLAȘCA, 
JUDEȚUL TELEORMAN

Institutul de cercetare
si proiectare de mașini-unelte 

si agregate București
către toate institutele de 

cercetare și inginerie tehnologică
Colectivul de ingineri, muncitori și tehnicieni din Institutul 

de cercetare și proiectare mașini-unelte și agregate din București, 
în frunte cu comuniștii, însuflețit de hotărîrile Congresului al 
XI-lea, de documentele adoptate de Conferința Națională a par
tidului, acționează cu dăruire și elan revoluționar pentru înfăp
tuirea tuturor obiectivelor și sarcinilor ce ii revin, în legătură 
cu : ridicarea nivelului tehnic și calitativ al mașinilor-unelte ; 
reducerea consumului de metal și energie : mecanizarea și auto
matizarea proceselor de prelucrare ; extinderea activității de 
microproducție ; reducerea cheltuielilor aferente cercetării și 
scurtarea ciclului de cercetare, proiectare și execuție a prototi
purilor ; diminuarea efortului valutar pentru importuri și spo
rirea exportului.

Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate cercetării științifice și 
ingineriei tehnologice de Conferința Națională a partidului, a 
indicațiilor deosebit de prețioase ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, co
lectivul Institutului de cercetare și proiectare mașini-unelte și 
agregate din București cheamă la întrecere socialistă colectivele 
din toate unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică, 
angajindu-se să realizeze următoarele :

1. Depășirea cu cel puțin 15 la sută a planului de asimilări 
de produse noi și cercetare științifică pe anul 1978, prin reali
zarea de noi lucrări ;

2. Realizarea peste prevederile planului a 22 de documentații
de execuție pentru produse noi și modernizate — mașini-unelte 
grele, centre de prelucrare, mașini cu comandă numerică și ma
șini agregat — cu indici tehnici și economici competitivi, care 
să contribuie la reducerea importului, creșterea volumului și 
eficientei exportului, precum și la economisirea de metal și 
energie ; ,

3. Scurtarea duratei de cercetare-proiectare cu cel puțiu 
2 500 zile-om, față de plan, prin extinderea proiectării cu ajuto
rul calculatorului și prin perfecționarea sistemului infor
mațional ;

4. Reducerea consumului de metal la noile produse proiec
tate cu cel puțin 5 la sută față de produsele similare existente, 
prin soluții constructive moderne și introducerea de înlocuitori ;

5. Depășirea cu 3 la sută, față de plan, a productivității 
muncii, prin utilizarea rațională a capacității de cercetare-pro
iectare, introducerea de proiecte tip și norme de tipizare ;

6. Depășirea planului de microproducție cu 5 milioane Ici, 
prin realizarea de elemente, subansambluri și prototipuri de 
mașini-unelte automatizate, realizind o producție suplimentară 
de minimum 10 000 lei de fiecare om al muncii din atelierele de 
execuție ;

7. Valorificarea operativă a lucrărilor de cercetare încheiate și 
realizarea unor economii suplimentare de minimum 12 000 lei de 
fiecare cercetător ;

8. Elaborarea de lucrări suplimentare de cercetare, proiectare 
și microproducție, care să asigure realizarea unor reduceri de im
porturi de minimum 1 000 lei valută de fiecare om al muncii din 
cadrul institutului, prin introducerea unor materiale, elemente și 
subansambluri asimilate în țară ;

9. Dezvoltarea creației științifice și tehnice de masă. în ca
drul Festivalului național „Cintarea României", prin realizarea 
a cel puțin unei invenții sau inovații de către fiecare atelier de 
cercetare-proiectare ;

10. Realizarea, prin autoutilare, a unor instalații și aparate 
necesare activității de cercelare-dezvoltare in valoare, de 5 000 lei 
pentru fiecare cercetător.

★
Hotărît să realizeze și să depășească aceste angajamente, co

lectivul nostru va munci cu perseverentă pentru ca. prin rezul
tatele ce vor fi obținute, să sporească continuu contribuția in
stitutului. a industriei construcțiilor de mașini Ia afirmarea de
plină a revoluției științifico-tehnice în patria noastră.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL ORGANIZAȚIEI

U.T.C.
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Greu, eroic, dar încununat de stră
lucite biruințe s-a dovedit drumul 
străbătut de Partidul Comunist Ro
mân de la apariția sa pe arena vieții 
social-politice. S-ar putea pune între
barea : cum a izbutit partidul ca, în 
pofida terorii crunte dezlănțuite îm
potriva sa in anii ilegalității, să or
ganizeze amplele bătălii de clasă care 
au culminat cu glorioasa insurecție 
din august 1944 ? Cum a fost posibil 
ca, ulterior, intr-un răstimp istoric 
scurt, să conducă clasa muncitoare, 
întregul popor muncitor la epocala 
cucerire pe care a constituit-o 
victoria deplină a socialismului în 
România, să treacă la vasta operă 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ?

Răspunsul este unul și același : 
pentru că, de-a lungul deceniilor de 
necurmată luptă revoluționară, ei a 
știut să făurească și să consolideze, 
ca bunul cel mai de preț, legătura 
strinsă cu masele, cu poporul din 
rindurile căruia s-a plămădit.

ȘI MAI PUTERNIC S-AU SUDAT 
LEGATURILE PARTIDULUI CU 
MASELE — DEVENIND MAI AM
PLE ȘI MAI PUTERNICE CA ORI- 
CÎND — ÎN PERIOADA DE CÎND 
FUNCȚIA SUPREMA DE CONDU
CERE A PARTIDULUI A FOST 
ÎNCREDINȚATĂ TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, CARE A 
ADUS O CONTRIBUȚIE DE INES
TIMABILA VALOARE LA FUNDA
MENTAREA TEORETICA A NECE
SITĂȚII OBIECTIVE A ÎNTĂRIRII 
LEGĂTURII PARTIDULUI CU MA
SELE, PRECUM Șl LA PRECIZA
REA CLARA A MODALITĂȚILOR 
PRACTICE DE A ASIGURA REA
LIZAREA EI EFECTIVA.

Este fără îndoială unul din factorii 
esențiali care a făcut ca perioada 
marcată de Congresele al IX-lea, al 
X-lea și al XI-lea ale P.C.R. să 
se înscrie drept cea mai fer
tilă din întreaga epocă a construc
ției socialiste, prin dinamismul dez
voltării economico-sociale, prin am
ploarea realizărilor, cit și prin 
complexitatea obiectivelor propuse și 
înfăptuite. Se poate spune că dacă 
în acest scurt interval de timp a fost 
posibilă obținerea unor succese fără 
precedent, -dacă ritmul înaintării pe 
calea construcției socialiste s-a acce
lerat considerabil, toate acestea se 
datoresc într-o măsură decisivă toc
mai înfăptuirii strălucitei strategii 
de întărire a rolului conducător al 
partidului, de dezvoltare continuă 
a legăturii sale cu masele, elaborată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

0 concepție nouă, origi
nală. Este adevărat, în gîndirea
revoluționară internațională s-a afir
mat de mult că succesul ope
rei de construcție socialistă este 
strîns legat de exercitarea rolu
lui partidului ca forță politică 
conducătoare în societate, de unirea 
strinsă în jurul său a întregului po
por. Dar recunoașterea de principiu 
nu a însemnat și elucidarea căilor 
întăririi efective a acestui rol în pro
cesul înaintării pe calea socialismu
lui și comunismului.

Comuniștii din România, poporul 
nostru pot avea legitima satisfacție 
pentru contribuția adusă de partidul 
nostru, de secretarul său general în 
acest domeniu de o excepțională în
semnătate. Practic, îi revine tovară
șului Nicolae Ceaușescu meritul 
deosebit de a fi elaborat în acest sens 
o concepție nouă, al cărei miez îl 
constituie ideea integrării organice a 
partidului in viața societății. în 
esență, aceasta presupune ca în exer
citarea funcției politice ce îi revine, 
partidul să nu se situeze deasupra 
societății, ca un emițător de directive 
și dispoziții către oamenii muncii, al

Poporul nostru se pregătește să omagieze la 26 ianuarie 
un eveniment sărbătoresc al României socialiste : tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, împlinește 60 de ani de viață și 45 
de ani de activitate revoluționară. Pornite din adincul Ini
mii, urări calde ale muncitorilor, țăranilor, intelectualilor sint 
adresate celui mai Iubit fiu al națiunii, militantului revolu
ționar care și-a consacrat întreaga viață, inepuizabila ener
gie slujirii Intereselor vitale și aspirațiilor de libertate, pro
gres și bunăstare ale poporului, cauzei socialismului șl 
păcii.

Această aniversare, scumpă tuturor fiilor țării, fără deo
sebire de naționalitate, este un minunat prilej de manifes
tare a unității și coeziunii întregului popor în jurul parti
dului, al secretarului său general, a hotărîrii de a înfăptui 
neabătut politica partidului de edificare a socialismului in 
România. Totodată, ea prilejuiește relevarea contribuției 
esențiale, de excepțională valoare, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sintetizarea teoretică a experienței construc
ției socialiste in România și a tendințelor dezvoltării sociale 
din lumea de azi, la dezvoltarea creatoare a teoriei revo
luționare în strinsă legătură cu practica, cu realitățile. în 
acest sens, aniversarea se constituie pentru comuniști, pen

tru toți oamenii muncii intr-un înalt îndemn de a-și însuși 
șl mai profund tezele novatoare, bogăția de idei cuprinse 
in lucrările secretarului general al partidului, pentru înfăp
tuirea cu și mai mult succes a politicii partidului la locul 
lor de muncă, pentru accelerarea progresului multilateral al 
patriei.

Neîndoielnic, printre multiplele domenii care s-au aflat și 
se află stăruitor în atenția șl preocupările secretarului ge
neral, in prim plan se înscrie dezvoltarea rolului conducă
tor al Partidului Comunist Român în opera de construcție 
socialistă, adincirea continuă a legăturilor partidului cu ma
sele largi ale celor ce muncesc.

căror rol s-ar fi redus la acela de 
simpli executanți. Este vorba, dim
potrivă, de exercitarea rolului con
ducător al partidului din interiorul 
societății, dinăuntrul organismelor 
de stat șl economice, prin împletirea 
strinsă a activității partidului cu a- 
ceea a maselor largi. „Activul de 
bază și toți membrii partidului — 
sublinia în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
participe la dezvoltarea economico- 
socială nu din afară, ci nemijlocit 
dinăuntrul tuturor organismelor eco
nomice, sociale și de stat ale țării. 
Creșterea și afirmarea rolului con
ducător al partidului trebuie să se 
exprime in integrarea sa tot mai or

Strălucit strateg al întăririi 
rolului conducător al partidului, 

dezvoltării continue a legăturii cu masele
ganică in activitatea șl viața întregii 
societăți".

Este vorba de o concepție de mare 
profunzime teoretică, cu vaste impli
cații în viața socială, care pornește 
de la realitățile specifice actualei 
etape. într-adevăr. constituie o tră
sătură definitorie a acestei etape fap
tul că drept urmare a schimbărilor 
care s-au produs în societatea noas
tră în procesul construcției so
cialiste, omogenizării sociale tot 
mai accentuate, ridicării generale 
a conștiinței maselor, s-a realizat și 
are loc întărirea continuă a unității și 
coeziunii întregului popor în jurul 
partidului comunist. în același timp, 
această integrare este considerată ca 
imperios necesară, deoarece tocmai 
astfel partidul este în măsură să cu
prindă mai larg în sfera conducerii 
sale toate sectoarele vieții sociale, iși 
sporește capacitatea de a organiza și 
mobiliza masele — toate acestea du- 
cînd la creșterea și afirmarea tot mai 
puternică a rolului său conducător.

Ca o componentă intrinsecă a con
cepției privind integrarea organică a 
partidului în viața socială este ori
entarea de însemnătate esențială 
formulată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la participarea 
directă a clasei muncitoare, a tuturor 
celor ee muncesc la conducerea socie
tății. Premisa istorică de la care por
nește secretarul general al partidului 
este aceea că, de vreme ce clasa 
muncitoare constituie clasa conducă
toare, clasa majoritară a societății. 

este normal și necesar ca ea să de
țină funcții de conducere în toate do
meniile de activitate, să participe la 
exercitarea puterii nu numai prin re
prezentanți, prin intermediul celor 
cărora le dă mandat, ci și direct, ne
mijlocit.

Ne apare astfel, într-o lumină cla
ră, o concepție unitar închegată, o 
concepție în care se realizează o co
relație indisolubilă între întărirea 
rolului partidului, ca forța politică 
conducătoare, întărirea rolului clasei 
muncitoare, ca clasa socială conducă
toare, și adincirea democrației — toa
te acestea împreună constituind laturi 
complementare ale unui proces unitar. 
In condițiile în care partidul se inte

grează organic în societate, iar clasa 
muncitoare, oamenii muncii participă 
nemijlocit Ia opera de guvernare, în
tărirea rolului de conducător politic 
al partidului nu numai că nu restrin- 
ge democrația, ci, dimpotrivă, con
stituie o necesitate imperioasă și che
zășia a însăși dezvoltării democrației, 
atragerii tot mai largi a maselor la 
conducerea societății.

Un cadru organizatoric 
optim, ce se cere pe deplin 
valorificat. Nu este un secret 
pentru nimeni că problema dezvol
tării democrației în condițiile socia
lismului formează un subiect de largi 
preocupări. Nu puțini vizitatori stră
ini ai țării noastre ridică întrebări și 
manifestă interes în legătură cu felul 
cum se manifestă democrația la noi. 
Or, unul din aspectele cele mai preg
nante ale vieții noastre sociale este 
tocmai adincirea democratismului, 
ritmul alert și amploarea măsurilor 
menite să determine o participare tot 
mai vie, mai intensă a maselor la 
conducerea treburilor obștii. Este re
zultatul nemijlocit al faptului că se
cretarul general al partidului, elabo- 
rînd o concepție nouă cu privire 
la integrarea partidului în viața so
cietății, la îngemănarea rolului său 
conducător cu dezvoltarea democra
ției, a inițiat, totodată, crearea unor 
structuri organizatorice care să asi

gure desfășurarea în condiții optime 
a acestui proces.

Este realitatea pe care o pune în 
lumină faptul că astăzi, în toate uni
tățile economico-sociale funcționează 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, ca foruri supreme de condu
cere muncitorească, și consiliile 
oamenilor muncii, dispunînd de largi 
împuterniciri : măsurile recent adop
tate privind desemnarea ca președin
te al consiliului oamenilor muncii a 
secretarului organizației de partid din 
unitatea respectivă, concomitent eu 
sporirea în componența consiliilor a 
numărului de muncitori care lucrea
ză nemijlocit în producție, sînt me
nite să determine întărirea rolului 

conducător al organizației de partid, 
creșterea răspunderii ei pentru însuși 
felul cum funcționează consiliul in 
condițiile accentuării caracterului lui 
democratic.

în aceeași viziune se înscriu insti- 
tuționalizarea, ca înalte foruri de 
conducere pe plan național, a con
greselor în principalele domenii ale 
vieții sociale, crearea organelor per
manente ale acestora, precum Consi
liul Național al Oamenilor Muncii, 
Consiliul Agriculturii. Faptul că pre
ședintele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu constituie o ex-. 
presie elocventă a întăririi rălului 
conducător al partidului. Prin acest 
nou organism se asigură acțiunea u- 
nitară, sub conducerea partidului, a 
tuturor organismelor de conducere 
colectivă — de la unitățile economice 
și pînă la ministere.

O formă originală de exercitare 
a rolului conducător al partidului 
în condițiile unei folosiri mai efi
ciente a statului ca principal in
strument în opera de construcție 
socialistă evidențiază activitatea or
ganismelor cu dublu caracter, de partid 
și de stat — cum sînt, de pildă, Consi
liul Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste, consiliile de con
trol muncitoresc etc. Aceeași opti
că, a întăririi rolului conducător al 
partidului, precum și a evitării 
suprapunerilor și paralelismelor cu 
activitatea organelor de stat, a in

spirat și măsura de împletire a 
funcțiilor de conducere pe linie de 
partid și de stat. Este o măsură cu 
valabilitate generală — de sus și pînă 
jos, adică de la secretarul general al 
partidului, care este și președintele 
republicii, și pînă la factorii de con
ducere în organele de partid și de 
stat, județene, municipale, orășenești 
și comunale.

în ce privește înseși organizațiile 
de partid, pe lingă orientarea funda
mentală ca în întreaga lor activitate 
cotidiană să-și întărească legăturile 
cu masele, acestea dispun în prezent 
de structuri speciale, cum sînt co
misiile pe probleme, din care fac 
parte, alături de membri ai organe

lor de partid, numeroși alți comu
niști.

La rindul lor, organizațiile de 
masă și obștești nu mai sint concepu
te ca simple „curele de transmisie", 
ci ca factori de inițiativă și decizie, 
cti largi atribuții în viața economi
că, socială, politică, ideologică.

Conducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au acordat și 
acordă o atenție excepțională valori
ficării pe deplin, funcționării în con
diții optime a tuturor acestor struc
turi. Preocupările pentru perfecțio
narea organizării și activității lor re
vin statornic în rapoartele și cuvin- 
tările secretarului general, recoman
dările făcute, măsurile preconizate 
urmărind deopotrivă adincirea carac
terului lor democratic și întărirea ro
lului conducător al partidului.

înaltul exemplu al unui 
stil de muncă și conducere 
democratică. Elaborînd ° nouă 
concepție despre activitatea partidu
lui în rindurile maselor, inițiind 
crearea structurilor organizatorice 
adecvate noilor cerințe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat și dă in 
același timp un înalt exemplu per
sonal privind modul cum trebuie ac
ționat in practica socială de zi cu zi, 
prin însuși stilul său de muncă și 
conducere democratică.

Așa cum este bine cunoscut, stilul 
de muncă al secretarului general al 

partidului se caracterizează, în mod 
definitoriu, prin legătura vie, directă, 
cu terenul, prin contactul nemijlocit cu 
oamenii muncii din cele mai diverse 
sectoare de activitate, prin consul
tarea lor asupra problemelor con
strucției socialiste. în halele fa
bricilor și uzinelor sau pe șan
tierele construcțiilor de locuințe, 
pe ogoarele cooperativelor agricole, 
în laboratoarele institutelor de cer
cetări științifice sau controlînd de
servirea în piețe — așa ne-am de
prins de ani și ani să-1 vedem pe 
secretarul general al partidului, me
reu în mijlocul oamenilor muncii, 
discutînd cu ei în spirit tovărășesc, 
cerîndu-le părerea și îndrumîndu-i, 

adoptînd, la fața locului, măsuri pen
tru rezolvarea unor probleme din cele 
mai variate. Importantele sale înda
toriri în calitate de conducător de 
partid și de stat, numeroasele contac
te oficiale cu lideri politici din diferi
te țări nu afectează timpul rezervat 
vizitelor de lucru, deplasărilor în mij
locul colectivelor de oameni ai mun
cii. Nu există efectiv județ, nu exis
tă localitate mai importantă în care 
numeroase întreprinderi, instituții so- 
cial-culturale să nu fi beneficiat de 
ajutorul concret, direct, acordat la 
fața locului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Totodată, este pro
priu stilului de muncă al secretarului 
general al partidului faptul că revine 
frecvent în unitățile vizitate spre a 
constata la fața locului modul cum 
au fost aplicate indicațiile date an
terior, în ce măsură au fost înlătu
rate lipsurile sesizate, felul în care 
se acționează pentru îmbunătățirea 
activității.

Practica socială confirmă adevărul 
de netăgăduit — definitoriu pentru 
realitățile României socialiste — că 
dialogul permanent cu poporul re
prezintă principala formă de condu
cere în societatea noastră, precum și 
unul din cele mai importante resor
turi ale progresului ei. Tocmai pen
tru că se sfătuiește permanent cu 
poporul, pentru că îi ascultă cu aten
ție pe oameni și le cere să-și ex
prime deschis, sincer, părerile, con
ducerea partidului realizează un 
mod de lucru bazat pe cunoașterea 

directă, „de la sursă", a stărilor de 
lucruri și aprecierea lor corectă, 
exactă, pe confruntarea mai multor 
variante posibile, spre a desprinde 
soluția optimă, pe cercetarea diferi
telor probleme din unghiuri diferite, 
evitîndu-se unilateralitatea.

în același timp, un asemenea mod 
de lucru reprezintă — așa cum a 
subliniat de repetate ori tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o adevărată 
școală a autoconducerii pentru ma
sele înseși, le deprinde să-și spună 
cuvîntul in toate problemele privind 
prezentul și viitorul țării, să se în
cadreze efectiv în activitatea consa
crată soluționării treburilor obștești.

Desigur, in condițiile actuale, cînd 
în fața partidului, a întregului ponor 
se află sarcinile de mare amploare 
și complexitate trasate de Congresul 
al XI-lea și de Conferința Națională, 
care pot fi soluționate numai printr-o 
maximă mobilizare a tuturor resur
selor materiale și umane, se impune 
cu atit mai mult ca stilul de muncă 
și conducere democratică, stră
lucit întruchipat în activitatea 
secretarului general al partidului să 
fie insușit de fiecare organ și orga
nizație de partid. Aceasta înseamnă 
că metoda organizării de consfătuiri 
și întîlniri cu oamenii muncii, a 
consultării lor asupra tuturor pro
blemelor de bază ale sectorului în 
care activează trebuie să fie folosită 
sistematic, permanent, și nu spora
dic, ocazional, cum se mai întîmplă 
în nu puține locuri. De îndată ce în
tr-o întreprindere. într-o secție sau 
un atelier oarecare se ivesc sarcini, 
probleme noi. organizațiile de partid 
au datoria să organizeze dezbaterea 
lor operativă, antrenîndu-i pe oameni 
atît la adoptarea soluțiilor corespun
zătoare, cît și la transpunerea lor în 
viață.

în această arie de preocupări se 
înscriu și indicațiile și recomandări
le secretarului general al partidu
lui cu privire la perfecționarea sti
lului în munca de partid. Este vorba 
înainte de toate de cerința ca acti
viștii să-și consacre cea mai marc 
parte a timpului lor de muncă depla
sărilor pe teren, în mijlocul oamenilor 
muncii, acolo unde aceștia trăiesc și 
muncesc. Iar pentru ca deplasările pe 
teren să se soldeze cu rezultate efec
tive. să fie cît mai eficiente, trebuie 
lichidate și în acest domeniu prac
ticile formalismului — acele „vizite 
fulger" prin numeroase fabrici și u- 
zine. șantiere sau cooperative agri
cole. contactul fugitiv numai cu 
vîrfurile administrative, asigurîn- 
du-se, dimpotrivă, contactul cu oa
menii muncii înșiși, cunoașterea 
profundă a tot ceea ce privește via
ța și activitatea lor.

în aceeași optică se înscrie și exi
gența asupra funcției de control. 
Este o viziune nouă, constructivă, prin 
prisma căreia controlul nu mai poa
te fi rezumat doar la simple activi
tăți de constatare și inspecție, ci im
plică participarea nemijlocită, concre
tă și imediată la înlăturarea neajun
surilor, la soluționarea efectivă a pro
blemelor.

★
Ansamblul concepțiilor și orientă

rilor cuprinse în lucrările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu privire ia 
întărirea legăturilor partidului cu 
masele în etapa actuală se constituie 
într-un veritabil tezaur de învățămin
te și concluzii pentru toate organele 
și organizațiile de partid. Valorifi
carea acestor învățăminte în activi
tatea practică reprezintă calea sigură 
a întăririi neîncetate a rolului Parti
dului Comunist Român ca forță po
litică conducătoare a națiunii și în
săși chezășia accelerării progresului 
multilateral al patriei, a înaintării ei 
tot mai rapide pe calea socialismului 
și comunismului.

Ada GREGORIAN
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contemporani
(Urmare din pag. I)
tre, e particular. Astfel de exem
ple pot da sute de mii, milioane 
de muncitori, de ingineri, de teh
nicieni, de oameni ai muncii din țara 
noastră. Ele ilustrează grăitor dru
mul îndrăznelii pe toate planu
rile. al dorinței de a progresa în 
toate domeniile, ambianța cinstită 
de a ne transforma patria — așa 
cum a stabilit Conferința Națională 
a partidului — din țară în curs de 
dezvoltare în țară cu nivel mediu de 
dezvoltare, precum și de a avea su
portul să năzuim în continuare spre 
un viitor și mai mîndru, spre ajun
gerea la nivelul țărilor cu economie 
avansată. Iată marea operă înfăp
tuită de partidul nostru sub condu
cerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Revenind la casa mea, la uzina 
mea, arăt că experiența și potenția
lul creator al colectivului nostru 
muncitoresc au primit nu un simplu 
prilej de confirmare, ci de avînt spre 
noi izbînzi tehnice. Avem bucuria 
să ne înfățișăm la această aniversare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
un rodnic raport muncitoresc. Am 
executat primele 5 motoare navale 
de 6 000 și 8 000 de cai putere și ne 
aflăm în faza de montaj final a mo
torului diesel naval lent de 20 000 cai 
putere.

Fiecare din aceste produse încor
porează o părticică din hărnicia și 
gindirea oricărui om al muncii din 
colectivul nostru, care devine astfel 
părtaș la înscrierea cu fapte a unei 
noi pagini în cartea de aur a reali
zărilor tehnice. Inima fiecăruia se 
înscrie și ea în inima fierbinte cu 
care întreaga noastră națiune socia
listă întîmpină sărbătoreasca ani
versare.

La izvoarele vieții
(Urmare din pag. I)
țiile corespunzătoare dau frumu
sețe personalității secretarului gene
ral al partidului nostru, îl ridică ne
măsurat de mult în ochii stimei 
noastre. în legătură directă, trainică 
cu realitatea noastră socialistă, cu- 

noscînd temeinic gîndurile și năzuin
țele poporului, partidul, secretarul 
său general ne-au obișnuit astfel cu 
elaborarea unei politici juste, știin
țifice, a noastră, pătrunsă cte grija 
și răspunderea pentru țară și oame
nii ei. Și pentru că era vorba de ar
gumentele pe care le-aș putea aduce 
eu de aici, din întreprinderea unde 
lucrez, iată, îmi amintesc că, aflîn- 
du-se în mijlocul textiliștilor ară
deni, secretârul general al partidului 
a purtat un dialog deschis des
pre împlinirile și neîmplinirile din 
munca noastră. Țin minte îndem
nurile sale de a ne spori preocupa
rea pentru a afla soluții privind, în
locuirea unor materii prime din im
port, fără însă ca aceasta să aibă 
vreun efect asupra calității produ
selor. Prețuind ceea ce este bun în 
munca noastră, ne-a indicat în ace
lași timp să punem mai mult în va
loare capacitatea creatoare a colec
tivului în stare să genereze o cali
tate superioară a produselor, lărgi
rea gamei sortimentale etc.

Dialogul purtat, în cunoștință de 
cauză, pornind de la cerințele vieții 
— asemenea tuturor întîlnirilor de 
lucru ale tovarășului Ceaușescu, fie 
că au loc în mină ori în cetățile de 
foc ale patriei, pe ogoare ori în in
stitute de cercetări, la planșeta arhi- 
tecților sau în mijlocul ostașilor ță
rii, cu oamenii de artă sau cu tine
retul — ne-a‘ stimulat în munca 
noastră, ne-a făcut mai exigenți, 
mai hotărîți în efortul de a înfăptui 
întocmai politica partidului. Un 
exemplu concret : în 1977, prin mă
surile luate în întreprindere în di
recția înlocuirii materiilor prime din 
import, am economisit aproape 3 500 
tone de bumbac, realizînd în același 
timp 15 noi sortimente de țesături.

Distingem în acest stil de muncă 
practica statornicită de partidul nos
tru, de secretarul său general, de a 
fi permanent la izvorul vieții, de a 
cunoaște temeinic realitățile operei 
de construcție socialistă, de a acțio
na, în fiece clipă, în deplină cunoș
tință de cauză. Cu alte cuvinte, de 
a fi mereu în mijlocul oamenilor a- 
cestei țări — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — de a 
trăi împreună cu ei bucuriile, de a 
pune, alături de ei, umărul la greu, 
de a învinge împreună obstacolele, 
de a aspira necontenit spre împliniri 
și mai mari.

Acum, la cei 60 de ani de viață, 
omului care este mereu alături de 
oamenii țării îi doresc cu inima fier

binte sănătate, fericire, putere de 
muncă în fruntea partidului și sta
tului pentru fericirea patriei și po
porului.

îndemnuri care 
generează cutezanță 
(Urmare din pag. I)
mai largă. Și nu numai pen
tru noi, cei din Bucecea. Suc
cesul nostru a întărit spiritul de în
trecere și in colectivele celorlalte fer
me din țară, exemplul de la Bucecea 
îndemna peste tot la producții spo
rite. Dar nici noi nu ne-am lăsat. în- 
vățaserăm ce înseamnă să nu te au- 
tomulțumești. Ne-am păstrat primul 
loc și în anul 1972, dar cu o produc
ție de 3 646 litri. Pentru a doua oară 
cooperativa agricolă de producție era 
distinsă cu „Ordinul Muncii". Faptele 
s-au repetat in anul 1973 cu o pro
ducție de 3 830 de litri de la fiecare 
vacă.

Bineînțeles că. așa cum se arăta și 
în prețiosul îndemn, rezultatele s-au 
răsfrînt și asupra veniturilor celor ce 
lucrau in ferma zootehnică. Iar roa
dele au acționat stimulativ și în con
știința cooperatorilor din sectorul ve
getal. Anul agricol 1974 s-a soldat, de 
asemenea, cu o seamă de succese, 
printre care și producția record de 
57 014 kg de sfeclă de zahăr la hec
tar. Cooperativei noastre i s-a acor
dat înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste"..

Urmăm cu consecventă calea indi
cată în timpul importantei vizite de 
lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Am constituit o fermă zootehnică de 
tip industrial. Am selecționat 1 300 
de vaci de rasă superioară pe care 
le furajăm corespunzător potențialu
lui lor productiv. Executăm impor
tante lucrări de amenajare a solului 
și de recuperare a unor terenuri ara
bile. de irigații. Toate acestea se re
găsesc intr-adevăr, în bunăstarea 
materială și spirituală. în gradul de 
civilizație de care beneficiază toti 
locuitorii comunei, viitor centru ur
ban.

Sărbătorind a 60-a aniversare a zi
lei de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, trăim din plin, sentimen
tul de mîndrie patriotică, strins îm
pletit cu sentimentul propriei noas
tre renașteri.

Repere ale urbanisticii moderne în Botoșanii de azi

(Urmare din pag. I)
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
la descoperirea tuturor resurselor de 
ridicare a nivelului calitativ și al 
eficienței activității productive. Se 
impune pretutindeni, in fiecare uni
tate economică, să se desfășoare ac
țiuni cuprinzătoare, susținute pentru 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, innoirea și moderniza
rea producției, creșterea mai rapidă 
a productivității muncii, reducerea 
mai accentuată a cheltuielilor de 
producție și, îndeosebi, a celor mate
riale, valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, gospo
dărirea rațională și economisirea pc 
toate căile a energiei electrice și 
combustibilului — obiective vitale ale 
dezvoltării economiei noastre în etapa 
actuală — urmărindu-se fructificarea 
operativă a tuturor rezervelor, fie 
ele mari sau mici, pentru sporirea 
mai accentuată a eficienței econo
mice. In atingerea acestor obiective, 
în materializarea saltului calitativ 
se cere o schimbare radicală a con
cepției despre dezvoltarea economică, 
organizarea și desfășurarea produc
ției, afirmarea plenară a revoluției 
tehnico-științifice in toate dome
niile.

MAREA ÎNTRECERE
Am dovedit în ultimii ani că sîn- 

tem capabili și dispunem de forța 
necesară de a realiza și depăși cele 
mai îndrăznețe proiecte. Concret, 
acum, in anul hotărîtor al cincina
lului, chiar prin plan sînt prevăzute 
obiective substanțial îmbunătățite 
față de prevederile inițiale, față de 
prevederile Directivelor Congresului 
al XI-lea al partidului. Așa cum s-a 
subliniat, în fundamentarea planului 
pe acest an s-au luat în calcul și 
sarcinile aferente din Programul 
suplimentar. Iată că acum, prin che
mările adresate la întrecere, comu
niștii, oamenii muncii își propun să 
depășească și aceste prevederi. Este 
aceasta o elocventă dovadă a efor
tului de autodepășire, a înaltei con
științe muncitorești, a spiritului re
voluționar și abnegației cu care co
muniștii, toți oamenii muncii acțio
nează pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului. 
Desigur, este vorba de angajamente 
mobilizatoare, concrete, corespunză
toare cerințelor economiei naționale, 
pe care oamenii muncii — ca ade
vărat proprietari și producători — 
și le' asumă in vederea depășirii pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială pe anul 1978 în 
toate domeniile și la toți indicatorii, 
in condițiile obținerii unei inalte efi
ciente economice.

Ne-am convins în anii construc
ției socialiste că tot ceea ce făurim 
slujește omului, prosperității și bu
năstării sale. Ne-am convins de acest 
adevăr, din nou, la Conferința Na
țională a partidului, cînd odată cu 
Programul suplimentar de dezvoltare 
economică a țării a fost adoptat și 
Programul de creștere mai accen
tuată a nivelului de trai, acestea 
constituind, așa cum a subliniat se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un tot uni
tar. Altfel spus, saltul calitativ în 
întreaga activitate pentru înfăptuirea 
planului pe acest an și a angaja
mentelor asumate în întrecere va 
asigura dezvoltarea mai accelerată a 
economiei, creșterea mai rapidă a 
venitului național și, pe această bază, 
ridicarea neîntreruptă a nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui. In această perspectivă optimistă, 
mobilizatoare, s-a declanșat și se 
desfășoară întreaga întrecere socia
listă din acest an.

De asemenea, ne-am convins că 
din întrecerea pentru îndeplinirea și 
depășirea planului au de cîștigat nu 
numai învingătorii, ci fiecare colec
tiv în parte ; au de cîștigat economia 
noastră, poporul întreg — beneficiar 
direct a tot ceea ce înfăptuiește prin 
munca sa creatoare. Este clar că și 

răspunsurile care vor fi date chemă
rilor la întrecere vor fi la fel de în- 
suflețitoare, vor cuprinde angaja
mente cit mai mobilizatoare, contu
rate în urma consultării largi a oa
menilor muncii. Organizațiile de 
partid au datoria să vegheze ca an
gajamentele cuprinse în aceste răs
punsuri să fie realiste, să reflecte 
nivelul maxim al posibilităților con
crete din fiecare întreprindere și, 
totodată, să se treacă cu maximă 
operativitate la aplicarea măsurilor 
pentru înfăptuirea lor. Iar adunările 
generale ale oamenilor muncii, care 
vor începe peste cîteva zile, consti
tuie un cadru optim pentru afirma
rea voinței colective, a hotărîrii oa
menilor muncii de a răspunde che
mărilor la întrecere cu angajamente 
ferme, la nivelul real al rezervelor 
materiale și umane din fiecare uni
tate.

Să facem totul, să muncim mai 
bine, mai spornic, mai gospodărește, 
cu întreaga noastră capacitate și 
inițiativă creatoare, pentru ca marea 
întrecere ce cuprinde țara să se 
concretizeze în fiecare zi, lună și 
trimestru, în realizări cantitative și, 
mai ales, calitative superioare, în 
succese de mare rezonanță economi
că și socială, în interesul propășirii 
României socialiste, al progresului și 
bunăstării întregului popor.
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LICEELE DE SPECIALITATE - 
mai strîns legate de cerințele economiei, 

de activitatea productivă
In „Orientările generale cu privire la întocmirea planului cincinal 

de dezvoltare economico-socială a României in perioada 1981—1985“, 
adoptate de Conferința Națională a P.C.R., un capitol important pri
vește problematica amplă a pregătirii forței de muncă, in strinsă le
gătură cu diversificarea cerințelor economiei, cu exigențele progresu
lui tehnic, ale introducerii metodelor noi de conducere. Se precizează, 
astfel, că : se va asigura formarea profesională a circa 1,7 milioane 
persoane, vor fi cuprinse anual, în diferite forme de perfecționare 
a pregătirii profesionale, 1,9—2 milioane persoane ; o atenție deosebită 
va fi acordată pregătirii cadrelor de muncitori calificați, pentru toate 
sectoarele de activitate, prin licee de specialitate.

Am solicitat — în județele Cluj, Dolj, Suceava, Ialomița și în mu
nicipiul București — cadrelor didactice și specialiștilor din asemenea 
unități școlare, cadrelor de conducere din întreprinderile care le pa
tronează să ne vorbească, acum, la început de an, despre preocupările 
vizînd perfecționarea procesului de învățământ, legarea lui mai strînsâ 
de activitatea productivă din ramurile de profil.

Pregătirea temeinică 
a viitorilor muncitori 

calificați
— însușirea temeinică a meseriei 

se realizează optim printr-o activita
te direct productivă a elevilor in 
anii de școală — ne spune ing. Vir
gil Călin, directorul Liceului indus
trial „Timpuri Noi“ din București. 
De aceea, pentru atelierele noastre 
școală am stabilit un plan concret 
de producție, în valoare de peste 1 
milion lei, cuprinzînd acele repere — 
din producția curentă a întreprinde
rii patronatoare sau solicitate de alți 
beneficiari din economie — al căror 
proces tehnologic să faciliteze elevi
lor învățarea operativă și corectă a 
meseriei alese.

Prof. Iamandei Burdușel. director 
adjunct al Liceului electrotehnic 
nr. 1 din Craiova, adaugă : „Avem 
în vedere diversificarea gamei de 
produse ce se execută în atelierele- 
școală ale liceului (in valoare, pen
tru acest an. de 5,3 milioane lei), 
participarea elevilor la cît mai multe 
expoziții de creație tehnică, raționa
la profilare a lucrărilor practice de 
bacalaureat și legarea lor cit mai 
organică de cerințele producției cu
rente".

— Dispunem de opt ateliere de spe
cialitate — afirmă ing. T. Moldovan, 
directorul liceului industrial din 
Cîmpia Turzii. Activitatea practică a 
elevilor în anii de școală se poate 
desfășura in condiții cît mai apropi
ate de cadrul de lucru din produc
ție, de la viitorul lor loc de muncă. 
Am organizat lucrul elevilor în două 
schimburi. Elevii din treapta a H-a 
de liceu fac practică directă în sec
țiile întreprinderii „Industria sîr- 
mei“, în cadrul unor echipe de mun
citori cu înaltă calificare. Socotim 
însă că eficiența acestei practici ar 
fi mai mare dacă și în întreprindere 
s-ar organiza ateliere de instruire 
practică .— așa cum este amenajat în 
atelierul de filiere — unde elevii să 
lucreze in două schimburi, îndrumați 
de cadre competente.

Colaborarea fructuoasă 
școală — întreprindere 
este în interesul comun
O experiență valoroasă oferă, în 

această privință, Liceul industrial de 
chimie nr. 5 din Craiova, patronat de 
marele combinat chimic din locali
tate.

— Cu concursul larg al întreprin
derii — ne relatează prof. Maria Cri- 
san, directoarea liceului — avem 
amenajate 11 laboratoare, 8 cabinete

și 7 ateliere, care contribuie la pre
gătirea corespunzătoare a întregului 
eșalon de operatori chimiști. electri
cieni, lăcătuși, strungari și A.M.C.-iști 
necesari combinatului. Pentru instrui
rea tehnico-productivă dispunem 
deci de toate condițiile ca elevii să 
execute lucrări practice identice cu 
cele din procesul productiv real.

La rindul său, ing. loan Nica, di
rectorul Combinatului chimic din 
Craiova, menționează :

— Sîntem preocupați să aplicăm cît 
mai consecvent în viață indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu privi
toare la desfășurarea pregătirii prac-

Probleme ale perfecționării 
învătămîntului

tice a elevilor-viitori muncitori în 
condițiile concrete ale producției, ale 
viitoarelor lor locuri de muncă. Ex
periența ne-a dovedit că și elevii, 
mai ales cei din anii mai mari, pot 
contribui efectiv la realizarea pla
nului de producție al intreprinderii. 
De aceea, am creat în liceu cinci 
stații-pilot pentru diferite tehnologii 
chimice. Tot în scopul mai bunei 
pregătiri a viitorilor noștri muncitori 
am dotat laboratoarele liceului cu 
tehnică modernă, am repartizat ca 
profesori și maiștri-instructori pe 
unii dintre specialiștii noștri care au 
bogată experiență de producție,

— Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Slobozia — ne relatează 
ing. Dumitru Lăutărescu, directorul 
Liceului de chimie din localitate — 
s-a îngrijit de asigurarea cadrelor. 
Avem acum ca profesori, la toate 
obiectele de specialitate, specialiști 
din combinat. în plus, zilnic, specia
liști din producție sint prezenți în 
liceu. De asemenea, ne-a fost asigu
rată o bogată dotare tehnică de pro
fil. Trustul S.M.A. Ialomița, care 
patronează Liceul agroindustrial din 
Ciulnița. s-a ocupat intens de în
zestrarea cabinetelor și atelierelor- 
școală cu mașini moderne, de înalt 
randament. între acestea — o mașină 
de ascuțit scule, un strung S.N. 500, 
ambele din producția anului 1977.

Pentru anul 1978, conducerea în
treprinderii „Industria sîtmei“ a ce
rut conducerii liceului pe care-1 pa
tronează o notă cu necesarul de în
zestrare tehnică. Foarte bine ! Poate 
ar trebui mai multă insistență și 
pentru încadrarea în procesul in- 
structiv-educativ din liceu a mai 
multor ingineri cu practică în pro
ducție.

Se cer întreprinse 
măsuri energice 

pentru înlăturarea 
unor neajunsuri 

din activitatea școlară
— Noua structură și noul conținut 

al învătămîntului liceal situează 
școala in miezul procesului de dez
voltare economico-socială a patriei 
noastre, în pas cu progresul științei 
și tehnicii contemporane — precizează 
prof. Ioan Cuciureanu, directorul Li
ceului nr. 2 din Suceava. Avem legi
ferată întreaga organizare și funcțio
nare a unităților școlare, dar practica 
de pînă acum a liceelor industriale, ca 
și activitatea instructiv-educativă din 
primul trimestru al anului școlar in 
curs, scot în evidență o serie de ca
rențe. Astfel, nu există încă cores
pondența cuvenită între programe și 
conținutul manualelor pentru unele 
obiecte de studiu, inclusiv de specia
litate, între programa instruirii 
practice a elevilor și condițiile con
crete din ateliere, laboratoare și în
treprinderi. S-ar cuveni acționat mai 
eficient pentru corelarea rațională a 
conținutului programelor discipline
lor de specialitate (tehnologie, stu
diul materialelor, rezistența materia
lelor etc.) cu cel al programelor de 
fizică, chimie, matematică. Dar de
parte de noi intenția de a deplasa 
problemele perfecționării învățămîn- 
tului în afara școlii. Prin metodele 
și formele noastre specifice de acti
vitate — adunări generale de partid, 
consilii pedagogice și ședințe de ca
tedră. activități în cadrul cabinetului 
metodico-tehnic. asistente și inter- 
asistențe la lecții, prin sporirea gra
dului de receptivitate față de ceea 
ce e nou, viabil. în învățămînt, prin 
schimburi de experiență între uni
tăți similare — ne preocupăm să asi
gurăm un climat fertil pentru ridi
carea nivelului științific al discipli
nelor de specialitate, al întregului 
proces instructiv-educativ.

La observațiile critice ale interlo
cutorului nostru am mai adăuga ci- 
teva — reieșite din dialogul de fața 
— cum ar fi : insuficienta preocupa
re a unor unități economice care au 
în subordine licee de specialitate 
pentru dotarea tehnică necesară rea
lizării pregătirii teoretice și practice 
a viitorilor muncitori la nivelul ce
rințelor actuale și de perspectivă ale 
economiei naționale. Deficitară poate 
fi considerată și activitatea acelor 
conduceri de întreprinderi care se 
socotesc „absolvite" de toate obliga
țiile față de liceele respective dacă 
le-au „donat" cîteva mașini sau uti
laje mai vechi sau mai noi. Este de 
datoria întreprinderilor economice să 
asigure liceelor lor de specialitate 
cadre didactice din rindul celor mai 
experimentați ingineri, maiștri și spe
cialiști.

Sarcinile majore care stau tn 
fața liceelor de specialitate pentru 
pregătirea temeinică a viitorilor 
muncitori calificați vor fi îndeplinite 
la un înalt nivel calitativ, in măsu
ra în care ele vor valorifica plenar 
întreaga zestre tehnică și de expe
riență profesională a colectivelor pro
prii și, totodată, vor beneficia de a- 
jutorul concret, substanțial, al unită
ților economice pentru care pregă
tesc Cadre.

Florica DINULESCU
și corespondenții „Scînteii"
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Festivalul național „CÎHTAREA ROMÂNIEI"

Corurile ciută pentru iubitorii de muzică, 
nu numai pentru jurii

• Fiecare formație corală din județul Botoșani — în stagiune 
permanentă • Faza județeană a ediției anterioare a Festivalului 
național „Cîntarea României" aducea pe scenă 26 de coruri și 
13 grupuri vocale ; în prezent, în fiecare comună există cîte un 
cor și în fiecare sat cîte un grup vocal • Un adevărat program 
de reciclare pentru dirijori • Autorii locali — prezențe active 

la stabilirea repertoriilor
Un afiș de o ținută grafică remar

cabilă atrăgea zilele trecute atenția 
botoșănenilor că formațiile artis
tice ale cadrelor didactice din mu
nicipiu își inaugurau noua stagiune 
de spectacole. Intre realizatorii spec
tacolului de deschidere — nu mai 
puțin de trei coruri : „Armonia", cu 
o activitate de aproape 100 de ani, 
dirijată de prof. George Holca, for
mația de cameră „Aurora", dirijată 
de prof. Teodor Bîtă. și corul de 
copii, condus de prof. Gheorghe Ti- 
mofte. In repertoriu — peste 80 la 
sută din piesele interpretate (cîntece 
patriotice, revoluționare, prelucrări 
de folclor etc.) purtau semnătura 
unor compozitori români contempo
rani, trei lucrări aparținînd autorilor 
locali, între care unul. prof. Ion Pre- 
lipceanu, premiat în ediția anterioară 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". Următorul spectacol al 
stagiunii formațiilor amintite ? Am 
reținut cîteva amănunte dintr-o con
vorbire purtată cu prof. Dumitru 
Atudoroaie, directorul Casei corpului 
didactic :

— Fiecare dintre formațiile parti
cipante la spectacolul inaugural al 
stagiunii noastre are planificată de 
fapt o stagiune proprie. Locul spec
tacolelor ? îndeosebi în întreprinde
rile industriale ale municipiului (în
treprinderea textilă „Moldova", în
treprinderea „Electrocontact". I.U.P.S. 
etc.), ca si în satele suburbane. La 
fiecare două săptămîni. cel puțin 
un spectacol. Și la fiecare lună — cel 
puțin două piese noi incluse în re
pertoriu. Așa se face că repetițiilor 
li s-a imprimat un serios caracter de 
lucru. Ideea prioritară pe care au 
adoptat-o toate formațiile noastre 
este aceea a pregătirii pentru 
spectacole spre a mulțumi specta
torii și nu doar membrii unor jurii. 
Tocmai din acest punct de vedere 
apreciez în chip deosebit îmbunătă

țirile, sub raport organizatoric, ce 
s-au adus regulamentului celei de-a 
Il-a ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României".

La numai cîteva zile după această 
convorbire, o altă formație corală iși 
invita publicul la deschiderea stagiu
nii. Era corul mixt creat în cadrul 
ediției anterioare a Festivalului na
țional. compunîndu-se din personal 
aparținînd unor instituții din muni
cipiu. în ce va consta stagiunea aces
tei formații ? în numeroase concerte.

LA BOTOȘANI
inclusiv într-unul planificat, nu pes
te multă vreme. în compania orches
trei simfonice locale. Am întreprins, 
în ultimele zile, un raid incluzînd lo
calitățile celor 26 de formații corale 
și 13 grupuri vocale calificate, la edi
ția precedentă a Festivalului național 
„Cîntarea României", în faza jude
țeană. Toate și-au inaugurat noile 
stagiuni de spectacole. Stagiuni în 
sensul că, împreună cu directorii că
minelor culturale, cu alți factori de 
răspundere de la nivelul localităților, 
fiecare formație și-a stabilit, pînă la 
începutul verii viitoare, un program 
de lucru concret, la un interval de 
două săptămîni urmind să se prezinte 
cel puțin un spectacol. în afara Celor 
ocazionate de anumite evenimente.

Cum și-au propus forurile culturale 
județene să sprijine această activi
tate ?

Notăm, mai întîi, că rezultatele în
registrate în ediția precedentă a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" au făcut obiectul unor serioase 
analize în acest județ, inclusiv într-o 
plenară a "comitetului județean de

partid. S-a luat. între altele, hotărâ
rea ca în fiecare comună să existe 
cel puțin un cor mixt, iar în fiecare 
sat cîte un grup vocal. Neîndoielnic 
că in marea majoritate a comunelor 
a existat și pînă acum o astfel de 
preocupare ; concret însă era vorba 
despre coruri ce se întruneau în 
preajma unor concursuri sau a unor 
evenimente festive, reluîndu-se în 
pripă piesele ce se cîntă de vreo 5—7 
ani încoace. Pentru ca interpretările 
acestor formații, nou create sau re
organizate. să se ridice la nivelul 
exigențelor publicului, centrul de în
drumare al mișcării artistice de masă 
a stabilit ca fiecare profesor de mu
zică de la nivelul municipiului să se 
deplaseze în comunele unde nu 
există asemenea specialiști. Această 
colaborare a și început, astfel că la 
Ungureni și Lunca — pentru a nu da 
decît două exemple — formațiile co
rale își desfășoară repetițiile sub în
drumarea unor valoroși dirijori. Pen
tru creșterea competentei profesio
nale a tuturor dirijorilor de cor din 
județ, centrul de îndrumare a miș
cării artistice de masă. în colaborare 
cu I.C.E.D. București și-a propus 
un curs metodic de reciclare a 
acestora.

Numeroase alte inițiative au în ve
dere împrospătarea continuă a reper
toriilor corale. Astfel, pe baza unor 
texte inspirate din realitățile actuale 
ale județului Botoșani, mai multi 
compozitori din București (între care 
D. D. Botez. Radu Paladi și Mircea 
Neagu) s-au angajat să scrie cîte o 
lucrare corală dedicată unei anume 
formații. Pe de altă parte, se află în 
fază de concretizare tipografică două 
culegeri de coruri aparținînd unor 
creatori locali și din țară, ca și o 
culegere de prelucrări ce va fi pusă 
la dispoziția grupurilor vocale. In 
sfîrșit. încă o inițiativă demnă de 
reținut : urmare a înființării pe lingă 
orchestra simfonică din localitate a 
cenaclului muzical ..Mihai Grigore 
Poslușnicu", la recomandările acestui 
colectiv se va organiza, pînă la sfîr- 
șitul anului curent, un concert coral 
compus din lucrări semnate de autori 
locali.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii"

CRONICA ACTUALITĂȚII CULTURALARTISTICE

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Cyrano de Bergerac
— 19,30, (sala mică) : Zoo — 19,30, 
(sala Atelier) : Cine a fost Adam?
— 17.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor: Laszlo Somogyi 
Solist : Igor Oistrah (U.R.S.S.) —
— 20, (sala Studio) : „După amie
zile muzicale ale tineretului" — 
18.
• Onera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Leonard
— 19,30.
9 Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Leonce și Lena — 15, Ferma —
19.30. (sala' Grădina Icoanei) : 
Anecdote provinciale — 19.30.
• Teatrul Mic : Emigranții —
15.30. Efectul razelor gamma asu
pra anemonelor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Fiul risipitor — 19.30,
(sala Studio) Conversație des
pre dl. von Goethe — 19.
• Teatrul G iu Iești : Descăpățîna- 
rea — 19,30, Caractere — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile —- 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Un tî- 
năr mult prea furios — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Alice 
în țara minunilor — 10, Nota 
zero la purtare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Frații Criș 17.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 16; 19,30.

cinema

„Cercul de cretă caucazian" Ion VLAD Lectura: un eveniment al cunoașterii
de Bertoid brecht la Teatrul de Comedie
„Domnul Puntila și sluga 

sa Matti" la Teatrul „Giu- 
lești" a marcat, acum a- 
proape douăzeci de ani, 
inceputul carierei româ
nești a dramaturgiei brech- 
tiene, care, de atunci, a cu
noscut la noi diferite va
riante scenice. Spectacole 
ce au urmărit punerea în 
valoare a mesajului social- 
politic al celor mai de sea
mă opere din creația lui 

„Svejk în al 
război mondial", 

trei parale".

actorilor, 
exactă a 
acțiunea 
sublinia- 

rostit 
comentatori — un 

cor descinzînd din

Brecht : 
doilea 
„Opera de 
„Ascensiunea lui Arturo Ui 
poate fi oprită", „Mutter 
Courage", „Sfinta Ioana a 
abatoarelor", „Un om=un 
om“ („Dispariția lui Galy 
Gay") etc.

Acum, in preajma aniver
sării a 80 de ani de la naș
terea marelui dramaturg, 
regizor și teoretician al 
teatrului militant, Teatrul 
de comedie prezintă o 
nouă punere în scenă a 
piesei „Cercul de cretă cau
cazian" in regia lui Lucian 
Giurchescu, regizorul 
mân 
gată experiență în mon
tarea ’ _
Brecht. După primul act de 
curaj, cu „Puntila...", el a 
continuat investigarea aces
tui complex teritoriu tea
tral, realizînd spectacole 
de intensă și colorată ex
presivitate, cu „Svejk în al 
doilea război mondial". 
„Mutter Courage", „Galy 
Gay". „Cercul de cretă 
caucazian" nu este o expe
riență cu totul nouă pentru 
el, ci reluarea unor expe
riențe mai vechi într-o 
chete nouă.

„Cheia nouă" a recentu
lui spectacol de la Teatrul 
de comedie constă în adin- 
cirea viziunii umaniste, in 
concentrarea asupra sensu
rilor social-uman-morale 
ale piesei. Atit versiunea 
românească, fluentă și di
namică, a textului, nu lip
sită de unele licențe, sem
nată de Mircea Șeptilici. cit 
și spectacolul in care ea se 
integrează organic, se struc
turează astfel ca o poveste 
cu tîlc, ca un basm popu- 

y^lar cu sensuri clare, expri-

cu cea mai

dramaturgiei

ro- 
bo-

lui

mate prin jocul 
prin conturarea 
personajelor, prin 
riguros condusă și 
tă prin comentariul 
de 
fel de 
teatrul antic — povestitori 
și totodată raisonneuri, 
purtind un permanent dia
log cu publicul, desci- 
frîndu-i înțelesurile, tradu- 
cîndu-i stările sufletești, 
mișcările interioare ale 
personajelor (uneori chiar 
în mod excesiv, didacti
cismul frizînd dăscăleala).

In decorul stilizat, esen- 
țializat la maximum, reali
zat de Ion Popescu-Udriș- 
te dintr-un dispozitiv me
talic unic, cu multe șiruri

de muzica ușoară, dînd

CRONICA
TEATRALĂ

de trepte și o pădure 
țevi, sugerînd subtil, 
mici variațiuni.
acțiunea spectacolului ur
mărește destinul plin de 
peripeții al Grușei Vanadze 
și al micului Mihail, fiu! 
guvernatorului salvat de 
ea, subliniind dramatismul 
unor situații, grotescul al
tora. evidențiind cu clarita
te contrastele, caracterele, 
mobilurile, punînd in va
loare superioritatea morală 
a omului simplu, din po
por, triumful omeniei, al 
generozității 
pra egoismului, 
rapacității celor 
averea și puterea 
oricăror virtuți umane. Lu
cian Giurchescu a creat un 
spectacol popular. cald, 
uman — brechtian în ciuda 
prejudecăților brechtianiste 
— care comunică direct cu 
publicul, nu numai prin co
mentatorii bine interpre
tați de Mihai Pălădescu, 
Dumitru Rucăreanu, Li
liana Ticău, ci și prin mo
mente de intensă culoare 
și expresivitate, prin mu
zica lui Paul Urmuzescu 
(uneori insă prea aproape

de 
prin 

ambianta.

omeniei, 
acestuia asu- 

cruzimii, 
ce pun 
înaintea

o 
notă dulceagă nepotrivită) 
dar. mai ales, prin inter
pretarea actoricească, de o 
mare putere de convingere. 
Mulți actori ai Teatrului 
de comedie au de interpre
tat mai multe roluri în a- 
cest spectacol, dînd exce
lente examene de compozi
ție, ca, de pildă, Ștefan Ta- 
palagă (călugărul Anasta
sie și Marele Kneaz), Anca 
Pandrea (Doamna tînără, 
Aniko, Ludovica), Cornel 
Vulpe (medicul Mika Lo- 
ladze, fratele Grușei, La
vrenti, Primul avocat), ca 
și Dumitru Rucăreanu, Li
liana Ticău, Candid Stoica 
și alții. O strălucită com
poziție izbutește îndeosebi 
Mihai Pălădescu în rolul 
judecătorului Azdak, ames
tec complex de mizerie și 
noblețe, de înțelepciune și 
nebunie, de tragic și co
mic realizat cu mijloace 
actoricești de bună cali
tate. Personaje bine con
turate au prezentat Sorin 
Gheorghiu (Simon Hahava), 
Iarina Demian, Dumitru 
Chesa și multi alții. Axa 
spectacolului se susține în 
primul rînd pe interpreta
rea rolului Grușei de către 
Sanda Toma, actriță de 
mari și variate resurse, 
care a parcurs aici cu mă
iestrie întreaga gamă a 
evoluției personajului de 
la tinerețea naivă și zbur
dalnică la maturitatea gra
vă și responsabilă, trecind 
prin momente de profund 
lirism, de hotărîre. de 
eroism și disperare, de du
rere și resemnare, de re
voltă viguroasă, păstrind 
totdeauna neștirbită dem
nitatea personajului : aten
tă la sensul fiecărei situa
ții și găsind cu promptitu
dine mijloacele necesare 
fiecărui moment, fiecărei 
stări de spirit.

Spectacolul Teatrului de 
comedie demonstrează cu 
vigoare artistică actualita
tea permanentă a unei dra
maturgii umaniste, mili
tante.

Nota definitorie a foile- 
toanelor scrise de criticul 
Ion Vlad este aplicația lec
turii și sobrietatea ei. Căr
țile sint citite atent, cu- 
vîntul revine de altfel des
tul de des în pagina criti
cului, și concluziile așezate 
pe solul sigur al analizelor 
anterioare. Lectura : un e- 
veniment al cunoașterii, ul
timul său volum, reconfir
mă aceste trăsături. In 
plus, teoreticianul literar, 
care s-a făcut văzut și te 
celelalte cărți, se impune 
atenției propunînd cu insis
tență o metodologie a lec
turii, înțeleasă ca mod su
perior de abordare a cărții. 
Cititorul, receptorul cu un 
cuvint al sociologiei litera
turii, este cel ce intră ast
fel în obiectivul criticului. 
Pentru ca lectura să devi
nă cu adevărat un eveni
ment, ea trebuie pregătită. 
Cu alte cuvinte, „lectura-e- 
veniment" presupune un ci
titor avertizat, un cititor 
pregătit să înțeleagă opera 
în întreaga ei complexita
te. Ion Vlad ridică în fața 
cititorului exigențe specia
le. Ajunși aici trebuie să 
facem observația că citito
rul rămîne totuși la Ion 
Vlad o categorie nedefini
tă. Deși e firesc și bine să 
cerem cititorului o lectură 
de minimă avertizare, exi
gențele pe care Ion Vlad le 
așază în fata lectorului 
sînt mai potrivite cititoru
lui specializat, altfel spus 
criticului.

Autorul cărții ne propu
ne de fapt un model de 
acțiune critică întemeiat pe 
o mare seriozitate a lectu
rii. înțeleasă ca lectură in
strumentată și orientală cu 
precizie către cercetarea 
textului la toate nivelurile 
lui. Dacă este vorba de o 
operă a trecutului, și mai 
ales a trecutului îndepărtat, 
lectura trebuie să fie cu atit 
mai mult pregătită deoare
ce textul ei 
fruntat cu 
cial-istorică
rat-o. Operația e necesară 
și în cazul operelor con
temporane pentru a scoate

trebuie con- 
realitatea șo
ca re a gene-

Margareta BĂRBUȚĂ

J 
lectura și concluziile ei 
sub zodia arbitrarului, 
plus, lectura, avertizată 
acest fel, trebuie să fie 
„I

de 
In 
în 
o 

lectură semiotică", o lec
tură care să descifreze gra
matica textului, sistemul 
lui de semne. Teoreticia
nul literar încearcă astfel 
să edifice un sistem al 
lecturii care s-o scoată de 
sub zodia simplelor im- 
pres , a improvizației, s-o 
știențifizeze cu alte cu
vinte. „Vrem să atragem 
atenția în rîndurile ce ur
mează asupra 
criticii marxiste. 
Vlad. disciplină 
acord cu teoria 
cel puțin sub unghiul 
decvării și înnoirii solu
țiilor criteriilor și reco
mandărilor metodologice. 
Indiferent de punctul de 
plecare al cercetării, ideea 
e că analiza (teorie, criti
că, istorie literară, semioti
că, poetică, sociologie lite
rară etc.) se află in strinsă 
relație cu literatura și cu 
nivelurile acesteia, altfel 
studiul poate aluneca spre 
construcții arbitrare, spre 
abstracții sterile (uneori 
spectaculoase, dar total in
eficace sub raportul in
terpretării și descifrării me
sajelor, codurilor și terme
nilor intrinseci ai creației 
propriu-zise)“. Am dat o 
mai mare atenție chesti
unilor de metode atit pen
tru că Ion Vlad, pasionat 
teoretician literar, le face 
loc în cartea sa. cît și pen
tru că ele 
ficative pentru 
tendințele 
ale criticii 
Ion Vlad
cărți (Romanul lecturii de 
Gelu Ionescu, între viață 
și cărți de N. Steinhardt 
ș.a.) pentru a face și mai 
limpezi tezele proprii. 
Dacă în cazul volumului 
Intre viață și cărți alege
rea e dictată de faptul că 
„textul citit (de N. Stein
hardt, n.n.) este ales în 
conformitate cu experiența 
unui lector familiarizat cu 
mai toate marile literaturi, 
cu ideologiile literare, cu

statutului 
scrie Ion 

pusă în 
literatorii 

a-

sint semni- 
una din 

reprezentative 
noastre de azi. 
discută cîteva

teoriile recente sau mai 
puțin recente despre operă, 
literatură, creator si recep
tor" și astfel justificată, 
iar preferința pentru Ro
manul lecturii se explică 
prin posibilitatea pe care 
cartea o oferă de a vorbi 
despre „strategia lecturii", 
nu la fel de concludentă 
și explicită este introduce
rea intre cărțile de aspect 
semnificativ pentru tezele 
Iui Ion Vlad a cărții lui 
Ion Negoițescu Analize și 
sinteze. Dacă decisivă e 
pentru actul lecturii, lec
tura avertizată, deci con- 
stringătoare prin simplul 
fapt că e avertizată, tipul 
de cititor pe care-1 înfă
țișează Ion Negoițescu nu 
respectă dezideratele criti
cului Ion Vlad. Autorul 
Analizelor și sintezelor sfi
dează adesea acest tip de

atenția 
de a analiza 
„gîndirist", 
contextului,

asupra 
și 

un 
un 

„In

NOTE DE
W: .1

LECTURA
lectură tinzînd către con
cluzii de o lejeritate osten
tativă și. chiar dacă accep
tăm valoarea unora din 
paginile Analizelor și sin
tezelor, încadrarea lor aici 
este nepotrivită. Propozi
țiile teoretice atît de lim
pezi în capitolul Lectura și 
cărțile ei riscă să fie am- 
biguizate astfel de o apli
cație inadecvată. 
Doinei Curticăpeanu 
zonturiie 
ra veche 
analizată 
vedere al 
turii ideale 
critic.

Salutară e lucrarea 
faptul că literatura 
e 
a 
la 
a 
cunse. Ion Vlad 
nează seriozitatea 
rii, altitudinea ei, cunoștin
țele reale de teorie literară 
ale autoarei. Dar ceea ce 
prețuiește mai ales criticul 
este că Orizonturile vieții...

Cartea
Ori- 

vieții in literatu- 
româncască 
din punctul 
exigențelor 

propuse

este
de 

lec- 
de

prin 
veche 

privită în contextul care 
generat-o, ceea ce duce 
o mai intimă descifrare 

sensurilor ei. altfel as- 
mențlo- 
cercetă-

nu e un prilej de searbădă 
erudiție, ci o încercare de a 
descoperi temperatura rea
lă a operelor, vibrația lor 
ascunsă lectorului contem
poran nepregătit. Unul din 
adversarii principiali ai 
criticului este eruditul care 
mumifică textele, altul lec
torul rece fără acces la 
„viața" textului.

Reconstituirea și analiza 
contextelor sînt una din ce
rințele implicite și explici
te ale Lecturii : un eveni
ment ai cunoașterii. In 
prezentarea pe care o face 
„Gîndirii" și gândirismului 
(D. Micu), Ion Vlad atrage 
îndreptățit 
necesității 
limbajul 
limbaj al
limbaj semnificativ : 
ceea ce privește terminolo
gia, analiza „limbajului" 
(fiindcă este vorba de un 
„limbaj" în care se traduc 
și se „citesc" elemente 
conceptuale eterogene, con
fuze. grave alterări ale ra
porturilor logice) ar de
monstra o reală degradare 
intelectuală, o gîndire limi
tată, obtuzitate, demagogia, 
ostentație neaoșistă și o a- 
lunecare spre clișee 
bale specifice, în 
grupărilor 
perioada i 
Ion Vlad 
conform 
său tip de 
arată și comentariile 
cărțile lui N. Manolescu și 
Z. Sângeorzan despre ope
ra Iui Mihail Sadoveanu, 
unde este învederat faptul 
că acolo unde recunoaște 
semnele acestui nou tip de 
lectură chiar incompletă 
criticul poate deveni chiar 
concesiv. De la 
teoretică a lecturii 
cunoașterea ei în 
se produce însă o 
de sens vizibilă și 
presii ca „plăcerea 
care trimite lectura 
spațiul metodei în acela al 
empiriei.

Elocventă este aplicarea

criticului și asupra texte
lor literare propriu-zise. 
Capitolelor închinate căr
ților de critică le urmează 
altele dedicate poeziei, dar 
mai ales prozei. Aici lec
tura e intr-adevăr semioti
că, se caută o gramatică a 
textului, un sistem de ele
mente etc. La I. L. Cara- 
giale se semnalează latura 
parodistică a prozei aces
tuia, comedia limbajului 
așa cum a mai făcut-o si 
Al. Călinescu în cartea lui 
despre Caragiale. In Crean
ga de aur este descoperită 
„poetica" prin care Mihail 
Sadoveanu iși inițiază citi
torul în meandrele tipului 
său de roman istoric. Ro
manele Hortensiei Papadat 
Bengescu sint, după Ion 
Vlad, doveditoare de „vi
ziune geometrică", vorbind 
despre „prezența unui con
structor obsedat de liniile 
și volumele unui edificiu 
narativ care aspiră la or
dine interioară". La Eugen 
Barbu criticul e atras de 
limbajul elaborat, somptuos, 
la D. R. 
sistemul 
tregului 
Lecturile
atente, exacte, cu plăcerea 
detaliului semnificativ, 
profitabile. Dacă face con
cesii altor critici admitted 
și alte tipuri de lectură, al 
său este unul conform de
zideratelor teoretice enun
țate. Investigația critică e 
metodică, precis orientată, 
nouă prin aspectele pe 
care Ie depistează. Criticul 
se comportă egal cu sine 
în fața oricărui text. De 
aici și o anume egalizare 
a autorilor supuși cerce
tării. Critica modernă iși 
are avantajele și dezavan
tajele ei pe care cartea lui 
Ion Vlad Lectura : un eve
niment al cunoașterii le 
ilustrează cu demnitate in- 
telectuaulă. înfățișîndu-ne 
totodată pe autorul ei an
gajat ferm polemic pe dru
mul modernizării metodo
logice a actului critic.

• Floare la ureche î 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, CAPI
TOL — 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15.
• Pămint 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.
• Regăsire : BUZEȘTI — 9: 11,15; 
13,36; 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.
• Pe aripile vintului : PALATUL 
SPORTULUI ȘI CULTURII — 17.
• La dolce vita (ambele serii) — 
9,45; 18,30, Ultimul om — 14, Bar
bă roșie — 16,15 : CINEMATECA.
• Iarba verde de acasă ; VIITO
RUL — 15,30; 17,45: 20.
• 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.
• 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: 
POGRESUL — 16; 18; 20.
• Floare de cîmp : PACEA — 16; 
18: 20.
• Mateiaș gîscarul : FLOREAâCA
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 seară — 11,30 
13.30; 16; 18; 20 : FLACĂRA.

tv

Popescu se caută 
generator al în- 

ciclu romanesc, 
lui Ion Vlad sint

ver- 
general, 

extremiste din 
interbelică". Că 

citește cărțile 
programaticului 

1 lectură ne-o 
la

definiția 
la re- 

practică 
dilatare 
în ex- 

lecturii" 
din

M. UNGHEANU

PROGRAMUL 1
12,00 Telex
12,05 Roman foileton : „Pagini din co

media umană". Episodul 3
13,05 Concert de prînz
13.50 Agenda cultural-artistică
14,20 Anul sportiv 1977 (partea a V-a)
15.50 Moștenire pentru viitor : Mihai 

Eminescu
16.35 Clubul tineretului
17.30 Săptămîna politică internă și In

ternațională
17,45 Hochei : Steaua — Dinamo (der

biul campionatului național). Re
priza a III-a. Transmisiune directă 
de la patinoarul „23 August"

18.30 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Stan și Bran

19.30 Telejurnal
19.50 Omagiul poporului. Evocări, Inter

viuri, declarații ale unor oameni 
ai muncii despre personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ex- 
primînd prețuirea și dragostea în
tregii națiuni față de secretarul 
general al partidului, președintele 
republicii

20.00 Teleenciclopedia
20,40 Mari filme western : „Texas". 

Premieră pe țară
22,10 Telejurnal • Sport
22,25 întîlnire cu satira și umorul

PROGRAMUL 2
19.50 Moment folcloric
20.00 Pe teme economice
20,15 Pagini literare în transpunere

cinematografică. Nuvela „Nimeni
nu moare" de Ernest Hemingway

20.50 Din creația de operă a compozi
torilor noștri : „Mariana Pineda" 
de Doru Popovici

21.35 Reportaj TV : „Instantanee inso
lite" : Rembrandt la Galați

21.50 Arta plastică. Tapiseria — un loc 
al convergențelor majore

22,10 Caseta cu imagini
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Și încă ceva : in cadrul 
se află o instalație și 
ambalarea laptelui ir» 

dar care instalație stă

I

I cu... ghinion

Delfinariu

ale

care

LOTO

(Urmare din pag. I)

nu sint putini 
risipesc viata

pentru 
la sută 
cartofi, 
remar- 
colecti-

in- 
re-

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 13 IANUARIE 1978

Și, așa 
venit să 
se supun

cum de bună 
joace fotbal, 
și normelor

O noutate „de ultimă oră 
la Delfinariul din Constanța 
(care atrage cel mai mare nu
măr de spectatori de pe litoral, 
în timpul sezonului estival) : in 
curînd, se va organiza aici o 
stagiune permanentă. Sintem in
formați că a început construc
ția unui nou bazin acoperit și 
încălzit. în acest fel. delfinii vor 
putea nu numai să-și continue 
antrenamentele și pe timpul 
iernii, dar să prezinte și spec
tacole pentru desfătarea miilor 
de copii — și nu numai a lor. 
Pentru viitoarea stagiune per
manentă. cei șase delfini se 
pregătesc asiduu, fără ca vreu
nul să tragă chiulul. Dova
dă: cei doi protagoniști. Toni 
și Michi, au fost ajunși din 
urmă în „măiestrie" și ghi
dușii de către ceilalți patru con
frați cu mai scurte „state de 
serviciu" in arta acrobatică ac
vatică.

I I

Explicație 
inexplicabilă

ln ziua de 9 ianuarie, popu
lația Brașovului a fost privată 
de... 10 000 de sticle cu lapte. 
Explicația pe care directorul 
I.C.I.L., Constantin Pantazi, a 
dat-o prin intermediul ziarului 
local „Drum nou“ — precum că 
minusurile apărute in ultimul 
timp în aprovizionarea cu lapte 
a brașovenilor se datoresc lip
sei ambalajelor — este reală. 
Ceea ce a „uitat" să precizeze 
însă respectivul director este 
faptul că toate cele 10 000 de 
sticle și încă altele în plus ar 
fi putut să fie procurate cu ușu
rință, întrucît numai in depozi
tul I.R.V.A. se găseau în ziua 
respectivă 5 000 sticle goale, la 
care se adaugă alte mii de su
rate, tot goale, care zăceau ne
ridicate pe la unitățile de des
facere. 
I.C.I.L. 
pentru 
pungi, 
nefolosită de ani de zile. Sufi
ciente argumente care atestă ca 
inexplicabilă sus-zisa... expli
cație.

Tocmai cînd miza era mai 
mare și gazda (Dumitru Roșu, 
de la cooperativa „Arta încăl
țămintei") își pîndea cu coada 
ochiului oaspeții intru ale jo
cului de noroc (A. Mitroi, de 
la „Combustibilul", O. Motoc, 
tehnician, și P. Munteanu, in
strumentist la un teatru bucu- 
reștean), iar oaspeții, la rîndul 
lor, pindeau gazda — hop că 
apar în pragul ușii musafiri... 
neprevăzuți. Erau cadre de mi
liție de la circa 3 din Capitală. 
Nu numai că s-a confiscat 
„pontul" de cîteva mii de lei, 
dar s-au întocmit și procese 
verbale prin care fiecare 
buia să „mizeze" cîte 
mendă usturătoare de 
de lei. Drept pentru 
s-au jurat că n-or să se mai 
joace cu... norocul. Măcar de 
s-ar ține de cuvint!

Pe urmele 
unui vînător

I
i
I 
I

întors de la vînătoare, Grigo- 
re Clapa din Cluj-Napoca a tras 
un chef strașnic, după care s-a 
urcat la volanul autoturismului 
și a început să circule pe... trei 
cărări. Pe una din ele, la un 
viraj, a intrat într-o clădire, 
avariind-o. Odată cu aceasta, 
și-a „boțit" și mașina, iar de pe 
o roată i-a sărit anvelopa, ră- 
mînind — cum se zice — pe 
jantă. încercind să fugă de 
răspundere, și-a continuat dru
mul. Fără să știe însă că roata 
cu pricina lăsase o diră de vreo 
trei kilometri de la locul acci
dentului pină la el acasă, ast
fel că pentru organele de mili
ție a fost o simplă formalitate 
să-1 identifice. în afară de a- 
menda de rigoare, plătește 
celelalte... oale sparte.

Rubrlcd realizată de
Petre POPA
cu sprifinul corespondenților 
„Scinteii"

Vineri după-amiază, tovarășii Emil 
Drăgănescu și Gheorghe Oprea, 
viceprim-miniștri ai guvernului, au 
primit pe Nikola Todoriev, ministrul 
energeticii al R. P. Bulgaria, care 
face o vizită în țara noastră.

In spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov, în timpul

Pregătirea tractoarelor și mașinilor agricole 
pentru campania de primăvară

In această perioadă, colectivele din 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii muncesc cu stăruință la re
pararea tractoarelor, mașinilor și uti
lajelor ce vor fi folosite în campania 
de primăvară. Potrivit datelor cen 
tralizate la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, pînă la 10 ia
nuarie. în stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii au fost reparate 58 
la sută din tractoare, 97 la sută din 
grapele cu discuri. 87 la sută din se-
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începînd pregătirile pentru returul 
campionatului, fotbalul nostru intră 
din nou în „focarul" atenției, opinia 
publică așteptînd cu îndreptățit 
teres și firească încredere să se 
zolve — treptat, însă definitiv 
problemele cronice și stringente 
acestui popular sport.

Sigur, s-ar putea vorbi mult — de 
fapt, am vorbit și o vom face și cu 
alte prilejuri — despre oricare din
tre aspectele nevralgice atît de bine 
știute. Dar o discuție recentă cu 
unul dintre antrenorii noștri reputați 
ne-a atras atenția asupra unei pro
bleme de mult cunoscute, dar neso
luționate : este drept, instruirea fot
baliștilor noștri trebuie simțitor îm
bunătățită, și va fi îmbunătățită ; dar 
foarte important este, in etapa ac
tuală, să se găsească și să se utili
zeze cu fermitate mijloacele de în
chidere a „supapelor" prin care, în 
cazul multora dintre fotbaliștii noș
tri, se strecoară și se risipește și 
bruma de acumulări făcute la antre
namente. După cum e lesne de în
țeles, asemenea „supape" sînt nopțile 
pierdute, chefurile, fumatul, excesele 
de orice fel. Altfel spus, viața parti
culară dezordonată a unor fotbaliști.

La prima vedere, viața particulară 
— ințelegind prin aceasta ceea ce fa
cem în afara celor 8 ore de muncă 
ale fiecăruia — ne privește personal. 
Oricare dintre noi sîntem interesați, 
societatea și rigorile profesiei ce 
ne-am ales-o ne obligă, să ducem o 
viață normală, ordonată, cumpătată, 
astfel îneît — cu orice ne-am ocupa 
în restul timpului — să ne putem 
prezenta la munca cea de toate zi
lele odihniți, dornici și capabili de a 
face efortul unei permanente auto- 
depășiri la locul de muncă. In plus, 
orice profesie are rigorile ei speci
fice, impune să îți îngrijești și să-ți 
păstrezi sănătatea, capacitatea de 
muncă : chirurgul în orice moment 
al vieții cotidiene își ocrotește mii- 
nile ca pe lumina ochilor ; aviatorul 
nu pierde din vedere nicicînd că tre
buie să-și păstreze un perfect echi
libru psihic, și așa mai departe. Dacă 
fiecare om al muncii se socotește da
tor — și este educat să se soco
tească dator — a respecta întru 
totul șl neabătut rigorile profesiei că
reia i s-a dedicat, cu atît mai mult 
are o asemenea îndatorire tînărul 
care, de bună voie și nesilit de ni
meni, a optat pentru slujirea fotba
lului.

Evident, cei mai muiți dintre fotba
liștii noștri divizionari înțeleg că in
teresul lor, interesul fotbalului ie 
impune o viață rațională, chiar aus
teră, pe tot parcursul carierei lor de 
jucători, 
voie au 
tot așa 
de viață sportivă.

Din nefericire însă, 
nici fotbaliștii care-și 
ca pe un simplu ban mărunt. Auzim 
de cite un caz care face vîlvă : unul 
a dispărut de-acasă cîteva zile și cine 
știe pe unde și cum și-a petrecut 
nopțile ; altul obișnuiește ca lunea, 
după meci, să-și facă de cap îneît 
nu-și mai revine pînă duminica ur
mătoare ; unul se urcă amețit la vo
lan și provoacă un grav accident de 
automobil, din care abia scapă cu 
viață ; altul ajunge Ia doctor fiindcă 
a fumat atît îneît plăminii lui s-au 
intoxicat cu tutun ; ca să nu mai

Extragerea I : 14 22 13 16 48 39 61 
20 77.

Extragerea a .Il-a : 2 25 53 86 27 
72 31 51 63.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1 128 502 lei din care : 268 993 lei 
REPORT CATEG. I.

Plata premiilor pentru această tra
gere se va face astfel : în Capitală 
începînd de la 23 ianuarie la 13 mar
tie 1978 ; în țară de la 26 ianuarie la 
13 martie 1978 inclusiv. 

întrevederii au fost abordate proble
me privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice și tehnico- 
științifice româno-bulgare în dome
niul energeticii.

La întrevedere a luat parte Tran
dafir Cocirlă, ministrul energiei elec
trice.

A participat Petăr Danailov Hris- 
tov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

mănătorile pentru plantele prăsitoare, 
57 la sută din semănătorile 
cereale păioase și legume, 69 
din mașinile pentru plantat 
48 la sută din remorci ș.a. Se 
că, prin rezultatele obținute.
vele din stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii din județele Argeș. 
Sibiu, Bacău, Botoșani, Vîlcea, Vran- 
cea. Mehedinți, Mureș, unde repara
rea tractoarelor se află într-un stadiu 
avansat. (I. Teodor).

vorbim de cei ce fac șl scandal prin 
localuri ! Acestea sînt cazuri deose
bite, ajunse la cunoștința opiniei pu
blice, dar cu toții știm prea bine că 
există o serie de fotbaliști cărora 
le-a intrat în obișnuință să piardă 
nopțile, să fumeze, să consume alcool 
peste limitele normalului.

Fiind vorba de sportivi, te întrebi 
cu stupefacție : oare asemenea ti
neri nu au de fel conștiința îndato
ririlor morale, nu știu că noțiunea 
de sportiv impune imaginea unui om 
cu sănătate de fier, care-și apără cu 
bună știință și metodic această să

CUM SE APLICĂ MĂSURILE PENTRU

REVITALIZAREA FOTBALULUI

VIAȚA RAȚIONALĂ 
O OBLIGAȚIE

nătate ? Unul din îndemnurile cele 
mai generoase ce se adresează tine
rilor este acela de a proceda „Prin 
sport la întărirea sănătății !“ Or, cum 
se împacă un astfel de comandament 
cu viața dezordonată și obiceiurile 
despre care aminteam ?

Optînd să joace fotbal, tînărul își 
creează implicit o seamă de obligații 
care revin jucătorului de fotbal, 
printre ele aceea de a respecta niște 
norme de viață deosebite de cele ale 
celorlalți tovarăși de generație, mai 
dure, mai ferme — dar care, respec
tate, conduc și la satisfacții deose
bite. Jucătorul insuși este primul 
care trebuie să înțeleagă limpede că 
este spre binele lui să nu lase des
chise „supapele" prin care să se ri
sipească acumulările de la antrena
mente, organizindu-și singur viața 
sportivă care să-1 facă apt de perfor
manță, Din păcate, se constată că în 
fotbalul nostru se face foarte puțin 
pentru a explica fotbaliștilor acest 
adevăr. Cît de necesar este să se pro
cedeze astfel reiese din faptul că, 
oricît ar părea de necrezut, unii fot
baliști nu posedă nici măcar cunoș
tințele anatomo-fiziologice elemen
tare, după care să își întrețină pro
priul organism în stare de perfor
manță. De aici, de la înarmarea cu 
aceste cunoștințe indispensabile, tre
buie pornită, în multe cazuri, munca 
educativă — pentru că tinerețea e ri
sipitoare și tînărul trebuie să știe 
necesitatea și modalitatea de a-și în
griji organismul și a-și păstra o 
sănătate perfectă. In același timp, 
pornind de la constatarea că se între
prind insuficiente și ineficiente mă
suri pentru a-i determina pe fotba
liști să ducă 10—15 ani o viață cât 
se poate de rațională, este necesar ca 
la cluburi să se permanentizeze con
troalele individuale, să se facă mai 
mult pentru întărirea vieții de fami-

In cîteva rînduri
• Selecționata de handbal a Ar

matei cubaneze și-a început vineri 
turneul in țara noastră întilnind în 
sala Floreasca din Capitală echipa 
Steaua. Handbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul de 38—24 
(19-11).

gura realizarea volumului sporit de 
construcții de locuințe stabilit.

— Sarcini mari revin unităților mi
nisterului și in ceea ce privește asi
milarea de produse și tehnologii noi, 
cercetarea științifică și dezvoltarea 
tehnologică. Concret, care sint obiec
tivele pe care le urmăriți in acest 
sens ?

— In industria materialelor de con
strucții se va extinde tehnologia con- 
veier pentru realizarea panourilor 
prefabricate din beton armat pentru 
locuințe, ajungindu-se în anul 1980 
la dublarea producției față de anul 
trecut. Utilajele componente ale li
niilor de fabricație se execută in
tegral în țară. Anul acesta va în
cepe producția de serie a noi ele
mente de construcție (plăci de aco
periș, luminatoare) din poliester ar
mat cu fibre de sticlă, după o teh
nologie modernă, cu utilaje realiza
te integral în țară. In vederea redu
cerii consumului de metal în con
strucții, pe lingă promovarea ele
mentelor de construcții ușoare, tot 
anul acesta se va trece la produc
ția de noi tipuri de corpuri de în
călzire și căzi de baie din tablă, care 
au greutăți de 2,5—3 ori mai mici fată 
de cele din fontă. Au fost rea
lizate instalații experimentale la 
scară industrială și este in curs 
efectuarea de cercetări pentru uti
lizarea energiei solare la uscarea 
produselor ceramice, în scopul înlo
cuirii și economisirii combustibililor 
convenționali.

în industria de exploatare și pre
lucrare a lemnului se vor aplica 
tehnologii modernizate pentru scosul 
și apropiatul lemnului, ajungindu-se 
la un grad de mecanizare de 93 la 
sută, față de 88 la sută în anul tre
cut ; tehnologii noi pentru valorifica
rea in furnire estetice a unor specii 
de rășinoase și foioase încă neutili
zate, pentru uscarea lemnului cu aer

Cronica zilei
Vineri după-amiază. George Ma- 

covescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Jean Bouha, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Belgiei în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
Vineri au depus coroane de flori 

la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism noii ambasadori. în tara 
noastră, ai Republicii Populare Mon-

vremea

ușor. Cerul va fi variabil, mal 
noros. Vor cădea precipitații lo- 
la început sub formă de ploaie, 
și sub formă de lapovlță șl nln-

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 ianuarie. In țară : Vreme In 
general caldă la început, apoi se va 
răci 
mult 
cale, 
apoi 
soare In sudul și vestul țării. In rest,

lie a jucătorilor, să se înăsprească — 
și să se aplice ! — sancțiunile în ca
zurile flagrante, să se organizeze o 
viață colectivă atrăgătoare și recrea
tivă, să se pună un accent mare pe 
munca de educație. Cît privește si
tuația celor deja înrăiți și incurabili, 
rămîne ca la atestarea din februarie 
sita deasă a comisiilor să aleagă ne
ghina și s-o arunce în afara fotba
lului. Este

Discuția problemei mai comportă, 
însă, șl un " ..........................
portant și
de climatul din fotbalul nostru. îi 

imperios necesar !

alt aspect — la fel de im- 
de nevralgic. Este vorba

V

cerem, desigur, jucătorului ca în 
timpul său liber să fie cumpătat și 
la locul lui. Dar se asigură climatul 
de exigență ca și în timpul cît îl 
petrece in mod organizat să trăiască 
la fel de auster ? Să recunoaștem 
că nu. Astfel n-am vedea conster
nați cum un jucător, după ce este 
înlocuit in meci, trece pe banca re
zervelor și-și aprinde o țigară din 
care trage cu sete sub privirile an
trenorului. adică ale profesorului și 
educatorului său. Altfel n-am vedea 
la fel de consternați cum conducă
tori de club, antrenori, activiști din 
domeniul fotbalului, chiar ai federa
ției, țin predici despre viața sporti
vă cu țigara în gură ori chiar se 
așază în jurul mesei cu fotbaliștii — 
la „o piatră", la „o carte", și, nu 
o dată, la „un pahar". Este foarte 
grav, nepermis de grav cînd se în- 
tîmplă astfel, întrucît știut este că 
într-o circiumă cu damf de alcool și 
fum de să-1 tai cu cuțitul nimeni nu 
se așază să bea lapte !

De aceea, subliniem cu regret că 
in multe locuri din fotbalul nostru 
noțiunea de viață sportivă a fost 
denaturată. Chiar dacă cer fotba
liștilor să respecte anumite reguli 
de viață, unii factori din jurul lor 
nu înțeleg să procedeze la' fel, in- 
vocînd pretextul absurd că nu joa
că echipa mai bine dacă ei nu beau 
sau nu fumează. Tocmai asemenea 
mentalități retrograde, care se aso
ciază vrînd-nevrînd cu mulțimea in
terminabilă de îngăduințe, erodea
ză. golește de conținut noțiunea de 
viată sportivă, viață pe care trebuie să 
și-o însușească deopotrivă fotbaliș
tii, ca și 
locit. în 
peste tot 
șit. Și la 
întregul 
fotbalistul, activistul din fotbal, fie

cei carei-i îndrumă nemij- 
acest sens, subliniem că 
climatul trebuie insănăto- 
cluburi, și la federație, în 
nostru fotbal. La fel ca

• Aseară, în campionatul național 
de hochei pe gheață, într-un joc 
disputat pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August", Steaua a 
învins cu scorul de 8—3 (5—1, 3—0. 
0—2) formația S.C. Miercurea Ciuc. 
Astăzi, de la ora 16, are loc meciul 
derbi : Steaua—Dinamo.

dezumidificat, cu consum redus de 
energie termică : tehnologia de mela- 
minare a plăcilor prin procedeul cu 
timpi scurți de presare și tehnologia 
de finisare a panourilor de mobilă cu 
lacuri fără prelucrare ulterioară, toa
te avînd ca efect micșorarea timpilor 
de lucru, a consumurilor de energie 
și combustibili și creșterea producti
vității muncii. Pe asemenea, va con
tinua valorificarea industrială a re
surselor secundare de materii prime 

ÎN ECONOMIA FORESTIERA
Șl INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

lemnoase (deșeuri) și a maculaturii, 
ajungîndu-se ca in anul 1980 să fie 
utilizate circa 3,7 milioane metri cubi 
resurse secundare lemnoase și circa 
300 mii tone maculatură.

— Diversificarea sortimentelor șt 
îmbunătățirea calității producției de 
mobilă, în concordanță cu cerințele 
actuale ale cumpărătorilor și cu struc
tura noilor apartamente ce se con
struiesc, precum și creșterea eficien
ței exportului de mobilă sînt sarcini 
primordiale ale unităților ministeru
lui. Ce măsuri și acțiuni se vor în
treprinde pentru realizarea acestor 
obiective ?

— Producția de mobilă este prevă
zută să crească anul acesta, față de 
anul trecut, cu circa 1,1 miliarde lei. 
Problemele de ordin calitativ care 
privesc fabricarea mobilei se află în 
atenția tuturor factorilor ce concură 
la realizarea acestor produse de fo
losință îndelungată. în acest scop, 
s-au elaborat programe de măsuri 

gole, Țagaanlamîn Dughersuren, Re
publicii Ghana. Kwame Addae, Re
publicii Populare Congo. Emile Aure- 
lien Bongouande, și Republicii Arabe 
Egipt, Hassan Abdel Aal Nayel.

★
Vineri, după-amiază, a sosit tn 

Capitală, Ba Mamadou Alassane, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Islamice Mauri
tania în Republica Socialistă Româ
nia.

(Agerpres)

precipitații izolate. La munte, va ninge. 
Vint cu intensificări de scurtă durată 
cu viteze de ptnă la 40—50 km pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 6 șl plus 4 grade, izolat 
mai coborlte la sfîrșitul intervalului, 
iar maximele între minus 1 grad și 
plus 9 grade. în București : Vreme re
lativ caldă la început, apoi în răcire 
ușoară. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil ploii slabe în prima parte a 
Intervalului. Vînt moderat, predomi- 
nînd din sectorul sud-est.

el la orice nivel, a venit de drag în 
această profesie, dar dacă a venit 
este și el obligat să se supună ace
lorași rigori, pe care le știa prea 
bine dinainte. La încheierea recen
tului curs de perfecționare a antre
norilor, de la Snagov, cînd s-au dis
cutat asemenea probleme, unii an
trenori au declarat, spre exemplu, 
că fumează de 30—40 de ani și 
n-ar mai putea renunța la gestul 
reflex al aprinderii țigării. Respectîn- 
du-le „plăcerea" — dar nu și lipsa de 
voință ! — nu putem, totuși, să nu le 
amintim obligația de a nu face ei în 
fața jucătorilor ceea ce le cer aces
tora să nu facă. Și nu e vorba nu
mai de antrenori.

Realitatea arată că sînt necesare 
măsuri. Chiar acum, in această pe
rioadă, la cluburi este cazul să se 
discute în colectiv modul de viață 
și de comportare al fiecăruia, toți 
cei ce activează în fotbal dînd ast
fel o probă de maturitate și de răs
pundere pentru viitorul fotbalului. 
Cluburile însele să întreprindă mă
surile constructive ce se cuvin, dacă 
va fi cazul chiar administrative, 
pentru a convinge pe fiecare om 
din fotbal — jucător, antrenor, ac
tivist — că in acest domeniu viața 
rațională reprezintă o obligație de 
care nimeni nu este scutit. Numai 
așa se poate întreține un climat care 
să nu permită degradarea noțiunii 
de viață sportivă, numai așa pot fi 
închise acele „supape" periculoase 
— și deci se poate asigura eficien
ța dorită complexelor măsuri de 
revitalizare a fotbalului care au 
început să fie traduse în fapte.

G. MITROI

BACĂU: Se dezvoltă rețeaua comercială
comerciale cu produse 
din municipiul Bacău 
populației în anul de

mărfuri in- 
aceasta se 
puterii de 
cit și preo- 
magazinelor 
permanentă

Unitățile 
Industriale 
au vîndut 
curînd încheiat, mărfuri în valoare 
de peste 763 milioane lei, cu 62 
milioane lei mai mult decît în anul 
precedent. Tovarășul Vasile Ghera- 
sim, director al I.C.S. 
dustriale, aprecia că 
datorește atît creșterii 
cumpărare a populației, 
cupării conducerilor 
pentru o mai bună și 
aprovizionare cu mărfuri de sezon 
de bună calitate și într-un sorti
ment tot mai bogat. Grija pentru 
diversificarea continuă a structurii 
stocurilor de mărfuri rezultă și din 
următoarele cifre : în 1977 au fost 
vindute mărfuri într-un număr de 
38 200 sortimente, cu 4 250 sorti
mente mai mult decît în 1976.

Au fost organizate expoziții cu 
vînzare, demonstrații practice asu
pra felului cum funcționează arti
colele de folosință îndelungată, pa
rade ale modei etc. Totodată, s-au 
introdus forme noi, moderne de co
merț : s-a mărit numărul unități
lor cu expunere deschisă, unde 
cumpărătorii să-și poată alege sin
guri mărfurile preferate, s-a orga
nizat transportul la domiciliu al 
mobilei, frigiderelor, televizoarelor, 
mașinilor de spălat etc. Odată cu 
aceasta au fost deschise complexe 
comerciale mari în noile cartiere 
de locuințe „Miorița" și „Cornișa 
Bistriței", iar alte 10 unități intre 
care magazinele „Select", „Mo
dern", 
șului, ca 
„C.F.R." și 
modernizate și reprofilate.

Creșterea volumului desfacerilor 
de mărfuri a avut o influență po-

„Select", 
din centrul ora- 

cele din cartierele 
fost

magazinele
.Romarta"

Și 
„Cremenea" au

pentru extinderea, diversificarea și 
îmbunătățirea calității producției. în 
concordanță cu cerințele cumpărăto
rilor și cu structura noilor aparta
mente. A fost prevăzută introducerea 
în fabricație a peste 200 noi tipuri 
de mobilier pentru camere dormitor, 
camere de zi, sufragerii, holuri și 
bucătării. care totalizează peste 
600 000 de garnituri. Mai mult de 
un sfert din producția de mobilă 
destinată fondului pieței o constituie 

tipurile de mobilă înnoite, corelate 
dimensiunile noilor apartamente 
ce se construiesc. De asemenea, se 
are în vedere introducerea în fabri
cație a mobilei care să încorporeze 
instalații electrocasnice, specifice 
noilor compartimentări ale aparta
mentelor. în cadrul acțiunilor de di
versificare a sortimentelor, de îmbu
nătățire a calității mobilei și valori
ficare mai bună a resurselor și a 
spațiilor de producție, s-au prevăzut 
extinderea folosirii speciilor indigene 
mai rare și de mare valoare econo
mică — paltin, frasin, cireș, ulm — 
și utilizarea judicioasă a suprafețelor 
construite, astfel îneît în 1978 pe fie
care metru pătrat se va putea obți
ne o producție mai mare cu 1 085 lei 
față de realizările din anul trecut. 
Ansamblul măsurilor din programe 
vizează — ca un obiectiv primordial 
— creșterea eficientei producției, cu- 
noscînd că la mobilă se obține cel 
mai mare grad de valorificare a ma-

U.R.S.S. Metamorfozele
„circuitului albastru"

populat, care a demarat mai 
pe 
și 
si

orbita dezvoltării econo- 
insuficienta ei în sudul, 
centrul părții europene a 
în republicile Asiei Cen-

Pe vasta întindere a teritoriului so
vietic au fost inventariate aproape 
3 milioane de cursuri de apă — unele 
abia depășind 10 km, altele de peste 
500 km lungime — și mai mult de 
3 milioane de lacuri. întocmind ta
bloul resurselor hidrologice, rod al 
unor studii de ani și ani de zile, spe
cialiștii sovietici au relevat reparti
ția lor inegală, concretizată în ex
cedente de apă dulce în nordul mai 
puțin 
tîrziu 
mice, 
vestul 
U.R.S.S.. 
trale și Kazahstan. Lucrările hidro
tehnice de mare anvergură înfăp
tuite în anii puterii sovietice au des
chis apei noi artere de circulație, 
spre orașe si sate, spre întreprinderi 
și ogoare. Dar dezvoltarea industriei 
și agriculturii, nevoile crescînde ale 
populației reclamă noi eforturi în 
vederea redistribuirii surplusului de 
apă din partea nordică spre sudul 
însetat. îndeosebi spre sudul părții 
europene a Uniunii Sovietice, care 
concentrează aproape două treimi din 
populație, furnizează peste 70 la sută 
din producția Industrială si aproape 
jumătate din producția agricolă a 
țării.

In „circuitul albastru" al acestei 
zone. Volga, fluviul cel mai mare și 
cel mai abundent din Europa, consti
tuie sursa de ană principală. Pe ma
lurile sale sînt amplasate mari cen
tre industriale, apele sale pun în 
mișcare o cascadă de hidrocentrale și 
poartă nenumărate vapoare, traficul 
de mărfuri pe acest fluviu fiind de 
două ori mai mare decît pe toate 
celelalte cursuri de apă ale țării. 
Volga irigă vaste terenuri și revița- 
lizează cu apă dulce Marea Caspică.

Oameni, uzine, hidrocentrale, ogoa
re și zone de pescuit cer apă. tot 
mai multă apă. pe care bătrînul flu
viu nu o mai poate asigura ca în 
trecut. Tocmai de aceea, hidrologii 
au hotărît să suplinească aceste ne
ajunsuri. Astfel s-au născut proiec
tele unor lucrări hidrotehnice de an
vergură. aflate în diferite stadii de 
elaborare sau chiar de execuție. încă 
înainte de sfîrșitul anului trecut, 
constructorii au pus în funcțiune pri
ma parte a nodului hidrotehnic de la 
Zubțov, localitate în dreptul căreia 
se barează rîul Vazuza în drumul său 
spre Volga, pentru a forma o mare 
artificială cu un volum de peste o ju
mătate miliard metri cubi de apă. 
Sistemul Vazuza mai cuprinde încă 
o mare artificială, două canale și 
trei stații de pompare. Proporțiile 
lucrării reies în evidență din simpla 
enumerare a unor parametrii : de 
pildă, canalul Vazuza—Iauza este 
un veritabil fluviu cu lărgimea 

U

zitivă și asupra situației econo- 
mico-financiare a întreprinderii. 
Cheltuielile de circulație a mărfuri
lor au fost reduse cu aproape 1,4 
milioane lei, iar beneficiile supli
mentare se cifrează la două mi
lioane lei. Cele mai mari realizări 
le-au obținut colectivele care lu
crează la magazinele „Luceafărul", 
„Universal", „Romarta", „Orizont". 
Pentru anul acesta unitățile comer
ciale din Bacău și-au propus să 
vîndă populației mărfuri industria
le în valoare de 863 milioane lei, 

sei lemnoase, ajungîndu-se anul 
acesta la circa 4 800 lei pe metru cub, 
iar la mobila de artă la peste 9 500 lei 
pe metru cub, ceea ce înseamnă de 
3—5 ori mai mult decît media gra
dului de valorificare a resurselor de 
masă lemnoasă pe întreaga ramură 
a industriei de exploatare și prelu
crare a lemnului.

— Programul suplimentar prevede 
creșterea productivității muncii pînă 
în anul 1980 intr-un ritm mediu a

îndeplini 
plan în

acest. 
anul

pro-sporul de 
va realiza in

nual de 6.7 la sută in întreprinderile 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții. Care sini 
căile prin care se va 
indicator esențial de 
1978 ?

— Ținînd seama că 
ducție globală ce se 
acest an este prevăzut a se obține in 
totalitate pe seama creșterii produc
tivității muncii, ministerul, centralele 
și toate întreprinderile au stabilit 
programe de măsuri concrete pentru 
îndeplinirea acestei importante sar
cini de plan. Cea mai mare parte din 
sporul de productivitate pe acest an 
— peste 55 la sută — se va obține 
prin acțiunile de promovare în con
tinuare a progresului tehnic în toate 
sectoarele de producție. Așa cum am 
amintit, vor fi introduse tehnologii 
noi și îmbunătățite față de cele exis
tente în fabricile de materiale de 
construcții, în exploatarea și prelu
crarea lemnului, ridicînd gradul de 

de o sută de metri și adîncimea de 
20 metri. Cînd va funcționa cu în
treaga capacitate, sistemul hidroteh
nic Vazuza va furniza zilnic Mosco
vei două milioane metri cubi de apă 
potabilă.

Alt nod hidrotehnic se construiește 
aproape de Rjev. pe cursul superior 
al Volgăi. Compus dintr-un baraj, o 
hidrocentrală și o „mare artificială" 
în lungime de circa o sută de kilo
metri. el va aproviziona cu apă po
tabilă lacul de acumulare Ivanov, 

■ care va trimite zilnic capitalei sovie
tice încă 2 milioane metri cubi de 
apă potabilă, asigurînd locuitorilor 
săi — în medie — un consum indi
vidual de peste 800 litri în decurs 
de 24 de ore. Pe de altă parte, crea
rea nodului hidrotehnic Rjev asigură 
Volgăi o cantitate de apă sporită, 
astfel îneît specialiștii întrevăd 
perspectiva extinderii navigației în 
partea superioară a marelui fluviu 
și „îndulcirea" Mării Caspice. ale că
rei ape cunosc un proces accelerat 
de salinizare.

Incomparabil ca proporții și com
plexitate este însă proiectul în
tocmit de institutul „Ghidroproiect" 
vizînd transferarea în Volga a unei 
părți din debitul rîurilor nordice. 
Autorii săi propun un dublu transfer, 
pe direcțiile est și vest, respectiv 
aducerea apei din rîul Peciora. pe 
de o parte, iar pe de alta, colectarea 
de ape din Onega si alte lacuri, ca 
și din rîurile Șukona și Dvina, și în
dreptarea lor spre Volga.

Agricultura din zonele ce se Întind 
de-a lungul Volgăi, care în ultimii 35 
de ani a avut de suferit de mai multe 
ori de pe urma secetei, va beneficia 
din plin de pe urma înfăptuirii aces
tui proiect, ce include executarea 
unor întinse rețele de irigații și de 
aspersoare in partea secetoasă a re
giunii și asanarea terenurilor mlăș
tinoase dinspre nord.

Unul din marii 
transferului de apă 
fi Caspica. începînd 
mul an al stabilității 
lului său), adîncimea
cu 260 cm. uscatul înaintînd pe 
prafată de peste 34 000 km pătrați. 
Efectele au fost dintre cele mai nefa
vorabile. Sturionii au pierdut un sfert 
din întinderile de apă pe care le 
aveau la dispoziție, delta s-a re
dus, cantitatea peștelui s-a di
minuat, a crescut salinitatea. Pe 
de altă parte, a fost nevoie să se 
adîncească bazinele portuare si chiar 
să fie transferate unele cheiuri.

Numai Volga, bătrînul fluviu, va 
putea stăvili aceste procese. Dar nu 
singură, ci ajutată de rîurile abun
dente din nord.

beneficiari ai 
spre Volga va 
din 1929 ‘ ‘
relative a 
mării s-a

(ulti- 
nive- 
reduș 
o su-

Gabriela BONDOC

adică cu 100 milioane lei mai mult 
decît în 1977. în acest scop a fost 
contractat un volum sporit de măr
furi, intr-un sortiment cu mult 
mai bogat. Pentru desfacerea lor 
vor fi organizate noi unități, între 
care un modern magazin „Romar- 
ta“ și un magazin 
expoziție în centrul 
Baltă).

de mobilă cu 
orașului. (Gh.

în fotografie : noul 
ceafăruT* din Bacău.

magazin „Lu-

producție, în depozitele de 
prime, semifabricate și în 

produse finite. Un accent 
se pune pe modernizarea

mecanizare și automatizare în sec
țiile de 
materii 
cele de 
deosebit 
transporturilor, prin pachetizare, pa- 
letizare și conteinerizare. O a doua 
grupă importantă de măsuri vizează 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii, prin aplicarea și extin
derea studiilor cu cele mai bune re
zultate, prin repartizarea judicioasă a 
forței de muncă pe schimburi și 
locuri de muncă, utilizarea cît mai 
deplină a fondului de timp, elimi- 
nîndu-se la maximum stagnările, ab
sențele nemotivate și alte forme de 
pierdere a timpului de producție. O 
atenție deosebită se acordă activită
ții de calificare și perfecționare teh- 
nico-profesională a cadrelor. Astfel, 
în 1978, este prevăzută pregătirea a 
25 000 de muncitori, dintre care 9 200 
prin rețeaua de unități școlare și 
peste 15 000 prin cursuri de calificare 
organizate în întreprinderi. De ase
menea, un număr de peste 60 000 de 
muncitori și alți lucrători va urma 
cursuri de perfecționare a pregătirii 
profesionale.

Angajîndu-ne să traducem în fapte 
toate sarcinile ce ne revin din Pro
gramul partidului, din hotărîrile Con
ferinței Naționale, doresc ca. în nu
mele celor peste 500 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderile Ministeru
lui Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții, să exprim calde 
mulțumiri secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, pentru ajutorul deosebit 
de valoros și permanent, pentru in
dicațiile prețioase, «mobilizatoare pe 
care ni le-a dat și ni le 
întreaga noastră activitate 
urăm din toată inima, cu 
.iul apropiatei aniversări a 60 
de viață și 45 de ani de activitate 
revoluționară, multă sănătate și pu
tere de muncă, spre binele poporului 
și al patriei socialiste.

dă in 
și să-i 
prile- 

de ani

1
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Sînt necesare măsuri eficiente pentru 
curmarea represiunilor rasiste in R. S. A.
Un comunicat al Comitetului special al O.N.U. împotriva 

apartheidului

„UNIREA TUTUROR FORȚELOR PATRIOTICE- 
IIN IMPERATIV Al ACTUALEI SITUAȚII DIN CIPRU"

Vizita delegației P.C.R. în Danemarca

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager- 
pres). — Intr-un comunicat dat pu
blicității la New York, Comitetul 
special al O.N.U. împotriva aparthei
dului își exprimă speranța că Con
siliul de. Securitate se va „întruni de 
urgență pentru a examina agravarea 
situației din R.S.A.“. Comitetul con
sideră necesară adoptarea unor noi 
măsuri eficiente pentru a se asigura 
îndeplinirea rezoluției O.N.U. din 
anul 1977, care cere încetarea repre
siunilor ce au loc în R.S.A. împotrivă 
populației africane majoritare. Co
municatul exprimă, de asemenea, 
profunda „îngrijorare" și „indignare" 
în urma „continuării măsurilor repre
sive împotriva manifestanților din 
R.S.A., a asasinării deținuților poli
tici și proceselor intentate numeroși

lor patrioți în baza odioasei legislații 
de represiune rasială, care prevede 
pedeapsa cu moartea".

GENEVA. — Intr-un document di
fuzat la Geneva de. Consiliul Ecume
nic al Bisericilor se condamnă poli
tica de apartheid a guvernului 
sud-african.

într-o scrisoare introductivă la do
cumentul menționat, Baldwin Sjolle- 
ma, director al Programului de luptă 
împotriva rasismului din cadrul Con
siliului Ecumenic al Bisericilor, arată 
că asasinarea în închisoare a tînăru- 
lui militant african Steve Biko și 
alte acțiuni ale autorităților rasiste 
sud-africane reprezintă o sfidare la 
adresa opiniei publice mondiale.

Luări de poziții înaintea
NICOSIA 13 (Agerpres). — Secre

tarul general al Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), Ezekias Papaioannou, a 
reafirmat hotărirea acestui partid de 
a sprijini candidatura actualului pre
ședinte al țării, Spyros Kyprianou, 
în apropiatele alegeri prezidențiale.

Intr-un interviu televizat, secreta
rul general al A.K.E.L. a precizat câ 
există anumite probleme asupra că
rora acest partid și președintele au 
vederi diferite, dar programul anun
țat de președintele țării răspunde in
tereselor vitale ale. poporului și 
luptei sale de eliberare — relatează 
agenția cipriotă de presă. Papaioan-

alegerilor prezidențiale
nou a subliniat că ceea ce este im
portant pentru actuala etapă constă 
tocmai în unirea tuturor forțelor pa
triotice, democratice ale țării, res- 
pectindu-se linia politicii fostului 
președinte Makarios.

Intr-un interviu similar, președin
tele Partidului Socialist din Cipru 
(E.D.E.K.), Vassos Lyssarides, a con
firmat că partidul său nu va prezenta 
un candidat în alegerile prezidenția
le, chiar dacă nu este pe deplin de 
apord cu programul politic al pre
ședintelui Kyprianou, acceptînd însă 
declarația șefului statului cu privire 
la esența problemei cipriote.

WASHINGTON

Conferința de presă a
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de presă 
desfășurate la Washington, președin
tele Jimmy Carter și-a exprimat 
speranța că Congresul S.U.A. va 
aproba în curînd programul Adminis
trației în domeniul energetic. El a 
subliniat că piatra de temelie a eco
nomiei americane o constituie ener
gia.

Președintele Carter a menționat, 
printre problemele prioritare ale Ad
ministrației, stabilizarea cursului do-

președintelui S. U. A.
larului, împiedicarea unei inflații ex
cesive și, totodată, menținerea do- 
bînzilor la un nivel relativ scăzut, în 
vederea stimulării investițiilor.

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, președintele S.U.A. a 
subliniat că „implantările de așezări 
israeliene în teritoriile ocupate sînt 
ilegale", afirmînd că are, împreună 
cu președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, un punct de vedere aproape 
identic asupra situației actuale din 
Orientul Mijlociu.

LISABONA

Precizări ale P. C. Portughez în legătură 
cu perspectivele soluționării crizei guvernamentale

LISABONA 13 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Portughez s-a întrunit joi la Li
sabona pentru a examina stadiul 
negocierilor în curs cu Partidul So
cialist, in vederea soluționării crizei 
guvernamentale.

Comunicatul C.C. al P.C.P., dat pu
blicității la sfîrșitul reuniunii, reafir
mă opoziția comuniștilor față de un 
guvern care ar avea o orientare mai 
de dreapta decît cel precedent, gu- 
.vern ce ar rezulta dintr-o alianță 
„deschisă sau deghizată" între Parti
dul Socialist și Centrul Democratic 
și Social sau Partidul Social-Demo
crat.

In cursul unei conferințe de presă, 
ținută după reuniune, Alvaro Cun- 
hal, secretarul general al P.C.P., a 
precizat, potrivit agenției A.N.O.P., 
că P.C.P. continuă eforturile intense 
pentru a se ajunge la un acord bila
teral cu Partidul Socialist. El a pre
cizat că negocierile în curs nu se 
desfășoară pe marginea compoziției 
viitorului guvern și nici a unui acord 
de tip guvernamental între comuniști 
și socialiști.

Pe de altă parte, Alvaro Cunhal a 
relevat că în ultimele cinci luni rîn- 
durile Partidului Comunist Portughez 
au sporit cu 27 000 noi membri.

Experiențe în complexul spațial 
„Saliut-6“ - „Soiuz-26“ - „Soiuz-27“

MOSCOVA 13 (A-
gerpres). — De la cen
trul de dirijare a zbo
rurilor spațiale sovie
tice se anunță că cei 
patru cosmonauți care 
participă la realizarea 
noii misiuni cosmice 
sovietice continuă e- 
fectuarea experiențe
lor și cercetărilor la 
bordul complexului 
spațial format din sta
ția „Saliut-6“ și nave
le „Soiuz-26“ și „So- 
iuz-27“. A treia zi de 
lucru în Cosmos a in- 
ceput la ora 8,00 și s-a 
terminat la ora 23,00. 
Cosmonauții au efec
tuat diferite lucrări 
cu sistemele de bord 
și agregatele stației și 
navelor cosmice cu

plate. Totodată, ei au 
realizat o serie de ex
plorări medicale.

Vladimir Djanibe- 
kov, ca specialist in 
domeniul radioelectro- 
nicii, a adus cu el în 
spațiu tot ce este ne
cesar pentru a testa o 
serie de sisteme și a- 
parate care funcțio
nează la bordul lui 
„Saliut-6“ de peste 100 
de zile. De asemenea, 
toți membrii echipa
jului vor realiza o ex
periență denumită 
„Rezonanța", care are 
ca scop obținerea unor 
date precise privind 
rezistența materiale
lor diferitelor compo
nente ale complexului 
spațial. Amploarea lu
crării rezultă din fap

tul că „Saliut-6“ are 
lungimea de 30 m, 
greutatea de peste 32 
tone, iar volumul to
tal al încăperilor sale 
este de peste 100 mc.

După cum s-a mai 
anunțat, activitatea 
comună a celor patru 
cosmonauți va lua 
sfîrșit luni, urmînd ca 
Djanibekov și Maka
rov să se reîntoarcă 
pe Pămînt la bordul 
navei cosmice „Soiuz- 
26“ și nu „Soiuz-27“ 
cu care au venit în 
spațiu. De aceea, cos
monauții au început 
transferarea la bordul 
acestei nave a costu
melor spațiale, a altor 
componente ale echi
pamentului individual 
și a unor dispozitive.

In sprijinul unei noi ordini
economice internaționale
ANTANANARIVO 13 (Agerpres).— 

Președintele Republicii Democratice 
Madagascar, Didier Ratsiraka, și-ă 
exprimat speranța — într-o alocu
țiune rostită la Antananarivo — că 
anul 1978 ar putea aduce începutul 
realizării unei noi ordini economice 
internaționale. Președintele Didier 
Ratsiraka a deplîns rezultatele slabe 
ale tentativelor întreprinse în anul 
1977 de a se elimina anacronismele 
zilelor noastre în diverse domenii și 
a denunțat, totodată, factorii de con
flicte potențiale din lume.

Dezvoltarea economică 
a R D. Germane în 1977

BERLIN 13 (Agerpres). — La Ber
lin a fost dat publicității comunica
tul privind îndeplinirea planului 
economic de stat al R.D.G. pe anul 
1977 — transmite agenția A.D.N. Ve
nitul național al țării a crescut anul 
trecut cu 5.2 la sută, față de anul 
1976, iar producția industrială cu 5,4 
la sută.

Productivitatea muncii în industrie 
a crescut cu 5,2 la sută, investițiile 
materiale — cu peste 6 la sută, iar 
cele din industrie cu 9 la sută. Volu
mul comerțului exterior a înregistrat 
o creștere de 7 la sută față de anul 
1976.

In perioada 9—13 ianuarie 1978, o 
delegație a P.C.R., formată din tova
rășii Constantin Dăscălescu, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin Matei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R.. Dumitru Tur- 
cuș, membru al Colegiului Central 
de partid, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., a făcut o vizită in 
Danemarca, la invitația C.C. al P.C. 
din Danemarca.

In timpul șederii în Danemarca, 
delegația română s-a întîlnit și a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.D. cu 
tovarășii Joergen Jensen, președinte 
al partidului, lb Norlund, Poul Ema
nuel. Ivan Hansen, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. al 
P.C.D., și Jorn Christensen, secretar 
al C.C. al P.C.D.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a transmis tovarășului 
Joergen Jensen și întregii conduceri 
a P.C.D. un salut cordial și cele mai 
bune urări de succes în lupta pentru 
apărarea intereselor vitale ale po
porului danez, pentru libertate, de
mocrație. pace și progres social.

Mulțumind pentru mesaj, tovară
șul Joergen Jensen a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros și urări 
de succese tot mai mari poporului 
român, în îndeplinirea importantelor 
hotărîri ale recentei Conferințe Na
ționale a partidului, în opera de e- 
dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, delegațiile s-au infor
mat reciproc cu privire la activitatea 
și preocupările celor două partide și 
au avut un schimb de vederi asupra 
unor probleme actuale ale situației 
internaționale, ale mișcării comunis
te și muncitorești.

Cele două delegații au apreciat cu 
satisfacție bunele relații de prietenie 
și solidaritate frățească existente in
tre P.C.R. și P.C.D., pe baza egali
tății în drepturi, a respectării drep
tului fiecărui partid de a-și elabora 
politica, strategia și tactica revolu
ționară în mod de sine stătător, fără 
amestec din afară.

Cele două delegații au apreciat că 
în condițiile actuale se impun întă
rirea solidarității și conlucrării, pe 
plan național și internațional, a tu
turor forțelor muncitorești, democra
tice și înaintate, întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești.

P.C.R. și P.C. din Danemarca se 
pronunță in mod ferm pentru edi
ficarea unui sistem trainic de secu
ritate și cooperare în Europa și în 
întreaga lume, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la dez
armarea generală, în primul rind la 
dezarmarea nucleară, pentru lichi
darea fenomenului subdezvoltării și 
a decalajelor dintre țări, pentru fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale.

A fost afirmată voința comună de 
a se extinde și adînci în continuare 
relațiile de prietenie și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Danemarca, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto-dge- 

riOnO» Moscova s-au încheiat 
vineri convorbirile între Aleksei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Andrei Gromî- 
ko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Houari Boumediene, 
președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare. Au fost 
analizate direcțiile principale ale în
tăririi cooperării bilaterale, relevă 
agenția T.A.S.S. Părțile au discutat, 
de asemenea, probleme internațio
nale actuale, îndeosebi legate de si
tuația din Orientul Mijlociu și de 
pe continentul african.

Reuniune științifica.La Ha_ 
noi a avut loc prima conferință a 
oamenilor de știință și tehnicienilor 
din Orașul Ho Și Min. Luind cuvîn- 
tul, Vu Nguyen Giap, viceprim-mi- 
nistru al R. S. Vietnam, a îndemnat 
pe participants la reuniune să-și 
sporească eforturile pentru a trans
forma Orașul Ho Și Min într-un 
puternic centru industrial și științi
fic. „Principalul conținut al revolu
ției științifice și tehnice din oraș, a 
spus el, îl constituie transformarea 
radicală a unei economii care s-a 
dezvoltat în stil capitalist. într-o 
economie modernă, într-o producție 
socialistă, de mare anvergură pusă 
în slujba vieții poporului".

La Berlin au încePu* convor
birile dintre Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
și Aii Nasir Muhammad Hasani, 
prim-ministru al Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului. Păr
țile discută evoluția relațiilor bila
terale și unele probleme privind si
tuația internațională actuală.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a respins 
cererea guvernului chilian privind 
dizolvarea grupului de lucru ad-hoc 
creat de Comisia O.N.U. pentru drep
turile omului în scopul examinării 
situației actuale privind încălcarea 
drepturilor omului în Chile. Așa 
cum se știe, Adunarea Generală a

O.N.U. a condamnat, într-o rezolu
ție adoptată la sesiunea recent înche
iată, repetatele încălcări ale dreptu
rilor omului comise de regimul chi
lian.

Cooperarea vietnamezo- 
tailandeză. La încheierea vizitei 
oficiale întreprinse în Tailanda de 
vicepremierul și ministrul de exter
ne al R. S. Vietnam, Nguyen Duy 
Trinh, a fost dat publicității un co
municat comun, în care cele două 
părți își reafirmă hotărîrea de a dez
volta relațiile de prietenie și bună 
vecinătate, precum și cooperarea bi
laterală. Părțile au convenit asupra 
stabilirii, în cel mai scurt timp po
sibil, a ambasadelor lor și au semnat 
un acord comercial și de cooperare 
economică și tehnică.

Convorbiri intre repre
zentanții Zambiei și Zairu
lui au avut loc la Lusaka în legă
tură cu redeschiderea traficului 
pe linia ferată Benguela, care 
leagă cele două țări de portul an
golez Loblto. Această linie asigura 
traficul feroviar, înainte de închide
rea ei în 1975, a peste jumătate din 
importurile și exporturile Zambiei și 
aproape în întregime a exporturilor 
de cupru ale Zairului. Prin efortu
rile autorităților angoleze, legăturile 
feroviare dintre portul Lobito și lo
calitatea de frontieră cu Zambia, 
Teixeira de Sousa, au fost restabilite, 
și astfel calea ferată Benguela poate 
deveni operantă.

Problemele situației so
ciale și economice a ne
grilor americani s au a£lat în 
centrul atenției conferinței de la New 
York a Asociației naționale pentru 
propășirea populației de culoare ce 
grupează 400 000 de persoane. în pro
gramul de acțiune elaborat de confe
rință se subliniază, între altele, ne
cesitatea unor măsuri eficiente în do
meniul combaterii șomajului în rin- 
dul cetățenilor de culoare care de

pășește cu mult media pe țară, ridi- 
cîndu-se la 13 la sută.

Viitorul congres al Parti
dului Socialist din Japonia 
va avea loc între 14 și 16 martie la 
Tokio. In cadrul lucrărilor va fi exa
minat și aprobat programul de ac
țiune al P.S. din Japonia pe anul 
în curs.

Producția de otel a Fran
ței a scăzut în cursul anului trecut 
cu 4,8 la sută, s-a anunțat la Paris.

Intr-un discurs rostit la re- 
uniunea conducerii centrale a Parti
dului Muncitoresc din Norvegia, de 
guvernămînt, primul ministru, Odvar 
Nordli, s-a referit la evoluția econo
miei norvegiene, confruntată cu fe
nomene de criză, menționînd că o 
serie de întreprinderi industriale ar 
putea fi obligate să-și restrîngă pro
ducția.

Numirea directorului ge
neral al O.M.S. Organismul 
executiv al Organizației Mondiale a 
Sănătății a , numit joi pe Halfdan 
Mahler, Danemarca, ca director ge
neral al OJW.S. pentru un nou mandat 
pe cinci ani. Decizia urmează să fie 
ratificată la sesiunea anuală a O.M.S., 
care va avea loc în luna mai.

DUPĂ ASASINAREA UNUI LIDER AL OPOZIȚIEI 

PUTERNICE MANIFESTAȚII DE PROTEST IN NICARAGUA
La mai puțin de trei luni de la 

mișcarea insurecțională declanșată la 
Managua și în alte localități, Nica
ragua cunoaște acum o nouă răbuf
nire de proporții a nemulțumirilor 
populare față de dictatura clanului 
Somoza. De astă dată, capitala țării 
este teatrul unor violente manifesta
ții de protest izbucnite în urma asa
sinării militantului opoziționist 
Joaquin Chamorro, directorul ziaru
lui „La Prensa".

In scurt timp s-a ajuns Ia ciocniri, 
soldate cu răniți. Reporterii aflați 
la fața locului informează că noap
tea trecută au fost incendiate mai 
multe clădiri publice, inclusiv sediul 
vămii, magazine, birouri ale unor în
treprinderi și bănci, între care „First 
National City Bank", „Banco de 
America" și „Francofin". Pagubele se 
ridică la milioane de dolari. Prin 
amploarea distrugerilor, relatează 
corespondenții, o zonă de circa 2 kmp 
din nord-estul capitalei amintește de 
efectele cutremurului de pămînt care 
a răvășit Managua în 1972. Incepînd 
de ieri, armata a preluat controlul 
asupra orașului, s-a introdus un strict 
regim de circulație și arestările in 
rîndurile populației se țin lanț.

în ciuda intensificării represiunilor,

manifestațiile au reizbucnit în preaj
ma funeraliilor lui Chamorro — de
vansate tocmai pentru a se evita 
agravarea tensiunilor —, iar partici- 
panții arborau drapele negre cu in
scripția „Frontul Sandinist de Eli
berare Națională" (F.S.E.N.). Acest 
front, alcătuit din cîteva grupări ale 
opoziției, avindu-1 ca simbol pe 
Cesar Sandino — erou național, care 
încă din 1929 a condus lupta patrio- 
ților nicaraguaieni, fiind apoi ucis de 
agenții dictaturii — se bucură de o 
aderență populară crescîndă. F.S.E.N. 
a lansat recent inițiativa convocării 
unui dialog național în vederea 
„adoptării unei alternative democra
tice și civile pentru Nicaragua", pu- 
blicînd, în acest sens, un program 
care vizează naționalizarea vastelor 
terenuri agricole și a bunurilor fa
miliei dictatorului Anastasio Somoza, 
garantarea plenară a libertăților de
mocratice, asigurarea dreptului la or
ganizare sindicală, reorganizarea eco
nomică și altele.

Actualele manifestații ample sînt 
un nou răspuns la înăsprirea prigoa
nei antidemocratice. Ele atestă șubre- 
zirea regimului dictatorial din Nica
ragua, intensificarea luptei populare 
pentru înlăturarea lui definitivă.

DE PRETUTINDENI
• AUTOBASCULAN

TĂ DE 180 TONE.
mai mare autovehicul sovietic, 
autobasculanta de 180 tone, a 
încheiat ciclul probelor uzinale. 
Producția de serie a mașinii va 
începe incă in cursul acestui 
cincinal, la uzinele din orașul 
Jodino, din apropiere de Minsk. 
Ea va avea un motor de 2 200 
CP. Lungimea autovehiculului 
va fi de 15 m, iar înălțimea de 
5 m. Autobasculanta, care va fi 
utilizată la exploatările de căr
bune sau de minereuri, va putea 
dezvolta viteza de 60 km/h.

• PANOURI DE ÎN
CĂLZIT. O societate belgiană 
a realizat două noi tipuri de 
instalație de incălzire electrică, 
în primul caz este vorba de 
imprimarea unui circuit electric 
pe plăci de oțel special, folo
site sub formă de panouri și 
care sint acoperite cu un email 
vitrificat de mare capacitate de 
emisie a undelor termice. In al 
doilea caz este vorba de o țesă
tură din fibre de sticlă impreg
nată cu grafit care se introdu
ce in plafon și care, de aseme
nea, are o mare capacitate de 
iradiere. Un avantaj deosebit pe 
care îl prezintă aceste panouri 
de încălzire îl constituie faptul 
că realizează o economie sub
stanțială de energie.

• CAMPANIE ÎMPO
TRIVA FUMATULUI. Mi
nistrul grec pentru servicii
le sociale, Spyros Doxiadis, 
a anunțat că va supune a- 
probării guvernului un plan de 
măsuri vizind combaterea fu
matului. Inițiativa a fost deter
minată, între altele, de faptul 
că, in ultimii 40 de ani, consu
mul de țigări a sporit intr-un 
ritm mediu constant de 5 la 
sută anual, situind din acest 
punct de vedere Grecia pe pri
mul loc in Europa. Astfel, dacă 
în 1938 consumul de țigări a 
fost de 5.1 miliarde, el a atins, 
in 1960, 12.1 miliarde, iar în
1976 — 20,2 miliarde, ceea ce 
reprezintă o medie de peste 
2 800 țigări pentru fiecare lo
cuitor care a depășit vîrsta de 
15 ani. Extinderea fumatului a 
avut ca efect nu numai spori
rea consumului de produse au
tohtone, dar și a importurilor 
de țigări, a căror valoare s-a ri
dicat, anul trecut, la 1,5 milioa
ne dolari.

• POATE PREÎNTÎM- 
PINA ASPIRINA MALA
DIILE CARDIACE? Cu 
ani in urmă s-a remarcat, din 
întîmplare, că un bolnav de ini
mă a putut evita un al doilea 
infarct, care era pe cale să se 
producă datorită faptului că 
luase în ziua respectivă două 
tablete de aspirină ca să-și tra
teze o răceală banală. De la ob
servațiile empirice s-a trecut la 
cercetări cu mijloace moderne, 
inclusiv cu ajutorul computere
lor. O anchetă întreprinsă de 
Institutul american pentru boii 
cardiace și pulmonare asupra a 
4 000 de pacienți — toți cu an
tecedente cardiace — împărțiți 
în mai multe grupe, a arătat că 
printre membrii grupului căruia 
i s-a administrat aspirină s-a 
constatat o netă diminuare a 
recidivelor și a mortalității. De 
aci, concluzia — căreia nu i s-a 
putut încă găsi o explicație ști
ințifică — că aspirina poate 
preveni, într-o oarecare măsură, 
crizele cardiace.

„Evoluții
„Criza de guvern este în mod vir

tual deschisă". Această apreciere a 
ziarului „LA REPUBLICA" exprimă 
sintetic concluzia comentariilor și 
luărilor de poziție din ultimele zile pe 
marginea situației politice din Italia. 
„Cabinetul monocolor al abținerilor — 
relata A.N.S.A., principala agenție de 
știri italiană — își trăiește ultimele 
zile. Declanșarea unei crize este imi
nentă. Trei importante formațiuni 
politice care il susțin din exterior — 
partidul comunist, partidul socialist 
și partidul republican — au solicitat in 
mai multe rinduri, in aceste ultime 
săptămini, crearea unui guvern de 
uniune națională, format din repre
zentanții tuturor partidelor democra
tice, inclusiv cel comunist, in timp 
ce o a patra formație — partidul so
cialist-democrat — s-a declarat nesa
tisfăcută de «majoritatea de program» 
alcătuită in iulie anul trecut in jurul 
democrației creștine."

La rîndul său, agenția FRANCE 
PRESSE transmite : „Speranțele pe 
care optimiștii și le-au pus in re
centa reuniune a vicesecretarilor 
partidelor politice din arcul constitu
țional s-au dovedit pînă la urma 
deșarte. Situația nu numai că nu s-a 
schimbat in bine, dar s-a deteriorat 
și mai mult". Cele trei partide amin
tite mai sus au făcut cunoscută — 
potrivit relatărilor agențiilor de pre
să — hotărîrea de a-și retrage spri
jinul acordat cabinetului monocolor. 
în schimb, după cum subliniază 
A.F.P., „in declarațiile lor liderii 
democrat-creștini s-au arătat, aproa
pe fără excepție, indisponibili față de 
ideea lărgirii actualei majorități, con- 
siderind că nu pot să meargă dincolo 
de acordul programatic încheiat in 
vara anului trecut intre cele șase 
partide". Astfel s-a ajuns la această 
săptămînă pe care A.N.S.A. o apre
ciază drept „decisivă pentru evoluția 
situației politice", datorită importan
telor reuniuni care au avut loc sau 
care urmează să se desfășoare : 
ședința Direcțiunii Partidului Demo- 
crat-Creștin, precum și a grupurilor 
parlamentare democrat-creștine din 
Senat și Camera Deputaților. reuniu
nea Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian și plenara C.C. al P.C.I.

După cum arată agențiile de presă, 
la încheierea reuniunii Direcțiunii 
P.C.I. a fost dat publicității un co
municat, în care se subliniază „ne-

politice complexe în Italia"
cesitatea stringentă a unei schimbări 
profunde care să ducă la formarea 
unui guvern de urgență", pentru a 
face față „problemelor foarte, grave" 
ale Italiei. „Spre a avea capacitatea 
și forța absolut necesare pentru a 
scoate țara din situația de criză în 
care se află — se arată în cqmuni- 
cat — acest guvern nu poate fi fon
dat decît pe solidaritatea tuturor for
țelor democratice". Direcțiunea P.C.I. 
lansează, totodată, un apel „pentru 
o largă mobilizare a maselor" în ve
derea manifestării cu vigoare a ce
rinței unei schimbări în țară.

In același spirit, Gian Carlo Pajetta. 
secretar al C.C. al P.C.I., a declarat :

REVISTA PRESEI INTERNAȚIONALE
„Situația este gravă, și poziția noas
tră este clară : am cerut constituirea 
unui guvern de urgență cu partici
parea comuniștilor. Democrația creș
tină recunoaște că lucrurile nu pot 
continua astfel, dar refuză orice con
trapropunere".

Cum prezintă presa internațională 
rațiunile pentru care partidele de 
stingă, în frunte cu comuniștii, pre
cum și alte forțe politice din țară se 
pronunță în favoarea depășirii actua
lului cadru politic, a formării unui 
guvern de unitate națională ? Săptă- 
mînalul „NOUVEL OBSERVATEUR" 
arată că acestea sînt atît de ordin 
economico-social, cit și politic. „Italia, 
scrie revista franceză, se îndreaptă 
cu pași repezi către un fel de fali
ment financiar care privește cel puțin 
întreprinderile cu participare de stat. 
Societatea „Italsider", care deține 
primatul in domeniul siderurgiei, nu 
mai are lichidități pentru plata pro
priilor salariați. Producția și ocuparea 
forței de muncă scad în permanență, 
in timp ce prețurile cresc". „In com
parație cu octombrie 1976, producția a 
scăzut în aceeași lună a anului tre
cut. potrivit datelor publicate zilele 
trecute de Institutul Central de Sta
tistică (I.S.T.A.T.), cu 5,5 la sută. Nu
mărul șomerilor a depășit 1,7 milioa
ne, iar indicele prețurilor de consum 
a crescut într-un singur an cu 15 la 
sută".

Ziarele italiene arată că propune
rile guvernului pentru remedierea 
acestei situații — prezentate partide
lor din arcul constituțional și organi
zațiilor sindicale la sfîrșitul anului 
trecut și prevăzînd, între altele, o 
creștere a tarifelor Ia serviciile pu
blice și măsuri nediferențiate de 
„salvare" pentru întreprinderile cu 
participare de stat și particula
re aflate în dificultate — au 
fost apreciate ca lipsite de vigoare. 
Reprezentanții partidelor comunist, 
socialist, republican și ai organizații
lor sindicale au declarat, așa cum 
relatează cotidianul „AVANTI", că 
„aceste măsuri nu oferă garanții su

ficiente nici în ce privește menține
rea deficitului sectorului public in 
limitele prevăzute și a unui ritm in
flaționist acceptabil, nici în ce pri
vește susținerea adecvată a activită
ților industriale productive".

Dar „slăbiciunea politică și inefi
cienta guvernului", după termenii 
ziarului „L’UNITA", s-au manifestat 
și continuă să se manifeste și într-un 
alt domeniu, nu mai puțin impor
tant — cel al apărării ordinii publi
ce. La Roma și în alte orașe s-a în
registrat, în ultimele cîteva zile, un 
nou val de acte teroriste, deosebit de 
violente, ale forțelor extremiste la 
adresa militanților partidelor demo
cratice, a sediilor acestora, a redac
țiilor unor ziare — acte care au stîr- 
nit oprobriul întregii opinii publice. 
Primarul capitalei, Giulio Carlo Ar
gan, a declarat că „populația Romei 
nu va mai rămâne pasivă in fața te
rorismului", în timp ce P.C.I. a lan
sat un apel la „mobilizare in cartie
re, școli și la locurile de muncă, îm
potriva terorismului declanșat de ele
mentele de dreapta".

în aceste condiții, potrivit aprecie
rilor presei italiene, se consideră că 
rezolvarea gravelor probleme cu care 
este confruntată Italia nu mai este 
posibilă cu un guvern monocolor, lip
sit de o majoritate efectivă — după 
cum sublinia ziarul „PAESE SERA". 
Este necesar, continuă ziarul ci

tat, „să se treacă de la abți
nere la adeziune, adică la al
cătuirea unei noi majorități din 
care să facă parte toate forțele poli
tice democratice, inclusiv comuniștii, 
și care să participe direct la condu
cerea treburilor țării". în acest sens 
se pronunță conducătorii partidelor 
comunist, socialist și republican, ca 
și ai celor trei principale centrale 
sindicale, arătînd, așa cum făcea zi
lele trecute președintele Partidului 
Republican, Ugo la Malfa. într-un 
interviu acordat ziarului „CORRIERE 
DELLA SERA" că „guvernul de uni
tate națională reprezintă unica solu
ție pentru ieșirea din impasul in care 
se află țara".

în aceste condiții, opinia publică, 
lideri politici, precum și organe de 
presă din cele mai influente, au ma
nifestat o vie dezaprobare față de re
centele declarații ale ambasadorului 
S.U.A. la Roma, Richard Gardner, ca 
și ale comandantului forțelor N.A.T.O. 
din Europa occidentală, Alexander 
Haig, împotriva participării comuniș
tilor la guvern ; acestor declarații 
le-a urmat precizarea făcută de pur
tătorul de cuvînt al Departamentului 
de Stat în sensul că guvernul ame
rican este preocupat de situația ac
tuală din Italia și „nu este favorabil" 
intrării comuniștilor în guvern. Se
cretarul Comisiei pentru afacerile 
externe a Camerei Deputaților, de- 
mocrat-creștinul Carlo Francanzani, 
a adresat o interpelare ministrului de 
externe împotriva „acestui amestec 
inadmisibil in treburile interne ale 
Italiei". „Este vorba de o interven
ție inadmisibilă — a scris ziarul 
„AVANTI" — care violează princi
piile pe care sînt fondate relațiile 
dintre state". Criticînd la rîndul său 
acest amestec, ziarul „L’UNITA" 
releva : „Trebuie să fie clar tu
turor faptul că cei ce decid in le
gătură cu componența guvernului 
italian sînt italienii înșiși".

Rezolvarea pozitivă a crizei, gă
sirea unei soluții unanim acceptabile 
de toate forțele politice democratice 
din țară constituie, după aprecierile 
cvasiunanime ale presei italiene, un 
imperativ pentru ieșirea din actualul 
impas, pentru continuarea cursului 
de înnoiri democratice în țară.

Radu BOGDAN

Capriciile vremii
S.U.A. — După doi ani de secetă, 

in vestul Statelor Unite plouă și nin
ge din nou, punîndu-se capăt unui 
adevărat coșmar pentru locuitorii a- 
cestei zone care au înregistrat însem
nate pagube, evaluate la mai multe 
miliarde dolari. Puternicele precipi
tații care se înregistrează de la în
ceputul anului în zona din sudul Ca
liforniei au fost întâmpinate cu bucu
rie și ușurare de crescătorii de vite 
din Oregon. Din cauza lipsei de apă. 
sute de fermieri fuseseră siliți să sa
crifice jumătate din șeptelul lor, 
neputind să-i asigure hrana necesa
ră. Legumicultorii din jurul orașului 
San Francisco aveau consumul de 
apă raționalizat de peste un an.

★
SPANIA. — Cantitatea mare de 

zăpadă care a căzut în ultimele zile 
in Spania a provocat perturbarea co
municațiilor telefonice și blocarea 
traficului rutier dintre Madrid și mai 
multe orașe spaniole. Știrile parve
nite din Madrid relevă că peste 100 
localități rurale sînt izolate din cau
za zăpezii, a cărei grosime depășește 
o jumătate de metru, în special in 
provinciile Leon și Valencia.

★
FRANȚA. — Timpul nefavorabil a 

continuat să afecteze regiunile din 
vestul Franței, rafalele puternice de 
vîrit, intre 100 și 140 kilometri pe 
oră, impiedicind orice fel de navă 
să părăsească porturile de la Atlan
tic. Din această cauză nu s-a putut 
realiza nici o legătură maritimă in
tre Franța și Marea Britanie. Dato
rită furtunii și a defectării unor in
strumente de navigație, un petrolier 
a eșuat in noaptea de joi spre vi
neri in estuarul fluviului Gironde, 
avînd în rezervoarele sale 18 000 
tone petrol. In zona accidentului au 
fost concentrate toate mijloacele de 
combatere a poluării pentru a pre
întâmpina efectele nefavorabile ale 
unor eventuale scurgeri de petrol.

Pe de altă parte, pe uscat echipe 
de urgență și grupe de pompieri au 
trecut la înlăturarea de pe străzi a 
numeroaselor acoperișuri și antene 
de televizor smulse de vînt, precum 
și a panourilor publicitare răsturna
te de rafalele violente din ultimele 
zile.

0 defilare „fără mască" ...și replica opiniei publice

S-a petrecut în localitatea Lake
land, Florida (S.U.A.). Fotografia de 
sus : Defilare în plinâ zi a unor mem
bri ai Ku Klux Klan-ului, în frunte cu 
„Marele dragon", John Rogers (în 
prim plan — cu pelerina de culoare 
închisâ), escortați de propriul corp 
de pazâ. O imdgine care denotâ câ 
binecunoscuta organizație rasistâ 
încearcâ sâ-și facâ o spectaculoasă 
reintrare în actualitate. Și pentru a 

fi, chipurile, în pas cu timpul, ku- 
kluxklamștii au renunțat, după cum 
se vede, la tradiționalele măști.

Fotografia de |os : ...A fost însă o 
„eroare de calcul". Pentru că locui
torii din orășelul menționat, printr-o 
viguroasă demonstrație de protest îm
potriva defilării rasiste, au dat o re
plică fără echivoc tentativei de re
suscitare a organizației de tristă a- 
mintire — cu sau fără mască.
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