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A APARUT

IN BROȘURACuvîntarea
de lucra

nn

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

30 BANI

V M 8,811Ații tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Consfătuirea
la pupitrul unei vaste orchestre industriale, chimiștii din Borzești urmâresc și „dirijează”, din marea sală de 

comandă, complexele procese tehnologice ce se desfășoară in instalațiile automatizate

Obiectivul esențial pe care l-a. pus 
recenta Conferință Națională a parti
dului în fața națiunii îl constituie 
mobilizarea mai energică a potenția
lului creator al societății noastre, va- 

xAorificarea mai intensă a tuturor re
zervelor din economie în vederea 
asigurării condițiilor pentru ca, pînă 
la sfirșitul cincinalului viitor, in anul 
1985, România să depășească starea 
de țară în curs de dezvoltare, în ac
cepțiunea contemporană a acestei no
țiuni, trecînd in rindul statelor cu 
nivel mediu de dezvoltare.

Apreciind că evoluția spre un ase
menea stadiu superior de dezvoltare 
presupune un „nou salt calitativ pe 
toate planurile vieții economice și so
ciale",. secretarul general al partidu
lui sublinia în Raportul prezentat 
Conferinței Naționale că adevărata 
forță capabilă să propulseze puter
nic economia noastră pe calea pro
gresului accelerat este creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
pe care o definea drept „o cerință 
primordială a dezvoltării noastre in 
următorii ani".

Desigur, nu este pentru prima oară 
cînd cerința creșterii rapide a pro
ductivității muncii se pune ca o ne
cesitate stringentă. In întreaga peri
oadă a construcției ■ socialiste proble
ma creșterii accelerate a productivi
tății muncii a ocupat locul central 
în politica economică, a partidului

nostru, fapt relevat de însăși evolu
ția ritmului său de creștere ; astfel, 
în perioada 1951—1975, ritmul mediu 
anual de creștere a productivității 
muncii pe uh lucrător din industrie 
a fost de 7,9,1a sută. In primul an 
al. actualului cincinal, ritmul de creș
tere a productivității muncii a fost 
de 8,8 la sută, iar recentul comunicat 
asupra îndeplinirii planului indică o 
majorare a acestui ritm în anul 1977 
la 9,8 la sută. Evident, sînt niveluri 
atinse în ultimele decenii doar — din 
cind în cind 1 — de citeva țări ale 
lumii.

Deși impresionante, rezultatele de 
pînă acum nu sînt însă de natură să 
ne satisfacă deplin. Este tocmai 
ceea ce a avut în vedere tovarășul 
Nioolae Ceaușescu cînd a subliniat că 
„sînt necesare noi măsuri în vederea 
creșterii mai accentuate a producti
vității muncii. Să nu ne mulțumim 
cu ceea ce am realizat în direc
ția creșterii productivității muncii, 
cu depășirea obținută față de sarci
nile trasate de Congresul al Xl-lea".

De ce este atit de importantă acce
lerarea ritmului de creștere a pro
ductivității muncii ?

Pentru că decalajele existente . 
pe planul dezvoltării economice 
între țara noastră și ■ țările avan
sate ale lumii își au determina
rea obiectivă în persistența decalaje-

Ritmul mediu anual de creștere a productivității muncii 
României să atingă în 1990 nivelul productivității muncii din

lor pe planul productivității muncii. 
Cu alte cuvinte, atit timp cit se men
țin decalaje in sfera productivității 
muncii, nu pot, este imposibil să nu 
persiste și decalaje în ce privește ni
velul dezvoltării generale a econo
miei, implicit nivelul de trai. Or. tre
buie spus că în pofida faptului că 
în anii socialismului productivitatea 
muncii sociale a crescut mult in țara 
noastră — de pildă, in industrie de 
peste 7,2 ori în perioada 1951—1976 
— ea continuă să se afle încă sensi
bil în urma nivelurilor atinse într-o 
seamă de țări avansate din punct de 
vedere economic.

Cu toate că evaluările internațio
nale -in domeniul productivității 
muncii sînt destul de dificile, — da
torită deosebirilor de concepte, meto
dologii etc. — datele disponibile re
flectă faptul că nivelul productivității 
muncii atins în industria României 
era la începutul actualului cincinal 
de 2 pină la circa 4 ori mai mic de- 
cit cel .înregistrat in țările avansate..

Apare limpede că pentru a lichida 
aceste rămîneri 
realizarea unui 
productivității 
celui înregistrat , 
de semnificativ în acest sens este ur
mătorul calcul efectuat de un grup 
de specialiști ai Institutului central 
de cercetări economice.

consacrată problemelor agriculturii 
2 FEBRUARIE 1978

10000 tone fontă .

Chiar dacă griul se află sub zapada, chiar dacă porumbul ce urmează 
să fie însămînțat la primăvară se află in silozuri, la sate sint acum 
multe de făcut pentru a se pune baze sigure recoltelor sporite din acest 
an. După cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru consacrată problemelor agriculturii, în momentul de față 
hotăritoare este activitatea practică pentru înfăptuirea programelor sta
bilite pentru toate sectoarele agricole, inclusiv pe plan județean și in 
cadrul tuturor unităților și comunelor. Ce măsuri și acțiuni se întreprind 
pentru realizarea acestor programe ? La această întrebare răspund acti
viști de partid și specialiști din agricultură.

în urmă, se impune 
ritm de creștere a 
muncii net superior 
pînă acum. Deosebit

necesar pentru ca industria 
tarile dezvoltate *)

ȚARA
Decalajul 
existent 
in anul 

1972

Diferite variante de creștere a productivității muncii în industria Republicii Socialiste 
România, comparativ cu ritmurile înregistrate în alte țări
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România 1,00 - 1.00 - 1.00 — 1,00 — 1,00
S.U.A. 3.83 34 1,85 27 1,57 23 1.33 20 1,13
Suedia 2,54 33 1,53 25 1,30 20 1,10 17 0,94
R.F.G. 2,32 29 1,38 . 22 1.17 18 0,99 15 0.84
Anglia 1.44 12 0,82 9 0.70 7 0,59 6 0,50
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La furnalul nr, 5 de 2 700 mc de pe 
platforma Combinatului siderurgic 
Galați, cel mai mare agregat de acest 
fel din țară, intrat recent în produc
ție, s-a înregistrat cea de-a zecea mie 
tonă de fontă. Agregatul își demon
strează, încă de pe acum, caracteris
ticile tehnice perfecționate, procesul 

• de-elaborare a fontei desfășurindu-se 
conform programului de realizare a 
parametrilor proiectați. Rezolvînd cu 
succes problemele electrice și meca
nice, în totalitatea lor cu caracter de 
noutate, siderurgiștii desfășoară zi de 
zi o susținută activitate în vederea 
valorificării depline a potențialului 
instalațiilor celui mai ținăr furnal al 
tării. (Agerpres).

Prin îmbunătățiri funciare, redăm producției agricole 
noi pămînturi

în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia Consfătuirea de lucru 
consacrată problemelor agriculturii 
s-a subliniat în mod deosebit necesi
tatea bunei gospodăriri a pămîntului. 
Indicația ca toate unitățile agricole, 
toate cbnsiliile populare comunale să 
ia în evidență și să pună in valoare 
întreaga suprafață agricolă are o mare 
însemnătate și pentru județul Vaslui, 
unde mare parte din terenuri sint de
gradate. situate pe dealuri sau pe 
văi mlăștinoase. Comitetul județean 
de partid a elaborat și aprobat un 
program de îmbunătățiri funciare la 
baza căruia stau indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri-

lejul ultimei vizite de lucru in județ, 
de a acționa în așa fel îneît. pînă in 
anul 1980, să facem ca toate terenurile 
din județ să fie gospodărite și folo
site tot așa cum sînt cele ale stațiunii 
centrale de cercetări pentru cimbate- 
rea eroziunii solului Perieni 
dcțul nostru.

Organizațiile de partid de 
consiliile populare comunale 
ducerile unităților agricole acționează 
cu hotărîre in direcția realizării lu
crărilor de defrișări, desțeleniri, de
secări și amenajări locale. Amintesc 
că in anul precedent suprafața ara
bilă a sporit cu peste 500 hectare. 
S-au executat lucrări complexe de 
îmbunătățiri funciare: defrișări — pe

din ju-

la sate, 
și con-

In calculul efectuat au fost luate
Ioan ERHAN5,1%, MareaR.F;G.

(Continuare în pag. a III-a)
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pe Bulevardul 1 Mai Foto : E. Diehiseanu

•) Calculele au avut in vedere ipoteza că, in viitor, țările dezvoltate 
iși vor spori productivitatea in ritmuri apropiate cu cele realizate in anii 
1971—1974 (S.U.A. «- 3,9%; Suedia — 5,1%; 
Brltanie — 4,8<>;o).

ca...
Clar 

lumina zilei
Intrasem de citeva minute in halele vaste ale cunos

cutei Întreprinderi mecanice Timișoara’ si aveam sen
zația că le părăsisem abia ieri, cu toate că nu mai 
fusesem pe aici de o bună bucată de vreme.

Și, totuși, ceva mi se părea, nu știu cum, deosebit, 
ieșit din comun... Piuă la ‘ urmă mi-am dat seama 
despre ce era vorba : cu toate că acele ceasului arătau 
abia opt, iar dimineața geroasă de iarnă nil se vădea 
prea generoasă in raze solare, acolo, in hala unde mă 
aflam, era lumină. Nu orbitoare, desigur, dar sufi
cientă pentru a permite oamenilor să lucreze din plin 
la complexele mașini și utilaje:

Firește, printr-un gest reflex, mi-am înălțat privirea
••••'■a

spre tavan. Nu, nu era aprins nici unul dintre șirurile 
de lămpi de neon care străjuiau acolo, sus. „Dezlegarea 
tainei" insă tot privirea aceea instinctivă mi-a ofe
rit-o : marile luminatoare, acele briuri de geamuri care 
străbat de la un capăt la altul, in rinduri paralele, 
tavanele vastelor hale industrială, erau curate ca la
crima. La. fel și ferestrele care înconjurau hala. Nici 
o urmă de praf, nici un strop de zgură.

— Numai prin această operație, aparent simplă si 
fără pretenții, de spălare a luminatoarelor șl ferestreloi 
— precizii zimbind directorul întreprinderii, inginerul 
loniță Bagiu — s-au economisit mii de kilowați. Am 
spus nu intimplător „aparent simplă", deoarece, ca 
să trecem la transformarea, ei intr-o preocupare fi
rească, de toate zilele, a trebuit să învingem tot felul 
de prejudecăți și inerții. Oamenii se obișnuiseră „și 
așa", ba, mai mult, se găseau unii oare „teoretizau" 
precum că „de cind lumea luminatoarele halelor in
dustriale au fost cenușii de praf și zgură", deoa
rece, chipurile, „așa e industria, nu e laborator 
de farmacie". Ei. bine, noi am dovedit că și asta, ca 
și multe altele, nu trebuie privită ca o fatalitate inexo
rabilă, ci doar ca un prost obicei care poate și trebuie 
să fie dezrădăcinat spre binele producției și al oa
menilor.

O .idee simplă, ingenioasă tocmai prin... simplitatea 
ei, s-a soldat aici cu economii care — dacă ideea ar 
fi generalizată și prin alte locuri de muncă, cu lumi
natoare incă acoperite de straturi, nu o dată groase, 
de funingine și pulbere — s-ar putea amplifica la zeci 
și sute de mii de lei. Și asta absolut fără nici o in
vestiție. E clar ? Clar ca... lumina zilei.

Victor BÎRLĂDEANU
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Descriind trepidanta via
ță a Piteștiului ■ din zilele 
noastre, un confrate de 
breaslă a surprins orarul 
unei zile piteștene in mo
mentele definitorii pentru 
dinamismul care caracteri
zează existența puternicei 
capjtalo argeșena. 24 de ore 
din 24 de „foc continuu". 
Zi-noapte, noapte-zi pul- 
sind in vibrantele ritmuri 
ale unui sublim efort uman 
și material care a făcut ca, 
în ultimul deceniu, județul 
Argeș să se situeze în ie
rarhia puterii economice a 
țării noi pe locul al cinci
lea.

Aș fi adăugat acelui orar 
al unui timp ce aparține 
mai înainte de toate voinței 
oamenilor, setei Jor de au- 
todepășire, un moment dis
cret, cu inaltă încărcătură 
spirituală : ora zece dimi
neața cind se deschid ușile 
complexului muzeistic pi- 
teștean și zeci de vizitatori, 
in' majoritate tineri, pă
trund in cel mai original, 
poate, așezămînt cultural 
al Argeșului : „Muzeul e- 
cologic și de ocrotire a na
turii" — așezămint inaugu
rat abia cu vreo trei luni în 
urmă, dar care, imediat 
după deschiderea sa, a „bă
tut" toate recordurile de 

■ frecvență.
Un muzeu consacrat a- 

părării naturii la Pitești ? 
Desigur, un act de respon
sabilă cutezanță, in selec
ția implantării sale, firesc 
prin atitudinea- piteștenilor 
față de mediul lor ambiant, 
un muzeu de „probleme1' 
și nu un depozit de relicve, 
un lăcaș activ, de conștien
tizare, și nu contemplativ, 
de consemnare, a cărui fi
nalitate spirituală se poate 
numi demers civic, opinie 
cetățenească, acțiune prac
tică.

S-a născut din dragoste și 
pasiune. S-a născut din 
responsabilitatea unei pu- 
ternice urbe și a unor edili

conștienți de faptulconștienți de faptul că un 
astfel de muzeu trebuie să 
le vorbească oamenilor nu 
numai despre ce a fost, dar 
și despre ceea ce este și 
ceea ce poate fi dacă... Dar 
tocmai acestui condiționai 
„dacă" îi este consacrat spi
ritul muzeului : dacă homo 
faber, dacă homo tehnolo
gi cus va ști să opteze cu

București: noile dimensiuni ale construcțiilor de

mis din moși-strămoși întru 
lauda splendorilor acestui 
colț de lume de „picior de 
plai și gură de rai“.

Argeșenii sînt nepoții și 
strănepoții meșterului Ma- 
nole, cel ce isprăvind Q 
mindră și neasemuită po
doabă n-avea alt răspuns 
in fața perfecțiunii dobin- 
dite decît că alta și alta, de

LA PITEȘTI, UN ORIGINAL MUZEU

CONSACRAT APĂRĂRII NATURII

fermitate pentru un opti
mism sănătos, lucid, res
ponsabil. care demonstrează 
că progresul tehnic este in
tru totul compatibil cu un 
mediu ambiant sănătos, cu 
condiția ca omul 
socialiste și al 
tehnico-științifice 
vadă 
sale asupra 
diminueze și 
nocivitatea.

Piteștenii,

societății 
revoluției 
să pre- 
acțiunilorurmările

naturii, să le 
să le anihileze

ca'
nostru popor, au 
conformitate cu litera 
dulul eticii și echității so
cialiste, pentru o conlucra- 

. re în consens — și nu în
conflict — cu natura, în 
conformitate cu litera tes
tamentului de suflet trans-

întregul 
optat în 

co-

i se va cere, poate încă 
izvodi din harui și mește
șugul său. A zburat cu a- 
ripi de șindrilă și a făcut 
să țîșnească fintini in locul 
prăbușirii sale. A suportat 
sacrificiul dragostei și a cu
tezat să sfideze stagnarea. 
De sub piscul Moldoveanu
lui pină în șesurile din 
poala Bărăganului, urmașii 
de azi ai ltli Manole au du
rat o lume a lor, de cetăți 
industriale, de mari și pu
ternice unități agricole, au 
clădit urbe noi, le-au dat 
însemnele puterii și confor
tului.

Piteștenii, care 
urmă au lansat 
unei ambițioase
intre orașele țării, au strins

acum, între tezaurele 
de suflet, argumentele/vi
zuale ale unei noi și pate
tice chemări în spiritul le
gii privind protecția mediu
lui înconjurător — una din
tre cele mai frumoase și 
emoționante legi din isto
ria României, o limpede 
înfăptuire > a umanismului 

. revoluționar. Și, pentru 
aceasta, au privit nu numai 
prezentul, au scrutat nu nu
mai viitorul, ci au inves
tigat cu minuție trecutul. 
Vrind să ofere o sinteză a 
principalelor probleme ale 
ecologiei și ocrotirii me
diului ambiant, muzeografii 
piteșteni, in/ frunte cu bio
logul Radul Stancu și cu 
sprijinul de nădejde al co
misiei județene pentru pro
tecția mediului înconjură
tor prezidată de Ionel Dicu. 
au organizat tinărul și ori
ginalul muzeu in trei sec
țiuni. Evoluțlonismul (filo- 
genia regnuriloi' animal și 
vegetal), Ecologie generală 
(relațiile din natură fără 
intervenția omului) și Re
lația om-natură cu toate 
implicațiile pe care le-au 
avut de-a lungul timpului 
civilizațiile ■ umane asupra 
mediului ambiant și, cu de; 
osebire, cele din epoca teh
nologică.

O sală specială este con- 
sațrată istoricului ocrotirii 

în țările românești 
vechi

cu ani in 
chemarea 
întreceri

sacrata ________
naturii L. ’J..'"'. ...
Au fost descoperite 
hrisoave, „legi ale pămîntu
lui". acte domnești cum 
sint cele reglementind „bra
niștile" sau „opreliștile" de 
„stricare a naturii", cum 
sint cele aparținînd lui 
Vlad Vintilă din 1533, ale 
domnitorului moldovean 
Ștefan Tomșa din 1621. Sint 
acte care au premers sau 
au fost contemporane la 
vremea lor cu cele mai 
înaintate inițiative pentru

Ioan GRIGORESCU
(Continuare în pag, a Il-a)

în lumea 
asaltată și 
exacte și de modalitățile tehnice, in
terpretului de muzică îi revine no
bila misiune de a încorpora în cîntul 
său'căldura omenească, acea făclie a 
entuziasmului in stare să atragă oa
menii spre muzica înaltă și să-i con
vingă prin intensitatea și căldura tăl
măcirii sale. Interpretul a fost, este 
și rămine un factor important in pro
cesul de formare a unui public nou, 
deci un eficient mijloc de răspîndire 
in cele mai dife
rite straturi ale ~ 
societății 
a marilor valori 
acumulate 
lungul secolelor. 1

în consensul acestor probleme se 
înscrie și simpla constatare cu pri
vire la extinderea continuă a litera
turilor muzicale naționale și univer
sale. Trăim într-o perioadă deosebi
tă, extrem de dinamică, în care ne
numărate compoziții ale trecutului 
mai indepărtat sau mai apropiat se 
înscriu cu iuțeală în repertoriul con- • 
temporan, stîrnind interes fie sub 
aspectul unor descoperiri sau redes
coperiri, fie Sub cel al depistării unor 
valori sau trăsături caracteristice in
suficient înțelese și apreciate pe par
cursul timpului. Aceasta nu exclude 
din păcate și punerea în circuit a 
multor lucrări nesemnificative, care 
ilustrează, într-un anume stil al epo
cii. o tendință de importanță cu totul 
secundară. Pe de altă parte, interpre
tului contemporan i se cere in prin
cipiu să tină pas cu dezvoltarea crea
ției moderne, și aceasta in condițiile 
unei dezvoltări vertiginoase.

Datorită specializării și preocupări
lor sale multilaterale, interpretul 
contemporan care se pune cu trup și 
suflet în slujba promovării muzicii 
moderne, alege din ansamblul par
titurilor la dispoziție acele lu
crări pe care el le consideră repre
zentative, în urma unor acte de se
lecție prin care desparte ceea ce i se 
pare trainic și peren de ceea ce 1 se 
pare artizanal și efemer. Misiunea 
lui este cu atit mai grea cu cit dile-

modernă, tot mai mult 
dominată de științele

umane

de-a

187 ha ; desțeleniri — pe 264 ha ; ni
velări de terenuri alunecate — pe 
180 ha ; decolmatări de canale, pre
cum și îndiguiri pentru regularizări 
de albii, desecări. Ele au fost reali
zate prin muncă patriotică, Ia care au 
participat mii de cetățeni.

în . ce privește buna gospodărire a 
pămîntului avem mult de făcut. în 
criticile îndreptățite făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la consfătui
re. ne regăsim propriile noastre 
neajunsuri. Există cooperative agri
cole, cum sînt cele din 
țercooperatiste Puiești. 
șești, Codăești, comuna 
altele, care în ultimul 
acționat în suficientă măsură pentru 
efectuarea lucrărilor prevăzute în 
programele proprii. Un control făcut 
recent de comitetul județean de par- 
tid a scos in evidență și alte neajun
suri în ce privește gospodărirea fon
dului funciar. S-a cerut organizațiilor 
de partid, conducerilor unităților 
agricole să ia în evidență și să urmă
rească punerea în valoare a tuturor 
suprafețelor nefolosite, să lichideze 
drumurile inutile, să raționalizeze 
amplasarea construcțiilor.

Pe lingă măsurile concrete înscrise 
în programul județean de îmbunătă
țiri funciare, organele și organizațiile 
de partid, consiliile locale ale Fron
tului Unității Socialiste au inițiat ac
țiuni de masă pentru a realiza in 
197? o sporire a suprafeței arabile cu 
încă 500 hectare. Comuna Tutova a 
chemat la intrecere toate consiliile 
comunale ale Frontului Unității So
cialiste din județ, toți cetățenii din 
satele vasluiene pentru executarea 
unui important volum de lucrări de 
îmbunătățiri funciare. Chemarea a 
declanșat, in comunele județului o vie 
activitate. Mai ales in comunele Tu
tova. Blăgești. in consiliile intercoo- 
peratiste Fălciu, Banca, Murgeni etc. 
s-au și executat unele lucrări. în 
afară de măsurile de ordin organiza
toric. avem în vedere acțiuni cu ca
racter politico-educativ pentru con
vingerea cetățenilor asupra necesității 
și insemnătății bunei gospodăriri a 
pămîntului. Popularizarea experienței 
pozitive este susținută de gazeta ju
dețeană „Vremea nouă“, care publică 
cu regularitate rubrica „Fiecare pal
mă de pămint — judicios folosită". 
De asemenea, se organizează schim-

consiliile in- 
Zorleni, Ri- 
Todirești și 
timp nu au

i

(Continuare în pag. a III-a)

Wilhelm BERGER

mele muzicii moderne se accentuea
ză și își diversifică fațetele.

$i este de la sine ințeles că accep
țiunea de interpret se răsfringe deo
potrivă asupra unei personalități fie 
ea dirijor, pianist, violonist sau cin- 
tăreț, cit și asupra unor cupluri sau 
formații cu profil concertant-ca- 
meral, sau asupra unor mari colecti
vități interpretative cum sînt ansam
blurile simfonice și corale, mergind 
pînă la marile corpuri sonore de ge

nul oratoriului și 
operei lirice. în 
realitatea vieții 
muzicale, fiecare 
unitate interpre
tativă se trarts- 

de opțiune și deci-formă într-un for
zie cu efecte imediate și hotăritoare 
în circuitul concertelor publice, in 
programarea repertoriilor aferente 
stagiunilor, necesar nuanțate, in emi
siunile de radio și televiziune, precum 
și in producția de discuri. In relația 
dintre tradiție și inovație, interpretul 
de real prestigiu șicompetență se ade
verește a fi o verigă de extraordi
nară importanță. Se observă o nece
sară apropiere intre interpret și com
pozitor, interpretul încercind să trea
că limitele specialității sale și să im- 
brățișeze elemente ale profesiei de 
compozitor. La rindul lui, compozito
rul se simte îndemnat să-și asume 
calitatea de interpret, apărind din ce 
în ce mai des, sau mai exact în li
mita posibilităților, in postura de di
rijor, de sfetnic al unor ansambluri 
camerale și de îndrumător și promo
tor al unor formații artistice de ama
tori, teren pe care, în cadrul Festi
valului național „Cintarea României", 
au fost înregistrate acțiuni de real 
succes. Misiunea de interpret se con
jugă așadar cu misiunea de exeget 
al creației muzicale și astfel psiholo
gia și motivația actului interpretativ 
dobîndesc sensuri și înțelesuri supe
rioare.

De altfel și prezența tot mai stă
ruitoare a compozitorului contempo
ran în sferele activității cu specific 
muzicologic și pedagogic sau in
(Continuare în pag. a IV-a)
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[faptul]
jOIVERS!
I îi poartă ■
j numele I

„Tare mult ne-am dorit să .
| avem și noi un copil — ne
t scriu soții Doina si Cristian I. ! 

Atit de mult incit, la un mo-
I ment dat, văzind că medicii pe 8 

I care i-am consultat nu ne dă- I
8 deau prea mari speranțe, ne-am
. gindit să infiem un copil. Dar ■ 

I iată că soția a fost luată in gri-
0 ja doctoriței Liliana Constantin • 

de la spitalul Fierbinți-Tirg, ju-
8 dețul Ilfov. Și, odată cu aceas- I

I ta, au renăscut si speranțele | 
noastre, care ni s-au împlinit.

■ Acum, casa ni s-a umplut de | 
bucurie. Avem o fetiță. în nu-

” mele ei, aducem si pe această • 
cale mulțumiri doctoriței pentru .

| priceperea si omenia de care a
| dat dovadă". întru amintirea I 

binelui făcut, fetiței lor i-au
Ipus, pe lingă numele Andreea, I 

și pe cel al doctoriței — Liliana. |

ORGANIZAȚIA DE PARTID- 
stimulator și coautor moral al propunerilor 

și inițiativelor muncitorești
La Botoșani, comitetul municipal de partid poate și trebuie să generalizeze experiența înaintată

întărirea democrației muncitorești, crearea din Inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a consiliilor oamenilor muncii, din care face parte 
un număr sporit de muncitori ce lucrează nemijlocit in producție șl care 
poartă răspunderea pentru buna gospodărire a unităților, exprimă creș
terea rolului conducător al clasei muncitoare în societate, condițiile create 
pentru ca cei ce muncesc să participe direct la actul de conducere șl 
să hotărască — în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari 
ai mijloacelor de producție — asupra tuturor problemelor care privesc 
activitatea unităților respective.

Cuv.ln.fal 
cititorilor, 

CUVlNTUL 
OAMENILOR
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Tita, 
căprioara

Pensionarul Constantin Obăgi- 
lă din Caracal s-a intors, in 
vara trecută, de . la Călimănesti 
cu un pui firav de căprioară pă
răsit de mama lui, probabil din 
cauza unor braconieri. L-a în
grijit cu biberonul și l-a crescut 
cum s-a priceput. „în momentul 
de fată — ne scrie el — puiul 
de căprioară s-a făcut mare, 
zburdă toată ziua și s-a împrie
tenit cu orătăniile din ogradă, 
dar mai ales cu copiii. Acum, că 
s-a făcut mare, chiar dacă o să 
ne vină greu să ne despărțim 
de frumoasa Tita, ea va trebui 
redată naturii. Dar — fiind cres
cută în mijlocul oamenilor — aș 
vrea să ajungă la o'rezervație 
sau într-un loc unde nu sînt 
animale de pradă sau oameni 
răi și lacomi". Cine se „în
scrie" la cuvînt?

În atentia 
unor 
chilipirgii

Prin prezenta notă se aduce la 
cunoștința tuturor celor care 
l-au „cunoscut" pe Dan Popescu, 
care se dădea drept „funcționar 
superior", „responsabil de ma
gazin" și al altor firme, precum 
că sus-numitul, foarte amabil, nu 
era nici funcționar, nici respon
sabil. Și se aduce la^jQurțqștința,, 
tuturor celor care vpi^u-.șă-și . 
procure diferite casetofoane, 
magnetofoane și alte aparate și 
care i-au încredințat 'lui Dan 
Popescu, cu o naivitate de neîn
țeles, bani grei (între, 2 000 și 
8 000 lei) că pot să-și ia gîndul 
de la ei. Pe cit de repede (in 
cîteva luni) a „încasat" de la 
ei peste 70 000 de lei, pe atît de 
repede i-a și prăpădit în petre
ceri și chefuri interminabile. Și 
se mai aduce la cunoștința celor 
interesați (citește înșelați) că 
Dan Popescu se numea, de fapt, 
Gheorghe Țugui, un individ fără 
ocupație și cu antecedente pena
le din comuna Brusturi-Drăgă- 
nești, județul Neamț.

Și după cum ne aduce și nouă 
la cunoștință maiorul Nicolae 
Macovei, de la miliția munici
piului Gh. Gheorghiu-Dej, Dan 
Popescu, alias Țugui, se află a- 
cum la... locul lui.

S-a întâmplat 
într-un
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autobuz |
Autobuzul de pe ruta Bucu

rești—Crevedia circula normal. I 
Călătorii stăteau liniștiți, la i 
locurile lor. Mulți dintre ei, ■ 
fiind vecini sau cunoscuți, dis- . 
cutau de una și de alta. La un I 
moment dat, între un călător I 
(Petre Ion) și o călătoare (Ma
ria D.) s-a iscat, din te miri ce, 1 
o discuție mai „aprinsă". Discu- g 
ția a devenit ceartă. La cobori- 
rea din autobuz, cearta a deve- ■ 
nit busculadă. Din încăierarea | 
produsă, Maria D. a fost doborî-- • 
tă la pămînt. Internată de ur
gență în spital, s-a constatat că 
fusese lovită cu un cuțit. Din J 
investigațiile întreprinse de or
ganele de miliție rezultă că ea | 
nu a fost lovită de Petre Ion cu 
care se certase, ci de... soțul ei. 1 
Acesta, sărind în apărarea soției, 
dintr-o mișcare greșită, în loc 
să-1 lovească pe cel cu care ea I 
se certase, și-a lovit propria 
consoartă. Aflăm de la spital I 
că Maria D. se află acum în | 
afara oricărui pericol.

I Nașul
j lui „Păcală" |
!
I i
I
I

!
i
iI
i

Un necunoscut a bătut la ușa 
casei bătrinei Ana Sichet din 
Satu Mare, pe care a întrebat-o:

— Bună ziua, nană dragă. 
Nu-ți fie cu supărare de între
bare : Nu cumva a stat sau mai 
stă la dumneata unul de-i zice 
Vasile Lăcătuș din Româneștii 
Sălajului ?

Bătrîna i-a răspuns că n-a 
auzit de nici un Lăcătuș, după 
care musafirul nepoftit a dat să 
plece, dar nu mai. înainte de a 
înșfăca o haină de blană din 
cuier. Strigătele bătrînei au fost 
auzite de subofițerul de miliție 
Traian Oros. Imediat, subofițe
rul a pornit în căutarea musa
firului, pe care l-a ajuns din 
urmă și l-a Întrebat : „Nu cum
va dumneata ești Vasile Lăcă
tuș din Româneștii Sălajului ?“ 
„Eu mi-s“ — a răspuns el. 

, Văzind insă cu cine are de-a 
face. Individul a dat s-o rupă 
la sănătoasa. N-a mai apucat.

I
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu spriținul corespondenților 
„Scinteii"

I

I
I
i
I
I
I
I

în această ordine de idei, mai ales 
acum. în vederea unei pregătiri te
meinice a adunărilor din întreprin
deri, are o importanță cu totul deo
sebită sarcina organelor și organiza
țiilor de partid privind stimularea 
oamenilor muncii de a participa 
direct la soluționarea sarcinilor 
noi, calitativ superioare care re
vin colectivelor de muncă _ în cel 
de-al 3-lea an al actualului cincinal, 
prin cit mai multe și mai substan
țiale propuneri, sugestii, observații 
critice pentru înlăturarea neajunsu
rilor, concomitent cu grija ca factorii 
de răspundere să ia în considerare 
aceste propuneri în vederea aplicării 
lor neîntirziate.

Ce ne relevă activitatea desfășu
rată pe acest tărîm de organizațiile 
de partid de la I.M.A.'I.A. și între
prinderea de confecții din Botoșani ?

— Cadrul organizatoric creat prin 
adîncirea și perfecționarea continuă 
a democrației socialiste ne-a deter
minat să ne reconsiderăm în spirit 
critic si autocritic atitudinea față de 
ceea ce înseamnă valorificarea pro
punerilor comuniștilor, ale celorlalți 
membri ai colectivulyi — ne spunea 
tovarășul Petru Mihalache, secreta
rul comitetului de . partid de la 
I.M.A.I.A. Ideea care ne călăuzește 
acum este aceea de a asigura in 
orice împrejurare receptivitatea ma
ximă, cale liberă ideilor, propuneri
lor formulate de oameni, de a pune 
în evidentă, în interesul bunului mers 
al muncii, sîmburele valoros pe care 
ele îl conțin. Putem spune — și nu 
exagerez — că nu a existat în ulti
mul timp propunere ori sugestie a 
vreunui muncitor sau specialist care 
să nu facă obiectul unei analize co
lective și asupra căreia să nu ne fi 
aplecat cu toată atentia și solicitudi
nea. în acest scop folosim în ultima 
vreme o metodă pe care o conside
răm eficientă.

Pentru a se asigura. în primul rînd. 
o evidență riguroasă a tuturor pro
punerilor și sugestiilor, a fost consti
tuit un colectiv care are menirea de 
a centraliza într-un registru unic toa
te propunerile și sugestiile persona
lului muncitor formulate în adunări de 
partid, adunări generale ale oameni
lor muncii, ședințe ale grupelor sin
dicale sau ocazional. Același colec
tiv — din care fac parte secretarul

comitetului de partid, alți comuniști 
cu o temeinică pregătire și expe
riență profesională — se ocupă și de 
examinarea atentă a fiecărei propu

la turnătorie, Mihai Iacob, a propus, 
la un moment dat, asigurarea func
ționării cu randament superior a ra
melor la aparatele de amestecat. 
Comitetul de partid l-a desemnat 
pe inginerul Constantin Agapie să 
coordoneze rezolvarea cit mai ope
rativă a lucrărilor. Cu cine a con
lucrat inginerul pentru îndeplinirea 
sarcinii ce-i fusese încredințate ? 
Chiar cu echipa Iui Mihai. Iacob 1 
La fel s-au rezolvat cele mai multe 
dintre propuneri : antrenindu-i di
rect la muncă concretă pe cei ce le-au 
făcut, adică pe cei care erau direct

® Toate propunerile — supuse unei 
temeinice analize colective © „Registrul 
unic“ de evidență a sugestiilor © Publicitate, 
popularizare și măsuri concrete de fina
lizare ® Fiecare membru al comitetului 
de partid răspunde pentru materializarea 

, cite unei inițiative

neri și fixarea termenului de solu
ționare. Tot in răspunderea membri
lor colectivului cade și asigurarea 
unei publicități corespunzătoare, 
știut fiind că receptivitatea față de 
propunerile oamenilor constituie un 
factor important pentru stimularea 
acestora, încurajează căutările și gîn- 
direa creatoare.

O preluare de către comitetul de 
partid a sarcinilor ce revin con
siliului oamenilor muncii ori comite
tului sindical ? Nicidecum. Dimpo
trivă, o creștere a răspunderii comi
tetului de partid, pornind, de la înțe
legerea adevărului și necesității ca 
receptivitatea față de propunerile 
oamenilor muncii să fie însoțită 
totodată de măsuri ferme pentru 
aplicarea lor. în acest spirit, pentru 
fiecare propunere consemnată în 
registru, alături de cadrul de 
specialitate numit să răspundă de so
luționare și de urmărirea aplicării în 
practică, este repartizat și unul din
tre membrii comitetului de partid. 
Aceasta, firește, pentru urmărirea fi
nalității concrete, adică pentru obți
nerea rezultatului economic scontat.

Dar sprijinul și controlul comite
tului de partid nu se opresc aici. Să 
exemplificăm. Șeful unei echipe de

interesați și își făceau un titlu de 
cinste din aplicarea propriilor pro
puneri. Se înțelege, aici a intervenit 
și sprijinul Cu materiale și asistență 
tehnică, aspecte urmărite, de ase
menea, cu deosebită atenție de co
mitetul de partid.

Valorificarea eficientă a propune
rilor și sugestiilor oamenilor își are 
explicația și în metodele de control 
folosite, modul în card sînt soluțio
nate acestea făcind obiect de analiză 
in colectivul amintit cel puțin o dată 
la două săptămini. Așa se face 
că din 261 de propuneri făcute de 
oamenii muncii în întreg anUl 1977, 
doar 6 au fost transferate, din mo
tive obiective, spre rezolvare, pentru 
începutul acestui an. Și ar mai fi de 
consemnat un alt element esențial : 
prin aplicarea propunerilor șl su
gestiilor oamenilor muncii, în 1977, 
I.M.A.I.A. Botoșani a înregistrat o 
economie de metal din care s-au 
realizat piese de schimb pentru ma
șini agricole și tractoare în valoare 
de peste 2,1 milioane lei. Pe alt plan, 
procedînd așa cum s-a arătat, comi
tetul de partid și-a îmbogățit pro
pria experiență in munca directă cu 
oamenii, în cunoașterea îndeaproape 
a preocupărilor și posibilităților lor,

a modalităților concrete de a-i ajuta 
în îmbogățirea unor cunoștințe pro
fesionale și materializarea unor pro
iecte interesante' pe care ei le-au 
conceput.

Cum se petrec lucrurile la între
prinderea de confecții 1 Să amintim, 
mai .întîi. că de rezolvarea propune
rilor oamenilor muncii se ocupă cum 
poate și cil poate comitetul sindical, 
însăși înregistrarea lor lasă de dorit, 
responsabilitățile privind rezolvarea 
fiind nenominalizate, iar termenele 
— stabilite parcă pentru a acoperi 
întregul calendar al anului. Ca ur
mare, o propunere — care nu pre
supune investiții, ci doar un efort 
de mai bună ■ organizare — vizînd 
retribuirea în acord global, avînd ter
men de realizare anul 1977, abia se 
află în studiu. Alte propuneri, între 
care asigurarea unui spațiu pen
tru calificarea complexă a noilor în
cadrați sau realizarea in secții a 
unor dotări sociale — însușite de fo
rurile de decizie — au fost tergi
versate de la un trimestru la altul.

Firește, nu doar numărul propu
nerilor nesoluționate îl avem acum 
în vedere, ci mai ales atitudinea ma
nifestată fată de acestea. Pentru că, 
din păcate, o dată însușite propu
nerile de către consiliul oameni
lor muncii, autorii lor nu mai sînt 
înștiințați asupra modului și terme
nului de soluționare. De altfel, este 
locul să amintim că. de o bună bu
cată de vreme, nici în consiliul oa
menilor muncii, nici în vreo plenară 
a comitetului de partid nu s-a mai 
vorbit, despre soarta propunerilor 
uitate prin procesele verbale ale di
feritelor ședințe. Mai este cazul să 
ne întrebăm care- sînt efectele unei 
asemenea lipse de solicitudine și res
pect față de propunerile oamenilor 
pentru îmbunătățirea activității în 
unitatea lor ? Să ne mai mirăm că 
în ultimul timp a scăzut considerabil 
numărul propunerilor ?

Cele două moduri diametral o- 
puse de a lucra — pe care 
le-am supus atenției — sugerea
ză necesitatea organizării neintîrzia- 
te. de către comitetul municipal de 
partid, a unei analize comparative în 
organizațiile de partid vizate (și poa
te nu numai între ele) și, pe acest: 
temei, a unui schimb de experiență 
privind modalitățile cele mai eficien
te de valorificare cit mai operativă 
a propunerilor muncitorilor in inte
resul perfecționării muncii. îndepli
nirii angajamentelor suplimentare 
asumate în acest an și în actualul 
cincinal.

MUNCII

Punem în valoare noi surse
de economisire a energiei electrice
Alexe Chirvase, maistru la în

treprinderea de ventilatoare și re- 
ductoare — Vaslui :

încă din prima lună a anului, co
lectivul de. oameni ai muncii din 
întreprinderea noastră, situată pe 
platforma industrială a- orașu
lui . Vaslui, a acordat o grijă 
sporită folosirii și gospodăririi ra
ționale a energiei electrice. Cum 
se acționează, în mod concret, la 
întreprinderea noastră ? Mă refer 
mai întîi la centrala , termică de 
zonă, care furnizează aburi și apă 
caldă mai multor unități economice 
de pe platformă. Aici s-a raționa
lizat consumul de energie prin 
secționarea la strictul necesar 
a iluminatului electric, deoarece 
proiectantul prevăzuse o sumede
nie de tuburi fluorescente. S-a
trecut apoi la reducerea consumu
lui de energie 
de forță și la 
La cazanele care 
două motoare am

la instalațiile 
unele cazane, 
funcționau cu 

recurs la un
singur motor, care rezolvă la fel 
de bine nevoile producției. Dacă 
facem și un scurt calcul vedem in

ce constă eficienta. în 24 de ore eco
nomisim circa 526 kilowați/oră, ceea 
ce înseamnă într-un an aproape 
200 000 kilowați/oră. Luind în cal
cul intervențiile pe care le vom 
face la al doilea cazan, economiile 
se dublează.

în ce privește iluminatul din 
centrala termică, prin reducerea 
tuburilor la strictul necesar, econo
misim circa 19 kilowați/oră în 24 de 
ore. Resurse avem și în alte sec
toare de producție. La tratamentul 
termic, de exemplu, acum cuptoa
rele se folosesc numai pentru șar
jele complete, economisind astfel 
energie și în același timp sporind 
randamentul acestora. în halele de 
producție s-a extins în totalitate 
iluminatul local la mașini. încă o 
sursă de economisire a energiei 
electrice o avem la turnătoria de 
metale neferoase. Măsurile luate 
pentru confecționarea unui număr 
mai mare de modele asigură tur
nări operative și reducerea consi
derabilă a consumului de energie 
electrică pe kilogramul de metal 
topit. «

O barieră și mai multe promisiuni...
neonorate

Progresele sînt vizibile;
rezervele

— Unora, așa cum ni s-a întîm- 
plat și nouă la început — ne spunea 
I. Radar, președintele cooperativei 
meșteșugărești „Avîntul" din Covas- 
na — creșterea în 1977 a serviciilor 
publice cu mai bine de 40 la sută le 
părea de-a dreptul imposibil de reali
zat. Și totuși, cifra planificată a de
venit în final realitate, prin plusul 
de efort făcut de a ne racorda acti
vitatea la cerințele populației, diver- 
sificînd în permanență oferta de 
prestații.

...Cu aproape zece luni în urmă, 
ziarul nostru, făcind radiografia ser
viciilor meșteșugărești din județul 
Covasna, semnala serioasele restan
țe acumulate aici de mai multă vre
me. Cum se prezintă lucrurile în 
momentul de față ? Asemenea coope
rativei „Avîntul", toate celelalte uni
tăți din județ au înregistrat progrese 
de la lună la lună, volumul presta
țiilor sporind de la 3,8 milioane lei/ 
lunar — la data apariției articolului 
— la peste 5 milioane lei în prezent, 
realizările fiind cu peste 26 la sută 
mai mari față de 1976.

— Critica, deși aspră, ne-a pus in 
situația să ne revedem concepția de 
organizare. a muncii — ne-a spus L. 
Mike, președintele Uniunii județene 
a cooperației meșteșugărești. Ca a- 
tare, am mutat accentul preocupări
lor de la activitățile de serie și coo
perare la activitatea de prestări de 
servicii, aceasta constituind, de fapt, 
principala noastră sarcină economică 
și socială. S-au organizat imediat 
după apariția articolului comanda
mente speciale la fiecare cooperati
vă, au fost fixate sarcini fizice de 
plan pe fiecare unitate de prestări, 
iar lunar s-a analizat cu toți șefii 
de ateliere situația prestațiilor pe 
grupe de servicii (urmărindu-se ca 
indicator de comparație volumul pre
stațiilor raportat la numărul locui
torilor din fiecare localitate). Dintre 
măsurile organizatorice amintesc : 
redistribuirea a peste 30 de meseriași 
de la activitățile de serie la cele de 
servire publică ; reprofilarea și reor
ganizarea unor unități în vederea 
sporirii numărului de ateliere de 
servire ; organizarea unui număr de 
16 echipe specializate în lucrări de

însă nu s-au epuizat

(Urmare din pag. I)

reglementarea raportului o- 
mului cu natura adoptate 
in cele mai avansate pe 
atunci țări europene. Lor 
Ii se adaugă actele referi
toare la ocrotirea faunei și 
a florei din veacul trecut, 
legea asupra vînătorii din 
1872, legea pentru ape din 
1884, legea sanitară din 
1885 și regulamentul pentru 
industriile insalubre din 
1894. Ca un corolar de înal
tă responsabilitate a omului 
socialist față de natură, in 
zilele noastre vin să regle
menteze protecția mediului 
înconjurător importantele 
legi votate de Marea Adu
nare Națională, despre care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Programele na

reparații și construcții de locuințe 
pentru populație ; introducerea ta
loanelor de calitate in fiecare uni
tate.

Demn de reținut este și faptul că 
revitalizarea serviciilor publice din 
județul Covasna a avut loc în con
dițiile în care și ceilalți indicatori de 
plan au fost îndepliniți cu bune re
zultate. Astfel, planul producției- 
marfă pe primii doi. ani ai cincina
lului a fost realizat încă de la 19 no
iembrie 1977 ; la export sarcinile din 
1977 au fost depășite cu 1 miljon lei 
valută ; la fondul pieței s-au livrat

Serviciile publice 
în județul Covasna

suplimentar mărfuri de' aproape 9 
milioane lei.

Consemnînd cu satisfacție bilanțul 
progreselor înregistrate de meșteșu
garii din Covasna, reținem atenția 
factorilor în drept asupra unor re
zerve încă insuficient folosite, care 
pot duce la perfecționarea, în conti
nuare, a serviciilor publice din a- 
ceastă parte a țării.

...Sintem la unitatea de blănărie nr. 
48 din orașul Sf. Gheorghe. Față de 
situația de acum 10 luni, programul 
de funcționare a fost îmbunătățit (ca 
de altfel la toate unitățile vizate a- 
tunci în articol), lucrîndu-se în pre
zent cu publicul și după-amiaza (îna
inte programul era numai de dimi
neață). Drept rezultat, numărul soli- 
citanților a crescut simțitor. Din 
păcate, nu a sporit în aceeași mă
sură și capacitatea de execuție a ate
lierului. Ca atare, numeroase co
menzi sînt refuzate, iar cele pri
mite durează extrem de mult.

— Chiar din aceste zile, activită
țile de argăsit și vopsit vor trece la 
o altă unitate, urmînd ca forța de 
muncă să o folosim în exclusivitate 
la confecționat — ne spunea respon
sabilul atelierului.

O măsură, desigur, binevenită, dar

de ce nu a fost finalizată pină la ve
nirea iernii, cind, se știe, începe se
zonul de virf la blănărie ?

Cu jumătăți de măsură s-a acționat 
și în alte privințe. în activitatea de 
confecții-textile și încălțăminte la 
comandă, deși s-au introdus acum 
termene-limită de execuție, ele nu 
se respectă decît în rare cazuri. La 
unitatea de încălțăminte nr. 44, de 
exemplu, termenele afișate sînt de 
15—20 zile, dar în realitate comenzile 
se onorează în ...4—5 săptămini. La 
tricotaje, ce-i, drept, termenele se 
respectă, dar> cetățenii tot nu sînt 
mulțumiți de calitatea servirii. Cen
trul de creație al cdoperatorilor de 
la cooperativa „Hărnicia" din Sf. 
Gheorghe nu a mai prezentat publi
cului nici un model .nou de tricotaje 
de aproape 3 luni. (Se manifestă încă 
un interes precumpănitor al centru
lui de creație pentru producția de 
serie, în dauna prestărilor de servi
cii).

. Iată și un alt exemplu al jumătă
ților de măsură. în noile cartiere 
Simeria și Ciucului din Sf. Gheor
ghe, in care acum 10 luni semnalam 
insuficiența unităților de servire pu
blică, s-au luat între timp măsuri de 
completare a rețelei de ateliere. în 
schimb, in cartierul Gării, oferta de 
servicii meșteșugărești se rezumă, 
deocamdată, la... o frizerie. (Se aș
teaptă construirea unor noi unități, 
dar acestea sînt prevăzute să apară 
abia peste 1—2 ani).

— De ce nu amenajați, provizoriu, 
chioșcuri de prestări-servicii, așa 
cum se procedează în atîtea alte lo
calități ? — l-am întrebat pe Ștefan 
Pușcaș, președintele cooperativei 
„Hărnicia".

— Vom analiza această posibilita
te — ne asigură interlocutorul.

Există, așadar, încă suficient cîmp 
de acțiune pentru perfecționarea ac
tivității meșteșugarilor din județul 
Covasna. Sperăm că aceștia, pornind 
de la progresele de pînă acum, vor 
valorifica mai bine rezervele existen
te, astfel incit serviciile publice de, 
aici să se ridice la nivelul cerințelor 
și al exigențelor populației.

Mihal IONESCU

Silvestri AIEENEI
corespondentul „Scinteii"

Gheorghe Frangulea și alți 34 
de semnatari din satul Vasile A- 
lecsandri, comuna Braniștea, jude
țul Galați :

în anul 1976, odată cu desfă
șurarea lucrărilor de dublare a 
liniei ferate Galați—Tecuci, intr-o 
adunare populară ce a avut loc in 
satul nostru, s-a propus ca bariera 
C.F.R. să fie mutată de la locul 
vechi cu circa 150 m, cu scopul de 
a se crea o intrare in locali
tate mai frumoasă, schimbarea 
propusă încadrindu-se în noul 
plan de sistematizare. Propunerea 
a fost adusă la cunoștința organe
lor de partid și de stat din comu
nă, precum și unor direcții jude
țene competente, care au accepta- 
t.-o. O dovadă în acest sens este 
și faptul că Regionala C.F. Galați 
a construit cantonul pentru barie
ră pe noul loc. Dar, spre surprin

derea noastră, a omis să mai con
struiască și... pasajul de trecere pes
te linii, precum și celelalte insla1 
lății necesare barierei. Astfel că 
au trecut doi ani de cind bariera 
a fost desființată, iar alta nu S-a 
mai construit, așa cum au fost 
promisiunile.

Singura intrare in sat dinspre 
șoseaua națională este un drum 
pe sub calea ferată, pe care 
nu pot circula însă decil căruțe, 
mașini mici și autocamioane cu 
gabarit redus. Pe vreme ploioasă 
și în iernile cu zăpadă abundentă 
și acest drum devine impractica
bil. O seamă de mașini și utilaje 
cu gabarit mare (combine, autoa-- 
tellere, automacarale. izoterme 
etc.) trebuie să ocolească circa 
8 km. Iar in campaniile de recoltare 
remorcile nu pot fi încărcate la 
capacitatea rnakimă, deoarece nu 
pot trece pe drumul respectiv.

Îmbunătățiri necesare în organizarea 
practicii studenților în producție

Aurelia Stan, studentă, Institu
tul politehnic Cluj-Napoca :

Studenții Institutului politehnic 
din Cluj-Napoca s-au integrat ac
tiv în noile structuri de învăță- 
mînt, în cadrul cărora pregătirea 
practică, educația prin muncă și 
pentru muncă au dobîndit un rol 
hotăritor. Cei din anul I și al II- 
lea își desfășoară activitățile prac
tice in atelierele proprii ale insti
tutului pe baza unui plan de pro
ducție, iar cei din anii mai mari 
în întreprinderi, avînd statut iden
tic cu personalul muncitor.

în procesul integrării se fac 
insă simțite și anumite neajun
suri de ordin organizatoric. A- 
telierul-școală este mult prea 
mie față de numărul mare al 
studenților, iar în unele întreprin
deri studenții sînt simpli asistenți 
pe lingă muncitori. Asta, fie din 
vina cadrelor din unitățile unde 
se desfășoară practica, fie din cea 
a studenților care se complac in 
asemenea situație. Pentru reme
dierea acestei stări de lucruri aș 
propune constituirea unei echipe 
mixte de muncitori și studenți care

să realizeze lucrări de tehnică și 
tehnologie avansate și chiar de 
cercetare. De asemenea, ar fi ne
cesară atragerea într-un număr 
mai mare a studenților la realiza
rea convențiilor și contractelor de 
cercetare pe care institutul, facul
tățile, catedrele le încheie cu uni
tățile economice. Ar trebui, totoda
tă, găsite mijloace adecvate pentru 
valorificarea practică a lucrărilor 
de diplomă, a proiectelor studenți
lor, ' mai ales că multe din ele 
prezintă interes pentru perfecțio
narea producției și a muncii. A- 
ceasta ar stimula spiritul de cute
zanță al studenților în explorarea 
de noi căi și mijloace de moderni
zare a producției. în sfirșit, cred 
că reprezentanții întreprinderilor, 
membri ai consiliilor profesionale 
și senatelor ar trebui să se inscrie 
mai activ în sfera drepturilor și 
obligațiilor ce le revin, pe măsura 
mandatului cu care au fost împu
terniciți. în ceea ce ne privește, 
noi studenții vom depune toate e- 
l’orturile pentru a deveni cadre 
bine pregătite, oameni de 'nădejde 
în domeniile în care vom fi che
mați să lucrăm.

Au toga ră doar cu numele
Prof. ing. Tudor Morariu, str. 

Liviu Rebreanu nr. 17, ap. 23, sec
torul 4, București :

Autobuzele care pleacă și sosesc 
în autogara Pantelimon transportă 
zilnic mii de călători înspre și 
dinspre Brănești, Cernica, Piteas
că, Belciugatele, Bălăceau,ca, Căl- 
dăraru și alte localități. între a- 
cești călători, mulți sînt elevi. Deși 
există o asemenea afluență de că
lători, în autogară nu sînt peroane 
amenajate. Autobuzele opresc in 
apropierea liniei de tramvaie nr. 
28, fapt care poate genera grave 
accidente. Călătorii sint lăsați în 
stradă, pe un loc unde trotuarul 
este înalt și închis de un grilaj, 
tocmai pentru a opri trecerea pie
tonilor. Această stare de lucruri 
durează de peste doi ani, de cind 
întreprinderea „Antilopa" a îngră
dit și folosește ca loc de parcare 
pentru autoturismele personalului 
său fostul peron al autogării de 
călători Pantelimon.

în autogară nu există sală de 
așteptare ori un adăpost, corespun
zător, unde să stea călătorii. Ce-i 
drept, s-a amenajat, o baracă din 
P.F.L., dar fără ferestre și fără 
uși. Așa că oamenii tot în frig sînt 
nevoiți să aștepte.

Propun, de aceea, ca I.T.A. — 
București, cit și consiliul popular 
municipal să ia măsuri de îmbu
nătățire a condițiilor din această 
autogară. Să se asfalteze și să se 
îngrădească peronul de plecare, 
spre linia tramvaiului, să se con
struiască pentru călători o încăpere 
corespunzătoare în care să aștepte 
autobuzele.

De asemenea, ar fi necesar să se 
înființeze în această zonă unele 
chioșcuri prin care să se pună în 
vînzare produse de panificație, 
dulciuri etc.

Cind se va da curs acestor su
gestii pe deplin întemeiate ?

Pe pîrtia de la Clăbucet

ționale pentru gospodărirea 
rațională a pădurilor și a- 
pelor fac parte integrantă 
din programul de organi
zare armonioasă a întregii 
vieți economico-sociale, 
prefigurează dezvoltarea vi
itoare într-o îndelungată 
perspectivă a societății 
noastre, perspectiva de mîi- 
ne a patriei, perspectiva de 
viață a generațiilor prezen
te și viitoare".
’ Efectele acestor legi n-au 

intirziat să se arate. Po
luarea, un fenomen care a 
lovit grav calitatea vieții 
într-o serie de țări dezvol
tate, a putut fi stăvilită la 
noi încă „în fașă", sursele 
ei au fost diminuate sau 
anihilate, s-a instaurat o 
adevărată morală a anti- 
risipei, ochiul gospodăresc

a! cetățeanului conștient de 
rolul său și de comporta
mentul său în mediul am
biant scrutează cu tot mai

natură, al dragostei active 
și nu doar contemplative 
față de frumusețile patriei, 
al grijii și acțiunii pentru

diferite orașe ale țării. 
Mulți, foarte mulți elevi, 
studenți, profesori, educa
tori, simpli cetățeni. Două-

meditație, stimulează la 
gindire și acțiuni practice.

Dintre miile de vizitatori, 
mulți și-au lăsat scrise im-

Să păstrăm aerul pur...
multă responsabilitate sta
rea naturii, căutind reme
dii, participind la luarea' 
unor măsuri eficiente.

Tocmai acestui scop îi 
este consacrat și instructi
vul muzeu piteștean : con
știentizării cetățenești, edu
cării tinerelor generații în 
spiritul respectului față de

dobindirea unei înalte cali
tăți a vieții. Grăitor este 
faptul că, printre primii vi
zitatori care au trecut pînă 
acum pragul muzeului au 
fost numeroase grupuri de 
oameni ai muncii de pe 
platforma petrochimică pi- 
teșteană, ca și de pe alte 
platforme industriale din

trei ore care pot echivala 
prin conținutul lor cu par
curgerea unei întregi bi
blioteci. Cursuri in muzeu, 
prelegeri, dezbateri, sim
pozioane științifice, ședin
țe de elaborare a unor 
planuri de acțiuni concre
te, toate acestea invită la

preside în „Cartea de o- 
noare" a muzeului. 39 de 
oameni ai muncii de la în
treprinderea „Electropreci- 
zia“-Săcele își mărturisesc 
incitarea la reflecție si la 
acțiune, după ce au ascultat 
pledoaria in apărarea na
turii. Tinerii piteșteni din 
anul II de la științe natu

rale adaugă : „Sintem
mîndri că un astfel de mu
zeu se, află la noi acasă 1“ 
Un alt’ vizitator : „Admira
ție și cuvenită stimă pentru 
un efort neobosit, plin de 
împliniri pentru o instruc
ție și educație cetățenească 
nu numai a elevilor, ci și 
pentru fiecare om al mun
cii din întreprinderi și insti
tuții". Și încă o însem
nare făcută de un grup 
de biologi și istorici : „Ex
poziția dedicată nevoilor 
naturii și nevoii omului 
modern de natură o consi
derăm adevărat unicat eu
ropean de înaltă ținută 
științifică și de un incon
testabil mesaj generațiilor 
prezente și viitoare..."

Cuvinte care obligă, în

deosebi pe factorii decizio
nali din marile unități eco
nomice. ■„ Așa cum îmi 
spunea un comunist de la 
Combinatul petrochimic Pi
tești : „De-acum includem 
între argumentele de lămu
rire cu privire la risipă și 
la poluare muzeul pentru 
apărarea naturii. Fiecare 
om al muncii din combina
tul nostru trebuie să-l. vadă. 
De la cel cu mina pe robi
net pînă la cel cu semnă
tura. Trebuie să păs
trăm aerul pur, pămîn- 
tul sănătos și apele curate. 
Căci nouă ne aparține to
tul, iar moștenirea ce-o lă
săm urmașilor trebuie să se 
cheme sănătate de trup si 
de minte, bunăstare și res
ponsabilitate".



SCINTEIA — vineri 10 februarie 1978 PAGINA 3

CINCINALUL REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE IN ACȚIUNE

DE LA IMPORTURI LA PRIORITĂȚI 
ORIGINALE ROMÂNEȘTI

„O tehnologie modernă, de mare 
eficientă, instalația și-a atins para
metrii proiectați în cîteva zile de la 
pornire, colaborarea între cercetători, 
proiectanți și specialiștii combinatului 
a fost ireproșabilă" — iată cîteva a- 
precieri ale unor factori de condu
cere din Ministerul Industriei Chi
mice la adresa instalației pentru pro
ducerea alcoolului furfurilic puse in 
funcțiune la Combinatul chimic din 
orașul Victoria. Pe ce anume se în
temeiază aprecierile 
bite față de această 
miei românești ?

cu totul deose- 
realizare a chi

Simplitatea soluției — 
rod al unor complexe cer
cetări Științifice. Abordarea 
cercetărilor privind producerea în 
țară a alcoolului furfurilic într-o 
instalație tehnologică, de mare ca- 

_ pacitate a pornit de la necesități 
economice stringente : fabricarea ră
șinilor turanice destinate operațiilor 
de turnare din industria metalurgică 
și construcțiile de mașini. Aceste ră
șini — care se aduceau din import — 
oferă numeroase avantaje în cursul 
turnărilor, asigurindu-se reducerea 
consumului de metal, o suprafață ne
tedă pieselor turnate, micșorarea po
sibilităților de apariție a rebuturilor 
ș.a. Materia primă pentru realizarea 
rășinilor o reprezintă alcoolul furfu
rilic, substanță care se producea in 
tară în cantități cu totul insuficiente 
pentru a permite fabricarea pe scară 
industrială a rășinilor turanice.

Colectivului de cercetare condus de 
inginera Aurelia Corlăteanu, din ca
drul secției tehnologie organică de la 
Institutul de cercetări chimice — 
ICECHIM din București, i-a revenit 
sarcina de a stabili, pe baza expe
riențelor din laborator, noua tehno
logie de fabricație. Utilizarea proce
deelor industriale cunoscute pe plan 
mondial pentru fabricarea alcoolului 
furfurilic necesită construirea unor 
instalații complexe, care funcționează 
,1a temperaturi și presiuni ridicate. 
Iată de ce. de la bun început, cerce
tările au fost orientate spre elabora
rea soltițiilor inginerești cele mai a- 
vantajoase pentru exploatarea în re
gim industrial a viitoarei instalații : 
o schemă tehnologică simplă, menită 
să valorifice superior materiile pri
me, cu consumuri cit mai reduse de 
energie electrică și termică. Obiecti
vul era clar. Dar pentru a ajunge 
la atingerea acestui obiectiv a fost 
străbătut cu migală și atenție, pas cu 
pas, un drum încă neexplorat de chi
miști. Unele rezultate nu erau con
cludente. Cercetările au fost reluate, 
au fost investigate alte căi care să 
ducă la realizarea noii tehnologii. Au 
fost necesare sute și sute de experien
țe, consultații vaste în literatura do 
specialitate. Cu fiecare zi ce trecea. 

, se. profila o soluție avantajoasă din, 
punct de vedere tehnologic, cu un 

tîn,alt grad de originalitate. Așa ș-a 
I elaborat procedeul simplu de fabri
care! a alcoolului furfurilic, la pre
siuni și temperaturi joase, care oferă 
numeroase avantaje tehnice și eeorio-

Preocupări stăruitoare pentru diversificarea și ridicarea calității produselor
Colec,tivul de harnice muncitoare de la Filatura de bumbac, din Ețpia 

Mare se preocupă stăruitor de sporirea rodniciei muncii lor, concomitent 
cu ridicarea calității și diversificarea produselor. Antrenate cu toate, for
țele in întrecerea socialistă pe acest an, muncitoarele de la unitatea băi- 
măreană sint hotărite să ridice

în activitatea economică. Prezentăm în imaginile de față cîteva din destoi
nicele muncitoare ale acestui colectiv (de la stingă la dreapta) : țesătoarea 
Maria Mindru, canetatoarea Maria Roman, țesătoarele Piișolc Elisăbeta 
și Ileana Țicalâ, filatoarele Sabina Ivan și Floare Span.

Foto : S. Cristianștacheta bunelor rezultate

atenția fap- 
de lucru —

mai mult

MMM

(Urmare din pag. I)Pentru recolte mari în 1978
(Urmare din pag. I)

buri de experiență in unitățile frun
tașe. Adunările generale ale coopera
tivelor agricole care au loc în aceste 
zile constituie un prilej de a. găsi ndi 
soluții și mijloace pentru a înfăptui.

Fertilizăm suprafețe întinse
înfăptuirea obiectivelor stabilite 

prin programele de dezvoltare a 
agriculturii necesită, 
creșterea continuă a 
productiv al suprafețelor cultivate. 
In cuvîntarea la Consfătuirea de lu
cru consacrată problemelor agricultu
rii. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că in multe unități coopera
tiste nu s-a acționat cu toată răspun
derea pentru,.a crește fertilitatea so
lului prin mijloace proprii, gospo
dărești. Și in unitățile din consiliul 
intercooperatist Poșta Cîlnău. județul 
Buzău, pină în acest an nu s-au.fo
losit corespunzător rezervele de în
grășăminte naturale de care dispun 
cooperativele, așteptîndu-se ca spo
rul de fertilitate al solului să fie asi
gurat doar prin substanțe chimice. 
Este adevărat că pentru obținerea 
recoltelor mari Ia hectar sint nece
sare anumite cantități de îngrășă
minte chimice. Dar tot atît de ade
vărat este și faptul că. folosind can
tități sporite de gunoi de grajd, po
tențialul productiv al solului crește 
într-o mare măsură. Iată de ce. in 
unitățile din consiliul nostru, apli-

intre altele, 
potențialului

Măsurî ferme pentru concentrarea și specializarea 
de legume

primul rind. de concentrarea și spe
cializarea producției de legume. în 
această direcție. în 
fost obținute unele 
Astfel, in sectorul 
sint concentrate în 
500 hectare, iar 
pentru producerea și industrializarea 
legumelor și fructelor „Refacerea"- 
Arad această suprafață ajunge la

producției
In cuvintarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu la recenta Consfătuire de 
lucru consacrată problemelor agricul
turii a fost subliniată necesitatea de 
a se acționa hotărit pentru realizarea 
producției de legume în conformitate 
cu prevederile din plan, 
sint indicate și direcțiile în 
buie să acționăm noi. cei 
crăm în acest sector. Este

Totodată, 
care tre- 
care lu- 

vorba. in

mice și care constituie, la ora actuală, 
o prioritate românească în acest do
meniu. înalta eficiență a tehnologiei 
este dată și de faptul că materia pri
mă necesară producerii alcoolului 
furfurilic — furfurolul — se obține 
din deșeuri sau subproduse, cum sint 
ciocălăii de porumb, cojile de semin
țe de floarea-soarelui, alte resturi 
celulozice. De la asemenea materiale, 
prin transformări chimice succesive, . 
se ajunge la rășinile sintetice, produs 
finit a cărei valoare se ridică la zeci 
de mii de lei pe o tonă.

Spiritul de echipă, în
crederea în forțele pro
prii. Firesc, se,pune întrebarea: in 
elaborarea unei asemenea tehnologii 
complexe de fabricație, saltul de la 

La Combinatul chimic din orașul 
Victoria — instalații moderne, de înalt 

randament, concepute și construite 
de specialiștii noștri

eprubetă la producția industrială a 
fost direct ? Răspunsul l-am aflat din 
discuțiile purtate la Combinatul chi
mic din orașul Victoria.

— Cercetările de laborator au mers 
aproape in paralel cu încercările și 
experimentările făcute in micropilot 
și, apoi. în instalația pilot, ne-a spus 
inginera Maria Dăiiceanu. în perioada 
de definitivare a soluției, rezultatele 
obținute în instalația pilot au fost 
determinate pentru alegerea varian
telor optime.

în primul rînd. colaborarea per
manentă dintre colectivul de cerce
tători de la ICECHIM și cei din com
binat a dus, in scurt timp de la abor
darea acestei teme, la formarea unei 
adevărate echipe de lucru, in 
cadrul căreia fiecare a avut și a în
deplinit sarcini precise, a fost obligat 
să-și fructifice cunoștințele ingine
rești, în al doilea rînd, așa cum ne-au 
relatat cercetătorii, de-a lungul în
tregii perioade de lucru, „catalizato
rul" care a permis depășirea unor in
succese temporare, chiar oboseala ce 
punea stăpînire uneori, in ceasuri tîr- 
zii în laborator sau în bibliotecă, pe 
agerimea ghidului, a constat in 
încrederea în forțele proprii. In- 
țelegînd în profunzime importanța 
lucrărilor pe care le efectuau, răs
punderea ce o aveau față de rezul
tatele obținute. în urma cărora tre
buiau să fie investite fonduri în va
loare de zeci de milioane de lei. cer
cetătorii au dat severul examen al 
responsabilității sociale.

'Dar diurnul pină iă instalația' in
dustrială trecea’prin faza de proiec
tare. ' ‘ ■ ■ ț

— Rezultatele cercetărilor, limpe
de exprimate într-o soluție ingenioa
să, au ușurat de la început munca 

punct cu punct, obiectivele din pro
gramele de îmbunătățiri funciare.

Nicolae MIHALACHE 
secretar al comitetului județean 
de partid,
președintele U.J.C.A.P.-Vaslui •

cu îngrășăminte naturale 
cindu-se indicațiile comitetului jude
țean de partid, s-au organizat. încă 

. din luna decembrie, transportul și 
administrarea gunoiului pe suprafe
țele destinate culturilor prăsitoare. 
Pină la această dată. în cooperativele 
din cadrul consiliului au fost fertili
zate 400 'hectare cu peste 7 OOO tone 
gunoi de grajd. Țăranii cooperatori 
și mecanizatorii transportă în aceste 
zile la cîmp cantități mari de îngră
șăminte naturale. Este una din măsu
rile care vor permite să obținem in 
acest an, în medie, peste 4 000 kg po
rumb boabe la hectar, precum, și re- 

•ccltele mari la celelalte culturi. în 
acest scop, pină la sfîrșitul lunii mar
tie. cu ajutorul formațiilor speciali
zate dotate cu mașini și atelaje, vom 
distribui pe terenurile destinate cul
turilor prăsitoare circa 20 000 tone în
grășăminte naturale, pe o suprafață 
de peste 1 000 hectare teren.

Ștefan JIPA
președintele consiliului 
intercooperatist Poșta Cîlnâu, 
județul Buzâu

județul Arad au 
realizări bune, 

de stat legumele 
trupuri mari, de 
la' întreprinderea 

noastră, a proiectanților. ne-a relatat 
inginera Cornelia Mihordca. de la In
stitutul de inginerie tehnologică și 
proiectări pentru industria chimică. 
Ele au permis elaborarea de către 
proiectare a unui proces tehnologic 
continuu, complet automatizat, cu 
conducerea instalațiilor de la distan
ță. avînd o siguranță mărită în ex
ploatare (datorită presiunilor și tem- 

. perat.urilor coborîte la care funcțio
nează instalația).

— La realizarea într-un timp scurt 
a proiectelor a contat mult și faptul că 
specialiștii combinatului au partici
pat direct la desfășurarea cercetări
lor, a precizat ing. Florin Gherghi- 
șan, de la același institut. în plus, ei 
ne-au pus la dispoziție date supli
mentare desprinse din exploatarea 
instalațiilor-pilot. concluzii practice 
privind funcționarea acestora, pe

baza cărora am putut fundamenta 
calculele inginerești, optimiza diferiți 
parametri ai 
cu exactitate 
lor „cheie".

instalației și determina ■ 
caracteristicile utilaje-

în loc de cîteva luni, 
doar cîteva... zile. S a trecut 
la construirea instalației. „Vioara 
întîi" au devenit constructorii din 
cadrul Trustului de montaj uti
laje chimice din București. Lor le 

de a fi ridicat, 
scurt, respectind ter- 

în funcțiune, o
revine meritul 
într-un timp 
menul de punere 
instalație tehnologică de mare însem
nătate economică.

— Nu se poate spune că nu au 
apărut probleme pe parcursul reali
zării investiției, aprecia inginerul 
Gheorghe Bilborea. Dar, in ciuda 
unor intirzieri in livrarea anumitor 
materiale și utilaje tehnologice, ce 
duceau la scăderea ritmului de lucru, 
prin strinsa colaborare cu furnizorii 
și constructorii, am reușit să punem 
în funcțiune la termenul stabilit in
stalația de alcool furfurilic. Lucrăto
rii combinatului au muncit umăr ia 
umăr cu constructorii la ridicarea in
stalației. Unele lucrări (introducerea 
catalizatorului în coloane) au fost e- 
fectuate integral de beneficiar. Pe 
tot parcursul, realizării investiției, 
proiectanții și cercetătorii au acor
dat asistență tehnică efectivă, direct 

, pe șantier, stabilind la fața locului 
soluții operative de montaj. Asa se 

. explică faptul că înțirzierile care a- 
păfuseră. la un moment dat, fațn-de 
graficele de execuție, au putut să 
fie integral recuperate.

Odată montajul încheiat, instalația

1 165 hectare. In ce privește coopera
tivele agricole, cele 4 900 hectare 
cu legume prevăzute a se. cultiva în 
acest an sint repartizate-în 72 de uni
tăți.. în acest sector au fost organi
zate 28 de ferme specializate care au 
3 475 hectare cu legume. Prin pro
gramul județean de dezvoltare a le- 
gumiculturii se urmărește concen
trarea și. specializarea sectorului le
gumicol din cooperativele agricole pe 
consilii intercooperatiste., in trupuri 
mari, cu suprafețe cuprinse intre 400 
și 900 hectare. în prima etapă se va 
organiza o astfel de concentrare ă 
culturii legumelor pe o suprafață in
sumind 1 700 hectare în raza consi
liilor intercooperatiste Nădlac, Sin- 
leani și Pecica.

Mai avem multe de făcut în ce pri
vește specializarea unităților pe dife
rite culturi. Și acum mai sint uni
tăți care au 3—5 culturi. Odată cu 
concentrarea sectoarelor legumicole 
pe consilii intercooperatiste se vor 
crea condiții și mai bune pentru spe
cializarea fermelor pe diferite culturi. 
Bunăoară, la Pecica într-un ampla-: 
sament de 400 hectare. 100 vor fi. cul
tivate CU tomate. 100 cu ceapă. 100 cu 
mazăre și 100 hectare cu ardei. Por
nind de la indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. vom acționa cu 
și mai multă fermitate pentru gene- 

• ralizarea experienței pozitive exis
tente. în județ în ce privește specia
lizarea producției legumicole în 
cooperativele agricole. Am în vedere 
aici, bunăoară, experiența unităților 
din zona Curtici — Macea — Do
robanți, unde pe suprafețe cuprin
se între 170 și 300 hectare se 
cultivă numai anumite legume, toma
tele avînd o pondere de peste 80 la 
sută. In acest fel. vom reuși să obți
nem cantități de legume tot mai mari 
și de bună calitate, necesare aprovi
zionării populației.

loan PAȘCA
director adjunct, 
întreprinderec pentru legume 
și fructe Arad

metalurgic© din Bacâu

a fost preluată de chimiști. Ei au pus 
accentul pe verificare^ atentă a tu
turor etanșeităților, rodajul corect al 
părților mecanice. însușirea temei
nică a schemei tehnologice si a in
strucțiunilor de funcționare de că
tre fiecare maistru și operator chi
mist, potrivit programului de mă
suri stabilit de conducerea combina
tului pentru intrarea in exploatare 
industrială 4 instalației.

— Practic, perioada probelor teh
nologice a durat doar cîteva zile, ne 
relata tovarășul Ioan Inache. opera
tor chimist, instalația funcționează 
ireproșabil, iar produsul obținut este 
de bună calitate. Tovarășii noștri de 
muncă de la instalația de rășini, că
rora le asigurăm alcoolul furfurilic. 
sint pe deplin mulțumiți. Tot în cî
teva zile, instalația a atins parame
trii proiectați.

Spre performanțe tehni- 
co-economice mai înalte. 
Ce am mai putea adăuga ?. Faptul 
că instalația industrială a confirmat 
in practică pe deplin o ingenioasă 
idee tehnică și ținindu-se seama de 
creșterea necesarului de rășini pen
tru turnătorii, recent, in cadrul com
binatului s-a trecut la construirea 
unei instalații similare de alcool 
furfurilic. Similară din punctul de 
vedere al principiului tehnologic, dar 
care conține unele soluții perfecțio
nate.

— Deși rezultatele obținute la pri- 
ma instalație tehnologică au fost pe 
deplin mulțumitoare, cercetările in 
domeniul alcoolului furfurilic nu 
le-am încheiat — ne-a spus ing. Iustin 
Herșcovici, șeful secției- de tehnolo
gie organică de la ICECHIM. Am 
realizat in acest domeniu o priori
tate, este de datoria noastră să adîn- 
cim cercetările și să perfecționăm 
in continuare tehnologia.

O dovadă că cercetătorii 
fanții nu se mulțumesc cu 
obținute pină acum o 
faptul că instalația ’ care
struiește in prezent este mai 
CU aproape .15 la sută decît prima, 
cheltuielile pe o tonă de alcool fur
furilic vor fi mai mici cu 300 de lei. 
in timp ce productivitatea muncii va 
spori cu 20 lă sută. Ritmul in care 
se execută noua investiție este 
intens. După cum ne asigura mais
trul constructor Alexandru Ureche, 
în lima iulie instalația va fi predată 
beneficiarului, ceea ce înseamnă că, 
de la începerea lucrărilor și pină Iș 
finalizarea lor. nu vor trece decit <> 
luni.

și proiec- 
rezultatele 
constituie 
se con- 

ieftină

★
Iată, deci, ce înseamnă contribuția 

cercetării științifice și ingineriei teh
nologice la dezvoltarea și moderni
zarea industriei chimice românești, 
ce înseamnă traducerea in viață a 
indicațiilor secretarului general al 
partidului privind întărirea conlu
crării dintre cercetare și producție, 
legarea tot mai strînsă î a, științei tie-- 
practică, de cerințele concrete ale 
producției.

Dan CONSTANTIN

citeva dintre 
i tocmai pen- 

evi-
puncte de reper i 
avansate ale lumii 
pune și măi pregnant în
stringența obiectivului ce il 

de îndeplinit pină în 1985 —

drept 
țările 
tru a 
dență 
avem 
înscrierea României între țările cu 
nivel mediu de dezvoltare.

Dintre numeroasele concluzii ce pot 
fi desprinse din. datele de mâi sus, 
ne oprim doar asupra citorva mai 
importante.

Se cuvine reținut, in primul rind, 
faptul că realizarea unui ritm de 
creștere a productivității muncii de 
8,1 la sută ameliorează mult deca
lajul dintre țara noastră și țările a- 
vansate ale. lumii, dar nu atît cit să 
nu permită o apropiere sensibilă de 
acestea.-Practic, in afara Marii. Bri
tanii. se mențin decalaje de produc
tivitate față de celelalte țări avan
sate, oscilînd între 1,4 ori și pină la 
2 ori.

Potrivit calculelor, numai mi ritm 
de cel puțin 9,1 la sută este în mă
sură să asigure înfăptuirea obiectivu
lui stabilit in Programul de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre comunism 
— „aprppierea României de țările in
dustriale ale lumii". In aceste condi
ții, nivelul productivității muncii în
registrat, la acea dată, adică in 1990, 
în țara noastră ar fi de numai 1,57 
ori mai mic ca în S.U.A., de 1,3 ori 
mai mic față de Suedia și de 
1.17 ori mai redus față de R.F.G. 
Tocmai această realitate a 
partidul nostru în vedere elaborind 
programul suplimentar de dezvoltare 
a economiei naționale, care prevede 
majorarea ritmului mediu de crește
re a productivității muncii de la 8,5 
la sută, cit se stabilise inițial în 
planul cincinal, la 9,2 la sută — ni
vel care este și trebuie să fie socotit, 
după cum sublinia secretarul gene
ral, drept limita minimă.

Analizînd datele, ar mai fi de re
ținut și o altă concluzie : un singur 
procent suplimentar de creștere a 
productivității muncii, peste limita 
de 9,1 la sută, echivalează 
o reducere de circa 5 ani 
de timp necesare pentru 
decalajelor, adică de la

avut-o

practic cu 
a duratei 
lichidarea 
27 ani ia

BENEFICIAR - CONSTRUCTOR - HUMECTANT
In aparență, activitatea constructo

rilor de pe șantierul întreprinderii 
navale de elice, piese turnate din 
oțel și fontă (I.N.E.T.O.F.) din Galați 
se desfășoară in condiții normale. 
Conducerea șantierului considera că 
are suficiente motive să fie satisfă
cută de evoluția lucrărilor in lunile 
precedente și să privească cu opti
mism perspectiva celor viitoare. Iar 
primul dintre aceste motive il repre
zintă depășirea prevederilor de plan 
la construcții-montaj, in ultimul tri
mestru din anul trecut, cu 2,8 mili
oane lei. în realitate, apreciind situa
ția după gradul de organizare a lu
crărilor, starea de disciplină existentă 
pe șantier și ritmul; de muncă im
primat de constructori, lucrurile sint 
departe de a justifica atmosfera de 
automulțumire care și-a făcut loc pe 
această importante platformă de in
vestiții a industriei construcțiilor de 
mașini.

Cel mai mare neajuns constă în lip
sa de preocupare a conducerii șantie
rului de a aplica măsuri ferme pentru 
terminarea unor lucrări începute cu 

. multe luni in urmă și Întrerupte in 
diferite stadii de execuție. Practic, 
nici o lucrare nu este încheiată, dar 
rețin în mod deosebit atenția prin 
prelungirea nejustificată a duratelor 
de execuție, lucrările de canalizare, 
drumurile de acces, fundațiile pentru 
o serie de mașini și utilaje ș.a. Cauza 
acestei stări de lucruri nu este greu 
de aflat. înainte de toate este vorba 
de interesul exagerat acordat reali
zării sarcinilor valorice de plan, in 
detrimentul atingerii unor stadii fi
zice menite să permită deschiderea 
de largi fronturi de lucru, mai ales 
pentru rnontori. Chiar și acolo 
unde s-a trecut la montajul tehnolo-, 
gic. se acționează doar cu... jumătăți 
de măsură. La hala. de forjă, bună
oară — obiectiv important al acestei 
investiții — utilajele sint numai așe
zate pe fundații, fără să întrunească 
însă celelalte condiții/ cerute de ope
rațiunile de montaj ; fixarea defini
tivă pe poziții, stabilirea legăturilor 
pentru punerea în funcțiune. Per
spectivele . de .redresare hotărităs a . 

''acestei''• rsît.uâjii ■ necorespunzătbare ■?
Dificil de’ apreciat dacă ținem seama 
de faptul că, pe șantier, la montajul 
efectiv al utilajelor lucrau 
mină de oameni, într-un 
schimb de opt ore.

Pentru a reda o imagine 
exactă despre mersul lucrărilor pe 

să mai adăugăm un 
și depășirea de plan 

amintită nu este în măsură să re-

doar o
singur

și mai

acest șantier, 
fapt. Chiar

23 ani raportat la S.U.A., de Ia 25 ani 
la 20 ani privind Suedia, de la 22 la 
18 ani raportat la R.F.G. Iată că. 
printr-u'n efort sporit pe linia creș
terii productivității muncii, se poate, 
practic, „sări", în sensul de „a 
ga" un cincinal.

Am putea să ne imaginăm și 
semepea ipoteză in care, dacă
reuși o valorificare intensă a tutu
ror rezervelor din economie prin ge
neralizarea în absolut toate unitățile 
productive a unei organizări superi
oare a muncii și producției, să se 
realizeze un ritm mediu de crește
re a productivității muncii de peste 
11 la sută. Pe această cale s-ar pu-

o a-
s-ar

PRODUCTIVITATEA MUNCII

nină în 
socotite

tea -înfăptui chiar și cele mai îndrăz
nețe proiecte — depășirea pină in 
1985 a nivelurilor realizate în țările 
cu o dezvoltare economică medie și, 
de ce nu, chiar devansarea, 
jurul anilor 1990, a unor țări 
azi avansate.

Afirmația nu-i izvorîtă 
simplă speculație matematică. Reali
zarea unor ritmuri superioare- de 
creștere a productivității muncii, 
peste prevederile actuale, constituie 
o posibilitate reală, efectivă în eco
nomia noastră, care dispune de în
semnate rezerve interne.

Nu ne propunem în rindurile de 
față să facem o analiză a tuturor a- 
cestor rezerve. Amintim doar, cu ti
tlu exemplificativ, faptul că in mul
te întreprinderi organizarea muncii 
este incă departe de nivelul exigen
telor actuale, din care cauză persis
tă numeroși timpi morți in produc
ție. lacune serioase în desfășurarea 
ei ritmică. în aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale a locurilor 
de muncă, ceea ce diminuează sim
țitor coeficientul de utilizare a timpu
lui de lucru : după cum nu-i o nou
tate nici faptul că absențele nemo
tivate sau cu motivații dubioase, nea
junsurile în întreținerea mașinilor și 
utilajelor din 'care cauză survin dese 
reparații accidentale. încetineala cu 

dintr-o

flecte convingător ritmul de muncă 
și modul de organizare a lucrărilor, 
în timp ce la majoritatea investiții
lor, de aceeași dimensiune și com
plexitate. se realizează, lunar, lucrări 
în valoare de zeci de milioane lei, 
aici. în trei luni au fost executate 
lucrări insumind doar 15.5 milioane 
lei, in majoritatea lor fără să urmă
rească stabilirea unei continuități ri
guroase intre terminarea .unor lucrări 
și începerea altora, adică introduce
rea unei ordini firești în procesul de 
execuție. Insistăm asupra acestui 
aspect deoarece și în acest prim tri
mestru al anului sarcinile de plan 
sint subevaluate, prevăzîndu-se rea
lizarea unui volum de lucrări de 
aceeași mărime ca in ultimele trei 
luni din 1977, pe care și constructorii 
și beneficiarul il consideră sub nece
sități și posibilități. Bunăoară, numai 
Ia lucrările de montaj tehnologic be
neficiarul va primi, in perioada ia
nuarie — martie, un volum de uti-

0 cerință la ordinea zilei 
pe șantierulI.N.E.T.O.F.

din Galați

laje de trei ori mai mare dedît cel 
propus pentru montaj.

Constructorul și beneficiarul și-au 
asumat angajamentul să realizeze si 
să pună în funcțiune în avans o’se- 

' vie de capacități importante : forja, 
turnătoria de neferoase și hala de 
prelucrări mecanice. „Dispunem de 
toate condițiile materiale pentru a ne 
onora intru totul cuvintul dat", ne-a 
precizat ing. Mihai Chiper, șeful lo
tului 3. Ceea ce nu ne-a spus însă 

1 tovarășul inginer este faptul că, față 
de acest angajament, stadiul actual 

’ în care se află aceste capacități im
pune reconsiderarea hotărîtă și neîn- 
tirziată a stilului de muncă de pînă 

■..acumși,. înainte de orice, intensifi
carea pe toate Căile a ritmului de 
lucru. In ce mod anume ?

desfășurării lucrărilor, 
ordinii și disciplinei în

lucim. In ce
în primul rînd, prin organizarea 

riguroasă a 
introducerea 
toate compartimentele de activitate 
ale Grupului de șantiere Galați, 
care aparține Trustului bucureștean 
de construcții industriale și agrozoo
tehnice. Edificator in această privin
ță este punctul de vedere al tovară
șului Emil Gheorghi. directorul vii
toarei întreprinderi : „Fără o plani
ficare exactă a lucrărilor pot să 
apară greutăți mari in perioada ur
mătoare. Spun aceasta, deoarece pină 
in prezent constructorul a evitat să 
întocmească, împreună cu noi, un 
grafic de execuție, precis, a cărui 
îndeplinire să o urmărim punct cu 
punct, tot împreună, cu rigoare și 
maximă răspundere".; Iar primul pas 
ce se cere făcut este stabilirea unui 
program de lucru pentru fiecare din 
zilele următoare, dimensionat in 
strictă concordanță cu îndeplinirea 
obiectivului propus : devansarea ter
menului de punere în funcțiune a ca
pacităților amintite. Prioritatea con
stă in terminarea executării tuturor 
lucrărilor începute și asigurarea 
promptă a frontului necesar montării 
utilajelor. Atrage serios 
tul că programul actual 

acționeaza pe alocuri in ce 
generalizarea schimbului II

care se 
privește ..
și extinderea schimbului III continuă 
de asemenea să influențeze negativ 
nivelul productivității muncii. Ar mai 
fi de pus in „cîntarul rezervelor" și 
practica ce se mai intîlnește incă de 
..a trage de timp" in sensul de a în
cepe mai tîrziu și termina lucrul cu 
5—10 minute înainte de ora fixată.

Nivelul productivității muncii este 
afectat la noi și din cauză că factori 
de conducere clin unele unități eco
nomice neglijează aspecte esen
țiale ale organizării muncii, cit 
și ale mecanizării și automati
zării unor activități colaterale 

proceselor de producție. Așa se 
face că in aceeași unitate, unde func
ționează mașini și instalații ultramo
derne, cu un grad înalt de automa
tizare. în anumite compartimente a- 
nexe se mai lucrează rudimentar, 
„cu roaba și ranga", ceea ce umflă 
schemele cu un numeros personal 
auxiliar ; la aceasta se mai adaugă 
și supradimensionări de personal ad
ministrativ, ceea ce „trage in jos" 
nivelul productivității.

Nu este mai puțin adevărat că um
flarea schemelor de personal este în
treținută și de persistența la unele 
cadre de conducere din economie a 
unor concepții simpliste despre so
cialism, pe care aceștia și-1 închipuie 
încă a fi un fel de instituție de ca
ritate. De aici persistența unui per
sonal auxiliar și administrativ exce
dentar. Tocmai avînd in vedere 
această situație, partidul a inițiat cu
noscutele măsuri privind trecerea în 
activitatea direct productivă a unei 
însemnate părți din personalul auxi
liar și administrativ.

Nu putem realiza o creștere sub
stanțială a productivității muncii so
ciale și, implicit, a nivelului de trai, 
atunci cînd 
tiv trebuie 
5—8 oameni 
mijlocit în 

un lucrător produc- 
să „ducă în spate 

care nu lucrează ne- 
producție. Dacă dorim

un singur schimb de opt ore zilnic
— nu asigură condițiile pentru atin
gerea unui ritm înalt de execuție in 
lunile următoare. Totodată, se cere 
introdusă mai multă ordine și in ce 
privește modul de utilizare a forței 
de muncă, a timpului de lucru — 
căci nu se poate vorbi despre o lar
gă mobilizare și concentrare a for
țelor atît timp cit aproape 30 la 
sută din efectivul constructorilor nu 
s-a.aflat in multe zile din ianuarie 
pe șantier, ci în concediu.

O altă problemă : nici ' pină in 
prezent nu au fost asigurate condi
țiile de lucru pe timp rece. Acum, in 
plină iarnă, halele sint deschise, 
munca se desfășoară anevoios. Prin
cipala răspundere pentru această si
tuație revine Fabricii de geamuri din 
Scăieni. care are o restanță la livrări 
de aproape 6 000 mp de geam armat. 
De asemenea, mari obligații neono
rate are și întreprinderea bucu- 
reșteană „UREMOAS" privind livra
rea unei cantități importante de tîm- 
plărie metalică, pentru închiderea 
spatiilor de producție. • j

Redresarea completă și rapidă a 
activității de pe șantierul I.N.E.T.O.F. 
este condiționată, in mod deosebiț, 
de participarea mai activă a specia
liștilor — din Institutul de proiectări 
tehnologice pentru sectoare calde și 
din Institutul de proiectare pentru 
construcții do mașini din București.
— la definitivarea unor soluții teh
nologice și constructive. Indiscutabil, 
încetineala cu care acționează p.ro- 
iectanții din aceste institute consti
tuie una din cauzele care țin pe con
structori in loc. Bunăoară, un an jde 
zile a durat stabilirea soluției pentru 
fundația unui ciocan de forjă de 
400 kg; iar cînd beneficiarul a pri
mit, în cele din urmă, planul respec
tivei fundații, a constatat că acesta 
nu era altceva decît un proiect... re- 
folosit. în aceeași categorie a omi
siunilor inexplicabile poate fi inclu
să și situația creată la hala de pre
lucrări mecanice, unde, în ultimul 
moment, după ce construcția era pe 
trei ’sferturi realizată, au fost rftodi- 
ficate dimensiunile Și soluția de în
chidere. Din paeate, astfel de neajun
suri nu constituie o excepție. De mul
tă vreme au fost așteptate soluțiile 
pentru pardoseli in halele oțelărie și 
forjă (cele propuse in două rinduri 
fiind necorespunzătoare din punct 
de vedere tehnologic) soluțiile de 
fundare pentru o porțiune din hala 
de prelucrări mecanice ș.a. .

Importanța pe care această între
prindere o are pentru construcția de 
nave din țara noastră cere, cu strin
gență, aplicarea de măsuri energice, 
pe numeroase planuri, pentru îmbu
nătățirea radicală a situației realiză
rii investițiilor, a capacităților pro
ductive prevăzute. Factorii de răs
pundere — beneficiar, constructor, 
proiectant — cunosc bine ce trebuie 
întreprins in acest scop. Sub condu
cerea 
partid 
acești 
era re,

organelor și organizațiilor de 
este imperios necesar ca 

factori, printr-o strinsă conlu- 
prin soluționarea neintirziată 

a tuturor problemelor, să asigure in
tensificarea lucrărilor de construcții' 
și montaj, mobilizarea tuturor/forțe
lor in vederea îndeplinirii prevederi
lor din grafice, recuperării unor res
tanțe, devansării termenelor de pu
nere in funcțiune la cit mai multe 
obiective.

Cristian ANTONESCU 
Dan PLAEȘU

trăim la fel de bine ca cele mai 
bogate națiuni ale lumii — și desigur 
dorim cu toții acest lucru — nu avem 
de ales decît un singur drum : creș
terea rapidă a productivității muncii 
pe fondul unui strict regim de eco
nomii. Fără o stare generală de spi
rit care să zăgăzuiască prompt și 
energic orice forme de irosire — de 
forță de muncă, de materiale, de 
bani sau de timp — eforturile pentru 
creșterea rapidă a producției, pentru 
dezvoltarea economiei nu-și pot da 
în întregime roadele.

O mare însemnătate pentru creș
terea productivității muncii prezintă 
recenta măsură privind legarea mai 
strînsă a veniturilor oamenilor mun
cii de beneficiul întreprinderilor. 
Este lesne de înțeles că o majorare 
mai substanțială a veniturilor pe 
seama creșterii beneficiului este 
condiționată deopotrivă de diminua
rea cheltuielilor materiale de pro
ducție, cit- și de raționalizarea chel
tuielilor la capitolul retribuții.

Exigențele creșterii rapide a pro
ductivității muncii impun acțiunea 
energică a organelor de conducere 
colectivă din unitățile economice pe 
linia dimensionării judicioase a per
sonalului auxiliar, raționalizării apa
ratului funcționăresc și administra
tiv, pentru a asigura deplasarea unei 
părți mai mari a acestuia spre acti
vitatea productivă. Numai astfel ma
rile eforturi de investiții pe care le 
facem vor contribui rapid și plenar 
la creșterea bunăstării națiunii noas
tre.

Cu atît mai imperioasă este cerin
ța sporirii productivității muncii în 
actualele condiții, cînd s-a trecut la 
majorarea substanțială a retribuții
lor. Sporirea retribuțiilor oamenilor 
muncii, cu mult peste nivelurile sta
bilite prin planul cincinal, trebuie să 
determine o preocupare susținută 
pentru creșterea suplimentară a pro
ductivității muncii — de la 50,7 ta 
sută cit a fost prevăzut inițial la cel 
puțin 55 la sută. Nu este de conceput 
sporirea simțitoare a veniturilor fără 
accelerarea ritmului de creștere a 
productivității muncii — aceasta este 
o lege esențială a oricărei economii 
prospere, dinamice.



PAGINA 4 SClNTEIA - vineri 10 februarie 1978

a*

învățămintele prețioase ale unui
schimb de experiență

la
de îmbună- 
conținutului 
și a însăși 

brigăzilor 
din județul

a-
de

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI

Salonul anual al artiștilor amatori
Prima ediție a Fes

tivalului național „Cin- 
tarea României", în
cheiată in vara anului 
trecut, a impus- o serie 
de concluzii privind 
arta amatorilor. Con
cluzii ce au devenit 
premise pentru desfă
șurarea celei de-a 
doua ediții. Ne aflăm, 
din luna 
in plină 
re 
a 
doua. Expoziția orga
nizată la galeriile Cen
trului de îndrumare a 
creației populare se în
scrie, desigur, in ma
nifestările festivalului, 
dar ea are și statutul 
tradiționalului salon 
anual al artiștilor a- 
matori bucureșteni. 
Selecția foarte rigu
roasă a lucrărilor con
feră expoziției o omo
genitate calitativă, 
care ar fi de dorit in 
toate manifestările de 
acest tip. A pune. în 
primul plan criteriul 
calității. în cazul se
lectării unor 
reprezentative, 
se publicului

■ reper asupra 
de amatori, ni se pare 
o obligație indiscutabi
lă. Dacă — atunci cind 
ne referim la activi
tatea de educare este
tică, la înființarea 
cercurilor și la înzes
trarea lor cu îndru
mători de specialitate, 
la informarea sub for
ma conferințelor, pro
iecțiilor de filme de 
artă, la activitatea șco
lii populare de artă — 
ceea ce dorim este o 
extindere continuă a 
cîmpuiui de acțiune, 
cucerirea unui număr 
tot mai mare de ama
tori de artă, îrt cazul 
expunerii lucrărilor 
este din ce in ce mai 
necesară riguroasa a- 
firmare a calității. 
Realitatea noastră cul
turală în care tind să 
se integreze aceste 
lucrări — cele mai iz
butite dintre ele a- 
parținînd acelor talen
te ce își găsesc în 
mod firesc drumul 
spre expresie, drum 
înlesnit de atmos
fera stimulatoare, de 
solicitudinea diverse
lor instituții ale cul
turii de masă — o- 
glindește, poate mai 
direct decit orice 
alt ■sector de activita- 
t<j. nivelul de dezvol
tare. conștiința de sine, 
transformările și cuce
ririle societății noas
tre.

Nu ne-am propus, de 
această dată, o cro
nică. Majoritatea ex
pozanților sînt , cu-

a fazei 
acestei

octombrie, 
desfășura- 

de masă 
ediții a

lucrări 
propu- 
ca un 

creației

PETIȚIA PANTEEIMON : Peisaj din Petrila

noscuți, ei au fost 
prezenți în numeroase
le expoziții ale anilor 
precedent!, ale primei 
ediții a festivalului, m 
manifestările de pină 
acum 
doua 
sesc, 
lucrările 
prin calitatea emoției 
și intuiției plastice, la 
integrarea legitimă în 
teritoriul artei auten
tice (lucrările Leti- 
ției Onișor, Wandei Ni- 
jancowski, ale lui Ge
orge Ionescu, Ștefan 
Predovici, Ion Mun- 
teanu, Amaliei Vinti- 
lă, ■ Veronei Osroili- 
kievici, -Mihai Berca- 
ru).

E neîndoielnic 
responsabilitatea 
lor ce activează 
creind sau îndrumind 
creația în acest dome
niu al culturii — creș-

ale celei de-a 
ediții. Nu lip

ea întotdeauna, 
care aspiră,

că 
ce-

te. De aceea, credem, 
nu mai e loc. intre cri
teriile de promovare, 
pentru concesii, pentru 
complezențe. Trebuie 
să avem conștiința. în 
fața 
ce-și 
spre 
dată 
zintă. indiferent cit de 
modest ii este locul a- 
cordat. realitatea noas
tră spirituală și acțio
nează la rîndul său 
ca model, ca element 
de cultură. Conștiința 
creatorului. desigur, 
trebuie să fie prima 
care să se opună me
diocrității, iar feno
mene ca veleitarismul 
trebuie să fie combă
tute, in primul rînd și 
înainte de orice, prin 
exigență.

lucrări 
accesul 
că o-

fiecărei 
are 

public, 
acceptată, repre-

Nu cu multă vreme 
în urmă — în organi
zarea Centrului jude
țean Arad de îndru
mare a creației popu
lare și a mișcării ar
tistice de masă 
Casa orășenească de 
cultură din Ineu 
vea loc un schimb 
experiență între bri
găzi artistice. Scopul 
urmărit consta în gă
sirea unor formule 
mai viabile, cu mai 
multă forță educativă, 
care să stea la baza 
programelor acestor 
colective de artiști 
amatori participante 
la cea de a doua edi
ție a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". Schimbul de ex
periență s-a repetat, 
după citeva zile. în 
altă localitate ară
deană, orașul Lipova.

Atît în prima con
fruntare, cît si in cea 
de a doua, au fost 
prezentate exempli
ficări din programele 
unor formații cu ex
periență și care s-au 
bucurat de succes în 
prima ediție a festiva
lului. Ca material de 
lucru s-au folosit cu
legerile de texte edi
tate și difuzate in ju
deț de Centrul de în
drumare a creației 
populare și a mișcă
rii artistice de masă, 
ultima culegere edita
tă cuprinzând selecții 
din textele brigăzilor 
artistice orașul

Chișineu—Criș. S-a 
ales această localitate 
— ne spunea Ovidiu 
Cornea) directorul 
Centrului de îndruma
re — deoarece la Chi- 
șineu-Criș ființează 
brigăzi artistice incă 
din 1954. unele laurea
te ale diverselor con
cursuri. Totodată, aici 
activează și un larg 
cerc de pasionați ani
matori de brigăzi, 
printre care profeso
rul Valentin Văcaru, 
Teodor Bumba de la 
cooperativa de con
sum, loan Dinulescu 
și Florea Stuparu de 
la spitalul din locali
tate, Ștefan Leghezeu 
de la cooperativa 
„Unirea meșteșugari
lor". Brigăzile artistice 
din Chișineu-Criș au 
devenit, în genere, 
o formă vie și com- 

• bativă a muncii 
politico-educative. Or, 
menirea culegerilor de 
texte editate este toc
mai de a oferi' exem
ple demne de urmat.

Totul este bine pină 
aici, lăudabil.

Analizind ultima 
culegere de texte din 
colecția amintită se 
constată, însă, că nu 
toate cite sint oferite 
cu titlu de exemplu 
se situează la înălți
mea cerințelor. în 
culegere sînt „selecta
te" și texte eu subiect 
general, care 
război cu morile 
vint, cum s-ar

Este, între altele, ca
zul textelor intitulate 
„Ali-Baba" și „Detec
torul*. *. Altele sînt lip
site de simțul măsurii 
(„Un pedagog de școa
lă...").

Efortul 
tățire a 
textelor 
activității 
artistice 
Arad, multe cu o bo
gată tradiție, este de 
bun augur, ridicarea 
calității acestui gen 
artistic înscriindu-se 
ca o cerință de prim 
ordin 
tistice de masă. Dar 
plusul de valoare ur
mărit atit prin schim
burile de experiență de 
la Incu și Lipova. cit 
și prin textele editate, 
s-ar fi realizat mai 
deplin dacă selecția 
pentru culegerile mo
del ar fi " ' 
riguroasă, 
texte mai 
struite, cu 
tă cum este, după pă
rerea noastră, cel inti
tulat ..Reclamație".

Asemenea acțiuni 
se cuvin continuate ; 
se cere însă ca orga
nizatorii să-și impună 
o și mai temeinică 
preocupare pentru ni
velul calitativ atît al 
formațiilor aduse in 
confruntări de acest 
gen. cît și al textelor 
propuse ca puncte de 
reper.

a mișcării ar-

fost mai 
bazată pe 
bine con- 

țintă direc-

Alexandra T1TU
Gh. HĂLMAGIU

F. PARIZESCU: Mangalia de ieri și aziȘTEFAN PREDOVICI: „Hanul roșu

cer“
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Liceul de arte plastice din Botoșani. în atelierul de sculptură (stingă) și in cel de plcturâ (dreapta)
Foto : E. Dichiseanu

„Trepte pe
„Liniorii" se chema 

inițial filmul. Și era 
mai potrivit acestor 
scene din viața con
structorilor liniilor de 
inaltă tensiune, cum 
ne apar recentele 
Trepte pe cer ale lui 
Andrei Blaier. Cronică 
a muncii temerarilor 
cățărători la mari 
înălțimi, „zburători" la 
propriu și la figurat, 
cum ar dori regizorul 
(autor total) căruia ii 
reușește mai mult 
prima decit ultima su
gestie din titlu. Cro
nica aceasta cu pro
nunțat caracter docu
mentar se deschide 
spectaculos pe silueta 
unei schele de fier 
purtate cu elicopterul 
deasupra munților și 
plantată în inima lor 
ca o floare de stincă, 
și se închide, tot spec
taculos, pe valea lu
minată feeric printr-o 
baghetă magică nu
mită forța, devoțiunea 
acestor oameni minu
nați și a meseriei lor 
creatoare. între coper- 
țile filmului tonul nu 
mai are nimic de 
spectacol. E tonul 
aspru, dn’ect, ca de 
jurnal de campanie, m 
care-l recunoaștem1 pe 
asiduul 
solului 
autorul
— prin realismul lor — 
Diminețile unui băiat 
cuminte, Apoi s-a năs
cut legenda. Ilustrate 
cu flori de cimp. E 
tonul unor însemnări 
grăbite de pe frontul 
construcției industriale, 
convingătoare prin la- 

exactitate a 
de detaliu, 
de portrete 

contemporane, prin cu
loare și atmosferă, dar 
prea puțin prin va
loare a ficțiunii artis
tice, dezvoltare a con
flictelor. a acțiunii 
propriu-zise. Adică a 
scheletului dramatur
gie care ar fi dat si-’ 
guranță, soliditate, dai 
și elan, amploare — 
construcției. Trepte 
pe cer reconfirmă o 
realitate a cinemato
grafiei noastre : mese
ria, profesia de regi
zor e însușită tot mai 
temeinic. Cea de sce
narist însă, lăsată la 
bunăvoința condeielor 
literare ocazionale ori 
a celor dinăuntrul 
producției zilnice fără 
deajunsă experiență, 
bate nepermis de mult 
pasul pe loc. Cită 
pierdere de timp și de

energie pentru indus
tria cinematografică 1 
Și aceasta în condiții
le realizării a 25 de 
filme pe an.

La prima sa tentati
vă dramaturgică, 
Ilustrate cu flori de 
eimp, 
gizor
Blaier pornea de la 
un fapt de viată și a- 
jungea. printr-o po
vestire bine articulată 
și expresiv condusă 
spre deznodămînt. la 
dramatica pledoarie 
pentru puritate mora
lă. care ne-a zguduit 
pe toți. Aici pornește 
invers, de la imagini 
foarte generale, ilus- 
trind apoi, printr-un

la
re-excelentul 

care e Andrei

conism, 
notației 
schițări

cercetător al 
contemporan, 
antologicelor

ment al profesiei, nu 
și o poveste anume, o 
ficțiune concretă, fără 
de care arta nu poate 
trăi. Și mai exact : 
nu caracterul docu
mentar care constituie 
fundalul filmului de ■ 
ranjează aici, ci fap
tul că. odată temelia 
de realism reporteri
cesc așezată cu grijă 
și talent, autorul nu se 
mai înaltă ..spre cer" 
și spre stâlpul de'înăl
ță tensiune artistică la 
care noi ne așteptăm, 
noi, cei interesați de 
filmul contemporan ro
mânesc, și noi. cei spe
cial interesați de crea
ția lui Andrei Blaier, 
de aportul lui original 
la îmbogățirea peisaju
lui cinematografic na
țional. Citeva schițe 
de conflict prefigurau 
intențiile scenariului : 
un cuplu destrămat 
cindva. prin plecarea 
femeii, se regăsește 
intr-o împrejurare în 
care, cu efort reciproc, 
firele s-ar putea rein- 
noda ; un tinăr atras 
de ideea zburătorilor 
nu-și află și aripile 
care să-l susțină și re
nunță la timp ; un al
tul. fără avint la în
ceput. își va face cu 
incăpăținare .ucenicia 
curajului pină va a- 
junge la un act de 
bravură în final ; un 
pensionar nu poate 
trăi in afara meseriei 
sale și însoțește, ca 
veteranul pe front, e- 
chipa de alpiniști in-

dustriali. Dar toate a- 
ceste crochiuri la care 
se adaugă expresive 
pete de culoare, cum 
ar fi cabanierul și co
pilul părăsit de mamă 

zsau trioul ardelenilor 
ce nu vor să „supere 
pe nimeni", nu se 
orchestrează intr-un 
ansamblu dramatic. 
Dispersate ne apar și 
cele citeva idei' nu 
din cale afară de noi 
pe care ni le propun 
„Treptele", 
ele. mai 
luate, ar 
cului de 
decizie ;
jului de a-ți recunoaș
te infrîngerea. Coa din
ții e susținută prin due
lul — mai mult Verbal
— dintre șeful echipei 
(Gh. Dinică) 
cratul său 
administrativ

■ Gheorghiu) ;
idee e reprezentată 
prin personajul Silviei 
Popovici, proiectanta 
care a greșit inițial un 
calcul, ezită o vreme 
să recunoască și ezi
tarea ei e cit pe-aci 
să coste vieți ome
nești. E vorba — se 
înțelege pe parcurs — 
și de greșeli de proce
dură sentimentală in 
viața Valeriei. O eroa
re pedepsită cu singu
rătatea, atit de su
gestiv exprimată de in
terpretarea Silviei Po
povici. Dai-. cum spu
neam. sugestiile ră- 
min mult prea discre
te, senzația pe care ți-o 
lasă acest film — de- 
altminteri serios lucrat 
regizoral, excelent fil
mat de Nicu Stan și 
interpretat de o stră
lucită echipă, dar pe 
o partitură nefinisată
— e senzația de zbor 
fără aripi. De realism 
fără idee. Fără o idee 
generoasă, generos ar
gumentată artistic, la 
nivel de fapte drama
tice, nu de întimpiări 
mărunte, ilustrative.

Cu profesionalitatea 
lor recunoscută, actori 
ca Gheorghe Dinică 
Silvia Popovici. Petre 
Gheorghiu. Dan Nuțu. 
Nucu Păunescu. Ila- 
rion Ciobanii, Boris 
Ciornei și alții supli
nesc carențele drama
turgiei. Dar cită trudă 
la acești bravi casca
dori ai cuvîntului, ai 
gestului dramatic ! Nu 
ar avea și ei dreptul la 
o cursă cinematografi
că fără atitea obsta
cole ?

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală.

10,00 - ■ 'Telecinemateca : „Contesa Va- 
lewska". Producție a studiourilor 
americane.
Corespondenții județeni transmit.... 
Telex

11.50
12,05 . .
12,10 Includerea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Școala contemporană.
16,35 “ .....................
17,05
18.50

Curs de limba franceză 
Emisiune in limba germană 
Repere egiptene — film documen
tar
Film serial pentru copil : Cuore

20.15 Film artistic : „O afacere de lux". 
Producție a studiourilor italiene.

22.05 Meridiane culturale. A face Româ
nia mai bine cunoscută

22,35 Telejurnal
PROGRAMUL 2

17,00 Reportaj TV ; Momentul zero
17,20 Oaspeți, ai vieții muzicale româ

nești. Recitalul violonistului Igor 
Olstrach. La pian Natalia Zerțalo- 
va. Beethoven — Sonata a IX-a în 
La major op. 47 „Kreutzer"

17,55 Radar pionieresc
10.15 Ora veselă
10,10 Album coral' — cîntece patriotice 

și revoluționare
19,30 Telejurnal
19,50 - • ■ - ■> -Treptele afirmării

Două din 
stăruitor re- 
fi : cea a ris- 
a-ți asuma o 
cea a cura-

șl biro- 
superior 

(Petre 
a doua

Alice MĂNOIU

19.05
19,30 Telejurnal
19,50 Ancheta TV : „Să ne privim tn 

ochi". O anchetă despre cinste, 
demnitate, corectitudine, muncă

20,20 Publicitate.
20,25 Flacăra yie a științei : 

Bolyai (1775—1856). 
Telex 
Blocnotes — informații utilitare 
Recital Ion Fălculete

20,55
21,00
21,25
21,40 Telerama-sport

Farkas

cinema
*

9; 11,15;
CINEMA 

16; 18; 20. 
SCALA — 

20,30.

A Rudin : EFORIE 
13,39; 16; 18,15;
STUDIO — 10; 12
A Revoltă în Cosmos : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15
a Judecătorul din Bodrum : FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,39; 
16; 10,15; 20,30.
A Lupta pentru Roma : VICTO
RIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
A Trepte pe cer 
9,15; 11,30; -----
FEROVIAR 
18,15; 20,30.
A Cîntarea
— 9,15; 12;
A Kis și „două ghiozdane" — 9,30, 
Imposibila poveste de dragoste — 
15,30; 20 : Program Disney — 11,15; 
13,30; 18 : DOINA.

CAPITOL — 
13,45; 16; 18,15; 20,30,
— 9; 11,15; 13.30; 16;

României : CENTRAL 
14,45; 17,30; 20.

,două ghiozdane'

(Urmare din pag. I)

cimpul larg deschis al răspîndirii cu
noștințelor privitoare la arta sune
telor, la prezentul și trecutul ei este 
un semn 
funcțiilor 
răspîndire 
gustului 
frumos, de perfecționare a vieții mu
zicale. De aici decurg noi puncte de 
plecare și perspective îmbucurătoare 
în ceea ce privește îmbogățirea vieții 
spirituale a oamenilor.

O deosebită grijă și un permanent 
sprijin bine direcționat se cere acor
dat tinerelor talente din țara noastră 
care se pregătesc pentru dificila mi
siune de interpret — și aceasta pe 
toate treptele învățămîntului muzi
cal. trecind dincolo de momentele 
afirmării .și de primele realizări care 
anunță consacrarea. Orientarea în
vățămîntului de specialitate către 
cerințele și exigențele practicii artis
tice constituie la noi un țel înalt, un 
întreg proces de amploare conside
rabilă unde rezultatele sînt foarte 
îmbucurătoare și promițătoare. Așa
dar, Instruirea și pregătirea inter
pretului în devenire cuprinde în mod 
obligatoriu cunoașterea tradițiilor și 
a stilurilor și nu in cele din urmă 
formarea însușirii de a se orienta 
în tot și in toate, de asimilare pe 
cale rațională a noului care il în- 
timpină.

distinctiv al interferenței 
în permanenta muncă de 
a muzicii, de cultivare a 

oamenilor muncii pentru

a Zorro : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,45; 14,45; 17; 19,45.
A Acțiunea „Autobuzul" : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,41 —
20,15, GRIVIȚA — 9; 11,15;
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Iarba verde de acasă !
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
18; 20.
A Castelul de nisip : BUCEGI — 
’ 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

EXCELSIOR — 9; 
18; 20,15, MO- 
13,30; 16; 18,15;

9;
A Ziua gloriei 
11.15; 13,30; 15,45; 
DERN — 9; 11,15 
20,30.
• Rocco 
REȘTI — 
VORIT — 9,15 
PATRIA

TIM*
15,45;

și frații săi : BUCU- 
9,15; 12,30; 16; 19,30, FA- 

12,30; 16; 19,15,
9; 12,30; 16; 19,30.

A Comoara din lacul de argint : 
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
A Cu mîlnilc pe oraș — 9.45, Visul 
unei nopți de vară — 11,45; 14, 
100 lei — 16,15; 18,30, Lady Caroline 
— 20,30 : CINEMATECA.
A Condurul șl trandafirul : FLO-

Familiarizarea tinerilor interpreți 
cu muzica contemporană, cu tot ceea 
ce ține de actualitatea nemijlocită 
este un imperativ al școlii româ
nești. Includerea sistematică a crea
ției autohtone în programele de pre
gătire a acestora, la nivelul tuturor 
conservatoarelor și școlilor de mu-

Fascinația, noul roman 
al lui Laurențiu Fulga, 
apărut la editura „Emines- 
cu“, e, cum era de așteptat 
la acest scriitor pentru 
care războiul a constituit 
experiența fundamentală 
de viață, o meditație asu
pra condiției umane ce 
parcurge o perioadă de 
criză, cînd omul nu mai 
are posibilitatea de a ale
ge și cînd însuși sistemul- 
său de valori este cumva 
amenințat. într-o astfel de 
perioadă, cum a fost și 
aceea a celui de-al doilea 
război mondial, mulți au 
căzut, luptînd pentru men
ținerea în primul rînd 
a valorilor umane, pen
tru 
de 
te.

în primul 
umane, 

triumful idealurilor 
libertate și drepta- 
dintr-o pornire inte

rioară cu neputință de 
oprit. E vorba de o porni
re omenească, funcționind 
asemenea unei forțe ma
gice, asemenea fascinației, 
după cum citim într-o in
scripție preliminară ; „Fas
cinația iubirii, a visului, a 
justiției și a libertății, toa
te subordonate aceluiași 
adevăr inefabil pe care 
omul nu-1 ’descoperă decit 
în sine, mereu neador
mit...". Această fascinație 
evadripartită, adaugă auto
rul, poate să însemne „și 
salvarea dar și nefericirea 
noastră", argument reluat 
in cele patru capitole ale 
romanului și exemplificat 
în patru narațiuni simbo- 
lic-parabolice. convergen
te. Capitolele pot fi luate 
și ca variații pe aceeași 
temă, pe tema eliberării 
omului de tot ceea ce con
travine aspirațiilor sale de 
realizare, de trăire auten
tică, neîngrădită de super
stiții, I ’ 
exterioare.

Facem cunoștință în pri
mul capitol cu patru per
sonaje care vor apărea cu 
roluri.mai mult sau mai 
puțin importante și în ca
pitolele celelalte și de care 
ne dăm seama îndată că 
nu sînt. adevărați eroi, ci 
numai niște avataruri ex
ponențiale. O învățătoare 
dintr-un sat află că soțul 
ei Luchian, abia întors din 
război, a fost ucis. Bănu
iala cade întîi pe un indi
vid rătăcit mintal, Timotei, 
apoi 
nescu, 
chian, 
crimei
ca și pentru celălalt fasci
nația exercitată asupra lor 
de frumusețea stranie a 
Măriei, Apare și un zugrav 
de măști funerare, perso
naj misterios, anonim, do
tat cu puterea de a intui 
viitorul și care ia masca 
celui despre care știe că

stă de 
dar a- 

crede 
asasin,

va muri. Maria 
vorbă cu cei doi, 
tunci cînd cititorul 
că Maria căuta pe 
are surpriza să constate că 
ea nu vrea să-și răzbune 
soțul ucis ca Anca din 
Năpasta sau Vitoria din 
Baltagul, ci să-și trăiască 
în continuare viața lingă 
un bărbat, fie el acela și 
Vernescu către care o mină 
de altfel o forță nevăzută, 
mai presus de orice co
mandamente etice, „prea 
nesăturatul dor de iubire", 
— fascinația dragostei. E- 
vident. scriitorul nu oferă 
o soluție de viață și-și lasă 
povestirea, neterminată cu 
sugestia că Vernescu care 
a trădat in timpul războ
iului pe făptașul unei ac-

randei și Jurca să 
cerați in luptă, 
fiind izbit de un 
frunte. în ziua de Anul Nou 
al ultimului an de război 
(1945). Se înțelege că Ma
ria, femeia în roșu, nu era 
numai o proiecție a idea
lului feminin, un vis menit 
să îndepărteze teroarea de 
moarte, dar și o apariție 
premonitorie â aceleiași 
morți.

Maria, așadar prototipul 
feminin, simbol al salvării, 
dar și prefigurare a mor- 
ții, reapare și în al treilea 
capitol sub masca unei ti
nere condamnate la moar
te intr-o închisoare pusă 
sub direcția aceluiași spirit 
al răului, Vernescu. Ino
centa Maria își apără fără

Laurențiu FULGA

cadă se- 
Luchian 
glonț in

„Fascinațiaft

rului care însă refuză să o 
primească și se sinucide. 
N-o primește nici fratele 
doctorului, ziaristul Timo
tei, desolidarizat de tatăl 
său, ca, și de 
funct, ! invinut 
redactat niște _ . .. .
ve manifeste, în cele din 
urmă sînt arestați Maria 
și Luchian, iar Vernescu 
încearcă să aducă lui Lu
chian acuzații grave. La un 
moment dat, rolurile se in
versează și Luchian acuză 
la rîndul său pe ancheta
tor. Cum interpretează a- 
cesta faptul că profesorul 
Timotei a adăpostit în 
timpul războiului la el pe un 
comunist ilegalist ? Fiul 
profesorului, doctorul Ti- 

fost și a murit 
așa-zisele sale 
nu-i aparțineau, 

plăsmuite de so-

fratele de- 
că ar l’i 

subversi-

țiuni ilegale va fi pedep
sit, nu se va 
Maria, va fi el 
tima pasiunii 
ran te.

în capitolul al
rațiunea ne duce pe fron
tul de vest, pe Ipel în 
Cehoslovacia,^ în apropiere 
de Luceneț. Vernescu e 
aici maior și comandă un 
batalion din care fac par
te locotenentul Luchian și 

prejudecăți, violențe sergentul I imotei. Ordo* 
nanța lut Luchian. soldatul 
Petre Asmarandei, ca și 
soldatul Jurca M. Dumitru 
(muncitorul trădat" de Ver
nescu) au toți 
femei blonde 
roșu (așa cum 
în ultimele
primului capitol). Cei pa
tru sint trimiși de coman
dant pe principala direcție 
de atac în linia întîi, pro
babil cu scopul de a-i 
pierde, apoi aduși să pe
treacă împreună revelionul 
în compania unei femei în 
roșu, o infirmieră atinsă 
de o boală fără leac, Ma
ria. Romancierul amestecă 
destul 
cu cel 
visul, 
ca in 
„Doamna 
pentru ca după ce cuplul 
'Luchian-Maria triumfă în
tr-un moment de paro
xism erotic asupra morții, 
Luchian cu Timotei. Asma-

pe învățătorul Ver- 
coleg al lui Lu- 

motivul presupus al 
fiind pentru unul.

REASCA — 16; 19, GIULEȘTI — 
9; 12; 16; 19.
• Diamantele negre : ARTA — 9; 
12; 16; 19.
• Evadați din viitor : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,39; 15.45; 18; 
20,15.
• împușcături sub clar de lună : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.
• Danka : FLAMURA — 9.
A Scaramouche : FLAMURA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Alegerea ginerelui : COSMOS
— 16; 18; 20.
• Poruncă întunecată : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Aventurile maimuței Nuky — 
16, Cei patru din fotografie — 18; 
20 : DRUMUL SĂRII.
• Ținutul uitat de timp : FLA
CĂRA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,15.
• Iama bobocilor : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
A Mark polițistul : lira — 15,30; 
13; 20,15, MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30.

însura CU 
însuși vic- 
sale devo-
doilea na-

mirajul unei 
îmbrăcate în 
apare Maria 
rînduri ale

de abil planul real 
imaginar, veghea cu 
adevărul cu himera 

nuvela an.terioară 
străină" (1968),

speranță iluziile sale, do
rința de a trăi bucuriile 
simple ale vieții alături de 
o proiecție a inimii sale, 
de bărbatul ideal, pe 

Luchian. Reapar 
acum inginer, și 

Asmarandei. acum 
transportînd un ca
de răniți la spital, 

evadează și merge 
concert unde urmea- 

să întîlnească pe Lu
chian. Se produce un bom
bardament și concertul are 
loc pe întuneric (scenă in
genioasă, de efect). De 
fapt, lucrurile se petrec în 
fantezia captivei, căreia i 
se promite eliberarea și 
este împușcată în ceafă, 
inutil, deoarece nu mai 
era decit o închipuire, ie
șită din materialitate (și 
aici granițele dintre ab
stract și concret sint anu
late).

în sfîrșit, în ultimul ca
pitol, revedem, la sfirșitul 
războiului, cuplul Luchian— 
Maria refăcut (Luchian— 
care totuși nu murise pe 
front, Maria — o fată care 
așteptase un bărbat întors 
din război spre a se însoți 
cu el). 'Luchian aduce de 
pe front țărînă de pe mor- 
mîntul camaradului său, 
doctorul Timotei, Acasă la 
acesta, află însă că profe
sorul Timotei, tatăl, era 
anchetat de judecătorul 
Vernescu. Luchian vrea să 
predea țărina soției docto-

nume... 
Timotei. 
Petre 
șofer, 
mion 
Maria 
la un 
ză

motei, a 
comunist, 
manifeste 
fuseseră 
ția sa, nevoită să plece din 
casa pe care o dezonorase 
și apoi să se sinucidă. Ma
ria fusese arestată cu cîte- 
va luni de zile înainte de 
terminarea războiului pen
tru o acțiune de proporții 
împotriva regimului fas
cist. A fost condamnată la 
moarte și....... n-au reușit
călăii s-o execute... Adevă
rul e că i-au pus pistolul 
în. ceafă și au impușcat-o, 
dar a fost ca și cum ar fi 
împușcat o flacără, o idee". 
Eroarea lor a fost, explică 
Luchian,. că pierduseră din 
vedere noțiunile despre 
om, despre indestructibili- 
tatea valorilor sale morale. 
„Omul, spusese altă dată 
Luchian, este ceea ce gîn- 
dește in forul său intim, 
determinat nu de faptele 
exterioare, ci de revoluția 
și involuția mișcărilor sale 
lăuntrice, și asta este o 
nouă dimensiune a liber
tății omului". Istoria are ' 
nevoie de echilibru și este 
necruțătoare cu cei care 
nu-i recunosc armonia. 
„Nu poți fi liber, a zis el 
(Luchian), în afara ideii 
de libertate acceptată ca 
atare de către ceilalți, și 
nimeni nu-și ciștigă nemu
rirea între granițele morții 
la care îi condamni pe cei
lalți".

în acest ton de pledoa
rie pentru respectul valo
rilor umane permanente, 
al demnității și năzuințelor 
de mai bine ale omului, al 
luptei împotriva opresiunii 
și frustrării se termină ro
manul „Fascinația" de Lau- 
rențiu Fulga, o carte scri
să cu convingere și patos, 
cu încredere în efortul ge
neral de eliberare din 
coșmarul războiului, resti
tuind prezentului valorile 
adevăratului umanism.

AI. PIRU

• Hamlet : MIORIȚA — 16; 19.
A Locotenentul McQ In acțiune : 
MUNCA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Mama : PACEA — 16; 10; 20.
A Rîul care urcă muntele : POPU
LAR — 15,45; 18.
• Matriarhat : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampa — 
19,30, (sala mlcâ) : Comedie de 
modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : KARL OSTERREI- 
CHER. Solist : HEINRICH SCHIFF 
(Austria) — 20.
• Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 10.
A Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi (premieră) — 19,30, 
(sala Grădina Icoanei) ; Anecdote 
provinciale — 19,30.
• Teatrul 
19,30.
• Teatrul
19,30.
a Teatrul 
gheru) : Micul 
(sala Studio) : Nu am încredere 
în bărbați — 19.
• Teatrul Giuleștl : Regele loan
— 19,30.
A Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : După datina străbună
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „Ho- 
cus-Pocus și-o găleată" — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) ; O poveste cu cîntec — 10, 
Tigrul purpuriu căruia îi plăceau 
clătitele — 17.
A Circul București : losefini șl 
arena magică — 19,30.

Mic : Emigranțil —

de comedie : Preșul —

„Nottara" (sala Ma- 
infem — 19,30,

aici cu programe alcătuite din lu
crări aparținînd literaturii universale 
și celei românești, un premiu I fiind 
destinat celei mai bune interpretări 
a unei partituri originale românești. 
Tot mai frecvente sînt cazurile în 
care tinerii interpreți se avintă la 
prezentarea în primă audiție a unor

dința cu privire la misiunea inter
pretului contemporan, la marile sco
puri și idealuri ce-1 animă pe omul 
de cultură.

Istoricește vorbind și ținînd seama 
de vîrstele muzicii culte, de ciclici- 
tatea anotimpurilor cu suișuri, cul
minații, plafonări sau stagnări și

A comunica în chip autentic valori autentice

zică din țară, este o mărturie a apli
cării consecvente a acestei orientări. 
Un stimulent îl reprezintă fără în
doială concursurile de interpretare 
inițiate anual de Uniunea compozito
rilor in colaborare cu Conservatorul 
din București, unde repertoriul se 
constituie în exclusivitate din crea
ții românești, acordindu-se prioritate 
literaturii moderne. Și tot în această 
ordine de idei se cere menționat 
Festivalul muzicii de cameră de la 
Brașov, în cadrul căruia participă și 
se confruntă anual ansambluri de 
cvartet de coarde, precum și de trio 
cu pian, selecționate și trimise de 
toate conservatoarele țării, evoluînd

lucrări, ceea ce atestă încrederea de 
care se bucură din partea unor com
pozitori, a organizatorilor de concert 
sau a instituțiilor de difuzare a mu
zicii în rîndul maselor, între acestea 
fiind și Radioteleviziunea română. 
Numărul crescînd al premiilor inter
naționale obținute pretutindeni în 
lume de tinerii interpreți români, de 
o întreagă pleiadă de artiști de bine
meritat prestigiu, se explică prin în
săși organizarea sistemului de pro
movare a valorilor și speranțelor, a 
artiștilor noștri de azi și de mîine, 
chemați să urce tot mai sus pe scara 
perfecționării artistice pină la cul
mile profesiunii lor. care nu poate 
fi alta decit o profesiune de cre-

coborîșuri vremelnice marcînd faze 
de tranziție spre alte stadii și epoci 
în necurmatul flux al lucrurilor, se 
poate presupune că ne apropiem de 
o stare deschisă concluziilor, de o 
perioadă a sintezelor, după valuri și 
torente de înnoiri dintre cele mai ra
dicale și spectaculoase, după prefa
ceri cu multiple și multiforme reper
cusiuni deopotrivă în domeniile crea
ției și interpretării muzicale. Inima
ginabilul de altădată a luat înfăți
șări dintre cele mai diferite, iar in
ventivitatea ce părea a nu cunoaște 
stavile se pare a fi ajuns în multe 
puncte la epuizarea potențialului, și 
mă refer aici, înainte de toate, la 
legitățile formei muzicale compre-

hensibile ca atare, precum și la ar
senalul de efecte la îndemîna inter
pretului contemporan, ajunse tie mult 
prea multe ori și in chip gratuit scop 
in sine, lipsite de o motivație artis
tică adecvată.

Confuzia dintre arta adevărată, cu 
finalitate emoțională, și jocul dexte
rităților fără obiect se face încă frec
vent simțită în largul lumii contem
porane. Fără îndoială că artistul este 
cu totul altceva decit un transmiță- 
tor de paradoxuri, oricît de subtilă 
ar fi angrenarea acestora într-un 
discurs muzical desfășurat public. 
Ramificarea genurilor muzicale mo
derne și diversificarea enormă a mij
loacelor de expresie pun o dată mai 
mult în fața interpretului sarcina de 
a rezolva o multitudine de probleme, 
și în special misiunea de a comunica 
in chip autentic valori autentice in 
fața publicului, de a încălzi inimile 
pentru artă, de a stimula puterea de 
trăire a muzicii, aprinzînd dragostea 
de muzică in conștiința semenilor.

Aceasta mi se pare a fi misiunea 
cea mai de preț a interpretului con
temporan, aceea de bard al omului 
și al poporului, de exponent al unei 
culturi 
țărilor 
slujirii 
artistic 
acestui 
care este muzica cultă în totalitatea 
componentelor ei definitorii.

naționale în viața artistică a 
și a continentelor, în ideea 
cu abnegație a patrimoniului 
și a înfloririi continue a 
tezaur de natură umanistă,
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Excelenței Sale NICOLAE CEAVȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj adresat guvernu
lui și poporului Noii Zeelande cu prilejul aniversării Zilei naționale. La 
rindul nostru, vă transmitem cu căldură aceleași bune urări.

Sîntem, de asemenea, convinși că relațiile prietenești existente intre 
țările noastre vor continua să se dezvolte în viitor.

KEITH HOLYOAKE
Guvernator general al Noii Zeelande

Excelenței Sale Domnului MARIO SOARES
Prim-ministru al Republicii Portugheze

Cu prilejul reînvestirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 
Republicii Portugheze, îmi este plăcut să vă adresez, în numele guvernului 
român și al meu personal, sincere felicitări și urări de succes în activitatea 
dumneavoastră viitoare.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-portugheze vor continua să 
se dezvolte in toate domeniile în folosul întăririi prieteniei dintre popoarele 
noastre, al cauzei păcii și colaborării în întreaga lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație

BIBI W PĂBTB1S0B COMSHISTE

Cronica
Joi seara, Asociația de prietenie 

româno-chineză a organizat o intîl- 
nire prietenească în saloanele resta
urantului „Athenee Palace" cu mem
brii Ambasadei Republicii Populare 
Chineze la București. Au rostit scurte 
alocuțiuni tovarășul Ion Popescu

© SPORT @ SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT © SPORT ® SPORT O SPORT

Handbalul nostru în lumina campionatului mondial 

și în perspectiva Jocurilor Olimpice (!)

Uii ihsiicces care ne arată 
ce trebuie făcut

S-au spus multe în aceste zile, și 
se mai pot spune multe, despre hand
balul nostru — această disciplină 
sportivă care timp de 16 ani s-a si
tuat consecvent pe pozițiile de lideră 
mondială (performanță, pare-se, încă 
neegalată de nici o țară, in nici o ra
mură competițională), dar care în al 
17-lea an a căzut... pe locul al șap
telea în ierarhia lumii. Evident, 
insuccesul de lă recentul campionat 
mondial desfășurat în Danemarca a 
nemulțumit pe bună dreptate opinia 
noastră publică, după cum a mîhnit 
în primul rind — si spunem aceasta 
în cunoștință de cauză — pe autorii 
lui : jucători (mai vechi sau mai noi), 
antrenori (de la națională sau de la 
cluburi), conducători (de la federație 
sau de la C.N.E.F.S.). Criticile aspre, 
dar izvorî te din manifestă dorință 
constructivă, analizele deschise — 
sînt deci nu numai binevenite, sînt 
absolut necesare. De ce 7 Pentru a 
vedea cinstit, bărb'ătește, ce s-a gre
șit și, mai ales, pentru a decide apoi 
ce trebuie făcut, astfel încît peste doi 
ani, la Jocurile Olimpice, reprezenta
tiva noastră masculină să-și reciștige 
prin joc și rezultate poziția de frun
tașă in handbalul mondial. Aceasta 
ni se pare a fi, în momentul de față, 
îndatorirea principală a tuturor fac
torilor ce slujesc acest sport și îi vor 
binele.

în ceea ce ne privește, vom puncta 
cîteva observații conturate în urma 
celor discutate la fata locului cu oa
meni implicați direct în handbalul 
nostru, făcînd mențiunea că artico
lul de față se constituie doar într-un 
început de anchete în care factori 
autorizați vor opina despre ce trebuie 
făcut mai bine în. viitor.

Absolut toți tehnicienii și jucătorii 
noștri, cu care am stat de vorbă pe 
îndelete în acele seri daneze prelun
gite și încărcate de insomnii, ne-au 
mărturisit că simt în - toată amără
ciunea gustul insuccesului, cu care nu 
erau obișnuiți, că sînt conștient! de 
responsabilitatea ce le revine, că nu 
așteaptă și nu doresc să fie mena
jați, dar că au și rugămintea de a 
nu se desprinde rezultatul sportiv 
din tabloul complet al condițiilor 
obiective și subiective în care el a 
fost realizat. Au dreptate I

Schimbarea dc generații constituie 
pentru oricare echipă din lume. în 
'rice joc sportiv, o problemă-cheie, 
afît de dificil de soluționat perfect 
incit în majoritatea cazurilor cere 
drept tribut unul sau mai multe e- 
șecuri. Așa au pățit și cîteva repre
zentative de handbal : Cehoslovacia 
(care după ce a ieșit campioană mon
dială in 1967 a întinerit formația, dar 
n-a ocupat la edițiile ulterioare decit 
locurile 7. 6 și. acum, 11), R. D. Ger
mană (care după locul doi în 1964 a 
procedat la aceeași operație de reîn
tinerire... cu prețul pierderii califică
rii pentru Olimpiada de la Mont
real) : Iugoslavia (care cu echipa 
„bătrînă" urcase pe podium în 1970 
și in 1974, iar acum a ocupat locul al 
5-lea mai mult printr-un concurs fe
ricit de împrejurări, lipsindu-i forța 
și strălucirea de altădată).

Emotivitatea debutanților constituie, 
de asemenea, un obstacol , obiectiv 
pentru cele mai multe din echipe. 
Noi am aruncat în arenă, la acest 
campionat, nu mai puțin de 7 tineri 
aflați la prima evoluție în întrecerea 
supremă. Sigur că regretăm pasele lor 
greșite și șuturile lor pripite, sigur 
că — așa cum spunea cineva — echi
pa noastră aliniată în finala ’74 de la 
Berlin ar fi fost mai bună, dar o ju
decată dreaptă pune în .balanță și cîș-

zilei
Puțuri, președintele Asociației de 
prietenie româno-chineze, și ambasa
dorul R.P. Chineze la București, Li 
Tin-cluan.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

tigul realizat : un Durău, un Folker, 
un Bedivan. un Drăgăniță, intr-o oa
recare măsură și un Stingă, sint acum 
jucători de perspectivă trecuți deja 
prin „furcile caudine“<țale unui cam
pionat mondial ; după experiența 
ce-au dobindit-o, pe ei se poate con
ta mai mult, și avem încredere în ei 
pentru Olimpiadă. Chiar dacă expe
rimentarea lor ne-a trimis pe locul 7 !

Accidentările nu numai că n-au o- 
colit, dar parcă au căutat dinadins 
lotul nostru : Voina (conducătorul de 
joc menit să-1 suplinească pe cele
brul Gațu) n-a putut juca o bună pe
rioadă din pregătiri, a intrat direct în 
meciul cu R.D.G., nu s-a simțit bine 
nici în continuare, lâsînd practic e- 
chipa fără conducător pe teren ; 
Stockl a jucat și el cu dureri de la o 
accidentare ce-1 ținuse pe bancă la o 
serie de partide de pregătire, Flangea - 
(un trăgător ce începuse să-1 concu
reze pe Birtalan) a fost supus unei 
operații’ chirurgicale cu cîteva zile 
înainte de plecarea spre Danemarca, 
și n-ă mai putut face deplasarea.

Adversarii direcți sortiți echipei 
noastre la acest campionat au fost 
mult mai tari decît ai altor formații 
clasate in final mai bine fiindcă s-au 
prevalat de un „culoar" favorabil. în 
grupa preliminară „B“ — supranumi
tă „grupa dinamită" : am fost învinși 
de echipa R. D. Germane (care avea 
șă ocupe în final locul al treilea) în
tr-un meci considerat de oficialități 
ca o veritabilă finală mondială: am 
învins reprezentativa Ungariei (des
pre forța căreia spune totul faptul că 
a învins pe R.D.G. și a cîștigat deta
șat turneul pentru locurile 9—12) ; in 
grupa semifinală I am concurat in 
compania unor formații (R.F.G., 
R.D.G., Iugoslavia) care, toate, au în
vins apoi echipele corespondente din 
semifinala a Il-a I

Arbitrajele, foarte obiectiv vorbind, 
ne-au fost în cîteva momente nefa
vorabile. în special arbitrul danez 
Ohlsen a penalizat gratuit echipa 
noastră, ori a văduvit-o de cîteva ori 
flagrant, influențind oarecum rezul
tatul în meciul pierdut cu R.D.G. și 
în meciul egal cu R.F.G. — noua 
campioană.

Cum spuneam, aceste elemente so
cotite obiective nu trebuie să fie o- 
mise din tabloul complet al condiții
lor în care a evoluat reprezentativa 
noastră la recentul campionat mon
dial de handbal. La insuccesul final 
au contribuit însă, în principal, o se
rie de elemente subiective, deficiențe 
și greșeli care nu pot și nu trebuie 
să fie trecute cu vederea — dacă do
rim să nu le mai repetăm. Ele sînt 
recunoscute de înșiși factorii impli
cați :

Lucian Grigorcscu, secretar al Fe
derației române de handbal : Două 
greșeli sînt clare și de necontestat :
1. Pregătirea campionatului mondial, 
deși începută din vreme, nu s-a făcut 
din capul locului cu același lot : ti
nerii Durău, Bedivan și alții au fost 
aduși prea tîrziu — ceea ce a împie
dicat omogenizarea formației, condi
ție sine qua non pentru un succes.
2. Ilandbaliștii nu s-au concentrat su
ficient în joc, risipind cu seninătate 
pase și situații în care se găseau sin
guri cu portarii ; era deci necesară 
o mai mare mobilizare psihică, o mai 
mare responsabilitate.

Nicolae Nedef — antrenor al lotu
lui : Am prezentat o echipă eteroge
nă, ca valoare și pregătire. Jucătorii 
vechi n-au mai corespuns ca altăda
tă, cei noi nu s-au integrat. Echipa 
s-a ■ conturat tîrziu pentru că după 
Olimpiadă am mers pe mai multe

Nota caracteristică a circulației ru
tiere din ultimele zile o constituie 
drumurile alunecoase, în multe zone, 
din cauza poleiului și vizibilitatea 
redusă, îndeosebi dimineața și seara, 
'din cauza ceții. înțelegînd necesitatea 
adaptării modului de deplasare la 
condițiile de sezon, marea majoritate 
a conducătorilor auto și pietonilor 
circulă cursiv și în siguranță. Din 
păcate, există și pârticipahți la trafic 
care nu țin seama de faptul că în 
astfel de situații se cere, mai mult ca 
oricînd, respectarea regulilor de cir
culație, precum și o prudență și aten
ție sporite. în primele opt zile ale 
lunii februarie s-au produs peste 80 
de accidente grave, de pe urma că
rora și-au pierdut viața 27 persoane 
și au fost vătămate peste 70. Aces
tora li se adaugă peste 400 tampo- 
nări soldate — din fericire — doar 
cu avarieri de mașini și nu cu vic
time omenești. O analiză succintă a 
accidentelor săvîrșite în aceste zile 
relevă că principala cauză a acestora 
a constituit-o excesul de viteză. 
Practic, este vorba de folosirea unui 
regim de viteză care pune în pericol 
mersul in siguranță a autovehiculu
lui, acesta puțind intra in derapare 
la orice virare sau frînare bruscă, iar 
uneori, chiar și fără asemenea ma
nevre, din pricina diminuării aderen
ței pneurilor. Este ușor de imaginat 
cît de mult crește pericolul în cazul 
deplasării cu pneuri uzate sau cu sis
temele de frînare ori de direcție de
reglate. A doua cauză frecvent ge
neratoare de accidente constă în 
depășirile neregulamentare. De aici, 
recomandarea de a se circula cu vi

fronturi. E adevărat că noi am bijbiit 
multă vreme în conturarea lotului, 
dar nu-i mai puțin adevărat că nici 
nu avem de unde alege prea mqlt : 
ne învirtim în același cerc strimt de 
jucători oferiți de Steaua și Dinamo, 
și dacă ei nu corespund celor mai 
înalte exigențe, cînd încercăm cu alții 
treaba merge și mai rău. Va trebui 
să ne gîndim la întărirea echipelor dc 
club, fiindcă la ora aceasta campio
natul, care a mai pierdut din nive
lul competitiv, înseamnă. în realitate, 
doar un singur meci între cele două 
echipe fruntașe. Și-atunci. cum să 
avem la națională jucători rodați în 
întreceri disputate . cu ardoare ! To
tuși, recunosc sincer și cu regret că 
noi, antrenorii, n-am reușit să creăm 
un climat de exigență, nu i-am făcut 
pe jucătorii selecționați să simtă 
răspunderea pentru fiecare pasă și 
pentru fiecare moment ăl. joctilui.

Cornel Otelea — antrenor al lotu
lui : în ciuda tuturor condițiilor o- 
biective și subiective (reale toate), 
ne-am creat prin joc situații de cîș- 
tig, dar n-am reușit să le menținem. 
De ce? Fiindcă ne-a lipsit conducă
torul din teren — care ar fi putut fi 
Gațu — fiindcă unii jucători nu simt 
responsabilitatea dc a nu risipi o 
minge ori de a nu rata. Sîntem -datori 
să-i facem s-o simtă I

Eugen Trofin — consilier tehnic al 
lotului : Am făcut rabat de la munej 
și disciplină ; pregătirea superficiala, 
animozitățile din echipă, anarhia în 
organizarea jocului pe teren — au a- 
nulat calitățile și șansele ce le aveam. 
Intr-o vreme se recomanda fotbaliș
tilor să muncească și să se dăruiască 
jocului ca handbaliștii ; în fapt, in
fluența s-a propagat în sens invers ! 
Campionatul intern nu dă emoții ju
cătorilor de la Steaua, care se obiș
nuiesc să nu se apere fiindcă tot în
scriu mai multe goluri decît adver
sarul din provincie.

Constantin Jude — antrenor la 
„Politehnica" Timișoara : Referitor la 
nivelul de joc — n-am văzut nici
odată o națională de handbal a 
României mai nesigur instruită ca a- 
ceasta. Referitor la campionat — e 
nevoie să se pună capăt „racolărilor", 
păntru a fi lăsați să ne întărim echi
pele cu propriii jucători ajunși la o 
mare valoare.

...Desigur, ar mai fi multe de adău
gat : și despre imixtiunile conducerii 
federației in treburile antrenorilor 
lotului național ; și despre „duhul 
blîndeții", cu care antrenorii au tra
tat ieșirile și greșelile lui Drăgăniță 
și ale altora ; și despre folosirea tîr- 
zic a lui Grabovschi „om la om" la 
atacantul advers cel mai periculos ; 
și despre scoaterea la lumină a lui 
Bedivan abia după ce zarurile fuse
seră aruncate ; și despre marile ab
sențe de la jocurile echipei noastre 
(Gațu și Licu, fiindcă n-au fost a- 
greați ; președintele și secretarul fe
derației fiindcă au fost reținuți de 
însărcinări internaționale — dar și 
unii și alții ar fi fost necesari, fie
care cu rolul său. în lotul care a dus 
greul zi de zi) ; și despre omisiunea 
de a repeta în pregătiri executarea 
loviturilor de la 7 m., etc.

Important este însă cum vor fi în
dreptate lucrurile în continuare. A- 
cestui subiect — care nu ne îndoim 
că este la ordinea zilei și la federația 
de specialitate, și la C.N.E.F.S, — îi 
vom consacra integral spațiul unor 
viitoare anchete cu cei în măsură să 
realizeze un asemenea, proces necesar 
și posibil.

G. MITROI 

teză moderată și angajarea în depă
șiri numai după o temeinică asigu
rare și în nici un caz dacă se apropie 
vreun autovehicul din sens opus.

Luni dimineața, de pildă, microbu
zele 21-PH-l 435 și 23-B-3 029, circu
ited din sens opus pe șoseaua Bucu
rești — Ploiești,. (arteră cu patru 
benzi) s-au tamponat din cauză că 
Mihai Ghițâ (șoferul primului micro
buz) a circulat cu viteză excesivă, 
împrejurare în care a derapat. Ur
mările : 4 răniți grav și 3 răniți ușor. 
Marți dimineața, în apropiere de co
muna-Nojorid, județul Bihor, auto
mobilistul amator Filip Nistor și-a 
pierdut viața din cauză că s-a anga
jat în depășirea unui tractor fără să 
se asigure, tamponîndu-se cu un 
autovehicul ce venea din sens opus.

Statistica arată că 70 la sută din 
numărul accidentelor din aceste zile 
s-au produs in primele ore ale dimi
neții și între orele 16,00—19,00. Aceas
ta denotă, pe de o parte, necesitatea 
conducerii cu grijă sporită în primele 
ore pînă sg realizează adaptarea or
ganismului la solicitările traficului, 
iar pe de altă parte, cerința depla
sării cu prudentă către sfirșitul zilei, 
cind reflexele și, în general, capaci
tatea de concentrare și acționare se 
diminuează simțitor sub influența 
oboselii după o zi de muncă. Se re
comandă conducătorilor auto ama
tori și, în special, începători, să evite 
pe cît posibil deplasările pe distanțe 
mari sau în zone cu. polei și ceață, 
precum și verificarea tehnică a ma
șinilor înainte de a porni la drum. 
Odată aflați la volan să circule cu 
multă atenție.

AZI ÎNCEP:

Campionatele internaționale 
de tenis de masă 

ale României
• La Palatul sporturilor și cultu

rii din Capitală încep astăzi cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale țării noastre la care par
ticipă reprezentanți ai sportului cu 
paleta și mingea de celuloid din 13 
țări.

Astăzi dimineață între orele 8—13 
și după-amiază de la ora 16 pînă la 
21,30 au loc întrecerile pe echipe 
după sistemul cupelor „Swaythling" 
— masculin și „Corbillon" — femi
nin. Simbătă după-amiază de la ora 
15 se vor desfășura finalele pe echi
pe. Duminică dimineața și după-a- 
miaza de la ora 15 au loc ultimele 
întreceri ale probelor de simplu.

Organizatorii au stabilit ca la ac-, 
tuala ediție a campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale țării 
noastre elevii să aibă intrarea gra
tuită în toate zilele competiției.

În cîteva rînduri
® în sala Floreasca din Capitală 

s-a disputat aseară meciul retur din
tre echipa I.E.F.S. — Liceul nr. 2 
București și formația spaniolă Real 
Cclta Vigo, contind pentru sferturile 
de finală (grupa B) ale „Cupei ;'caiW- 
.pionilor..jn^QcnjAJa baschet femi
nin. Baschetbalistele noastre au ob
ținut o victorie clară, cu scorul de 
96—75 (43—29). Principalele realiza
toare ale formației române au fost 
Diana Mihalik (25 puncte), Maria Ro- 
șianu (24 puncte) și Ștefania Giurea 
(22 puncte).

® Jocurile Mondiale Universitare 
de iarnă au continuat la Spindleruv 
Mlyn. Proba feminină de slalom u- 
riaș a fost cîștigată de schioara ce
hoslovacă Dașa Kuzmanova, care în 
cele două „manșe" a realizat timpul 
total de 3’03”08/100. Proba masculină 
de ștafetă 4x10 km a revenit selec
ționatei U.R.S.S. cu timpul de 2h08’ 
urmată de Cehoslovacia și Bul
garia. Echipa României ș-a clasat pe 
locul 9. Ștafeta feminină de 3x5 km 
a fost dominată de echipa Cehoslo
vaciei — 55’08’’7/10. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat U.R.S.S. și Fin
landa.
• La Oradea, în prezența a peste 

5 000, de spectatori, s-a desfășurat 
meciul internațional amical de fot
bal dintre echipa locală F.C. Bihor 
și formația cehoslovacă V.S.S. Kosi
ce. întilnirea s-a încheiat la egali
tate : 2—2 (0—1), golurile fiind îns
crise de Gergely (min. 67), Georgescu 
(min. 80), respectiv Andreiko (min. 
44 și 78).

® Echipa de fotbal Gloria Buzău 
a susținut două întîlniri în Polonia. 
Fotbaliștii români au învins cu 1—0 
formația „Varty" din Poznan și cu 
4—2 echipa „Zastal" — Zelena Gora. 
în cel de-al doilea joc. punctele au 
fost marcate de Oprișan (2), Stan și 
Ghizdeanu.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

11, 12 și 13 februarie. în țară : Vre
mea va fi în general umedă și va 
continua să se răcească ușor. Cerul 
va fi mai mult noros. Va ninge în 
cea mai mare parte a țării. Vîntul 
va sufla moderat cu intensificări 
locale de scurtă durată cu viteze 
pînă la 45—55 km. pe oră, predo- 
minînd din sectorul estic. Tempera
turile- minime vor fi cuprinse între 
minus 13 și minus 3 grade, local mai 
coborîte, iar maximele între minus 
6 și plus 1 grad. Dimineața și seara 
pe alocuri ceață. în București : 
Vremea va fi în general umedă și 
se va răci ușor. Cerul va fi mai 
mult noros. Temporar va 1 ninge. 
Vîntul va sufla moderat, tempera
tura în scădere ușoară. Ceață slabă 
dimineața.

PARTIDUL COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE ,

recent o Scrisoare organizațiilor de partid, de stat, economice, de ^indicat 
și Comsomol. oamenilor muncii din Uniunea Sovietică cu privire la desfă
șurarea întrecerii socialiste pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 
1978 și intensificarea luptei pentru creșterea eficientei producției și calită
ții muncii. Reproducem mai jos extrase din acest document, publicat in 
ziarul „PRAVDA".

fiecare raion, oraș, 
republică.
dacă planul nu este 
de o singură intre-

în Scrisoare se adresează chemarea 
de a îmbunătăți munca, de a folosi 
mai deplin rezervele, de a examina 
ce trebuie să facă fiecare pentru 

- aceasta la locul său de muncă, in 
secții, pe șantier, pe ogor, la fermă, 
în biroul de construcții. Principalul 
este ca încă din primele zile ale anu
lui să se asigure un ritm intens de 
muncă, îndeplinirea sarcinilor planu
rilor de. stat și angajamentelor socia
liste de către fiecare colectiv de 
muncă, de către 
regiune, ținut și

Se știe bine că 
realizat chiar și 
prindere, dacă producția nu se reali
zează în nomenclatura și sortimentul 
necesare, aceasta poate să aducă 
prejudicii activității întreprinderilor 
conexe și, în ultimă analiză, mari 
pierderi în general.

Relevînd unele rămîneri în urmă, 
Scrisoarea arată că lupta pentru efi
ciență și calitate înseamnă a folosi 
toate posibilitățile pentru realizarea 
unei mai mari productivități a mun
cii. în vederea realizării unei produc
tivități superioare a muncii trebuie 
să se acorde o deosebită atenție în
deplinirii planurilor de introducere 
a tehnicii noi și organizării științi
fice a muncii, reducerii muncii ma
nuale, în primul rind la lucrările 
auxiliare, de încărcare și descărcare, 
de depozitare.

Una din marile rezerve de creștere 
a productivității muncii o constituie 
creșterea stabilității cadrelor, reduce
rea cheltuielilor de timp de muncă. 
Trebuie să prețuim, să folosim fieca
re minut din timpul de lucru. Folosi
rea sa deplină constituie una din re
zervele principale ale sporirii bogă
ției și puterii patriei. Lupta pen
tru o mai mare productivitate este. 
indisolubil legată de grija pentru 
omul muncii. Rezultatele cele mai 
bune sînt obținute în întreprinderile 
unde se depun eforturi susținute de 
îmbunătățire a condițiilor de muncă 
și odihnă, de ridicare a nivelului 
cultural și de calificare a cadrelor.

A lupta activ pentru eficiență în
seamnă a îmbunătăți neabătut cali
tatea producției, a-i ridica nivelul 
tehnic, soliditatea și durabilitatea, 
în țară crește necontenit producția 
de calitate superioară, sînt asimilate 
anual peste 3 000 de noi tipuri de 
mașini, utilaje și aparate, sînt 
scoase din producție peste 1 800 de 
produse învechite. Dar dacă privim 
cele realizate de pe poziția înalte
lor cerințe ale timpurilor noastre,

„l'expressA; Culorile și comportamentul emulul
® Știați că există 30 000 de nuanțe de culori ? ® Am

bianța coîoristică și productivitatea muncii
Rubricile de fapt divers ale publi

cațiilor londoneze au consemnat 
vreme îndelungată un număr record 
de sinucigași care s-au aruncat în 
apă de pe podul Blackfrier, din ca
pitala Marii Britanii. Acest pod era 
vopsit în negru. După ce a fost 
revopsit în verde, numărul sinu
cigașilor a scăzut la mai puțin 
de o treime. Funcționarii unui 
spital din Lyon obișnuiau ade
sea să'se intîlnească și să discute pe 
culoarele clădirii. în momentul in 
care pereții • acestora au fost zugră
viți în albastru, nici unul din func
ționari nu s-a mai oprit pe culoare 
să stea de vorbă cu ceilalți. La în
treprinderile „Ford“ pereții ateliere
lor erau zugrăviți într-o culoare ce
nușie. Cînd aceiași pereți au fost 
zugrăviți intr-o culoare mai vie. pro
ducția a înregistrat un spor de 20 la 
sută fără vreun efort suplimentar 
din partea • lucrătorilor, în timp ce 
absenteismul s-a diminuat substanțial.

...Iată tot atitea dovezi care arată 
un adevăr indiscutabil : culorile 
exercită o influentă certă asupra 
ființelor umane. Dar în ce fel ? De 
ce anume ? Cu ce efecte ? Potrivit 
căror legi ? Tocmai acestor proble
me, asupra cărora domnește multă 
incertitudine, le-a fost consacrat un 
șir de colocvii, organizate la Centrul 
de artă și cultură Beaubourg, din 
Paris.

Teoretic, există 30 000 de nuanțe 
coloristice. Institutul tehnologic din 
Massachusetts a demonstrat însă că • 
ochiul omului nu poate distinge decît 
cinci pînă la nouă nuanțe ale uneia 
și aceleiași culori. Chiar și pentru 
un ochi normal, perceperea nuanțe
lor poate să fie modificată datorită 
luminii, ca și datorită unor factori 
fiziologici sau psihologici. 

este absolut evident că mai trebuie 
muncit perseverent pentru îmbu
nătățirea calității, pentru sporirea 
volumului de produse distinse cu 
„Semnul calității".

A lupta activ pentru eficiență și 
calitate înseamnă a folosi mai de
plin fondurile fixe de producție. 
Avem multe posibilități. Trebuie să 
se acorde o deosebită atenție creș
terii coeficientului de folosire pe fie
care schimb, în special în construc
ția de mașini. Folosirea eficientă a 
capacităților, de producție ale fie
cărei mașini, agregat și instalație 
constituie o primă obligație a con
ducătorilor din economie, a colecti
velor de muncă și a tuturor oame
nilor muncii.

A lupta activ pentru eficiență în
seamnă a manifesta grijă deosebi
tă pentru faunul poporului, a 
folosi rațional materiile prime, ma
terialele, combustibilul, energia e- 
lectrică, a intensifica regimul de 
economii. Cu cît este mai bogată 
societatea noastră, cu atît ea trebuie 
să fie mai chibzuită. Deosebit de 
important este să se intensifice re
gimul de economii la folosirea pro
duselor de care economia națională 
are astăzi cea mai mare nevoie.

Se pune acut problema utilizării 
cu grijă a resurselor de combustibili 
și energie. Folosirea rațională a re
surselor materiale, de muncă și fi
nanciare dă posibilitatea reducerii 
continue a prețului de cost al pro
duselor, sporirii acumulărilor sociale. 
A economisi oriunde, a reduce prețul 
de cost, a lichida complet risipa — 
acesta este un imperativ al gospodă
ririi socialiste, o datorie a tuturor 
muncitorilor.

Realizarea unei înalte eficiente și 
calități este indisolubil legată de 
îmbunătățirea radicală a construcției 
capitale, de accelerarea dării în 
funcțiune a obiectivelor de produc
ție. Subliniind că se construiește 
mult și că s-au obținut succese in
contestabile în acest domeniu, Scri
soarea pune in atenție unele rămî- 
neri în urmă față de plan, subliniind 
necesitatea îmbunătățirii activității 
pe șantiere.

Creșterea eficienței în economia 
națională necesită îmbunătățirea se
rioasă a activității sistemului de 

. transport,,. în . prezent,, pentru dez
voltarea transporturilor se alocă re
surse suplimentare. Este necesar să 
se obțină reducerea timpului de în
cărcare și descărcare, să se folo
sească pe deplin capacitatea de în
cărcare în toate tipurile de transport.

Ochiul copiilor percepe culorile în
tr-un mod deosebit față de ochiul 
adulților. Motivul ? Globul ocular nu 
este încă pe deplin format și. ca ata
re, efectul nuanțelor este mai 
redus. Societatea pentru ' psihologia 
rațională din Miinchen a de
monstrat, încă în 1973, că, într-o 
ambianță coîoristică plăcută — por
tocaliu. albastru deschis, galben — 
inteligenta și creativitatea copiilor 
sporesc în mod substanțial.

Adultul, in ceea ce îl privește, este 
dornic de nuanțe mai dulci, mai 
discrete. Cu 20 de ani în urmă s-a 
încercat să se zugrăvească pereții 
unor ateliere în culori cît mai vii, 
pentru a le da o înfățișare mai „ve
selă" ; or, în aceste condiții, s-a 
constatat creșterea masivă a cazuri
lor de oboseală în rîndurile muncito
rilor. Acest lucru se datora culorilor 
prea stridente, care provocau munci
torilor migrene și stări de depre
siune.

Profesorul Walfarth, de la Univer
sitatea din Alberton. Canada, a de
monstrat că roșul și galbenul deter
mină creșterea pulsului și accele
rează circulația sanguină, în' timp ce 
albastrul are un efect contrariu. La 
rindul lui, profesorul Schmfdt a de
monstrat că 60 la sută din bolnavii 
hipertiroidieni agreează violetul și 
verdele, în timp ce bolnavii de ulcer 
gastric preferă galbenul și — din 
nou — verdele, detestînd albastrul.

Lumina roșie accelerează dezvol
tarea plantelor. Lumina verde și cea 
albastră o încetinesc.' Cît privește 
anumite păsări, sturzii, de pildă, 
unele din funcțiile lor fiziologice 
sînt încetinite datorită culorii violet 
și accelerate datorită culorii roșii.

în ce privește ființele umane, un 
psiholog elvețian, Max Lilscher, a 

gului popor este dezvoltarea in 
continuare a producției agricole, 
creșterea eficienței ei. Un sector de 
șoc rămîne producția de cereale. 
Recolta globală trebuie să fie de cel 
puțin 220 milioane tone. Obiectul 
unei preocupări deosebite trebuie să 
fie sporirea prin toate mijloacele a 
producției de carne. Tocmai aici 
trebuie să se concentreze maximum 
de eforturi și resurse materiale. Tre-. 
buie să sporească simțitor producția 
și achizițiile de sfeclă de zahăr, 
bumbac, semințe de floarea-soarelui, 
legume, lapte, ouă și alte produse. 
Trebuie, de asemenea, să se îmbu
nătățească prin toate mijloacele ac
tivitatea de selecție atît în cultura 
plantelor, cît și în zootehnie.

Sarcini de răspundere trebuie să 
fie îndeplinite în ce privește lărgi
rea producției mărfurilor de larg 
consum, îmbunătățirea comerțului și 
serviciilor publice. Rămîne de mare 
actualitate problema îmbunătățirii 
calității și sortimentului produselor. 
A realiza produse de înaltă calitate, 
a reacționa operativ la schimbarea 
cererii populației — aceasta este o 
obligație bine cunoscută a lucrători
lor din industria ușoară și alimen
tară, precum și din întreprinderile 
industriei grele care produc mărfuri 
cu destinație cultural-socială.

O verigă din cele mai importante 
în sistemul de măsuri în vederea 
creșterii eficienței și calității este ac
celerarea progresului tehnic, îmbu
nătățirea activității instituțiilor știin
țifice. organizațiilor de proiectare și 
construcții. Este necesar să legăm și 
mai activ știința de practică, să asi
gurăm orientarea elaborărilor știin
țifice spre problemele intensificării 
producției, creării unor sisteme finite 
de mașini de înaltă productivitate, a 
celor mai noi procese tehnologice și 
materiale, introducerea cît mai grab
nică a realizărilor științifice în 
nomia națională.

Una din condițiile cele mai 
portante ale creșterii eficienței 
ducției, ale îndeplinirii cu succes a 
planului pe 1978 o constituie buna or
ganizare și întărirea . desciplinei la 
toate nivelurile și în toate sectoarele 
muncii noastre. Datoria conducători
lor de uniuni, întreprinderi și organi
zații este de a obține îmbunătățirea 
indicatorilor de producție, legarea lor 
mai strînsă de rezultatele economice 
finale, de a ține cont în permanență 
de aspectele social-politice ale ho- 
tărîrilor adoptate, de a sprijini ini
țiativa și creativitatea oamenilor 
muncii. • • • <

Scrisoarea subliniază în încheiere 
că îmbunătățirea ' organizării între- ! 
cerii socialiste și sporirea eficienței 
ei trebuie să constituie datoria prio
ritară a organizațiilor de partid, de 
stat, economice, de sindicat și 
Comsomol.

eco-

im- 
pro-

realizat studii ample asupra efectu
lui psihologic al culorilor. Deși in 
rîndul unor specialiști s-au iscat con
troverse, cert este că rezultatele 
practice ale acestor studii sint de 
necontestat, ele găsindu-și aplicații 
curente atît în industrie, cît și în 
psihologia muncii.

De pildă, culorile automobilelor 
„Volkswagen" — faimoasele „bros
cuțe" — au fost selecționate 
chiar de către Luscher, considerin- 
du-se că marea popularitate de care 
s-au bucurat aceste autovehicule se 
datorează, în parte, și culorilor in 
care au fost vopsite.

Culorile pot avea însă și efecte 
contrare. Așa este, de pildă, cazul 
cu anumite produse alimentare dc 
calitate inferioară, cărora, prin adău
girea de coloranți artificiali, se în
cearcă să li se creeze o „vogă" ne
justificată. De aici și „campaniile 
anticolorante" desfășurate de asocia
țiile de apărare a intereselor con
sumatorilor.

„Oamenii pot fi condiționați ln- 
tr-o anumită măsură cu ajutorul 
luminii și culorii" — conchide un 
alt specialist, francezul Jacques 
Barthes. Anumite spitale inten
ționează să treacă la un -expe
riment interesant de influențare a 
bolnavilor cu ajutorul culorilor. La 
începutul spitalizării ei vor fi insta
lați în saloane cu pereții zugrăviți 
în culori calde, pentru a li se crea 
un sentiment al siguranței, al încre
derii ; pe măsură ce procesul vin
decării va avansa, vor fi transferați 
într-o succesiune de alte saloane, 
ai căror pereți vor avea culori tot 
mai sobre, spre a fi readuși la rea
litatea cotidiană a lumii în care se 
vor insera din nou. Este doar un 
exemplu, din multe altele, ale posi
bilităților pe care le ’ deschide in
fluențarea omului cu ajutorul cu
lorilor.

® CEA MAI MARE 
CENTRALĂ SOLARĂ se 
va construi în Republica Mali, 
la Dițe, localitate situată pe 
malurile fluviului Niger, la 200 
km sud de Tombuctu. „Colecto
rii" vor ocupa o suprafață de 
3 200 mp, dintre care unii vor 
fi instalați pe acoperișul hote
lului, al clădirii cooperativei și 
al unor construcții in formă de 
sere în care se află însă rezer
voare de apă ce vor asigura în 
timpul nopții funcționarea ge
neratorului electric cu o putere 
de 80 kilowați. Ziua, acest ge
nerator va permite pomparea 
din fluviu a 8 500 mc de ană 
pentru irigații, .apa potabilă 
necesară celor 10 000 de consu
matori din Dlre, precum și 
funcționarea camerei frigorifice 
a cooperativei.

® TRANSURANICE ÎN 
NATURĂ. Elementele trans- 
uranice (sub această denu
mire sînt cunoscute acele ele
mente chimice care au numărul 
atomic superior lui 92, numă
rul atomic al uraniului conside
rat- îndeobște ca ultimul prin
tre elementele naturale) există 
și în natură — susține acade
micianul Gheorghi Flerov, sa
vant sovietic, specialist în do
meniul sintezei acestor elemen
te. bazîndu-se pe experiențe e- 
fectuate în peninsula Celeken 
de la Marea Caspică. Analizînd 
apele termale ce provin din in
teriorul scoarței terestre, cu a- 
jutorul unor foarte sensibili de
tectori de neutroni, el a putut 
înregistra fisiuni spontane de 
nuclee atomice supergrele, în 
urma cărora erau eliberați 3 
pînă la 5 neutroni. Academi
cianul Flerov le consideră ca

fiind „semnale" ale unui ele
ment transuranic.

• „KENNEDY STO
RY". Familia Kennedy și-a 
dat asentimentul la turnarea 
unui film biografic consacrat 
perioadei de tinerețe a fostului 
președinte al S.U.A., dispărut 
în împrejurări atît de tragice. 
Vor fi evocați anii de studenție, 
apoi cariera ,sa temporară de 
ziarist și, în fine, anii de răz
boi, cînd, după cum se știe, a. 
făcut parte din forțele navale 
ale S.U.A. Rolul președintelui 
va fi deținut de actorul italian 
Raphael Curi, iar cel al mamei 
sale — de actrița Zsa Zsa Ga
bor.

® SALVAȚI FAUNA ! 
Pe cale naturală, o specie de a- 
nimale dispare în medie la 
1 000 de ani. Această perioadă

corespunde legilor naturii și nu 
amenință în nici un fel echi
librul ecologic, din contră. Bar 
în condițiile intervenției neîn
grădite a omului asupra naturii, 
ritmul dispariției speciilor de 
animale s-a accelerat conside
rabil ; doar în ultimele trei se
cole, circa 300 de specii au 
pierit, iar alte 900 sînt amenin
țate să dispară. De la începutul 
secolului nostru, 65 specii de 
mamifere acvatice, nenumărate 
reptile și păsări de apă au fost 
trecute pe lista celor dispărute. 
Dintre cele mai amenințate la 
ora actuală sînt balenele, delfi
nii, broaștele țestoase, focile, 
crocodilii. Față de aceasta, în 
multe țări se manifestă o preo
cupare crescîndă pentru salva
rea unora din aceste specii. în

tre altele, se cere raționalizarea 
vînătoarei de foci, care, în pre
zent, sînt ucise pe capete, din 
cauza profiturilor aduse de 
vînzarea blănurilor lor.

• ARHIVE „ORALE". 
Memoria oamenilor in viață 
poate constitui o sursă extrem 
de bogată de documentare asu
pra istoriei contemporane, con
sideră trei cercetători francezi. 
Pornind de la această idee, ei 
au decis să întocmească „Arhi
vele orale ale secolului XX", 
pe baza informațiilor furnizate 
de persoane care aveau 25 de 
ani în anul 1939. Acestea au fost 
solicitate să-și relateze viața și 
activitatea profesională. Pe cer
cetători i-a interesat îndeosebi 
biografia unor persoane a căror

meserie „s-a demodat" ca ur
mare a progresului tehnic. 40 
de cercetători vor studia răs
punsurile. „Rezultatul anchetei 
va fi fără îndoială pasionant" 
— .conchide revista „Le Nouvel 
Observateur", care publică ști
rea — deoarece va pune în e- 
vidență revoluția tehnică pe
trecută începînd din anul 1950.

® PERICOLUL AVA
LANȘELOR. în ultimele 20
de ierni, în munții Alpi, 1851 de 
persoane și-au găsit moartea 
din cauza avalanșelor. 95 la 
sută dintre aceste accidente fa
tale ar fi putut fi evitate, sus
ține expertul austriac în secu
ritate alpină, Hannes Gasser 
din' Innsbruck. El este de pă
rere că în mai toate cazurile
alpiniștii înșiși se fac vinovați 
de punerea în mișcare a uria
șelor mase de zăpadă. D.e aceea 
mijlocul cel mai sigur de evi

tare a accidentelor este precau
ția turistului. Pentru cazul Că 
totuși un turist este prins de a- 
valanșă, expertul recomandă ca 
acesta să se țină, prin „înot", 
pe cît posibil la suprafața și 
periferia masei în mișcare și, 
înainte de oprirea ei, să cîștige 
spațiu de respirat ținînd brațele 
întinse în fața obrazului.

O RAVAGIILE SECE
TEI ÎN MALAYEZIA. ° se‘ 
cetă, cea mai puternică din ul
timii 40 de ani, a cuprins, în 
ultimele cîteva luni, regiunile 
din nordul Malayeziei, care re
prezintă principalele zone pro
ducătoare de orez ale țării. Din 
cauza lipsei de apă, producția 
de orez tîrziu a anului 1977 a 
fost total compromisă. Statul a 
luat măsuri pentru plantarea 
urgentă, in primul sezon al a- 
cestui an, a unei mari suprafețe 
de teren cu orez timpuriu, care,

deși are o productivitate mai 
mică, poate totuși asigura mini
mum de hrană locuitorilor re
giunilor respective.

® GAZ METAN DIN 
ALGE. în dreptul coastelor ca- 
liforniene a fost amenajată o 
fermă marină experimentală 
profilată pe alge brune, care se 
caracterizează printr-o prolife
rare extrem de rapidă (ating 
lungimi de 60 m și cresc zilnic 
cu 50 cm). Specialiștii au desco
perit că din aceste alge se poa
te obține, prin descompunere 
bacteriană, gaz metan. Conform 
calculelor, din alge brune recol
tate de pe o suprafață de 1 000 
mp se poate obține anual gaz 
metan în valoare de 600 000 do
lari. în caz că această fermă se 
va dovedi rentabilă, se prevede 
amenajarea unei suprafețe de 
400 ha.
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Convocarea celui de-al XI-lea Congres 
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• Turneul președintelui Sadat • Un interviu ai .regelui 

Hussein ® Situat ia din Liban

Schimb de mesaje între premierii Karamanlis și Ecevit
ATENA 9 (Agerpres). — Intr-un 

mesaj adresat primului ministru al 
Greciei, Constantin Karamanlis, dat 
publicității la Atena, șeful guvernului 
turc, Biilent Ecevit, declară că do
rește să se întîlnească cu omologul 
său grec pentru a avea convorbiri, 
fără o agendă prealabilă. în vederea 
efectuării unui schimb de opinii cu 
privire la problemele care au dus la 
deteriorarea relațiilor dintre cele 
două țări și în legătură cu modalită
țile practice de soluționare a acestora.

După ce subliniază necesitatea con
vorbirilor directe cu premierul grec, 
Biilent Ecevit estimează că viitoarea 
întîlnire va prilejui „afirmarea in 
comun a voinței politice și a hotărî- 
rii 'guvernelor noastre de a stabili re
lații sănătoase și amicale între cele 
două țări".

„în urma recentelor alegeri — se 
arată în mesaj — în Grecia și Turcia 
au fost constituite noi guverne și 
cred că este momentul potrivit să în
cercăm să stabilim un climat de în
credere".

în mesajul său de răspuns, Con
stantin Karamanlis subliniază faptul 
că „restabilirea de relații de coope
rare prietenească între Grecia și Tur
cia este în mod incontestabil în in
teresul popoarelor celor două țări". 
„Este de datoria celor două guverne 
de a nu lăsa neexplorată nici o per
spectivă în vederea realizării acestei 
sarcini", a adăugat primul ministru 
grec, care s-a declarat de acord să-l 
întîlnească pe omologul său turc în 
cursul lpnii martie.

Constantin Karamanlis opinează, 
de asemenea, că această întîlnire tre
buie să fie pregătită intr-un mod co
respunzător și că data exactă va pu
tea fi stabilită pe cale diplomatică.

în încheiere, primul ministru al 
Greciei își exprimă speranța că vii
toarea întîlnire va prilejui „reafirma
rea și manifestarea voinței politice a 
celor dotiă guverne de a găsi soluții 
juste și rezonabile" problemelor de 
interes reciproc și va contribui la 
crearea climatului de încredere ne
cesar.

BELGRAD. 9 — Trimisul special 
Agerpres transmite : La Belgrad au 
avut loc lucrările plenarei Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care a dezbătut Te
zele pentru Congresul al XI-lea, 
data convocării congresului si crite
riile de alegere a delegatilor pentru 
congres.

Comitetul Central al U.C.I. a ho- 
tărît convocarea celui de-al XI-lea 
Congres al U.C.I. pentru luna iunie 
1978. Data și ordinea de zi vor fi 
fixate ulterior de C.C. al U.C.I.

C.C. al U.C.Ii a aprobat, de ase
menea, Tezele în vederea congresu
lui, care vor constitui baza discuțiilor 
din organizațiile de partid în peri
oada premergătoare congresului, cit

și a elaborării documentelor con
gresului.

Luînd cuvîntul la plenară. Stane 
Dolanț, secretarul Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.. 
președintele Comitetului pentru pre
gătirea Cqngresului al XI-lea. a rele
vat importanta apropiatului congres 
în viața partidului și a țării, punind 
în evidentă rezultatele obținute în 
perioada de după Congresul al X-leă 
pe plan politic, economic si social, 
precum și sarcinile ce Stau în fața 
forumului suprem al comuniștilor iu
goslavi. El a evidențiat,1 totodată, 
activitatea desfășurată de partid pe 
planul relațiilor internaționale și al 
colaborării cu celelalte partide în ca
drul mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. i

Dezvoltarea economiei bulgare în 1977

ITALIA

LISABONA

Dezbaterile din parlament pe marginea 
programului guvernamental

SOFIA 9 (Agerpres). — Comunica
tul privind realizarea planului unic 
de dezvoltare economică și socială a 
Bulgariei pe 1977, transmis de agen
ția B.T.A., relevă că, în pofida con
dițiilor climaterice nefavorabile, a 
unor calamități naturale și. a con
juncturii complexe de pe piețele in
ternaționale. planul a fost îndepli
nit cu succes .la indicatorii de bază, 
în comparație cu anul 1976. venitul 
național a crescut cu 6.3 la sută, vo
lumul producției industriale cu 6.8 
la sută, investițiile cu 13 la sută, 
productivitatea socială a muncii cu 
7 la sută, iar schimburile comerciale

externe cu 13 la sută. Investițiile 
destinate edificării pe mai departe a 
bazei tehnico-materiale au totalizat 
5,7 miliarde leva. Cea mai mare 
parte a investițiilor au fost utilizate 
pentru dezvoltarea bazei producției 
materiale. Din cauza condițiilor cli
materice nefavorabile, planul produc
ției agricole nu a fost îndeplinit, se 
precizează în comunicat.

In 1977 salariul mediu al muncito
rilor și funcționarilor a crescut cu 2 
la sută.

La sfîrșitul anului 1977. R. P. pul- ■ 
garia avea 8 825 000 locuitori.

LISABONA 9 (Agerpres). — Parti
dul Social-Democrat a prezentat, joi. 
o moțiune de respingere a progra
mului guvernamental înaintat spre 
exanrjinare Adunării Republicii de 
premierul Mario Soares, cerînd 
ca moțiunea să fie supusă votului no
minal. Aceasta — menționează agen
ția ’ A.N.O.P. — înseamnă că fiecare 
deputat va trebui să se pronunțe in
dividual asupra moțiunii, fapt care,

relevă observatorii politici, denotă 
intenția P.S.D. de a evidenția even
tualele disensiuni ce s-ar putea ma
nifesta în sinul grupurilor parlamen
tare ale Partidului Socialist și Cen
trului Democratic și Social, care for
mează actualul guvern.

După cum s-a mai anunțat, votul fi
nal asupra programului guvernamen
tal va avea loc în noaptea de sim- 
bătă spre duminică.

Experiențe științifice la bordul complexului spațial 
„Saliut-6“ — „Soiuz-27“

Poziția partidului comunist 
față de noul guvern din Portugalia

MOSCOVA 9 (Ager
pres). — Stația orbitală 
științifică sovietică „Sa- 
liut-6“ a efectuat, pină 
joi, la ora 10,00, ora 
Moscovei. 2 100 rotații în 
jurul Pămîntului. Din 
acest total. 946 rotații au 
fost efectuate cu echipaj 
la bord. \

Cosmonauții Iuri Ro
manenko și Gheorghi

Greciko continuă înde
plinirea programului de 
cercetări și experiențe 
științifice. In cadrul 
programului de studiere 
a resurselor naturale ale 
Pămîntului. echipajul e- 
fectuează observații vi
zuale și fotografiază re
giuni ale Uniunii Sovie
tice și ale oceanului pla-, 
netar.

Cei doi cosmonauți au 
verificat, totodată, siste
mele de bord ale stației 
și ale navei „Soiuz-27“.

Iuri Romanenko și 
Gheorghi Greciko se 
simt bine, menționează 
agenția T.A.S.S.. adău
gind că sistemele de 
bord ale. complexului 
„Saliut-6" — „Soiuz-27“ 
funcționează normal.

LISABONA 9 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Portughez a examinat. în cadrul 
unei plenare, probleme legate de for
marea noului guvern, apreciind, •in
tr-o rezoluție, că nici componența, 
nici programul acestuia nu cores- i 
pund cerințelor actualei situații po
litice, economice, financiare si so
ciale din Portugalia. In ce privește 
politica partidului față de noul gu
vern, rezoluția arată că P.C.P. va 
urmări cu atenție activitatea cabine
tului și își va stabili poziția -în func
ție de fiecare caz concret. P.C.P. se 
va opune oricăror măsuri apreciate 
ca dăunătoare intereselor oamenilor

muncii, regimului democratic și con
stituției, independentei țării. Folo
sind drepturile și libertățile acordate 
de constituție, P.C.P., împreună cu 
clasa muncitoare și masele popu
lare, va continua să participe la în
treaga viață a țării, aducindu-și con
tribuția la soluționarea concretă a 
problemelor ce stau în fața Portu
galiei.'

în condițiile economice, politice și 
sociale ale țării, se arată în rezolu
ție, ieșirea din criză nu poate fi gă
sită fără contribuția P.C.P. și cu atît 
mai puțin prin îndepărtarea partidu
lui comunist de la soluționarea pro
blemelor general naționale.

Reluarea relațiilor diplomatice intre Libia și Sudan
TRIPOLI 9 (Agerpres). — Jama- 

hiria Arabă Libiană Populară Socia
listă și Republica Democratică Sudan 
au hotărît redeschiderea ■ ambasade
lor lor la Tripoli și, respectiv, la 
Khartum „în cel mai scurt timp", a 
anunțat un comunicat publicat 
miercuri seara de agenția libiana de 
presă Jana, reluat de agențiile 
internaționale de presă.

Comunicatul, publicat la sfîrsitu! 
vizitei în Jamahiria Libiană de Ab-

dul-Kassem Mohamed Ibrâhim, 
prim-vicepreședinte al Sudanului, 
subliniază că cele două părți consi
deră că „circumstanțele care au în
răutățit relațiile dintre cele două țări 
au fost trecătoare".

Cele două părți se angajează reci
proc să „nu întreprindă nici o 
acțiune ostilă una împotriva celeilal
te și să nu adere la nici o alian-' 
ță său pact care poate dăuna celor 
două popoare frățești".

P. C. din Venezuela

Pregătiri în vederea alegerilor generale
CARACAS 9 (Agerpres). — La Ca-' 

racas au luai sfîrșit lucrările plena
rei C.C. al P C. din Venezuela, care a 
aprobat raportul cu privire la situa
ția internă, prezentat de secretarul 
general Jesus Faria, și a hotărît in
tensificarea activității partidului in 
cadrul pregătirilor pentru alegerile 
generale programate pentru 10 de
cembrie 1978.

Referindu-se la situația internă, 
raportul condamnă rolul pe care 
continuă să-l- aibă corporațiile trans
naționale și influența lor asupra e-

conomiei venezuelene, arătîndu-se 
că menținerea acestei situații, ală
turi de marile datorii externe, re
prezintă o povară grea pe umerii 
oamenilor muncii, contribuie la creș
terea și mai mare a profiturilor mo
nopolurilor.

In hotărirea plenarei este eviden
țiată marea însemnătate a unității 
forțelor de stingă, . relevîndu-se că 
partidul s-a pronunțat întotdeauna 
pentru coeziunea maselor de oameni 
ai muncii și altor pături progresiste 
ale populației.

Așa cum este binecunoscut, România, acordând o deosebită atenție 
extinderii relațiilor cu statele și popoarele arabe, a căror luptă pen
tru consolidarea independenței naționale, pentru progres economic 
și social se bucură de întreaga simpatie și sprijinul poporului român, 
manifestă o preocupare constantă pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și colaborare cu Republica Arabă Egipt. Pentru poporul 
nostru este un motiv de vie satisfacție faptul că raporturile de 
sinceră prietenie româno-egiptene au cunoscut, • îndeosebi în ultimii 
ani, un curs continuu ascendent, pe toate planurile — politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural Y- spre binele ambelor popoare, in 
interesul dezvoltării libere și independente a tuturor națiunilor, 
progresului și păcii în lume.

De o însemnătate determinantă în această privință s-au dovedit a fi 
întâlnirile devenite tradiționale dintre președinții Nicolae Ceaușgscu și 
Anwar El Sadat, pe pământul României și Egiptului, convorbirile și con
sultările reciproce, documentele semnate, acordurile încheiate deschizînd 
de fiecare dată noi perspective atît colaborării româno-egiptene, cit 
și conlucrării in viața internațională, în folosul cauzei înțelegerii in
ternaționale, al reglementării juste și durabile a situației din 
Orientul Mijlociu, al păcii in lume.

...Revenind la Cairo după o absentă 
de cîțiva ani, nu poți să nu observi 
că acest imens oraș, cu peste 8 mi
lioane de locuitori, trăiește o perioa
dă de adinei prefaceri și înnoiri. Ală
turi de milenarele Piramide de la 
Giza, de celelalte vestigii ale epocilor 
trecute, vizitate zilnic de numeroși 
turiști din toate colțurile lumii, un 
important punct de atracție il con
stituie construcțiile impunătoare ri
dicate în ultima perioadă. Aceste 
originale realizări ale arhitecturii 
contemporane pot fi întîlnite pretu
tindeni — de-a lungul șoselei ce lea
gă aeroportul de centrul capitalei, in 
piața Ramses, descongestionată prin 
construirea unei artere circulare sus
pendate, dar mai ales pe cornișa 
Nilului. Aici, in zona unde apele 
marelui fluviu se desfășoară în toată 
lărgimea lor înainte de a se răsfira 
in brațele Deltei, se înșiruie o ade
vărată constelație a construcțiilor 
edilitare ; blocuri înalte înconjurate 
încă de schele, șantiere proaspăt 
deschise, ramificații ale imensului 
pod „6 Octombrie" conturează lao
laltă imaginea unui oraș în evident 
proces de intinerire.

Mărturiile efortului de dezvoltare 
și modernizare sînt vizibile nu nu
mai in înfățișarea orașului Cairo. Ca 
rezultat al măsurilor întreprinse de 
autorități cu începere din 1973, Egip
tul s-a angajat într-o vastă acțiune 
de valorificare a resurselor sale na
ționale care înglobează cele mai di
verse sectoare de activitate. înce- 
pînd cu agricultura — unde a fost 
declanșată o adevărată ofensivă' pen
tru extinderea suprafețelor cultivate 
— și continuînd cu prospecțiunile 
geologice, lărgirea Canalului Suez, 
construirea de noi întreprinderi in
dustriale etc. Această operă de 
transformare, eșalonată pe o lungă 
perioadă de timp, presupune mobili
zarea unor apreciabile resurse ma
teriale și umane. Ea trebuie să asi
gure. așa cum prevăd proiectele gu
vernamentale, o dinamică accelerată 
a dezvoltării, concomitent cu satisfa
cerea cerințelor cotidiene ale celor 
aproape 40 de milioane de egipteni, 
cărora li se adaugă in fiecare an

în lumea capitalistă

Respectarea dreptului la munca 
cerință de primă importanță

O reuniune a Biroului
HAMBURG 9 (Agerpres). — La 

Hamburg au început joi lucrările 
unei reuniuni a Biroului Internațio
nalei Socialiste, consacrată exami
nării problemelor ce privesc utili
zarea forței de muncă în țările oc
cidentale.

în intervențiile lor. premierul nor
vegian. Odvar Nordli, și Joop den 
Uyl, fost prim-ministru al Olandei,

Internaționalei Socialiste
au sublimat necesitatea respectării 
dreptului la muncă, iar Hannes 
Androsch, ministru de finanțe al 
Austriei, a afirmat că asigurarea 
locurilor de • muncă reprezintă la 
ora actuală o „sarcină politică și 
economică de primă importanță" 
pentru partidele, ce fac parte din 
organizație.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, și-a încheiat vizita oficială 
efectuată in Statele Unite . printr-o 
nouă convorbire cu președintele 
Jimmy Carter.. Intr-o. declarație a 
Casei Albe, reluată de agenția 
M.E.N., se subliniază că dialogul 
egipteano-american la nivel înalt a 
oferit o ocazie favorabilă pentru 
analizarea situației din Orientul 
Mijlociu. Ei au convenit că încre
derea și înțelegerea reciprocă vor fi 
deosebit de utile in menținerea 
eforturilor în direcția păcii îi) O- 
rientul Mijlociu. Declarația subli
niază că, în cursul întrevederilor, 
președintele Carter a reafirmat a- 
precierea făcută la 4 ianuarie la 
Assuan, conform căreia trebuie gă
sită o soluție problemei palestinie
ne în toate aspectele ei și recunos
cute drepturile legitime ale poporu
lui palestinian, oferindu-se palesti
nienilor posibilitatea de a participa, 
la stabilirea propriului lor viitor. 
Președintele Carter a reafirmat, de 
asemenea, punctul de vedere ame
rican potrivit căruia așezările îsrae- 
liepe în teritoriile ocupate sîn.t 
contrare dreptului internațional și 
reprezintă un obstacol în calea efor
turilor de pace și că orice nouă ac
tivitate in această direcție contra
vine strădaniilor de realizare a unei 
reglementări pașnice. Președintele 
Carter a reafirmat președintelui 
Sadat principiile care stau la baza 
participării Statelor Unite la reali
zarea păcii. Astfel, se arată că spri
jinirea părților de către S.U.A. 
pentru realizarea unei reglementări 
negociate cuprinzătoare a conflictu
lui din Orientul Mijlociu rămîne de 
o importanță deosebită în politica 
americană. Totodată. S.U.A. consi
deră că o reglementare de pace tre
buie să ofere stabilirea unor relații 
pașnice, normale. între Israel și ve
cinii săi și orice reglementare să fie 
cuprinzătoare și înglobată în trata
tele de pace dintre Israel. si fiecare 
dintre vecinii săi.

LONDRA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptulpi. Anwar El Sadat, 
a efectuat, miercuri, o scurtă vizită 
la Londra, venind de Ia Washington, 
în capitala britanică, el a avut o în
trevedere cu premierul James Cal
laghan. la care au participat si mi
niștrii de externe ai celor două tari. 
Președintele Sadat l-a informat pe 
șeful guvernului britanic despre „re
centele dificultăți" survenite în ca
drul comitetului politic egipteano-is- 
raelian, reunit recent la Ierusalim, 
în același timp, președintele Egip
tului și-a exprimat speranța că „an
samblul procesului de pace va putea 
fi reluat în scurt timp".

La rîndul său, premierul Callaghan 
a exprimat sprijinul pentru „atitudi
nea constructivă" a șefului statului 
egiptean și dorința ca lucrările comi
tetului egipteano-israelian să fie re
luate cît mai curînd posibil.

Intr-o conferință de presă organi
zată la încheierea convorbirilor de la 
Londra, președintele Sadat a declarat 
— potrivit agenției France Presse — 
că „pacea în Orientul Apropiat con
tinuă să fie posibilă si. dacă vor pre
vala concepțiile constructive, se va 
putea, ajunge la un aranjament". Șe
ful, statului egiptean a reafirmat că. 
după părerea sa, nerealizarea auto
determinării palestiniene și implan
tările israeliene rămîn principalele 
piedici care stau in cșlea unei re
glementări in Orientul Apropiat.

Agenția M.E.N. relevă că, abordînd 
problemele securității în zonă. Anwar 
Sadat a prezentat un plan în șase 
puncte, care prevede crearea de zone 
demilitarizate, de zone cu armament 
limitat, precum și stationarea trupe-

lor O.N.U. în zona Sharm EI Sheik. 
Totodată, planul se referă la crearea 
unui comitet 'însărcinat cu suprave
gherea îndeplinirii acordului.

BONN — La Hamburg au avut loc. 
joi, convorbiri intre Helmut Schmidt, 
cancelarul federal al R. F. Germa
nia, și Anwar El Sadat, președintele 
Egiptului, aflat întt-o scurtă vizită în 
R.F.G. într-o conferință de presă ți
nută după convorbiri, ■cancelarul Sch
midt și președintele Sadat și-au 
reafirmat interesul într-o „pace cu
prinzătoare între Israel și țările 
arabe".

AMMAN. — într-un interviu acor
dat agenției France Presse, regele 
Hussein al Iordaniei a arătat că pen
tru ca tara sa să se alăture negocie
rilor privind reglementarea conflic
tului din Orientul Mijlociu, aflate în 
curs de desfășurare, este nevoie ca 
Israelul „să accepte un program de 
lucru precis și nu numai o declarație 
.de principii".

Suveranul hașemit a declarat că la 
baza acestui program trebuie să stea 
retragerea totală a Israelului din toa
te teritoriile ocupate în 1967 și, în
deosebi, din partea orientală a Ieru
salimului ; libera autodeterminare ă 
poporului palestinian după retragerea 
Israelului, care să aibă loc. sub con
trol internațional ; dreptul la reîn
toarcere sau la compensații pentru 
refugiații palestinieni, conform rezo
luțiilor internaționale ; garantarea 
păcii și securității stalelor din re
giune.

PHENIAN. — La Phenian au avut 
loc, miercuri, convorbiri între Pak 
Sen Cer. vicepreședinte al R.P.D. Co
reene, și trimisul special al președin
telui Anwar El Sadat, Hassan El 
Tohamy, vicepremier și consilier pen
tru problemele politice al președin
telui Egiptului.

WASHINGTON — Ministrul de ex
terne al Israelului. Moshe Dayan, a 
declarat, la New York, că Israelul ac
ceptă principiul suveranității egipte
ne asupra Sinaiului, însă in cadrul 
unui „acord global" și „cu anumite 
condiții", la care ar țrebui să sub
scrie și alte țări, printre care Siria 
și Iordania,

BEIRUT. —- Joi au continuat la 
Beirut schimburile de focuri între 
unități siriene ale forțelor arabe de 
supraveghere a încetării focului în 
Liban și unități ale forțelor armate 
libaneze. Agențiile de presă semna
lează că schimburile de focuri s-au 
intensificat, înregistrîndu-se tiruri de 
rachete și artilerie.

BEIRUT. — Potrivit unui comu
nicat al comandamentului comun al 
forțelor revoluției palestiniene și 
mișcării naționale libaneze, preluat 
de agențiile W.A.F.A. și I.P.S., tru
pele israeliene au început de marți 
■dimineața să mute bornele care mar
chează frontiera israeliano-libaneză 
spre interiorul teritoriului libanez, în 
raza localității Maroun Al-Ras, în 
zona centrală a frontierei comune.

0 nouă rundă 
de consultări ale 

premierului desemnat
ROMĂ 9 (Agerpres). — Primul mi

nistru desemnat al Italiei, Giulio An
dreotti, a anunțat că va întreprinde 
săptămîna viitoare o nouă serie de 
consultări cu principalele partide po
litice ca „totul să fie clar" înaintea 
formării unui nou guvern.

După o întrevedere cu Partidul de- 
mocrat-creștin, la încheierea celei 
de-a doua runde de convorbiri, An
dreotti a declarat că va încerca să 
obțină „o nouă solidaritate parlamen
tară" care să permită „realizarea 
unui program și desemnarea unui 
guvern însărcinat să-l aplice". „Sper 
să-mi închei misiunea săptămîna vii
toare", a afirmat el, arătînd că multe 
dintre probleme nu au fost încă re
zolvate. „Partidele (arcului constitu
țional) sînt de acord asupra unui lu
cru — că există o situație de criză 
în multe sectoare ale vieții italiene, 
unde trebuie aplicate măsuri adecva
te", a precizat Andreotti, subliniind 
că „trebuie să prevaleze un program 
beneficiind de un sprain parlamen
tar care să permită realizarea sa".

Alegerile prezidențiale 
din Siria

HAFEZ AL-ASSAD, 
REALES PREȘEDINTE

DAMASC 9 (Agerpres). — Joi au 
fost date publicității- la Damasc re
zultatele alegerilor prezidențiale or
ganizate la 8 februarie în Siria. După 
cum informează agenția France 
Presse, președintele Hafez Al-Assad, 
care a fost desemnat drept candidat 
unic în aceste alegeri, a 1'ost riHn s 
în funcția supremă de stat pentru un 
nou mandat de șapte ani. în favoa
rea sa au fost exprimate 3 975 729 din 
cele 3 991695 voturi, adică 99,6 la 
sută.

agențiile
de presă
transmit:
Vjzita delegației Partidu

lui Muncii din Coreea Ia
Belgrad. Stane Dolanț, secretar al

lociu, care ar fi de natură Să 
permită poporului egiptean, ca, de 
altfel,, tuturor popoarelor din zonă, 
să-și concentreze pe deplin efortu
rile activității constructive. accele
rării progresului economic și social, 
„în zorii anului 1978 — scria
cunoscutul cotidian „JOURN AL 
D’EGYPTE" în zilele cînd ne aflam 
la Cairo — cuvîntul pace se afla pe 
buzele tuturor. Fie ca noul an.să fie 
anul păcii, căci aceasta a fost urarea 
pe care toți, în Egipt și în întreaga 
lume, au formulat-o atunci cînd i-au 
trecut pragul". Gînduri și sentimente 
asemănătoare au fost exprimate. în 
cursul convorbirilor pe care delegația 
Consiliului ziariștilor din Republica 
Socialistă România le-a avut cu 
diverse personalități ale vieții poli

tie pace sint legate direct dezvolta
rea, progresul Egiptului".

Asemenea luări de poziție sînt ca
racteristice pentru năzuințele po
porului egiptean de a se ajunge Ia 
lichidarea stării de încordare și 
de înfruntări armate și a se reveni 
la o viață normală. Ele rețin cu 
atît mai mult atenția cu cît se știe 
că procesul negocierilor cu Israelul 
inițiat în urmă cu trei luni constituie 
unul din reperele majore ale actua
lității internaționale, scoțînd și mai 
mult în evidență necesitatea reali
zării unei reglementări globale a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
care să ducă la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate, la soluționarea problemei po
porului palestinian, la asigurarea in-SUB SEMNUL RELAȚIILOR PRIETENEȘTI, MATERIALIZĂRI ALE COLABORĂRII ROMÂNO-EGIPTENE
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cite un milion. Rezultatele obținute 
pină in prezent sint remarcabile.

în cursul anului trecut, industria 
egipteană a realizat o producție 
superioară celei din anul precedent ; 
s-au descoperit noi rezerve de pe
trol ; au intrat. în funcțiune sau au 
început să prindă viată o serie de 
mari obiective economice. Printre 
acestea din urmă, la loc de frunte 
se situează conducta petrolieră Suez- 
Mediterana, inaugurată in luna fe
bruarie, și proiectul agroindustrial 
din Egiptul de sus. care va duce 
practic la apariția unei noi regiuni 
populate pe haita țării .

Exemplelor de mai sus li se pot 
adăuga numeroase altele. Ele vin 
să confirme faptul că in ciuda si
tuației de încordare care se menține 
de atîta timp în această parte a lu
mii, poporul egiptean, încrezător în 
forțele sale, desfășoară o muncă 
susținută în domeniul dezvoltării, care 
exprimă aspirația sa legitimă spre 
muncă pașnică, spre o viață , mai 
bună. Iar această opțiune, împărtă
șită de cele mai diverse categorii so
ciale. este strîns legată de imperati
vul realizării păcii in Orientul Mij-

tice și culturale — membri ai gu
vernului, deputați, oameni de litere, 
ziariști. „In ultimii 30 de ani — 
declara Sabri Aboul Magd, re- 
dactorul-șef al revistei „Al Mou- 
ssawar" — n-a existat familie 
egipteană care să nu fi suferit de pe 
urma războiului. Multe și-au pierdut 
pe cei mai dragi. : soți, copii, părinți. 
Din această cauză, poporul dorește cu 
ardoare pacea și sprijină din toate 
puterile pe președintele Sadat". „Po
porul egiptean — ne-a spus la rîndul 
său dr. Mohammed Hafez Ghanem, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.A.E. — se pronunță in 
unanimitate pentru pace, căci el spe
ră că prin instaurarea păcii se va a- 
junge la reducerea considerabilă a 
cheltuielilor militare, care se ridică 
astăzi la peste o treime din buget. 
Noi am trecut acum la elaborarea unor 
mari proiecte în domeniile industriei, 
agriculturii, transporturilor, care ne
cesită fonduri apreciabile. Din bu
getul de peste, 8 miliarde lire pe anul 
1978, adoptat la 2 ianuarie de 
Adunarea Poporului, 1.6 miliarde sînt 
alocate pentru investiții. Iată de ce

tegrității și suveranității naționale a 
tuturor statelor din zonă.

Activitatea desfășurată de R. A. 
Egipt pe linia dezvoltării economico- 
sociale, a făuririi unei vieți mai 
bune pentru locuitorii ei este urmă
rită cu caldă simpatie de poporul 
român, care este legat de poporul 
egiptean prin raporturi de trainică 
prietenie și colaborare, la dezvolta
rea cărora au contribuit în mod ho- 
tărîtor — așa cum s-a subliniat — 
întilnirile și convorbirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Anwar 
Ei Sadat. De la prima întîlnire a ce
lor doi șefi de state (aprilie 1972) și 
pină azi, ca rezultat al cooperării în 
producție dintre România și Egipt, la 
El Mex (Alexandria) a intrat în func
țiune cea mai mare uzină de produse 
sodice din Africa și Orientul Mijlociu, 
la Hamrawein, pe țărmul Mării 
Roșii, a avansat construcția unui im
punător complex de extragere și pre
parare a fosfaților, iar la Heluan și 
Cairo au fost create linii de asam
blare a tractoarelor U-650 și; respec
tiv. autoturismelor de teren, care 
funcționează cu deplin succes. Zilele 
trecute, de pe porțile întreprinderii

„E1 Nasr" a ieșit tractorul cu numă
rul 7 500. Tot în ultimii ani, ca re
zultat al extinderii cooperării in pro
ducție, al creșterii volumului schim
burilor comerciale, la Cairo a luat 
ființă Banca mixtă egipteano-ro- 
mână.

Călătorul pe meleagurile egiptene 
are satisfacția de a constata că toate 
aceste roade ale conlucrării dintre 
pele două țări se bucură de calde 
elogieri din partea gazdelor, care_ dau 
expresie dorinței, reciproc împărtă
șite, de a extinde și diversifica con
tinuu această colaborare, prin valori
ficarea la un nivel superior a posi
bilităților existente.

Expresii ale stimei și considerației 
față de țara noastră pot fi auzite nu 
numai atunci cînd este vorba de evo
luția relațiilor bilaterale. Prin pozi
ția principială, in sprijinul unei 
reglementări a situației din Orientul 
Mijlociu, pe cale pașnică, prin me
toda tratativelor — unica alternati
vă a unui .conflict ce ar produce noi 
și grele suferințe popoarelor din 
această regiune — și care să ducă la 
instaurarea unei păci juste și durabi
le. Republica Socialistă România, pre
ședintele ei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-au cîștigat o adîncă 
simpatie și cele mai calde aprecieri 
din partea popoarelor care con
viețuiesc aici. Aceste. dovezi de 
prețuire și de prietenie au fost re
afirmate nu o dată cu prilejul contac
telor pe care le-âm avut la Cairo. 
„România și președintele Nicolae 
Ceaușescu — ne-a declarat dr. Mo
hammed Hafez Ghanem — se bucu
ră de o deosebită stimă și considera
ție in țara noastră. Șeful statului 
român s-a pronunțat întotdeauna in 
favoarea reglementării pe cale poli
tică a conflictului din Orientul Mij
lociu, subliniind necesitatea negocie
rilor directe intre părțile interesate. 
Politica României in problemele in
ternaționale, care pornește neabătut 
de la necesitatea respectării dreptului 
popoarelor de a fi deplin stăpine pe 
destinele lor, de a se dezvolta in 
condiții de libertate și demnitate, ca 
și politica ei internă economică și 
socială sint de mare interes pentru 
noi. în ce ne privește, căutăm să 
dezvoltăm continuu cooperarea cu a- 
ceastă țară prietenă". Sînt cuvinte 
cit se poate de edificatoare pentru 
stadiul relațiilor de sinceră priete
nie, bazată pe stimă și respect reci
proc, româno-egiptene care, sub 
imboldul întîlnirilor la nivel înalt, 
cunosc o continuă dezvoltare.

Fără îndoială, vizita pe care pre
ședintele Anwar El Sadat o va face 
începind de miine în țara noastră, 
la invitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu, se va înscrie ca un nou 
și important moment în cronica ra
porturilor dintre cele două țări, 
contribuind la adîncirea prieteniei 
româno-egiptene, in interesul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

Spre o nouă reuniune 
economică la nivel înalt 

a principalelor 
țări capitaliste

TOKIO 9 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei, Takeo Fukuda, 
a acceptat, propunerea făcută de 
cancelarul vest-german,- Helmut 
Schmidt, cu privire la ținerea unei 
noi reuniuni — cea de-a patra — la 
nivel inalt a țărilor industriale occi
dentale. preconizată a se desfășura 
la Bonn, la mijlocul lunii iulie. 
Șeful guvernului nipon a făcut cu
noscut acest lucru joi. la Tokio. !n 
cadrul unei conferințe de presă — 
informează agenția France Presse. 
Reuniunea la nivel inalt de la Bonn, 
al cărei program exact va fi fixat de 
către participant! in cursul lunii mai. 
urmează să dezbată probleme eco
nomice internaționale ca urmare a 
recesiunii economice persistente și a 
altor dificultăți majore întîmpinațe 
de țările in cauză : S.U.A.. Marea
Britanie. Franța, Italia, R.F.G.. Ja
ponia și' Canada.

Amintim că prima reuniune de 
acest fel a avut loc la Rambouillet 
(Franța), in noiembrie 1975 și a dis
cutat mijloacele pe care economia 
acestor țări trebuia să le utilizeze 
pentru a face față problemelor com
plexe survenite după declanșarea 
crizei energetice in 1973. Cea de-a 
doua reuniune s-a ținut la San Jose 
(Porto Rico), în iunie 1976, iar cea 
de-a treila — la Londra, în mai 1977.

Problemele agriculturii 
în dezbaterile țărilor 0. E. C. D.

PARIS 9 (Agerpres). — In capitala 
Franței au început, joi, lucrările re
uniunii de două zile a miniștrilor 
agriculturii din cele 24 de țări mem
bre ale Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.). întilnirea este consacrată 
examinării situației actuale a agri
culturii și a perspectivelor sale in 
țările respective. Participant» vor 
aborda, de asemenea, aspecte priyind 
fluctuațiile și dezechilibrele apărute 
pe piața agricolă internațională și 
mijloacele de combatere a acestor 
fenomene,'precum și relațiile dintre 
țările occidentale industrializate și 
cele în curs de dezvoltare in ce pri
vește schimburile comerciale cu pro
duse agricole.-

0 delegație parlamentară 
marocană in Mauritania
NOUAKCHOTT 9 (Agerpres). — 

La invitația Adunării Naționale mau- 
ritaniene, o delegație parlamentară 
marocană, condusă de președintele 
Comisiei pentru afaceri externe, 
cooperare și apărare națională, Ab
delhamid Kacimi, a început o vizită 
oficială în Mauritania. Menționînd 
că este prima vizită a unei delegații 
parlamentare marocane in Mauri
tania, agenția M.A.P. precizează că 
în cursul convorbirilor vor fi abor
date probleme privind dezvoltarea 
raporturilor de cooperare dintre parla
mentele celor două țări și, în ge
neral, a relațiilor bilaterale.

Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. a primit delegația 
Partidului Muncii din Coreea, condu
să de Kim Yong Nam. membru su
pleant al Comitetului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.C. Cu acest prilej, a 
fost transmis președintelui Iosip Broz 
Tito un mesaj din partea președin
telui Kim Ir Sen. Convorbirile s-au 
referit în principal la probleme inter
naționale actuale, o atenție deosebită 
acordindu-se situației din peninsula 
coreeană.

Primire Ia Havana. Fidel
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, l-a primit pe Carlos Al
fonso Comin, membru al Comitetu
lui Executiv al P.C. din Spania și al 
Partidului Socialist Unificat -din Ca
talonia, aflat într-o vizită oficială la 
Havana — informează agenția Pren- 
sa Latina. întrevederea a prilejuit 
un schimb de opinii asupra unor 
probleme internaționale actuale.

ROMA 9 (Agerpres). — La 
Universitatea din Padova, pres
tigios centru de cultură, cu o 
îndelungată tradiție științifică, 
la care de-a lungul veacurilor 
s-au format și mari personali
tăți ale culturii românești, prin
tre care stolnicul. Constantin 
Cantacuzino, a avut loc ceremo
nia predării de către ambasado
rul țării noastre in Italia, Ion 
Mărgineanu, a unui dar de 350 
de lucrări puse la dispoziție de 
„Accademia dl Romania" din 
Roma. Lucrările din domeniile 
social-politic — între care volu
mele de „Scrieri alese" ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— istoriei, științelor, literaturi} „ 
și artei vor completa bogatu.' 
fond de cărți românești, cel mai 
reprezentativ din occidentul Eu
ropei, aparținind Institutului de 
limbi și literaturi romanice al 
Facultății de litere din Padova.

Muzeu Brechtln cadrul ma- 
nifestărilor prilejuite de aniversarea 
a 80 de ani de la nașterea celebrului 
dramaturg Bertold Brecht, ultima 
locuință a sa din Chausseestrasse, din 
Berlin, capitala R. D. Germane, a 
fost transformată in muzeu. La festi
vitatea inaugurării au fost prezenți 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., alți conducă
tori de partid și de stat.

Conferința de Ia Stena. 
In capitula Greciei au început joi 
lucrările. Conferinței internaționale 
privind pacea, securitatea și coope
rarea in Mediterana, la care iau 
parte 230 de delegați din 30 de țări 
ale lumii, printre care și România.

Desființarea tribunalelor 
militare. Guvernul Filipinelor a 
hotărît desființarea celor 22 de tri
bunale militare create în tară după 
intrarea în vigoare, in 1972, a legii 
marțiale.

Formarea unei adunări 
constituante a fost anuniată >n 
Republica Arabă Yemen, printr-o or
donanță constituțională promulgată 
de Consiliul Prezidențial ai acestei 
țări — a transmis postul de radio 
Sanaa. Aceasta constituie resta
bilirea vieții parlamentare, suspenda
tă în urma evenimentelor din iunie 
1974, care au dus la instaurarea unei 
noi conduceri a statului.

DeCeS. Fostul șef al poliției S.S. 
din Roma, Herbert Kappler, care a 
evadat vara trecută după 30 de ani 
de detențiune dintr-o închisoare ita
liană, a decedat în vîrstă de 70 de 
ani in localitatea Soltau, din R.F. Ger
mania, anunță agenția D.P.A.
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