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Ideile Conferinței Națio
nale — organic integrate 
în învățămîntul de partid ; 
Teme vii, dezbateri con
crete — premisa unor rod
nice rezultate practice ; 
Muncă. Răspundere. Com
petență : „O mare sa
tisfacție, dar și o mare 
obligație : concepția pro
prie la baza producției de 
utilaj petrolier românesc".

0 viață pentru
primăvara

comunismului
în România

LARGĂ DEZBATERE
DEMOCRATICĂ, 

GOSPODĂREASCĂ
Milioane de țărani sînt chemați să 
analizeze și să hotărască măsuri pentru 

sporirea producției și eficienței
economice în acest an

BAIA MARE. Noile blocuri alcătuiesc o frumoasă intrare în oraș Foto : I. Herțeg

Primeniri de esență, la scară socială in viața complexă a țării — 
iată nervul vital al acestui timp. Niciodată ca acum marile energii ale 
națiunii n-au fost intr-atît stimulate adunate intr-un unic flux generator 
de putere pentru a pune in operă crezul nostru comunist. Puterea care 
a ridicat la putere această uriașă forță, așezind-o pe o direcție de 
acțiune limpede, consecvent comunistă, innobilind-o cu tenacitate, cu
tezanță, incredere neclintită in drumul ales, hrănind aspirația spre pa
rametri de civilizație mai inalți, este Partidul Comunist Român, secreta
rul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Recunoaștem drept reper 
distinct in această amplă desfășurare de energii energia bărbatului 
vrednic căruia poporul intreg ii cinstește, in aceste zile, 60 de ani de 
viață, din care 45 dăruiți — ca ostaș al partidului, ca 
porului — fericirii poporului, cauzei revoluției.

Orînduirea nouă pe care o 
condus de partid, de secretarul 
aproape un deceniu și jumătate 
României socialiste, a statornicit
afirmarea spiritului creator, revoluționar, in stare să declanșeze ample 
perfecționări in toate laturile vieții materiale și spirituale. Care-i am
plitudinea acestui vector de accelerații, cum se conturează intr-o uzină 
calitatea nouă din suflul uman fierbinte și primenitor, devenit combus
tibilul nostru de fiecare zl, lată idelle-forță, Idelle-pilon ce ordonează 
faptele transcrise la întreprinderea de utilaj chimic „Grlvlța roșie" din 
Capitală.

fiu demn al po-

vie a poporului 
in răstimpul de

edificăm este opera 
său general care, 

de cind se află la timona destinelor 
drept constantă a existentei noastre

PAGINA A III-A
De săptămîna viitoare încep să se 

desfășoare adunările generale ale coo
perativelor agricole de producție. Ca 
foruri supreme de conducere a uni
tăților agricole cooperatiste, ele sînt 
chemate ca, o dată cu analiza acti
vității din anul trecut, să dezbată 
in mod aprofundat, în lumina sarci
nilor subliniate in Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidului, 
sarcinile ce le revin din planul na
țional unic pe anul 1978, să adopte 
măsurile politice 
pentru realizarea 
și depășirea lor. 
să aleagă noile 
organe de condu
cere.

Semnificația a- 
parte a actualelor 
adunări generale 
constă în aceea 
că ele au loc la 
începutul unui an 
în care, și în a- 
gricultură, în spi
ritul orientărilor 
și exigentelor for
mulate de secre
tarul general al 
partidului, oame
nii muncii sînt 
făptuiască un salt 
domeniile de activitate. Aceasta cere 
ca, in cadrul adunărilor generale ale 
cooperativelor agricole, să se stabi
lească și adopte măsuri care să asi
gure perfecționarea, în continuare, 
a organizării și conducerii producției, 
statornicirea și in această ramură a 
spiritului de ordine și disciplină din 
industrie, creșterea răspunderii pen
tru calitatea lucrărilor executate în 
tot timpul anului, pentru valorifica
rea mai intensă a rezervelor de spo
rire a producției agricole. Cu alte 
cuvinte, se cere mai mult spirit gos
podăresc, angajare mai fermă în so
luționarea problemelor esențiale ale 
creșterii producției agricole din par
tea tuturor celor ce lucrează în uni
tățile cooperatiste — de la președin
te, specialiști și pînă la cooperatori.

Desigur, în funcție de specificul 
activității din fiecare unitate agri
colă, dezbaterile trebuie concentrate 
asupra problemelor de interes ma
jor legate de gospodărirea judi
cioasă și folosirea intensivă a pă- 
mintului. realizarea programelor de 
îmbunătățiri funciare, utilizarea trac
toarelor și mașinilor agricole, or
ganizarea muncii, introducerea acelor 
tehnologii de lucrare a solului, de

și organizatorice

încep 
adunările generale 
ale cooperativelor 

agricole
chemați să in- 
calitativ în toate

creștere a animalelor și sisteme de 
amplasare a culturilor care să asi
gure obținerea unei producții-marfă 
superioare și creșterea eficienței eco
nomice. Cu cea mai mare răspundere 
se cuvine să fie analizate posibilită
țile de depășire a producției planifi
cate la toate culturile, și îndeosebi 
la porumb, de sporire a efectivelor 
de animale și creștere peste preve
derile de plan a producțiilor medii și 
totale în zootehnie, de livrare la fon
dul central de stat a unor cantități su
plimentare de produse agricole, coo

peratorii din fie
care unitate lu- 
îndu-și în această 
privință angaja
mente concrete, 
mobilizatoare, ca 
răspuns la che
mările la între
cere din acest an.

Deosebit de im
portant este ca 
planul de creștere 
a producției și a 
eficienței econo
mice, angaja
mentele în între
cere, ca și pro
gramul de măsuri 

pentru înfăptuirea lor să fie rezulta
tul dezbaterilor exigente și responsa
bile cu participarea tuturor, al hotă- 
ririi adunării generale a cooperativei; 
numai în acest fel ele vor fi cu ade
vărat viabile și vor uni toate forțele 
pentru îndeplinirea sarcinilor stabi
lite. De fapt, in aceasta constă afir
marea puternică a democrației coo
peratiste și, tocmai de aceea, organi
zațiile de partid și consiliile de con
ducere din fiecare unitate agricolă 
au datoria să organizeze și să orien
teze în așa fel desfășurarea adună
rilor. incit fiecare cooperator și spe
cialist să-și spună cuvîntul deschis, 
în spirit critic, constructiv, asupra 
problemelor esențiale ale activității 
cooperativei, să facă propuneri gos
podărești, bine gindite, menite să 
sporească contribuția fiecăruia la gă
sirea celor mai bune căi de soluțio
nare a acestor probleme, la creșterea 
producției agricole și a eficienței eco
nomice. în felul acesta, adunarea ge
nerală își va îndeplini întocmai ro
lul său de adevărat for suprem de 
conducere a cooperativei.

Anul 1978 trebuie să marcheze un 
salt calitativ în activitatea coopera
tivelor agricole și, tocmai de aceea,
(Continuare in pag. a V-a)

Fierbintele omagiu al națiunii la aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

MEREU ÎMPREUNA CU POPORUL
Gindire revoluționară 

de largă viziune 
in formarea oamenilor,

a cadrelor
Prin natura preocupărilor 

noastre, oamenii de știință, 
universitarii cunoaștem prin
tre primii ce e mai nou în 
domeniul activității de cerce
tare științifică, al învățămîn- 
tului, pe plan mondial, in
clusiv ce e nou în concepția 
asupra rolului, menirii și 
căilor de dezvoltare ale aces
tor domenii de activitate. Cu 
atît mai mult cu cit știința și 
învățămintul nostru, în spe
cial ca grad de acces și de 
difuzare în mase, a moștenit 
o situație grea de la regimu
rile trecute, străduindu-ne să 
ajungem din urmă alte țări, 
cu un grad mai avansat de 
dezvoltare, am constatat la 
un moment dat că, în lume, 
învățămintul, mai ales cel 
mediu și superior, se con
fruntă cu cerințe tot mai ur
gente de modernizare. Chiar 
in statele cu economie avan
sată se formulau critici, se 
exprimau nemulțumiri asu
pra faptului că școala, uni
versitatea au rămas in urma 

y cerințelor revoluției științi-

fico-tehnice, că absolvenții 
nu ies de pe băncile insti
tuțiilor respective suficient 
de pregătiți in sensul celoT 
cerute de viață. Iată însă că 
știința și învățămîntul nostru 
au fost scutite de situația 
ca asemenea probleme să se 
acutizeze. Partidul Comunist 
Român s-a îngrijit să traseze 
din timp celor ce lucrează 
în aceste domenii o cale lim
pede, o soluție îndrăzneață 
prin noutatea ei, dar simplă, 
ca orice mare adevăr : îm
pletirea strinsă a cercetării 
științifice, învățămîntului și 
practicii în producție. Știam, 
din studiul documentelor de 
partid, că această concepție, 
revoluționară, asupra învăță- 
mintului nostru aparține gin- 
dirii de largă viziune a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
teoreticianul activ, novator,

Prof. dr. docent ing.
Valerlu BLIDARU

(Continuare în pag., a V-a)

Noi și însuflețitoare

CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
pentru depășirea planului, pentru creșterea eficienței 

economice în anul III al cincinalului
ÎN PAGINA A ll-A

„BLAJUL" DE LA 
înaintea primei

GALAȚI

Ne-a învățat și ne-a ajutat 
să construim temeliile 

adevăratei egalități.

Cu înaltă răspundere 
pentru prezentul și viitorul

îi mulțumim!
Print.re marile merite, ne

pieritoarele merite care se 
leagă de numele și persona
litatea, de priceperea de a 
conduce și grija părintească 
față de popor ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se în
scriu, la loc de cinste, și 
clarviziunea și consecvența 
cu care, sub conducerea sa, 
partidul a elaborat și înfăp
tuit politica deplinei egalități 
între toți cetățenii patriei 
noastre socialiste. Nu este 
vorba numai de egalitatea 
constituțională a oamenilor 
muncii, indiferent de națio
nalitate ; nu este vorba nu
mai de poziția lor egală în 
societate, de măsuri de ga
rantare a libertăților prevă
zute în legi, de condiții pen
tru liberă exprimare, pentru 
invățămînt, cultură și altele, 
realități temeinic statornici
te în orînduirea noastră. în 
concepția asupra egalității 
tuturor oamenilor, stimatul 
secretar general al partidu
lui și președinte al republi-

cii a inspirat un suflu nou, 
esențial și aducător de via
ță, ca ploaia de primăvară.

Am fost, după Congresul 
al IX-lea al partidului și 
Conferința Națională din 
1967, martorii jalonării unei 
noi arhitecturi a teritoriului 
țării. îmi amintesc — fă
ceam parte dintr-un grup cu 
care tovarășul Ceaușescu s-a 
sfătuit îndeaproape, pentru 
a cunoaște, în spiritul ade
văratei democrații, opiniile 
locuitorilor tînărului județ 
Harghita — îmi amintesc, 
repet, de înțelegerea cu care 
lua cunoștință de părerile 
noastre, de siguranța cu care, 
ținînd seama și de ele, con-

FUSTOS Măria 
președinta Consiliului 
oamenilor muncii, 
de la întreprinderea 
de tricotaje 
din Miercurea-Ciuc

(Continuare în pag. a V-a)

• întreprinderea de materiale 
de construcții Călărași

• Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Miroși, județul 
Argeș

• Schela de extracție Moreni, 
județul Dîmbovița

• Stația de cale ferată Socola, 
județul lași

g w ■■
țarii

De 20 de ani de cînd mun
cesc aici, la întreprinderea 
„Vulcan", unde am ajuns să 
fabricăm agregate de mare 
complexitate pentru econo
mia națională, îmi spun gin- 
durile prin munca mea de zi 
cu zi, prin contribuția mea 
modestă, alături de tovarășii 
mei de muncă, la realizarea 
programului partidului 
făurire a bunăstării 
materiale.

Afirm acest lucru și pen
tru a arăta că n-am ' 
să pun prea des 
condei. Acum o fac din toa
tă inima, deoarece 
pe care le aștern 
tie izvorăsc din
ființei mele și
dresate, în pragul 
rii zilei sale de naștere, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
omului nostru cel mai drag, 
pe care-1 simțim zi de zi a- 
iături. Spun asta deoarece 
toti cei cu care muncesc gin- 
desc 
drag 
tot 
face 
spre
Tovarășul Nicolae Ceaușescu

de 
noastre

încercat 
mina pe
gindurile 
pe hîr- 

adincul 
sînt a- 

aniversă-

așa. Ne este atît de 
și apropiat pentru că 
ceea ce a făcut și 
este spre binele tării, 
binele nostru al tuturor.

a dovedit și dovedește prin 
întreaga 
înțelege 
noastră, 
noastre.

A venit șl la noi în între
prindere de multe ori să 
vadă cum muncim și cum

sa activitate că ne 
pe deplin viata 

dorințele și gîndurile

vadă cum
trăim. De fiecare dată ne-a 
ascultat și s-a sfătuit cu noi, 
dîndu-ne indicații prețioase, 
în care noi, muncitorii, am 
văzut cît de mare este grija 
partidului nostru, a președin
telui nostru pentru prezen
tul și viitorul țării. Această 
grijă pentru viitorul țării, 
pentru generațiile care vor 
urma străbate ca un fir roșu 
întreaga politică a partidu
lui. Atît în ce privește in
vestițiile, folosirea materiilor 
prime, formarea și pregăti
rea cadrelor, a oamenilor, 
chibzuință în utilizarea re
surselor solului și subsolu-

Florian DANILA 
lăcătuș, șef de echipă, 
întreprinderea „Vulcan" 
București

(Continuare în pag. a V-a)

In lumina tricolorului

Galați, 14 ianuarie 1978. O nouă navă 
primește botezul apelor Dunării: mine
ralierul „Blaj" de 55 000 tdw, cea mai 
mare navă construită vreodată pe șan
tierul gălățean sau pe vreun alt șan
tier de la Dunăre. „Scoaterea din doc 
a acestui vas — precizează Anatolie 
Mehic. secretarul comitetului de partid 
al șantierului naval — are loc în preaj
ma unui eveniment drag noua, tuturor. 
Peste puține zile, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
implinește virsta de 60 de ani. din care 
45 î-a dăruit mișcării revoluționare, 
edificării vieții noi. bunăstării și fe
ricirii poporului român. Mineralierul 
„Blaj" marchează finalizarea unei sar
cini de onoare încredințate colectivu
lui nostru de către secretarul general 
al partidului, constituind o nouă și pu
ternică dovadă a hărniciei și pricepe
rii navaliștilor gălățeni."

Construcția mineralierului — cu o 
lungime de 220 m și o lățime de 32,2 m 
— este marcată de o seamă de mo
mente în care colectivul șantierului na
val gălățean și-a demonstrat capaci
tatea și experiența, puterea sa crea
toare. Iată citiva dintre autorii aces
tei nave și faptele lor de muncă. De 
pildă. Ion Petrea. șef de brigadă. Ală
turi de alți constructori, brigada sa 
a montat primele secții în camera de 
construcție a docului. Eroul Muncii 
Socialiste Nicu Macovei, șeful atelie

rului montaj, alături de tovarășii săi 
de muncă, a condus execuția multor 
operații legate de construcția navei. 
Bunăoară, ridicarea de la sol și mon
tarea celui mai greu bloc al supra-

Un succes al navaliștilor 
gălățeni: Ieri a fost 

lansat mineralierul 
de 55000 tdw, cea mai 

mare navă construită 
vreodată pe Dunăre 

structurii mineralierului. cintărind 
circa 300 tone, operație dificilă și pre
tențioasă desfășurată- printr-o singură 
ridicare de macara, la rindul ei un 
„uriaș" cu capacitatea de 320 t.f. di
rijată de experimentații macaragii Tro- 
fin Zabara și Tudorel Caramarin. Desi
gur, numărul celor care au contribuit 
la construcția mineralierului „Blaj" este

curse
mult mai mare. Așa cum mult mai 
mare este și numărul „momentelor 
grele" în procesul de execuție, depă
șite însă cu calm și siguranță, cu 
priceperea recunoscută de care dau do
vadă navaliștii gălățeni.

...Uriașa poartă a docului se deschide 
pentru a face loc navei. Mineralierul 
este tras in Dunăre cu ajutorul cricu
rilor și remorcherelor. Acțiunea este 
condusă de experimentații piloți ai 
Administrației fluviale a Dunării de 
jos, care, in repetate rînduri. au mai 
condus pe fluviu vase mari. Niciodată 
insă unul de asemenea capacitate... 
Alături de ei au participat construc
tori de pe șantier și marinari gălă
țeni.

Treptat, pe măsură ce nava avansea
ză în largul Dunării, emoția cu care 
este urmărită această manevră scade. 
Mineralierul acostează la una din da
nele șantierului. Nu pentru multă vre
me. Curînd va părăsi definitiv Gala- 
țiul pentru a porni în prima sa misiu
ne, pe întinderile de mări și oceane.

Acum, în urmă, in docul uscat al 
șantierului de Ia mila 80 a Dunării. în
cepe să prindă contur o nouă navă 
— cel de-al doilea mineralier gălățean 
de 55 000 tdw.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

Stă, de veacuri, în 
firea poporului nostru 
să-și însoțească necon
tenit viața cu viersul, 
să-și afle în tainica pu
tere germinatoare a 
cintecului izvorul veș
nic viu al tăriei mo
rale, al visării și în
crederii in izbindă, al 
voinței de a ctitori fără 
odihnă — cu patima 
meșterului Manole — 
în ciuda atîtor și-atitor 
vitregii care, nu o dată, 
i-au pus în pericol în
săși existența fizică, 
națională.

Dăinuind prin vre
muri și contopindu-se 
întotdeauna cu aspira
țiile cele mai înalte ale 
maselor muncitoare — 
„suflet în sufletul po
porului" — cîntecul 
patriotic a cunoscut, 
de-a lungul istoriei, 
numeroase momente de 
înflorire : anul revolu
ționar 1848, Unirea din 
1859, războiul indepen
denței din 1877, desă- 
vîrșirea unității națio
nale in 1918, deceniile 
de aprigă luptă mun
citorească și revoluțio
nară, începînd din 1893 
și pină in zorii eroicu
lui 23 August 1944. anii 
de reconstrucție și de 
făurire a societății so
cialiste în România se 
înscriu ca etape deci
sive în dezvoltarea a- 
cestui gen muzical de 
cea mai largă au
diență.

Dacă fiecare din a- 
ceste impresionante ar
cade sonore a cunoscut 
o anume amplitudine 
determinată de condi
țiile istorice, politice și 
sociale, iată că ne este 
dat să fim martori și 
părtași, de mai bine de 
zece ani, la un nou a- 
vînt al cintecului pa

triotic și revoluționar, 
avînt care întrece, ca 
dimensiuni și ecou, 
tot ce s-a făcut 
mai înainte. desă- 
vîrșind, parcă, viziu
nile cele mai îndrăz
nețe ale înaintașilor : 
o muzică „de mase", 
cu adevărat „a mase
lor". In acest sens, 
Festivalul național 
„Cintarea României", 
conceput de gindirea 
ardentă și vizionară a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca 
un etalon al puterii de

însemnări de
Teodor BRATU

creație multilaterală a 
milioanelor de oameni 
ai muncii din patria 
noastră socialistă — 
s-a dovedit a fi, încă 
de la întîia sa ediție, 
cea mai impetuoasă 
descătușare și desfășu
rare de forțe artistice, 
realizind, totodată, pen
tru prima oară, o fu
ziune de mare pro
funzime a artei culte, 
profesioniste, cu arta 
amatoare, populară, in
tr-o viziune unitară, 
organică, pe cît de ori
ginală, pe atît de boga
tă in semnificații. Su
tele de cîntece create 
și difuzate în ca
drul „Cîntării Româ
niei", precum și nu
meroasele premii obți
nute de compozitori, 
poeți și interpreți la 
această veritabilă în
trecere a maeștrilor 
cintăreți in fața unui 
public care a numărat 
milioane de auditori — 
demonstrează, o dată 
mai mult, viabilitatea

și tinerețea nepieritoa
re a cintecului de 
masă, cîntec politic 
prin excelență, mili
tant și educativ.

Fără îndoială, rolul 
primordial in declan
șarea acestei plenare 
înfloriri a muzicii co
rale — în ce ne pri
vește — revine istori
celor documente adop
tate de Congresele 
IX, X și XI ale Parti
dului Comunist Ro
mân cu privire la lo
cul artei în societatea 
socialistă multilateral 
dezvoltată, cuvîntări- 
lor programatice ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, cu 
căldura și sinceritatea 
ce-1 caracterizează, 
ne-a arătat in atîtea 
rinduri nouă .făurito
rilor de frumos, mi
siunea nobilă și de 
mare răspundere pe 
care o avem în fața 
imperativelor majore 
de făurire a unei cul
turi noi. superioare, 
pe măsura civilizației 
socialiste și comunis
te ; a subliniat dato
ria ce ne revine in 
păstrarea, valorifica
rea și dezvoltarea glo
rioaselor tradiții, de 
două ori milenare, 
moștenite de la moșii 
și strămoșii noștri, 
necesitatea de a ne 
adresa in căutările 
creatoare surselor ce
lor mai autentice, ge
neratoare de noi va
lori, concretizate în 
spiritualitatea româ
nească. in izvorul veș
nic viu al artei popu
lare, al cintecului și 
dansului, evitînd plăs
muirile sterile, atem
porale.
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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CHEMĂRI LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
întreprinderea de materiale 

de construcții Călărași 
către toate întreprinderile 
producătoare de materiale 

de construcții
Colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea de materiale 

de construcții—Călărași, angajat în realizarea exemplară a hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, 
cheamă toate unitățile producătoare de materiale de construcții 
la Întrecerea socialistă pentru depășirea planului pe anul 1978, 
angajindu-se să realizeze :

1. Depășirea producției marfă cu 15 milioane Iei, concre
tizată în :

— 5 000 mc elemente prefabricate din beton armat pentru con
strucții industriale și de locuințe ;

— 10 km tuburi din beton armat precomprimat In echivalent ;
— 50 000 mc agregate de balastieră sortate ;
— 50 tone elemente de acoperiș din poliesterl armați cu fibre 

de sticlă ;
— 2 000 000 bucăți. In echivalent cărămizi format normal, de 

elemente de zidărie ;
— 100 tone confecții metalice și utilaje necesare Industriei 

materialelor de construcții.
2. Livrarea suplimentară la export a unor produse in valoare 

de 1000 000 lei valută.
3. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 

3 500 lei pe lucrător, ceea ce reprezintă 2 la sută.
4. Reducerea cu 1,5 milioane lei a cheltuielilor de producție 

planificate, prin economisirea a 200 tone metal și a 300 000 kWh 
energie electrică.

5. Folosirea unor resurse secundare și a noi resurse de energie 
termică : șlam carbonifer, gaze arse, energie solară, care vor asi
gura economisirea a 100 tone combustibil convențional.

6. Depășirea beneficiilor planificate cu 2 milioane lei.
7. Creșterea ponderii produselor de calitate superioară cu 1 Ia 

sută față de sarcina planificată.
8. Creșterea gradului de finisare a producției de panouri mari 

la peste 80 la sută, concretizată in livrarea unei cantități de 
70 000 mc panouri mari cu elemente exterioare complet finisate.

9. Creșterea cu 2 la sută a indicelui de folosire a utilajelor 
tehnologice, față de realizările din 1977, prin scurtarea duratei 
reparațiilor planificate și extinderea acordului global la peste 80 
la sută la execuția acestor lucrări.

10. Devansarea punerii in funcțiune a obiectivelor de investiții:
— reprofilarea secțiilor de producție a panourilor mari cu 90 

zile față de termenul planificat ;
— creșterea capacității de producție la secția Sentab cu 30 de 

zile.
11. Utilizarea fondului de timp maxim disponibil al lucrătorilor 

in proporție de minimum 97 la sută.
12. Creșterea gradului de pregătire profesională prin : califica

rea unui număr de 300 muncitori în cadrul cursurilor de scurtă 
durată ; perfecționarea profesională a peste 600 lucrători.

13. Efectuarea a 40 000 ore muncă patriotică în scopul termi
nării pină la 23 August 1978 a cantinei și gospodăriei anexe a 
acesteia, precum și al amenajării bazei sportive. Se va participa 
la programul de gospodărire și înfrumusețare a întreprinderii și 
orașului. j ;■....  . * | I

Angajamentele pe care ni le-am asumat vor fi realizate prin 
aplicarea unui program complex de măsuri politice și tehnlco- 
organizatorice la nivelul întreprinderii, al secțiilor și al fiecărui 
loc de muncă.

Comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea de materiale 
de construcții Călărași asigură conducerea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
că nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară 
a acestor angajamente, aducîndu-și o contribuție concretă la rea
lizarea Programului suplimentar de dezvoltare economico-socială 
a țării aprobat de Conferința Națională a partidului.

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

Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Mirosi, 

județul Argeș
către toate stațiunile pentru 

mecanizarea agriculturii
Mecanizatorii Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Miroși, 

județul Argeș, sub conducerea organizațiilor de partid, au înde
plinit în mod exemplar și înainte de termen prevederile planu
lui pe primii doi ani ai cincinalului. S-au obținut peste plan ve
nituri în valoare de 7 300 000 lei, a crescut productivitatea mun
cii, iar cheltuielile de producție planificate au fost reduse cu 
2 700 000 lei. La cooperativele agricole din consiliul intercoopera- 
tist Miroși, indicatorii de plan au fost îndepliniți și depășiți atit 
la producția vegetală, cit și la cea animală. Ca urmare a grijii 
permanente a conducerii partidului și statului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, au sporit veniturile mecanizato
rilor, au fost îmbunătățite condițiile de muncă și viață, a cres
cut nivelul de trai material și spiritual al întregului personal 
muncitor.

Mobilizați puternic de sarcinile prevăzute în documentele 
Congresului al XI-lea al P.C.R., în raportul prezentat la Con
ferința Națională a partidului și de indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la primul Congres al consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi și cu pri
lejul Zilei recoltei — 1977, mecanizatorii de la S.M.A. Miroși 
cheamă la Întrecere socialistă toate stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :

1. Creșterea aportului mecanizatorilor în realizarea producției 
agricole, integrarea lor în activitatea cooperativelor, aplicarea la 
înalt nivel a normelor tehnice, tehnologiilor prevăzute, astfel 
încît de pe Întreaga suprafață din consiliul intercooperatist să
se realizeze, 1 
peste plan :

n medie, următoarele sporuri de producție

— la cultura griului 400 kg/ha
— la cultura orzului și orzoaicei 550 kg/ha
— la cultura porumbului 600 kg/ha
— la cultura florii-soarelui 200 kg/ha
— la cultura inului pentru ulei 200 kg/ha
2. Depășirea volumului de lucrări planificate pe anul 1978 cu 

1 300 mii lei, prin diversificarea lucrărilor agricole mecanizate 
îndeosebi în legumicultură, pomicultură, viticultură și în fermele 
zootehnice.

3. Mărirea timpului de funcționare pe fiecare tractor, în 
acest an, cu 200 ore, prin executarea în mod corespunzător a 
întreținerilor tehnice (zilnice și periodice) și organizarea muncii 
în schimburi prelungite sau în două schimburi.

4. Organizarea muncii și executarea lucrărilor în acord global 
pe echipe de mecanizatori la toate culturile și pe suprafețele 
care se pot mecaniza integral și pe echipe mixte de mecaniza
tori și cooperatori pe celelalte suprafețe.

5. Reducerea cheltuielilor planificate la 1 000 lei venituri cu 
12 lei, pe baza folosirii raționale a tractoarelor și mașinilor agri
cole, executării unor reparații de bună calitate, recondiționării 
a 25 la sută din piesele de schimb necesare.

6. Utilizînd deplin și rațional baza tehnică de care dispunem, 
stimulînd inițiativele, capacitatea creatoare a mecanizatorilor, a 
cadrelor de ingineri și tehnicieni, vom reduce consumurile cu 
80 tone motorină, 20 000 kWh și 4 tone metal.

7. Depășirea sarcinii planificate de creștere a productivității 
muncii cu 10 000 lei pe muncitor, pe seama organizării mai bune 
a producției și a muncii, folosirii depline a timpului de lucru al 
muncitorilor.

8. în anul 1978 se vor pregăti, prin forme de calificare spe
cial organizate, 50 oameni ai muncii ți se vor perfecționa profe
sional 337 muncitori. X

★ — ** - — - ~ -
Prin munca politico-educativă și organizatorică vom mobiliza 

întregul colectiv de oameni ai muncii pentru a-și aduce o con
tribuție activă la înfăptuirea exemplară a sarcinilor și angajamen
telor asumate, pentru punerea în valoare a tuturor resurselor 
de creștere a producției agricole.

Sîntem convinși că toate colectivele de oameni ai muncii din 
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii vor primi cu însufle
țire chemarea la întrecere și vor răspunde prin fapte la reali
zarea mărețului program de dezvoltare a agriculturii, de creș
tere a bunăstării întregului popor.

CONSILIUL OAMENILOR BIROUL ORGANIZAȚIEI
MUNCII DE BAZĂ P.C.R.
COMITETUL SINDICATULUI BIROUL ORGANIZAȚIEI

DE BAZĂ U.T.C.

Schela de extracție Moreni, 
juttl Dîmbovița 

către toate unitățile din industria 
extractivă de petrol și gaze

Petroliștii din cadrul Schelei de extracție Moreni, muncind 
cu abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor ce le-au revenit din 
hotăririle Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, 
și-au depășit sarcinile de plan, pe primii doi ani ai cincinalului, 
cu 43 milioane lei la producția globală și cu 4 287 tone la țiței.

Situînd în centrul activității lor concentrarea energiilor 
creatoare ale întregului colectiv în scopul înfăptuirii neabătute a 
sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului, oamenii 
muncii din Schela Moreni, sub conducerea organizației de partid, 
adresează tuturor unităților din industria extractivă de petrol și 
gaze chemarea la întrecere socialistă pentru depășirea indicato
rilor de plan pe anul 1978, angajîndu-se ca, printr-o mobilizare 
intensă a rezervelor materiale și umane, prin folosirea com
pletă și eficientă a capacităților de producție, a timpului de lucru, 
prin scurtarea termenelor de punere in funcțiune a obiectivelor 
de investiții, să realizeze :

1. Depășirea planului producției gtobale cu 1800 000 lei și a 
producției marfă cu 1 200 000 lei, concretizate în 1 000 tone țiței, 
5 milioane mc gaze utilizabile, 200 tone gazolină și lucrări indus
triale de atelier în valoare de 1 000 000 lei.

în acest scop se va acționa pentru :
— intensificarea lucrărilor prevăzute in programul de creștere 

a factorului final de recuperare la zăcămintele de țiței, atit la 
procesele existente, cît și prin aplicarea de procese în zone noi, 
obținindu-se pe această bază o producție de 114 000 tone țiței;

— reducerea cu 120 zile, față de graficele de lucrări, a terme
nelor de punere în producție a sondelor noi, printr-o organizare 
mai bună a lucrului brigăzilor și folosirea eficientă a instalațiilor 
din dotare;

— scurtarea cu 3 la sută, față de anul 1977, a duratei de exe
cuție a lucrărilor de intervenție, asigurîndu-se o creștere de 1 la 
sută a coeficientului de exploatare a sondelor față de rezultatele 
obținute în anul 1977;

— reactivarea tuturor sondelor inactive și menținerea in stare 
de funcționare a celor active;

— generalizarea inițiativei „Fiecare sondă exploatată la po
tențialul maxim**;

— creșterea cu 2 la sută a indicelui de utilizare a mașiniior- 
unelte, față de prevederile planului, atingîndu-se un indice de 
utilizare de 90 la sută; vor fi realizate piese de schimb în valoare 
de peste 5 milioane lei, atît pentru necesitățile proprii, cît și 
pentru alte schele de extracție.

2. Creșterea productivității muncii față de plan cu 970 Iei pe 
fiecare om al muncii, prin :

— organizarea mai bună și aprovizionarea ritmică a fiecărui 
loc de muncă ;

— extinderea muncii în acord global la 70 la sută din totalul 
personalului muncitor care lucrează în acord ;

— calificarea prin diferite forme a unui număr de 127 mun
citori în meseria de sondor;

— ridicarea calificării și perfecționarea pregătirii profesio
nale a 418 cadre, prin organizarea a 9 cursuri;

— creșterea indicelui de folosire a fondului de timp de lucru 
la 96 la sută față de 94,7 la sută realizat în anul 1977.

3. Reducerea, față de nivelul planificat, a cheltuielilor de 
producție cu 1 000 000 lei, din care a cheltuielilor materiale cu 
700 000 lei, asigurîndu-se astfel obținerea a 800 000 lei bene
ficii peste plan, prin :

— diminuarea consumurilor planificate cu 1 000 tone combusti
bil convențional și cu 500 000 kWh energie electrică ;

— aplicarea In practică a unui număr de 20 studii tehnico- 
economice din planul tematic al acțiunii „Fiecare specialist un 
cadru de concepție**, prin care se asigură o eficiență antecalcu- 
lată, la nivelul unui an, de 1 400 000 lei.

4. Asigurarea indicelui de calitate prevăzut în normative, pre- 
dînd in permanență rafinăriilor țiței cu conținut sub 1 la sută 
impurități și sub 6 kg sare la vagon, prin :

— colectarea țițeiuîui extras pe calități ;
— folosirea riguroasă a rețetelor indicate în procesul de

tratare ; r jg.
— reglarea optimă a parametrilor privind temperatura, viteza 

de trecere și dozarea corespunzătoare a desemulsionanților.
5. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale petroliș

tilor schelei, prin :
— extinderea introducerii elementelor de mecanizare și auto

matizare la dezbenzinarea gazelor de sondă, descărcarea automată 
a țițeiului din separatoare, mecanizarea montării conductelor, ma
nipulării substanțelor acide șl altele ;

— menținerea în stare corespunzătoare și îmbunătățirea tutu
ror dispozitivelor și amenajărilor de securitate a muncii ;

— dotarea în acest an a brigăzilor de punere în producție și 
reparații capitale la sonde, precum și a altor locuri de muncă 
izolate, cu 5 rulote combinate (dormitor, vestiar, spălător și sală 
de mese) ;

— dotarea tuturor căminelor de nefamiliști cu biblioteci, tele
vizoare. aparate de radio, mese de tenis și șah ;

— extinderea capacității de servire a meselor la cantina res
taurant a schelei cu 70 locuri pe serie ;

— vor începe lucrările de construire a unui bloc cu 38 apar
tamente ;

— vom efectua un număr de 25 000 ore de muncă patriotică 
pentru gospodărirea și înfrumusețarea spațiilor din zonele de 
lucru și din jurul grupurilor sociale.

★
Petroliștii Schelei de extracție Moreni, în frunte cu comuniștii, 

sint hotărîți să acționeze cu fermitate pentru realizarea inte
grală a angajamentelor asumate, contribuind prin aceasta, alături 
de întregul popor. Ia înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român, la edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL ORGANIZAȚIEI 
U.T.C.

Statia de cale ferată 
Sucala, Mul lași 
către toate unitățile 

din transporturile feroviare
Feroviarii Stației de cale ferată Socola au obtinut anul trecut 

bune rezultate în îndeplinirea planului la toți indicatorii. însuflețiți 
de programele de dezvoltare economico-socială a tării, adoptate de 
Conferința Națională a partidului, chemăm la întrecere socialistă 
toate colectivele de muncă din unitățile de cale ferată, luindu-ne 
următoarele angajamente de depășire a planului pe anul 1978 :

J. Depășirea cu 4 la sută a planului de mărfuri expediate, asi- 
gurind o mai bună ritmicitate a transporturilor, satisfacerea inte
grală și la timp a solicitărilor beneficiarilor, reducerea imobili
zării vagoanelor la operațiile de încărcare-descărcare.

2. Depășirea cu 5 la sută a numărului planificat de vagoane 
descărcate, prin îmbunătățirea procesului tehnologic si intensifica
rea mecanizării operațiunilor.

3. îmbunătățirea cu 2 la sută a indicelui planificat la incărcă- 
tura statică pe osie, prin utilizarea vagoanelor la capacitatea și 
tonajul maxim de încărcare.

4. Reducerea cu 2 la sută a staționării vagoanelor de marfă in 
tranzit cu prelucrare, prin mai buna organizare a activității, folo
sirea eficientă a capacității de prelucrare a stației și reducerea 
timpilor de descompunere a trenurilor. Aceasta va duce la o eco
nomie de 56 000 vagoane-ore și o eficientă economică de 203 000 
lei, asigurîndu-se totodată posibilitatea de a se transporta, in plus, 
cu același parc de vagoane, peste 50 000 tone mărfuri.

5. Reducerea cu 2 la sută a staționării vagoanelor la încărcare- 
descărcare, prin extinderea mecanizării, folosirea operațiunilor 
duble, reglarea încărcărilor cu capacitățile de descărcare ; se vor 
economisi astfel 170 000 vagoane-ore, reprezentind o eficientă eco
nomică de 630 000 lei. și se va asigura posibilitatea de a se trans
porta 113 000 tone in plus, cu același parc de vagoane.

6. Sporirea cu 3 la sută a nivelului planificat la tonajul mediu 
brut de marfă, ceea ce reprezintă un spor de 46 tone pe tren, 
echivalînd cu economisirea unei locomotive în remorcarea zilnică 
a trenurilor : in acest scop se va îmbunătăți sistemul informational 
în programarea și compunerea trenurilor.

7. îmbunătățirea regularității circulației trenurilor de călători și 
marfă, respectindu-se intocmai graficul de circulație.

8. Reducerea cu 2 la sută a consumului planificat de energie 
electrică si de materiale, printr-un program rational de economii 
la fiecare loc de muncă.

9. în cadru] acțiunilor ce se vor întreprinde pe linia creației 
tehnice de masă, vom realiza o economie de 209 900 lei. prin apli
carea unor inițiative și propuneri ale oamenilor muncii si a unor 
studii tehnice de organizare a producției și a muncii.

10. Vom asigura pentru anul 1978 condiții sociale și de muncă 
îmbunătățite, prin rezolvarea operativă ă problemelor sociale ridi
cate de oamenii muncii, amenajarea unui vestiar si îmbunătățirea 
drumurilor de acces din statie. lucrări care se vor efectua prin 
muncă patriotică.

11. Toate obiectivele la care ne-am angajat le vom realiza în 
condiții de deplină siguranță a circulației și protecție a muncii, 
de întărire a ordinii și disciplinei, eliminînd evenimentele și acci
dentele de muncă prin perfecționarea pregătirii profesionale a per
sonalului, instruirea permanentă teoretică și practică a acestuia ; 
vom intensifica atragerea oamenilor muncii la acțiunile de edu
cație politică și cultural-educative de masă. în scopul ridicării 
continue ă conștiinței socialiste a tuturor lucrătorilor.

★
Sub conducerea organizațiilor de partid, colectivul nostru este 

ferm hotărit să depună toate eforturile pentru traducerea în viată 
a angajamentelor asumate, conștient fiind că îș| aduce astfel con
tribuția la eforturile generale ale întregului popor pentru realiza
rea sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

ȘEFUL STAȚIEI COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI BIROUL ORGANIZAȚIEI

DE BAZĂ U.T.C.

_________ __ _________7

în scopul sporirii producției 
de material săditor pomicol

în perioada 9—14 ianuarie, la Trus
tul de cercetare, inginerie tehnologi
că, proiectare și producție pomicolă 
de la Mărăcineni-Pitești s-au desfășu
rat lucrările unei consfătuiri a șefi
lor pepinierelor pomicole din întrea
ga țară, inițiată în scopul însușirii 
de către aceștia a celor mai avansate 
tehnologii de producere a materialu
lui săditor de calitate superioară des
tinat extinderii și modernizării live
zilor.

Ultimele două zile ale consfătuirii 
au fost marcate de o sesiune de co
municări științifice și referate cu 
tema „Creșterea producției de pomi 
altoiți în lumina sarcinilor cuprinse 
în Programul național de dezvolta
re a pomiculturii**, la care au luat 
parte cercetători ai tuturor stațiunilor 
de cercetări pomicole din tară, cadre 
didactice de la catedrele de horticul
tura ale institutelor agronomice, alți 
specialiști. Au fost abordate, cu a

Scurtcircuit la simțul gospodăresc

— Cum ? O mașină electrică de calcul ? Nu vă 
incărcați rețeaua

Desen de Adrian

cest prilej, probleme vizînd necesita
tea sporirii cantității de material să
ditor pomicol în vederea extinderii 
livezilor intensive și superintensive, 
reducerea perioadei de producere a 
puieților, utilizarea rațională a pesti- 
cidelor și erbicidelor. procedee de 
altoire mecanizată etc. în .același 
timp, pe baza rezultatelor bune în
registrate in anul recent încheiat de 
colectivele pepinierelor fruntașe și a 
direcțiilor de acțiune stabilite pentru 
actualul cincinal in vederea dezvol
tării pomiculturii noastre pe noi coor
donate cantitative și calitative, a avut 
loc un util schimb de opinii între 
producătorii de material săditor și 
cercetători din acest domeniu, urmînd 
ca încă din primăvara anului in curs 
să se treacă la aplicarea. în toate pe
pinierele pomicole, a celor mai efi
ciente metode de obținere a puieți
lor.

(Agerpres)

gindiți că supra-

ANDRON1C

— Azi la ora 7 dimineața v-arn gă
sit într-o ședință, care s-a încheiat 
abia pe la ora 9. Colaboratorii dv. au 
plecat toarte grăbiți și preocupați. Se 
citea pe chipul lor că au de rezolvat 
sarcini foarte urgente.

— Ni s-a cerut, cu o zi înainte, 
sprijinul direct pentru soluționarea 
unei probleme tehnice. Era necesar 
să concepem și să proiectăm urgent 
un dispozitiv special. Urgent, adică 
în 1—2 zile maximum. Am trimis la 
fața locului specialiști, care s-au în
tors la miezul nopții. Atunci am dis
cutat și varianta de proiect. Pină azi 
dimineață proiectul s-a elaborat. în 
ședința dinainte i-am făcut o ultimă 
șlefuire. Imediat am trimis proiectul 
uzinei pentru a-1 materializa.

— Se poate deci concepe și pro
iecta un dispozitiv, deloc simplu, și 
In cîteva ore, nu numai in săptămînl 
și luni...

— Da, fără îndoială da ! Cu o con
diție : să fii cu picioarele pe pămînt 
în permanență, adică să trăiești în 
mijlocul realității. Să cunoști proble
mele, să ai la îndemînă variante de 
soluții. Și să ai curaj cînd acționezi. 
In general, pentru noi, cei din cerce
tare și proiectare, cel mai mare duș
man este timpul, bineînțeles, dacă nu 
știi să-1 stăpînești. Dacă știi să-l stă- 
pînești îți devine un aliat de preț.

— Concret, ce importanță dați dv. 
acestei ancorări in realitate ? Puteți 
spune despre dv.. despre oamenii cu 
care lucrați că posedă această de
prindere 7

— Pentru un cercetător, acest per
manent contact cu realitatea consti
tuie coloana vertebrală a existenței 
sale profesionale. In 1952, după termi
narea facultății, am avut, să zic așa, 
primu! meu contact cu realitatea. Cu 
o realitate dură, așa cum este aceea 
a muncii în domeniul forajului. Dură, 
dar frumoasă. Mai ales cînd ai satis
facția reușitei. Am lucrat la schelele 
de foraj-extracție de la Urlați, Bol
dești, Cîmpina. Cu anii am ajuns 
director tehnic la Trustul petrolului 
Ploiești. Din 1966 sint aici la insti
tut. Este, de fapt, anul cînd institu
tul a trecut din subordinea Ministe
rului Petrolului în aceea a Ministeru
lui Construcțiilor de Mașini. Trecerea 
a fost firească, urmărindu-se ideea de 
a ne apropia mai mult de necesită
țile și realitățile concrete ale fabri
cației propriu-zise de utilai petrolier 
și de a ieși la export cu acest utilaj 
intr-un volum sporit.

— Vă pindea insă pericolul să vă 
îndepărtați de realitățile beneficiaru
lui, ale petroliștilor...

— Da, am întrevăzut un asemenea 
pericol, care părea iminent. însă, ca 
petrolist am căutat să păstrez în per
manență un contact cu lumea petro
lului. cu acești minunați bărbați care 
înfruntă gerul și canicula, viscolul și 
noroiul. Mulți dintre cercetătorii 
și proiectanții noștri au lucrat direct 

în industria petrolului. Alții sint in
gineri mecanici, proveniți din uzinele 
producătoare de utilaj petrolier. Aici 
în institut any reușit o intimă îmbi
nare a experiențelor celor două cate
gorii de specialiști. Cît de bun inginer 
mecanic ai fi, nu poți fi un eficient 
cercetător și proiectant de utilaj pe
trolier fără să cunoști tehnologia 
forajului și extracției. Adică, fără să 
cunoști nevoile reale ale oamenilor 
care lucrează în acest domeniu. Le 
spun adesea colegilor din institut :

„0 mare satisfacție, dar și o mare obligație: 
CONCEPȚIA PROPRIE IA RAZA PRODUCȚIEI 
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să ne gîndim că tot ce facem este 
pentru tovarășii noștri din foraj 
și extracție. Așa se face că peste 
noapte se poate concepe și pro
iecta un dispozitiv deloc simplu. 
De-a lungul anilor s-a format, în 
acest permanent contact cu realita
tea. un colectiv unit. Un colectiv care 
știe să-și asume sarcini tot mai mari.

— Și ce înseamnă colectivul 
l.C.P.U.P. pentru economia româ
nească ?

— Răspunsul meu va fi doar 
parțial, in sensul că voi aminti doar 
citeva realizări : 79 la sută din pro
dusele gindite și proiectate de noi 
sint exportate in 35 de țări ; Româ
nia se situează pe locui doi in lume 
la exportul de utilaj petrolier și pe 
locul trei la producție ; in cei 24 dc 
ani de existență a institutului, tot ce 
s-a produs in domeniul utilajului 
petrolier are la bază concepția 
proprie. Sint rezultate cu care ne 
mîndrim, rezultate care au fost po
sibile datorită sprijinului direct acor
dat de conducerea partidului, de 
secretarul său . general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. La inițiativa sa 
am demarat șl finalizat programul 
forajului de mare adîncime, pină la 
10 000 m : din îndemnul și la 
indicația secretarului nostru general 
am proiectat și finalizat prima plat

formă de foraj marin. Vreau să 
subliniez, ca specialist, că întotdeauna 
am rămas puternic impresionat de 
înalta competență cu care abordează 
secretarul nostru general probleme 
atît de specifice cum sînt cele ale 
producției de utilaj petrolier. îmi 
stăruie în minte, de exemplu, discu
ția purtată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu specialiști și muncitori, 
în urmă cu trei ani, în legătură cu 
nivelul tehnic și calitativ al sapelor 
cu role. Atunci ne-a atras serios

Convorbire cu ing.
Alcibiade MIHĂILESCU, 

directorul Institutului de cercetări 
și proiectări utilaj petrolier

atenția în legătură cu unele neajun
suri și ne-a trasat sarcina să revedem 
întreaga concepție a acestui suban- 
samblu. Am trecut hotărît la lucru 
și iată că acum realizăm sape cu 
role la nivel mondial. De fapt, țelul 
nostru suprem este ca, in spiritul 
indicațiilor date de tovarășul 
Ceaușescu, să menținem performan
țele utilajului nostru petrolier la ni
vel mondial.

— Și reușiți ? Care sînt recordurile 
absolute obținute de utilajele pe care 
le gindiți și proiectați ?

— îmi este greu să vorbesc de 
recorduri absolute, pentru că in 
multe privințe, chiar noi, doborin- 
du-le, le-am făcut „relative" ; cert 
este insă că pînă in prezent cu utilajul 
nostru românesc s-au forat cele mai 
adinei sonde din Europa — la 8 000 m 
— (în R. D. Germană) și America 
Latină (Argentina). Dincolo de aceste 
recorduri, pe noi, cercetătorii și pro
iectanții, ne interesează, deopotrivă, 

performanțele tehnice și economice. 
In acest sens, pot spune că nu numai 
recordurile amintite, dar și utilajul 
petrolier are o viață scurtă, înnoin- 
du-se, în medie, la 3—5 ani. Practic, 
în cincinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice noi trebuie să asigurăm înnoi
rea și modernizarea întregii pro
ducții.

— Si cum ajută, efectiv, inginerul 
Mihăilescu, în calitate de specialist, 
atingerea acestui obiectiv ? Sinteți de 
12 ani directorul institutului. Cum vă 

tmpărțiți timpul între conducere și 
cercetare ?

— Sînt proiecte la care lucrez cu 
proiectanții. La alte proiecte îmi 
aduc contribuția în calitate de spe
cialist în dezbaterile colective. în 
anii de cînd sînt director am cău
tat să fac tot ce-mi stă in pu
tință pentru a nu mă lăsa furat de 
munca strict administrativă. Și, drept 
să spun, nu este ușor. Sint atitea pro
bleme administrative, de conducere, 
care iți consumă timpul, încît, de 
multe ori, constați că zboară ziua și 
practic n-ai tras o linie la planșetă, 
n-ai așezat pe hîrtie o idee. După 
mine, pentru un cercetător, fie că 
este el director sau simplu cercetă
tor. aceasta reprezintă un blam.

— Totuși, aveți un consiliu științi
fic, organ colectiv de conducere. De 
ce nu repartizați sarcinile in așa fel 
ca fiecare cadru de conducere să fie 
încărcat cu obligații, să le zicem, de 
conducere ?

— Așa fac în ce ne privește, adică 
în sfera relațiilor și sarcinilor in
terne. Dar sînt o serie de analize, 
ședințe, întîlniri în afara institutuiui 
și de cele mai multe ori este invitat 
directorul, cu toate că sînt specialiști 
din institut care ar putea aborda la 
fel, dacă nu chiar mai bine decît 
mine, aceste probleme. Nu vreau să 

se înțeleagă că sînt împotriva anali
zelor, a ședințelor. Ele sint, de multe 
ori, necesare și utile în munca noas
tră. Sînt însă împotriva acelei gin- 
diri și practici cum că numai și nu
mai directorul trebuie să participe, 
că numai directorul poate rezolva. 
Acum, cînd conducerea partidului 
promovează cu atîta consecventă 
principiul conducerii colective, o ase
menea suprasolicitare a directorului 
mi se pare a fi chiar anacronică. Fi
rește, știu că îmi revin răspunderi 
deosebite în calitatea de director, 
răspunderi ce vizează. întîi și întii, 
realizarea sarcinilor deosebite pe care 
le avem în domeniul cercetării și 
proiectării. Or, pentru aceasta e ne
voie de timp.

— Generația dv. de cercetători și 
proiectanți de utilaj petrolier a atins 
performanțe profesionale apreciabile. 
Cui și cum predați ștafeta acestei 
deprinderi cu realizările de vîrf ?

— Sînt convins că generația despre 
care vorbiți nu a dat totul. Deși timp 
și ambiții pentru noi împliniri avem, 
nu cred că este devreme să ne gin- 
dim la schimbul de mîine. Avem 
pregătit un eșalon de ingineri expe
rimentați și pasionați, a căror vîrstă 
este între 35—40 de ani. Sînt oameni 
care lucrează in colectivele noastre 
de cercetare amplasate direct in uni
tățile mari producătoare — la Plo
iești, Cîmpina și Tirgoviște. în acest 
fel, cercetările și proiectele noastre 
pot fi verificate direct în producție ; 
totodată, beneficiem de sugestiile și 
observațiile concrete pe care ni le 
fac muncitorii și specialiștii din 
uzine. Uzina devine, în acest sens, o 
bună școală pentru toate generațiile 
de cercetători.

— Am aflat că, totuși, in ultimii 
ani angajați puțini, foarte puțini cer
cetători tineri.

— Este drept. Cei mai tineri cer
cetători din institut sînt acum in ju
rul virstei de 30—33 de ani. S-a creat 
un gol în ultimii ani în promovarea 
tinerilor în cercetare. Și nu e deloc 
bine. Potrivit legii, noi nu putem 
angaja decît tineri care au un sta
giu de cel puțin trei ani in produc
ție. Firește, nu discut importanța 
practicii în producție pentru un cer
cetător. Dar, în cei trei ani. tînărul 
se integrează în colectiv, se căsăto
rește. se obișnuiește cu munca din 
fabrică. Căutăm cercetători tineri, 
dar nu pot spune că avem rezultate 
bune. Cred că înseși întreprinderile — 
care sint beneficiarele directe ale 
cercetării — ar putea stimula orien
tarea tinerilor ingineri, care dove
desc aptitudini, spre munca de 
concepție. Mai ales în condițiile 
noastre, cînd avem, chiar în unitățile 
producătoare, colective de cercetare. 
Ne revine, știm, o mare răspundere 
în pregătirea schimbului de mîine. 
Și nu numai nouă.

Viorel SALAGEAN
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O viață pentru primăvara 
comunismului in România

în citadela revoluționară „Grivița roșie" din Capitală 
muncitorii rostesc vibrante cuvinte de stimă și prețuire 

pentru vasta activitate novatoare a secretarului general, 
pentru rolul decisiv în modernizarea industriei noastre socialiste, 
pentru OMUL, REVOLUȚIONARUL, CONDUCĂTORUL 

iubit al poporului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

încrederea care generează încredere
Am în fată pe unul dintre acei oameni 

care opresc uneori circulația pe „Calea 
Griviței" ori pe cite un tronson de șosea 
națională. îl cercetez pe îndelete cu pri
virea. Poate aflu de unde izvorăște 
această redutabilă forță.

— Păi ce vină am eu, strungarul Nico- 
lae Urdă, că azi, la „Grivița roșie", se 
fac utilaje pentru chimie, cu gabarit de
pășit ?

„Vina" lui Nicolae Urdă e la doi pași. 
Ea se cheamă uriașul capac destinat co
loanelor argintii ale chimiei și aflat in 
strunjire, în caruselul comandat numai 
prin butoane. Strungarul Nicolae Urdă, 
omul cu 36 de ani de meserie în acest 
colectiv muncitoresc, reface în cîteva cu
vinte drumul „Griviței" pînă la ceea ce 
este ea astăzi.

— Acum lucrez la capacul pe care-1 
vedeți. E destinat unor utilaje de export. 
Miine insă pot lucra la o flanșă ori la 
o placă tubulară. Piese unicat, de preten
ții, care obligă la o citire și înțelegere 
perfectă a desenului. Fiecare dintre noi 
avem încrederea că sîntem în stare să 
realizăm aceste unicate, atît de necesare 
industriei chimice a • țării, atît de solici
tate de parteneri în comerțul țării.

— De unde vine această încredere, to
varășe Urdă ?

Meșterul Gheorghe Cioroabă. de la scu- 
lărie-autoutilare țintește cu privirea două 
mașini.

— Ei ? — întreabă.
Mașini. Poate puțin cam neobișnuite, 

dar semănind cu strungurile din jur.
— Priviți mai cu atenție, se încăoățî- 

nează Gheorghe Cioroabă. Privim. Și to
tuși. nu descoperim vreun semn din care 
să înțelegem ceva aparte. Acest semn ni-1 
dezvăluie, pînă la urmă, meșterul :

— Sint mașini de înfășurat țevi cu ari
pioare. De concepție proprie. Autori 1 
Cițiva oameni, in frunte cu un om inimos, 
inginerul Nicolae Dobre. Mașina, creată 
la autoutilări. aici, a luat o medalie de 
aur la o expoziție, la Bruxelles...

Dăm timpul „înapoi". Sîntem in 1972. in 
a doua zi de mărțișor. „Grivița roșie" 
trăiește unul din momentele demne de 
cronica propriei sale deveniri : ziua de 
lucru, muncitorii de aici o incep avirrdu-1 
din nou alături pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mai exact, secretarul general 
al partidului și-a mutat biroul de lucru 
— ca de atitea ori de-a lungul anilor —

Dăm din nou timpul „înapoi".
Noiembrie 1969. Un nou dialog, fruc

tuos. de lucru al conducătorului partidu
lui și statului nostru cu muncitorii de 
aici, de la „Grivița roșie". Apelăm la 
memoria paginii de ziar : „Tovarășul . 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit în fata unui 
grup numeros de tineri. în cea mai marc 
parte absolvenți a doi ani ai școlii profe
sionale a uzinei.» Secretarul general al 
partidului, stînd de vorbă cu acești tineri, 
le-a adresat îndemnul de a persevera în 
însușirea unei înalte pregătiri profesio
nale la nivelul cerut de tehnica modernă 
pe care vor fi chemați să o minuiască in 
viitor ca muncitori calificați".

Ianuarie 1978. Stăm de vorbă cu sudorii 
cazangii Alexandru Florescu și Nicolae 
Culea. Amindoi — comuniști. Amindoi cu 
ani multi aici. în cazangerie. Amindoi re
cunoscut! pentru măiestria profesională la 
care au ajuns. în împrejmuirea din hală, 
unde ne aflăm, la doi pași, un capac de 
oțel abia sudat. Accesoriu destinat unei 
instalații chimice care lucrează la mari 
presiuni și temperaturi. Cineva a caligra
fiat cu creta pe fiecare „petală" de oțel : 
„Filmat". .Cordoanele de sudură, poli

Unul dintre acești oameni adevărați. cu 
o asemenea fierbinte aspirație în inimă, 
este și Dumitru Farcaș, de la sculărie. Un 
om din citeva mii citi lucrează in acest 
puternic colectiv muncitoresc. Unul din 
oamenii care p-au avut odihnă, n-au avut 
liniște, s-a zbătut, a căutat, a găsit și-a 
pus umărul pentru ca o indicație a 
secretarului general al partidului — de a 
construi aici, cu forțe proprii, o presă de 
1 600 tone/forță — să fie îndeplinită. 
Acum, presa de 1 600 tone/forță. atit de 
necesară inireprinderii. e fapt împlinit. 
Dar pînă aici ? Știam cite ceva din bio
grafia atît de tînără a importantului uti
laj, creație a oamenilor întreprinderii. 
De aceea ne-am îngăduit să-l ..luăm" pre
cum urmează pe Dumitru Farcaș. Tran
scriem întocmai dialogul avut :

— Auzim că faceți greutăți unor tova
răși din intreprindere. E adevărat ?

— Cu virf și îndesat. Mai ales în răs
timpul cit am construit presa de 1 600 t/f.

— Mărul discordiei ?
— Eu voiam intr-un fel. unii tovarăși 

tehnologi, altfel. Un exemplu ? Trei, nu 
unul. Problema schelei. Era socotit să ri

— Dintr-o încredere mai mare în ceea 
ce putem noi, muncitorii. Uite, tovarășul 
Ceaușescu a fost de nenumărate ori la 
noi. Și chiar de prima dată cum a pășit 
în uzina noastră, ne-a spus : „puteți mai 
mult". Cu alte cuvinte : aveți încredere 
în ceea ce știu să facă mîinile voastre. 
Sau, și mai direct, depinde de noi să pro
ducem utilaj chimic modern. Depinde dc 
noi să organizăm mai bine fluxul tehno
logic. Depinde de noi să realizăm instala
ții competitive. Și, într-adevăr, de noi 
depinde : de muncitori, ingineri, tehni
cieni. De aceea zic : încrederea tovarășu
lui Ceaușescu în puterea noastră de a 
schimba „Grivița" o arată chiar uzina, 
întinerită din temelii.

— Da, tinerețea aceasta o datorăm oa
menilor „Griviței", celor aproximativ 500 
de milioane investiții — se alătură strun
garului tovarășul Mihai Popa, secretar ad
junct al comitetului de partid pe între
prindere. Dar nu cuprinsese oare în 
această „picătură" destinul întregii indus
trii românești ? Să rememorăm : de mai 
bine de un deceniu, la Congresele și Con
ferințele Naționale, partidul, secretarul 
său general au definit limpede liniile di
rectoare ale strategiei dezvoltării indus
triale a patriei noastre. S-au formulat 
orientări de esență, în stare să declan
șeze ample accelerații în toate ramurile

Curajul
la izvorul creației materiale, în uzină. Cu 
ochii omului care cunoaște bine realită
țile, cu exigență de gospodar, se oprește 
pe îndelete asupra împlinirilor, stăruie 
asupra neajunsurilor, critică rămînerile in 
urmă, indică direcții de acțiuni. Progra
mul de măsuri pentru etapa următoare 
de muncă se constituie astfel din cîteva 
linii de forță : spațiile productive să fie 
mai bine folosite, atenție la consumui 
prea ridicat de metal, să fie extins ate
lierul de sculărie-matrițerie. producerea 
intr-un ritm mai rapid, prin autoutilare, 
a unor mașini de utilaje care să acopere 
nevoile proprii ale întreprinderii, cit și 
pentru alte unități industriale și export. 
Există cadre cu experiență, deci potențial 
uman. Există condiții tehnice. Deci poten
țial tehnic. Deci e o sarcină posibilă. 
Distingem și aici gîndirea revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Suflul me
reu proasnăt pe care îl aduce ori de cite 
ori se află în mijlocul poporului. îndemnul 
lui statornic de a năzui mereu spre lucrul 
mai bine făcut. Spre praguri mai înalte. 
Gîndirea care i-a determinat, în acești 
ani, pe toți cei care lucrează în industrie 

Pentru omul de omenie
zate. strălucesc și urmează întocmai un
duirile capacului.

Al. F. : — După cum se vede, la ase
menea lucrări nu ajunge numai ochiul 
omului. E nevoie și de „ochiul" razei 
roentgen.

N. C. — Sudor, aici ? Aici rezistă nu
mai omul cu voință și hotărît pus pe 
treabă. Omul în stare să fie propriul lui 
recepționer. Adică, cu un cuvint, să aibă 
conștiință de muncitor. Si munca este cu 
adevărat un examen. Cel mai important 
examen.

Reporterul : — Tema aceasta, a pregă
tirii și perfecționării cadrelor a revenit 
deseori în discuțiile de lucru ale secreta
rului general al partidului cu muncitorii 
de aici. Ne-ar interesa ce faceți dv. con
cret. în această direcție, ca muncitori ca
zangii. /

Al. F. : — Noi, concret, am înțeles de 
fiecare dată din Îndemnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că perfectionarea ori
cărui lucru începe cu omul. Omul e cel 
care face și tehnică nouă, și produs com
petitiv. totul, iar în răspunderile noastre 
de muncitori și comuniști creșterea unor 
asemenea oameni e principala îndatorire.

Cu aspirația fierbinte în inimă
dicăm una complicată, cu mult metal și 
muncă. Prețul ? Potrivit actelor : 960 000 
lei. Mult, foarte mult. împreună cu to
varășii mei ne-am bătut capul. Am con
fruntat soluții. Am calculat. Și am propus 
o variantă la fel de rezistentă, dar mai 
ieftină, exact de zece ori mai ieftină. „Pe 
răspunderea cui ?“ sint întrebat. „A mea", 
răspund. „Fă schiță, semnează, să n-avem 
vorbe apoi". Fac schiță, semnez, cu nu
mai 96 de mii ridicăm schela născocită, 
totul a fost in regulă și „n-am avut deloc 
vorbe". Problema dispozitivului pentru 
presat cilindrul principal. Suportul propus 
cîntărea mult : 12 tone. Mai erau și alte 
inconveniente : risipa de metal etc. „Am 
ochit eu 4 'stîlpi de la o hală veche, de
molată. Ce să mai risipim metal ? îi iau, 
mă folosesc de ei. și apoi ii așez de unde 
i-am luat". „Dar cine răspunde de secu
ritatea muncii, de calitatea lucrării ?“ mă 
interpelează din nou tehnologii. „Eu". „Fă 
schițe, semnează, să n-avem vorbe". 
„Bine". „Fac schițe, semnez, aduc cei patru 
stîlpi, terminăm treaba la cilindrul prin
cipal și nici de data asta nu ne-am auzit 
vorbe". In sfîrșit, problema traversei mo

industriei. Gîndirea novatoare a secreta
rului general al partidului a generat, pu
tem spune cu temei îndreptățit, o nouă 
gindire privind evoluția potențialului nos
tru industrial. Să rememorăm orientările 
privind dezvoltarea ramurilor de virf, în 
stare să ridice la putere ritmurile întregii 
economii. Să rememorăm orientările prln- 
vind organizarea științifică a producției și 
a muncii, promovarea tehnologiilor moder
ne, obținerea unei eficiențe economice spo
rite, legarea tot mai strînsă a cercetării 
de producție, realizarea unor produse 
competitive, transformarea cantității in
tr-o nouă calitate. Secretarul general a 
jalonat cu claritate acest drum, a deter
minat instituționalizarea unui adevărat 
sistem de conducere muncitorească, de 
implicare directă a clasei muncitoare in 
actul de decizie, conducere, înfăptuire. 
Toate aceste direcții de acțiune au apro
piat industria României de industria țâ
rilor dezvoltate din punct de vedere eco
nomic, România industrială fiind astăzi o 
realitate tot mai convingătoare.

Revenind la noi, nu putem uita o clipă 
că, de aproape cincisprezece ani, în acest 
efort statornic am avut alături, umăr 
lingă umărul colectivului de muncă. încă 
un om : pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Unde și cum vom construi noile hale 1 

ideii = curajul faptei
să regindească la rînditl lor munca și or
ganizarea din fiecare unitate, metodele de 
conducere și de înfăptuire întocmai a ce
lor propuse. Gindire care poartă amprenta 
revoluționarului consecvent, a omului care 
și-a făcut un crez din afirmarea noului, 
și-a făcut din nou un aliat de nădejde, o 
adevărată forță de producție.

Dăm timpul „la loc". îl ascultăm in con
tinuare pe meșterul Gheorghe Cioroabă. 
Relatări firești. Se vede cît de colo că e 
în temă, ,.e acasă", cum se zice.

— Nu-s singurele mașini născocite aici, 
la noi, la autoutilare. Aș adăuga doar așa, 
pentru exemplificare, strungul Carusel de 
2 500. Ori presele de 75 t/forță pe care le 
puteți intilni la Jilava și in alte părți. Aș 
putea continua cu valțurile grele pentru 
roluit virole. care se aduceau din import 
și din care noi am și exportat. Ori...

— Cum se nasc, de regulă, aceste pre
miere ? v

— Nu-i o întrebare grea. Iar răspunsul 
e simplu : punînd la bătaie gîndirea cu
tezătoare. Vedeți dv.: tovarășul Ceaușescu 
vedea încă în 1972 ceea ce facem ori tre

N. C. : — La noi, la cazangerie, s-a in
trodus un procedeu modern de sudură. 
Pentru a-1 deprinde, am fost trimis de 
două ori la specializare, în străinătate. 
Cum am venit. între primii pe care i-am 
deprins să lucreze la noua instalație de 
sudură au fost tocmai oamenii de creș
terea cărora m-am preocupat : Stroe 
Barbu și Matei Duță. Acum ei mînuiesc 
curent .instalația amintită, confirmă prin 
muncă încrederea pe care am învestit-o 
in ei ca meseriași și oameni.

Rep. : — Dacă copilul dv. ar lucra aici, 
ce l-ați învăța mai întîi ?

N. C. : — De ce, dacă ? Chiar lucrează. 
Am o fată care a dat la facultate, n-a 
reușit și atunci l-am spus : „Hai cu mine, 
la uzină, fata tatei. S-ar putea ca drumul 
cel mai drept spre facultate să fie tocmai 
acela care trece prin muncă. Adică nu 
s-ar putea, ci chiar așa este. Acum lu
crează ca programator în uzină, se scoală 
dimineața, vede și învață pe viu ce-1 
munca, cum e atunci cind îți cîștigi tu pîi- 
nea și asta este foarte bine. Ce-aș putea 
eu s-o învăț mai mult ?

Un răspuns al meșterului comunist Stan 
Viulescu, de ani buni președinte al comi

bile. Soluția inițială ? Să folosim 4 cricuri 
hidraulice cu o putere de ridicare de cite 
200 tone fiecare. Și scinduri. Și grinzi. 
Scump, foarte scump, îmi zic. „Nu se 
poate altfel ?“ „Nu 1“ „Ia să vedem". Și 
din nou apelez la gîndirea oamenilor. 
Unul spune una, altul vine cu un capăt 
de idee, o completează celălalt. Și astfel, 
ajungem la întrebarea : „Ce-ar fi să fo
losim chiar presa însăși pentru , treaba 
asta ? S-o punem la treabă în chiar in
teresul ei ?“ „Bine, dar pentru asta ai ne
voie de cel puțin 600 litri de ulei ?“ „Și 
nu-i mai convenabil decît mormanele de 
scinduri, de grinzi, plus trambalarea celor 
4 cricuri ? Sigur că e. La treabă". „Da. 
Dar dacă se gripează cilindru! ? Dacă ?... 
Dacă ?... Dacă ?... Cine răspunde ?“ „Eu. 
Eu, dar schiță nu mai fac că nu am la 
ce. Doar la... ulei 1... Și nici n-o să ne 
auzim vorbe". Și nu ne-am auzit.

— Auzim că uneori vă „demolați", ca 
să spunem așa. propriile Idei.

— Și asta-i adevărat. Am făcut, de pil
dă. o inovație pentru ușurarea muncii în 
cazangerie. Peste un an și ceva, avînd nu 
știu ce treabă prin secția asta, hai să ve

Muncitorii și secretarul general al parti
dului au decis aici, la fața locului. Cum 
să obținem o eficientă ridicată a produc
ției, cum putem gospodări mai bine me
talul ? Muncitorii și secretarul general a1 
partidului au chibzuit aici, la fața locu
lui. Cum să înzestrăm mai bine uzina, ce 
căi să folosim pentru a ridica gradul de 
tehnicitate și competitivitate al utilajelor 
tehnologice produse ? Muncitorii și se
cretarul general al partidului au hotărît 
în cunoștință de cauză aici, în halele uzi
nei. Adică, așa cum s-a hotărît în fiecare 
județ al țării, în fiecare localitate. De 
aceea ne socotim și noi îndreptățiți să 
spunem : în tot acest răstimp de greu, de 
accelerări înnoitoare, lîngă umărul nostru 
s-a aflat mereu umărul omului care, în 
fruntea partidului și statului, a făcut atita 
pentru popor, pentru România.

Aici, la „Grivița roșie", aceste accele
rări poartă numele saltului de la con
strucția și reparația locomotivelor cu abur 
la realizarea complicatelor instalații de 
rafinare și prelucrare a țițeiului, pentru 
industria amoniacului ; poartă numele de 
reactoare pentru producția de acid azo
tic etc., etc. Instalații de mare complexi
tate tehnică, destinate să lucreze în con
diții speciale, de temperaturi și presiuni 
ridicate. De aproape cincisprezece ani.

buie să facem noi acum. în 1978. Lucrul 
pe care vl-1 înfățișez eu are un înțeles 
mare. Cite pîrtii n-a deschis pentru noi 
această gîndire îndrăzneață ! Nu o dată 
îmi zic și zic tovarășilor mei de muncă : 
este un mare noroc pentru țara care are 
un conducător care-și consacră energia 
prezentului și. în egală măsură, viitorului. 
Sa obișnuiești un întreg popor să cuteze 
neîncetat înseamnă enorm. . Obișnuința 
asta, de a străbate cu ideea, cu gindul 
timpul dinainte, obligînd fapta să le ur
meze întoomai, a născut atitea lucruri 
care ne bucură azi in România. ■

— Iar unul dintre aceste „lucruri care 
ne bucură", adaugă tovarășul Nicolae 
Horea, de la secția a II-a mecanică, este 
tocmai concepția tovarășului Ceaușescu 
privind participarea nemijlocită a clasei 
muncitoare la conducerea treburilor din 
uzine, ale țării. Uitați : eu sint și membru 
in Consiliul Național al Oamenilor Mun
cii. Am și luat cuvîntul în plen și am 
prezentat situația producției, complexita
tea unor lucrări, necazurile pe care ni le 
facem noi ori ni le fac alții. Tovarășul 
Ceaușescu m-a ascultat, apoi a arătat că 

siei de judecată, se potrivește, credem, Ia 
întrebarea cazangiului Nicolae Culea :

— în muncă omul învață necontenit. 
Iar tovarășul Ceaușescu ne amintește me
reu să avem încredere în puterea de per
fecționare a omului. Să ajutăm pe fiecare 
să se desăvirșească ca bun meseriaș și ca 
om de omenie.

— Sinteți președintele comisiei de ju
decată. Cum se prezintă realitățile uzi
nei in acest for ?

— Tot ca parte din realitatea noastră. 
Apropo, știți ce spun eu fiecărui om care 
vine in fața comisiei cu o pricină sau 
alta ?

— ?
— „Sinteți în primul tribunal al mun

citorilor"... Cuvintele acestea le rostesc 
ca pe o formulă. Și de fiecare dată ele 
mă încarcă și încarcă de o răspundere in 
plus. Altfel, cum am putea explica faptul 
că oamenii judecă cu respect hotărîrile 
noastre, fac totul pentru ca a doua oară 
să nu-și mai oglindească o vinovăție sau 
alta in ochii neinduplecați ai „magistra- 
tilor" aleși de ei, tovarăși de muncă de-ai 
lor ? Pornind de la aceste realități, sint 

dem mai pe îndelete dacă ce gîndisem eu 
mai e bun ori a îmbătrînit. Și ce cre
deți ? Soluția putea fi perfecționată. 
Atunci nu văzusem atît de limpede. Acum 
era altceva. Și m-am apucat cu această 
nemulțumire să duc lucrul pînă la capăt. 
M-au întrebat și alții de ce. De ce-mi fă- 
rim creierii, ce-am făcut e făcut, gata. 
Ba nu-i gata deloc. Ce-ai făcut e bine să 
perfecționezi. Să adaugi, nu să scazi. Alt
fel. cum înaintezi ? La Conferința Națio
nală a partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a îndemnat să privim prin 
ferestrele țării. în viitor, pînă la condiția 
de tară cu nivel mediu de dezvoltare. Și 
mal departe. Or, pentru a privi înseamnă 
și a acționa, a croi tu, unde te afli, dru
muri pînă acolo că nu ți le pietruiește 
nimeni...

— Deci dv. vă obligați singur la îndrăz
neală ?

— Da. eu. Eu muncitorul Dumitru Far
caș. Conștiința de comunist a lui Dumitru 
Farcaș. Cînd o tară întreagă. înflăcărată 
de ideile și fapta novatoare a omului 
aflat la cirma destinelor ei. se prime

„Grivița" și-a spus un cuvint greu de 
fapte în nașterea combinatelor chimice 
ale țării, furnizînd complexe alcătuiri de 
blindaje în care au loc și mai complexele 
procese chimice. De ani buni, marca 
„Griro", aplicată pe 40 la sută din acest 
tip de instalații tehnologice produse în în
treprindere, a cîștigat în competiție 
dreaptă. în peste 15 țări ale lumii. Dar 
evoluția pină aici a acestei unități indus
triale a Capitalei are și un simbol mai 
larg : în picătură se știe, putem vedea, 
limpede, oceanul. Adică urcușul neîntre
rupt al industriei socialiste românești. 
Urcușul neîntrerupt al oamenilor muncii, 
care au trăit ardent, clipă de clipă, fie
care etapă de noi afirmări, de obstacole 
și năzuinți mai înalte, umăr la umăr cu 
un om pe care mii și mii de oameni ai 
muncii, din fiecare obiectiv industrial, din 
fiecare localitate și județ și-l revendică 
pe „schema de funcțiuni". Numele acestui 
om cu spirit treaz, novator, mereu alături 
de omul muncii, trăind alături de omul 
muncii clipa superbă a izbînzii, punînd cu 
nădejde, alături de omul muncii, mina la 
greu, incurajîndu-1, îmbărbătîndu-1. îm- 
bărbătind cu vorba rostită din inimă, cu 
fapta, cu asprimea nemulțumirii drepte 
atunci cînd este necesar : secretarul gene
ral al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

aici avem și oameni buni, și condiții teh
nice corespunzătoare, așa că numai de 
noi. de răspunderea cu care vom acționa 
depinde să producem mai mult, mai bine, 
să învingem greutățile. Vreau să spun că 
atunci cînd rostea aceste cuvinte simțeam 
pe umerii mei de muncitor întreaga răs
pundere. în asemenea momente, și in 
munca de zi cu zi. voința ta de clasă 
muncitoare se călește, hotărîrea de a de
păși obstacolele, de a-ți onora cu demni
tate îndatoririle de clasă stăpină și con
ducătoare devine și mai fermă.

— Cum ați trecut dv. concret, aici, peste 
aceste obstacole ?

Ing. Petre Filimon, secretar adjunct al 
comitetului de partid pe întreprindere, 
conturează în 5 puncte oglinda succeselor 
acestui colectiv pe anul II al cincinalului 
— peste sarcinile de plan s-au dat : 1. o 
producție globală în valoare de 26.5 mi
lioane lei ; 2. o producție-marfă in va
loare de 16.2 milioane lei ; 3. o producție 
la export de 7,2 milioane lei valută ; 4. o 
creștere suplimentară a productivității 
muncii cu 2,8 la sută ; 5. onorate integral 
toate obligațiile contractuale.

îndreptățit să afirm : perfecționările pro
puse de tovarășul Ceaușescu și în acest 
domeniu sint venite la timp, desprinse 
din viață. Pentru un conducător care zi 
de zi se află la izvorul vieții, cum e 
lovarășul Ceaușescu, observarea perfecțio
nărilor ce se cer aduse se face mai lesne 
și cu temeinicie.

— Să zicem, veți fi ales în funcția de 
judecător popular ; cum vedeți indepli- 
nirea îndatoririlor ce v-ar reveni ?

— N-aș uita în nici un caz cuvintele — 
formulă : „Sinteți in primul tribunal a! 
muncitorilor". Apoi, mi-aș îndrepta ne
contenit privirile la exemplul de muncă și 
de viață al secretarului general a! parti
dului. președintele republicii. Exemplu 
de exigență revoluționară, dar si de drep
tate, de omenie comunistă, de încredere 
in capacitatea omului de perfecționare, de 
încredere în forța de înrîurire a colec
tivului. de respect fată de lege și adevăr. 
Exemplu de muncă șl de viată demn de 
a fi urmat de către fiecare om al muncii, 
de fiecare cetățean al Republicii. Cu 
această aspirație în inimă cresc necontenit 
oameni adevărați și aici, la noi.

nește necontenit, poate sta deoparte omul 
muncii. Dumitru Farcaș ?

Avea dreptate Stan Viulescu : Cresc oa
meni adevărați și in această cetate a uti
lajelor chimice românești. Cu „aspirația 
fierbinte în inimă" și-n faptă de a asi
mila prin toți porii existenței exemplul 
inalt de muncă și de viață al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Bărbatul ridicat prin 
vrednicie din rîndurile poporului, omul 
care din 60 de ani de viață 45 i-a în
chinat poporului, luptei sale pentru mai 
bine. Năzuința de a urma pilda revolu
ționară împinge la forarea zăcămintelor 
proaspete de energii, de inteligentă, de 
inițiativă. Determină peste tot o și mai 
viguroasă confruntare cu inerția. Afirmă 
răspunderea, spiritul civic. Creste oameni 
de acțiune și atitudine, oameni preocu
pați pînă la dăruirea de sine să aducă 
mai repede primăvara comunistă pe pă- 
mintul de iubire și dor al României.

Preocupați să semene întru totul omu
lui care și-a pus întreaga viată la teme
lia primăverii comuniste din România.

Paginâ realizată de 
Iile TANASACHE

Cîntec pentru 
președintele țării 
Foicică de bujor,
Du-te cîntec dulce-n zbor 
Peste Carpații de dor.

Și-i du un salut fierbinte, 
Iubitului țării președinte 
Bun conducător, părinte.

Un buchet de flori să-i dai. 
De pe romănescul plai, 
înflorit ca-n luna mai.

Să-i dai cea mai mîndră floare 
La măreața-i sărbătoare — 
A 60-a aniversare.

Stima întregului popor. 
Că ni-i bun conducător : 
Farul către viitor.
Și-i mai spune cîntec dulce 
Peste tot unde se duce 
Țării pace el aduce.

De aceea-i mulțumim. 
Demni ostași jurăm să-i fim 

Lîngă el să ne unim.
Toți ca unul într-un gînd, 
Și puternici ca un zid 
In comunistul Partid.

Să ne apărăm moșia. 
Să ne crească omenia 
Să-nflorească Romania.

Azi cînd țara îl serbează 
Du-te cîntec și-i urează 
Celui ce pacea veghează :

,,La mulți ani !", iubit părinte, 
Să ne conduci înainte 
Către visuri împlinite.

Anca EUGEN-SILVIU
Secția Oțelârie, I.G.C.T., Cimpia Turzil

înconjurat de toți 
cu drag

Fluvii de oameni se revarsă-n 
rîuri și pîraie, 

inconjurînd cu drag
pe Ceaușescu Nicolae 

Sint făuriți din stîncă la bine 
și la rău 

Și-s mai viteji eroii poporului 
erou.

Ca o corolă vie, în inimi 
se aprinde.

Cu flacără de doruri spre lume 
se întinde.

Ne luminează pacea, stindardul 
omeniei

Purtat cu demnitate de solul 
României.

Simțindu-1 pretutindeni, 
noi sîntem monolit, 

Purtăm spre nemurire tăria-i 
de granit,

Înseninăm cuvîntul, drapelul, 
armonia,

Trăiască-n veci, poporul, 
Ceaușescu, România !

Ion UNGUREANU 
miner, Orșova<________  ________ J
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IPoetul „visurilor
în vuietul vremii" iFAPTUL I

In cadrul unei festivități ce a avut Ioc simbătă in Capitală, acade
micianului Alexandru Philippide i-a fost decernat Marele premiu al 
Uniunii scriitorilor pe anul 1977.

Cu acest prilej. George Macovescu, președintele Uniunii scriito
rilor, Laurentiu Fulga, Geo Bogza, Constanta Buzea, Ștefan Au
gustin Doinaș, Dorin Tudoran și Vasile Nicolescu au adus un cald 
elogiu marelui scriitor premiat, autorul unei opere de profundă ori
ginalitate și inaltă valoare artistică, care se înscrie ca o contribuție 
de preț la dezvoltarea literaturii românești, la îmbogățirea patri
moniului culturii noastre naționale.

Prin Marele premiu 
al Uniunii scriitorilor 
atribuit lui Al. Phi
lippide se încununează 
viața și opera unui e- 
minent reprezentant al 
literelor române. Nici
odată laurii poeziei (ca 
semn al recunoașterii 
meritelor unui creator) 
n-au înconjurat o 
frunte mai pură.

Printre marii poeți 
ai secolului nostru care 
au ilustrat limba ce-o 
vorbim. Al. Philippide 
ocupă un loc de sea
mă. Opera sa — lirică, 
narativă și critică — 
ne stă în fată, toată, 
precum un monument, 
relevîndu-ne forța .de 
creație a unui spirit 
larg-cuprinzător. Spi
rit senin, deși a cu
noscut marile tulburări 
ale veacului, „vuietul 
vremii". Spirit nobil, 
ce a știut să confere 
artei sale o inaltă 
demnitate.

Născut la 1 aprilie 
1900, Al. Philippide a 
ajuns la înalta virstă 
a implinirilor. Șase 
decenii de creație stau 
in urma sa.

O întreagă viață 
pusă in slujba cuvin- 
tului, o muncă neîn
treruptă se străvede in 
opera artistului pentru 
care verbul n-a fost 
nicicînd un divertis
ment ușuratic. Rigoa
rea unei conștiințe e- 
xigente a pus serioase 
obstacole în calea re
vărsării firești a cu
vintelor. între volu
mele — îndeosebi de 
poezie — publicate de 
Al. Philippide sînt 
largi răstimpuri de 
meditație, de lectură, 
de lentă elaborare. 
Căci creația poetică la 
acest liric dublat de 
un critic ascunde efor
tul unei explorări în 
adîncime. Patosul pe 
care-1 trădează vocea 
poetului în tinerețe — 
în poemele din Aur 
sterp, Stinci fulgerate
— se decantează încet, 
și marile viziuni tîrzii
— cele din Visuri în 
vuietul vremii și mai 
ales cele din Monolog 
in Babilon — sint mai 
puțin rodul unei sen
sibilități în alarmă, cit 
al unui proces complex 
de ideație poetică.

Lui Philippide îi 
place să se vadă une
ori înveșmîntat în 
hlamida poetului ale
xandrin, care însumea
ză vechi experiențe 
poetice, o întreagă tra
diție umanistă a poe
ziei naționale și uni
versale, ca un poeta 
doctus. Dascăli „cu 
autoritate" din Ale
xandria sau din Rho- 
dos. erudiți. retori is
cusiți. deprinși cu 
„meșteșugul elinesc al 
elocuției ritornate" cir
culă prin poeziile sale, 
în vocea lui. poetul 
lasă să se audă ecou
rile unor voci ale poe-

Foto : E. Dichiseanu

ților de altădată. A- 
mintește cu simpatie 
un mic poet al latini
tății tîrzii. de argint, 
pe ..Ausonius, poet cu 
dulce nume" al unui 
„veac crepuscular". 
Dafinii elini sădiți in 
solul românesc iși 
strecoară aromele în 
versurile lui Philippi
de. Pentru el. „mai 
ard și-acum făcliile la-

Alexandru
Philippide, 

laureat al Ma
relui premiu al 
Uniunii scriitori
lor pe anul 1977

tine". Căci el știe că : 
„poeții leagă vremi- 
le-ntre ele". Dar tot
odată Philippide, poe
tul, este un căutător, 
un explorator al unor 
tărîmuri spirituale noi. 
în eseul său, „însem
nări despre valoarea 
poetică", poetul dă 
glas dorinței sale pro
funde : „Speranța Ori
cărui poet adevărat 
este că au mal rămas 
poate lucruri ce n-au 
fost încă rostite. în 
căutarea lor stă desi
gur una din cele mai 
frumoase și mai înalte 
ocupații ale poetu
lui...".

Marile întrebări care 
privesc condiția, desti
nele omului în lume, 
apar — ca într-un fi
ligran — în țesătura 
poematică a liricii lui 
Philippide. Poezia a- 
ceasta tulbură. în
deamnă la reflecție, ne 
pune față in față cu 
noi înșine. în marea 
descendentă a liricii 
vizionar-reflexive e- 
minesciene. ea deschi

de perspective filozo
fice în orizontul spiri
tual al veacului nos
tru.

Literatura lui Al. 
Philippide nu este 
nicidecum „conforta
bilă". Știm că sub ti
tlul Considerații con
fortabile scriitorul și-a 
adunat o parte din e- 
seurile. studiile, arti
colele publicate de-a 
lungul anilor, titlul 
implicînd o modestie 
funciară a autorului, o 
reconsiderare blînd-i- 
ronică a itinerarului 
unui cuget prea puțin 
dispus la salturi spec
taculoase, prea deprins 
cu înaintarea calmă 
prin desișul literelor. 
Mai curînd decît con
fortul unei literaturi 
de agrement, efortul 
unei literaturi de cu
noaștere este caracte
ristic creației lui Al. 
Philippide. Efort artis
tic, evident, dar în a- 
celași timp și etic. 
Lecția pe care ne-o o- 
feră opera sa — ca și 
aceea a unor mari 
meșteșugari ai scrisu
lui românesc din acest 
veac : un Blaga, un 
Barbu, un Arghezi — 
este aceea a marilor 
clasici, robi ai îndelet
nicirii lor. Lecție de 
supremă umanitate a 
literelor și artelor pe 
care ne-o transmit 
poeții ce „leagă vre- 
mile între ele" — cum 
ne spune Philippide.

Un sentiment de 
sărbătorească mulțu
mire ne cuprinde răs
foind paginile volume
lor scriitorului ajuns 
în spațiul celebrării. 
Iată, ne spunem, o o- 
peră durabilă zid'tă în 
verbul românesc! Poe
tului. omului de gra
vă și senină conștiin
ță, Iul Al. Philippide 
— gratitudinea noas- 
t i'ă
Nicolae BALOTA

în lumina tricolorului
(Urmare din pag. I)

Este la îndemîna 
oricui să aprecieze 
roadele deosebit de 
bogate ale acestor ani 
Incandescenți, astăzi 
cind chipul României 
socialiste se oglindeș
te în toată splendoa
rea frumseții sale, cu 
o infinitate de fațete 
în munca creatoare a 
întregului popor, con
dus cu înțelepciune și 
clarviziune de parti
dul nostru comunist.

Iar cind evocăm cu 
ardoare chipul con

temporan al Româ
niei vedem în lrizata 
lumină tricoloră a a- 
cestel imagini de au
gustă măreție șl chi
pul unui om — om 
intre oameni șl pen
tru oameni — care zi 
și noapte dăltuiește. 
cutezător, cu visul, cu 
gindul, cu fapta și cu 
pilda propriei vieți, 
viitorul națiunii sale 
socialiste, suind în 
zbor liber și demn 
spre comunism.

Tocmai de aceea, 
acum, în ceasurile a- 
propiatei aniversări, 
răsună pe întinsurile

patriei noastre — de 
la Dunărea bătrină șl 
Marea cea mare pînă 
in culmile Apusenilor, 
in piscurile Rodnei și 
ale Parîngului și ale 
Ceahlăului, din cîm- 
piile Bărăganului pînă 
in luncile Mureșului 
și Prutului și Some- 
sultfi și Oltului — 
atitea cîntece care 
și-au adunat tot jarul 
patosului lor patriotic 
în leitmotivul cu aură 
de simbol : Partidul, 
Ceaușescu, România — 
Poporul, Ceaușescu, 
România !

TEME VII, DEZBATERI CONCRETE- 
premisa unor rodnice rezultate practice

După cum se știe, Conferința Na
țională a partidului a adoptat docu
mente de o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea țării in actualul 
cincinal și in perspectivă, pentru 
perfecționarea calitativă a întregii 
activități economico-sociale și ac
celerarea progresului multilateral al 
patriei. în mod firesc, revine dezba
terilor din învățămintul politico-ideo
logic să abordeze pe larg ideile 
cuprinse în aceste documente, să 
contribuie la cunoașterea și însușirea 
lor temeinică, la mobilizarea comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea sarcinilor care le 
revin.

Desigur, învățămintul politico-ideo
logic se desfășoară după o programă 
bine stabilită, care se cere parcursă 
în întregime. Studiul documentelor 
Conferinței Naționale nu presupune 
schimbarea programei, ci integrarea 
ideilor și tezelor din aceste docu
mente la fiecare temă, in strînsă 
legătură cu specificul acesteia, cu 
realitățile concrete ale locului de 
muncă.

Urmărind modul cum se realizea
ză această cerință în cîteva între
prinderi din județul Brașov, este de 
remarcat, mai intîi, preocuparea 
de a sprijini prin diferite mo
dalități însușirea temeinică a do- 
documentelor conferinței. Astfel, la 
inițiativa și cu sprijinul nemijlocit 
al comitetului județean de partid, 
delegații organizației județene de 
partid la conferință, membri ai co
mitetului județean, lectorii au fost 
repartizați pe întreprinderi, comune 
și instituții, unde s-au întîlnit cu oa
menii muncii, au făcut expuneri, au 
condus dezbateri în învățămintul po
litico-ideologic.

în același scop, cabinetul ju
dețean pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă a în
tocmit o tematică amplă cuprinzînd 
principalele idei și teze ale confe
rinței, accentul fiind pus pe aspectele 
noi, cum ar fi necesitatea înfăptui
rii unui salt revoluționar de ordin

calitativ în industrie și întreaga acti
vitate economică, semnificația tre
cerii României din stadiul de țară in 
curs de dezvoltare în stadiul de țară 
cu dezvoltare medie etc. în fine, tot 
la cabinet s-a întocmit și un docu
mentar asupra programelor adoptate 
de marele forum al comuniștilor, 
care, pornind de la principalele pre
vederi ale acestora și folosind dife
rite grafice, tabele, evidențiază pro
gresele pe care le va înregistra eco
nomia românească comparativ cu di
ferite perioade anterioare, perspecti-

dșrii îi revin sarcini deosebite : va
loarea producției suplimentare se 
ridică la aproape 4 miliarde lei ; in 
următorii ani se vor introduce 
în fabricație mai multe tipuri 
de tractoare cu variantele co
respunzătoare ; eficiența fonduri
lor fixe va trebui să crească de 
la 1,8, cit este in prezent, la 2,2 in 
1980. Tocmai o asemenea abordare a 
problemelor a făcut ca dezbaterile 
să se soldeze cu numeroase propu
neri de cel mai mare interes pentru 
perfecționarea activității. Astfel, la

Însemnări din întreprinderi brașovene

vele ample deschise țării și județu
lui de Conferința Națională.

Asemenea preocupări se conjugă 
cu eforturile organizațiilor de partid 
din întreprinderi de a face din în- 
vățămîntul politico-ideologic un in
strument mai eficient de activizare 
și stimulare a inițiativei oamenilor, 
in vederea valorificării tuturor po
sibilităților de perfecționare calita
tivă a activității.

Iată, de pildă, la întreprinderea 
„Tractorul" la cursul de „Probleme 
fundamentale ale construcției de 
partid și de stat", mai multe organi
zații de partid au dezbătut tema 
„Eficienta economică și căile creș
terii ei". Este pozitiv faptul că parti- 
cipanții, după ce au stăruit asupra 
cerinței fundamentale, formulate atît 
de pregnant în documentele confe
rinței, a trecerii de la acumulările 
cantitative la o calitate nouă, supe
rioară, caracterizată înainte de toate 
prin asimilarea în producție a cuce
ririlor revoluției tehnico-științifice, 
au analizat rezervele concrete exis
tente în secții, în vederea realizării 
acestui obiectiv revoluționar. Mai 
ales că în actualul cincinal întreprin-

secția tractorul greu, cursanții, in- 
sistînd asupra modalităților de îmbu
nătățire calitativă a produselor, au 
propus instalarea unei noi linii de 
montaj pentru tractoarele de 180 CP, 
în vederea sporirii productivității și 
calității montajului. Dezbaterile la 
aceeași temă din cadrul secției mo
tor au demonstrat avantajele cu care 
s-ar solda reorganizarea liniei de 
uzinaj a arborelui motor într-un nou 
flux tehnologic, într-o concepție su
perioară. „Eficienta — arăta comu
nistul Neică Tănase în cadrul dezba
terii desfășurate la secția montaj — 
înseamnă astăzi în primul rind cali
tate. lucru de calitate în toate fa
zele montajului și în executarea 
tuturor operațiilor". $i întrucît in 
ultimul timp s-au înregistrat unele 
abateri de la disciplina tehnologică, 
ceea ce a dus la creșterea rebu
turilor, comuniștii au hotărît revita- 
lizarea inițiativei „Controlul obștesc 
al calității", in cadrul căreia echipe 
formate din muncitori controlează 
periodic calitatea produselor, organi
zează vitrin,e ale calității. De ase
menea, s-a stabilit ca organizația de 
partid să acorde o mai mare impor-

20 de oameni in luptă pentru un om
Era noapte, foarte tirziu, 

cind a sunat telefonul la 
redacție :

— Sînt inginerul doctor 
Eugen Falk de la Institu
tul de cercetări metalur
gice din București, mă 
găsesc la cabana „Piatra 
Arsă". Sînteti dintre ulti
mele noastre speranțe. E 
aici, la noi, o fată tinără 
de tot, care a alunecat, 
și-a fracturat șira spinării 
și e lovită rău la cap. 
Ajutați-ne !

Atunci, in noaptea a- 
ceea, au sunat multe tele
foane : la Ministerul Să
nătății, la Direcția sani
tară a județului Prahova, 
la primăria orașului Si

naia. Și altele, și altele... 
O mulțime de oameni au 
fost treziți din somn, au 
fost „racordați" la cazul 
grav al tinerei fete acci
dentate de la cabana 
„Piatra Arsă".

Trecuseră patru zile și 
nu mai știam nimic de 
tinăra fată, dar tocmai a- 
tunci la redacție a sunat 
din nou telefonul. Era tot 
inginerul Falk :

— Vă mulțumim mult 
de tot pentru ajutorul 
dumneavoastră din noap
tea aceea. S-a intimplat 
să fie acolo la cabană și 
o doctoriță : pediatra Ste
luța Dumitru, tot din 
București. Desigur, ea nu

se pricepea la fracturi, 
dar a ținut toată noaptea 
legătura telefonică cu 
Spitalul nr. 9 din Capitală. 
Medicul de gardă de acolo 
a învățat-o pas cu pas ce 
să facă. Nici noi, nici me
dicul n-am dormit toată 
noaptea, tn zorii zilei ur
mătoare a aterizat la 
„Piatra Arsă" un elicop
ter sanitar. Fata se simțea 
mai bine atunci, că-l fă
cuseră oamenii un pat 
tare din crengi de brad. 
A luat-o aviatorul și a 
dus-o la spital. Nu știu 
la Care. Eu, cabanierul, 
salvamontiștii și mai ales 
doctorița pediatră am 
vrea să știm ce s-a mai

intimplat cu ea. O chea
mă Maria Mocleasa, pe 
cabanier îl cheamă Con
stantin Moiceanu, pe sal- 
vamontist — Constantin 
Stoica. Toți se interesează 
de ea, dar nimeni nu de
ține vreo informație. Ați 
vrea să ne ajutați din
nou ?

...Am găsit-o, in fine,
pe Maria Mocleasa. Era
ia Sapitalul nr. 9 din
București. „E tn afară de 
trice pericol" — ne-au 
spus medicii de acolo, far 
Măriei i se aninaseră de 
gene nouă picături mari 
ie rouă.

Gh. GRAURE

tanță perfecționării profesionale a 
tinerilor, dezvoltării răspunderii în
tregului colectiv pentru calitate, pen
tru lucrul făcut temeinic, îngrijit.

Aceeași analiză cuprinzătoare a 
prilejuit și dezbaterea acestei teme 
la secția sculărie a întreprinderii 
„Rulmentul" — intervențiile stăruind 
asupra aspectelor specifice care con
diționează îmbunătățirea calitativă 
a muncii : perfecționarea. în conti
nuare, a calificării forței de muncă, 
specializarea muncitorilor pe genuri 
de operații, realizarea unor dispozi
tive de automatizare parțială care 
să ușureze munca și să contribuie la 
sporirea productivității etc.

Sînt numai cîteva exemple din 
multele care s-ar putea da. ilustrînd 
în mod elocvent eficiența dezbateri
lor atunci cînd problemele teoretice 
sint raportate la realitățile concrete 
din întreprindere și locul de muncă, 
cind se urmărește nu numai expli
carea unor idei și teze, ci și iden
tificarea căilor și modalităților con
crete de traducere a lor in viață, 
mobilizarea oamenilor la acțiune 
practică. Tocmai de aceea se cer 
cu atît mai ferm combătute tendin
țele, care încă nu au dispărut, de a 
limita menirea învățămîntului doar 
la a explica, la a dezbate teoretic 
diferite probleme.

Iată, de pildă, situația întîlnită la 
secția autoutilări din cadrul între
prinderii „Tractorul". Organizația de 
partid a hotărît. pentru a facilita în
țelegerea documentelor Conferinței 
Naționale, să întocmească un mate
rial axat pe această problemă. Dar 
materialul s-a oprit, ca să spunem 
așa, la... poarta întreprinderii și a sec
ției. Despre preocupările colectivului 
uzinei s-a vorbit foarte puțin, iar 
despre cele ale secției nimic. Drept 
justificare, ni s-a spus că s-a urmă
rit însușirea documentelor conferin
ței. Desigur, aceasta este necesar și 
foarte important. Dar de ce nu s-a ur
mărit în egală măsură să se anali
zeze și realitățile locului de muncă 
prin prisma exigentelor Conferinței 
Naționale ? Participanții au simțit 
această nevoie, și în intervențiile lor 
au încercat să se raporteze la as
pecte concrete ale activității în sec
ție. Numai că asemenea intervenții 
nu s-au referit întotdeauna la pro
blemele esențiale care condiționează 
saltul calitativ. Or, în condițiile in 
care materialul ar fi făcut o aseme
nea analiză, discuțiile ar fi putut 
contribui în mai mare măsură la sta
bilirea unor căi de acțiune prioritare 
care trebuie să concentreze atenția 
colectivului.

Prin importanta lor, documentele 
Conferinței Naționale reprezintă o 
călăuză, un îndreptar pentru acțiu
nea de perfecționare calitativă a ac
tivității la fiecare loc de muncă. 
Tocmai de aceea preocuparea stărui
toare pentru Integrarea lor la fie
care temă din învățămintul politico- 
ideologic, dezbaterea aprofundată in 
strînsă legătură cu realitățile con
crete reprezintă o îndatorire de pri
mă importantă a fiecărei organizații 
de partid, o garanție în plus că 
obiectivele stabilite de marele forum 
al comuniștilor vor fi înfăptuite.

Paul DOBRESCU

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I

teatre
• Teatrul Național București
(sala mare) : Un fluture pe lam
pă — 10, Coana Cliirița — 19,30,
(sala mieft) : Clștigâtorul trebuie 
ajutat — 10, Romulus cel Mare — 
16, Moartea ultimului golan — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital ex- 
traodinar IGOR OISTRAH-vioară. 
NATALIA ZERȚALOVA-pian 
(U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română : Dragoste și 
jertfă — 11, Lacul lebedelor — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30, Eternele iubiri —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan* 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Joc de pisici — 10, Răceala —
19.30, (sala Grădina Icoanei) : 
Elisabeta I — io, Tineri căsătoriți 
caută cameră — 15, Interviu —
19.30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii 
— 10,30, Recital : Leopoldina Bă
lănuță și Anda Călugăreanu —
15.30, „Omul — continuați să pu
neți întrebări" — 19,30.
O Teatrul de comedie : Musafi
rul care n-a sunat la ușă — 10,30, 
Trei surori — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Barbarii — 10, Micul in
fern — 15, Jucătorii de cărți — 
Ursul — 19,30, (sala Studio) : Con

versație despre dl. von Goethe — 
10,30, Audiență la consul — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu — 10, Intîmplări mai mult 
sau mai puțin ridicole — 17, Za- 
molxe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur — 11, Cu femeile nu-i de 
glumit — 19,30.
• Teatrul satiric>muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Camping Boema — 11, Lasă supă- 
rarea-n hol — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română4* : Bucuroși de oaspeți 
— 16,30: 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Sici
liana — 10; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă4* : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 10, Alice în țara 
minunilor — 17.
• Teatrul „Țăndărică4* (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 
10; 12.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 10; 16; 19,30.

cinema
• Floare la ureche : VICTORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Vacanță la unchiul Toma t 
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.
• Pămînt fierbinte : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Diamantele negre : PATRIA — 
9,15; 12,30; 16; 19,15.
• Scaramouche : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mama : DOINA — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17,45; 20, DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Aventurile maimuței Nuky : 
FLAMURA — 9.
• Rîul care urcă muntele : FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cîntecui lebedei ! GRIVIȚA -
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MIORIȚA — 9,15; 11,45; 14,15; 17;
19.45.
• Regăsire : BUZEȘTX — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Evadați din viitor : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pe aripile vîntului : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 
17.
• La dolce vita (ambele serii) —
9.45, Ivan cel Groaznic — 13,30 : 
CINEMATECA.

O Iarba verde de acasă : VIITO
RUL - 15,30; 17,45; 20.
• Condurul și trandafirul î 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 dragos
te î PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Floare de cîmp : PACEA — 16; 
18; 20.
• Mateiaș gîscarul : FLOREASCA
— 15,30.
• Poruncă întunecată : FLO
REASCA — 18; 20, MUNCA — 
15,45; 18; 20.
• Melodiile nopții albe: POPULAR
— 16; 18; 20.
• AI șaptelea cartuș : COSMOS 
— 16; 18; 20.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry 
— 9,30, Oaspeți de seară — 11,30; 
13,30; 16; 18; 20 : FLACARA.
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DIVERS
Liliac
m ianuarie

cupolele de sticlă ale se- 
de flori din cunoscutul 
al poporului" din Craio- 
inflorit liliacul. Ideea de 

in

Sub 
relor 
„Parc 
va, a 
a obține flori de liliac și 
toiul iernii aparține unui grup 
de specialiști craioveni — 
Gheorghe Dumitrescu, Ion Stan
ca și Constantin Bitlan. „Mate
riile prime" — tufele de liliac — 
au fost luate din pepiniera den- 
drologică a serelor, unde se află 
zeci de specii de plante orna
mentale dintre cele mai dife
rite, una mai frumoasă și mai 
atractivă decit alta, tn florăriile 
Craiovei au și apărut primele 
sute de ramuri de liliac înmi
resmat. Fie ca ideea craioveni- 
lor să înflorească și in alte 
părți ale țării.

Muncitorul 
artist

Rețineți acest nume : Pâl Ta
mas. Este muncitor la Combi
natul de îngrășăminte chimice 
din Tg. Mureș. Pe cit de des
toinic Ia locul său de muncă, 
pe atît de inventiv făurar 
frumuseți în timpul liber, 
cronicar de specialitate l-ar 
racteriza astfel : „Un talent 
tentic, robust, care cultivă arta 
naivă în metaloplastie. De la 
un timp il tentează și grafica, 
vădind și aici înclinații deose
bite". Să mai notăm că pînă in 
prezent Păi Tamâs și-a pus 
semnătura pe vreo 2 500 de lu
crări inspirate din munca și 
viata colegilor săi de la com
binat, din realitățile satului con
temporan, din basmele româ
nești și mitologie. Prezent în 
numeroase expoziții, el a obți
nut locul al doilea la prima edi
ție a Festivalului „Cîntarea 
României". Acum se pregătește 
pentru... locul I în ediția a doua. 
Succes !

Istorie 
nescrisă

ln timpul său liber, profeso
rul Arcadie Mihăiescu din Moi- 
nești este un pasionat căutător 
și colecționar de mărturii isto
rice. De-a lungul anilor, el a 
identificat și colectat un mare 
număr de piese arheologice, 
unele dintre ele de o deosebită 
valoare istorică și documentară. 
Intre acestea, figurează 
din silex, topoare din 
ceramică pictată de tip 
teni, unelte și diferite 
din epoca feudală, toate la un 
loc reconstituind perioade în
delungi din istoria meleagurilor 
moldave. Astăzi, casa profeso
rului din Moinești a devenit un 
veritabil muzeu, vizitată nu 
mai de elevii săi, ci și de 
meroși turiști și specialiști 
materie.

Cu filtru, 
sau deloc?

de 
Un 
ca- 
au-

unelte 
piatră, 
Cucu- 

obiecte

nu- 
nu - 

in

„Fiind un fumător de țigări 
„Carpati" cu filtru, de la un 
timp încoace am mari necazuri 
cu cele produse la fabrica din 
«dulcele tîrg al Ieșilor» — ne 
scrie cititorul Paul C. din Sa- 
tu Mare. Nu de puține ori nici 
n-apuc bine să aprind o țigară, 
că mă și trezesc cu ea «decapi
tată» de filtru. Ba, colac peste 
pupăză, tot mie mi-a fost dat 
să intilnesc un pachet in care 
fiecare țigară avea cite două... 
filtre — unul la un capăt, 
al doilea la celălalt capăt al ți
gării, dar amîndouă la fel 
precar lipite. împărtășindu-mi 
necazul colegilor de muncă, a- 
ceștia m-au sfătuit că cel mai 
bun lucru pe care-1 am de fă
cut e să mă las de fumat. Dum
neavoastră ce mă sfătui ti ?“ Tot 
așa !

iar
de

Delegația 
avea nr. 13
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Repetent 
la „obiectul"

PĂRINTE
Corneliu Răducanu — domiciliat in co

muna Ileana, Ilfov — este tatăl a trei co
pii minori : Ionel — în virstă de 10 ani ; 
Petruta — in virstă de 9 ani și Petrică — 
in virstă de 7 ani. „Tată bun" — cum il 
arată actele de la primărie. Dar, după 
cum il arată faptele sale...

Pentru că nu și-a înțeles îndatoririle de 
părinte, C.R. a apărut pînâ acum de trei 
ori în fața instanțelor judecătorești. Prima 
oară — în 1972. Motivul ? Nu înțelegea să 
contribuie în nici un fel la întreținerea 
minorilor. Și a tot fost obligat să plăteas
că pensie de întreținere cite două sute lei 
lunar pentru fiecare copil. A doua oară — 
in 1975. Motivul ? Nu a inteles sâ-și res
pecte obligațiile de întreținere stabilite de 
instanță. Și a fost condamnat la 1 an în
chisoare. Inclusiv să plătească drepturile bă
nești cuvenite copiilor. A treia oară — re
cent, pentru laptul că, deși a fost condamnat 
la inchisoare, tot nu înțelege sâ-și achite o- 
bligațiile părintești. (Ne referim la cele 
strict materiale ; de celelalte nici nu mai
vorbim...) Situație în care, Corneliu Rădu

canu nu găsește să se „apere" în alt fel 
decît invocînd în favoarea lui... însăși si
tuația celor trei minori pină acum negli
jați :

— Vă rog să nu mă condamnați, onora
tă instanță ; dacă voi fi liber, tot s-ar pu
tea să le mai dau cite ceva și copiilor...

Spre surprinderea lui, instanța a „găsit" 
o soluție care satisface și dorința inculpa
tului de a fi liber, și nevoile de zi cu zi 
ale celor trei minori lăsați pînă acum de 
tatăl nepăsător numai în grija mamei : 
făcînd aplicarea recentelor măsuri legisla
tive — în speță, a Decretului 218/1977 — 
după ce l-a condamnat pe C.R. la un an 
inchisoare, instanța a dispus executarea 
pedepsei prin muncă, fără privarea de li
bertate, în cadrul cooperativei agricole de 
producții» „Arțari".

Pe lingă respectul față de obligațiile ho- 
tărîte de instanță sperăm că, „buni medi
tatori", oamenii cooperativei de aici îl vor 
învăța și ce inseamnă respectul față de 
calitatea de părinte.

Cu... motopompa 
la serviciu

— Benzina a fost consumată in procesul 
de producție ; putem prezenta și acte...

Tribunalul județean Ilfov, secția penală, 
în fața instanței — Nicolae Romulus Po
pescu, fostul șef al sistemului de irigații 
Daia, trimis în judecată pentru mai multe 
infracțiuni, printre care și abuzul în func
ție. îrț loc să se deplaseze la (și de la) 
serviciu cu mijloacele de transport în co
mun (sau cu autoturismul proprietate per
sonală), Cum făceau toți ceilalți, acesta, 
abuzînd de funcția încredințată, a folosit 
vreme de mai multe luni mijloacele de 
transport ale unității. Dar nu turisme o- 
bișnuite sau vreun autoturism de teren ci... 
o mașină pe care era montată una dintre 
motopompele de intervenție din cadrul u- 
nității. Iar cînd a văzut că șoferul — Ma
rin Bolintiș — refuză să înregistreze su
tele și sutele de litri de benzină irosită în 
interes personal drept „consum productiv", 
N.R.P. a pus pe altcineva să falsifice ac
tele. Așa că, în fața instanței, a făcut apel 
la aceste „forme" anterior măsluite...

Firește, instanța le-a examinat cu mul
tă atenție. Dar nu pentru a-1 „ierta" de 
pedeapsă pe Nicolae Romulus Popescu, ci 
pentru a aplica întocmai legea. Inclusiv 
costul benzinei.

O întrebare rămîne însă : dacă tot nu a 
fost de acord cu încălcările de lege săvîr- 
șite de fostul său șef, de ce șoferul de pe 
motopompa de intervenții nu a sesizat la 
timp organele in drept să intervină in 
stoparea acțiunii păgubitoare ?

Mentalitate 
hrâpăreațâ

— Care speculă cu butelii, onorată in
stanță ? în locul banilor primiți in plus, 
peste prețul legal al buteliilor încărcate, 
subsemnatul le dădeam clienților unele lu
cruri de strictă necesitate : chei, capace și 
garnituri, piulițe etc.

în calitate de gestionar la centrul de 
schimbare a buteliilor cu gaz lichefiat din 
cadrul Depozitului de petrol Urziceni, Ion 
Trandafir iși crease de la o vreme un mod 
de lucru propriu, adecvat nu legii și tari
felor în vigoare — adică interesului cetă
țenilor pe care era chemat să-i servească 
— ci... tendințelor sale de căpătuială. Bu
teliile de aragaz încărcate erau schimbate 
cu cele goale aduse de cetățeni nu la pre
țul înscris în tarife ci... la un preț ad hoc, 
fixat de gestionar, in funcție de bunul lui 
plac. (Numai de la cetățenii din două co
mune din județele Ilfov și, respectiv, Ialo
mița acesta a încasat în plus peste pre
țurile legale importanta sumă de 29 027 
lei 1). Cum dorea insă sâ aibă o „acope
rire" pentru supraprețul pretins și primit, 
Ion Trandafir și-a zis că nu e rău să dea 
din cînd in cînd unora dintre cetățenii ast
fel jecmăniți și unele accesorii, cu mult 
sub valoarea sumelor primite. (La 29 027 
lei primiți in plus, acesta a „vîndut" după 
sistemul menționat accesorii în valoare de 
numai... 190 lei I).

Hotărîrea instanței : patru ani și șase

luni închisoare. Plus confiscarea sumelor 
primite in plus. Cam scump, dar face pen
tru o asemenea mentalitate hrăpăreată.

Din caietul 
grefierului

„De asemenea, prima instanță ne-a o- 
bligat să ridicăm de pe terenul reclaman
tului gardul despărțitor, cotețul de porc și 
de păsări, un chioșc, precum și suma de 
1350 lei cheltuieli de judecată".

(Din recursul lui Petrică B., Tri
bunalul județean Prahova).

„Este adevărat că subsemnatul i-am pre
tins și luat reclamantei o sumă de bani 
dar nu cu gindul s-o înșel ci numai pentru 
că aveam mare nevoie de ei ; faptul că in 
aceste împrejurări i-am spus și lui N.D. 
și soțului ei că sint cenenolog (!...) nu in
seamnă că mi-am dat o calitate falsă in 
scopul obținerii unui profit personal, cum 
sint acuzat, cuvintul acesta neînsemnind 
nimic și fiind inventat de mine, așa cum 
pot dovedi și cu Diționarul limbii româ
ne. litera C, și cu martorii propuși".

(Tribunalul Capitalei, fragment 
din apărarea lui Dumitru-Victor 
R„ trimis în judecată pentru în
șelăciune).

Titus ANDREI
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Pe șoseaua Slobozia-București 
alerga autoatelierul cu nr. 
31-11-2767, condus de șoferul Va
sile Vasilescu. Alerga „zglobiu", 
pentru că era ușor. Si era ușor, 
pentru că cei care au trimis in 
deplasare pe 
mulți kilometri (Cornel 
și Dan Frățilă. de la Oficiul de 
gospodărire a apelor Ialomița) o 
mașină de 4 (patru) tone dota
tă cu tot felul de scule și ma
teriale pentru intervenții o 
încărcaseră „ochi" cu... 3 (trei) 
cataloage pe care le puteau duce 
in mină și un copil. Partea co
mică este că delegația semnată 
de cei doi avea nr. 13. Nu se 
poate face însă nici o legătură 
intre cifra de mai sus si obi
ceiul unora de a „închide ochii" 
la astfel de transporturi inutile 
și costisitoare. Vorba e : cine 
plătește ? In cazul de față, vezi 
semnăturile de pe delegația nr. 
13...

o distantă de 
lancu

Se face 
că n-aude
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Ion 
fiu - 

1977, 
ma- 
cum

ICititorul nostru Neagu 
ne scrie că i-a cumpărat 
lui său. în ziua de 21 iunie 
o pereche de pantofi de la 
gazinul din Horezu, dar de
i-a încălțat li s-au și dezlipit 
tălpile. Chiar a doua zi. omul 
a pus pantofii într-un colet și 
i-a expediat cooperativei pro
ducătoare „Arta încălțămintei" 
din Craiova. Văzînd că nu pri
mește nici un răspuns, omul a 
început să-i scrie cooperativei 
un plic, două, nouă... Exact 
nouă plicuri a trimis pînă acum 
cooperativei craiovene, dar 
nici unul n-a primit nici 
răspuns. Poate acum.

la 
un

I
a 
I

I
I I

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Gîndire revoluționară
(Urmare din pag. I)

adversar al studiului scolastic, al 
cantonării in dogmatism, al mărunți- 
rii efortului cerebral în eforturi mă
runte. ori, cum se spune — chiar in 
știință — al faptului de a nu vedea 
pădurea din cauza copacilor.

Bineînțeles că transpunerea în fapt 
a dezideratului integrării învățăm in- 
tului cu cercetarea și practica in pro
ducție nu a decurs de la sine. Era o 
concepție care revoluționa întregul 
nostru sistem de învățămînt, care lua 
prin surprindere obișnuința tuturor. 
Unii am înțeles-o mai prompt, alții 
vedeam mai greu soluțiile concrete 
pe care le implica procesul de inte
grare. Era nevoie, de asemenea, și 
de o coordonare amplă și pe plan 
național și local, de măsuri organi
zatorice complexe. Cu perseverența 
care îi caracterizează activitatea, cu 
consecvența cu care urmărește dru
mul de la idee la faptă, secretarul 
general al partidului, președintele 
republicii, a urmărit și îndrumat în
deaproape această mutație fundamen
tală pe care a cunoscut-o învățămîn- 
tul nostru în ultimii ani.

Dacă ar fi să ne rezumăm numai 
la cele de mai sus și tot am avea 
prilejul și datoria de onoare de a re
cunoaște acestui mare om și gîndi- 
tor merite inegalabile, cu rezultate 
vizibile, dar și cu încă nebănuite 
consecințe pozitive în evoluția școlii, 
științei și producției românești.

Mai mult decît atît însă, cu com
petența celui ce cunoaște deplin și 
nemijlocit ansamblul cerințelor, to

Ne-a învățat și ne-a ajutat
(Uamare din pag. I)

tu»a perspective, pe atunci greu de 
descifrat, pentru meleagurile pe care 
trăim. Noua împărțire teritorial-ad- 
ministrativă a fost una din condițiile 
de aplicare a liniei politice de mare 
însemnătate și accelerat tradusă in 
viață prin hotărîrile Congreselor al 
X-lea și al XI-lea, privind dezvol
tarea armonioasă a tuturor zonelor 
patriei, crearea bazei economice fer
tile, generoase, pe temeiul căreia să 
se realizeze ridicarea gradului de ci
vilizație materială și spirituală a tu
turor locuitorilor, indiferent de na
ționalitate. Pentrti că adevărata ega
litate între oameni se asigură pe 
baza creării condițiilor economice 
care să asigure tuturor surse de exis
tență demnă, accesul larg și liber 
la calificare, la învățătură, să ga
ranteze, să încurajeze dezvoltarea 
multilaterală a personalității omului. 
Acestea sint temeliile adevăratei 
egalități.

Referindu-ne la noi. la secuime, 
oricine știe ce stare de înapoiere 
exista pe meleagurile din care izvo
răsc Oltul, Mureșul și Tirnavele. Ca 
și in alte zone rămase in urmă ale 
țării, ca și în Dobrogea, în Maramu
reș, în nordul Olteniei, la cotul Vran- 
cei, și aici s-a investit neasemuit de 
mult, pentru viața noastră, pentru a 
ni se crea locuri de muncă, pentru a 
locui, a învăța, a ne îngriji sănăta
tea. Cu ce cuvinte să mulțumim se

Cu înaltă răspundere
(Urmare din pag. I)

lui, a apelor și a pămîntului — în 
toate este prezentă această grijă de 
a asigura și in viitor, peste decenii 
și peste veacuri, dezvoltarea țării, 
bunăstarea celor care vor urma. Am 
să dau un exemplu, desigur nu cel 
mai ilustrativ, dar foarte apropiat 
mie, care probează această mare idee 
ce călăuzește întreaga politică a 
partidului, concepția secretarului nos
tru general. Pentru a valorifica su
perior resursele țării de combustibili 
inferiori, în urma unei acțiuni susți
nute de reproiectare, producem ca
zane de diverse mărimi care funcțio
nează pe bază de cărbuni inferiori și 
avem deja in fabricație un nou tip de 
cazan care va produce energie prin 
folosirea șisturilor bituminoase. 
Ne-am străduit și depunem în con
tinuare noi eforturi pentru perfec
ționarea acestor agregate, pentru îm
bunătățirea randamentului lor, în- 
trucit știm că această acțiune se în
scrie in preocuparea permanentă a 
partidului, a secretarului nostru ge- 
i -al, pentru gospodărirea cu mare 
c izuință a resurselor materiale ale 
țârii. Această idee de mare valoare, 
subliniată cu putere încă de la Con
gresul al IX-lea al partidului, în

Largă dezbatere democratică, gospodărească VICTOR BRÂTfÂIEANU
(Urmare din pag. I)

trebuie să se tragă maximum de în
vățăminte din munca și rezultatele 
de anul trecut. Iată dc ce darea de 
seamă, pe bază de bilanț ce va fi 
prezentată de consiliul de conducere, 
va trebui să examineze în spirit cri
tic și autocritic și să supună spre 
dezbaterea adunării generale activi
tatea desfășurată pentru gospodări
rea și creșterea potențialului de pro
ducție a pămîntului, acțiunile de 
masă întreprinse pentru realizarea 
programului de îmbunătățiri funciare, 
pentru exploatarea rațională a sis
temelor de irigații, înfățișînd prin 
exemple și date comparative atît ex
periența pozitivă, tot ceea ce s-a fă
cut bun șl trebuie extins, cit și nea
junsurile ce au existat și trebuie în
lăturate. Faptul că un șir de unități 
înregistrează, an de an, restanțe în 
realizarea programelor de lucrări hi- 
droameliotative, că pe însemnate su
prafețe amenajate pentru irigații so 
obțin producții cu mult sub nivelul 
planificat nu trebuie trecut cu vede
rea sau criticat la modul general ; 
dimpotrivă, este absolut necesar să 
se Insiste asupra cauzelor, iar cei ce 
se fac vinovați să fie trași la răs
pundere. Pentru că minusul de re
coltă de pe o suprafață sau alta de 
pâmint este o problemă a întregii 
cooperative, a întregii societăți, care 
a investit importante fonduri mate
riale și bănești pentru sporirea fer
tilității acestor terenuri.

în cadrul dezbaterilor din adună
rile generale, un loc central trebuie 
să-I ocupe problemele care privesc 
organizarea superioară a muncii in 
fiecare cooperativă și formație de 
lucru, stabilindu-se măsuri hotărîte, 
temeinice care să asigure, de-a lun
gul întregului an, mobilizarea și 
participarea tuturor forțelor umane 
la executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor. Maximă atenție 

varășul Nicolae Ceaușescu ne-a aju
tat în mod direct să ne orientăm ac
tivitatea. Chiar acest an de învăță- 
mint, 1977—1978, la a cărui deschi
dere, în ziua de 15 septembrie, secre
tarul general al partidului a parti
cipat în centrul universitar Iași, a 
debutat, pentru noi, sub însemnul 
unor directe și importante îndrumări 
concrete. Vizitînd, printre altele, ca
tedra de hidroameliorații și hidrau
lică a institutului politehnic, tovară
șul Nicolae Ceaușescu ne-a indicat o 
tematică precisă care să se afle in 
centrul preocupărilor noastre : gă
sirea unor soluții de irigare a tere
nurilor în pantă, de drenare a lucră
rilor salinizatc și a terenurilor supuse 
alunecării, executarea unei platforme 
experimentale pentru soluțiile pe 
care le preconizăm, adoptarea unor 
tehnici de irigat cu consum mai redus 
de apă, realizarea unui sistem de iri
gații automatizat și altele.

In aceste zile sărbătorești, cînd se 
apropie aniversarea a 60 de ani de 
viață și a 45 de ani de activitate re
voluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prinosul nostru de dra
goste și recunoștință pentru acest 
om, de numele căruia se leagă tot ce 
am înfăptuit și înfăptuim mai de preț 
în acești ani glorioși, înmănunchează 
și dragostea și recunoștința pentru 
înscrierea cercetării științifice și a în- 
vățămîntului, a pregătirii cadrelor și 
educației în general, în aria oxige
nată a cerințelor vieții, pentru șansa 
oferită fiecărui om de știință, cadru 
universitar, student, de a fi omul 
epocii sale, părtaș la epopeea mari
lor înfăptuiri.

cretarului general al partidului, acum, 
în preajma sărbătoreștii aniversări, 
pentru un adevăr atît de cuprinză
tor : în județul Harghita s-a con
struit în ultimul deceniu mai mult 
decît în întreaga sa istorie ! Ce flori 
de gînd să-i oferim pentru faptul că, 
de atîtea ori, și-a făcut timp să vină 
în mijlocul nostru să cunoască viața 
și să adopte măsuri la fața locului, 
sim'țindu-1 cu cită inimă de aur se 
bucură alături de noi, de bucuria 
noastră !

în discuțiile purtate de secretarul 
general al partidului în legătură cu 
dezvoltarea județului s-a înscris și 
problema antrenării femeilor harghi- 
tene în viața economică. S-au creat 
mii și zeci de mii de locuri adecva
te de muncă, întreprinderea la care 
lucrez fiind doar un exemplu.. Rezul
tatul este că, in prezent, ponderea 
femeilor în totalul personalului mun
citor din județ a atins proporția de 
32 la sută.

Toate aceste înfăptuiri reprezintă 
cu adevărat condițiile realei egalități 
între oameni, femei și bărbați, mun
citori sau țărani, români, maghiari, 
germani ori de alte naționalități. 
Dacă se asigură aceste condiții, re
zultatele decurg în mod firesc în 
viața fiecăruia și a tuturor. Pentru 
această grijă, pentru asigurarea te
meliei adevăratei egalități, mulțu
mim din inimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și îi făgăduim încă o dată, 
lui, partidului, că îl urmăm neabătut.

cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în numeroasele sale vi
zite și întîlniri de lucru cu oamenii 
muncii din toate zonele țării, în do
cumentele recentei Conferințe Na
ționale a partidului, izvorăște din 
grija deosebită a secretarului gene
ral al partidului atît pentru ziua de 
astăzi, dar mai ales pentru ziua de 
miine.

Mereu și mereu sîntem îndemnați 
să chibzuim bine și in tot ceea ce 
facem să se vadă răspunderea noas
tră de buni gospodari, răspunderea 
pentru generațiile viitoare. Clădim 
astăzi prin munca noastră o socie
tate în care cu toții trăim mai bine, 
avînd o linie de acțiune clară, tra
sată prin politica partidului. Clădim 
pentru noi, dar și pentru urmașii 
noștri. Acesta este sentimentul pe 
care ni-1 dau preocuparea și grija 
constantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, indicațiile și îndemnurile 
sale permanente pentru folosirea mai 
bună a capacităților de producție, a 
bogățiilor solului și subsolului, a tot 
ce înseamnă resurse naționale. Este o 
mare fericire pentru noi că in frun
tea țării se află un om a cărui gin- 
dire merge departe în timp, care 
învață un intreg popor să gospodă
rească totul bine, să-și făurească 
viitorul.

trebuie acordată aplicării cu mai mul
tă fermitate a principiilor care stau 
la baza organizării muncii în acord 
global, punindu-se capăt oricăror ten
dințe de denaturare și aplicare greșită 
a acestui sistem, care pe alocuri duc 
la dezordine și indisciplină, cu con
secințe nedorite asupra producțiilor 
obținute. Tocmai de aceea, adună
rile generale trebuie să dezbată cu 
toată exigența și răspunderea ase
menea probleme, să stabilească mă
suri ferme pentru ca in fiecare coo
perativă să se instaureze spiritul de 
organizare, disciplină, exactitate și 
punctualitate in muncă, proprii acti
vității industriale și, legat de a- 
ceasta, să se asigure permanentiza
rea forței de muncă. In mod obliga
toriu, programele de măsuri ce vor 
fi adoptate trebuie să' stabilească 
sarcinile ce revin fiecărei echipe, 
astfel ca toți cooperatorii să știe 
precis, incă de acum, din perioada 
de iarnă, ce volum de lucrări au de 
executat, cind vor începe și cînd vor 
termina o anumită lucrare.

O mențiune aparte este necesară 
în legătură cu dezbaterile din adu
nările generale ale cooperativelor a- 
gricole mai puțin dezvoltate. In 
cele mai multe unități din aceas
tă categorie au trecut 3—4 ani de 
la aplicarea programului de redresare 
economică, ceea ce prilejuiește con
cluzii corespunzătoare atît asupra 
realizărilor, cit și a neimplinirilor. 
Pentru ca anul 1978 să marcheze o 
etapă importantă pe drumul conso
lidării lor economice, esențial este 
ca in dezbaterile din adunările ge
nerale ale acestor unități să se pună 
accentul pe posibilitățile proprii, pe 
eforturile care trebuie depuse de 
țăranii cooperatori pentru aplicarea 
măsurilor prevăzute în programul de 
redresare, astfel ca în acest an coo
perativele respective să obțină pro
ducții mult sporite, să înregistreze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

In numele Guvernului revoluționar al forțelor armate ale Republicii Peru, 
pe care am onoarea să-1 conduc, exprim Excelenței Voastre și ilustrului dum
neavoastră guvern sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj de condoleanțe, 
pe care ați binevoit să-1 adresați cu ocazia încetării din viață a fostului pre
ședinte, general de divizie Juan Velasco Alvarado, expresie a sentimentelor 
de solidaritate, pe care le apreciem la adevărata lor valoare.

General de divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru

TREI DECENII DE LA SEMNAREA PRIMULUI TRATAT 

DE PRIETENIE^ COLABORARE Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ 

DINTRE ROMÂNIA Șl BULGARIA

Cronica
Noii ambasadori în țara noastră ai 

Danemarcei, Axei Serup, Statelor 
Unite Mexicane, Juan Manuel Ber
langa Garcia, Olandei, Louis Jean 
Marie Bauwens, Franței, Pierre Pros
per Cerles, Republicii Populare Ban
gladesh, A. W. Shams-ul Alam, Re-

Semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri 
pe anul 1978 între Republica Socialistă România 

si R. D. Germană«
Sîmbătă a fost semnat la București 

Protocolul privind schimbul de măr
furi pe anul 1978 intre Republica So
cialistă România și Republica Demo
crată Germană.

Documentul prevede o creștere în
semnată a schimburilor față de anul 
precedent și cuprinde o gamă diver
sificată de produse, din care un vo
lum sporit îl reprezintă produsele ce 
se livrează reciproc în cadrul acțiu
nilor de cooperare și specializare.

România va livra, printre altele, 
mașini-unelte, autobasculante, auto
utilitare, autoturisme de teren și de 
oraș, încărcătoare hidraulice, va
goane de marfă, utilaje eiiergetice și 
metalurgice, utilaje de foraj, utilaje 
chimice, motoare electrice, transfor
matoare de putere, aparataj de joasă 
și înaltă tensiune, centrale telefoni
ce, tehnică de calcul, componente 
electronice, rulmenți, laminate din 
oțel, produse chimice, mobilă, pro
duse agroalimentare, bunuri de larg 
consum.

La rîndul său, Republica Democra
tă Germană va exporta mașini-unel

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
AGENDĂ COMPETIȚIONALĂ

HOCHEI
Disputat aseară la patinoarul „23 

August" din Capitală, în prezența 
Unui numeros public, al 7-lea derbi 
al campionatului republican de hochei 
pe gheață dintre formațiile Steaua 
și Dinamo s-a încheiat cu scorul de 
3—1 (2—0, 0—0, 1—1) in favoarea
jucătorilor de la Steaua. Au marcat 
Gheorghiu, Hălăucă, Olenici, respec
tiv Z. Nagy.

TIR
La poligonul Dinamo din Capi

tală au început ieri campionatele re
publicane de tir la arme cu aer com
primat. Prima zi de întreceri a fost 
consacrată concursurilor pe echipe. 
La feminin. în proba de pistol, titlul 
de campioană a revenit echipei Di
namo București (Anișoara Matei, Ana 
Ciobanu. Olimpia Demetriade). care a 
stabilit și un nou record național cu 
rezultatul de 1 132 puncte. La mascu
lin. in aceeași probă, pe primul loc 
s-a clasat formația Steaua cu 1 511

în cîteva rînduri
• In cadrul lucărilor comitetului 

executiv al Federației internaționale 
de fotbal (F.I.F.A.) de la Buenos 
Aires s-a stabilit ca viitoarea edi
ție, cea din 1979, a campionatului 
mondial pentru echipe de juniori să 
aibă loc în Japonia. Cea de-a 2-a 
ediție a acestei competiții se va 
desfășura între 25 august șl 7 sep
tembrie. După cum se știe, prima 
ediție a campionatului mondial de 
fotbal pentru juniori s-a desfășurat 
anul trecut în Tunisia.

• Turneul internațional de tenis, 
care va avea loc între 23 și 29 ia
nuarie la Philadelphia, va reuni pe 
cei mai valoroși jucători din lume, 
în frunte cu principalii favoriți : a- 
mericanul Jimmy Connors și sue? 
dezul Bjiirn Borg. Pe lista invitați- 
lor figurează de asemenea spaniolul 
Orantes, românul Ilie Năstase, aus
tralianul Rosewall, americanii Goi- 
tfried, Dibbs, Stockton. mexicanul 
Ramirez etc. Argentinianul Guiller
mo Vilas a anunțat că nu va evolua 

progrese substanțiale în domeniul 
creșterii eficienței economice.

în cadrul actualelor adunări ge
nerale din cooperativele agricole vor 
fi alese noile consilii de conducere. 
Experiența a demonstrat că, acolo 
unde în aceste organisme au fost 
aleși oameni cu spirit organizatoric 
și inițiativă, care țin Seama de pă
rerile cooperatorilor șl dovedesc e- 
xigență față de munca tuturor, acti
vitatea generală a cooperativei a 
progresat atît din punct, de vedere 
economic, cît și financiar. Iată de ce, 
fiecare propunere trebuie să fie ana
lizată cu răspundere și obiectivitate, 
promovindu-se în consiliul de condu
cere și in funcția de președinți cadre 
cu experiență, buni organizatori, oa
meni care au obținut rezultate de
osebite in muncă și se bucură de 
prestigiu in rîndul cooperatorilor, 
care pun mai presus de orice inte
resele obștești, ale economiei națio
nale. Prin alegerea unor asemenea 
oameni, munca consiliilor de condu
cere se va întări, va exista garanția 
că, prin aplicarea neabătută a hotă- 
rîrilor adunărilor generale, prin re
zolvarea judicioasă a treburilor zil
nice ale cooperativelor, se vor reali
za producții sporite în toate sectoa
rele de activitate.

Este o îndatorire primordială a 
organizațiilor de partid, a consiliilor 
de conducere din cooperativele agri
cole, a organelor agricole județene 
să asigure adunărilor generale un 
profund și exigent caracter de lucru, 
o desfășurare fructuoasă, pentru ca 
ele să prilejuiască o largă dezbatere 
democratică, gospodărească, o puter
nică afirmare a hotărîrii țărănimii 
noastre de a face totul pentru a 
realiza și depăși sarcinile ce îi revin 
din planul național unic pe anul 
1978, de a ridica agricultura pe o 
treaptă superioară de dezvoltare, po
trivit hotăririlor Conferinței Națio
nale a partidului.

zilei
publicii Populare Benin, Guy 
Boukary-Mory, și Republicii Irak, 
Dhiab Mohamed Al-Algawi, au de
pus, sîmbătâ, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

(Agerpres)

te, utilaje pentru industriile minieră, 
metalurgică, chimică, textilă, alimen
tară, utilaje de ridicat și transportat, 
utilaje de construcții, utilaj poligra
fic, motoare diesel, trenuri frigori
fice, pompe și compresoare, echipa
mente de telecomunicații, tehnică de 
calcul, aparate de măsură-control și 
automatizare, aparate medicale și de 
laborator, aparatură Zeiss, elemente 
hidraulice, nave supertrauler și fri
gorifice, echipamente navale, lamina
te din oțel, diverse produse chimice, 
bunuri de larg consum șl altele.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și de Gerhard Nitz- 
schke, adjunct al ministrului comer
țului exterior al R. D. Germane.

La semnare a participat Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

A fost de față Siegfried Bock, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

(Agerpres)

puncte. în proba de pușcă, la femi
nin, a cîștigat Dinamo — 1141 punc
te, iar la masculin, Steaua — 1512 
puncte.

Două noi recorduri naționale la 
categoria junioare II, au stabilit 
echipa U.T. Arad, cu 996 puncte la 
pistol, și formația Dinamo Bucu
rești, cu 1 051 puncte la pușcă.

întrecerile continuă astăzi.
VOLEI

Astăzi, se reiau întîlnirile din ca
drul campionatelor naționale de vo
lei. Prima etapă a returului progra
mează întreceri interesante. Din pro
gram se desprind următoarele parti
de : feminin : Dinamo — Știința Ba
cău (Sala Dinamo, ora 10) ; Penicili
na Iași — Rapid ; Universitatea Ti
mișoara — l.E.F.S. ; masculin : Rapid 
— Explorări Baia Mare (sala Giu- 
lești, ora 11), Universitatea Cluj- 
Napoca — Dinamo București ; Viito
rul Bacău — Steaua.

în cadrul acestui turneu de sală, fiind 
suferind.

• După disputarea probei de cobo- 
rîre, din cadrul concursului inter
național de schi de la Les Diab- 
lerets, pe primul loc în clasamen
tul feminin al „Cupei Mondiale" se 
află Anne Marie Moser Proell (Aus
tria) cu 98 puncte, urmată de Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) cu 89 puncte 
și Lise Marie țKorerod (Elveția) cu 
65 puncte.

• Recordmana mondială în proba 
de săritură in înălțime Rosemarie 
Ackermann (R. D. Germană), prima 
femeie din lume care a trecut peste 
ștacheta ridicată la 2,00 m, nu va 
participa la nici un concurs pe te
ren acoperit in actualul sezon. Ac
kermann a suferit o intervenție chi
rurgicală la o gleznă, urmînd să 
părăsească spitalul în decurs de două 
săptămîni. Recordmana lumii a a- 
nunțat că va participa la campio
natele europene, care vor avea loc 
în cursul lunii august la Praga.

In ziua de 14 ianuarie 1978 a înce
tat din viață tovarășul Victor Brăt- 
făleanu. vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră, mem
bru al Partidului Comunist Român 
din anul 1921.

Născut la 9 septembrie 1888 în co
muna Chimitelnic, județul Mureș, 
Victor Brătfăleanu s-a încadrat din 
fragedă tinerețe în lupta revolu
ționară a clasei muncitoare împotriva 
exploatării și asupririi burghezo-mo- 
șierești, pentru drepturi și libertăți 
democratice.

Activînd în mișcarea sindicală încă 
din anul 1907, el a participat direct, 
ca muncitor tipograf, la pregătirea și 
desfășurarea grevei generale din anul 
1920, contribuind ulterior la reorga
nizarea și refacerea sindicatelor din 
Reșița și Valea Jiului, fiind ales în 
1931 președinte al sindicatelor tipo
grafilor „Gutenberg".

După 23 August 1944, Victor Brăt
făleanu a fost ales președinte al Co
misiei de organizare a mișcării sin
dicale din România, iar in 1945 mem
bru al Comitetului Executiv al Con
federației Generale a Muncii și pre
ședinte al Uniunii lucrătorilor ti
pografi.

Pentru activitatea sa în mișcarea 
muncitorească, Victor Brătfăleanu a 
fost distins cu titlul dc Erou al Mun
cii Socialiste, cu ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Amintirea sa de militant devotat 
al clasei noastre muncitoare pentru 
libertate și dreptate socială va ră- 
mîne mereu vie în memoria tovară
șilor săi de luptă, a tuturor celor 
care l-au cunoscut.

COMITETUL 
FOȘTILOR LUPTĂTORI 

ANTIFASCIȘTI 
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTĂ ROMANIA

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

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

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Dragi tovarăși,
La cea de-a XXX-a aniversare a semnării primului 

Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă România și Republica Populară 
Bulgaria, in numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, al întregului popor român și al 
nostru personal, adresăm Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, întregului popor 
frate bulgar și dumneavoastră personal calde felicitări și 
un fierbinte salut tovărășesc.

Partidul și poporul nostru acordă o înaltă prețuire rela
țiilor tradiționale de strînsă prietenie și conlucrare româ- 
no-bulgare, care cunosc un curs mereu ascendent, fiind 
impulsionate de fiecare dată de frecventele întîlniri și 
convorbiri la cel tnai înalt nivel.

Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutua
lă, semnat la 19 noiembrie 1970, importantele înțelegeri și 
măsuri convenite cu prilejul vizitelor și convorbirilor din
tre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări 
asigură dezvoltarea și ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă 
a cooperării și conlucrării bilaterale pe plan politic, eco
nomic, tehnic, științific și cultural, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și solidarității internaționale, ega
lității în drepturi, respectării independentei și suveranității 
naționale, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.

Sîntem profund încredințați că relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bulgaria vor cunoaște 
permanent o lărgire și aprofundare impetuoasă, spre binele 
popoarelor român și bulgar, în interesul unității și soli
darității tuturor țărilor socialiste, al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii 
în Balcani, Europa și lumea întreagă.

Aniversarea Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală ne oferă fericita ocazie pentru a vă adresa 
dumneavoastră și poporului frate bulgar urările cele mai 
bune de noi și tot mai mari succese în opera de edificare 
a socialismului in patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a semnării 

primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între țările noastre vecine și prietene, în numele 
Comitetului Centra! al Partidului Comunist Bulgar, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar și al nostru 
personal, adresăm Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, poporului frate român și dum
neavoastră personal cele mai cordiale felicitări prietenești.

Tratatul dintre Bulgaria și România, semnat la 16 ia
nuarie 1948, a reflectat profundele schimbări intervenite 
in dezvoltarea socială după victoriile istorice ale armatei 
sovietice asupra cotropitorilor fasciști. Prietenia tradițio
nală dintre popoarele noastre, născută în lupta comună 
pentru eliberare națională și socială, a fost fundamentată 
pe baza trainică a regimului social socialist, a țelurilor 
și idealurilor comune, a învățăturii marxist-leniniste.

Cei 30 de ani care au trecut au dovedit vitalitatea șt 
forța Tratatului, pe baza căruia Bulgaria și România au 
dezvoltat relații multilaterale de colaborare politică, eco
nomică, tehnico-științifică și culturală. Acest Tratat și-a 
găsit o continuare firească în actualul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală încheiat la 19 noiembrie 
1970. Prietenia și colaborarea dintre Partidul Comu
nist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre Repu
blica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, 
membre ale Tratatului de la Varșovia și Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, se dezvoltă și se îmbogățesc 
necontenit pe baza principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist.

Sîntem convinși că relațiile multilaterale dintre țările 
noastre se vor adinei și în viitor, în interesele poporului 
bulgar și poporului român, ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, ale tuturor forțelor antiimperia- 
liste și progresiste.

i Noi remarcăm cu satisfacție că în prezent oamenii mun
cii bulgari și români îndeplinesc cu succes hotărîrile Con
gresului al XI-lea al Partidului Comunist Bulgar și ale 
Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, în
dreptate spre construirea societății socialiste dezvoltate în 
Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă 
România.

De ziua sărbătorii noastre comune — a XXX-a aniver
sare a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală — transmitem poporului frate român 
și dumneavoastră personal, dragi tovarăși, urări de noi 
și tot mai mari succese în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră, în lupta 
pentru triumful socialismului și păcii în Europa și în 
întreaga lume.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

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

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Colaborare prietenească, multilaterală, 
in interesul socialismului și păcii

cele două țări socialiste frățești și 
vecine".

în cronica relațiilor româno-bul- 
gare, ziua de 16 ianuarie marchează 
un moment de seamă: împlinirea a 
trei decenii de la semnarea, în 1948. a 
primului Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
cele două țări vecine și prietene. 
Act de importanță majoră în viața 
politică a celor două țări, Tratatul 
a creat un cadru prielnic extinderii 
colaborării româno-bulgare pe cele 
mai diverse planuri, întăririi priete
niei dintre popoarele noastre.

Conviețuind în bună vecinătate de 
o parte și de alta a Dunării, popoa
rele român și bulgar s-au găsit de-a 
lungul secolelor de repetate ori a- 
lături în lupta împotriva domina
ției străine, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate, indepen
dență și progres social, pen
tru făurirea unei vieți mai bune. 
Cucerirea independenței de stat — 
al cărei centenar a fost marcat anul 
trecut în ambele țări — a constituit 
un eveniment de însemnătate 
crucială în destinele celor două 
popoare, ai căror fii și-au vărsat sîn- 
gele, împreună cu ostașii ruși, în 
bătăliile pentru neatîrnare de pe 
cîmpiile Bulgariei. Prietenia româ- 
no-bulgarâ și-a găsit ulterior o pu
ternică expresie în solidaritatea din
tre mișcările muncitorești, dintre 
partidele comuniste din țările noas
tre in lupta împotriva reacțiunii și 
fascismului, pentru apărarea intere
selor vitale ale maselor muncitoare.

în anii noștri, anii marilor izbînzi 
socialiste, aceste bogate tradiții au 
fost duse mai departe, relațiile ro
mâno—bulgare căpătînd un conținut 
nou, mereu mai bogat, pe funda
mentul trainic al comunității de orîn- 
duire, de ideologie și de țeluri. Pu
ternic stimulate de încheierea pri
mului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, ale cărui pre
vederi au fost apoi îmbogățite și 
dezvoltate de noul Tratat, încheiat 
la 19 noiembrie 1970 — ambele con- 
sacrînd ca temelie a relațiilor reci
proce principiile marxist-leniniste 
ale respectului independenței și su
veranității naționale, deplinei egali
tăți în drepturi, neamestecului în

tv
DUMINICA, 15 IANUARIE
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți.
8.15 Tot Înainte !
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copil : Cava

lerul Nlgel. Episodul 5
9,45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viata satului
11,45 Bucuriile muzicii. în program : 

Simfonia a IV-a de Johannes 
Brahms. Interpretează orchestra 
simfonică a Academiei ,,Santa Ce
cilia" din Roma. Dirijor Carlo Ma
ria Gfulini

12.30 De strajă patriei
13 00 Telex
13,05 Album duminical.
15,00 Campionatul european de tenis pe 

echipe : ’ România — Monaco. 
Transmisiune directă de la Sala 
sporturilor din Brașov

17,10 Film serial : Linia maritimă One- 
dln. Episodul 21

18,00 Cel mai bun continuă...
19,00 Micul ecran pentru cei mici
19,20 toot de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat de județul Cluj
21,05 Film artistic : „Trei surori". Pre

mieră pe țară. Producție a stu
diourilor engleze

23,35 Telejurnal 

treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești — 
legăturile dintre cele două țări și 
popoare s-au adîncit și amplificat 
continuu pe toate planurile — politic, 
economic, tehnico-științific, cultu
ral-artistic.

Factorul determinant în extinde
rea și aprofundarea conlucrării mul
tilaterale dintre țările și popoarele 
noastre îl constituie relațiile de co
laborare prietenească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, un rol determinant avînd 
vizitele . reciproce, întîlnirile și con
vorbirile, devenite tradiționale, între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, care au dat de fiecare dată 
impulsuri hotăritoare dezvoltării ra
porturilor româno-bulgare. Conclu
dente sint, în acest sens, rezultatele 
deosebit de bogate ale dialogului la 
nivel înalt din septembrie trecut, cu 
prilejul vizitei pe care secretarul ge
neral al partidului nostru, președin
tele Republicii, a efectuat-o în țara 
prietenă, „Declarația privind conti
nua întărire a prieteniei frățești și 
aprofundarea colaborării dintre Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria" — stră
lucită materializare a acestor rezul
tate — deschizînd orizonturi și mai 
favorabile relațiilor noastre. „Noua 
noastră vizită și convorbirile pe care 
le-am purtat — arăta cu acel prilej 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — vor 
deschide noi perspective dezvoltării 
pe multiple planuri a relațiilor de 
prietenie dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
ceea ce corespunde pe deplin inte
reselor celor două popoare, cit și 
cauzei socialismului, păcii și colabo
rării în lume". La rîndul său, tova
rășul Todor Jivkov sublinia : „Noi 
ne bucurăm sincer că și eu prilejul 
acestei vizite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Bulgaria au fost obți
nute noi rezultate creatoare, că a- 
eeasta constituie o contribuție la ex
tinderea, aprofundarea și îmbogăți
rea colaborării multilaterale dintre

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ. Festival Beetho

ven. Concertul orchestrei simfo
nice a Filarmonicii „George 
Enescu". Dirijor Laszlo Somogy. 
Solist Igor Oistrah

LUNI, 16 IANUARIE
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune tn limba maghiară
19,00 „Cîntarea României". Etapa de 

masă a celei de-a doua ediții a 
Festivalului național : „Zilele cul
turii gorjene"

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Omagiul poporului
20.00 Panoramic
20.30 Roman foileton : Pagini din „Co

media umană". Episodul 5
21.30 Mai aveți o Întrebare ?

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 ianuarie. In țară : Vreme în 
general frumoasă îndeosebi în sudul 
țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
accentuate în nord-estul țării, la în
ceputul intervalului, cînd, pe alocuri, 
vor cădea precipitații slabe mai ales 
sub formă de ninsoare. Vînt slab pînă 
la moderat, cu intensificări locale în

Continua adîncire a prieteniei ro
mâno-bulgare își are un puternic 
suport material în colaborarea eco
nomică, prevederile Acordului co
mercial de lungă durată, care stabi
lesc dublarea volumului schimburi
lor față de cincinalul precedent, în- 
deplinindu-se cu succes. Valorifica
rea posibilităților de cooperare me
reu sporite decurgînd din dezvolta
rea continuă a potențialului econo
mic al țărilor noastre, ca și din ve
cinătatea geografică își găsește o 
elocventă expresie în construirea în
treprinderii comune pentru produce
rea de mașini și utilaje grele de la 
Giurgiu-Ruse, finalizarea proiectelor 
privind construirea complexului hi
droenergetic Turnu-Măgurele — Ni- 
copole, ca și, în perspectivă, a celui 
din zona Cernavodă. După „Podul 
prieteniei", durat cu ani în urmă 
între Giurgiu și Ruse, viitoarele 
obiective vor făuri noi punți trai
nice ale colaborării prietenești 
între popoarele noastre. Totodată, 
cunosc o dezvoltare remarcabilă 
schimbul de experiență în cele mai 
variate domenii ale construcției so
cialiste, colaborarea pe tărîm teh
nico-științific, cultural, turistic și in 
alte domenii.

Colaborarea rodnică bilaterală este 
completată în mod fericit de conlu
crarea în sfera vieții internaționale, 
România și Bulgaria întîlnindu-se în 
eforturile pentru statornicirea unui 
climat de înțelegere, securitate și 
încredere în Balcani și pe întregul 
continent european, pentru edifica
rea unei păci trainice în lume.

Sentimentele de legitimă satisfac
ție ale poporului nostru față de 
evoluția fericită a colaborării ro
mâno-bulgare sînt însoțite, în aceste 
zile aniversare, de convingerea că 
legăturile de prietenie și conlucrare 
multilaterală cu poporul vecin de 
peste Dunăre vor cunoaște o înflo
rire continuă, spre binele și în inte
resul reciproc, al cauzei socialismu
lui și păcii.

C. VARVARA

22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 File de istorie : Ulpla Trafana 

Sarmizegetusa
16.50 Pentru căminul dumneavoastră 
17,05 întilnire cu satira și umorul
17.40 Cenacluri ale tineretului.
18.20 Portret în email : Maria Chelsol
18.40 Cintece pe zăpadă
18,55 Film serial pentru copii : Cuore
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Moștenire pentru viitor : Mlhai 

Eminescu
20,35 Pagini din creația lirică româneas

că
21,15 Telex
21.20 Actualitatea bucureșteană
21.40 în alb și negru. Documentare ar

tistice premiate la festivaluri In
ternaționale. Baladă pentru Hec
tor (II)

nordul țării și în zona de munte pînă 
la 40—50 km pe oră predominînd din 
sectorul nord-vestic. Temperatura ae
rului va înregistra o scădere ușoară in 
prima parte a intervalului în nord-es- 
tul țării. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 7 și 3 grade, izolat mai co- 
borîte în Transilvania, Maramureș și 
nordul Moldovei iar maximele între 
zero și 10 grade. Dimineața și seara 
ceață slabă. în București : Vreme în 
general frumoasă, cerul variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară la început, apoi în 
creștere, Dimineața și seara, ceață 
slabă.
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Noi reacții critice la adresa declarației 
Departamentului de Stat al S.U.A.

cu privire la situația din Italia
După cum s-a relatat, în legătură cu eventualitatea instituirii unui 

guvern de urgență în Italia, din care să facă parte și reprezentanți ai 
Partidului Comunist Italian, Departamentul de Stat al S.U.A. a făcut 
cunoscut că guvernul american este preocupat de situația actuală în 
această țară și, totodată, că „nu este favorabil" unei reprezentări a 
P.C.I. în guvern. Această declarație a suscitat numeroase reacții critice 
in Italia, ca și în alte țări.

ROMA. — Ministrul de externe al 
Italiei, Arnaldo Forlani, a criticat de
clarația Departamentului de Stat al 
S.U.A. privind participarea comuniști
lor la guvern în Italia. El a afirmat că, 
intr-adevăr, Partidul democrat-creș- 
tin, de guvernămînt, a hotărît să res
pingă formarea unei coaliții cu co
muniștii, dar a obiectat față de de
clarația oficială a Departamentului 
de Stat, apreciind că „astfel de lu
cruri nu au contribuit niciodată la 
limpezirea situației noastre".

Ziiarul „l’Unita", organul Partidului 
Comunist Italian, subliniază că de
clarația Departamentului de Stat al 
S.U.A. constituie un „act politic ce 
nu poate fi considerat decît ca un a- 
mestec deschis, tinzind să influențeze 
situația politică din Italia". „L’Unita" 
adaugă că acest gen de acțiuni tre
buie să fie respinse în modul cel mai 
ferm.

Ziarul „Avânți", organ al Partidu
lui Socialist Italian, a apreciat decla
rația „ca inadmisibilă", subliniind că 
ea constituie „o intervenție care vio
lează principiile ce stau la baza re
lațiilor dintre state". „Chiar dacă de
clarația reflectă poziții cunoscute — 
a continuat ziarul citat — ea repre
zintă un element «în mod obiectiv» 
utilizabil de către cei care caută și 
vor căuta să joace cartea dramatiză
rii politice și psihologice într-o criză 
dare se. anunță extrem de dificilă și 
delicată".

PARIS — „Luînd oficial poziție îm
potriva participării comuniștilor în 
guvernele țărilor vest-europene — se 
arată în declarația Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Francez, 
dată publicității la Paris — Departa
mentul de Stat al S.U.A. a săvîrșit un 
amestec inadmisibil în treburile in
terne ale Franței".

Conducătorii americani care nu 
sint în măsură să soluționeze pro

NECESITATEA FORMARII UNUI GUVERN 
DE URGENȚA

reafirmată de
Un comunicat al Direcțiunii Parti

dului Comunist Italian, care a anali
zat ultimele evoluții politice din țară, 
subliniază „necesitatea stringentă a 
unei schimbări profunde, care să 
ducă la formarea unui guvern de ur
gență", pentru a face față „proble
melor foarte grave" ale Italiei. „Spre 
a avea capacitatea și forța absolut 
necesare pentru a scoate țara din si
tuația de criză în care se află — se 
arată în comunicat — acest guvern 
nu poate fi fondat decît pe solidari
tatea tuturor forțelor democratice".

Adunarea grupului de deputați ai 
Partidului democrat-creștin (partid 
care formează actualul guvern mono- 
color minoritar, sprijinit de alte cinci 
partide, între care P.C.I.) s-a pro
nunțat „pentru inițiative în cadrul 
programului actual, fără să fie depă
șite insă actualele limite politice", 
ceea ce implică excluderea celorlalte 
partide ale arcului constituțional de 
la participarea la un nou guvern.

în legătură cu această poziție, con
ducerea grupului de deputați ai 
Partidului Socialist Italian, reunită 
la Roma, a confirmat — după cum 
relevă A.N.S.A. — poziția P.S.I. fa- 

Cinism și bombe
Istoria a cunoscut multe fariseisme de cînd marele sacerdot al 

ipocriziei politice, Talleyrand, și-a șlefuit deviza — „cuvîntul îi este 
dat omului ca sâ-și ascundâ ginăul" Nu existâ un inventar sau o 
ierarhizare a acestor fariseisme, dar, indiscutabil, cea mai scele
rată și mai repulsivă a produs-o hitlerismul, intitulîndu-se......socia
lism". Unii, mai tineri, poate nici nu știu câ termenul „nazism" vine de 
la prescurtarea denumirii pe care 
„partid național-socialist".

...Bombe. Ploaie de bombe. Nu 
pe bulevarde, în cartiere sărmane, 
cu tunete, însoțită de trăsnetele 
lor. S-a întețit in Italia — mai ales de cind viața socială a ridicat 
cu iminență necesitatea participării la guvern a P.C.I. Ca și în 
Franța — odată cu reliefarea superiorității de care ar dispune, unite, 
forțele stîngii. Ca și în R.F. Germania — odată cu claritatea unei 
angaiări pe calea realismului politic. Și norii se întind.

Grupările neofasciste sînt dușmanii „naturali", primari, ostenta
tivi ; bigoții cultului crimei nu-și ascund paternitatea actelor terorisțe. 
Nici n-au motive să se drapeze cu pudoare in văluri virginale — de 
vreme ce democrația burgheză, după ce s-a fript o dată „în ciorbă", 
nu prea suflă nici in tăciuni. Să-i stingă, nu să-i întețească.

...Cinismul se referă la alții. Un proverb francez, inspirat poate 
din munca vreunui pașnic potcovar de pe timpuri, spune că nu este 
bine să ai doar un singur fier pe foc. Scorpionii inzvasticați care mi
șună la dreapta nu sînt singuri. în partea aparent opusă 
se află alții; inspirîndu-se din deviza lui Talleyrand și transformin- 
du-și, cameleonic, culoarea tradițională — verde, brun sau negru — 
se autointitulează „Fracțiunea Armata roșie", „Brigăzile roșii", „Nu- 
cleul proletarilor înarmați", „Autonomia muncitorească", „Milițiile ar- ’ ■ 
matei proletare" : un grup și-a luat ca denumire marca unui pistol, 
,.P. 38", un post de emisiune, ,,Radio Unda roșie", lansează cîntecul 
„a venit ora puștii".

îndreptată împotriva cui ?
...Cu pușca și pistolul-mitralieră s-a tras asupra unor ziariști co

muniști din Italia, au fost uciși directorul adjunct al ziarului „Stampa", 
procurorul republicii, la Genua, președintele colegiului avocațiior din 
Torino — toți cunoscuți pentru poziții democratice. Bombe explodează 
în fața locuinței scriitorului Alberto Moravia, aruncă în aer „Casa 
sindicatelor" din Cambrai și primăria comunistă din Marcoing, în 
Franța. în italia lozinci la adresa conducătorilor partidului comu
nist — .Vă vom trage un glonte în gură I". Semnează: „Brigăzile 
roșii".

...Roșu șl muncitoresc este doar sîngele victimelor. Ce au, ce pot 
avea comun cu proletariatul acești păian|eni negri —- vrăjmași ai de
mocrației, complici prin procură la destabilizare politică și desțele
nirea terenului pentru neofascism ? O expresie spune că extremele 
se ating ; în cazul de față se confundă.

Dintre toate industriile Occidentului, singura neafectată de criză 
— mai mult, în plină expansiune — se dovedește industria provo
cărilor politice . Lucrează febril și produce, în trei schimburi, tero
rism.

...Nu era criză in Germania anilor 
bombe, trăsnete de grenade și grindină

Cind se desfășurau, amplu : crima 
trat, și cinismul — la puterea infinit?

blemele din propria lor țară, se spu
ne în declarație, nu vor putea în
toarce. Franța la perioada tristă de 
subordonare față de Washington. Nici 
o putere străină nu va reuși să dicte
ze poporului francez alegerea căilor 
de dezvoltare. Toți francezii devotați 
cauzei independenței și care luptă 
pentru demnitatea țării lor resping 
asemenea pretenții, se arată în de
clarație.

Robert Fabre, președintele Mișcă
rii Radicalilor de Stingă, partid de 
opoziție din Franța, a calificat, la 
rîndul său „drept amestec în trebu
rile interne ale altor țări" declara
ția Departamentului de Stat al 
S.U.A. „Fiecare țară, a precizat 
Fabre, are dreptul de a hotărî în 
mod liber politica sa".

într-o conferință de presă, purtă
torul de cuvînt al Partidului Socia
list Francez a apreciat poziția S.U.A. 
față de partidele comuniste din ță
rile occidentale drept un „amestec re
gretabil și inadmisibil al Adminis
trației americane în treburile inter
ne ale altor țări". Ziarul „Lettre de 
I'Unite", organul Partidului Socialist 
Francez, amintește că primul secre
tar al P.S.F., Franțois Mitterrand, 
„s-a pronunțat de mai multă vre
me în favoarea constituirii in Fran
ța a unui guvern de uniune a stîn- 
gii. din care să facă parte și repre
zentanți ai Partidului Comunist 
Francez".

MADRID — Secretarul general al 
Partidului Comunist din Spania. 
Santiago Carrillo, a calificat declara
ția Departamentului de Stat al 
S.U.A. în legătură cu participarea co
muniștilor la guvern în Italia, drept 
„un amestec inadmisibil în treburile 
interne ale țărilor vest-europene". El 
a subliniat că Partidul Comunist din 
Spania respinge energic o asemenea 
poziție a Washingtonului.

P. C. Italian
vorabilă „constituirii unui guvern de 
urgență", apreciind că democrat-creș- 
tinii nu au propus „soluțiile cores
punzătoare pentru a înfrunta criza 
gravă prin care trece țara".

★
într-o încercare de ultimă oră, 

premierul Andreotti a început 
sîmbătă consultările cu reprezentan
ții partidelor din „arcul constituțio
nal". în cadrul primelor contacte, 
partidele socialist și republican au 
retras formal sprijinul acordat pînă 
acum guvernului monocolor demo
crat-creștin, demisia acestuia apărind 
ca inevitabilă.

Arestări în Chile
SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager- 

pres). — Un grup de 12 militanți ai 
Partidului Democrat-Creștin din 
Chile, cuprinzînd mai multi membri 
ai conducerii partidului și foști par
lamentari, a fost arestat, urmînd să 
compară în fața Curții marțiale, sub 
acuzația de a fi organizat reuniuni 
politice.

și-o atribuise partidul hitlerjst — 

pe fronturi de râzboi, ci pe străzi, 
la uși de sedii sau locuințe. Ploaie 
grenadelor și grindina mitraliete-

'30, cînd ploua cu tunete de 
de mitraliete ?
— în direct, miopia — la pâ-

N. CORBU

Vizita delegației militare române in Cuba
HAVANA 14 (Agerpres). — Dele

gația militară română, condusă de ge- 
neralul-colonel Ion Coman, minis
trul apărării naționale, care face o 
vizită oficială de prietenie în Re
publica Cuba, a vizitat unități mili
tare și instituții de invățămînt ale 
forțelor armate revoluționare cuba
neze, obiective turistice, precum și 
monumente și locuri istorice evocînd 
lupta revoluționară a poporului cu

Președintele Mozambicului despre manevrele 
regimului rasist de la Salisbury

MAPUTO 14 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agențiilor americane 
de presă, președintele Republicii 
Populare Mozambic, Samora Machel, 
a declarat că Mozambicul dorește 
să-și dezvolte relațiile, inclusiv coo
perarea în domeniile politic, științi
fic, tehnologic și cultural, cu toate 
statele pe baza egalității în drepturi, 
neintervenției în treburile interne și 
avantajului reciproc, informează a- 
genția Associated Press.

în legătură cu evoluția situației 
din Africa australă, președintele Sa
mora Machel a declarat că „Mozam
bicul, care are o lungă graniță cu 
Rhodesia, acordă sprijin Frontului 
Patriotic Zimbabwe în lupta pe care 
o duce împotriva trupelor mercenare 
ale lui Ian Smith și din acest motiv

Alegeri prezidențiale în Finlanda
Azi și mîine, finlan

dezii sînt chemați la 
urne pentru a desem
na un număr de 300 
de electori care, la 
rîndul lor. vor face cu
noscut la 15 februarie 
numele viitorului șei 
al statului pentru ur
mătorii șase ani. Prin
cipalele partide politi
ce din țară — social
democrat, comunist, 
de centru, liberal, 
popular suedez și coa
liția conservatoare — 
care dețin 187 din cele 
200 de mandate ale 
parlamentului, sprijină 
candidatura actualu
lui președinte. Urho 
Kekkonen. Acest arc 
vast de formațiuni po
litice a adresat un a- 
pel populației de a re
înnoi mandatul pre
ședintelui Kekkonen, 
aflat în fruntea statu
lui din martie 1956, 
ca o garanție pentru

continuarea liniei Paa- 
sikivi — Kekkonen de 
menținere a neutrali
tății active a Finlan
dei. Răspunzînd favo
rabil acestei inițiative 
comune a principalelor 
grupări politice, apre
ciată drept unică în 
istoria țării, președin
tele Kekkonen a ară
tat că poporul finlan
dez sprijină întru to
tul actuala politică de 
neutralitate a țării și 
că acceptînd să can
dideze pentru funcția 
de președinte s-a 
călăuzit de faptul că 
posedă o experiență 
vastă în promovarea 
cu consecventă a aces
tei politici.

în timpul campaniei 
electorale, președmte- 
le Kekkonen a reafir
mat liniile directoare 
ale politicii finlandeze. 
Reliefînd însemnăta
tea Actului final de la

R.P. CHINEZĂ Sesiuni locale ale Adunărilor
Reprezentanților Populari

PEKIN 14 (Agerpres). — In orașul 
Șanghai și în provinciile Șantung și 
Fukien, din R. P. Chineză, au avut 
loc sesiuni ale Adunărilor Repre
zentanților Populari, în cadrul cărora 
au fost alese organele conducătoare 
ale puterii de stat municipale și, 
respectiv, provinciale. S-au dezbătut

Aspră denunțare a represiunilor
din Coreea de sud

PHENIAN 14 (Agerpres). — Co
mitetul coreean pentru reunificarea 
pașnică a patriei a dat publicității 
un comunicat de presă în care de
nunță regimul sud-coreean pentru 
intensificarea în acest an a repri
mării persoanelor cu vederi progresis
te din Coreea de sud. în acest sens 
se arată că autoritățile sud-coreene 
au procedat recent la întărirea apa
ratului lor represiv și au efectuat 
noi arestări în rîndul celor ce se 
opun politicii antipopulare a regimu
lui. Comunicatul cere încetarea te
rorii polițienești în Coreea de sud și 
eliberarea persoanelor animate de 
sentimente patriotice ce sînt arestate.

„ZIUA ROMÂNIEI" 
la Salonul internațional 
auto de la Bruxelles
BRUXELLES. — în capitala Belgiei 

a fost deschisă cea de-a 56-a ediție 
a Salonului internațional auto, presti
gioasă manifestare cu caracter co
mercial și expozițional din domeniul 
automobilistic. La actuala ediție 
participă pentru prima dată și țara 
noastră, expunind trei tipuri ale au
toturismului „Dacia". Conducerea 
sa'onului a organizat, la 13 ianuarie, 
„Ziua României". Presa și televi
ziunea belgiană au consacrat arti
cole și secvențe filmate prezentării 
automobilului „Dacia".

începutul unei noi etape in viața politică a Ecuadorului
La 15 ianuarie, în viața politică 

a Ecuadorului are loc un impor
tant eveniment : cetățenii țării sînt 
chemați, în cadrul unui referendum 
național, să-și exprime opțiunile 
pentru unul din cele două proiecte 
de Constituție supuse aprobării.

Referendumul marchează, prac
tic, debutul unui proces de reve
nire la o viață politică instituțio- 
nalizată, inițiat încă din 1976 prin 
acțiunile întreprinse de regimul 
militar pentru transferarea puterii 
către un guvern civil. în acest scop. 
Consiliul suprem de guvernămînt 
a organizat reuniuni consultative 
cu toate partidele în cadrul unui 
„dialog național" menit să înles
nească participarea acestora la pre
gătirea noii etape în viața politică 
a țării.

Această perspectivă a determinat 
o intensă activizare a celor aproa
pe 20 de partide politice existente 
în Ecuador. Atenția observatorilor 
a fost reținută de alianțele și ten
dințele spre acțiuni unitare ale for
mațiunilor politice democratice, in 
vederea contracarării tentativei 
grupărilor de dreapta de a exploa
ta noua situație. în iunie 1977 s-a 
constituit un Front al forțelor de 
stînga („Frente Amplio de Izguier- 
da“), din care fac parte șase partide 
(Partidul Comunist. Partidul Socia
list Revoluționar, Mișcarea de Uni
tate a Stîngii, Mișcarea Revoluționa
ră Creștină de Stînga, Mișcarea „A 
Doua Independență" și Comitetul 

banez pentru libertate națională și 
socială, din provinciile Havana. Ma- 
tanzas, Insula Pinilor și din San
tiago de Cuba. Cu prilejul vizitei la 
Academia militară „General Maximo 
Gomez", delegația română s-a in- 
tîlnit cu ofițeri și' elevi ai acestei in
stituții de invățămînt militar supe
rior. Pretutindeni, delegația a fost 
primită cu sentimente de caldă prie
tenie.

teritoriul mozambican a fost atacat 
în numeroase ocazii de trupele rho- 
desiene, care au avut ca obiectiv nu 
numai bazele insurgenților Zimbabwe, 
ci și infrastructura țării", relevă 
Associated Press.

Președintele mozambican a relatat 
că scopul urmărit de Smith este 
acela „de a crea instabilitate și in
securitate in regiune și de a gene
raliza conflictul pentru ca Occiden
tul să găsească un pretext pentru 
intervenție". Samora Machel a subli
niat că „sînt condiții favorabile" pen
tru o alternativă negociabilă cu par
ticiparea Frontului Patriotic Zim
babwe, care conduce lupta armată 
împotriva regimului minoritar de la 
Salisbury.

Helsinki, șeful statu
lui finlandez a decla
rat că „Europa are ne
voie în prezent mai 
mult ca oricînd de 
pace și cooperare. 
Restabilirea încrede
rii și o evoluție eco
nomică favorabilă cer 
o foarte largă coope
rare internațională. Iar 
încrederea nu se edi
fică pe acuzații reci
proce si ridicarea 
gradului de pregătire 
militară. încrederea se 
poate întemeia doar 
pe respect reciproc. Ea 
devine trainică dacă 
își găseste reflectare 

ta au prezentat contra
candidat!. care însă 
nu au n'.ri un fel de 
șansă.

în reduc^r^a arma-
mentelor".

Agențiile de presă
informează că patru
mici partide de dreap-

planurile de dezvoltare economico- 
socială pe anii următori — anunță 
agenția China Nouă.

Ca președinte al Comitetului mu
nicipal revoluționar al orașului Șang
hai — cea mai mare așezare urbană 
a R.P. Chineze — a fost ales Su 
Cen-hua, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, iar ca prim- 
vicepreședinte — 'Ni Ci-fu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez.

agențiile de presă transmit:
Protocol româno-iugo- 

SltSV ® delegație a Ministerului A- 
griculturii și Industriei Alimentare, 
condusă de Petre Blajovici. minis- 
tru-secretar de stat, a făcut o vizi
tă în Iugoslavia, la încheierea că
reia a fost semnat un protocol cu
prinzînd acțiunile și măsurile de vii
tor privind dezvoltarea continuă a 
colaborării româno-iugoslave in do
meniile agriculturii și industriei ali
mentare.

Comunicat sovieîo-alge- 
rîCSÎl. comun*catul dat publicită
ții la Moscova în legătură cu vizita 
președintelui Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, Houan 
Boumediene, se subliniază că părțile 
au discutat stadiul și perspectivele 
relațiilor bilaterale și și-âu exprimat 
dorința de a le dezvolta în conti
nuare in diferite domenii. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme 
internaționale de interes comun, în 
special cele legate de situația din 
Orientul Mijlociu și de pe continen
tul african.

Poporului), manifestul acestei gru
pări pronunțîndu-se pentru „trans
formări revoluționare în viața poli
tică și socială a țării" ; in acest 
sens, printre obiectivele programa
tice figurează, intre altele, etatiza
rea resurselor de gaze naturale și 
înfăptuirea reformei agrare.

Tot în această perioadă s-a pro
dus și o apropiere între unele forțe 
de. centru-stînga, care în decembrie 
trecut s-au constituit într-o coali
ție pe baza unei platforme procla- 
mind necesitatea unei societăți a 
justiției economice și sociale ; coa
liția și-a propus să acționeze pen
tru lărgirea și garantarea dreptu
rilor democratice și sindicale și 
pentru un sistem politic parlamen
tar deschis afirmării acestor drep
turi.

în acest context, referendumul 
cu privire la conținutul noii Con
stituții este menit să permită cris
talizarea perspectivelor in ce pri
vește evoluțiile politice ulterioare. 
Unul din proiectele de Constituție, 
asupra cărora urmează să se pro
nunțe locuitorii țării, are la bază 
textul, în parte revizuit, al Consti
tuției din 1945 ; celălalt proiect for
mulează un text cu totul nou. Acest 
din urmă proiect — in favoarea că
ruia se pronunță mai multe parti
de de stînga și democratice — sta
bilește un regim prezidențial, în
credințează puterea legislativă unui 
parlament unicameral, în loc de 
sistemul bicameral preconizat prin

O remarcabilă realizare a științei sovietice

Complexul cosmic 
funcționează cu succes

„Troica spațială" — astfel este 
supranumită noua realizare de 
prestigiu a cosmonauticii sovietice 
— complexul științific pilotat, for
mat din stația „Saliut-6“, care e- 
voluează de mai bine de 100 de zile 
pe o orbită în jurul Pămîntului, și 
două nave de tip „Soiuz", cuplate 
succesiv, la interval de o lună — la 
capetele laboratorului orbital.

Un asemenea complex cosmic u- 
nitar, compus din trei agregate dis
tincte, reunind două echipaje com
plete în interiorul compartimentu
lui științific propriu-zis. a fost re
alizat pentru prima oară în analele 
cosmonauticii mondiale, așa cum 
subliniază presa sovietică în ample
le comentarii publicate. Ziarul 
,.Pravda" relevă, între altele, în
tr-un reportaj de la centrul de di
rijare a zborului : „Cosmonautica 
sovietică, care pășește ferm pe o 
largă magistrală, a dobîndit astăzi 
un succes remarcabil. Deschizind 
tncă o fereastră 
in Cosmos, des
chidem o ușă spre 
viitor". La rîndul 
său, „Izvestia" 
remarca : „Sub
ochii noștri, cos
monautica devine 
domeniul «ceresc» al economiei na
ționale. !n acest experiment se află 
germenii multor orientări, de natu
ră să permită omului valorificarea 
fermă a spațiului cosmic".

Autorii performanțelor — de la 11 
decembrie și 11 ianuarie, cînd s-au 
consumat cele două faze ale for
mării complexului spațial, prin cu
plarea mai întîi a navei „Soiuz-26", 
iar apoi și a navei „Soiuz-27“ — 
sînt, după cum se știe, comandanții 
de navă Iuri Romanenko și Vladi
mir Djanibekov, secondați de ingi
nerii de bord Gheorghi Greciko și 
Oleg Makarov — cotați printre cei 
mai buni specialiști ai detașamen
tului de cosmonauți sovietici (cei 
doi ingineri de bord au mai făcut 
cîte o călătorie în spațiul extraat- 
mosferic, iar comandanții de navă 
s-au numărat printre dublurile pi- 
loților-cosmonauți care evoluau în 
Cosmos). Potrivit programului rhi- 
siunii, „cvartetul cosmic" a trecut 
la „lucrul în echipă", imediat după 
sosirea la bordul stației, efectuînd 
pînă acUm o suită de cercetări și 
experimente comune cu profil com
plex. •

în „bagajul științific" adus în la
boratorul orbital cu al doilea trans
port pe ruta Pămînt—Cosmos s-au 
aflat diverse instrumente necesare 
verificării, sub aspect profilactic, a 
unor sisteme de lucru ale stației, ca 
și a întregului complex.

Cei patru au realizat sîmbătă ex
perimentul „Rezonanța", obținînd 
noi precizări asupra caracteristicilor 
de rezistență a trenului spațial, 
care măsoară acum aproape 30 de 
metri în lungime, avînd o greuta
te de 32 de tone.

De la bordul lui „Saliut-6“, cos- 
monauții desfășoară sistematic ob
servații care servesc punerii la 
punct a metodicii de cercetare și 
prospectare în domeniul științelor 
naturii. în cadrul experimentelor

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

Secretarul general al 
O.N.U., la Nicosia. La Nicosia 
au început sîmbătă convorbirile din
tre președintele Ciprului. Spyros Ky- 
prianou, și secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. Convorbirile 
au drept scop relansarea negocierilor 
intercomunitare in vederea reglemen
tării problemei cipriote.

Cu ocazia deschiderii unei 
săptămini dedicate României, 
Grupul folcloric al Ministerului 
Turismului a prezentat in capi
tala Iordaniei un program de 
cintece și dansuri populare 
românești, care s-a bucurat de 
un deosebit succes. Au parti
cipat Ghaleb Barakat, ministrul 
turismului, Kamal Hmood, secre
tar general in M.A.E., senatori, 
oameni de afaceri iordanieni, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști. A fost prezent Vastle 
Gândilă, ambasadorul României 
la Amman.

Întrevedere la Hanoi. Pri-
mul ministru al Guvernului R. S.

actuala versiune a Constituției din 
1945, și garantează o serie de drep
turi democratice. Proiectul preve
de, de asemenea, dreptul de vot 
pentru neștiutorii de carte, al că
ror număr reprezintă, încă, aproa
pe 30 la sută din populația țării.

Dacă majoritatea partidelor con
sideră referendumul ca un pas im
portant spre instituționalizare, care 
să stimuleze progresul economic și 
social al tării, unele grupări poli
tice ale dreptei au respins însăși 
ideea referendumului — poziție ce 
pare să reflecte îngrijorarea cercu
rilor conservatoare in fața unității 
de acțiune a forțelor populare.

în condițiile in care procesul 
politic cunoaște .asemenea aspecte 
contradictorii, evoluțiile vieții po
litice din această tară depind in 
mare măsură — așa cum apreciază 
observatorii scenei politice din a- 
ceastă țară — de consolidarea ac
țiunilor convergente și comune ale 
organizațiilor populare. în acest 
sens, Partidul Comunist din Ecua
dor apreciază că revenirea la exer
citarea puterii de către civili creea
ză noi condiții pentru o asemenea 
unitate, care să ralieze forțele pro
gresiste. democratice și patriotice 
din viața politică, din sindicate și 
din armată.

Tocmai aceasta — consideră ob
servatorii — este și semnificația 
majoră a referendumului de astăzi.

Euqen POP 

medicale, echipajul Romanenko— 
Greciko a reluat o serie de teste 
de adaptare și asupra noilor veniți 
la bord, sprijinind și ușurînd astfel 
munca specialiștilor de la sol. Au 
fost probate, de asemenea, noi „mo
dele" de îmbrăcăminte cosmică, 
s-au efectuat alte experiențe și 
observații științifice.

La 16 ianuarie, după încheierea 
celor cinci zile de activitate co
mună. Djanibekov și Makarov ur
mează să revină pe Pămînt cu cea
laltă navă — Soiuz-26 — pilotată 
la sosirea în spațiu de colegii Ro
manenko și Greciko, care își vor 
continua programul fixat anterior, 
tinzind, probabil, spre stabilirea u- 
nui record de durată la bordul sta
ției științifice orbitale. (La ora ac
tuală, recordul de durată îl deține 
fostul echipaj de pe „Saliut-4“ — 
format din Klimuk și Sevastianov).

Componentele distinctive ale ac
tualei premiere spațiale, însemnă

tatea acestei spec
taculoase expe
diții, deschiză
toare a unei eta
pe noi, de an
vergură. în cos
monautică sînt 
evidențiate pe 

larg de specialiști in materie. 
Prof. Konstantin Feoktistov, candi
dat în științe tehnice, pilot cos
monaut al U.R.S.S., atrage, astfel, 
atenția că „stația orbitală «Sa- 
llut-6» reprezintă, in sine, o 
nouă generație a mijloacelor teh
nice spațiale, care amplifică intr-o 
măsură însemnată utilizarea dispo
nibilităților laboratorului științific, 
cu multiple destinații, inclusiv stu
dierea Pămintului de pe orbita cir- 
cumterestră. A fost demonstrată 
practic posibilitatea folosirii stației 
in vederea înlocuirii echipajelor, 
pentru trimiterea la bordul acesteia 
de provizii suplimentare, precum și 
a unor instalații. Totodată, s-a 
reușit soluționarea unor sarcini teh
nice complicate, legate, intre altele, 
de executarea celor două ansam
bluri de cuplare interschimbabile, 
infirmindu-se astfel temerile unor 
specialiști privitoare la eventuali
tatea producerii, in momentul ata
șării din mers a cetei de-a doua 
nave, a așa-numitului fenomen de 
fracturare a angrenajelor de legă
tură". Un alt „veteran" al spațiilor 
extraterestre — pilotul cosmonaut 
Vladimir Șatalov — consideră că 
„prin actuala evoluție a complexu
lui științific orbital pilotat se de
monstrează in mod real putința ac
tivității neîntrerupte a cosmonauțl- 
lor la bordul stațiilor științifice, a 
schimbării «din mers» a ștafetei, 
transportării de alimente, aparatu
ră, pentru cei ce lucrează in expe
dițiile cosmice, ca și a salvării as- 
tronauților in caz de necesitate".

Crearea pentru prima dată, pe 
trasee cosmice, a unui asemenea 
tren spațial, cu menirea de a valo
rifica. într-o perspectivă largă, spa
țiul extraatmosferic, atestă că ce! 
de-al treilea deceniu al „erei cos
mice" a început sub auspicii fa
vorabile, printr-un eveniment știin
țific de primă mărime.

Mihai CORUȚ

Vietnam, Fam Van Dong, a avut o 
întrevedere cu Victor Umbricht, tri
misul special al secretarului genera! 
al O.N.U., Kurt Waldheim, aflat în 
vizită la Hanoi în legătură cu tradu
cerea in practică a rezoluției Adună
rii Generale a Națiunilor Unite pri
vind ajutorarea Vietnamului în efor
turile de reconstrucție.

Acorduri de colaborare 
între Portugalia și Guineea- 
BiSSaU. Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea-Bissau. 
Luis Cabrai, și-a încheiat vizita în 
Portugalia, unde a avut convorbiri cu 
președintele Ramalho Eanes. Comu
nicatul comun dat publicității expri
mă îngrijorarea părților fată de si
tuația din Africa australă, fiind de
clarat sprijinul lor total pentru re
zoluțiile O.N.U. privind Namibia și 
Zimbabwe. Au fost semnate acorduri 
de cooperare în domeniile culturii, 
ocrotirii sănătății, învățămîntului și 
aviației civile.

0 puternică centrala elec
trică geotermală în Japo
nia. Sîmbătă a început să producă 
experimental cea mai mare cen
trală electrică geotermală japoneză. 
„Kakkonda", cu capacitatea de 50 000 
kW. Construcția centralei a durat 17 
ani. „Kakkonda" va asigura 70 la 
sută din necesitățile de energie elec
trică ale orașului Morioka, situat în 
apropiere, care are o populație de 
250 000 de locuitori.

Eradicarea variolei in 
llime. Un raP°rt a' Organizației 
Mondiale a Sănătății, dat publicită
ții la Geneva, relevă că. în urma u- 
nei campanii Ia nivel mondial 
începute in urmă cu 10 ani. variola 
a fost eradicată în lume, ultimul caz 
fiind semnalat la 26 decembrie anul 
trecut, in Somalia. Documentul O.M.S. 
relevă că in 1967 erau cunoscute pes
te 131 000 de cazuri, dar că această 
cifră nu reprezenta decît unu la sută 
din persoanele ce sufereau de aceas
tă maladie, din cauza căreia își pier
deau anual viata între 3 și 6 mili
oane de persoane.

Alegeri în Monaco. Cele 
3 647 persoane cu drept de vot din 
principatul Monaco se vor prezenta 
azi la urne pentru a desemna pe 
membrii Consiliului Național — 
parlamentul. Prezintă candidați pa
tru formațiuni politice. Dintre ele, 
Uniunea Națională Democratică, ma
joritară. definea, după alegerile des
fășurate în urmă cu cinci ani. 16 din 
cele 18 mandate ale consiliului.

A încetat din viață,vlneri- 
în virstă de 66 de ani, fostul vice
președinte democrat al Statelor U- 
nite Hubert Humphrey. Humphrey a 
deținut funcția de vicepreședinte în 
perioada 1964—1968, in timpul man
datului lui Lyndon Johnson.

DE PRETUTINDENI
• CIȘTIG DE CAUZĂ 

FEMEILOR. Acuzată de dis
criminare fată de femei, celebra 
publicație „Reader's Digest" a 
acceptat de curind să verse o 
sumă de 1 500 000 de dolari drept 
compensație celor 2 600 de sala
riate femei — relatează ziarul 
„New York Times". în urma 
unei plingeri depuse de un grup 
de salariate în 1973. fiecare din 
funcționare va primi o sumă re- 
prezentînd diferența retroactivă 
față de salariile încasate de co
legii lor bărbați. Societatea a 
acceptat, de asemenea, să pro
moveze mai multe femei in 
funcții superioare ale ierarhiei 
redacționale și administrative. 
Administrația a dat această so
luție de compromis, nevrînd să 
se lanseze intr-o serie de pro
cese pe care le-ar fi antrenat 
un refuz, dar în același timp 
nevrînd nici să recunoască că a 
practicat discriminare față de 
femei.

• EXPEDIȚIE LA MI
NUS 100°. O expediție știin
țifică franceză, din care fac 
parte cunoscutul vulcanolog Ha
run Tazieff, precum și alți cer
cetători din domeniul fizicii și 
chimiei, urmează să exploreze 
vulcanul Erebus,, din Antarcti
ca, situat la 78° latitudine sudi
că, la jumătatea drumului intre 
baza de expediții polare fran
ceze din Țara Adellie și Polyl 
Sud. Dificultățile explorării de
curg din faptul că muntele vu>' 
canic are o inălțime de 4 000 m 
și că escaladarea are loc în con
dițiile unui frig care, iarna, 
(cind la noi e vară) atinge 
minus 100° F. încercările de ex
plorare a vulcanului Erebus da
tează din 1972, în 1974 o expe
diție franco-neozeelandeză reu
șind o primă coborire in crate
rul principal, la o înălțime de 
160 metri. Nu s-a reușit insă să 
se pătrundă în puțul activ — 
obiectiv pe care și-l propune 
actuala expediție și care s-ar 
putea să fie atins cu condiția 
ca activitatea vulcanului, acum 
foarte violentă, să se diminueze.

• ITINERAR ACVA
TIC. S-au împlinit zece ani 
de cînd dr. Garo Tomasian din 
R.P. Bulgaria a căpătat pasiu
nea cercetărilor acvatice. înce- 
pînd cu anul 1967, el a efectuat 
numeroase expediții, în care a 
experimentat, printre altele, c 
locuință subacvatică, o barcă 
subacvatică autonomă ș.a. în 
prezent iși propune un itinerar 
nou pe o distantă de 7 000 km. 
incepind cu orașul Varna și 
pînă la Marea de Azov cu o 
barcă pneumatică. Scopul este 
aceja de a continua cercetările 
psihologice asupra echipajului 
(format din două persoane) în 
condiții climaterice și geografi
ce deosebite.

• RADIOGRAFII 
„LA MINUT". ° ™uă in- 
stalație medicală realizată în 
Uniunea Sovietică. Este vorba 
de aparatul denumit „ERGA", 
cu ajutorul căruia, numai in 
două minute, pe o hîrtie obiș
nuită, se pot obține roentgeno- 
grame (radiografii) de bună 
calitate ale vaselor sanguine, ale 
plămînilor, ale oaselor, ale țesu
turilor. Metoda este economică, 
ușoară și aplicabilă în orice in
stituție medicală.

• CEL MAI VECHI 
CÎNTEC. De curind, un grup 
de muzicologi a identificat cel 
mai vechi cintec din lume. După 
părerea profesorului de muzică 
american R. Crocker, cîntecul a 
luat naștere pe pămîntul Siriei 
de astăzi in urmă cu 3 400 de 
ani și reprezintă un imn de 
cult. Textul și melodia au fost 
reconstituite după date de pe 
niște plăcuțe de lut descoperite 
în apropiere de Damasc.

• „PIEILE ROȘII" 
SÎNT CU ADEVĂRAT DE 
ORIGINE INDIANĂ ? Se 
pare că Cristofor Columb ni 
s-a înșelat întru totul atunx 
cind i-a denumit „indieni" pe 
vechii locuitori ai Americii 
(crezind că flota șa a atins 
coastele subcontinentului asia
tic). Etnologul Joseph Mahan, 
de la Universitatea din North 
Carolina, a constatat. în cursul 
unei lungi călătorii de studii in 
India și Pakistan, frapante si
militudini între populația de pe 
malul fluviului Indus și unii a- 
merindieni din S.U.A. Este vor
ba nu numai de asemănarea 
trăsăturilor exterioare, ci și de 
înrudiri ale modului de viață, 
ale civilizației materiale și spi
rituale, Olăritul, imbrăcămintea. 
riturile religioase reliefează o 
strinsă înrudire. Multe nume le 
sint comune. După părerea lui 
Mahan, unele triburi de indieni 
americani — Yuchi, Shawnee, 
Sac, Fox, Creeks și Cherokee — 
au descins din locuitori de pe va
lea Indusului, care au ajuns, 
probabil, pe mare, acum circa 
5 000 de ani. în sud-vestul Sta
telor Unite de astăzi.

• CEL MAI BUN 
SPORTIV AMERICAN AL 
ANULUI. Ziariștii de specia-' 
litate din S.U.A. au ales ca cel 
mai bun sportiv american al a- 
nului pe tînărul jocheu Steve 
Cauthen, in virstă de 17 ani. în 
ciuda vîrstei sale fragede, el a 
ciștigat în cursul anului trecut 
420 de curse, ceea ce reprezintă 
un adevărat record. După cum 
relevă săptămînalul „Time", 
principala sa calitate o consti
tuie extraordinarul său simț al 
echilibrului, in așa fel incit s-a 
spus că dacă i s-ar așeza pe 
spate o ceașcă plină cu ceai, 
pînă la terminarea unei curse 
nu ar cădea nici măcar o sin
gură picătură. Și un amănunt 
în plus : Steve a început să că
lărească de la vîrsta de... 2 ani. ,
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