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La invitația tovarășului Nicoiae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește 

la București Mohammed Anwar El Sadat, președintele Republicii Arabe Egipt, care va face o vizită de 
prietenie in țdra noastră.

In întreaga țară au loc în aceste zile

ihbhiî impiirtsî îs afirmarea tamiiei mare 
MEturuH in infăpîn politicii amice a paMiliii

Tn întreaga țgră au continuat să 
aibă loc adunări generale ale oame
nilor muncii din unități industriale, 
agricole, de construcții, transporturi, 
din institute de cercetare și proiecta
re. din alte unități economice. întru
nirea acestor foruri supreme de con
ducere colectivă — prin care cei ce 
muncesc, in dubla lor calitate, de pro
prietari și producători, participă ne
mijlocit la conducerea activității, la 
buna gospodărire a unităților unde 
lucrează — reprezintă o puternică 
afirmare a democrației noastre mun
citorești. a condițiilor și posibilită
ților de participare efectivă, nemij
locită a clasei muncitoare, a tuturor 
celor ce muncesc in unitățile econo
mice la buna gospodărire a acestora, 
la înfăptuirea politicii economice a 
partidului.

La lucrările adunărilor generale au 
participat tovarășii : Emil Bobu — 
la Combinatul de fire sintetice Iași 
și I.A.S. Bucium — județul Iași ; 
Cornel Burtică — la Șantierul naval 
Oltenița. întreprinderea textilă „Du
năreană" din Giurgiu și C.A.P. Gur- 
bănești — județul Ilfov; Lina Ciobanu 
— la întreprinderea de confecții. Fi
latura de lină din Focșani și la C.A.P. 
Tîmboiești — județul Vrancea ; Emil 
Drăgănescu — la C.A.P. Roma — 
județul Botoșani ; Janos Fazekas — 
la întreprinderea minieră Bălan, în
treprinderea de confecții din Odor- 
heiul Secuiesc și C.A.P. Avrămești — 
județul Harghita ; Petre Lupu — la 
ÎJzina de laminate plate a Combi
natului siderurgic Galați și la 
C.A.P, Schela — județul Galați ; 
Paul Niculescu — la C.A.P. Năd- 
lac — județul Arad ; Gheorghe 
Pană — la Combinatul de îngră
șăminte chimice Slobozia și I.A.S. 

„Prioritatea prioritățBor":
ORGANIZAREA SUPERIOARĂ

Dragalina — județul Ialomița ; Du
mitru Popescu — la întreprinderea 
mecanică Alba Iulia și C.A.P. Galda 
de Jos — județul Alba ; Gheorghe 
Rădulescu — la Combinatul de în
grășăminte chimice Turnu Măgurele 
și S.M.A. Purani — județul Teleor
man ; Leonte Răutu — la întreprin
derea de mașini-unelte Bacău și la 
C.A.P. Parincea — județul Bacău ; 
Virgil Trofin — la C.A.P. Secuieni — 
județul Neamț ; Iosif Uglar — 
la întreprinderea „Străduinta“-Su- 
ceava ; Iosif Banc — la Combinatul 
chimic Tirnăveni. Combinatul de în
grășăminte chimice Tîrgu Mureș și 
I.A.S. Seuca — județul Mureș ; Mihai 
Dalea — la Combinatul siderurgic 
Reșița și C.A.P. Vrani — județul Ca- 
raș-Severin ; Miu Dobrescn — la 
C.A.P. Bodești — județul Neamț ; 
Mihai Gere — la S.M.A. Sanislău — 
județul Satu Mare ; Ion Ursu — la 
întreprinderea de geamuri Buzău ; 
Constantin Dăscălescu — la Șantie
rul combinatului petrochimic Năvo
dari și C.A.P. Cobadln — județul 
Constanta ; Ion Stănescu — la C.A.P. 
Ceacu — județul Ialomița ; Angelo 
Miculescu — la C.A.P. Mitreni — ju
dețul Ilfov și la întreprinderea de 
mecanizare a agriculturii, producției 
de utilajp pentru agricultură și in
dustria alimentară Roșiori de Vede — 
județul Teleorman.

Au luat parte, de asemenea, mi
niștri. reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești, factori de 
răspundere din economie, cadre din 
aparatul central de partid și -de stat.

într-un spirit de exigență munci-, 
torească, adunările generale au ana
lizat activitatea desfășurată și rezul
tatele obținute în 1977, precum șî 

răspunderile crescînde ce le revin pe 
1978, stabilind măsurile ce se im
pun pentru îndeplinirea integrală 
și în condiții de eficiență spori
tă a prevederilor planului pe a- 
cest an — an decisiv pentru înfăp
tuirea cu succes a istoricelor hotă" 
riri ale Congresului al Xl-lea, etapă 
fundamentală în realizarea progra
mului suplimentar de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României. Ele au 
relevat justețea acestor hotărîri. ca
racterul realist al planului cincinal.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii au dat o inaltă apreciere ro
lului de însemnătate excepțională pe 
care tovarășul Nicoiae Ceaușescu l-a 
avut și îl are în elaborarea și în
făptuirea programului de dezvoltare 
armonioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul patriei. în orien
tarea eforturilor întregii națiuni, a 
resurselor materiale și umane ale ță
rii spre crearea unei puternice și 
moderne baze tehnico-materiale a so
cietății. în ridicarea generală a gra
dului de bunăstare și civilizație a po
porului.

în același timp, se examinează, în 
spiritul orientărilor date de secreta
rul general al partidului, modul in 
care consiliile oamenilor muncii ac? 
ționează pentru ridicarea pe o treap
tă calitativ superioară a întregii ac
tivități economice, pentru creșterea 
eficienței și sporirea beneficiilor, 
pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, aplicarea neabătută a prin
cipiului muncii și conducerii colecti
ve, apărarea, păstrarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, respectarea și apli
carea hotăririlor partidului și a legi
lor țării.

în cadrul adunărilor generale sînt 
evidențiate, totodată, lipsurile și fe
nomenele negative manifestate în ac

tivitatea economică din cursul anu
lui trecut — nerealizarea, in unele 
întreprinderi, a prevederilor de plan 
privind producția-fizică și a altor in
dicatori de plan, neîndeplintrea, în 
unele unități agricole, a planului de 
producție, îndeosebi la cereale și în 
zootehnie. Au fost criticate, de ase
menea, o Serie de neajunsuri in do
meniul investițiilor, al construcției 
de locuințe, al organizării și desfășu-' 
rării producției, al aprovizionării teh
nico-materiale. S-au indicat căile 
și modalitățile pentru recuperarea 
în cel- mai scurt timp a restan
țelor, pentru respectarea strictă a 
obligațiilor contractuale, pentru lichi
darea lipsurilor . și perfecționarea 
continuă a producției și a muncii.

Adunările generale s-au angajat 
să acționeze cu toată fermitatea 
pentru realizarea, paralel cu pro
ducția fizică, a tuturor indica
torilor calitativi ai planului, pentru 
ridicarea nivelului tehnic și a cali
tății produselor, dezvoltarea mai ra
pidă a bazei de materii prime in
terne, gospodărirea rațională a com
bustibililor și energiei, creșterea ac
celerată a productivității muncii, 
sporirea substanțială a eficienței fon
durilor fixe, a gradului de valorifi
care a materiilor prime și materia
lelor, reducerea accentuată- a chel
tuielilor de producție, îndeosebi a 
celor materiale, folosirea judicioasă 
a capacităților de producție și a tim
pului de lucru, Intensificarea activi
tății de cercetare în toate sectoarele, 
creșterea aportului la mărirea veni
tului național — baza înfăptuirii pro
gramului de ridicare a nivelului de 
trai. In acest sens,, participanții au 
făcut propuneri concretg, ău dezbă
tut și aprobat programe cuprinză
toare de măsuri,., vizând valc<rifiCarea 
deplină a potențialului productiv,- a 
experienței și inițiativelor oamenilor 
muncii.

Participanții la adunări și-au ex
primat profunda satisfacție si totala 
aprobare față de propunerile făcute 
de tovarășul "Nicoiae Ceaușescu și 
aprobate de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., cu privire la 
îmbunătățirea Legii retribuției, in 
sensul legării și mai strinse a veni
turilor fiecăruia de activitatea con
cretă și de rezultatele ei, de contri
buția la îndeplinirea sarcinilor între
gului colectiv, a participării oameni
lor muncii la beneficiile realizate — 
formă superioară de retribuție in 
spirit socialist. Ei au , subliniat că 
aceste propuneri, precum si măsurile 
pfevăzufe pentru creșterea mai ac
centuată a nivelului de trai al popu-
(Continuăre în pag. a III-a)

Personalitate marcantă a vieții po
litice internaționale, președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mohammed 
Anwar El Sadat, s-a născut la 25 de- 

. cembrie 1918 In localitatea Mit Abdul 
Kom din,Egiptul de Jos. în anul 
1938 a absolvit Academia Militară. 
Ca militant pentru inde
pendența patriei sale, a 
fost arestat și ulterior obli
gat să părăsească armata. 
Reintegrat in armată in 
1950, a luat parte activă la 
toate acțiunile pentru răs
turnarea regimului monar
hic și proclamarea repu
blicii. Mohammed Anwar El 
Sadat s-a aflat, în 1952, 
printre ofițerii care au 
constituit Consiliul Revolu
ției și a coordonat activita
tea organizației „Ofițerii 
liberi".

în primul guvern al Re
publicii Egipt, format de 
Gamal Abdel Nasser, a de
ținut funcția de ministru 
de stat, apoi de secretar 
general al Uniunii națio
nale — partidul de guver- 
nămint din acea perioadă.

Ales președinte al Adu
nării Naționale la 22 iulie 
I960, Mohammed Anwar El 
Sadat a prezidat la 23 iulie 
1981 Comisia de pregătire a 
Congresului forțelor popu
lare, insărefnată cu redac
tarea Constituției. In 1962 
a fost numit membru al 
Consiliului prezidențial și, 
tot în același an. vicepre
ședinte al republicii. In 
anul 1968 devine membru 
al Comitetului Central al 
Uniunii Socialiste Arabe și 
apoi membru al Comitetu
lui Executiv Suprem al
U.S.A. In prezent este președinte al 
Uniunii Socialiste Arabe.

La 7 octombrie 1970, Mohammed 
Anwar El Sadat a fost ales președinte 
al republicii, după moartea lui Ga
mal Abdel Nasser, iar la 16 septem
brie 1976 a fost reales în această 
funcție pentru un nou mandat de 
șase ani.

Sub conducerea președintelui An
war El Sadat au fost inițiate eforturi 
deosebite în vederea realizării unor 
obiective importante pentru dezvol
tarea țării, pentru consolidarea inde
pendenței sale economice și înscrierea 
tot mal puternică a Egiptului pe calea 
progresului. Producția industrială a 
țării a crescut anul trecut cu' 7 la 
sută, iar pentru anul în curs se pre
vede un spor de 9 la sută. Se ac
ționează pentru punerea în valoare 
a unor terenuri în diferite regiuni 
ale tării și construirea unor impor
tante-centre urbane în zonele deșef- 
tice.

Relațiile româno-egiptene, avînd 
adinei rădăcini în istorie, au cunos
cut în ultimii ani o dezvoltare remar
cabilă pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural. Acestea se 
înscriu în cadrul politicii țării noas
tre de a extinde relațiile multilate

Astăzi, în jurul orei 17,15, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct de la Aeroportul internațional 
București-Otopeni ceremonia ‘sosirii președintelui Republicii 
Arabe Egipt, Mohammed Anwar El Sadat, care, la invitația 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, președintele Republicii Socia
liste România, va efectua o vizită de prietenie în țara noastră.

rale cu statele și popoarele arabe, a 
căror luptă pentru consolidarea in
dependenței, pentru progres și pace 
s-a bucurat și se bucură de simpatia 
caldă și sprijinul ferm al poporului 
român.

Noua vizită în România a președin

telui Mohammed Anwar El Sadat 
reprezintă un moment important în 
continuarea rodnicului dialog ro- 
mâno-egiptean la cel mai înalt nivel, 
care a adus în mod constant o con
tribuție hotărîtoare la amplificarea 
relațiilor de prietenie și intensă co
laborare, adăugîndu-le de fiecare 
dată noi și prețioase valențe, in de
plină concordanță cu interesele ma
jore ale ambelor țări și popoare. 
Aceasta este a șasea întâlnire dintre 
președinții Nicoiae Ceaușescu și An
war El Sadat și confirmă evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-egiptene 
de caldă prietenie, stimă, înțelegere 
și încredere reciprocă. Bunele ra
porturi statornicite între România și 
Egipt se dezvoltă în spiritul Decla
rației solemne semnate de cei ' doi 
șefi de stat la București, în 1974, do
cument de cea mai mare însemnă
tate, care- dă .expresie hotăririi celor 
două țări de a intensifica conlucra
rea multilaterală pe temelia trainică, 
verificată de viață, a respectării cu 
strictețe a principiilor egalității, in
dependentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, ale re

nunțării la forță și Ia amenințarea 
cu folosirea forței, ale respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinele, căile dezvol
tării sale politice, economice și 
sociale.

Vizitele reciproce ale celor doi 
șefi de stat, convor
birile dintre președinții 
Nicoiae Ceaușescu și Anwar 
El Sadat, ințelegerile con
venite și documentele sem
nate cu aceste prilejuri au 
ridicat pe o treaptă supe
rioară legăturile tradițio
nale româno-egiptene, dind 
expresie solidarității celor 
două popoare in lupta anti- 
imperialistă, pentru progres 
social și o lume mai dreap
tă și mal bună, deschizând 
noi perspective atit colabo
rării bilaterale, cit și con
lucrării in viața internațio
nală, in folosul destinderii 
și Înțelegerii intre națiuni, 
al reglementării juste și 
durabile a situației din 
Orientul Apropiat, al cau
zei păcii in această regiune 
și în întreaga lume.

„Trăind în imediata apro
piere a Orientului Mijlociu, 
avînd relații tradiționale cu 
cele mai multe state din a- 
ccastă zonă — sublinia re
cent președintele NICOI.AE 
CEAUȘESCU — sintem 
preocupați de instaurarea 
unei păci drepte și trainice 
în această regiune, care să 
ducă la retragerea Israelu
lui din teritoriile ocupate in 
urma războiului din 1967, la 
soluționarea problemei pa
lestiniene in conformitate 
cu năzuințele naționale

ale acestui popor, inclusiv prin con
stituirea unui stat palestinian inde
pendent. Ne pronunțăm pentru o pace 
trainică și justă, care să asigure in
dependența și integritatea tuturor sta
telor din zonă. în acest sens, conside
răm că este in interesul tuturor state
lor să susțină eforturile ce se fac in 
această direcție, să acționeze pentru a 
se ajunge la convocarea Conferinței 
de la Geneva, cu participarea tuturor 
țărilor interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei".

Opinia publică din țara noastră își 
exprimă convingerea că vizita pre
ședintelui Mohammed Anwar El Sa
dat în România, convorbirile pe care 
leva avea cu. președintele Nicoiae 
Ceaușescu vor da un nou impuls în
tăririi continue a colaborării. și so
lidarității româno-egiptene, vor des
chide noi orizonturi relațiilor de prie
tenie și știmă dintre țările și po
poarele noastre, conlucrării celor 
două țări pe plan mondial, pentru so
luționarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale pe calea tratati
velor, inclusiv pentru instaurarea in 
Orientul Mijlociu a unei păci juste 
și durabile.

Totodată, întîlnirea din aceste zile 
a președinților celor două țări con
stituie o nouă și importantă contri
buție la eforturile generale pentru r> 
cauza destinderii, păcii și colaborării 
între națiuni, a afirmării politicii noi 
de dreptate și echitate in viața mon
dială, de egalitate între toate popoa
rele, pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Dind glas sentim,entelor sale de 
stimă și prietenie, poporul nostru a- 
dresează. înaltului oaspete egiptean 
tradiționala urare :

„BUN VENIT PE PÂMÎNTUL 
ROMÂNIEI !“.

A ACTIVITĂȚII PRACTICE PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA HOTĂRIRILOR

Dintr-un panou ce reflectă rezul
tatele primei luni a acestui an la 
întreprinderea „23 August" am con
semnat două cifre care arată lim
pede „pulsul" întrecerii socialiste ce 
se desfășoară în această mare cita
delă muncitorească bucureșteană : 
producția suplimentară obținută se 
ridică la 33 milioane lei și aceasta a 
fost realizată aproape în întregime 
pe seama creșterii productivității 
muncii, care este mai mare cu 17,8 
la sută față de 1977. Cum se vede, 
uzina a intrat deja într-o cadență 
net superioară celei din anul prece
dent. Firesc, deoarece, față de 1977. 
colectivul său de muncă are de rea
lizat in acest an creșteri impor
tante. La toate capitolele planului șl 
îndeosebi la cel ce vizează calitatea. 
Astfel, ponderea produselor noi și 
reproiectate in totalul producției tre
buie să fie de peste 60 la sută, iar 
consumurile specifice- de rhetal, ener
gie și combustibil să scadă cu circa 
10 Ta sută.

Desigur, înfăptuirea unor aseme
nea sarcini își are un suport temei
nic în soluțiile concrete fundamen
tate din timp pe baza consultării în
tregului colectiv. Dar, dincolo de a- 
cestea, tovarășul Carol Dina, secreta
rul comitetului de. partid, n-a ezitat 
să numească una cu adevărat hotărî- 
toare : perfecționarea întregii activi
tăți desfășurate de organizația de 
partid, urmărirea eficientă a îndepli
nirii hotăririlor.

— Sintem preocupați — remar
ca interlocutorul — să apreciem 
realist forțele de care avem nevoie, 
pentru a Ie repartiza judicios și a 
asigura astfel desfășurafea normală 
a activității în toate compartimen
tele. La începutul anului trecut am 
inițiat o acțiune de amploare pentru

valorificarea rezervelor de creștere a 
productivității muncii. Altă acți
une a vizat creșterea indice
lui de utilizare a mașinildr-unel- 
te. prin extinderea experienței sec
ției locomotive-uzinaj în servirea 
simultană a mai multor mașini, 
îmbunătățirea asistenței tehnice in 
schimburile II și III și a aprovizio
nării tehnico-materiale a locurilor de 
muncă. Co'rolarul firesc — indicele 
de utilizare a ajuns la 86,3 la sută, 
iar la mașinile de bază a trecut de 90 
la sută. Pe de altă parte însă, trebuie 
să recunoaștem că avem și capitole 
în care rezultatele nu ne mulțumesc, 
întrucît nu exprimă posibilitățile 
noastre. Explicația : in timp ce 
am realizat maximum de con
centrări de forțe pe anumite di
recții, pe altele am rămas descope- 
riți. Aceasta arată cit de important 
este factorul organizare superioară 
în munca de partid, pentru ,.a realiza 
o cuprindere unitară a problemelor 
practice.

— Cum văd, practic, ceilalți comu
niști, îndeosebi cei din activul de 
partid, problemele imbifaătătirii aces
tei activități ?

— Decit să pornim de lă un 
studiu făcut de un colectiv care, 
chiar dacă ar sta de vorbă cu un 
mare număr de oameni, nu înlătură 
întru totul riscul soluțiilor fabricate 
din birou, ne-am gîndit să le dăm 
comuniștilor posibilitatea să-și spună 
deschis părerile, să ofere ei înșiși so
luțiile pe care le simt și le cred. ne
cesare.

Ca urmare a fost întocmit un ches
tionar prin care li se propunea celor 

,ce urmau să-l completeze să-și fixeze 
atenția asupra citorva aspecte prac
tice (desprinse, desigur, din activi

tatea organelor și organizațiilor de 
partid din care fac parte) ale orga
nizării muncii de partid, cum ar fi : 
eficiența formelor și metodelor orga
nizatorice folosite pentru mobilizarea 
tuturor comuniștilor la înfăptuirea 
sarcinilor ce revin organizațiilor de 
partid ; activitatea cotidiană a comi
tetelor de partid și a birourilor orga
nizațiilor de bază intre plenare sau 
adunări generale ; cuprinderea în 
cimpul de acțiune al comuniștilor a 
problemelor din toate domeniile de 
activitate, inclusiv a celor de per
spectivă. Bineînțeles, chestionarul îi 
invita să numească deficiențele ob
servate și cauzele lor, să facă pro
puneri concrete pentru perfecționarea 
organizării muncii practice de par
tid. El a fost difuzat în rîndul comu
niștilor aleși în comitetele de partid 
și în birouri ale organizațiilor de 
bază din cele mai importante com
partimente ale întreprinderii. Ce 
spun răspunsurile primite ?

Un prim fapt pozitiv : aproape 
toate atestă că organele de partid 
din întreprindere și-au însușit și fo
losesc metode organizatorice ce se 
dovedesc eficiente în întreaga mun
că de partid, asigurind orientarea 
preocupărilor principale ale comuniș
tilor atit spre problemele-cheie. de 
imediată actualitate, cit și spre cele 
de perspectivă — și că se depun efor
turi pentru perfecționarea metodelor 
respective.

Tot atit de semnificative sînt apoi 
răspunsurile la alte două întrebări 
subsidiare, dar referitoare la aspecte 
esențiale ale organizării muncii de 
partid : li dacă repartizarea sarcini
lor se face judicios, pe baza cunoaș
terii calităților si preferințelor comu
niștilor și 2) dacă sarcinile sînt
transmise in timp util celor în cauză. 
Aceasta este o problemă de o deo
sebită însemnătate pentru valo
rificarea integrală a potențialului
organizației de partid, pentru modul 
concret in care se folosesc în acti
vitatea curentă capacitatea și expe
riența de care dispun membrii acti
vului de partid. Dacă aceștia șl, in 
primul rind, membrii organelor alese 
vor participa intens la activitatea de 
zi cu zi a organizației de partid, in
discutabil și ceilalți comuniști le vor 
urma exemplul.

Cum anume este bine să procedăm 
spre a ajunge la împlinirea acestui

Dumitru TÎRCOB

Ascult la Iași cum bat 
clopotele Unirii. De 119 ani 
melodiosul cîntec al celei 
mai frumoase hore româ
nești este același, chemînd 
la cutezanță, clamînd pu
terea Unirii. invitînd mina 
să prindă altă mină, umă
rul să vină lingă umăr, ini
ma lingă inimă. Să aibă 
cintecele noastre și ochi, 
nu numai glas, cite n-ar . fi 
văzut „Hora Unirii" în răs
timpul de cînd s-a încins 
pentru prima dată pe pă- 
mîntul românesc și pină 
astăzi ! Aici, la Iași, cu 
osebire, unde „bardul de 
la Mlrcești" i-a potrivit cu
vintele. timpul și oamenii 
celor patru generații cițe 
s-au .. petrecut de atunci, 
dar mai ales generația din 
urmă, aparținind in Întregi
me socialismului, ar arăta 
ce a însemnat devenirea

elanului marilor și esenția
lelor valori date de el cul
turii naționale — toate a- 
cestea constituind inaliena
bile drepturi la sine însuși, 
la propria devenire, la jus
tificata ambiție de propă
șire.

Și s-a făcut.

țări, ridicarea economică 
prioritară a zonelor răma
se în urmă, înlăturarea dis
crepantelor între diferite 
localități —a însemnat pu
nerea în valoare a tuturor 
resurselor materiale și u- 
mane în vederea unei dez
voltări armonizate la an-

orașul și din județul lor o 
adevărată vatră a civiliza
ției socialiste.

★
Nu este ieșean care să 

nu afirme cu lucidă res
ponsabilitate și' recunoștin
ță același adevăr afirmat 
astăzi de toți cetățenii

(Continuare în pag. a V-3)

fostei capitale a Moldovei 
in deceniile adevăratei uni
tăți în cuget și simțiri care 
a sporit însutit puterea fă
cută prin Unire.

Privesc orașul alb din 
vale, peste care iarna a 
plantat un decor imaculat. 
Imaginea Iașiului de azi de
gajează forța urbei renăs
cute la dimensiuni și la o 
putere pe care nici măcar 
nu le putea visa in trecut. 
Pină mai ieri, din profilul 
„dulcelui, tîrg" <je altădată 
nu răsăreau peste platoșele 
acoperișurilor scăzute decit 
clopotnițele bisericilor și 
turnurile fostului „palat 
administrativ" , inconjurat 
din toate părțile de maha
lale terne, constituind mai 
mult prin aglomerarea u- 
mană decit prin virtuți ur
banistice fizionomia unei 
urbe întoarse „congenital" 
cu fața spre un trecut apus, 
din care ii era cu neputin
ță să-și alcătuiască prezen
tul. Căci acesta era Iașiul 
dinaintea erei socialiste.
Un oraș care venea copleșit 
de propriu-i trecut, cu ume
rii. împovărați de istorie, re- 
vendicindu-și cu sobru pa
tetism dreptul la prezent 
și la fireasca-i aspirație 
spre un viitor ce nu-i mai 
putea fi refuzat. Un viitor 
pe măsura tradițiilor sale 
cărturărești șl muncitorești, 
a avîntului revoluționar din 
miezul veacului apus și din 
miezul prezentului veac, a

IAȘI

l/nirea a făcut puterea, 
prezentul o sporește însutit

Nu printr-o lovitură de 
baghetă, deși, raportat la 
propria-i virstă. timpul re
nașterii actuale a Iașiului 
nu reprezintă decit un ceas 
dintr-o viață. Căci vîrsta 
noului Iași nu bate mult 
mai departe de un deceniu 
și jumătate. Pentru stră
vechea urbe moldavă, ca și 
pentru județul administrat 
de ea, timpul acesta — in 
care a început să se înfăp
tuiască repartizarea echili
brată a forțelor de produc
ție pe teritoriul întregii

Samblul economiei națio
nale.

Ieșenii vorbesc cu justi
ficată mîndrie de numeroa
sele și repetatele lor intîl- 
niri la sfat și la lucru cu to
varășul Nicoiae Ceaușescu, 
omul care le-a trezit și le-a 
stimulat ambițiile, chemin- 
du-i la autodepășire. la îm
binarea organică a criterii
lor de eficientă economică 
cu cele de ordin social, la 
mîndria de a-și demonstra 
hărnicia si inteligenta crea
toare pentru a face din

României socialiste de la 
un capăt Ia altul al țării : 
anii socialismului, și cu 
deosebire ultimul deceniu 
și jumătate, au fost anii 
marii • propășiri a patriei.

Ieșenii însă au motive 
în plus s-o afirme. Este 
știut că județul lor a moș
tenit un nivel scăzut de 
dezvoltare economică și, în 
primul rind. industrială. 
Deși fosta metropolă a 
Moldovei venea către pre
zent cu un neprețuit lanț 
de tradiții culturale, deși

vechea urbe trăia cu con
știința aportului continuu 
la tezaurul național de va
lori artistice, puterea eco
nomică a acestei mari zone, 
ca de altfel a celei mai 
mari părți a Moldovei, ră
măsese îndelung într-un 
stadiu de subdezvoltare 
cronică, singurele unități 
industriale edificate în tre
cut in acest județ con- 
centrindu-se în Atelierele 
C.F.R. Nicolina-Iași, in 
Pașcani și în întreprinde
rea textilă „Țesătura". Este 
edificator faptul că in ba
lanța economică a țării 
dinainte de eliberare Iașiul 
nu venea decit cu o parti
cipare de... 0,008 la sută, 
proporție infimă față de 
potențialul uman și mate
rial al acestei zone.

Ce-au însemnat anii so
cialismului și. îndeosebi, 
ultimul deceniu și jumăta
te o demonstrează cu eloc
ventă citeva cifre. Dacă in 
1960 volumul producției 
globale industriale dat de 
cei aproape trei sferturi de 
milion de locuitori ai ac
tualului județ Iași se ridica 
la 1,9 miliarde lei, iar in 
1965 la circa 4 miliarde, in 
1976 el depășea 21 de mili
arde — adică mai mult de
cit valoarea întregii pro
ducții a României din 1938 
— urmînd ca pină în 1980 
să se apropie de 40 miliar
de lei. ceea ce va echivala 
cu puterea economică a 
două Românii dinainte de 
război concentrată numai 
in această parte a Moldo
vei. O astfel de dinamică a 
dezvoltării — de la 4 la 21 
și la 40 de miliarde in doar 
cincisprezece ani — arată 
un ritm anual de creștere 
cuprins între 15 și 35 la 
sută, ceea ce; „metaforic", 
face din Iași un județ nu în 
marș, ci în iureș I Iar dacă 
luăm în considerare faptul 
că peste două treimi din 
producția industrială glo
bală ieșeană au fost date 
de Industriile „de virf", 
adică de chimie, de meta
lurgie, de întreprinderile 
constructoare de mașini- 
unelte și de mașini auto-

Ioan GRIGORESCU
(Continuare ir pag. a IV-a)
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Calea spre... îmbujorare

Eroii reportajului de față (de la stingă la dreapta) : Marin Miglea, Paul Dumitrescu, Alexandru Pîrlițeanu, Molse Popa, Marin Cotoban, Ștefan Bobe și Ion Dicu
Foto : Eugen Dichiseanu

BRAȚE CARE EAC VAPOARE, INIMI CARE LE PETREC
Zici șantier naval și-n ochii minții 

apar cale de lansare, bloc-secții pe 
care scinteiază licuricii albaștri ai 
aparatelor de sudură, multă fierărie 
rece, piese gigant, decor'ciclopic. A- 
tunci, de ce poposim tocmai la tîm- 
plărie ? Poate d'.n motive sentimenta
le. Astăzi, importantă uzină de nave 
a tării, Șantierul naval de la Olteni
ța, din marangozerie și tîmplărie, 
s-a născut ca fost atelier de bărci, a- 
poi ca șantier pe care se reparau și 
construiau exclusiv ambarcațiuni din 
lemn. Al doilea motiv sentimental 
ar fi acela că și acum, în perioada 
fabricării motonavelor și cargourilor 
metalice, a dragilor și spărgătoarelor 
de gheață, la înfățișarea navelor, 
pentru chipul și confortul interioare
lor, pentru fața lor comercială, tot 
tîmplăria își spune un cuvînt hotă- 
rîtor. Se lucrează cu fier, cu mase 
plastice și cu p.f.l. melaminat, însă 
meșterii finisării interioarelor 
tîmplari se numesc.

Discuții. Amintiri mai noi și 
vechi. Două note distincte atrag 
atenția de la bun început. Marin 
toban, maistru și președinte al 
mit'etului sindicatului pe secție : „Am 
venit la șantier în ziua de 23 sep
tembrie 1955“ ; Ion Dicu tîmplar : 
„Lucrez aici din ziua de 8 iunie 1973“; 
Alexandru Pîrlițeanu, maistru mode
ller : „Sînt la șantier de la data de 
15 octombrie 1955“ ; Ștefan Bobe : 
„La .data de 1 noiembrie 1957 am ve
nit șl...“. Și a.șa/_mai departe. După 
trei. zece, cincisprezece sau douăzeci- 
șicinCi de ani, oamenii își amintesc 
de prima lor zi trăită în colectivul 
din care fac acum parte cu conclu
dentă rigoare și stăruință. Au memo
rat-o ca pe o dată de seamă a bio
grafiei lor. Ca pe un eveniment ce a 
dat un curs hotărîtor vieții.

La fel de interesant este faptul că 
o serie întreagă de muncitori și maiș
tri știau meseria, dar s-au calificat 
aici. Nu e nici un paradox. Ei lucra
seră în mici ateliere de prin satele 
lor ori de pe la marginea Capitalei, 
care cu tatăl, care cu fratele, care cu 
vreun „meșter de dinainte". Binale, 
uși. ferestre... Cu cițiva ani în urmă, 
directorul unei fabrici de mobilă se 
plîngea de instabilitatea cadrelor în 
întreprinderea de care răspundea. 
Motiva dînsul, la acea dată, că tîm- 
plarii ar simți o continuă atracție 
spre meșteșugul practicat în afara ca
drului industrial, la cîte o cooperati
vă sau chiar pe cont propriu. Iată 
însă că Bobe. Dicu, Paul Dumitrescu 
și alții din secția a treia a șantie
rului olteni țean pur și simplu au fu
git de micul meșteșug practicat in
dividual, lăsindu-se absorbiți de for
țele centripete care convergeau în
spre marea industrie. Ce i-a atras 
spre șantier, ce i-a determinat să 
memoreze data intrării lor în între
prindere ca pe o a doua zi de naș
tere ? Dorința de a. face parte din- 
tr-un colectiv de frunte, de a-și de
păși o anumită plafonare profesiona
lă, i-a atras prestigiul crescind al 
șantierului naval, reputația celor ce 
se meștereau aici, toate acestea plus 
conștiința ori intuiția că vor intra 
într-o familie puternică și se vor 
simți ca intr-o familie puternică.

Cum s-au materializat aceste aștep
tări, cum sînt ele confirmate de via
ta de fiecare zi. care este rezultatul 
confruntării individualității noului 
venit cu personalitatea grupului ?

Intrînd pentru prima oară în ma
rea hală a secției. Ion Dicu a simțit

cum' i se aprind obrajii, drept pentru 
care și-a împins nedespărtitu-i basc 
spre frunte. Așa e el, cînd roșește își 
trage bascul mai in fată să ascundă 
din fîștice'ală ; iar cum roșește din 
te miri ce. bascul mai mult pe rădă
cina nasului stă. Motivele emoției e- 
rau multe, dar în mod special l-a in
timidat... bogăția de materiale ce se 
vedea acolo. Nici că-și închipuise el 
asa ceva cit timp lucrase, la el la 
Chirnogi. tocuri de uși și de ferestre. 
Impresia asta a durat pină intr-o zi,

să se intimideze fată-n fată cu o bu
cată de hîrtie. Apoi, meșterul l-a 
făcut să înțeleagă aproape tot, de la 
rostul fiecărei proiectil pină la ce
rințele tehnologiei viitoarei piese.

Cu piulițele se lămurise. Și cu alte 
piese mai simp’e. Iată însă că, într-o 
zi, șeful de echipă îi dă o valvulă.

— Eu acum așa cred, că mi-a dat 
s-o fac ca să greșesc, 
deam eu cum apărea, 
să iau dimensiunile la 
Mi-a făcut nea Sandu

în plan o ve- 
dar nu știam 
cutia de miez, 
niște secțiuni

muncă o haină specifică, o persona
litate proprie, purtînd amprenta tem
peramentului membrilor colectivului, 
particularitățile muncii, condițiilor 
concrete de desfășurare a activității. 
Și au ca rezultat q ințelepciune in 
expresie locală, un climat cu o cu
loare distinctă, așa cum in artă, spre 
exemplu, aceeași temă folclorică 
poate fi înt.îlnită într-o sumedenie de 
variante. Iar folclorul etic, dacă pu
tem să spunem așa, nu se regăsește 
numai sub forma expresiilor, cum era

tot

mai 
însă
Co- 
co-

vîrsta de numai 15 
Mihai R. din Bucu- 
și-a „ciștigat" un 
renume in cartier, 

nemotivat de la

La 
ani, 
rești 
prost 
Lipsește
școală. își jignește vecinii. 
Se „distrează" aruncînd de 
la balconul apartamentului 
cu diferite lucruri in cetă
țenii care trec pe stradă. 
Recent, organele de miliție 
l-au depistat vagabondînd 
prin Buzău (unde se afla 
într-o „expediție" împreu
nă cu alb tineri fără căpă- 
tîi). Timp în care, firește, 
și el și ceilalți „expedițio- 
nari" trebuiau să se afie 
fie la școală, fie la locul 
de muncă.

Ce fac părinții lui M.R. 
în fața unor asemenea 
fapte, cum explică ei com
portarea copilului încă mi
nor. pentru care, după 
toate legile — și scrise și 
nescrise — poartă întreaga 

'responsabilitate ?
Transcriem ad-literaro

răspunsul dat organelor de 
autoritate tutelară de că
tre mama minorului. Tudo- 
rița R. de profesie jurist :

— E copil, trebuie să-și 
trăiască copilăria.

Firește, copiii trebuie 
să-și trăiască copilăria ! Să 
împiedice cumva acest lu
cru preocuparea de a res
pecta disciplina școlară, 
normele de conviețuire in 
societate ? Am spune că 
dimpotrivă. La urma urmei 
și invătă ura face parte 
din copilărie. Respectul

® Efigie muncitorească între sute de catarge ® Există o per
sonalitate a colectivului; cum se formează și cum se mani
festă? • Răspunderea față de om și răspunderea față de 

bunuri - strîns împletite în firul trainic al coeziunii
cînd șeful de echipă l-a chemat și i-a 
spus să facă un blat de dimensiunile 
cutare și cutare. Conștiincios, Dicu 
și le-a notat pe-o bucată de hîrtie. 
Ghinionul făcea ca pe versoul foii 
să fie însemnate și alte dimensiuni, 
de la alt reper, apropiat ca mărime. 
După ce și-a pregătit materialul, a 
despăturit notița și a pus-o cu fața-n 
jos. Adică exact la partea la care 
nu trebuia s-a uitat. Doi centimetri. 
Numai cu atita a greșit blatul, l-a 
■făcut cu doi centimetri mai mic.. Dar ; 
la vapoare nu se admite.................

— Păi-, bine, flăcăule, de ce nu ești 
atent... a început să-i zică tovarășul 
.lui, în timp ce Dicu lungea streașină 
bascului la maximum. Și a adăugat 
ceva care l-a făcut pe „vinovat" să-și 
dea bascul înapoi pe ceafă, ca să fie 
convins că a auzit bine :

— Acuma de unde mai iei ma
terial ?

Tăblia hiatului greșit nu s-a pier
dut cu totul. A făcut din ea lucruri 
mai mici — capete de sertare, grăta
re pentru mese... Dar ecoul reproșu
lui. altfel discret rostit, a rămas pen
tru totdeauna in conștiință. Oricit de 
mari și multe ar fi fost stivele de 
material din hală și de la magazie, . 
nu-i era îngăduit să risipească nici o 
foaie. Nu-i permitea obștea, pentru 
că una din trăsăturile ei este „zgîr- 
cenia".

Această nobilă avariție, de fapt o 
aversiune față de risipă. Marin Mig
lea a înțeles-o odată cu deviza bi
zară : „întreabă de două ori ca să 
greșești o dată". Marinică e și el un 
timid. Sfiala lui se manifestă prin 
tăcere. Nu e el obișnuit să pună în
trebări. Poate și pentru că pe-acasă 
pe la Ulmeni, de cîte ori deschidea 
gura, auzea : „Ia uite la pirpiriul 
ăsta că are și glas". Decit să între
be. mai bine așteaptă pină ghicește 
celălalt că are o nedumerire. Cind, 
proaspăt transferat dintr-o echipă de 
tîmplărie în corpul de elită al mo- 
delierilor, a primit să execute o piu
liță fluture, a stat cu „enjgmaticul" 
desen în mină și l-a privit, și l-a 
privit, pină ce și desenul părea că-1 
privește pe el. După patru ore. cînd 
se făcuse timpul pentru pauza de 
masă, maistrul, așezat pe o bancă, a- 
lâturi cu gustarea, n-a mai răbdat :

— Măi Marinică, ce-i cu tine ?
— Nu știu, meștere, cum să trasez. 

N-am învățat.
— Ia adu hîrtla aia-ncoace.
Așa i-a zis : hîrtia. Nu plan, 

desen. Voind să-i arate că nu e

aceea cu „întreabă de două ori"... 
(sau cum glăsuiește un alt îndemn 
des invocat și înscris chiar pe unele 
pancarte afișate în halele S.N.O. : 
„Nu ride de cel ce nu știe, ajută-1 
să știe !“). Specifice sînt mai ales 
căile apropierii de oameni, metodele 
înfiripate spontan în vederea consti
tuirii microclimatului moral.

Preluînd conducerea brigăzii de 
modelieri, Alexandru Pîrlițeanu a 
luat o serie de măsuri, dintre care 

■ una.a stîrnit reticente și chiar repro-

desen. Voind să-i arate

față de colegi, de profesori 
și de părinți se deprinde 
și el tocmai în anii fru
moși și unici ai copilăriei. 
Așezarea primelor cără
mizi ale cunoașterii la te
melia viitoarei profesii de 
asemenea. Atunci ? Ca o 
atitudine polemică îndrep
tățită față de un asemenea 
mod de gindire cum este 
țel exprimat prin răspunsul 
mamei în cauză, transcriem 
aici o idee cuprinsă în ar
ticolul „în munca de edu
cație — acțiune fermă, 
unitară", semnat de George 
Dragoș, maistru la între
prinderea de dispozitive, 
stanțe, matrițe și scule 
așchietoare Focșani, pri
vind răspunderea pe care o 
poartă familia în educația 
tinerilor ; părinții, arăta 
meșterul, nu trebuie „să se 

• spele pe mîini de faptele 
copiilor lor, chiar dacă a- 
ccștia învață undeva 
sînt deja încadrați 
muncă".

într-adevăr. familia 
trebuie să fie. in toate ca
zurile. prima școală a vie
ții. locul în care, odată cu 
„cei șapte ani de acasă", 
copilul trebuie să deprindă 
cum să se poarte în socie
tate. Și totuși, există îm
prejurări în care, încă 
înainte de a păși pragul 
celor optsprezece ani. unii 
tineri săvîrșesc abateri de 
la normele codului nostru 
etic : părăsesc școala sau 
locul de muncă, vagabon-

ori 
in

este.

cultată sună frumos, 
chiar prea frumos ca 
să nu semene mai 
mult a deziderat.

— Și totuși, în colec
tivele întreprinderii 
noastre devine tot mai 
cristalizată convin
gerea că e mai ușor 
să fii criticat decît să 
critici.

— ?! ?
— Da, da. Deși cri

ticăm, pornim de la 
principiul că nu e ușor 
să faci acest lucru. 
Nu e greu să te ridici 
în ședință ori să scrii 
la gazeta satirică, să 
combați și să consi
deri că ți-ai făcut da
toria. Intr-o" vreme se 
considera o calitate a 
fi în stare să faci o 
critică „usturătoare". 
Nici acum verbul acid, 
pe buba potrivită, nu 
e de desconsiderat. 
Societatea noastră insă 
are alte exigențe. A 
devenit din ce in ce 
mai puțin indiferent 
dacă critica și-a atins 
ori nu scopul.

Am desprins
discuția cu interlocu
torul amintit un întreg 
cod al climatului care 
asigură eficacitatea. 
criticii : „Ea nu oco
lește pe nimeni ; e 
imbinată cu exem
plul personal ; nu lă
săm critica sâ rămină 
ca un act sporadic ; 
după natura și gravi-

tatea abaterii, o îmbi
năm cu vorba bună, cu 
stimulente morale, 
pentru ca cel în cau
ză să nu se simtă un 
stigmatizat ; in sfîrșit. 
în problemele mai se
rioase, antrenăm la 
opinie întregul colec
tiv și uneori chiar fa
milia celui in cauză.

Peste o jumătate de 
oră mă aflam la pro
totipuri, cu șeful de 
echipă Mircea Semen. 
Ceva mai încolo, in 
fața noastră, un tinăr 
muncitor a aruncat pe 
jos o hirtie murdară. 
Observasem curățenia 
din jur și mă aștep
tam ca tovarășul Se
men să-i facă obser
vație. Nu s-a intim- 
plat așa. Șeful a aș
teptat ca tinărul să se 
întoarcă cu fața spre 
gunoi, apoi a mers, 
s-a aplecat și a ridi
cat cocoloșul el însuși 
Obrazul celuilalt s-n 
înroșit.

— Indiferent de aba
tere, mi-a spus 
maistrul mai încolo, 
critica înseamnă dru
mul spre îmbujorarea 
obrazului. Dacă-l faci 
pe om 
ți-e și 
faci și

E un 
dere.

A. SERGIU

Am aflat că redac
ția primește des ase
menea angajamente :

„Subsemnata Ec. B.. 
oprindu-mă in fața 
gazetei de perete 
«Ghimpele- și privind 
caricaturile, mi-am vă
zut caricatura care 
m-a făcut să roșesc șl 
de aceea îmi iau an
gajamentul că...“.

— Interesantă reac
ție. Este rodul vreunei 
măsuri organizatorice ?

— In mod direct nu. 
Inițiativa s-a născut 
spontan și aparține 
celor criticați.

— Da ? Probabil că 
doresc să determine 
retragerea materialu
lui satiric...

— în unele cazuri, 
redacția retrage în
țepătura, lăsind să se 
vadă că apreciază 
autocritica șl crede in 
ea. Alteori insă, ma
terialele rămin afișate.

— Atunci ? Care e , 
secretul acestei prac
tici ? Cum de-și recu
nosc vinovății atit de 
franc greșeala ?

— O fac dintr-un 
sentiment de îndato
rare morală față de 
cei care-i critică.

l-am mărturisit des
chis tovarășului Nicolae 
Ciochinaru, președin
tele comitetului sin
dicatului de la 
I.R.E.M.O.A.S. Bucu
rești, că părerea as-

din

pun să răscolim magazia, iar ei, pen
tru că au categorii superioare, fac pe 
dirijorii". Acum se alege și materia
lul bine, iar cind e de executat, pot 
să stea și începătorii pe lingă cei 
pricepuți, să deprindă multele secre
te ale meseriei.

într-o asemenea ambianță, priete
nia, respectul reciproc. încrederea în 
căldura colegială, chiar un romantism 
al grupului, sint flori de 
răsar ca de la sine. Există 
rie colectivă, o biografie 
amintiri care vor trece de 
rație la generație ca un prețios fond 
genealogic. Cîțiva nu s-au încadrat 
în colectiv și eșecul integrării lor e 
ținut minte cu regretul cu care părin
ții se gindesc la un fiu înstrăinat. 
Alții au ieșit la pensie, dar numele 
ș.i renumele lor e invocat adesea cu 
plăcere și considerație. Nu o dată se 
vorbește de răbdarea, sobrietatea ,și 
priceperea unul Mișu Stănescu, fost 
maistru, de privirea lui peste rama 
ochelarilor cu care alunga chicotelile 
infantile. Sau de franchețea unui Ni- 
colae Nedelcu, astăzi tot pensionar, 
care avea tăria să întindă o mină și 
să zică „Mulțumesc, mi-am schimbat 
părerea", dacă judecase greșit un om.

Marile sărbători de 
lansările. Cite unii iși aduc soțiile. 
Marile nostalgii sînt 
pentru reparații capitale. Dar cele . 
mai discrete emoții se consumă ino
pinat : cînd trece pe Dunăre cite-un 
vapor, ,faț>r,ic.șt de ei. Trec-pe neaș- ,. .. 
teptate, desigur. Unii se află intr-un. 
colț'de hală, alții intr-altul, în pin-' 
tecele altei nave, aflate în lucru, ori 
cine știe unde în perimetrul șantie
rului. „Nu întotdeauna le vedem, 
spune Moise Popa, unul dintre vete
ranii navaliștilor oltenițeni. Dar cînd 
trec vapoare, făcute la noi. fie amon
te. fie aval, ele salută cu sirena șan
tierul pe care s-au născut. Auzin- 
du-le. o picătură de miere alunecă 
în pieptul nostru. Și ne gîndim unul 
la altul. Pentru că in acea navă e 
încorporată cîte o fătîmă din inima 
și din priceperea fiecăruia".

suflet ce 
o memo- 
colectivă, 
la genc-

să roșească, 
îndatorat și-l 

să se îndrepte 
punct de ve-

Fără nume și prenume?
Adunarea generală a 

reprezentanților înce
puse de citeva minu
te. Președintele con
siliului oamenilor
muncii din întreprin
dere tocmai citea da
rea de seamă «pe bază 
de bilanț» și informa 
că rezultatele în pro
ducție ale anului pre
cedent au fost bune, 
iar la unii indicatori 
chiar foarte bune. Pe 
fețele celor prezenți 
se citea cu ușurință 
satisfacția efortului 
prestat exemplar: pla
nul la trafic portuar a 
fost îndeplinit încă de 
la 28 noiembrie 1977, 
beneficiile (pe grup) 
au depășit mult pe 
■cele prevăzute. -Logic, 
firesc era ca vorbito
rul să facă publice și 
datorită cui au fost 
posibile aceste succe
se. Și nu s-a dezmin
țit. Doar că le-a pre
zentat astfel : 
evidențiat în 
cere echipele 
merele 12, 
24". Interesul

niște cifre, au fost cri
ticate alte cifre, s-au 
.prezentat — sigur că 
in cifre — proiectele 
de viitor...

Bineînțeles că nu ne 
putem dispensa de ci
fre. de numere, fiind
că — vorba 
— ele nu 
șelăciune». 
proporțiile 
mere se 
mișcarea i 
arhitectură, 
că ...și unde nu ? Nu
mărul și proporția se 
găsesc in lucrările oa
menilor. in științele 
lor. Nu întîmplător pe 
baza cifrelor s-au în
tocmit și sisteme filo
zofice. Ele, numerele, 
vor rămîne merindea 
veacurilor. Deci, ab
stracțiile. Fiindcă nu
merele- sint abstracții. 
Ele validează că se 
întimplă ceva și cît se 
întimplă, dar nu-s ca
pabile să explice de ce 
se întimplă așa și nu 
altfel și cine a provo
cat acel ceva.

La asta mă gîndeam 
încercind să 
expresiile 
pe fetele 
din acea 
Eram curios 
și reacția.

întirziat Atunci cînd 
cineva din prezidiu a 
rostit : „Se acordă 
diploma de fruntașă 
echipei nr. 12". nimeni 
din sală nu s-a dus 
să-i fie înmînatâ. La 
fel s-a întîmplat și cu 
echipa nr. 23... Deci, 
reacția firească : la o 
abstracție s-a răspuns 
cu altă abstracție. 
Atit. Fiindcă, se pare, 
unii au uitat esenția
lul. Anume că 
lo de știintă 
muncă, dincolo 
tistică. dincolo 
și, de nopți, dincolo de 
arii, anotimpuri și teh
nică, ceea ce râmine 
sint faptele, viețile. 
NUMELE oamenilor, 
t Drept pentru care 
încercăm o reparație : 
șefii celor trei echipe 
fruntașe in întrecerea 
socialistă sînt, în or
dinea... numerelor sus 
citate : Titi Tudorică, 
Anton Cristea și Stan 
Rlstache. Oameni cu 
nume, prenume și re-1 
nume. Toți trei — de 
la NAVROM.' Grupul 
de exploatare flotă și 
porturi Brăila.

anticilor 
suferă «în- 
Numărul șl 

între nu- 
găsesc in 

astrelor. in 
. în muzi-

din placaj, am schițat pe hîrtie de 
calc, am început să înțeleg, dar... Iată 
că mă duce cu ea la strung. Și dă 
strungarul la o parte. Și mă pune 
s-o strunjesc eu. „Marinică ! Ai ceva 
de întrebat ?“. Eu — nimic. „Mari
nică I Nu uita : întrebi de două ori 
ca să greșești o dată". Eu — chitic. 
Mai lucrasem la strung, dar ce lucra
sem 1 Cîte-un miner de daltă, cite-un 
miner de ferăstrău. Aici era vorba 
de milimetri. La a patra marcă am 
stricat-o. Dau s-o arunc : — Ce faci , ____ ....___  ______ ,.. ____
Marinică, de ce-o arunci? — Am -șuri de'mai sus. Exista pină la el o 
stricat-o. — Nu tăticule; ai stricat-o, 
te-nveți să repari. Că noi n-avem 
material de aruncat. — Dar nu știu 
s-o repar. — Nu știi, întrebi. Nu 
ți-am spus : Chiar ca să greșești tre
buie să întrebi de două ori. însă cum 
la noi nu e bine să greșești, întrebi , 
ori de cîte ori trebuie ca să-ți iasă 
lucrul bun.

Desigur, și grija față de materiale 
și unelte, și preocuparea pentru inte
grarea noilor veniți în colectiv, pen
tru perfecționarea pe plan profesio
nal și uman a fiecăruia sînt trăsă
turi omniprezente în colectivele noas
tre muncitorești. Dar aceste calități 
generale îmbracă la fiecare loc de

familie sînt
reîntoarcerile

dinco- 
și de 

de sfa
de zile

regulă aparent firească : este de mers 
la magazie, de căutat, de sortat și de 
adus material — mergeau cei mai 
puțin calificați. Pentru că e nițică 
salahoreală, într-adevăr, și părea 
normal ca modelierii cu calificare 
înaltă să-și vadă de treburile de ca
lificare înaltă. „Nea Sandu" a stabi
lit altfel : „Cînd terminăm stocul, 
toată lumea, în frunte cu mine, mer
ge să caute, să aleagă și să care de 
la magazie". A motivat prin consi
derente tehnice : reușita execuției 
modelului depinde de alegerea com
petentă a materialului. în cugetul lui 
era insă altceva. își amintea cum 
gindea la începuturile meseriei. „Ne

„S-au 
între

cu nu- 
23 și 
cu care 

ascultau oamenii a pă
lit brușc. Pină la sfir- 
șit. s-a dovedit c-ă da
rea de seamă nu con
ținea nici măcar un 
nume. S-au lăudat

pătrund 
imprimate 
oamenilor 

adunare, 
să le văd 
Care n-a

S. ANDON
Mircea BUNEA-

cazul

ori, și

Krli
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ntai grav, o 
pe drumul infracțiu- 

Situații în
dează 
apucă . 
nii. Situații în flagrantă 
contradicție cu condițiile 
de muncă și viață oferite 
de societatea noastră tutu
ror copiilor și tinerilor, cu 
drumul de studiu și muncă 
pasionată, parcurs de 
imensa majoritate a tine
retului. Situații în care.

mai libert ne-au 
declarat ei. Cu alte cuvin
te, fiecare face ce vrea, se 
gospodărește cum vrea. 
Mama minorului — Varva
ra Bucătaru, dactilografă 
la „Universal Tractor" — e 
mulțumită că e divorțată : 
așa are asigurată prin ho- 
tărîre judecătorească o 
pensie de întreținere pen-

prefera să vagabondeze ? 
Ori că, la numai șaispre
zece ani, Florin a fost ju
decat de două' ori 
furt ?! Am putea 
fără să greșim că acesta ar 
fi prețul plătit ca fiecare 
dintre cei doi foști soți 
„să se simtă mai liber". 
Mult prea scump pentru a 
nu stirni dezaprobarea și

pentru 
spune

altuia, unde, cei puțin în 
aparență, mentalitatea miJ 
norilor f 
dantă cu 
rintilor ? 
de pildă, 
parazitism 
ale lui Octavian Dan U. 
din București, str. Brezoia- 
nu ? La vîrsta de 17 ani, a- 
cesta are deja la „activul"

face notă discor- 
i mentalitatea pă- 

Cum se explică, 
, manifestările de 

și infracționale

familiei. într-adevăr, soții 
U. sint 
cinstiți
Așa cum. pină nu cu muiți 
ani în urmă, a fost și Oc
tavian Dan. Cind și cum 
s-a produs această „schim
bare la față ?“. Cei cu 
care am stat de vorbă fac 
o legătură între alunecarea 
lui Octavian Dan și mo

oameni harnici, 
și respectuoși,

mai apoi și în timpul săp- 
tăminii, paharul cu vin a 
lost așezat tot mai des in 
fața copilului. Așezat, um
plut și golit.

— Nu face nimic, vecină 
— spunea el celor care 
„îndrăzneau" să se ames
tece — vinul are vitamine, 
îl ajută să crească...

Și „copilul" a crescut. 
Dar nu cum ar fi trebuit. 
Mai intîi s-a poticnit la 

Corigente. Repe- 
după termi- 
cu vai a ce- 
a refuzat sâ 
undeva. Și

acesta, cum poate crede că 
altcineva va acționa mai 
bine pentru 
propriului copil ? 
face mai mult un 
nar al consiliului 
— care, oricit de 
tent ar fi. oricit de multă 
înțelegere ar manifesta 
fată de minor, nu benefi
ciază nici de dragostea co
pilului, nici de timpul pe 
care îl poate avea părin
tele pentru copilul său ?!

Desigur ; și ajutorul au
torității tutelare, și ajuto
rul școlii sau al organiza
ției de tineret sînt bine
venite. Dar să fie limpede 
pentru toți cei dispuși „să 
se spele pe mîini" în ast
fel de împrejurări : acest 
ajutor nu poate suplini 
nici dragostea părintească, 
nici responsabilitatea ce 
revine familiei in crește
rea și educarea copiilor, 
în calitatea ei de celulă 
de bază a societății, fa
milia poartă o răspundere 
deosebită în educarea co
piilor. Răspundere morală, 
dar și materială pentru 
toate faptele săvirșite de 
copiii săi minori. Aceste 
îndatoriri se cuvin astfel 
onorate încît în educarea 
tinerei generații să nu se 
admită nici o fisură. Cu 
atit ma’ puțin în activita
tea primilor educatori — 
părinții.

indreptarea 
Ce poate 
funcțio- 
popular 
compe-

• •Cînd părinții „se spală pe mîini66• ••

anchetă socială T

insă că întilnim

firesc, spre binele tineri
lor înșiși, societatea inter
vine prompt pentru readu
cerea celor aflați în derivă 
pe un drum de viată și de 
muncă demn.

Iată
cazuri în care, erodate de 
propriile lor probleme, u- 
nele familii nu-și mai află 
„timp" și pentru educarea 
copiilor. Este cazul familiei 
Hosmizan (București, in
trarea Witing). De fapt, a 
fostei familii... pentru că, 
deși conviețuiesc și acum 
împreună, „soții" sînt de 
fapt divorțați de aproape 
zece ani. Mai înainte ca 
Florin, născut din căsăto
ria lor. să înceapă să mear
gă la școală. „Așa ne sim-

tru copil. Bani pe care, 
mai înainte, nu-i prea ve
dea de la soț. Soțul — 
Cristache Hosmizan, insta
lator la I.C.R.A.L. Pajura, 
— e mulțumit că e divor
țat : așa are asigurată li
bertatea... de a se „cinsti" 
cit vrea și cu cine vrea. 
Lucru pe care. în calitate 
de soț, nu-1 putea face 
fără să I se ceară soco
teală. Acum, dacă „soția" 
îndrăznește să facă una ca 
asta, uită pe loc că e soț 
și tată și... pleacă la pă-' 
rirtți.

Să ne mai mire atunci 
faptul că, nesupravegheat, 
copilul a rămas pină acum 
de două ori repetent ?! Că 
in climatul descris, acesta

indignarea. Este bine știut 
și recunoscut că, pentru a 
oferi un cadru prielnic 
creșterii și educării co
piilor, familia trebuie să-și 
merite, înainte de toate, 
numele. Să fie adică un 
loc al respectului și înțe
legerii între soți, un ca
dru armonios de formare a 
copilului în spiritul va
lorilor morale ale societă
ții noastre.

Dacă așa stau lucrurile 
în unele familii „organi
zate" după principiul bu
nului plac al soților, cum 
se explică atunci apariția 
adolescenților ori tinerilor 
„problemă" în cadrul fa
miliilor unde soții nu au 
a-și reproșa nimic unul

său cîteva spargeri și mai 
multe acte de huliganism.

în primul rind, iată 
opinia mamei. Ioana U., de 
'profesie dactilografă

— Vinovati de comporta
rea fiului meu sînt prie
tenii pe care și i-a ales, 
anturajul. Cu totii beau, 
fură, săvîrșesc acte de hu
liganism. La mine și la 
soțul meu. Ștefan, nu a vă
zut așa ceva. Amindoi ne 
cîștigăm 
muncă 
portăm 
Tot ce i 
cut de 
prin muncă...

Am cercetat și 
stau __ ____
tat cu unii dintre vecinii

i existența din 
cinstită, ne com- 
demn în societate, 
vedeți aici 

miinile
este fă- 
noastre.

noi cum
lucrurile, am discu-

mentul in care părinții lui 
și-au cumpărat mașină. 
Oare așa să fie ? Stăruim 
pe îndelete asupra lucruri
lor și o primă constatare : 
mama, în grija căreia a 
fost mai tot timpul copi
lul — tată] fiind mereu- 
plecat pe teren — s-a 
ocupat mai mult de ma
șină decît de copil. Ve
cinii relatează, de pildă, 
că, în timp ce mama fă
cea rodajul autoturismu
lui. nu o dată, copilul a 
putut fi găsit dormind pe 
scările blocului. Iar atunci 
cînd venea acasă de pe te
ren. tatăl ținea neapărat 
să se bucure toți trei de 
eveniment. Așa încît. mai 
intîi sîmbătă și duminică,

școală, 
tenție. Apoi, 
narea cu chiu 
lor opt clase, 
se angajeze 
pentru că îi „trebuiau1* to
tuși bani de buzunar și de 
băutură, s-a apucat de fu
rat. întii din casă, apoi 
de la vecini. (Recent, s-a 
angajat totuși undeva, dar 
pină la data cercetării 
noastre nu lucrase decit 
2—3 zile ; și în acelea, dus 
„de mină" la serviciu de 
către mama sa. Evident, 
cu... autoturismul !).

Lucru care in loc să-l 
determine pe tată să vadă 
ce are de făcut pentru ca 
fiul său să se înscrie 
drumul muncii și 
l-a îndemnat să- 
cerere prin care 
autorității tutelare 
torului 7 să ia măsurile de 
cuviință cu fiul său, că ei 
„nu mai are ce-i face". 
Dacă un părinte — omul 
care își cunoaște cel mai bine 
odrasla — se declară „depă
șit" de problemele puse de

pe 
cinstei 

facă o 
solicită 
a sec-

Titus ANDREI
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Prin extinderea experienței maintate, 
a soluțiilor tehnice novatoare 

REDUCEREA 
CONSUMURILOR 

MATERIALE
La întreprinderea de vagoane din Arad, anul acesta, pe baza utilizârii metodelor ingineriei industriale, se vor economisi sute de tone de metal

Foto : S. Cristianîn întreprinderi industriale din municipiul Arad

In articolul „Cînd gândirea tehnică nouă, creatoare pătrunde în toate 
compartimentele de producție", publicat în „Scinteia" din 29 decem
brie 1977, ziarul nostru a relevat rezultatele deosebite obținute de. co
lectivul de la întreprinderea de strunguri din Arad prin aplicarea in 
practică a tehnicilor și. metodelor specifice ingineriei industriale, mai 
ales in ceea ce privește reducerea consumurilor de materii prime și, in 
special, de metal. Tot atunci'se evidenția. faptul că, pe baza unei atente 
analize a eficienței acestei valoroase experiențe, Comitetul municipal. 
Arad al P.C.R. a întreprins o serie de măsuri pentru generalizarea ei 
in toate- unitățile economice din oraș, punindu-se accentul pe cu
noașterea și popularizarea largă a metodelor și tehnicilor ingineriei x 
industriale, pe stimularea gindirii tehnice noi, creatoare in între
prinderi,

în ce măsură a fost îmbrățișată această experiență de alte colective 
de muncă, ce realizări s-au obținut pînă acum, ce preocupări există 
pentru generalizarea ingineriei industriale ? Sint cîteva din întrebările 
la care am căutat răspuhs în raidul efectuat recent în mai multe în
treprinderi arădene.

s-a extins folosirea acestor mate
riale si deci cînd au crescut soli
citările, furnizorul a început să li
vreze reperele la un preț mult scă
zut față de cel al metalului. Prin 
studiile ce le efectuăm, dorim ca 
și la noi să se cristalizeze ideea că

aceste materiale ale viitorului tre
buie să-și ocupe locul potrivit in 
producția de vagoane și să demon
străm că metalul trebuie utilizat 
numai acolo unde este absolut ne
cesar, fără a diminua indicii cali
tativi ai produselor noastre.

PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICAȚIE

SPORESC ECONOMIILE DE METAL
Un prim popas l-am făcut la ÎN

TREPRINDEREA DE VAGOANE, 
una din unitățile mari consumatoa
re de metal din industria arădeană. 
Inginerul Ștefan Mureșan ne-a re
latat : „Pr.eluînd și aplicînd in 
practică metodele și tehnicile ingi
neriei industriale, în special ale 
analizei valorii, în întreprindere 
s-a declanșat din primele zile ale 
acestui an o amplă acțiune privind 
îmbunătățirea proiectelor, in sensul 
eliminării surplusurilor, de metal, 
perfecționării și modernizării teh
nologiilor de fabricație în sectoare
le de prelucrări la rece și la cald, 
modernizării execuției reperelor și 
subansamblelor. produselor".

Unul dintre obiectivele impor
tante se referă la reducerea 
greutății nete a .vagoanelor de 
marfă acoperite, neacoperite șt 
platformă; pînă în prezent, prin in
termediul tehnicilor și metodelor 
ingineriei industriale greutatea a- 
cestor produse s-a diminuat. în 
medie, cu 1 000—1 500 kg pe vagon. 
Indicele de utilizare a metalului a 
atins la fabricarea tipurilor de va
goane menționate nivelul de 89 la 
sută, iar prin aplicarea unui stu
diu efectuat asupra procedeelor de 
sudură și posibilităților de optimi

zare a acestora, volumul de sudură 
a fost redus de 1,8—2 ori. O altă 
acțiune importantă se referă la în
tocmirea cataloagelor de tipizare a 
reperelor la vagoanele de marfă ; 
anul acesta, procentul reperelor 
tipizate reprezintă 40 la sută, iar 
în perspectivă, pînă în 1980, pro
porția de tipizare a reperelor va 
trebui să ajungă la 70—75 la sută, 
calculat pe familii de vagoane.

— în procesul aplicării metodelor 
ingineriei industriale și. mai ales 
cele ale ingineriei valorii — ne-a 
spus ing. Mureșan — ne-am 
izbit, printre altele, de un impedi
ment legat de lărgirea posibilități
lor de înlocuire a unor repere din 
metal cu repere confecționate din 
materiale plastice armate cu fibre 
de sticlă. Analizînd costurile, am 
ajuns la concluzia că aceste repere 
sint mai scumpe decît metalul. Unii 
au spus că am pierdut timpul. Por
nind insă de la un recent schimb 
de experiență pe care l-am avut 
cu specialiștii de la „Strungul", am 
desprins un aspect similar pe care 
îl av'em în studiu și anume : la în
ceput, cînd au solicitat doar canti
tăți mici de repere din materialele 
amintite, acestea i-au costat mai 
mult decît metalul. Pe măsură ce

— Și la noi în unitate — ne-a 
spus inginerul Octavian Ziman, de 
la ÎNTREPRINDEREA MECANICA 
PENTRU AGRICULTURA ȘI IN
DUSTRIA ALIMENTARA DIN 
ARAD — s-au făcut primii pași in 
generalizarea ingineriei industriale, 
mai ales în ce privește analiza cri
tică efectuată cu ajutorul metode
lor și tehnicilor specifice ingineriei, 
asupra tuturor produselor cu pon
dere importantă în activitatea uni
tății. Nu de mult am introdus 
în fabricație un nou produs — 
agregatul de măcinat paie — con
ceput și realizat în întregime 
în întreprindere. Demn de re
levat este că acest agregat în
locuiește ansamblul pe care-1 
formau, pînă acum, moara cu 
ciocane, ciclonul cu ecluză, ven
tilatorul, transportorul cu melc șl

tubulatorii vechiului produs. Eco
nomiile de metal sînt substanțiale. 
Din punct de vedere organizatoric, 
este necesar ca in întreprindere să 
se constituie o grupă de analiză a 
valorii, întrucît la ora actuală a- 
ceastă metodă se aplică încă spo
radic și intr-un cadru prea restrîns. 
De idei tehnologice și de concepție 
nu ducem lipsă ; ele se cer însă 
sintetizate și puse fată în față spre 
a se delimita variantele optime. În 
același timp, existenta unei grupe 
de analiză a valorii este impusă și 

,.de cerința reducerii perioadei de 
asimilare a produselor în fabricația 
de serie. Spun aceasta avînd în ve
dere faptul că, la nivelul unui an, 
producția întreprinderii este foarte 
variată ca sortimente și tipodimen- 
siuni.

REPROIECTĂRI PENTRU EFICIENȚĂ ÎNALTĂ
Generalizarea ingineriei indus

triale în numeroase unități arădene 
a scos în evidență faptul că meto
dele și tehnicile ei specifice nu vi
zează numai reducerea consumuri
lor de metal, ci și alte consumuri 
specifice. Inginerul Nicolae. Mân
drea de la ÎNTREPRINDEREA 
TEXTILA „U.T.A." evidenția fap
tul că, anul trecut, prin intermediul 
metodelor analizei valorii au fost 
reproiectate 15 tipuri de țesături cu 
pondere însemnată în producția 
unității, au fost create noi tipuri 
de țesături prin valorificarea unor 
materii prime secundare, s-au Îm
bunătățit rețetele de fabricație în 
sectoarele de finisaj. Dar cele mai 
notabile realizări s-au obținut în ce

privește înlocuirea bumbacului pro
venit din import cu materii prime 
indigene — poliester și melană în 
amestec cu celofibră ; economiile 
la consumul de bumbac s-au ridi
cat la aproape 3 500 tone, iar chel
tuielile de producție au scăzut cu 
peste 75 .milioane lei.

— Se impune însă, ne spunea 
inginerul Mândrea, urgentarea do
tării tehnico-materiale a laborato
rului de cercetări, prin completarea 
cu o stație pilot — e adevărat, 
aflată în stadiu de elaborare — 
pentru a se asigura mai repede po
sibilitatea experimentării. în fază 
semiindUstrlală ' și industrială, a 
noilor produse textile, în scopul ac
celerării introducerii lor în produc

ția curentă. In altă ordine de idei, 
avînd in atenție reducerea consu
murilor . de materii prime, îndeo
sebi de bumbac, consider că se 
poate' face mai mult pe linia intro
ducerii noilor, tipuri de fibre de 
poliester „Terom AP 2“, a poliește-. 
rilor cu contracție redusă, pentru o 
mai bună stabilitate, a țesăturilor, 
precum și pe linia intensificării 
cooperării dintre beneficiari și fur
nizorii din țară de fibre, coloranți 
și auxiliari textili, în scopul sporirii 
producției interne și reducerii im
portului

Cum era și firesc, cu prilejul 
raidului-anchetă am fost din nou 
în mijlocul colectivului Uzinei de 
strunguri, cel care a inițiat și 
aplicat primul la Arad metodele 
valoroasei experiențe. Sintetizînd 
obiectivele propuse pentru acest 
an, inginerul Ilie Vați ne relata că, 
în 1978, colectivul de inginerie in
dustrială, cu sprijinul comitetului 
de partid și al conducerii întreprin
derii, prin aportul tuturor- oameni
lor muncii de aici, va aplica mă
suri de reducere a consumului de 
metal cu 4 186 tone, din care 698 
tone laminate, față,de necesarul 
calculat pe baza normelor realizate 
in anul trecut. Implicit, consumul 
de manoperă va fi diminuat cu 
2 250 000 ore-normă la același vo
lum de producție, prin «proiecta
rea formelor și dimensiunilor pie
selor. extinderea turnării în cochile 
și a forjării în matrițe, înlocuirea 
laminatelor cu fontă, extinderea 
turnării- sub presiune șl alte mij
loace.

Rezultatele de pină acum în ge
neralizarea, în unitățile economice 
arădene, a ingineriei industriale, 
sînt promițătoare. întrucît acțiu
nea se află încă la început, este 
necesar ca, pe baza măsurilor în
treprinse de Comitetul municipal 
Arad al P.C.R., organizațiile de 
partid, conducerile tuturor între
prinderilor industriale să acorde și 
mai multă atenție extinderii aces
tei valoroase experiențe.

Constantin S1MION 
corespondentul „Scînteii"

ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)

lației în cincinalul 1976—1980 consti
tuie o nouă și puternică dovadă a 
grijii ’permanente a partidului și sta
tului pentru ridicarea condițiilor de 
viață, a gradului de civilizație a in
tregului popor. înscriindu-se în poli
tica generală a partidului de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

în unitățile economice de stat adu
nările generale au ales pe secretarii 
organizațiilor de partid ca președinți 
ai consiliilor oamenilor muncii, pe 
directori ca prim-vicepreședinți ai 
consiliilor și președinți ai birourilor 
executive, pe președinții comitetelor 
sindicatelor ca vicepreședinți ; un 
reprezentant al oamenilor muncii, 
muncitor care lucrează direct in pro
ducție, în funcția de vicepreședinte 
al consiliului ; secretarul organizației 
U.T.C. în funcția de vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii ; pre
ședinta comisiei de femei pe unitate, 
ca membră a consiliului, iar în uni
tățile cu un număr mai mare de fe
mei, în funcția de vicepreședinte al

consiliului oamenilor muncii. în con
siliu au fost, totodată, aleși un nu
măr mare de oameni ai muncii'care 
lucrează nemijlocit în producție. în 
cadrul adunărilor generale s-au pre
zentat rapoarte cu privire la condi
țiile de muncă și sociale și măsurile 
pentru satisfacerea cit mai deplină a 
nevoilor celor ce muncesc, au fost, 
totodată, acordate titlurile de „Frun
taș in întrecerea socialistă" pentru 
rezultatele obținute în anul 1977 și 
au fost formulate angajamentele de 
depășire a planului pe anul 1978 — 
ca răspuns la chemările la întrecere 
adresate de colectivele fruntașe.

în încheierea adunărilor generale, 
participanții au adresat telegrame 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care se angajează să acționeze cu și 
mai multă energie și abnegație pen
tru realizarea și depășirea prevede
rilor de plan pe 1978. ale cincinalu
lui revoluției tehnico-știintifice, pen
tru înfăptuirea cu succes a progra
mului elaborat de Congresul al XX-lea 
al partidului, de edificare a socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
scump al patriei.

Prin creșterea productivității muncii

FIȘE COMPARATIVE ALE ACTIVITĂȚII ECONOMICE —

ACELAȘI COMBINAT, DOUA OȚELĂRII
...Șl DOUĂ FELURI DE A MUNCI

Intensificarea acțiunilor menite să 
ducă la creșterea productivității mun
cii, perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație, valorificarea superioară a 
materiilor prime și folosirea cu ran
dament sporit a intregului potențial 
tehnic de care dispun, au constituit 

,Căile. .esențiale,,jee au permis oanjeni- 
Tlor niitpcțj „di'nl'Țpdustria jjitJe'Țel'pr 
Prahova, Buzăueși Dîmbovița, șă.-ob
țină, după primele cinci decade ale 
noului an, o producție suplimentară 
evaluată la peste 160 milioane lei. Au 
fost furnizate astfel, în plus, econo
miei naționale, derivate din țiței, uti

laje petroliere, chimice și tehnologi
ce, oțeluri și laminate finite, strun
guri și alte mașini-unelte, sîrmă și 
produse din sirmă, cărbune, aparatu
ră de injecție și electrică, mobilă, țe
sături, confecții-textile și alte bunuri 
materiale. Semnificativ este și faptul 

, că o mare parte diij"producția reali
zată.o reprezintă produsele noi;, mo
dernizate și reproiectate, avînd pa
rametri calitativi superiori, eviden- 
țiindu-se in această direcție rnași- 
nile-unelte și produsele industriei 
chimice. (Agerpres).

CONTRASTE
300 de milioane pentru 25 de puncte

La concursurile „cine 
știe, cîștigă!" cele mai 
bune răspunsuri se co
tează cu 25 de puncte.

— Cum se pot cîștiga 
310 milioane lei ? „Cu 
forțele proprii" — au 
dat răspunsul colecti
vele unităților econo
mice din județul Ar
geș. Și au trecut la 
fapte. Adică, au inten
sificat acțiunea de 
auiodotare și, in cei 
doi ani ai cincinalului,

au realizat, prin auto- 
utilare, agregate, ma
șini, instalații, dispo
zitive in valoare de 
310 milioane lei. Frun
tașii in valorificarea 
forțelor, inteligenței și 
gindirii proprii — în
treprinderea de auto
turisme din Pitești, 
Combinatul petrochi
mic. întreprinderea 
mecanică „Muscel" din 
Cimpulung ș.a. Muit

au cîștigat colectivele 
amintite, iar de efecte 
pozitive a beneficiat și 
economia națională. 
Practic, importul a fost 
diminuat cu 20,5 mi
lioane lei valută.

Pentru anul acesta, 
am schimba întreba
rea : cum se pot cisti- 
ga 400 sau 500 de mi
lioane ?

Sperăm in același 
răspuns.

Codița lui Scaraoțchi

OȚELARIA ELECTRICA NR. 1 : Formația de lucru. Condusă de maistrul Gheorghe Rus, elaborează o nouă șarjă, în timp record (prima fotografie). OȚELĂRIA ELECTRICA NR. 2: Intr-un 
spațiu exterior — in hala de șarjare a acestei oțelării — din 5 poduri rulante nu lucrează decît unul. Patru sint defecte. Pierdere de vreme, pierderi de producție. In oțelărie, cuptorul nr. 5 
nu funcționează. Cauza? O întrerupere neprevăzută. Nu poate fi reparat, deoarece nu este disponibil nici un pod rulant — și aceasta din cauza slabei organizări a muncii. „într-o jumătate de 

oră nu se realizează 5 tone de oțel aliat" — ne-a spus maistrul principal Vasile Solcan (fotografiile nr. 2 și 3) Foto : E. Dichiscanu

Anul acesta, industria metalurgică 
are de îndeplinit importante sarcini 
în domeniul ridicării nivelului tehnic 
și calitativ al producției, creșterii 
puternice a eficienței activității eco
nomice. Referindu-se la aceste sar
cini, ministrul industriei metalurgice, 
in cadrul unui interviu publicat ia 
începutul lunii ianuarie, în ziarul 
„Scinteia", releva că un obiectiv de 
prim ordin al unităților din această 
ramură îl constituie diversifica
rea largă a fabricației, care să a- 
sigure sporirea ponderii produselor 
cu valoare ridicată, intens solicitate 
de întreprinderile constructoare de 
mașini. în acest context, ‘șe amintea 
că, in ansamblul producției de oțel 
din anul 1978, oțelurile aliate și de 
calitate superioară urmează să re
prezinte 54,5 la sută.

Sint sarcini mobilizatoare, .pe . de
plin realizabile, iar un rol important 
în înfăptuirea lor revine COMBI
NATULUI DE OȚELURI SPE
CIALE DIN TÎRGOVIȘTE — u- 
nitate creată tocmai in vederea 
fabricării unor oțeluri superioare, dar 
care, pină in prezent, nu obține încă 
rezultate pe măsura cerințelor eco
nomiei naționale. Aici funcționează 
două oțelării electrice, dotate cu uti
laje moderne, al căror act de naștere 
a fost semnat în aceeași zi : la. 14 
decembrie 1973. între cele două 
importante secții de producție e- 
xistă, desigur, o serie de deose
biri de natură obiectivă : oțelăria 
nr. 2, avind mai multe cuptoare și 
de capacitate mai mare, a fost pUsă 
in funcțiune, eșalonat, intr-o perioa
dă mai lungă de timp ; oțelăria nr. 1 
este profilată să realizeze oțel de 
scule, iar oțelăria nr. 2 r- diferite 
oțeluri carbon și aliate pentru con
strucția de mașini, mai ales, oțeiuri 
de rulmenți și arcuri.

Dar deosebirea esențială Intre co
lectivele celor două secții constă,

concret. în modul in care ele 
își îndeplinesc sarcinile de pro
ducție : in vreme ce oțelăria nr. I 
lucrează la capacitatea prevăzută și 
își depășește planul fizic (cu 14,2 la 
sută in anul trecut), oțelăria nr. 2 
este încă departe de parametrii pro
iectați,’ planul fizic fiind realizat anul 
trecut numai în proporție de.. 83,2 la 
sută. Cum se explică asemenea re
zultate în cadrul aceluiași combinat ?

în primul rînd, la oțelăria nr. 2

oxidat sau cu impurități. Asemenea 
situații nu se petrec în oțelăria nr. 1.

Cum se prezintă lucrurile in pri
vința exploatării, întreținerii și repa
rării utilajelor. In oțelăria nr. 2, ade
sea. din cauza nestăpînirii perfecte a 
tehnologiei de către unii muncitori 
sau maiștri, se prelungește durata de 
elaborare a unei șarje, iar — uneori 
— se deteriorează utilajele. De ase
menea, anumite' opriri neprevăzute la 
cîteva utilaje de bază, cum sînt

ceasta nu ne-ar împiedica să înde
plinim ritmic și integral sarcinile, 
dacă activitatea ar fi bine condusă 
și organizată la toate nivelurile de 
competență, dacă toți maiștrii și șefii 
de echipă ar avea competența mo
rală și profesională de a îndruma cu 
autoritate Și pricepere oamenii din 
subordine. Este adevărat, acum am 
început să punem ordine în relațiile 
ierarhice din sectorul de producție, 
dar. in privința întreținerii și repa-

• • De ce curge mai repede șarja la oțelăria nr. 1 decît la oțelăria nr. 2 ? ® Pentru unii 
respectarea prescripțiilor tehnologice este o „regulă de fier", pentru alții o... „regulă de 
tinichea" ® Colective sudate — și forțe dispersate ® Cîteva puncte necesare pe ordinea 

de zi a consiliului oamenilor muncii

stăruie deficiențe în aprovizionarea 
cu materii prime de bază. Este vor
ba mai ales de calitatea fierului 
vechi și greutatea volumetrică a a- 
cestuia, care sint cu totul necores
punzătoare cerințelor tehnologice. 
Deși fierul vechi se asigură prin 
unitățile de colectare ale industriei 
metalurgice, totuși nu se acordă a- 
tenția cuvenită sortării și mărunțirii 
metalului și, ca atare, șarjele se. im- 
purlfică, cuptoarele sint suprasolici
tate și se defectează, se prelungește 
durata de elaborare a șarjelor, de- 
pășlndu-se consumurile, în special, 
cele energetice, nu se obțin sorturile 
de oțel scontate. Fără a diminua cu 
nimic răspunderea furnizorilor de 
fier vechi pentru neglijența cu care 
iși îndeplinesc obligațiile contractu
ale, trebuie spus că nici în combinat 
nu se acordă suficientă atenție pre
gătirii materialelor pentru șarjă. Am 
văzut, bunăoară, cum se introducea 
în șarjă, odată cu fierul vechi, și fier

cuptoarele, podurile rulante sau in
stalațiile de turnare, s-au produs 
datorită neefectuării la timp a lucră
rilor de întreținere curentă și de re
parații, executării unor reparații de 
slabă calitate, lipsei pieselor de 
schimb. La oțelăria nr. I, astfel de 
abateri de Ia prescripțiile tehnice și 
tehnologice constituie o raritate.

în ce constau principalele cauze ale 
calității incă necorespunzătoare a ac
tivității oțelăriei nr. 2 ?

— De la bun început nu s-a acor
dat atenția cuvenită recrutării cadre
lor pentru oțelăria electrică nr. 2. ( 
Ministerul nu. a dirijat cum trebuie ' 
acțiunea de transferare, de la cele
lalte unități, a unor cadre pentru for
marea nucleului de . bază, așa incit, 
in general, au venit să lucreze la noi 
o serie de oameni de care colectivele 
lor au vrut șă... scape (ing. Constan
tin S. Dan, șeful oțelăriei nr 2).

— Chiar dacă lucrăm cu mulți ti
neri, cu o calificare mai redusă, a-

ra'țiilor. sintem încă departe de a 
răspunde cerințelor. In acest sector 
lucrează puțini oameni bine pregă
tiți profesional, cu responsabilitate 
față de buna utilizare a dotării 
tehnice din secție. (Vasile Solcan. 
maistru principal la elaborare, oțelă
ria nr. 2).

— Factorul de bază într-o oțelărie 
este maistrul, el imprimă conduita 
intregului colectiv. La noi, în oțelă
ria nr. 1, s-a format un colectiv su
dat, pentru că am avut maiștri și 
șefi de'echipă buni, care au educat, 
în cel mai deplin sens al cuvîntului, 
oamenii din' subordine. De la noi din 
secție, de la oțelarul Gheorghe Rus, 
a pornit inițiativa ca fiecare munci
tor cu înaltă calificare, sau cadru 
tehnic să califice, intr-un semestru, 
doi tineri, intr-un an — patru și in- 
tr-un cincinal — 20. Inițiativa a fost 
preluată și de alte secții. Noi am 
promovat-o consecvent și acum, deși 
ne-am asigurat cadrele necesare, 
vom păstra bunul obicei de a încre

dința pe cei tineri in supravegherea 
celor cu experiență, pentru a le îm
bunătăți calificarea, pentru a le de- 
săvirși educația (ing. Ion Chioșc, 
șeful oțelăriei nr. j).

— La oțelăria nr. 2 n-.am reușit să 
organizăm schimburi compacte din 
punct de vedere profesional și al dis
ciplinei in. muncă. Bunăoară, schim
burile A și B au obținut, cu regulari
tate, o producție cu circa 10 ia sută 
mai mare decit schimbul C. Nici a- 
sistența tehnică, de nivel mediu, nu 
o putem asigura m mod uniform in 
cele 3 schimburi (ing. Cornel Stă- 
nescu, directorul uzinei 1. care cu
prinde și oțelăria electrică nr. 2).

Hotărîți fiind să pună ordine in acti
vitatea oțelăriei nr. 2, consiliul oame
nilor muncii, comitetul de partid al 
combinatului și comitetul de partid 
din oțelărie au organizat, in a doua 
parte a anului trecut, o analiză foarte 
serioasă a situației, depistind punct 
cu punct neajunsurile, precum și ca
rențele muncii colectivului. Acțiunile 
stabilite nu au rămas înscrise in pla
nuri de măsuri, ci au început să fie 
transpuse în practică. Obiectivul 
principal urmărit : formarea unui co
lectiv disciplinat și competent, care 
să manifeste o deplină răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Au fost create condiții pen
tru introducerea acordului global, s-a 
intensificat munca politică și de edu
cație pe linie de partid, se acționea
ză pentru asigurarea unor cadre teh
nice competente, in special a unor 
maiștri cu înaltă autoritate morală 
și profesională.

Este imperios necesar să se asigure 
sprijinirea colectivului oțelăriei 
nr. 2 pentru ridicarea neîntîrzia- 
tă a producției la nivelul parametri
lor tehnico-economici proiectați, pen
tru îmbunătățirea substanțială a ac
tivității in ai treilea an din cincinal.

Corneliu CÂRLAN

Lucrul simplu, bine 
făcut e de preferat ce
lui întortocheat. Mai 
ales cind e vorba de 
cooperarea interuzina- 
lă. Ca, de pildă, din
tre întreprinderea me- 
cano-navală din Galați 
și „suratele" ei furni
zoare de piese și repe
re. Concret, despre ce 
este . vorba ? Pină la 
incqputul acestui an, 
întreprinderea amin
tită colabora, cu bune 
rezultate, cu I.M.N. 
Galați in asigurarea 
pieselor turnate din

oțel, unitatea gălățea- 
nâ livrindu-i la ter
men, integral și de ca
litate superioară aces
te repere, 
gea bine 
Scaraoțchi 
la mijloc 
forma unei 
mentări : 
nate- din 
livrate 
a.c. de 
Brăila. 
N umai 
brăileană 
dd 
sare

Totul mer- 
pină . cînd 

și-a băgat 
codita. Sub 

noi regle- 
piesele tur- 
oțel să fie 

din 
către 

Zis și 
că
nu 

modelele 
turnării

ianuarie 
I.M.N. 
făcut I 

unitatea 
dispune 

nece- 
piese-

lor. și, ca atare, a re
curs la improvizații 
costisitoare. Pierderile 
sint duble. Atit pentru 
I.M.N. Galați, care nu 
dispune la timp de a- 
ceste piese, cit și 
pentru I.M.N. Brăila, 
care înregistrează re
buturi mari 'in produc
ție. .

Ce-i de făcut ? Pen
tru că 
rămășițe mistice și nu 
credem
Iui Scaraoțchi.

Știm insă că mai 
există birocrație.

noi n-avem

în existenta

Toamna se
în Dicționarul 

plicativ al limbii 
mâne. noțiunea 
contrast (substantiv 
neutru) se definește ca 
fiind opoziția puter
nică intre două sau 
mai multe situații, lu
cruri, acțiuni. Facem 
această precizare nu 
pentru a reaminti ca
racterul rubricii noas
tre, ci pentru că a- 
ceastă definiție carac
terizează cit se poate 
de bine și activitatea 
unor unități agricole,

ex-
ro- 
de

numără Șl...
care, deși dispun de 
condiții naturale și 
materiale asemănătoa
re. se deosebesc, și încă 
în mod izbitor prin re
zultatele obținute. Așa. 
de pildă, anul trecut, 
in județul Ialomița, la 
I.A.S. Ciulnița s-a re
alizat q producție me
die de
7 705 kg la 
timp ce
Jegălia — 
5 400 kg.
Constanța, 
Mihail Kogălniceanu

porumb de 
hectar, in 
la I.A.S. 
doar de 

în județul 
la I.A.S.

răspunsurile
producția medie a fost 
de 7 067 kg porumb 
boabe ia hectar, dar la 
I.A.S. Tortomanu — de 
4 668 kg. în județul 
Brăila, la I.A.S. Ur- 
Teasca s-au obținut 
7 300 kg porumb boabe 
la hectar, iar la I.A.S. 
însurăței — 5 592 kg.

Primăvara se apro
pie și în curind se vor 
pune bazele unei noi 
recolte de porumb.

La sfirșitul anului 
vom putea consemna 
ștergerea ' contrastelor 
amintite ?

Definiția liniei drepte
Este suficient ca in 

mecanismul aprovizio
nării tehnico-materiale 
o singură ..rotiță" să 
nu funcționeze cum 
trebuie ca unul din 
furnizori să nu-și o- 
noreze la timp și in 
întregime obligațiile 
contractuale, pentru ca 
alte unități economice 
să nu-și îndeplinească- 
ritmic și integral pla
nul. La o asemenea 
situație ne referim in 
rindurile de față. Des
pre ce este vorba ? 
Pentru realizarea pro
ducției sale. întreprin
derea de produse elec
tronice și electroteh-

nice „Electroargeș" din 
Curtea de Argeș are 
nevoie, intre altele, și 
de mandrine, repere pe 
care le primește de la 
Întreprinderea „6 Mar
tie" din Zămești. Le 
primește, dar cu multe, 
foarte multe restanțe. 
Ca și în luna ianuarie 
din acest an.-Reține a- 
tenția și un alt fapt : 
întreprinderea „Elec
troargeș" nu primește 
mandrinele direct de 
la furnizor, ci pe căi 
ocolite, prin interme
diul a două baze jude
țene de aprovizionare 
tehnico-materială, res- 

■' l

pectiv, B.I.A.T.M.-Bra- 
șov și B.I.A.T.M.-Ar- 
geș. Ca urmare, firele 
responsabilităților sint 
destul de încurcate, așa 
că e greu de aflat cine 
se face vinovat de fap
tul că mandrinele nu 
ajung la timp Ia bene
ficiar. întreprinderea 
furnizoare sau bazele 
județene de aprovi
zionare ?

în geometrie, linia 
dreaptă se definește 
ca drumul cel mai 
scurt dintre două 
puncte. Reamintim 
definiția— pentru u- 
zul celor în cauză.
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Un remarcabil eveniment editorial: apariția lucrării 

„ECONOMIA ROMÂNIEI 
SOCIALISTE IN OPERA 

PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU"

DIN RINDURiLE CLASEI MUNCITOARE, 
PENTRU CAUZA CEASE! MUNCITOARE

Omagierea a 60 de ani de viață 
și 45 de ani de activitate revolu
ționară ai secretarului general al 
partidului nostru a prilejuit, alături 
de amplele manifestări de aleasă 
stimă și dragoste ale întregii noas
tre națiuni, și analiza contribuției 
sale la îmbogățirea tezaurului gin
dirii marxism-leniriismului. la ge
neralizarea teoretică a experienței 
construcției socialiste în (țara noas
tră. O expresie elocventă a înaltei 
prețuiri acordate operei și persona
lității tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ca eminent om de știință, a consti- 
tuit-o conferirea titlurilor de doctor 
in științe politice și doctor în eco
nomie. în acest context a apărut 
în Editura politică lucrarea „Eco
nomia României socialiste în opera 
președintelui Nicolae Ceaușescu" — 
amplă sinteză asupra operei teore
tice a conducătorului revoluționar 
și omului" de stat a cărui gindire 
cutezătoare și activitate practică 
neobosită, desfășurată în fruntea 
Partidului Comunist Român, și-a 
pus puternic amprenta asupra dez
voltării economico-sociale a Româ
niei de după Congresul al IX-lea, 
cit și asupra grandioasei proiecții 
a viitorului comunist al patriei 
noastre.

Cele 15 capitole ale lucrării 
oglindesc veridic, înainte de ori
ce, multilateralitatea și profun
zimea gindirii economice a se
cretarului general al , partidului, 
viziunea sa sistemică asupra pro
blemelor esențiale pe care le ridică 
practica socială, dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării.

Pornind de la cunoașterea adîncă 
a realităților, a cerințelor și posi
bilităților de progres ale tării, gîn- 
direa economică a secretarului 
general constituie o expresie 
exemplară a marxismului crea
tor, aplicat la condițiile concre
te istorice ale României contempo
rane. Folosind cu maximă rigoare 
și consecventă metoda materialis
mului dialectic și istoric, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a supus analizei 
critice nu numai formele și meto
dele de organizare a vieții econo
mico-sociale. ci și determinările lor 
conceptuale, temeiurile sau justifi
cările lor. De aici marea energie cu 
care secretarul general al partidului 
nostru respinge orice scheme pre
stabilite sau construcții apriorice 
în domeniul dezvoltării economice, 
formulind răspunsuri și soluții noi, 
originale și creatoare celor mai 
importante probleme ale construc
ției socialiste din tara noastră, ale 
evoluției lumii contemporane.

Astfel, gîndirea economică româ
nească, în general, economia poli
tică, în primul rînd. s-au îmbogățit 
cu noi concepte și teze teoretice de 
mare valoare principială, care pe 
de o parte reflectă transformările 
revoluționare și realitățile noi ale 
societății noastre, cerințele stator
nicirii unor noi relații pe plan in
ternațional. iar pe de altă parte 
așază știința economică și între
gul sistem al științelor sociale pe 
o temelie mai solidă, cu o funda
mentare teoretică amplă, perma
nent deschisă spre nou.

Izvorul gindirii economice nova
toare a secretarului general al 
partidului — se arată în lucrare — 
rezidă in studiul atent, minuțios al 
acțiunii și cerințelor legilor obiec
tive ale dezvoltării economico-so4 
ciale, studiu îmbinat organic cu cu
noașterea și generalizarea conclu
ziilor ce se desprind din experien
ța maselor largi de oameni ai mun
cii. producători nemijlociți ai bu
nurilor materiale. Viziunea nouă, 
revoluționară. în care sînt abordate 
problemele esențiale ale construc
ției socialiste potențează transfor
marea științei economice dintr-un 
instrument de explicare a fenome
nelor și proceselor din viata eco
nomică într-o pîrghie de acțiune 
practică, de previziune și înfăptui
re a obiectivelor dezvoltării econo
mico-sociale.

Lucrarea pune clar și documen
tat în evidentă numeroasele dome
nii în care . gîndirea secretarului 
general al partidului marchează 
contribuții de inestimabilă valoare 
la progresul științelor economice, 
la desfășurarea procesului complex

de dezvoltare a economiei noastre 
socialiste. Astfel, în mod justificat 
se stăruie asupra elucidării, într-o 
concepție , unitară, de ansamblu, 
a etapelor și nivelului dezvoltării 
economico-sociale a României. Por
nind de la analiza raportului 
dialectic dintre nivelul forțelor 
de producție și caracterul rela
țiilor de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamen
tat ideea că prin edificarea ba
zei economice a socialismului, 
țara noastră a trecut de la stadiul 
de țară capitalistă, slab dezvoltată, 
la stadiul de țară socialistă în curs 
de dezvoltare. Din această carac
terizare, se relevă în lucrare, s-a 
desprins concluzia privind necesi
tatea accelerării progresului eco- 
nomico-social, concluzie concreti
zată în stabilirea drept obiectiv 
strategic fundamental al etapei 
actuale — făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, ceea 
ce va asigura ridicarea României, 
pînă în 1985, în rîndul țărilor cu 
nivel mediu de dezvoltare și apoi, 
în cursul cincinalului 1986—1990, în 
cel al țărilor avansate din punct de 
vedere economic.

Abordînd o asemenea problemă, 
lucrarea expune cuprinzător și la 
un înalt nivel științific esența con

rea prioritară a elementelor calita
tive în dezvoltarea industriei, în 
sensul dezvoltării cu precădere a 
ramurilor și subramurilor de vîrf 
ale progresului tehnic contempo
ran. De altfel lucrarea consacră un 
amplu spațiu abordării aspectelor 
calitative ale activității economico- 
sociale, văzute în totalitatea ipos
tazelor acestora.

în această nouă viziune, promo
vată de secretarul general al parti
dului, însuși conceptul de eficiență 
economică capătă o substanță mai 
bogată. Lucrarea pune puternic în 
lumină contribuțiile magistrale ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
această privință, aportul său la 
fundamentarea conceptului de efi
ciență economică și la întronarea 
acesteia drept un criteriu impor
tant pentru fundamentarea strate
giei de dezvoltare economico- 
socială a tării pe baza plariuluf 
național unic.

Un spațiu larg în lucrare este 
consacrat expunerii viziunii tovară
șului Nicolae Ceaușescu asupra 
problemelor dezvoltării agriculturii. 
Relevîndu-se aportul secretarului 
general al partidului la înlăturarea 
unor tendințe de subapreciere a a- 
griculturii, lucrarea pune în evi
dență contribuțiile sale hotărîtoare

ceptului de creștere economică. Pro
funzimea gindirii științifice a to
varășului Nicolae Ceaușescu este 
exprimată de evaluarea reală a ro
lului primordial al factorilor in
terni, al efortului propriu al na
țiunii în dezvoltarea economică. în 
acest context, lucrarea consacră un 
amplu spațiu explicării concepției 
secretarului general al partidului 
privind necesitatea promovării unei 
rate înalte de acumulare — ca 
singura pîrghie capabilă să asigure 
progresul economic accelerat — re
liefării contribuției sale hotărîtoare 
la combaterea opticii înguste „con- 
sumatoriste" cantonată numai în 
prezent și care ignoră ceea ce 
lăsăm în urma noastră pentru ge
nerațiile viitoare. Ținînd seama 
de aspirațiile legitime ale po
porului român, cit și de ten
dințele imprimate pe plan mon
dial de revoluția tehnlco-știintifică, 
de procesele complexe ce au loc în 
economia mondială contemporană, 
secretarul general al partidului a 
înfățișat națiunii, cu o mare forță 
de convingere, adevărul că, în con
dițiile tării noastre, rata înaltă a 
acumulării este o cerință obiectivă, 

într-o firească înlănțuire logică, 
lucrarea scoate în evidentă faptul 
că în gîndirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu chintesența tuturor prio
rităților economice, însăși menirea 
politicii de acumulare o constituie 
industrializarea, concept căruia îi 
îmbogățește considerabil conținutul. 
Lucrarea pune în lumină elemen
tele noi, originale care definesc 
concepția secretarului general al 
partidului în această privință cum 
ar fi, bunăoară, preocuparea pen
tru făurirea unui complex econo
mic național armonios, dinamic și 
eficient în cadrul căruia să se dez
volte într-o strînsă corelare indus
tria cu agricultura, ramurile extrac
tive cu cele prelucrătoare, sectorul 
mijloaceloi- de producție cu cel al 
bunurilor de consum etc.

Lucrarea relevă, de asemenea, fap
tul că în concepția secretarului ge
neral al partidului asigurarea unui 
echilibru dinamic macroeconomic 
este condiționată de creșterea în 
ritmurile necesare a potențialului 
industrial în absolut toate județele 
țării, în vederea racordării fiecărui 
județ la cerințele complexului'" eco
nomic național unitar, a realizării 
și în profil teritorial a unei struc
turi raționale, diferențiate a ramu
rilor producției materiale.

Un alt element original, de mare 
valoare științifică și însemnătate 
practică la ’ îmbogățirea teoriei 
despre industrializare, pe care 
lucrarea îl scoate pregnant în 
evidență, îl constituie stimula

la dezvoltarea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale a acestei ra
muri, la conservarea și folosirea in
tensivă a fondului funciar, creșterea 
fertilității pămîntului, la transfor
marea treptată a muncii agricole 
într-o variantă a muncii industriale.

Un merit al lucrării este și acela 
că reușește să demonstreze înalta 
capacitate a secretarului general al 
partidului de a converti conclu
ziile analizei asupra proceselor și 
fenomenelor vieții economice în- 
tr-un ansamblu armonios de direcții 
de acțiune și sarcini mobilizatoare 
concrete pentru fiecare etapă dată.

în, acest sens, într-o enumerare 
selectivă și deci inevitabil incom
pletă, Se impun atenției : o viziune 
largă privind crearea condițiilor nu 
numai pentru asimilarea largă' a 
cuceririlor revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane, ci și pentru 
afirmarea națiunii române ca gene
rator de progres științific și tehnic; 
mobilizarea tuturor factorilor ma
cro- și micro-economici și tehnici, 
organizatorici și moral-politici în 
direcția sporirii productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor ma
teriale de producție ; realizarea 
echilibrului financiar în strînsă co
relare cu propbrțiile materiale ale 
reproducției, creșterea rolului și 
funcțiilor pîrghiilor economico-fi- 
nanciare. Sînt examinate mul
tiplele probleme ale perfecțio
nării conținutului învățămîntului. 
în sensul legării lui mai strînse de 
viață, -de producția materială pre
cum și cele privind politica de
mografică văzută în strînsă in
terdependență cu politica dezvol
tării economice și sociale a țării. 
Totodată sînt pe larg analizate 
implicațiile schimbărilor structu
rale din economia națională asu
pra mobilității sociale și a struc
turii de clasă a societății româ
nești.

Abordarea concepției despre dez
voltarea economiei socialiste este 
st.rîns grefată în lucrare pe fondul 
preocupărilor secretarului general al 
partidului de perfecționare a științei 
conducerii societății socialiste — 
înțeleasă ca un proces complex de 
creștere a rolului conducător al 
partidului, de întărire a rolului 
planului național unic de dezvol
tare economico-socială, de perfec
ționare a întregului mecanism de 
funcționare a societății, prin apli
carea consecventă a principiului 
centralismului democratic, mărirea 
inițiativei și responsabilității pe 
toate treptele organizatorice. în 
strînsă legătură cu aceste idei, 
lucrarea expune concepția secre
tarului general privitoare la ne
cesitatea perfecționării continue a

cadrului organizatoric de partici
pare a tuturor oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate, la con
ducerea societății. Cu deosebită 
claritate este înfățișat sistemul 
unitar de forme de participare 
directă a maselor la procesele de
cizionale, accentuîndu-se asupra 
structurilor de conducere econo
mică existente în societatea noas
tră.

Calitățile excepționale de ana
list al fenomenelor vieții econo
mice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt evidențiate preg
nant și în acea parte a lucrării 
care abordează problemele econo
miei mondiale. Miezul concepției 
secretarului general al partidului în 
această problemă constă in faptul că 
economia națională a fiecărui stat 
este cadrul de bază al progresului 
economic și social, iar suveranita
tea și independența sînt punctul 
de pornire și de sprijin pentru 
desfășurarea largă a cooperării în
tre națiuni. Relevîndu-se marea 
atenție pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă dezvoltării re
lațiilor economice cu țările socia
liste, lucrarea evidențiază concep
ția sa revoluționară privind nece
sitatea dezvoltării puternice a fie
cărei țări socialiste în parte ca 
■premisă a promovării unei largi 
colaborări economice, perfecționa
rea formelor de conducere națio
nală cit și a modalităților de rea
lizare a colaborării între ' țările 
socialiste, în centrul cărora locul 
primordial revine. coordonării pla
nurilor de dezvoltare economico- 
socială.

Pe cit de sintetic, pe atît de 
expresiv este expusă în lucrare 
viziunea secretarului general al 
partidului privitoare la modul în 
care trebuie să se realizeze în 
prezent diviziunea internațională a 
muncii — total opusă ideii împăr
țirii lumii în săraci și bogați, în 
țări industriale avansate și țări a- 
gricole înapoiate; diviziunea inter
națională a muncii este concepută 
ca un complex proces economic 
desfășurat între țări deopotrivă 
dezvoltate din punct de vedere e- 
conomic. în acest context, lucra
rea expune pe larg concepția ori
ginală și larg cuprinzătoare cu 
priyire la necesitatea și căile de 
edificare a unei noi ordini eco
nomice și politice în. lume — ca 
singura modalitate de lichidare a 
subdezvoltării și a relațiilor de 
dominație, de asigurare a progre
sului tuturor statelor, pe temeiul 
dreptului fiecărui popor de a be
neficia nestingherit de cuceririle 
civilizației contemporane.

Oricare ar fi punctul din care 
este abordată substanța gindirii 
economice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fie el cel al construc
ției economice, al științei sau în- 
vățămîntului, al repartiției sau al 
vieții internaționale, analiza în 
ansamblu degajă puternic grija 
față de om, preocuparea neslăbită 
pentru bunăstarea generală și afir
marea plenară a personalității u- 
mane. în viziunea cuprinzătoare a 
secretarului general al partidului, 
întreg procesul edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, în 
toate laturile sale componente, este 
subordonat imperativului ridicării 
nivelului de trai material și spiri
tual al oamenilor muncii, creării 
condițiilor pentru, o viață demnă 
și îmbelșugată tuturor fiilor țării.

înfățișind temeinic, la un înalt 
nivel de argumentare științifică 
vasta arie de cuprindere a operei 
secretarului general al partidului 
nostru, cît și profunzimea abordă
rilor teoretice, lucrarea recenzată 
reușește să pună magistral in evi
dență nu numai însemnătatea na
țională. ci și dimensiunea interna
țională a gindirii economice a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Prin 
opera teoretică complexă a secre
tarului general al partidului, gîn
direa economică românească capă
tă valențe universale, fiind pro
movată cu putere în circuitul mon
dial de idei.

Prof. univ. dr.
Gheorghe CREȚOIU

Dacă zidurile șubrede ale Doftanei. 
prăbușindu-se în noaptea de nouă 
spre zece noiembrie 1940. nu l-ar fi 
îngropat sub ele, Ilie Pintilie ar fi 
împlinitxastăzi 75 de ani ; a fost 
curmată atunci, tragic și prematur, o 
viață închinată cu înaltă abnegație 
și pasiune revoluționară cauzei 
clasei muncitoare — al cărei fiu de
votat era — triumfului idealurilor 
socialismului și comunismului, din 
care făcuse supremul țel al existen
tei sale.

Născut la Iași, la 11 februarie 1903, 
a crescut în mijlocul unei familii 
nevoiașe ; „am fost de mic copil — 
își amintea el mai. tîrziu — în cea 
mai neagră mizerie, crescut de un 
tăietor de lemne și o spălătoreasă". 
Intrat ucenic la atelierele C.F.R. din 
Iași, la o vîrstă fragedă, s-a legat 
pentru totdeauna de viața si lupta 
dreaptă a lucrătorilor ceferiști, a 
proletariatului. A 
luat parte cu tot 
avintul virstei sale 
tinere la acțiunile 
greviste din anii 
1918—1919, iar apoi 
la greva generală 
din 1920 ; citea 
mult, era setos de 
cunoaștere. încă 
de atunci jude
cata limpede, pro
funzimea înțelegerii sale asupra pro
blemelor vieții sociale, energia ine
puizabilă și hotărîrea în acțiune 
l-au făcut respectat și apreciat de 
tovarășii săi de muncă.

în 1928 a fost primit în rîndurile 
Partidului Comunist Român. Era in 
preajma marii crize economice din 
anii 1929—1933, perioadă în care 
clasa muncitoare, avea să desfășoare, 
sub conducerea partidului, ample 
bătălii revoluționare, pentru a ză
dărnici încercările claselor dominan
te de a arunca greutățile crizei pe 
umerii maselor muncitoare. Printre 
organizatorii și conducătorii acțiuni
lor revoluționare, Ilie Pintilie a avut 
un rol deosebit, îndeplinind impor
tante însărcinări ca membru al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., 
membru al Comitetului Central de 
acțiune pe țară al lucrătorilor fero
viari și președinte al Comitetului 
local de acțiune. Era prezent mereu 
in mijlocul muncitorilor, distingîn- 
du-se prin eforturile de a asigura o 
strînsă conlucrare în luptă a mun
citorilor comuniști, social-democrați și 
fără de partid. în spiritul ideilor 
frontului unic proletar. în care în
țelegea că se află izvorul tăriei mun
citorești.

Pentru participarea sa la mișcarea 
comunistă și rolul important avut în 
ansamblul luptelor revoluționare din 
1933 a fost arestat, judecat și condam
nat. în cursul acestor înscenări ju
diciare el s-a dovedit același neînfri
cat luptător. Prezentînd în adevărata 
lumină situația grea a muncitorilor, 
n-a ezitat să afirme că exponentul 
cel mai fidel al năzuințelor maselor 
era partidul comunist, printre ai 
cărui membri era mîndru că se nu
mără : „Dacă a lupta pentru clasa 
ta — spunea el — dacă a voi binele 
poporului căruia ii aparții, dacă a 
socoti acțiunea ca o lege firească în 
lupta pentru promovarea intereselor 
masei, dacă, a voi să ridici poporul, 
dacă a socoti muncitorimea ca o 
avangardă a poporului român întreg, 
dacă a socoti că interesele po
porului român trebuie să trea

75 de ani de la nașterea 
militantului revoluționar 

Ilie Pintilie

că înaintea intereselor unei clici 
reacționare, dacă toate acestea în
semnează a fi comunist, atunci, 
domnule președinte, eu sînt comu
nist".

Mari merite și-a dobîndit Ilie 
Pintilie în anii următori. în lupta 
clasei muncitoare, a întregului popor 
împotriva primejdiei fasciste. A pu
blicat numeroase articole documen
tate. dense, scrise cu patos revolu
ționar. mobilizatoare ce purtau in’ ele 
mesajul cald al luptătorului comu
nist, al militantului patriot.

„Am convingerea că stringerca 
muncitorilor intr-un Front unic de 
luptă, contra fascismului, a stării de 
asediu, cenzurii, ilegalităților, sama
volniciilor ar însemna primul pas in- 
tr-un Front popular al tuturor pătu
rilor asuprite" — scria el intr-un 
ziar al vremii. în numele unor înalte 
obiective— apărarea drepturilor demo

cratice, salvgarda
rea independen
tei și integrității 
teritoriale a pa
triei — el atrăgea 
atenția : „Așadar, 
să nu căutăm cc 
ne desparte, ci 
ceea ce ne apro
pie. în momentul 
de față punctele 
comune sint cele 

mai Importante și nu deosebirile. 
Comuniști, social-democrați, națio- 
nal-țărăniști, țărăniști-radicali sau 
oricare ar fi denumirea organizații- 
lor sint deopotrivă amenințate, a- 
menințat este poporul în întregime, 
în momentul de față avem un singur 
dușman : fascismul. El este cel mai 
apropiat. împotriva lui trebuie să 
ne unim. Așa stau lucrurile. Oricine 
le vede altfel, dacă este sincer, dă 
dovadă că nu pricepe nimic".

Din aceleași adînci convingeri. Ilie 
Pintilie a desfășurat, îndeplinind 
mandatul primit din partea partidu
lui comunist, o intensă și susținută 
activitate de antrenare a maselor în 
acțiunea de solidaritate internaționa- 
listă cu popoarele amenințate de 
fascism și, în primul rînd. cu Spania 
republicană. „Noi sîntem datori să-i 
ajutăm cu orice sacrificiu — sublinia 
el — căci cîștigînd republicanii în 
Spania, vom cîștiga și noi, precum și 
proletariatul din întreaga lume. Dacă 
se va pierde însă cauza Spaniei re
publicane, va pierde întreaga demo
crație, va pierde muncitorimea in
ternațională".

După instaurarea dictaturii regale, 
asupra partidului comunist s-au 
abătut noi măsuri represive. Ca ur
mare. în iunie 1939 s-a produs o nouă 
arestare și întemnițare a lui Ilie 
Pintilie. Internat mai întîi la Jilava, 
el a fost transferat, în iulie 1940. la 
penitenciarul Doftana. unde avea 
să-și găsească sfîrșitul. în urma cu
tremurului din noiembrie 1940.

Figura luminoasă a comunistului 
Ilie Pintilie. viața și activitatea lui, 
închinate fără rezerve idealurilor 
nobile ale celor mulți, vor rămîne 
neșterse în memoria poporului nos
tru. ca un mesaj veșnic viu al luptei 
aspre duse de partidul comunist în 
anii ilegalității, pentru dreptate, so
cială,. pentru izbînda idealurilor so
cialiste.

| Din toată I 
j inima! j

Intr-una din filele trecute a' 
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(Urmare din pag. I)
matizate, de electronică și 
de electrotehnică, înțele
gem că industrializarea so
cialistă a Iașiului s-a făcut 
și se face la parametrii su
periori ai revoluției teh- 
nico-științifice, ceea ce a 
impus nu numai crearea a 
zeci și zeci de mii de locuri 
de muncă, ci o amplă di
versificare a profesiunilor 
și a specializărilor celor 
mai înalte, o ridicare glo
bală tehnico-intelectuală a 
forței de muncă ieșene pe 
ansamblul ei.

Concentrarea pe platfor
mele industriale ale muni
cipiului Iași' a celei mai 
mari părți din forța indus
trială a zonei a făcut însă 
să se vorbească despre o 
dezvoltare „macrocefalică" 
a județului și lucrul acesta 
a impus în ultimii ani de
clanșarea unei vaste opere 
de armonizare a creșterii 
pe suprafața întregii zone, 
de la Pașcani, Hîrlău și Tg. 
Frumos pînâ la Belcești, 
Podul Iloaiei, Tibănești, 
Răducăneni și Vlădeni. Pe 
lingă cele trei orașe, in 
afara municipiului, exis
tente astăzi pe harta jude
țului Iași, vor răsări în vii
torul apropiat alte cinci 
orașe crescute pe vetrele 
unor vechi comune, urmind 
ca, în perspectivă, numărul 
acestora să ajungă la 20 de 
puternice urbe posedînd în
semnele civilizației citadi
ne contemporane. Se știe

că la Pașcani s-a construit 
în ultimii cinci ani mai 
mult decît în cinci secole, 
că la Hîrlău, lingă străve
chile ctitorii rare au dus 
în lume faima culturilor 
antice de Cucuteni și Că
tălina, pe vatra unui pă- 
mînt ce poartă _ încă pece- 
țile de zidire âle 1 lui Ște
fan cel Mare și Petru Ra- 
reș, au apărut noi ctitorii 
ale viitorului, că la Tîrgu 
Frumos uhde Ion Neculce 
a scris „O samă ,de cuvin
te" s-au rostit primele si
labe ale cuvîntului „moder
nizare". exprimate de tot 
ceea ce anunță „viitorul 
miliard-producție" ce va fi 
atins de cel ce va fi „fos
tul tîrg" în 1980.

Toate acestea justifică 
deplin spusele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în cu- 
vîntarea rostită la marea 
adunare populară din mu
nicipiul Iași in toamna 
anului trecut, cu ocazia 
deschiderii noului_ an de 
învățămînt: „Realizările ob
ținute de județul Iași in 
dezvoltarea forțelor de 
producție — ca și realiză
rile din alte județe din 
Moldova și din întreaga 
țară — demonstrează cu 
putere justețea politicii 
partidului de amplasare te
ritorială a forțelor de pro
ducție, de industrializare a 
tuturor județelor și zonelor 
țării, ca o condiție primor
dială pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru ridicarea

gradului de civilizație și 
bunăstare al întregului nos
tru popor".

Cuvinte pătrunse adînc 
în inimile ieșenilor, cuvin
te care îi obligă, chemin- 
du-i la noi performanțe, la 
ridicarea indicatorilor de 
structură economico-socia
lă pe ansamblul județului, 
pentru ca aceștia să atingă 
cit mai curînd media pe 
țară, la creșterea mai dina
mică a puterii agricole prin 
lucrările de ameliorare a 
solurilor, prin desecări, iri
gații și mecanizare, la ri
dicarea nivelului economic 
al tuturor satelor ieșene, 
unde astăzi se înregistrea
ză una dintre cele mai mari 
natalități din țara noastră, 
ceea ce face ca ponderea 
populației tinere apte de 
muncă să fie mai ridicată 
decit media națională. Cu
vinte care obligă simțirea 
fiecărui ieșean, făcîndu-1 să 
tresalte, să acționeze, așa 
cum . a știut s-o facă de fie
care dată cînd, stînd la 
sfat cu conducătorul națiu
nii, chibzuind și hotărind 
în spiritul unității dintre 
partid și popor care a spo
rit însutit puterea făcută 
cîndva, prin Unire, și-a 
spus în adincul cugetului 
său : „Așa vom face !“.

Adevărata dulceață a 
„dulcelui" tîrg... nu este 
decît bucuria de a în
făptui. De a vedea roa
dele trudei omenești ivin- 
du-se viguroase acolo unde 
a curs sudoarea, acolo unde

istețimea de spirit și pro
verbiala hărnicie a moldo
venilor a acționat simțind 
alături umărul întregii țări, 
suflarea ei dătătoare de 
puteri, reazemul și ajuto
rul ei. Puterea Iașiului con
temporan, această urbe 
care numără astăzi aproa
pe trei sute de mii de su
flete, urmînd să ajungă în 
viitoarele decenii la 500—

în urmă, pe primul pilon 
ridicat în vastitatea aces
tui maidan plin de pipirig 
și ceapa ciorii se bătea 
placa inaugurală. Și, în- 
tr-un atît de scurt răstimp, 
marele combinat și-a croit 
anvergura; zece hale imen
se sint înălțate pe terenul 
consolidat — acest pămînt 
uitat de vreme și de oa
meni. unde arheologii ieșeni

IAȘI9
600 de mii de locuitori, se 
trage din puterea socialistă 
a țării. Tot ce. s-a clădit 
pe platformele industriale 
de la Țuțora și Păcurari 
nu vine decît din întîlnirea 
dintre capacitatea umană, 
din aurul cenușiu al ieșe
nilor și din hărnicia oame
nilor acestui pămînt, cu 
ceea ce le-a oferit întru 
afirmare de sine și întru 
sporire a puterii proprii, 
puterea întregului popor.

Demonstrația continuă să 
se producă și astăzi în edi
ficarea celei de-a treia 
platforme industriale ieșe
ne, cea pe care se înalță 
Combinatul de utilaj greu 
de pe fostele smircuri ale 
„broscăriei" de pe valea 
Nicolinei. la poalele Cetă- 
țuii. Cu un an și jumătate

au mers înaintea excava
toarelor care au săpat șan
țuri adînci pentru temelii 
descoperind urmele unor 
străvechi așezări daco-ro- 
mane datînd din secolele 
III—IV ale erei noastre. 
Marea turnătorie de fontă, 
una dintre cele mai puter
nice și mai moderne din 
tară, se pregătește pentru — 
botezul focului. Și din toa
te cetățile industriale ale 
țării vin aici utilaje com
plexe, colete imense pe 
seîndura cărora e scris „Be
neficiar C.U.G.-Iași". 21 
institute de proiectare, 19 
unități de construcții, 60 
de furnizori de materiale, 
mașini și utilaje din în
treaga țară concură la 
realizarea acestui puternic 
combinat care va prelucra,

Cont. univ. dr. 
Gh. I. IONiȚĂ

Televizoare românești cu circuite integrate
Magazinele comer

țului de stat pre
zintă cea mai recentă 
realizare a industriei 
noastre electronice — 
televizoarele cu cir
cuite . integrate. Iată 
cîteva din avantajele 
de exploatare pe care 
le oferă noile tipuri 
de televizoare: durată 
de folosință îndelun
gată, datorită faptului 
că sînt complet tran
zistorizate ; reducerea 
consumului de ener
gie electrică cu apro

ximativ 33 Ia sută 
prin îmbunătățirile 
constructive și func
ționale ; funcționarea, 
normală, chiar și la 
variații mai mari, ale 
tensiunii de pe rețea, 
datorită încorporării 
unui stabilizator în 
aparat,; simplificarea 
operațiunilor de depa
nare prin folosirea in 
construcția televizoa
relor a modulelor 
funcționale, module 
care se pot înlocui cu 
operativitate.

Garanția pentru bu
na funcționare a tele
vizoarelor cu circuite 
integrate este de 12 
luni.

în toate magazinele 
și raioanele speciali
zate ale comerțului de 
stat, televizoarele cu 
circuite integrate se 
pot cumpăra și cu 
plata în maximum 24 
rate lunare, cu un a- 
conto de 15 la sută 
din prețul de vînzare 
al aparatului.
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în final, o cantitate de oțel 
o dată și jumătate mai 
mare decit se producea în 
întreaga Românie a anului 
1938, materializat in utilaje 
de mare gabarit și înaltă 
tehnicitate. Valoarea pro
ducției combinatului va 
fi egală cu întreaga pro
ducție industrială realizată 
de județul Iași în 1970, iar 
numărul oamenilor muncii, 
al inginerilor și tehnicieni
lor se va ridica la peste 
20 000, adică atîția cîți con
centra industria întregului 
județ în 1970.

★
Marele „capital" al ie

șenilor și al Moldovei în
tregi au fost și rămin oa
menii. Acest capital a per
mis ca, chiar într-un loc 
unde tradițiile industriale 
erau minime, fiecare unita
te construită pe cele trei 
platforme ieșene să fie o 
premieră pe țară. Moldo
venii sînt oameni ai stator
niciei. Iașiul i-a deprins cu 
tradițiile formării de cadre 
in marile lui institute de 
învățămînt superior și va
tra cUltural-științifică de 
aici a atras ca un irezistibil 
magnet tineretul din toată 
tara mîndru că-și poate 
cuceri o diplomă obținută 
la Iași.

Trei dominante sînt ca
racteristice Iașiului contem
poran : tinerețea fonduri
lor fixe — toate noi ; tine
rețea forței de muncă — 
35 de ani media de vîrstă 
pe județ a oamenilor mun

cii ; tinerețea produselor — 
tehnologii noi. produse cu 
un înalt grad de tehnicita
te, adevărate performanțe 
care au dus la exportul 
produselor industriei ieșene 
in peste 60 de țări.

A patra dominantă, pm- 
niprezentă în Iași, rămîne 
tot tinerețea. O tinerețe de 
spirit, de contagioasă exu
beranță și frenezie, rare 
prinde inimile tuturor, in
diferent de generație, și 
care, pentru moldoveni, se 
traduce prin dragostea de 
patrie, prin pasiunea și 
lupta pentru nou. Iașiul — 
fostul oraș de vocație „emi
namente culturală" — s-a 
transformat în anii socia
lismului și, îndeosebi, in 
ultimii 15 ani intr-un oraș 
de vocație tehnico-știin- 
țifică. Peste 30 000 de stu- 
denți învață și muncesc la 
Iași. Peste 46 000 de tineri 
activează în sfera indus
trială. Tinerețea nu mai 
este aici doar un pretext 
pentru metafore, ci condi
ția umană, condiția vitală 
a edificării viitorului pe 
străvechiul pămînt al Mol
dovei. Un adevărat torent 
al tinereții. în toate. în in
dustrie. in cercetare, în în- 
vățămînt. în cultură. Peste 
3 000 de tineri ieșeni parti
cipă direct la activitatea 
de cercetare. Aproape o mie 
dintre ei — multi încă stu- 
denți — sînt posesori de 
brevete de invenții.

Și cite au încă de făcut 
ieșenii ! De realizat un vo

lum de investiții de peste 
34 miliarde ! De concentrat 
atenția în actualul și in vii
torul cincinal asupra jude
țului pe ansamblu prin 
crearea unor viitoare cen
tre polarizatoare cu statut 
urban, pentru creșterea gra
dului de omogenizare eco
nomică. a gradului de omo
genizare socială și cultura
lă. a ridicării calității vieții 
la parametrii civilizației 
cîndva doar visate și acum 
rodnic și temeinic înfăp
tuite.

Cîndva, prin 1925, într-o 
carte intitulată „Orașe din 
România", se scria negru 
pe alb : „Iașiul poate fi luat 
drept tipul orașului spre 
asfințitul vieții...". Asfin
țea... Asta era perspectiva 
orașului despre care Nico
lae Iorga spunea : „Cine 
n-a fost aici nu poate să 
străbată foile celor mai 
frumoase cronici...". Dar 
Iașiul n-a vrut să asfințeas
că. N-a fost lăsat. De înșiși 
cei care îi formau ființa, 
cugetul și simțirea. De în
șiși cei ce descindeau din 
plămada și stirpea făurito
rilor Unirii — cea făcătoa
re de putere — și care sub 
conducerea partidului, în
tr-o sublimă unitate de cu
get și simțiri, laolaltă cu 
tot poporul au sporit însu
tit și vor spori încă și mai 
mult puterea mereu vie, 
mereu nesecată a țării.

Oare nu aici a scris Emi- 
nescu : „Ce-ți doresc eu 
ție, dulce Românie..." ?
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dulce •
După mai multe schimburi de 

experiență în cadrul clubului 
„Femina", pe tema realizării ce
lor mai bune prăjituri de casă, 
Comitetul femeilor din comuna 
Mihail Kogălniceanu, județul 
Constanța, a trecut la finalizarea 
acțiunii într-o expozlție-concurs: 
„Cine știe să facă cele mai bune 
dulciuri — cîștigă". în ziua 
deschiderii expoziției, cofetăria 
cooperativei a fost, pur și sim
plu, luată cu asalt — de la cei 
mai mici, dar mari amatori de 
dulciuri și delicatese, pînă la 
cei mai vîrstnici sau mai gur
manzi. Expoziția a adus nu nu
mai emoții gospodinelor autoa
re, ci și multă bățaie de cap 
juriului (că a existat și un ju
riu, ca la orice concurs care se 
respectă), care a declarat în 
final că în comuna Mihail Ko
gălniceanu fiecare - gospodină 
este o maestră în arta cofetă
riei.

Risipitorii
tn vreme ce toți bunii gos

podari drămuiesc cu chibzuință 
fiecare kilowat oră de energie 
electrică, cei din Onișcani (Ba
cău) se dovedesc „mină spartă". 
Altminteri nu se explică de ce 
la magazinul universal, la școa
lă, la cooperativa agricolă și la 
alte instituții din sat becurile 
ard citu-i ziulică de mare, la 
concurență cu lumina de-afară. 
Ba, mai mult, unele becuri sînt 
lăsate să ardă im voie de sîm- 
bătă seara pînă luni dimineața. 
Cele din exterior nu sint becuri 
obișnuite, ci lămpi cu vapori de 
mercur, cu o putere de 400 wați. 
,P.robabil că diriguitorii institu
țiilor din Onișcanii Bacăului aș
teaptă să le pice vreun dispozi
tiv cu celule fotoelectrice care 
să le întrerupă curentul odată 
cu sosirea zilei. Pină atunci, ar 
face mai bine să pună mina pe 
întrerupătoare.

La
o vînătoare
de rate»

Partidă de vînătoare organiza
tă pe malurile Oltului pe ju
mătate înghețat, in dreptul co
munelor Cîrța și Porumbacu de 
Jos (Sibiu). După indelungi aștep
tări, unul din vînători. de pro
fesie inginer la întreprinderea 
de gospodărie orășenească Sibiu, 
a reușit să împuște din zbor o 
rață, care a căzut aproape de 
mijlocul rîulul, într-un punct 
unde se termina gheața. Impru
dent. țintașul s-a dus repede „la 
fata locului", dar încercînd să 
recupereze trofeul, gheața a 
cedat și a căzut în apă. Departe 
de locul intîmplării, ceilalți vî
nători care îl însoțeau n-au mai 
găsit pe gheată decit o pușcă și 
o căciulă...

Trei
și toți trei...

Adrian Novac, Georgică Apos
tol și George 
și flotanți in 
și-au dat din 
astă dată, la 
localitate. La ___ ,
ei s-au apucat să dea iama prin 
vagoane. Primii doi au preferat 
sustragerile de griu și țigări, iar 
al treilea, mare amator de dul
ciuri, s-a „aprovizionat" cu 8 
(opt) saci a cite 50 kilograme de 
zahăr fiecare.

Acum, cei trei „specialiști" in 
ruperea sigiilor plumbuite ale 
vagoanelor s-au trezit, la rîn- 
du-le, „sigilați" la un loc sigur.

Negru, recidiviști 
municipiul Brăila, 
nou în petic. De 
triajul C.F.R. din 
miez de noapte,

Atentie♦ 
la ceată» 
și polei

Orice șofer știe că în sezonul 
rece poleiul constituie un mare 
pericol pentru siguranța circula
ției, de unde necesitatea unui 
plus de atenție și prudență. Un 
pericol la fel de mare il consti
tuie și ceața. Iar cind pe anu
mite porțiuni de drum există și 
ceață și polei, șoferul trebuie să 
fie cu atît mai atent, mai pre
caut. Lucru pe care n-a înțeles 
să-l facă și Petre Mărgărit, de 
pe autobuzul 31—VL—2198. Deși 
vedea bine că drumul este aco
perit cu o pojghiță de polei, deși 
vedea că nu... vede bine din 
cauza ceții dense, el s-a anga
jat totuși in depășirea riscantă 
a unei autodube care staționa in 
apropiere de Rm. Vilcea. Așa se 
face că . el n-a observat că din 
sens opus venea un alt autobuz. 
Tamponarea n-a mai putut fi 
evitată. Sus-numitul șofer a fost 
grav accidentat.

Rubricâ realizata do
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de preșecipte al Republicii 
Arabe Siriene îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, (in partea poporu
lui român și a mea personal, cele mai calde felicitări și sincere urări de 
sănătate, fericire și succes in activitatea viitoare pusă în slujba progresului 
și prosperității poporului sirian prieten.

Doresc să exprim și cu această ocazie sentimentele de stimă pe care 
le nutrește poporul român față de poporul sirian prieteț care a obținut, 
sub conducerea dumneavoastră, importante succese pe caia dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente a țării.

Relevînd cu profundă satisfacție relațiile strînse de prițenie și conlucrare 
dintre România și Siria, atît pe plan bilateral, cit și în ®ra vieții interna
ționale, îmi exprim convingerea că aceste relații se vor ezvolta și diversi
fica și în viitor, în spiritul celor convenite cu ocazia îninirilor noastre de 
la București și Damasc, spre folosul popoarelor .celor ouă țări, al cauzei 
cooperării, înțelegerii și păcii în Orientul Mijlociu și în ițreaga lume.

NICOLAE CE.UȘESCU
Președintele Republicii icialiste România

tv
R. P. BULGARIAPROGRAMUL 1

12,00 Telex 
12,05

La mvdatia tovarășului Nicolae Ceausescu
—---------------------“_______ a n

SOSIREA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI STANE DOLANȚ 

secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

TTxpplpYltpi Snip

General de divizie OSCAR MOLINA PLLOCCHIA
Prim-ministru al Guvernului Revoluțiar 

al Forțelor Armate ale Republicii Pe
Cu ocazia desemnării dumneavoastră în funcția dprim-mipistru al 

Guvernului Revoluționar al Forțelor Armate ale RepublicPeru, am plăcerea 
să transmit Excelenței Voastre, în numele Guvernului ^Dublicii Socialiste 
România și al meu personal, cordiale felicitări și urărie succes in noua 
activitate.

îmi exprim convingerea că bunele relații dintre R<ânia și Peru vor 
continua să se dezvolte așcendent, în interesul reciprcal popoarelor și 
țărilor noastre.

MANE/ MÂNESCU 
Prim-minis. al Guvernului 
Republicii tialiste România

Plecarea delegației
Vineri a părăsit Capitala delega

ția P.C. din Israel, condusă de tova
rășul Uzi Burstein, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din Is
rael.

La plecare, delegația P.C.I. a fost 
condusă de tovarășii Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po-

P. C. <n Israel
litic Executiv, tetar al C.C. al 
P.C.R., Haralamh Alexa, adjunct 
de șef de secțk C.C. al P.C.R., 
Nicolae Corbu. retor șef adjunct 
al ziarului „Scintei Ion Constantin, 
secretar al Comilui județean Il
fov ăl P.C.R., detiviști de partid.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 februarie. In țară : Vreme in 
general umedă, cu ceață frecventă, mai 
ales dimineața și seara. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații tem- 

, porare sub formă de ninsoare, lapo-

viță și ploaie în B, Oltenia, Crlșa- 
na, Transilvania șiramureș șl local 
în celelalte regiunVintul va sufla 
slab, 
la 50 
vest.
mele
plus

pînă la moc, cu viteze pină 
km pe oră, pminînd din sud- 
Temperatura creștere. Mini- 
vor fi cuprlîntre minus 8 și 

2 grade, local coborite la în
ceputul intervalulur maximele în
tre minus 4 și pit grade. Izolat — 
condiții favorabile Jucerii poleiului.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar, general al Par
tidului Comunist Român, vineri 
după-amiază a sosit în țara noastră 
tovarășul Stane Dolanț. secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, însoțit de 
tovarășii Dragoliub Stavrev, mem
bru al Comitetului Executiv al Pre
zidiului Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Vlado Obradovici, șeful secției pen
tru relații și legături externe a Pre
zidiului Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia.

La punctul de frontieră Stamora 
Moravița, oaspeții au fost salutați 
de tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Telescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R., Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Trifun Niculici, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia la București.

1 I ■

SEMNAREA UNUI PROTOCOL ROMÂNO-SOVIETIC
Vineri a fost semnat în Capitală 

Protocolul pe anul 1978 la planul de 
colaborare dintre Asociația română 
pentru legături de prietenie cu Uniu
nea Sovietică — și Uniunea asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie sovieto-română pe anii 
1977—1980.

Documentul prevede organizarea 
în România și U.R.S.S. a unor mani
festări politice și culturale de masă, 
menite să prezinte succesele obți
nute de cele două țări în construcția 
socialismului și comunismului, pre
cum și o serie de aspecte majore ale 
întăririi continue a prieteniei și co
laborării dintre popoarele român și * 
sovietic." în cuprinsul protocolului 
sint înscrise, totodată, schimburi de 
delegații, ca și marcarea unor date 
de seamă din viața politică și cul
turală a celor două țări.

Protocolul a fost semnat de tova
rășii Petru Despot, membru al bi
roului Consiliului General al Asocia
ției române pentru legături de prie
tenie cu Uniunea Sovietică, și V. P,

★
Vineri dimineață, tovarășul Mihai 

Dalea, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General
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CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE - TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

Ași ai paletei, la Palat sporturilor și culturii

Roman-fdileton : Pagini din Co
media umană. Reluarea episodu
lui 7
Imagini muzicale... imagini core
grafice. Valsuri și polci de Johann 
Strauss, în interpretarea artiștilor 
Teatrului Mare Academic din Mos
cova
Salon literar vrincean
Agenda cultural-artistică
Artiști lirici
Clubul tineretului
Un fapt văzut de aproape
Volei masculin : Steaua — Dinamo 
(derbiul campionatului național). 
Transmisiune directă de la sala 
Floreasca

17,05 Muzică populară instrumentală

In jurul orei 17,15 — Transmisiu
ne directă : ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat

13,45
14,10

17,35

18,20

19,20
19.30
19.50
20.30

Chimiști și constructori

Ieri, la Palatul sporturilor și cultu
rii — unde, concomitent la 12 mese, 
începuseră întrecerile echipelor mas
culine și feminine din 13 țări pen
tru titlurile de campioane interna
ționale ale României — patru elevi 
din clasa a Vil-a a Școlii generale 
nr, 21 (profilată, ca sport, în tenis 
de masă) discutau cu destulă price
pere despre marii jucători și Stilu
rile lor. De la Stoica Minei, Fieru 
Ștefan. Buturcă Marcel și Burlacu 
George am aflat că favorițil lor 'sînt 
Lien Ke-lian, jucătorul chinez cu 
faima stilului cel mai complet, iu
goslavii Stipancic și Kosanovici, ju
cători preponderent ofensivi, și tîn 
as al defensivei, francezul Secretin. 
Băieții, grăbindu-se să ajungă la timp 
la școală, n-au mai avut prilejul să 
vadă tocmai întrecerea dintre Secre
tin și Kosanovici din meciul Fran
ța — Iugoslavia. A fost o întrecere 
cu mingi uluitoare, probabil cea mai 
frumoasă ca spectacol dintre parti
dele masculine. în care ambii jucă
tori „stîngaci". dar cu stiluri com
plet opuse, au cules aplauzele pu
blicului, Secretin a fost capabil să 
repună incredibil pe masă mingi care 
veneau cu ‘iuțeală maximă — un fel 
de „gloanțe" care ricoșau însă din 
„blindajul" francezului. El a cîști- 
gat un set cu 21—11, totuși mai de
parte Kosanovici și-a reglat firul, iar 
întreaga apărare extraordinară a ad
versarului n-a mai servit decit la 
aminarea cîștigării punctelor. Tină- 
rul Kosanovici a învins la 14 și Ia

17, producind astna dintre sur
prizele reuniunii.

în turneul echilfeminine. s-au 
văzut ieri meciuriebite între ju
cătoarele chineze .'le coreene. Li 
Min (China) și P>ng Ok (R.P.D. 
Coreeană) sînt, a.', „stîngace" și 
folosesc priza tă ; a învins 
sportiva coreeana un meci pe 
muche de cuțit iar și la pro
priu. fiindcă mi: erau mereu 
„tăiate" cu cele leașteptate e- 
fecte. Apoi s-au untat intr-un 
meci asemănător .uai-li (China) 
și Ri Song Suk D. Coreeană), 
de astă-dată. am„dreptace“ și 
cu... priză normahvut cîștig de 
cauză, în numai seturi, sporti
va chineză, una (cele"mai pu
ternice din turcampionatelor 
noastre intetnațic

Dacă vreți să veim arată noi
le servicii ale miiuse la punct 
de jucătorii din — asimilate, 
totuși, și de cîțivre cei euro
peni — veniți la ii sporturilor 
și culturii. Mingeceluloid este 
aruncată pină la netri 
iar, înainte de a sub 
fata mesei, apare,deva 
desubt paleta carrește, 
mindu-i efecte gevizibile. în 
fond, din serviciumărește do- 
bîndirea inițiativîoc, fapt cu 
care ar trebui săișnuiască și 
tinerii sportivi roi Spectatorii 
bucureșteni.

ValeriiONESCU

Rezultatele primei zile : 
petiția feminină, printre 
calificate în semifinale 
și selecționata României, 
sferturile de finală a i 
3—1 echipa Ungariei ; R. -. __
neză I — Iugoslavia 3—0 ; R.P. Chi
neză II — Iugoslavia II 3—0 ; Româ
nia II — Franța II 3—1 ; Iugosla
via II — România III 3—0, Progra
mul1 semifinalelor : România: — 
R.P. Chineză II. R.P. Chineză I — 
R.F. Germania.

în turneul masculin : Ungaria — 
România II 5—2 ; Iugoslavia II — 
Danemarca 5—0 ; R.P. Chineză I — 
Polonia 5—0 ; România — U.R.S.S. 
(sel. orașului Moscova) 5—0 ; 
goslavia II — Franța I 5—4 (mare 
surpriză) ; Cehoslovacia — Bulgaria 
" ' R.F. Germania — Franța II 

Iugoslavia I — România III 
R.D. Germană — România (ju- 

5—4 ; sferturi de finală ;
România I 5—0 ; 
Cehoslovacia 5—0 :

In com- 
: echipele 

figurează 
, care in 
învins cu

P. Chi-

Iu-

(Urmare din pag. I)
deziderat ? Simplu. Trebuie să ana
lizăm. in detaliu, cauzele care-i îm
piedică pe unii comuniști din orga
nele alese (din fiecare secție) să-și 
aducă întreaga contribuție la bunul 
mers al muncii de partid și. firește, 
să luăm măsurile ce se impun. în 
legătură cu aceasta, chestionarul ne 
dă o serie de indicii certe : unii sînt 
solicitați în același timp de mai 
multe sarcini, alții n-au suficientă 
experiență, iar alții nu-și fac pe de
plin datoria, întrucît știu că, pînă la 
urmă, se găsește cineva să preia și 
sarcinile lor. Prima situație a- 
duce in discuție problema repartiză
rii echitabile a sarcinilor și a orga
nizării timpului, a doua — modul in 
care va trebui să ne ocupăm de 
pregătirea propriu-zisă a cadrelor și 
de transferul de experiență, iar a 
treia — chestiuni practice legate de 
stilul de muncă și. poate, chiar ceva 
mai mult — o optică greșită asupra 
ariei de întindere a exigenței și au- 
toexigenței sau de folosire a criticii 
și autocriticii. Bunăoară, cred că, 
încă de pe acum, trebuie să vedem 
de ce nu sînt trași la răspundere cei 
ce nu-și fac datoria, pășind altora 
sarcinile sau rezolvîndu-le formal, de 
ce focarul criticii și autocriticii nu 
cade și asupra lor. în consens 
cu unele propuneri făcute în ches
tionar. mă gîndesc că ar fi extrem

în sus, 
supra- 
de de- 
impri-

5—1 ;
5—0 ;
5—0 ;
niori)
R.P. Chineză
Iugoslavia II __________ - - ,
Ungaria — R.D. Germană 5—0 ; R.F. 
Germania — Iugoslavia I 5—3. 
semifinale se vor 
neză — Iugoslavia II 
mania — Ungaria.

Astăzi de Ia ora 8,30 ---- --- --------
de simplu (tururile 1, 2 și 3), iar 
după-amiază de la ora 15 se vor des
fășura finalele competiției pe echipe, 
precum și proba de dublu-mixt.

Aseară, în prima semifinală a tur
neului feminin, echipa secundă 
R. P. Chineze a învins cu scorul de 
3—0 selecționata României.

în
întîlni R.P. Chi- 

și R.F. Ger-

încep probele

a

Usaciov, adjunct al ministrului în- 
văț.âmintului superior și mediu de 
specialitate al R.S.F.S.R., vicepreșe
dinte al Conducerii Centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-română. 
în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, s-a subliniat faptul că docu
mentul încheiat reprezintă o nouă 
contribuție la întărirea legăturilor 
existente între cele două popoare, la 
dezvoltarea continuă a prieteniei 
româno-sovietice, a cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Au participat tovarășul Mihai Da
lea, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al,P.C.R„ 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., membri ai biroului Con
siliului General A.R.L.U.S.. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă.

Au fost de față B. I. Minakov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. la București, și reprezen
tanți ai ambasadei, precum și mem
brii delegației sovietice aflati cu a- 
ceastă ocazie in țara noastră.

*

A.R.L.U.S., a primit delegația Aso
ciației de prietenie sovieto-română, 
condusă de tovarășul V. P. Usaciov, 
adjunct al ministrului învățămîntului 
superior și mediu de specialitate al 
R.S.F.S.R,, vicepreședinte al Condu
cerii Centrale a asociației, care la. in
vitația Consiliului General A.R.L.U.S. 
a participat la manifestările festive 
organizate în țara noastră cu ocazia 
celei de-a 30-a aniversări a semnării 
primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România și U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

A participat B. I. Minakov, însăr
cinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. la 
București.

A apărut

!! REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 6/1978

Din sumar : la rubrica Economie 
națională sînt publicate articolele : 
„Noi jaloane în accelerarea dezvol
tării agriculturii românești" ; „O 
dezvoltare dinamică, echilibrată, 
pusă în slujba bunăstării poporu
lui" ; „Investiții 1978. Punerea la 
termen în funcțiune a noilor obiecti
ve și atingerea parametrilor proiec
tați" ; „Dezvoltarea și perfecționa
rea organizării rețelei comerciale" ; 
„Puncte de, vedere. Relații între cos
turi și prețul produsului (I)“.

Revista cuprinde, de asemenea, cu
noscutele rubrici • Conducere 
ganizare, 
celor ce

or- 
Documentar în ajutorul 
studiază în invățămîntul 

politico-ideologic, \în sprijinul candi- 
daților la concursul de admitere în 
invățămîntul economic superior, 
Teorii — idei și Economie mondială.

Organizarea srioară a activității practice
responsabilități precise și abundă cu 
termene de realizare „permanent" 
(Dumitru Daiciu, secția aparataj) ; 
materialele „de analiză" lungi, pline 
de generalități, lipsite de exemplifi- 

k cări concrete din viața colectivului 
respectiv; depășirea duratei de două 
ore a ședințelor și a instructajelor 
(Stan Roșioară, secretar adjunct al co
mitetului de partid din secția locomo- 
tive-uzinaj) ; dezbaterea în paralel a 
acelorași probleme în adunări de 
partid, adunări ale grupelor sindicale 
sau ale organizației U.T.C. (Lucia 
Costescu — I.C.P. „Faur") ; ședințele 
nepregătite corespunzător sau cu or
dine de zi excesiv de încărcată (Nițu 
Tănase, secretar al comitetului de 
partid I.C.P. „Faur") ; repartizarea 
pentru diverse acțiuni a unor forțe 
mai mari decît cele absolut necesare 
(Ștefan Boțea, secretarul comitetului 
de partid de la turnătoria de oțel).

— Asemenea anacronisme — pre
cizează interlocutorul — sînt rezulța- 
tul unui fetiș al rutinei. „De ce să ne 
batem capul cu organizarea cutărei 
sau cutărei acțiuni? — zic unii. îi dăm 
drumul așa cum am mai făcut și vom 
vedea ce iese". Or, graba strică 
treaba, căci se pierde apoi mult mai 
mult timp “pentru punerea lucrurilor 
la punct, decît atît cît trebuia pentru 
a se chibzui bine de la început. 

O importanță certă, reală, pre
zintă pentru organizarea mai bună a 
muncii de partid propunerile făcute 
în acest sens de oameni. Chestiona-

de binevenită instjnul sistem 
de analiză perio comitetele 
de partid sau în bbrganizații- 
lor de bază, a ac comuniști
lor din attivul de iță de care 
este firesc să mar mai multă 
exigență.

Varietatea răsp- pune în 
evidență necesitaturării unui 
caracter diferențigneii de la 
om la om, dar a<discuție și 
unele aspecte privitea și sfe
ra de cuprindere :ia, pentru 
cunoașterea aprofu către fie
care comunist a i ce revin 
organizației și urrjermanen- 
tă a modului în acționează 
pentru îndeplinire:

Tot cu ajutorul arului am 
încercat să aflăm acelor si
tuații, cu totul ne<nd unele 
hotărîri nu sînt în<:u promp
titudine (deci și «a cuveni
tă). O primă categăspunsuri 
vizează : neatrageur comu
niștilor din organiaază la fi
nalizarea acțiunilonse. Asu
pra lor nu mah, întru- 
cit, tangențial saun deta
liu, am făcut-o iiar solu
țiile constau exact rsul lor ! 
Alte răspunsuri ex^enea si
tuații prin folosiretivitatea 
organizatorică a u> și me
tode de muncă deficiente 
sau chiar anacrottre ase
menea practici sînnționat : 
planurile de măsur stabilesc

rul la care ne-am referit a scos la 
iveală nu mai puțin de 146 — și chiar 
dacă. nu toate sînt inedite, ele 
converg spre a asigura ca, în 
fiecare organizație de bază, să 
se acționeze permanent în funcție de 
cunoașterea temeinică a realităților, 
prin consultarea continuă cu comu
niștii", pe baza unei planificări judi
cioase a activității și a unui control 
riguros al îndeplinirii hotărîrilor. 
Iată, de pildă, cîteva sugestii : rapor
tarea îndeplinirii hotăririlor și ana
liza modului de realizare ; evitarea 
unor paralelisme prin discutarea cu 
precădere in adunările generale a 
problemelor vieții de partid, cu ca
racter politic și educativ ; organiza
rea unor schimburi de experiență 
între organizațiile de partid cu pri
vire la stilul și metodele de muncă 
folosite și eficiența acestora ; dezvol
tarea de acțiuni comune ale organi
zațiilor în scopul întrajutorării reci
proce pentru rezolvarea problemelor 
de maximă însemnătate cu care se 
confruntă.

Acestea, împreună cu altele — ne 
spunea în încheiere secretarul comi
tetului de partid — vor forma obiec
tul unei analize aprofundate, pentru 
ca pe baza lor să se elaboreze un 
program de măsuri unitar, temeinic 
gindit, care să constituie un instru
ment de organizare superioară a 
muncii de partid din întreprindere, 
pentru ridicarea eficienței acesteia.

22,25
22,30

Volei masculin : Steaua — Dinamo 
(continuarea transmisie! de la sala 
Floreasca)
Antologia filmului pentru copil și 
tineret : Stan șl Bran
1001 de seri
Telejurnal
Teleenciclopedia
Mari filme western : „Marea de 
iarbă". Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor americane.
Telejurnal
întilnlre cu satira șl umorul

PROGRAMUL 2
Pe teme economice z
Minunatele întîmplări ale fraților 
Brady
Selecțluni din operetele „Pericola" 
de Offenbach și „Vînzătorul de 
păsări" de Zeller, în interpretarea 
ansamblului Teatrului muzical din 
Galați

21,30 „Pămîntul are nevoie de oameni 
noi". Emisiunea va înfățișa perso
nalitatea marelui scriitor Jules 
Verne, reliefind importanța operei 
sale ca mijloc de educare a tine
relor generații în spiritul idealu
rilor umaniste

22,00 Caseta cu imagini.

19,50
20,05

20,30
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NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 10 FEBRUARIE 1978

Extragerea I : 10 54 41 46 5 25 
40 71.

Extragerea a Il-a : 43 8 26 47 37 3 
86 49 66.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
1 031 998 lei din care 158 292 lei re
port la categoria 1.

înălțat în urmă cu aproape 20 de 
ani, în zona de sud-est a Republicii 
Populare Bulgaria, la jumătatea dru
mului dintre Plovdiv și Burgas, Com
binatul chimic din apropierea orașu
lui Stara Zagora nu are încă un 
nume al său. I se spune în mod obiș
nuit Combinatul orașului de dincolo 
de pădure. El s-a impus însă în con
stelația obiectivelor industriale ale 
Bulgariei socialiste prin produsele 
sale atît de necesare economiei. în 
prima etapă a construcției sale, ma
rele combinat chimic de mai tîrziu. 
menit să asigure o valorificare supe
rioară a lignitului de slabă putere 
calorică din ba
zinul Marița-est, 
a funcționat ca o 
fabrică de îngră
șăminte azotoase, 
cu o producție a- 
nuală de 220 000 
tone. Cu ajutorul îngrășămintelor din 
Stara Zagora, agricultura bulgară a 
înregistrat in acești ani mari succe
se, multe din unitățile agricole bene
ficiare obținind o recoltă medie de 
cereale la hectar cu 3—4' tone supe
rioară realizărilor din perioada de 
dinaintea construcției combinatului.

Din 1969, odată cu trecerea la o altă, 
materie primă de bază — păcura — 
Stara Zagora a devenit și principalul 
furnizor de caprolactamă pentru in
dustria chimică, conlucrînd strîns cu 
Combinatul chimic din orașul Vidin, 
specializat în transformarea capro- 
lactamei în cord poliamidic și apoi 
în anvelope auto de mare rezistență, 
însemnătatea noului produs pentru 
industria cauciucului din Bulgaria a 
impus dezvoltarea în continuare a. 
capacităților de la Stara Zagora. La 
șfirșitul anului trecut a început să 
producă aici o nouă instalație, care 
a sporit capacitatea de fabricație la 
25 000 tone caprolactamă pe. an.

Deși au trecut aproape 20 de ani 
de la inaugurarea sa, Combinatul 
chimic de lîngă Stara Zagora nu a 
încetat să se dezvolte. Și aceasta de
oarece în planul de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Populare 
Bulgaria a fost înscrisă ca obiectiv

„PARIS MATCH"

!7

teatre
O Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al III-lea — 19,30, 
(sala mică) : Căsătoria — 15, Co
medie de modă veche — 20, (sala 
Atelier) : Cine a fost Adam ? — 
17. *
o Filarmonica _
(sala Studio — Ateneul Român) : 
Ciclul „După-amiezile muzicale 
ale tineretului". Debuturi. Recital 
de pian : Cristina Angelescu. Re
cital de violoncel : Victor Popes
cu — 18, (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : KARL

„George Enescu"

,După-an>iez.ile muzicale

OSTERRF.ICHER. Soils 
RICH SCHIFF (Austria) 
0 Opera Română : 
— 19.
0 Teatrul de operetă : 
iubiri — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Stu 
landra" (sala Schitu Mi 
La lilieci — 20. (sala Gr' 
ne!) : Anecdote provine 
Ellsabeta I — 19,30.
a Teatrul Mic : „Omul 
nuați să puneți întrebăr 
0 Teatrul de comedie ; 
care n-a sunat la ușă ■ 
0 Teatrul „Nottara" ( 
gheru) : Audiență la 
19,30. (sala Studio) : Ju 
cărți — Ursul — 19.
a Teatrul Giulești : Co

olteni — 19,30, (sala Studio 74) : 
Caractere — 17,
o Teatrul evreiesc de stat ; Cu 
femeile nu-i de glumit — 18.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Savoy) ; Salutări de 
la Vasile — 19.30, (sala Victoria) : 
Varietăți — 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
19,30.
0 Teatrul „I. Vasllescu" : Eu sint 
tatăl copiilor — 19,30.
0 Teătrul „Ion Creangă" : 
(o istorie cu Harap Alb)" 
Scufița cu trei iezi — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Omulețul dc puf — 17.
0 Circul București : Iosefini și 
arena magică — 16; 19,30.

cinema

„13+1
- 10,

0 Rudin : EFORIE 
13,30; 16; 18,15; 20,15,
STUDIO - 10; 12; 14; 16; 18;
0 Revoltă in Cosmos : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15 
0 Judecătorul din Bodrum 
TIV AL — 9; 11,15; 13,30; 16 
20,30, MELODIA 
16; 18.15; 20,30.
e Lupta pentru Roma : VICTO
RIA — 9; 12,30; 16; 19,36.
a Trepte pe cer : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,

— 9; 11,15; 
, CINEMA 

20.
SCALA — 

; 20,30.
FES- 

. 18,15; 
9; 11,15; 13,30;

Zagora
central al industriei chimice bulgare 
sarcina de a înregistra un ritm de 
creștere a producției de 11,1 la sută, 
„în acest ritm, spunea la începutul 
anului Gheorghi Pankov, ministrul 
industriei chimice, în 1978 vom asi
mila la fiecare 
produs chimic".

La realizarea unei atît de impor
tante sarcini, o 
urmează s-o __ _________
chimic de lîngă Stară Zagora, în pe
rimetrul căruia, în acest an, vor in
tra în funcțiune noi secții speciali
zate în producția de metilmetacrilat, 
acid azotic concentrat și o serie în

treagă de noi pro
duse. Aceasta este 
explicația faptu
lui că pe terito
riul combinatului, 
alături de. cei 
3 200 de lucrători 

prezenți în acest 
cîteva sute de constructori, 
reamenajează instalațiile pen-

trei zile cite Cin nou

contribuție prețioasă 
aducă și Combinatul

însemnări de călătorie

chimiști, sînt 
an cîteva sute 
care .. ___
tru trecerea Ia o nouă materie pri
mă de bază. Urmează să se treacă 
la alimentarea combinatului cu gaz 
natural, ceea ce va spori substanțial 
eficiența economică a activității în
tregii unități și va justifica înscrie
rea sa printre cetățile de primă mă
rime ale industriei chimice bulgare 
— Burgas, Devnia, Plevna, Sviștov, 
Vidin, Vrața.

Supus unui amplu proces de re
construcție și modernizare, Combina
tul orașului de dincolo de pădure 
ilustrează grăitor, prin înalta eficien
ță a activității sale, materializarea 
uneia din prevederile actualului cin
cinal al economiei bulgare privind 
folosirea în bună parte a investiții
lor pentru dezvoltarea întreprinderi
lor existente. Este calea prin care 
oamenii muncii bulgari răspund prin
cipalei cerințe a etapei pe care o 
străbate țara, sintetizată în deviza 
„Eficiență și calitate, calitate și efi
ciență", formulată de cel de-al XI-lea 
Congres al P. C. Bulgar.

C. AMÂR1ȚEI

f
+?:

© Organismele vii — sursa inepuizabilă de produse energetice ® Microbi „dresați" de 
poluează mediul înconjurător, produc hrană și biopesticide, vaccinuri și hormoni

Pînă acum, plantele au fost cui- energie echivalentă cu peste o tonă 
tivate pentrij, hiȚina oamenilof..3 a- . de. petrplr(J., 

i-i. •>.. - ... • - - Echipa opiului de știință ampri.căn
distins cu Premiul-Nobel.pentru chi
mie. Melvin Calvin (Universitatea 
Berkeley), a identificat peste 2 000' de 
plante capabile să fabrice hidrocar
buri. Cea mai cunoscută este hevea, 
producătoarea latexului din care se 
produce cauciucul, în realitate un de
rivat de hidrocarbură. Altă plantă 
care realizează două tone de înlo
cuitori de petrol la hectar, la un 
preț de cost doar o dată și jumă
tate superior celui al petrolului ac
tual, este euphorbia.

Bioconversiunea ar putea contribui 
la rezolvarea unor probleme legate 
de criza alimentară. Există mai mul
te tehnici de bioconversiune. Una 
dintre ele constă in conversiunea a- 
zotului (80 la sută din aer este for
mat din azot) în aer și aminoacizi. 
Or, prețiosul azot este esențial la fa
bricarea aminoacizilor și deci a pro
teinelor, indispensabile hranei omu
lui. în numeroase laboratoare se în
cearcă fixarea la nivelul celular al 
anumitor plante a unui program ge
netic menit să le permită plantelor — 
care astăzi au nevoie de îngrășămin
te azotoase — să fabrice direct pre- 
țioșii aminoacizi, pornind de la a- 
zotul din aer. Aceste plante vor fi 
deci îmbogățite in proteine. Ele vor 
putea înlocui parțial și în mod a- 
vantajos carnea, care are un randa
ment proteic mai slab și foarte cos
tisitor. Se mai pot obține proteine 
dacă se cultivă drojdii pe reziduuri
le provenite de la lăptarii, pe res
turile de trestie de zahăr.

La baza tuturor fenomenelor de 
bioconversiune se află microbii, care 
joacă un rol important în fabricarea 
alcoolului sau metanului. Rezulta, 
deci, că sînt mai numeroși microbii 
utili în comparație cu cei periculoși. 
Există microbi care ne ajută să fa
bricăm piinea, iaurtul, berea, vinul, 
să depoluăm apele uzate sau să pro
ducem enzime utile alimentației, me
dicinii, Microbii din intestine țin la 
distantă alți microbi mai primejdioși. 

Ce servicii ne pot aduce microbii 
utili ? Foarte numeroase și în cele 
mai variate domenii : agricultură, 
medicină etc. Numeroase labpratoa- 
re din lume încearcă să producă bio
pesticide capabile să distrugă anu
mite insecte fără să aducă prejudicii 
mediului înconjurător. Există microbi 
care fabrică pe cale naturală bio--- 
pesticide deosebit de eficiente. In 
Statele Unite s-au descoperit bacte
rii care se hrănesc cu lignină, unul 
din compușii lemnului. Grație lor, 
deșeuri din lemn astăzi nefolosite vor 
fi administrate ca hrană pelitru vite, 
în medicină, microbii ne ajută nu 
numai să fabricăm vaccinuri și an
tibiotice. ci și să depistăm substan
țe care pot fi cancerigene pentru om. 
Sperăm că în viitor nici un produs 
chimic (medicamentos, cosmetic sau 
alimentar) să nu mai fie lansat 
înainte de a încredința unor bacte-

nimaieldr./SaUAp., scopuri deebjrative,, ... 
Astăzi incepem+șă le cultivam pen", 
tru a. produce energie. Energia so
lară reprezintă nu numai energia di
rectă. obținută cu ajutorul colectori
lor solari sau al celulelor fotoelec- 
trice, ci și produsul sistemelor bio
logice de conversiune, adică al or
ganismelor vii : bacterii, alge, plan
te. Fotosinteza practicată de plante 
permite să transformăm energia so
lară în energie chimică. Este ceea ce 
numim bioconversiune.

Se știe că produsele energetice fa
bricate de ființe poartă numele de 
biocombustibili. Printre acestea a- 
mintim alcoolul, metanul, lemnul, pa
iele, turba, gunoiul de grajd. Plan
ta cu cea mai mare producție de bio- 
combustibil este trestia de zahăr, care 
are un randament de pînă la 2,6 la 
sută (cel teoretic maxim este de cir
ca 6 la sută). Alte sisteme biologice 
de conversiune a energiei solare : a- 
numite specii de alge, eucaliptul, lu
cerna. Aceste plante fabrică celuloză 
și zahăr, care pot fi convertite în e- 
nergie. Prin fermentare, zahărul poa
te fi transformat in alcool. Guvernul 
brazilian intenționează să fabrice, a- 
vînd ca sursă primară trestia de za
hăr, 4 milioane tone alcool pe an, 
care va fi utilizat. în amestec cu 
benzina, drept carburant pentru au
tomobile. De asemenea, biomasa 
(masa fabricată de sistemele vii a- 
nimale sau vegetale — celuloză, pro
teine etc.) poate fi digerată de bac
terii. care o transformă in gaz me
tan (biogaz), folosit drept combus
tibil. în fine, celuloza poate fi des
compusă de enzimele fabricate de 
ciuperci, bacterii, termite. Cînd vom 
reuși să dirijăm aceste enzime, vom 
putea transforma milioane de tone de 
cartoane, deșeuri textile și menaje
re, paie, rumeguș în glucoze, sau 
alte produse fermentabile în alcool 
și. deci, într-o sursă reciclabilă de 
energie chimică.

Iată un exemplu de obținere a me
tanului din alge microscopice. Ima- 
ginați-vă că reziduurile provenite de 
la un orășel sînt deversate intr-un 
bazin de reciclare cu adîncimea de 
50 de cm și suprafața de 50 ha. în 
acest bazin trăiesc microbi (bacterii) 
capabili să descompună substanțele 
toxice (produse chimice, detergenți) 
și să le transforme în fosfați, nitrați 
sau în gaz carbonic, cu care se hră
nesc algele. Asimilînd aceste ali
mente în prezenta energiei solare, al
gele se dezvoltă foarte rapid și e- 
limină oxigen, folosit de bacterii pen
tru a distruge substanțele nocive. Ră- 
mine doar să recoltăm algele, să le 
plasăm în bazine mari, unde alți mi
crobi vor asigura fermentarea lor, 
obținindu-se pe această cale gaz me
tan care, prin ardere, poate furniza 
electricitatea necesară orășelului. Un 
asemenea bazin poate furniza 50 tone 
alge uscate la hectar și pe an. care, 
convertite în metan, vor produce o

care va fi utilizat, în amestec

rii „dresate" misiunea de a ne spu
ne dacă produsul respectiv prezintă 
riscuri. . 1

Probabil că"'Si':'thlrnia va face mai 
des apel la microbi. Ei sînt „chi
miști" mai subtili decit omul. Poa
te că țea mai interesantă metodă este 
de a obliga microbii să fabrice ma
teriile prime pentru chimia de mii- 
ne. Alcoolul, acetona, butanolul. a- 
cidul citric, aminoacizii. enzimele pot 
fi produse astăzi de către microbi.

Omul a reușit să modifice micro
bii, să creeze specii noi, să Ie „re- 
programeze". Datorită tehnicilor ce
lor mai moderne, ale „ingineriei ge
netice". astăzi se pot decupa bucăți 
de gene (programe) din celule sau 
se poate efectua sinteza lor chimi
că. Aceste bucăți de programe sint 
apoi „grefate" altor celule, care, „re- 
programate". încep să fabrice sub
stanța dorită. în prima etapă se vor 
produce substanțe pentru nevoi te- j 
rapeutice (insulina sau alți hormoni), 
care sînt foarte costisitoare dacă se 
obțin prin metodele actuale.

în prezent, cercetările se orientea
ză spre o paletă de resurse energe
tice mai diversificată, în care bio- 
conversiunea va trebui să asigure în 
anul 2000 între 2 și 5 la sută din re
sursele energetice mondiale. Energia 
obținută prin bioconversiune necesi
tă deocamdată cheltuieli importante, 
ceea ce o face necompetitivă in 
comparație cu sursele energetice ac
tuale — petrolul sau cărbunele. Cu 
toate acestea, biologia ne va putea 
ajuta să facem rentabile aceste sis
teme. Vom putea suprima îngrășă- 
mintele necesare cultivării trestiei de 
zahăr. „învățînd" trestia să transfor
me direct azotul din aer în amo
niac, lucru posibil astăzi grație teh
nicilor de recombinări genetice. Și 
nu numai trestia de zahăr, ci și alte 
plante cerealiere, leguminoase. Stu
dii recente demonstrează că există 
deja o piață pentru desfacerea 
coolului industrial, fabricat prin 
mentarea zahărului 
lea bioconversiunii, 
scăzut decit cel 
cat din etilena 
ră). Cercetătorii 
punct o metodă 
celulozei (din hîrtii, ziare, ambalaje) 
pornind de la ciuperci. Japonia, care 
dispune de o tehnologie bine pusă la 
punct în domeniul fermentării, are 
o „colecție" excepțională de microbi. 
Este insă necesar să se utilizeze de fie
care dată o „familie" specializată de 
bacterii, pentru a efectua o anumi
tă operațiune. Ceea ce obligă să se 
conserve biblioteci imense de mi
crobi. tot așa cum se păstrează pro
gramele pentru ordinatoare. Iată de 
ce, în nurfieroase laboratoare, oame
nii de știință se ocupă • de „repro- 
gramarea" microbilor. Scopul urmă
rit ? Utilizarea unui număr restrîns 
de specii de microbi, care să 
„învețe" să fabrice ceea ce dorește 
omul.

al 
de

al- 
fer- 
ca- 

mai
(obținut pe 
la un preț 
alcoolului fabri- 
origine petrolie-

francezi au pus la 
de descompunere a

FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30. '
• Cintarea României : CENTRAL 
— 9.15; 12; 14,45; 17,30; 20.
> Kis și „două ghiozdane" — 9,30, 
Imposibila poveste de dragoste — 
15,30; 20, Program Disney — 11,15; 
13,30; 18 : DOINA.
n Zorro : LUCEAFĂRUL 
11,45; 14,45; 17; 19,45.
o Acțiunea „Autobuzul" :
RA — 9; 11.15; 13,30; 15,45
20,15, GRIVIȚA — 9; 11.15; 
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
13,30; 15,45: 18; 20,15.
0 Iarba verde de acasă : 
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
18; 20.
0 Castelul de nisip : BUCEGI 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

9;
AURO- 

18; 
13.30: 
11.15;

TIM- 
15,45;

0 Ziua gloriei : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
0 Rocco și frații săi : BUCU
REȘTI — 9,15; 12,30; 16; 19,36, FA
VORIT — 9,15; 12,30; 16; 19,15, PA
TRIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
0 Comoara din lacul de argint : 
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 O lume nebună, nebună (ambe
le serii) — 9,45, Doctorul Jekyll și 
domnul Hyde — 14; 16,15, Cleopa
tra — 18,30, Cu miinile pe oraș — 
20,30 : CINEMATECA.
O Condurul și trandafirul : FLO
REASCA — 16; 19, GIULEȘTI — 9; 
12; 16; 19.

0 Diamantele negre : ARTA — 9; 
12; 16; 19.
0 Evadați din viitor : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,39; 15,45; 18; 20.15, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 
20,15,
0 Împușcături sub clar de lună : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.
0 Danka : FLAMURA
0 Scaramouche : FLAMURA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. GLORIA
— 9; 11,15;............... ..
0 Alegerea
16; 18; 20.
0 Poruncă
9; 11,15; 13,30;
0 Aventurile maimuței Nuky — 
10, Cei patru din fotografie — 18; 
20 : DRUMUL SĂRII.

9.

13,30; 15,45; 18; 20,15. 
ginerelui : COSMOS —

întunecată : DACIA — 
16; 18; 20.

o Ținutul uitat de timp : FLA-" 
CĂRA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,15.
0 Iarna bobocilor : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
o Mark polițistul : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, ------------
13,30.
o Hamlet : MIORIȚA — 16; 19.
• Locotenentul McQ în acțiune : 
MUNCA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
e Mama : PACEA — 16; 18; 20.
® Rîul care urcă muntele: POPU
LAR — 15,45; 18. •
a Matriarhat : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.

MIORIȚA — 9; 11,15;
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Republica Arabă Egipt 
pe calea progresului economic

Produsul național brut al Re
publicii Arabe Egipt a crescut 
anul tfecut cu 675 milioane lire 
egiptene, ceea ce reprezintă o 
creștere de 7,2 la sută in com
parație cu anul 1976. Valoarea 
producției globale a sporit cu 
9,8 la sută în raport cu exerci
țiul precedent, fiind ' " "
obiectivele planului de 
tare a țării.

depășite 
dezvol-

lor de la Assuan, Esna Nag- 
Hammady și Assiout în vederea 
creșterii producției de energie 
electrică. De asemenea, au fost 
efectuate studii privind posibi
litatea construirii a încă patru 
baraje pe Nil, intre Assuan și 
Cairo.

© Turneul trimisului special al președintelui Sadat ® Declarația 
premierului Israelului, Begin © Precizările reprezentantului 
S.U.A. privind așezările israeliene în teritoriile arabe ocupate
PHENIAN 10 (Agerpres). — Pre

ședintele R. P. D. Coreene, Kim Ir 
Sen, a primit pe Hassan El Tohamy, 
viceprim-ministru, trimis special al 
președintelui Anwar El Sadat. La în
trevedere a fost prezent Hă Dam, 
vicepremier și ministru al afacerilor 
externe al R. P. D. Coreene.

a Egip-Planul de dezvoltare 
tului pe următorii cinci ani — 
1973—1982 — prevede alocarea 
unei sume de 879 milioane lire 
egiptene pentru dezvoltarea a- 
griculturii. Aceste investiții vor 
fi efectuate în scopul punerii 
jn valoare a unor noi terenuri 
agricole, al mecanizării și chi
mizării agriculturii, al dezvol
tării șeptelului și pisciculturii.

In regiunea El Mahamed, la 
est de valea Nilului, au fost 
descoperite recent importante 
zăcăminte de fosfați. Potrivit 
estimărilor inițiale, aceste zăcă
minte ar putea asigura o pro
ducție anuală de'300 000 tone 
fosfați. Pentru punerea în va
loare a acestui zăcămint. a fost 
elaborat un. proiect care va ne
cesita investiții de aproximativ 
15 milioane lire egiptene.

Ministerele Energiei și Iriga
țiilor din R.A. Egipt au elabo
rat studii privind utilizarea 
maximă a resurselor hidraulice, 
preconizînd amenajarea baraje-

Potrivit datelor oficiale, pro
ducția de petrol a Egiptului s-a ’ 
cifrat în anul 1977 la 500 000 
barili pe zi. ceea ce corespunde 
aproximativ 
pe an.

la 25 milioane tone

ITALIA

Noi dificultăți in
crizei de guvern

GENEVA 10 (Agerpres). — Comen- 
tind declarația Casei Albe difuzată 
in urma convorbirilor dintre pre
ședintele S.U.A. și președintele Egip
tului, primul ministru al Israelului a 
spus, intr-un interviu acordat la Ge
neva corespondentului radiodifuzi
unii israeliene, că apreciază docu
mentul respectiv, „care evidențiază 
că pacea în, Orientul Mijlociu trebuie 
să fie autentică și să se bazeze pe 
acorduri între Israel și vecinii lui". 
Totuși, Begin a spus că „nu acceptă 
afirmația americană potrivit căreia 
implantările israeliene sint ilegale și 
constituie un obstacol în calea păcii". 
O asemenea luare de poziție „este 
negativă și guvernul meu va continua 
să afirme că aceste implantări sint 
legitime și legale", a adăugat el, men- 
ționind că „încă de la început. Admi
nistrația Carter a fost informată des
pre punctul de vedere israelian".

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Primul 
ministru al Israelului, Menahem Be
gin, a declarat la înapoierea sa de la 
Geneva, unde a întreprins o vizită 
particulară, că „există motive de a 
se crede că negocierile israeliano- 
egiptene vor continua irj, cadrul ce
lor două comitete — politic și mi
litar".

, GENEVA 10 (Agerpres). — Repre
zentantul Statelor Unite în Comisia 
O.N.U. pentru drepturile omului a 
declarat că S.U.A. se opun în mod 
ferm creării de așezări israeliene in 
teritoriile arabe ocupate. Delegatul a- 
merican a subliniat că autoritățile de 
la Washington consideră că, finind 
cont de prevederile convențiilor in
ternaționale, Israelul nu are dreptul 
de a crea astfel de așezări.

Comisia O.N.U. pentru drepturile 
omului, întrunită în cea de-a 34-a 
sesiune anuală, examinează, în pre
zent, problema violării de către Is
rael a drepturilor omului în terito-. 
riile arabe ocupate.

și culturii
BELGRAD 10 — Trimisul special 

Agerpres transmite : La Belgrad a 
fost .semnat vineri programul de 
colaborare in domeniile științei, in- 
vățămîntului și culturii între Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul R.S.F. Iugoslavia pe anii 
1978—1980.

Programul a fost semnat din partea

română de ambaadorul român la 
Belgrad, Virgil Cahcu, iar din partea 
iugoslavă, de secriarul pentru invă- 
țămint. știință și dltură al provinciei 
socialiste autonore Voivodina, pre
ședintele părții iuoslave în Corhisia 
mixtă de colaborai: culturală, Milen- 
ko Nikolici.

Cuvîntarea lui Edward jierek 
la mitingul tineretului din Varșovia

® Săptămîna viitoare încep noi consultări cu partidele „arcului 
constituțional" ® P.C.I. reafirmă necesitatea unui pact de unitate 
națională între principalele formațiuni politice O Poziția obstruc

ționistă a Partidului Liberal
ROMA 10 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Italiei, Giulio Andreotti, 
și-a încheiat incert recenta rundă de 
consultări (cea de-a doua) consacra
tă soluționării crizei de guvern. El 
nu a renunțat insă la misiunea ce 
i-a fost încredințată. Andreotti a de
clarat că săptămîna viitoare va în
cepe o nouă serie de consultări cu 
partidele aparținînd „arcului consti
tuțional". într-o declarație făcută a- 
genției A.N.S.A., premierul desemnat 
a afirmat că va încerca să obțină 
„o nouă solidaritate parlamentară" . 
care să permită „realizarea unui pro
gram și desemnarea unui guvern în
sărcinat să-1 aplice".

Agențiile de presă constată în co
mentariile lor că un anumit rol în 
dificultățile întîmpinate pe calea so
luționării crizei guvernamentale re
vine poziției obstrucționiste pe care 
s-a situat Partidul Liberal. Valerio 
Zanone, secretar general al acestui 
partid, a declarat, la sfîrșitul convor
birilor avute cu Giuliq Andreotti, că 
partidul său se opune unei majori
tăți parlamentare cu participarea co
muniștilor pentru un „acord de ur
gență". Comentînd „nu“-ul liberali
lor, agenția France Presse scrie : „A- 
cesta constituie grăuntele de nisip 
care blochează pentru încă o peri
oadă de timp sensibilele mecanisme 
(guvernamentale — n.r.) — puse în 
funcție de premierul desemnat". A- 
ripa conservatoare a grupului parla
mentar democrat-creștin, folosind 
drept pretext refuzul liberalilor, în

cearcă acum să repună pe tapet pro
blema neparticipării comuniștilor la 
o majoritate parlamentară. Dar a- 
cest punct de vedere a fost respins 
atit de Giulio Andreotti, cit și de 
Bettino Craxi, secretar general al 
Partidului Socialist Italian. De altfel, 
Andreotti a declarat că așteaptă noi 
propuneri din partea celor șase parti
de ale „arcului constituțional", pe 
baza cărora va modifica programul 
viitorului guvern, după care îl va 
prezenta, săptămîna viitoare, lideri- 

. lor celor șase partide.
în continuare, Andreotti va trebui 

să opereze modificări în structura 
viitorului guvern, precum și în anga
jamentele majorității. în această per
spectivă, observatorii politici din 
Roma nu întrevăd lansarea efectivă 
a programului guvernamental înainte 
de sfîrșitul lunii februarie.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Aflat in Statele Unite intr-o vizită 
particulară, la invitația organizației 
evreiești „United Jewish Appeal", mi
nistrul afacerilor externe al Israelu
lui, Moshe Dayan, a avut joi o între
vedere la New York cu Alfred 
Atherton, secretar de stat adjunct în
sărcinat cu problemele Orientului 
Mijlociu. Ministrul israelian a fost 
informat cu acest prilej in legătură 
cu conținutul convorbirilor dintre 
președinții Jimmy Carter și Anwar 
El Sadat.

RAPORT
AL DEPARTAMENTULUI 

DE STAT AL S.U.A. PRÎVÎND 
MASURILE ÎNTREPRINSE 

DE ISRAEL ÎN TERITORIILE 
ARABE OCUPATE

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Intr-un amplu raport cu privire la 
i-espectarea drepturilor omului într-o 
serie de state care beneficiază de 
ajutor militar american, înaintat re
cent Congresului, Departamentul de 
Stat al S.U.A. apreciază că Israelul 
s-a făcut vinovat de violarea dreptu
rilor omului in teritoriile arabe ocu
pate. Se subliniază că în repetate 
rînduri autoritățile de ocupație au 
procedat după bunul lor plac la vio
larea domiciliilor, la maltratarea și 
expulzarea persoanelor bănuite de 
„acte de terorism" și de „agitație po
litică".

Raportul, citat de agențiile U.P.I. 
și Reuter, arată că există, de aseme
nea, informații potrivit cărora autori
tățile de ocupație utilizează in,cursul 
interogatoriilor „presiuni extreme de 
natură fizică, și psihologică" împotri
va deținuților.

Raportul Departamentului de Stat 
arată că la jumătatea anului 1977, 
3 100 persoane de origine arabă, care 
nu aveau cetățenia israeliană, se 
aflau în stare de arest. Condițiile im
proprii de detențiune au provocat or
ganizarea ’ — J-*! —
greve ale

INCIDENTE

de către deținuți a unor 
foamei.

ÎN LIBAN

MADRID 10 (Agerpres). — Primele 
alegeri sindicale desfășurate în Spa
nia în ultimii 40 de ani continuă de 
peste o lună. Potrivit Ministerului 
Muncii, comisiile muncitorești (sindi
cate apropiate de Partidul Comunist 
din Spania) se află în frunte. întru
nind pînă acum 33,9 la sută din su-

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc un miting al ti
neretului capitalei. Luind cuvintul, 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., după ce a reliefat succe
sele tinerilor în muncă. învățătură și 
activitatea politică, a arătat că Po
lonia iși dezvoltă economia și cultu
ra națională, sporește alocațiile pen- 

•tru nevoi sociale. îngrijindu-se de 
tînăra generație. „Voi culegeți roadele 
cele mai bogate ale marilor eforturi 
depuse.de poporul nostru in ultimii 
30 de ani și in special in ultimul de
ceniu, a arătat vorbitorul, adăugind :

trebule să acționji împreună pentru 
a înlătura, dificjățile generate de 
istoria grea a ța in ultimele două 
secole, să depăși condițiile interne 
și externe nefatabile. Din această 
cauză nu ne pun permite întot
deauna să satisfem deplin noile 
cerințe, în creștqrapidă".

Edward Gier eh. adresat apoi tu
turor tinerilor pnezi chemarea de 
\a ridica calitativi productivitatea 
muncii, de a pecționa nivelul lor 
de cunoștințe și'țivitatea organiza
țiilor de tineret

© DIN NOU DIRIJA
BILELE ? Specialiștii in trans
porturi din mai multe țări o- 
pinează că s-ar putea reveni, în 
viitorul apropiat, la dirijabile. 
La folosirea acestora s-a re
nunțat, practic, după catastrofa 
dirijabilului german „Hinden
burg", în 1938. în prezent exis
tă însă posibilități crescinde de 
a evita accidentele. Una din a- 
cestea ar fi utilizarea heliului 
(gaz neinflamabil) in locul hi
drogenului. Principalele avan
taje ale acestor nave aeriene : 
marea lor rază de acțiune — 
16 000 km — cu motoare con
venționale — și autonomie prac
tic nelimitată în cazul dotării 
lor cu motoare atomice, marea 
capacitate de transport și cos
tul redus de exploatare. între 
inconveniente se' menționează 
viteza mică de deplasare (200 
kilometri pe oră) și faptul că 
ele necesită instalații costisi
toare la sol, pentru a le proteja 
împotriva furtunilor.

Președintele Franței despre unei probleme 
de politică externă

ROMA 10 (Agerpres). — Direcțiu
nea Partidului Comunist Italian a a- 
probat, joi, un raport prezentat de 
Alessandro Natta, președintele grupu
lui parlamentar al P.C.I. din Camera 
Deputaților — informează agenția 
A.N.S.A. Raportul — arată agenția — 
reafirmă linia politică expusă de se
cretarul general al P.C.I., Enrico Ber- 
linguer, în cursul convorbirilor avute 
cu premierul desemnat Giulio An
dreotti, privind necesitatea realizării 
unui pact de unitate națională între 
principalele șase formațiuni politice 
ale țării.

fragii. Pe locul următor se situează 
candidați! fără afiliere politică, cu 26 
la sută din voturi, urmați de Uniunea 
Generală a Muncitorilor (apropiată 
de Partidul Socialist Muncitoresc) cu 
21,7 la sută din voturi. Consultarea 
electorală continuă oficial în între
prinderi pină la sfîrșitul acestei luni.

BEIRUT 10 (Agerpres). — După o 
dimineață caracterizată prin acalmie, 
vineri la amiază s-au produs noi in
cidente la Beirut. După cum infor
mează agențiile France Presse și 
U.P.I., au avut loc ciocniri la Ain 
Remmaneh. cartier din Beirutul de 
est. intre elemente aparținînd mili
țiilor falangiste și Partidului Națio
nal Liberal și unități siriene din ca
drul forțelor arabe de menținere a 
păcii. Tiruri și explozii s-au produs, 
de asemenea, la Achrafief. tot în 
Beirutul de est. unde, potrivit pos
tului de radio falangist, s-au înre
gistrat șase victime. Pe de altă par
te. trei obuze au căzut în apropie
rea taberei de refugiați palestinieni 
de la Chatila. cartier din vestul Bei
rutului, provocînd pagube materiale.

Paralel cu luptele din capitală, vi
neri au continuat ciocnirile'și in su
dul Libanului. Dueluri de artilerie au 
fost semnalate in cursul nopții în 
zona localităților Marjayoun și Kliea.

Pe plan politic au continuat con
tactele la cel mai inalt nivel pentru 
a se căuta modalitățile de a se pune ca
păt ciocnirilor sîngeroase. care, înce- 
pind de marți, au făcut, după unele 
surse neoficiale, 70—100 morți. Ast
fel, președintele Libanului, Elias Sar
kis, s-a întilnit cu primul ministru,

Selim Al-Hoss, și cu ministrul .afa
cerilor externe, Fuad. Boutros, pen
tru a examina rezultatul convorbiri
lor libanezo-siriene care au avut loc 
joi la Damasc.

De asemenea, a avut loc o întru
nire a Frontului libanez — coaliție 
ce grupează Falangele Libaneze, 
Partidul Național Liberal și alte or
ganizații politice — in cadrul căreia 
fostul președinte al țării. Suleiman 
Frangieh. a informat asupra rezul
tatelor discuțiilor sale de la Damasc 
cu președintele Siriei, Hafez Al-As- 
sad. Intr-un comunicat dat publicității 
la încheierea intilnirii se lansează' 
un apel la măsuri care să pună capăt 
luptelor. Totodată, se exprimă regre
tul în legătură cu incidentele din 
ultimele zile, „în special pentru că 
ele s-au produs cu forțe prietene 
care ău intrat în Liban cu acordul 
autorităților legale libaneze". Comu
nicatul cere constituirea unei comi
sii comune siriano-libaneze pentru 
„investigarea cauzelor conflictului și 
pentru adoptarea soluțiilor necesare". 
Frontul libanez adresează un apel 
sprijinitorilor săi de a „manifesta 
reținere* și de a împiedică pe cei ce 
doresc să profite de situație pentru 
a-și atinge propriile scopuri".

PARIS. — Luînd cuvin tul la pos
turile de televiziune, președintele 
Republicii Franceze, Valery Giscard 
d Estaing, a anunțat că intenționează 
să prezinte personal, la Națiunile U- 
riițe, in lima mai, propunerile fran
ceze in domeniul dezarmării.

Planul francez prevede, între 
altele, transferarea dezbaterilor 
asupra dezarmării din Comitetul 
pentru dezarmare de la Gene
va — unde nu s-au-obținut re
zultate — in cadrul unui forum 
complet integrat în O.N.U. ; ac
cesul țărilor nenucleare la uti
lizarea in scopuri pașnice a e- 
nergiei atomice, evitîndu-se, 
totodată, riscurile militare ale 
diseminării nucleare : înlocuirea 
convorbirilor de la Viena cu o

■ conferință europeană asupra de
zarmării.

Abordînd probleme ale politicii ex
terne a Franței, președintele d’Estaing 
s-a oprit asupra relațiilor cu Algeria, 
relevind că trebuie să se substituie 
cadrului juridic al acordurilor de la 
Evian (încheiate in perioada dobîn- 
dirii independentei de către Algeria 
— N.R.), care „nu mai corespund Stâ-

alt cadru, de 
..drepturile și 
țări, conform 

international", 
preconizat, in

rii de fapt ret un 
natură să staliscă 
îndatoririle celdouă 
normelor drdui 
președintele Fței' a
acest sens, crai unor comisii gu
vernamentale îivel inalt, care, la 
Paris, să se »e de situația im- ■ 
portantei comăți algeriene care 
trăiește în Fa., iar'la Alger de 
situația, persobr și a bunurilor 
franceze. Totd. vorbitorul a su
gerat crearea ;i organism care să 
abordeze „imjntele probleme ale 
cooperării dintele două țări". „A- 
cest cadru nr- a subliniat pre
ședintele Frâ — va corespunde 
principiilor rctării independentei 
fiecărei țări Amestecului in afa
cerile interne jceleilalte".

Referindu-ș.'ultimele evenimen
te din Ciad șj’elațiile acestei țări 
cu JamahiriAbă Libiană Popu
lară Socialismul statului francez 
a precizat clanța a răspuns ce
rerilor de crtire parvenite de la 
N’Djamena".; a adăugat el. „a- 
ceastă coopenu prevede partici
parea mijloc' militare franceze 
la acțiuni pjtoriul ciadian".

»»■Perspective puțin încurajatoare pentrei 15 milioane 
de șomeri din țările industrializaoccidentale“

Un studiu al Organizației

Alegeri pentru organele locale 
ale puterii de

TRIPOLI 10 (Agerpres). — In Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă au' inceput alegerile pentru 
organele locale ale puterii de stat. 
Presa libiană relevă’ că alegerile se 
desfășoară sub controlul comitetelor 
revoluționare, constituind o nouă dez-

Regrupări pe scenă politică
latino-emericenă

stat în Libia
voltare a procesului revoluționar li
bian și o perfecționare a democra
ției populare. Pentru prima oară in 
istoria țării,’ fembile au dreptul nu 
numai de, a participa la vot. ci și 
de a fi alese in organele locale ale 
puterii de stat. După cum se rele
vă în directivele ■; Secretariatului ge- 
nerpl al Congresului General Popu
lar7— organul suprem al puterii de 
stat — alegerile au ca scop înlăturarea 
lipsurilor care mai există in funcțio
narea unor, organe locale ale pu
terii.

Pentru cei aproximativ 15 milioane 
de șomeri din țările industrializate 
occidentale perspectivele rămin in 
continuare puțin încurajatoare, în ciu
da unei ușoare ameliorări a nivelului 
de folosire a forței de muncă — re
levă un studiu dat publicității la Ge
neva de Biroul Internațional al Mun
cii. „Chiar și optimiștii înveterați nu 
întrevăd nici o ieșire din tunelul cri
zei actuale" — arată studiul, subli
niind că prognozele privind dezvolta
rea economică in respectivele state — 
prognoze în care se mizează pe o 
creștere de 3—5 la sută a produsului 
național brut — „apar evident insu
ficiente pentru rezolvarea problemei 
folosirii forței de muncă". Totodată, 
se apreciază că situația s-ar putea 
chiar agrava în următorii ani în con-

O declarație oficială 
cu conflictul

(Agerpres). — 
și Orientării

ADDIS ABEBA 10
Ministrul Informațiilor
Naționale al Etiopiei a dat publici
tății o declarație în care se arată că 
sint „absurde" afirmațiile făcute la

Formarea fronturilor unite ale stîngii - expresie și parte integrantă 
a mutațiilor înnoitoare

lui au evidențiat viabilitatea acestei 
coaliții, ale cărei partide și-au triplat 
laolaltă numărul locurilor în Aduna
rea legislativă.

Forțele stîngii 
și-au desemnat, 
candidat unic la

scena politică dintr-o serie de țări 
latino-americane este, in ultima vre
me, martoră a unor schimbări sem
nificative pentru noile tendințe ce se 
manifestă la scara întregului conti
nent. Efervescența vieții politice 
a țărilor respective evidențiază fap
tul că se afirmă tot mai puternic 
ideea necesității participării active a 
majorității forțelor politice naționale, 
inclusiv cele de stingă, la soluționa
rea problemelor care confruntă na
țiunile de la sud de Rio Grande, 
legate, în primul rînd, de înfăptui
rea programelor de dezvoltare în 
care se află angajate.

Diversitatea de factori, complexi
tatea de situații de pe continent și 
uneori chiar caracterul contradictoriu 
al evoluțiilor individualizează proce
sele, de la o țară la " ' -----L~
nu modifică sensul, 
nerală.

în analiza acestor 
nenta ce se impune 
definitorie constă in procesul de re
grupare a forțelor politice, dublat de 
o reformiilare mai clară a obiective
lor. Un proces , in care trăsătura dis
tinctivă o constituie formarea unor 
fronturi unite ale stîngii sau, in func
ție de condițiile specifice, alcătuirea 
unor ample coaliții de centru-stinga, 
grupînd forțele democratice, progre
siste. Fenomenul .capătă pregnanță în 
condițiile în care anul 1978 are, pen
tru multe țări latino-americane, atri
butele unui an electoral. în unele 
state (Costa Rica, Venezuela, Colum
bia etc.), ca urmare a aplicării pre
vederilor constituționale, in altele 
(Ecuador, Peru, Bolivia ș.a.), datorită 
acțiunilor inițiate in sensul revenirii 
la regimuri civile, pe calea urnelor.

în acest cadru poate fi înscrisă 
unitatea la care au ajuns partidele 
de stingă din COSTA RICA — Parti
dul Avangarda Populară (comunist), 
Partidul Socialist și Partidul 
torilor — care au format, 
ințiia oară în istoria politică a țării, 
o coaliție — „Poporul Unit" 
zentîndu-se la alegerile din zilele 
trecute cu un program comun și un 
candidat unic. Rezultatele scrutinu-

alta, dar aceasta 
semnificația ge-

evoluții, compo- 
observatorilor ca

Munci-
pentru

— pre-

din COLUMBIA 
de asemenea, un 

_ _____ ___ __ alegerile preziden
țiale din acest an, cu prilejul Confe
rinței naționale convocate de Uniu
nea Națională a Opoziției (U.N.O.), 
din care fac parte Partidul Comu
nist, sectoare ale Alianței Naționale 
Populare (A.N.A.P.O.), ale Mișcării 
Ample Columbiene și forțe indepen
dente ale Partidului Liberal.

Pe linia aceleiași tendințe, în 
MEXIC, deși perspectiva electorală 
este mai îndepărtată, Partidul Comu
nist, Partidul Poporului Mexican și 
Partidul Socialist Revoluționar au 
hotărît unificarea forțelor intr-un , 
partid unic al clasei muncitoare.

Răspunzînd aceleiași .necesități a 
realizării unității de acțiune, in vede
rea alegerilor generale din decembrie 
viitor, in timpul recentei întîlniri de 
la Caracas a principalelor patru 
partide de stingă din VENEZUELA 
— Partidul Comunist, Mișcarea pen
tru Socialism 
Electorală 
Mișcarea 
(M.I.R.) — 
încheierea 
a forțelor

Fenomenul de formare a unor 
fronturi ale stîngii sau coaliții de 
centru-stinga apare și în țări ca 
ECUADOR sau PERU, pe fondul dia
logului purtat de guvernele militare 
cu forțele politice naționale, în scopul 
creării unor baze cit mai solide pro
cesului de instituționalizare a trans
formărilor înnoitoare realizate in 
anii din urmă. Frontul Amplu al 
Stingii (F.A.D.I.) și Coaliția Populară 
Democratică din Ecuador sînt două 
exemple edificatoare in acest sens, 
observatorii de la Quito subliniind 
sprijinul acordat de aceste forma
țiuni inițiativelor guvernului, sprijin 
concretizat in rezultatele referendu
mului constituțional care a avut loc 
de curind.

___ (M.Â.S.), Mișcarea 
a Poporului (M.E.P.) și 

Stîngii Revoluționare 
s-a hotărît să se stimuleze 
de acorduri de unificare 

progresiste din țară.

Tendințele spre unitate ale forțelor 
de stingă, formarea unor ample 
coaliții, înmănunchind grupările 
progresiste ce se pronunță, pentru 
schimbări democratice și adoptarea de 
măsuri pentru ameliorarea condițiilor 
de muncă și viață ale maselor popu
lare, se manifestă și în alte țări la
tino-americane.

Cauzele care determină actualele 
mutații în cadrul politic latino-âme- 
rican sînt multiple și ele se află — 
după opinia analiștilor — atit in sfera 
complexelor probleme ridicate de 
necesitatea accelerării programelor 
de dezvoltare economico-socială 
(unele dintre modelele de dezvoltare 
pentru care s-a optat nu au dat re
zultatele așteptate), cit și în dome
niu! vieții publice, in epuizarea trep
tată a evantaiului de politici alter
native la putere. Pe de altă parte, 
partidele politice tradiționale, de gu- 
vernămint sau din opoziție, se prezin
tă adesea scindate, conducerile lor 
fiind lipsite de contact, in special cu 
noii alegători, iar platformele-pro- 
gram nepopulare. La toate acestea se 
adaugă nemulțumirea crescîndă a 
maselor populare generată de inflație, 
de efectele crizei economice, „impor
tată" și in țările latino-americane din 
statele cu o puternică dezvoltare. SE 
POATE, ASTFEL, APRECIA CA A- 
FIRMAREA POZIȚIILOR ÎNDREP
TATE SPRE UNITATE ȘI ACȚIUNE 
UNITARA A FORȚELOR DE STÎN- 
GA, DEMOCRATICE, PROGRESISTE 
CONSTITUIE O EXPRESIE ȘI O 
PARTE INTEGRANTA A MUTA
ȚIILOR ȘI TENDINȚELOR ÎNNOI
TOARE • CE CARACTERIZEAZĂ 
VIAȚA POLITICA ÎNTR-UN ȘIR DE 
ȚARI DE PE CONTINENTUL LA- 
TINO-AMERICAN.

In aceste circumstanțe, programele 
propuse de forțele de stînga, măsu
rile preconizate apar — așa' cum 
apreciază majoritatea observatorilor 
— ca o alternativă politică nouă, 
conformă cu aspirațiile de progres 
ale popoarelor latino-americane.

Valentin .PĂUNESCU

Președintei!® losip Broz 
Tito l-a primit pe Kim Yong Nam, 

Comitetului 
al Partidu- 

care l-a in- 
vedere 

Kim Ir

membru supleant al 
Politic, secretai’ al C.C. 
lui Muncii din Coreea, 
format despre punctele de 
și acțiunile președintelui 
Sen în căutarea unei soluții accep
tabile, menită să ducă la reunifica- 
rea poporului coreean, anunță agen
ția Taniug. Președintele Tito a ex
primat sprijinul său față de efortu
rile R.P.D. Coreene și ale întregului 
popor coreean în vederea reunifi- 
cării pașnice și democratice a 
Coreei.

La Insistuiul uniiîcaî de 
cercetări nucleare de I.a 
Dubna s_a reunit> în. ședința 
anuală, Comitetul reprezentanților 
împuterniciți ai guvernelor statelor 
membre, care a analizat rezultatele 
activității desfășurate in anul 1977, 
programul de cercetări pe anul 1978, 
precum și probleme referitoare la 
finanțarea activității institutului, a- 
doptînd în acest sens hotărîri cores
punzătoare. Din țara noastră a par
ticipat la lucrări o delegație condusă 
de Emilian Rodeanu, vicepreședinte 
al Comitetului de stat pentru energie 
nucleară. Ședința comitetului s-a 
desfășurat întrro atmosferă priete
nească, de înțelegere reciprocă.

întîinirea europeană a 
uniunilor naționale sinden- 
țeșîi, care a avut loc la Sofia, a 
reafirmat hotărîrea tineretului uni
versitar de pe continent de a milita 
activ pentru edificarea unui climat 
de pace, securitate și cooperare în 
Europa, pentru solidaritate cu for
țele revoluționare, democratice și 
progresiste de pretutindeni în lupta 
împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru
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© O INTERVENȚIE 
CHIRURGICALĂ ÎN 
PREMIERĂ MONDIALĂ 
a fost efectuată recent la spi
talul cantonal din Zurich. Ope
rația a urmărit lărgirea, prin 
introducerea unui catetei-, a va
selor coronariene îngustate in 
mod periculos la un pacie.nt 
amenințat de infarct. Cateterul, 
lărgind diametrul interior al va
selor, permite n mai bună circu
lație a singelul. întreaga „ope
rație" durează aproximativ o 
oră.

. © CALMANT... LA 
PURTĂTOR. Un colectiv de 
neurochirurgi și anesteziști din 
R.S. Cehoslova’că a realizat 
două aparate electronice porta
tive, denumite „Analgonik" și, 
respectiv. „Astronik", care 
funcționează cu ajutorul unor 
baterii alimentate cu curent e- 
lectric. Prin aplicarea a doi e- 
lectrozi umeziți pe pielea des
coperită, stabilirea oscilațiilor 
și a amplitudinii necesare a 
impulsurilor electrice, migrena, 
durerile de dinți sau febra 
musculară dispar. Spre deose
bire de produsele farmaceutice, 
noua realizare nu are efecte se
cundare.

© ENERGIA IZVOA
RELOR FIERBINȚI. io
Slavia face parte din țările bo
gate in ape termale destipate 
in principal scopurilor curati
ve. în prezent, un grup de cerr 
cetători de la Universitatea din 
Belgrad studiază posibilitatea 
obținerii energiei electrice prin 
valorificarea acestor ape.

Internațic a Muncii
dlțiilc în <SKÎă perspectiva ca 
pină in a^00 numai in țările 
membre alțnîzației pentru Coo
perare Ejcă, si Dezvoltare 
(O.E.C.D.) f forței de muncă să 
sporească ca 40 de milioane de 
persoane.

De asemștudiul arată că pro
blema octjforțci de muncă se 
pune cu acsi in unele din țările 
în curs dcptare. unde numărul 
persoanelcfe de locuri de mun
că sau caiȘȘoară doar activități 
temporareJSosebit de ridicat. în 
acest contudiul Biroului Inter
național spii apreciază că pen
tru ansarfrilor în curs de dez
voltare efîsară crearea pînă in 
anul 2000ti număr de circa un 
miliard di de muncă.

legătură

cărora Etiopia

i
etiopii în
cu
Mogadisfrivit
ar inter chipurile, să divizeze 
Somaliapa actualei contrao
fensive țlor armate etiopiene.

de presă trismit:
dezvoltarea liberă și independentă a 
popoarelor, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
pentru pace, democrație și progres 
social. La intîlnire a - j-

legație a Consiliului
participat o de- 
U.A.S.C.R.

olandez „Hil-Postul de radio _ 
versum-4" a transmis in cadrul 
emisiunii „Spectacol", realizată 

■ de societatea de radiodifuziune
K.R.O., un program de 30 de mi
nute consacrat poeziei româ
nești. In cadrul acesteia, prof. 
G. P. de Ridder, cunoscut tradu
cător din literatura română, a 
reliefat originalitatea poeziei 
clasice și contemporane româ
nești, iliistrind-o cu recitări din 
versurile, lui M. Eminescu. V. 
Alecsandri, G. Coșbuc, L. Blaga.

Congresul Tinerilor So
cialiști (J.U.S.O.) ai Partidului 
Social-Democrat din R.F.G. s-a des
chis, vineri, in localitatea Hofheim, 
din landtil Hessa, La congres parti
cipă un reprezentant al Uniunii Ti
neretului Comunist din România.

Agenția T.A.S.S. a dat pu- 
blicității o declarație în care se re
levă că, în ultimul timp, în Canada 
s-a activizat campania impotriva 
destinderii și îmbunătățirii relațiilor 
sovieto-canadiene. Ultima expresie a 
acestei campanii a fost cererea au
torităților canadiene ca lucrători ai 
unor instituții sovietice să părăsească 
Canada sub învinuirea de a fi desfă
șurat o „activitate nepermisa". A- 
genția T.A.S.S. a fost împuternicită 
să declare că acțiunile respectivelor 
autorități canadiene sint apreciate ca 
neprietenești și servesc în mod evi
dent unor scopuri provocatoare.

Plie aplicare a a- 
cordultoral dmtre Ce- 
hosK și România p° 
perioa-1980 a fost semnat la 
Praga.a fost semnat de Teo
dor fasadorul României ia 
Pragapck Thrlik, adjunct al 
ministf aceri lor externe al 
Ceh os

SI hidroenergetic 
Gab-Nagymaros. A- 
genți) informează despre în
ceperilor pregătitoare in ve- 
deretiUi sistemului hidro- 
eneqGabcikovo—Nagymaros. 
Confrctelor. prin realizarea 
acesl- pe va fi construit in 
comOgaria și Cehoslovacia, 
se i utilizarea completă a 
Dunptorul Bratislava-Buda- 
pest'vede construirea in a- 
ceas două hidrocentrale cu 
o pilă de 878 MW, energia 
proiPd a fi utilizată de cele 
dou

000 mineri de ,a 
exțfarboniferă Hunosa, din 
notei, au declarat vineri o 
greță de 24 ore în sprijinul 
rev lor privind imbunătă- 
țirîor de viață.

de exîrădare, într-° 
ncă însărcinatului cu ata
ce*. la Praga, Ministerul 
AjExterne al R. S. Ceho- 
s](rut extrădarea imediată 
a deturnării in R.F.G., la 
ga unui avion cehoslovac. 
C arată în notă, este în 
dpordanță cu practica in- 
tf și cu convențiile de la 
jțtreal în problema detur- 
tfane.

© CAMPANIE ÎM
POTRIVA FUMATULUI. 
Zilele trecute, guvernul ameri
can a deschis o campanie j îm
potriva fumatului. Cu această 

’ ocazie, secretarul de stat pen- ■ 
tru probleme sociale, ale sănă
tății și educației a pus in evi
dență pericolul pe care-1 pre
zintă pentru sănătatea publică 
abuzul de tutun. Au fost citate 
rapoarte-oficiale potrivit cărora 
350 000 de persoane mor anual 
din cauza intoxicației tabagice ; 
din totalul de 90 000 decese' de 
pe urma cancerului pulmonar, 
90 la sută sint atribuite tot' fu
matului. De aceea, autoritățile 
de resort au invitat pe cei 54 
milioane de fumători ameriicani 
să renunțe la acest obicei nociv. 
De asemenea, a fost lansatj 
apel către 
trației să 
cu privire 
le publice.

un 
personalul admi’nis- 
respecte restricțiile 
la fumat in localuri-

ABSENȚĂ FILA-
Particlpind la un 

desen lansat de Mi-

® O 
TELICĂ.
concurs de 
nisterul Sănătății din R.F.G. pe 
tema pericolului cariilor den
tare la școlari, micul Sven Her- 
demerten, in vîrstă de 7 ani, a 
obținut premiul intii cu o suges
tivă „lucrare" care înfățișa 
chipul bucălat al unui copil in- 
dopindu-se cu bomboane, in 
timp ce dinții ii săreau din gură 
ca proiectați de un arc. Minis
terul a socotit- desenul atit de 
reușit incit s-a gindit să-1 re
comande pentru a fi reprodus, 
sub forma unui timbru special, 
in mai multe milioane de e- 
xemplare. Acest proiect nu a 
ținut însă ’ seama de „un mic" 
amănunt : împotrivirea înver
șunată a fabricanților de dul
ciuri, care au lansat o campn- 
nie zgomotoasă, declarind că 
bomboanele nu au nimic de-a 
face cu cariile. In consecință, 
autoritățile poștale au descope
rit pe neașteptate că desenul 
Iul Sven... nu răspunde nor
melor cerute de un timbru 
poșta L

© CEL MAI VECHI EU
ROPEAN ? înt.r-o zonă de 
țărm din insula daneză Sjaelland 
au fost descoperite fragmente ale 
scheletului unui umanoid care, 
potrivit opiniei experților. ar 
putea să modifice teoriile pri
vind apariția omului pe terito
riul de azi al Europei. Primele 
concluzii ale analizelor indică 
faptul că aceste resturi au o 
vechime de aproximativ 240 000 
ani. Ca termen de comparație 
se reamintește faptul că omul 
de Neanderthal, ale cărui urme 
au fost descopertie în apropie
re de Diisseldorf (R.F.G.), a 
trăit cu aproximativ 50 000 ani 
în urmă, iar omul de Cro- 
Magnon (Franța) cu 100 000 ani 
în urmă. Un reprezentant al 
Muzeului național din Copen
haga a subliniat că dacă ipo
teza privind vechimea urmelor 
găsite in Sjaelland va fi con
firmată. se va putea afirma că 
teritoriul european a fost locuit 
de oameni cu 5 000 generații 
mai înainte decît se presupunea 
anterior.
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