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1N ZIARUL DE AZI:
• Timp și organizare pe 

șantierele de investiții : 
Decisivă pentru intrarea 
în funcțiune este con
centrarea forțelor la 
obiectivele restante

• Pentru recolte mari în 
1978

• RUBRICILE NOASTRE- 
Faptul divers; Festiva
lul național „Cîntarea 
României" ; Cartea ; 
Sport; Din țările socia
liste ; Din lumea capita
lului ; De pretutindeni

Brașovul, orașul de la poalele Tîmpei — urbanistică nouă și înnoitoareÎntîmpinat cu manifestări de dragoste și înaltă stimă

Sentimentul
Brașovuluia participat ieri la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea 

de mașini grele București, analizînd la fața locului modul in care 
se înfăptuiesc hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, 

ale Congresului consiliilor oamenilor muncii
Joi, 16 februarie, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, a 
luat parte la adunarea ge- 
neralâ a oamenilor mun
cii de la întreprinderea de 
mașini grele București.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sosit la între
prindere împreună cu to
varășii Ion Dincă, Gheor- 
ghe Oprea și Dumitru Po
pescu.

Participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la lucrările forului suprem 
de conducere muncitorească al uneia 
din cele mai importante citadele in
dustriale a Capitalei vine să subli- 
nieze încă o dată o caracteristică fun
damentală a stilului de lucru al se
cretarului general al partidului, con
ducerii partidului șl statului nostru : 
contactul nemijlocit cu masele, cu 
realitățile concrete ale vieții. în toate 
domeniile sale. Permanentul dialog 
cu oamenii muncii, în care partici
parea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la adunarea generală de la I.M.G.B. 
se înscrie ca un eveniment cu sem
nificații și importanță deosebite, 
ilustrează, totodată, in chip convin
gător, modalitățile practice prin care 
partidul nostru, secretarul său gene
ral impulsionează procesul de adîn- 
cire a democrației socialiste, de parti
cipare directă și activă a clasei mun
citoare la conducerea întregii vieți 
economice și sociale.

Secretarul general al partidului a 
fost salutat cu căldură și stimă deo
sebită de loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, de 
directorul centralei de resort, de re
prezentanții consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și tineri din de
tașamentele de pregătire pentru apă
rarea patriei prezintă onorul. Un 
grup de muncitori înconjoară cu dra
goste pe secretarul general al parti
dului. oferindu-i flori.

Sute de oameni ai muncii din _în- 
treprindere il întîmpină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu puternice, în
flăcărate ovații și urale. aducînd un 
vibrant omagiu fermității revoluțio
nare. clarvlziunii și dinamismului cu 
care acționează pentru progresul și 
prosperitatea României, pentru bine
le și fericirea întregului nostru po
por.

însăși istoria acestei mari unități 
este strîns legată, ca a atitor altor 
obiective ale socialismului, de nume
le secretarului general al partidu
lui. este rod al gindirii și inițiativei 
sale de a crea și dezvolta în această 
zonă a Capitalei o puternică între- 
prindere-etalon a. industriei noastre 
constructoare de mașini. I.M.G.B. o- 
cupă astăzi un loc important în pro
cesul de industrializare a țării, pro- 
ducînd o gamă largă de utilaje e- 
nergetice și tehnologice de mare 
complexitate, cu performante la ni
velul științei și tehnicii celei mai 
înaintate.

O dovadă concludentă a hărniciei 
și priceperii celor ce muncesc aici 
o constituie expoziția pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a vizitat-o 
înainte de începerea adunării gene
rale.

Prin intermediul unei machete, di
rectorul general al centralei indus
triale de resort, ing. Nicu Constan
tin. informează pe secretarul general 
al partidului asupra stadiului actual 
de dezvoltare a întreprinderii, care 
față de anul 1977 urmează să-și du
bleze capacitatea de producție pină 
la sfirșitul acestui deceniu,

O sinteză cuprinzătoare a roadelor 
muncii de cercetare a specialiștilor 
întreprinderii este oferită secretaru
lui general al partidului de standu
rile cu piese complexe din compo
nenta unor agregate fabricate in în
treprindere după cele mai moderne 
procedee metalurgice cunoscute pe 
plan mondial.

Panourile din expoziție arată că 
programul de asimilare de noi pro
duse pină la sfirșitul acestui cinci
nal cuprinde turboagregate de puteri 
cuprinse între 1 și 650 megawați. Nu
mărul produselor noi ce vor fi asi
milate în această perioadă depășeș
te 70. Ele vor echipa noile obiecti
ve industriale aflate în construcție 
sau prevăzute a se realiza în do

meniile energetic, metalurgic, chimic 
și al materialelor de construcție.

O hartă sugestivă indică cele 17 
tari unde se exportă produsele În
treprinderii, îndeosebi turboagregate, 
rotoare și carcase de turbine, axe 
navale, linii de ciment.

In semn de cald și respectuos oma
giu pe care întregul colectiv de mun
citori, tehnicieni și ingineri de la 
I.M.G.B. il aduce tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în încheierea vizitei în 
expoziție, secretarul general al parti
dului este rugat să primească ma
cheta, în funcțiune, a primului tut- 
boagregat de 330 megawați, cel mai 
complex produs industrial realizat 
vreodată in România, cu care sint 
deja echipate centralele electrice de 
la Rovinari, Brăila și Turceni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ia 
parte apoi la adunarea generală a 
oamenilor muncii din această mare 
unitate industrială.

Secretarul general al partidului 
este întimpinat, la sosirea în vasta 
hală, unde se desfășoară adunarea, 
cu multă căldură și însuflețire. 
Participanții ovaționează și aclamă 
îndelung, rostesc cu înflăcărare 
nume scumpe, asociate în cugetele 
și inimile noastre — „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul 1".

Cei prezenți dau o. vibrantă expre
sie încrederii profunde a națiunii 
noastre în partid, în secretarul său 
general, simțămintelor de dragoste și 
prețuire față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a cărui activitate 
neobosită, caracterizată prin patrio
tism fierbinte și spirit novator, înaltă 
principialitate și pasiune revoluțio
nară, sint indisolubil legate istoricele 
realizări obținute în construcția so
cialistă.

Președintele sindicatului din între
prindere, tovarășul Radian Po-; 
rumbescu, deschizînd adunarea, 
care reunește peste 1 000 de mun
citori, ingineri, tehnicieni, maiștri, 
cercetători, reprezentanți ai tuturor 
celor ce muncesc în această puter
nică unitate industrială, a spus :

„Este o mare cinste și onoare pen
tru noi ca, în .numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din în
treprinderea noastră, să salutăm cu 
deosebită stimă și căldură partici
parea la această adunare a secreta
rului general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
cel mai iubit fiu al clasei noastre 
muncitoare, al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Participarea dumneavoastră la lu
crările acestui larg și reprezentativ 
forum muncitoresc de conducere de
mocratică constituie pentru noi încă 
un prilej de a ne exprima întreaga 
gratitudine și recunoștință fierbinte 
pentru grija pe care o purtați dez
voltării industriei, întregii economii 
naționale, înfloririi patriei noastre, 
ridicării continue a bunăstării celor 
ce muncesc".

Adunarea a ales apoi comisiile de 
lucru și a aprobat ordinea de zi.

în continuare, tovarășul Sergiu 
Iliescu, secretarul comitetului de par
tid, președintele Consiliului oameni
lor muncii din întreprinderea de ma
șini grele-București, a expus rapor
tul cu privire la activitatea consiliu

lui pe anul 1977 și a prezentat pla
nul economic și financiar pe 1978.

Au urmat apoi dezbaterile din ca
drul adunării generale.

Toți cei care au luat cuvintul au 
dat o înaltă apreciere rolului de în
semnătate excepțională pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a avut 
și îl are in elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru, 
în crearea unei puternice și moderne 
baze tehnico-materiale a societății, 
în creșterea generală a gradului de 
bunăstare al poporului, în promova
rea celor mai eficiente căi și forme 
de organizare și conducere științifică, 
în mobilizarea tuturor forțelor, dina
mizarea tuturor energiilor națiunii 
noastre în vederea înaintării mai ra
pide a României pe calea progresu
lui și civilizației socialiste.

Vorbitorii au prezentat felul în 
care, la locurile lor de muncă, se în
deplinesc prevederile planului de 
producție, au scos în evidență lipsu
rile existente și au făcut propuneri 
de îmbunătățire a activității.

Adunarea generală a oamenilor 
muncii a aprobat apoi prin vot : 
Raportul privind activitatea desfășu
rată de consiliul oamenilor muncii in 
anul 1977 ; planul economic și buge
tul de venituri și cheltuieli al între
prinderii pe anul 1978 ; angajamentul 
in întrecerea socialistă ; programul de 
măsuri privind realizarea planului și 
a angajamentelor asumate, urmînd a 
fi completat cu propunerile făcute in 
adunare. Au fost aprobate, de ase
menea, celelalte documente înscrise 
pe ordinea de zi: programul de elabo
rare și reexaminare a normelor și 
normativelor de muncă ; contractul 
colectiv de muncă pe anul 1978 ; e- 
xecuția bugetului sindicatului pe 
1977 și proiectul bugetului pe anul 
în curs.

în continuare, s-a trecut la alege
rea organelor de conducere colectivă 
ale întreprinderii și a comisiilor. Au 
fost aprobate componenta numerică 
și nominală a consiliului oamenilor 
muncii, a biroului executiv al. consi
liului. președintele, prim-vicepre- 
ședintele și vicepreședinții consiliu
lui, consiliile și comisiile pe proble
me ale comitetului sindicatului, co
misiile pe domenii ale consiliului 
oamenilor muncii, precum și repre
zentanții oamenilor muncii din în
treprindere pentru a fi aleși în con
siliul oamenilor muncii al centralei 
industriale.

Adunarea generală g acordat titlul 
de fruntaș în întrecerea socialistă 
secției mecanice — locul I, secției 
forjă grea — locul II și secției mon
taje probe — locul III.

Dînd glas dorinței unanime a parti- 
cipanților, președintele sindicatului 
din întreprindere adresează tovară
șului Nicolae Ceaușescu rugămintea 
de a lua cuvintul la adunare.

Primit cu cele mai calde sentimen
te, într-o atmosferă de mare însufle
țire, ia cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu viu in

ÎN PAGINA A III-A : Din cuvintul participanților 
la adunarea generală a oamenilor muncii de la 

întreprinderea de mașini grele București

teres, cu deplină satisfacție și apro- 
. bare de cei prezenți, fiind subliniată 
de puternice aplauze și ovații.. Ea va 
fi dată publicității.

Exprimînd recunoștința pentru in
dicațiile și orientările deosebit de 
prețioase, cuprinse în cuvîntare, par
ticipanții la adunare scandează cu în- 

1 flăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — muncitorii !“. Sint mo
mente de adîncă semnificație, care 
relevă cu deosebită forță unitatea 
strînsă a întregii națiuni in jurul glo
riosului nostru partid comunist, că
lăuzitorul încercat al poporului ro
mân pe calea făuririi unei vieți noi, 
libere și îmbelșugate, în jurul secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care și-a 
consacrat întreaga viață și activitate 
revoluționară binelui și fericirii celor 
ce muncesc, propășirii și măreției 
României socialiste.

în același timp, colectivul acestei 
mari întreprinderi își reînnoiește le- 
gămintul de a sluji, cu abnegație și 
devotament revoluționar, partidul, 
patria și poporul, de a contribui, cu 
întreaga energie și capacitate crea
toare. la înfăptuirea obiectivelor ac
tualului cincinal, a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R., a luminosului 
program de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare a patriei spre comunism.

I-> un oraș fără peri- 
ferie ; pe orice 
poartă a sa vei 

intra, te vei afla fie 
printre uriașe ziduri 
de uzină, fie printre 
alveolatele blocuri de 
locuințe cu multicolore 
firme la parter, fie 
printre case mici dar 
vînjoase, înfipte în 
stîncă, agățate de mu
chia ei, fie intre vile 
înconjurate de brazi, 
pe terase largi și lungi, 
cu trepte domoale. La 
una din margini ieși, 
pe nesimțite, in co
muna suburbană — 
dar și ea de pe acum 
urbanizată — cu șosea 
largă, piețe, rondouri, 
parcuri, adiacente ale 
geometriilor munici
pale. Nimic zdrențuit 
la poalele Tîmpei — 
cum le place gazetari
lor să zică — nici unul 
din franjurile acelea 
funinginoase și mocir
loase rămas din vre
muri imemoriale prin 
alte foste tirguri și pe 
care acum foarfecă 
edilitară le taie, in 
fiecare an, fără nici o 
nostalgie.

Iar în oraș, alte ora
șe, cu individualitate 
și sens propriu de 
existență, fabrici în
tinse pe zeci de hecta
re, pe care nu le poți 
niciodată străbate pe 
jos, uzina de autoca
mioane, de pildă, cu o 
intrare ce-i drept urită 
și strimtă, cu un club 
prea mic, neînsemnat, 
în dreapta.Si.un, para
pet prea cărunt, în stin
gă, dar pulsîrid febril 
deîndată ce ai trecut de 
poartă, prin forfota a 
mii și mii de munci
tori, care au aici locuri 
de muncă, restaurante, 
drumuri de fier, sală 
de spectacole, labora
toare, școli, birouri, 
ateliere de proiectare, 
intr-un fel de așezare 
de un tip nou și de 
o constituție inedită. 
Da — ne spune secre
tarul comitetului de 
partid — e ca un 
oraș de sine stătă
tor, intră mulți oameni 
tineri în el, iși fac fa
milie aici, iși înteme
iază locuințe, iși cresc 
copiii, îi îndrumă către 
școlile uzinei, creează 
alături de fiii și nepo
ții lor și sint legați, 
toți, de produsul ultim, 
care zboară pe toate 
șoselele țării și pe 
multe din șoselele lu
mii.

Pe perete e un pia
nistei-, unde de la 
punctul auriu Brașov 
pleacă fire albe pe 
continentele roze. Si
gur, vehiculele aveau 
un anume regim de 
utilizare pe drumurile 
țării, , dar cînd s-a ono
rat comanda colum-

biană, s-a studiat in
fluența climei andine 
asupra lichidelor și 
garniturilor, iar altă
dată, împreună cu 
specialiști chinezi, po
sibilitatea ca praful 
perfid adus de vînturi 
de pe marele podiș al 
lumii să nu poată pă
trunde în fagurii gin
gași ai radiatoarelor, 
iar undeva, intre tro
pic și ecuator, în jun
gla africană, să nu se 
încălzească peste mă
sură viscerele motoru
lui, iar stăruitoarele 
cețuri engleze să nu 
macereze, prin excesi
vă umiditate, nervura- 
țiile nevăzute ale unor 
sisteme — și așa mai 
departe.

Umbli încet, după 
enorma bandă, care a- 
lunecă lent — și care 
primește de pe laturi 
din văzduh, prin o- 
frandele macaralelor și 
scripeților, membrele 
întregului — și urmă
rești mișcările iuți ale 
unor oameni ageri care 
apasă ușor pe butoa
nele luminoase de co
mandă cu program, 
studiind din priviri re
pezi asamblările auto
mate, minuind abil 
pistoale grele, chei 
mici, șurubelnițe, dălți, 
tablouri de bord, du- 
cind ușurel, spre gă
vanul lui, motorul di- 
nosauric ce valsează 
in lanțuri, alegind eu 
degete de dantelărese 
firele. potrivite din 
snopul policrom al le
găturilor electrice. Și 
deodată fluviul acesta, 
ce pare molcom, te 
lasă pe mal, el trecind 
prin cuptoarele de 
vopsitorie, cu miros 
pătrunzător, pentru ca 
să reapară în culori și 
lumini noi. Pășești iar 
alături de el, rămii o 
vreme lingă pista de 
încercare, unde mașina 
merge vijelios pe ci
lindri ficși — prima 
încercare a identității 
ei — și, deodată, te 
afli in curte, unde 
verzi, roșii, cenușii, 
autocamioanele nou- 
născute zburdă în nin
soarea rară, nepăsă- 
toare la frig și zloată. 
La cîteva minute, un 
vehicul complet...

Aici te intîlnești 
pretutindeni cu 
știința, cu in

teligența scormonitoa
re și aplicată, cău- 
tînd necontenit în 
mod obiectiv necesar, 
soluții noi, pentru că 
dacă oprești cercetarea 
tehnică și cercetarea 
economică, ori pros
pectarea pieței mon
diale intr-un moment 
dat, considerindu-te 
satisfăcut, rămii verti
ginos în urmă și te

trezești într-un con de 
umbră, apoi într-un 
unghi negru definitiv. 
Inserția științei e, aici, 
universală ; privind cu 
gîndul, de sus, acest 
uriaș organism care e 
uzina, înțelegi că, în
tr-un fel, ea însăși a 
căpătat un fel de simt 
creator, care-i dă un 
neistovit impuls spre 
autoconspectare și au- 
tocercetare.

Aici, în uzină, nu 
mai poate intra oricine 
și oricum, candidații 
la titlul de muncitor 
constructor de cami
oane trec prin probe 
științifice, primul lor 
drum e la un serviciu 
administrativ, dar al 
doilea, la laboratorul 
de psihologie experi
mentală și sociologie, 
unde, așezați in bănci, 
primim și noi, vizita
torii ocazionali, testele 
jucăușe in aparență, 
dar atît de serioase 
prin ceea ce relevă 
cind se cumulează ; 
trecem și pe la ginga
șele aparate care mă
soară indeminarea 
mîinii, reflexele, ca
pacitatea de orientare, 
precizia privirii . și, 
într-un fel, chibzuință, 
aici se hotărăște cine 
se va îndrepta spre a- 
gregate, spre mașină
rii electronice, spre 
turnătorie sau vopsito
rie, bineînțeles după 
ce a fost ascultată do
rința țîn.ărului ' solici
tant și apoi, după ce a 
trecut prin cursul de 
specialitate, prin școa
lă, prin . examenul de 
atestare, după ce s-a 
familiarizat, prin prac
tica la locul de lucru, 
cu ceea ce va avea a 
face.

în discuția cu gaz
dele e rostit 'mereu 
cuvintul studiu : con
versația nu poate evi
ta, în nici un compar
timent, cuvintele pro
blemă și soluție ; se 
revine insistent asu
pra termenilor siste
matizare, perfecționa
re, optimizare. Ei sint 
incluși, secundă de se
cundă, în procesul 
creației tehnice și se 
află, ca o esență inefa
bilă, în fibra fiecăruia 
din miile de repere 
care alcătuiesc armo
nios produsul final.

Ce fac aceste multe 
mii de oameni 
în timpul liber? 

Ce vor face în timpul 
lor liber, sporit — 
de-acum încolo — ei și 
ceilalți oameni ai 
muncii din Brașov ?

Valentin 
SILVESTRU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

galați: 4000 tone tablă groasă peste plan
Harnicul colectiv al laminorului 

de tablă groasă de pe platforma 
Combinatului siderurgic Galati con
tinuă să se afle și în acest an in 
fruntea întrecerii socialiste desfă
șurate aici. Pină în prezent, oame
nii muncii din cadrul laminorului 
au realizat peste plan mai mult de 
4 000 tone tablă groasă. Acestei can

tități suplimentare i se adaugă cele 
obținute peste plan de colectivele 
uzinei de laminate plate din cadrul 
combinatului : 600 tone bandă și
tablă laminată la rece. 1 000 tone 
tablă zincată. produse mult solici
tate de industria constructoare de 
mașini din tară. (Dan Plăeșu).
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Mare i-a fost mirarea lui 
gafon Luchian, din Sarichioi, 
cînd a Văzut că lebăda penare 
o. găsise la marginea comunei 
purta la git un inel din material 
plastic și la un picior un alt 
inel subțire din aluminiu, am
bele cu cifre și inscripții. Bă
nuind omul că inelele au rostul 
lor, s-a adresat laboratorului a- 
grosilvic al Institutului de cer
cetări și proiectări Delta Dună
rii din Tulcea. Nici nu bănuia 
că in felul acesta face un 
serviciu științei.

— Este pentru prima 
cind la noi in țară a fost 
perat, de la o lebădă, un inel 
din material plastic cu inscrip
ție — ne spune cercetătorul J.B. 
Kiss. Inelarea este practicată de 
oamenii de știință din dorința 
de a elucida misterele care mai 
dăinuie în legătură, cu mlgrația 
lebedelor. In lume, cele mai 
multe din aceste inele se pierd 
și chiar dacă sint găsite de ci
neva, rareori mai ajung acolo 
unde trebuie.
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capcane
Inspectoratul silvic al județu

lui Argeș ne trimite „Scrisoarea 
de trăsură pentru coletărie nr. 
351 266 din 10 ianuarie 1978", în
soțită de explicația : „Cu acest 
document am trimis pe adresa 
Inspectoratului silvic Buzău 5 
colete, care n-au ajuns nici a- 
cum, după mai bine de o lună 
de zile, la destinație. Pe bună 
dreptate, buzoienii nu vor să ne 
achite factura, pe motiv că n-au 
primit coletele. Ne-am adresat 
coletăriei din gara Pitești, să 
vadă pe ce linie moartă s-or 
afla coletele noastre, la care ni 
s-a răspuns : «Pentru a le ur
mări pe traseu pînă la Buzău 
trebuie să achitați mai întîi o 
taxă de 100 lei». Vasăzică, 
după ce că ne fac necazuri, ne 
mai pun să le și plătim un «su
pliment». Te pomenești că, în- 
trucît coletele noastre conțineau 
50 de capcane pentru răpitoare, 
le-o fi «răpit» cineva".

S-ar putea, dar o să cadă 
el în capcană.
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Gem
cu cioburi

„Am citit in- rubrica -«t.'aptul 
divers» că o dată un cititor a gă
sit un ac in pline, altul o sirmă 
în iaurt, iar unul și-a rupt o 
măsea din cauza unei pietricele 
din conserva de fasole cu cos
tița. Acum se vede treaba că 
i-a venit și soției rindul s-o pă
țească — ne scrie Ion Teșileanu 
din Ștefăneștii de Jos — Ilfov. 
Vrînd să mănince o felie de 
piine cu unt și gem, era gat-i- 
gata să-și taie limba din cauza 
unui -corp străin», mai exact un 
ciob de sticlă, pe care vi-l tri
mit ambalat in eticheta produ
cătorului''. Citim eticheta : „Gem 
de caise descojite-C.L.F. Chiși- 
neu Criș". în încheiere, cititorul 
ne întreabă : „Ce s-ar fi putut 
intimpla dacă ciobul ajungea la 
unul din cei doi copii sub pa
tru ani pe care-i am ?“ Odată 
cu ciobul cu pricina, expediem 
întrebarea 
torului, de 
răspuns.
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la care așteptăm

ziceaUna
alta

S-a supărat foc într-o zi pe o 
prietenă, care uitase să-i cum
pere ziarul. Era o cititoare foar
te... pasionată.

— Vai, tu, dacă ai ști cite al'ii 
din ziar...

Și afla exact ce-o „pasiona" : 
cite un anunț de la mica publi
citate. După care batea la ușa 
celui care dăduse anunțul :

— Am citit în ziar că închi
nați o cameră. Mă numesc Vio
rica Georgescu și sint studentă 
Ia agronomie. Tare aș vrea să 
locuiesc singură, să pot învăța. 
Dacă vreți, vă pot da și un a- 
vans de cîteva sute de lei, că 
tocmai mi-a trimis tăticu bani.

— Poftiți să vedeți camera.
— îmi place. Pot să mă mut 

chiar de azi ?
Și se muta chiar în aceeași zi, 

■ fără' ca nici unuia din cei înșe
lați din Cluj-Napoca să-i vina 
ideea măcar s-o legitimeze. I-au 
pus la dispoziție cite o cameră, 
contra avans, lăsînd-o apoi sin
gură acasă. De cum se vedea 
singură, se și apuca să cotro- 
băie, înșfăcînd tot ce-i cădea 
mai de valoare la îndemînă. 
Pînă deunăzi, cînd a fost dibu- . 
ită de organele de miliție și re
ținută. Nu e nici studentă și n-o 
cheamă nici Georgescu, ci Vio
rica Buna (numai bună nu 
din Căpîlna Bihorului.
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Pe unde 
umbli, 
Dumitre ?
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Se numește Dumitru Buturugă. 
Are 18 ani. S-a născut in orașul 
Adjud, in ziua de 13 iunie 1959. 
Domiciliul : municipiul Galați, 
strada Partizanilor nr. 6. Pe la 
mijlocul lunii ianuarie a plecat 
de acasă fără adresă. Mama lui 
— după cum ne-a mărturisit, 
îngrijorată — îl știa de băiat cu
minte și incapabil de astfel de 
fapte. Cu atit mai mare ii este 
acum tristețea. Auzi, Dumitre ? 

unde umbli ?
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'
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TIMP SI ORGANIZARE PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
 b n■ ,

Be Aha pentru Intrarea 
in funcțiune este concentrarea 
forțelor la obiectivele restante

Potrivit prevederilor planului, în 
momentul de față toate instalațiile 
Combinatului de îngrășăminte chimi
ce din Bacău ar trebui să producă 
din plin. Nu funcționează însă 
și, din acest motiv, în luna ia
nuarie n-a fost realizat un important 
volum de producție. O asemenea'si
tuație este de-a dreptul paradoxală, 
întrucît o serie de instalații de bază 
ale combinatului — fabrica de dia- 
moniu fosfat, cea de amoniac și pri
ma linie de producere a acidului 
sulfuric — sint terminate de multă 
vreme și ar putea intra în funcțiune 
în orice moment. De ce, totuși, nu 
produc ?

Cauza principală constă în începe
rea și construirea diferitelor insta
lații fără respectarea strictei interde
pendente tehnologice dintre ele pe 
parcursul procesului de producție. 
Atit Trustul de construcții industria
le din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — executantul lucrării — 
cit și beneficiarul de investiții au 
omis una dintre cele mai importante 
obligații comune : studierea și cu
noașterea profundă a investiției din 
punct de vedere tehnologic. în ve
derea punerii în funcțiune în succe
siunea firească a diferitelor unități 
ale combinatului. Mai exact spus, fa
brica de diamoniu fosfat nu funcțio
nează, deoarece nu dispune de ma
teria primă necesară — amoniac și 
acid fosforic — care ar trebui furni
zată de- alte două capacități ale com
binatului : fabrica de amoniac și, 
respectiv, cea de acid fosforic. Dar 
fabrica de acid fosforic se găsește 
abia în faza de început a lucrărilor. 
Cît privește fabrica de amoniac, in
trarea acesteia în funcțiune este con
diționată de terminarea centralei 
termoelectrice, obiectiv la care lu
crările sînt mult întîrziate față de 
termenul prevăzut în grafice.

Acționează acum stăruitor, cu ma
ximă energie și hotărîre, factorii de 
răspundere pentru recuperarea res
tanțelor și punerea grabnică în func
țiune â instalațiilor combinatului ? 
Nu ! Constructorul lucrează sub ce
rințe și posibilități. în ritm lent, 
necorespunzător. O primă dovadă : 
munca este organizată într-un singur 
schimb. Tovarășul Mihai Hirțe, di
rectorul grupului de șantiere Bacău 
al trustului amintit, pare foarte mul
țumit că șantierul a realizat și chiar 
a depășit planul pe luna ianuarie. în 
schimb, nu-1 preocupă restanțele 
mari din anul trecut ce trebuie re
cuperate. Să le precizăm. La fa
brica de uree, care trebuia predată

I
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între 27 februarie—8 martie, în 
magazinele din întreaga țară se or
ganizează „Decada mărțișorului". 
Cooperația de consum a luat mă
suri din timp pentru buna organi
zare a rețelei sale comerciale cu 
mărfuri, care să poată satisface 
cele mai diverse preferințe ale 
cumpărătorilor. Marile complexe 
comerciale, supercoopurile și ma
gazinele universale ale cooperati
velor de consum dispun de o mare 
diversitate de articole de îmbrăcă
minte pentru primăvară. Printre 
acestea se numără tricotaje și con
fecții, articole de galanterie fină și 
marochinărie — lenjerie, ciorapi,
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și In domeniul protecției munch

Banul bine chibzuit valorează milioane!
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Un tată : Caut altă școală. Nu 
las eu copilul meu să lucreze la tur
nătorie. Fum, gaze, praf, condiții 
grele...

Un director de școală : — A durat 
mult pină am completat clasa de 
specialitate. Cei mai buni se duc la 
alte meserii. Și e păcat. Topirea oțe
lului, modelarea, formarea și turna
rea cer pricepere, inteligență...

Un inspector general de la Minis
terul Muncii : — Duceți-vă la Uzina 
de utilaj petrolier—Tîrgoviște și o să 
vă schimbați părerea despre meseria 
de turnător...

Am pășit pe poarta acestei între
prinderi, aflată azi în inima orașului 
Tîrgoviște. Peste gard, blocuri. în in
cintă — hale vechi, hale noi. Spațiu 
prea mult de dezvoltare nu are. Cel 
mult, pe verticală. Tocmai în această 
direcție se și îndreaptă proiectele a- 
cestei întreprinderi, al cărei început 
datează de acum o sută cinci ani ! 
Am pășit și în hala turnătoriei. Să 
vezi și să nu crezi : de la un capăt la 
celălalt, cam cît lungimea unui teren 
de fotbal, poate și mai bine, nici un 
fir de praf, nici o dîră de fum. Nu
mai duduitul cuptoarelor, în care 
fierbea metalul topit, și podurile 
rulante care mutau dintr-un loc în 
altui oalele mari de turnare îți a- 
mintesc că te afli intr-o turnătorie 
de oțel.

— Cu doi ani în urmă dacă ne-ați 
fi vizitat — ne spune inginerul-șef, 
Vasile Cîrstea, de la fabrica de ar
mături și sfectoare calde — atunci ne 
vedeați lucrînd cu ușile deschise, 
înăuntru era fum. praf...

In timp ce mergem de la un cup

la montaj încă la sfîrșitul lunii mar
tie 1977, abia.s.e toarnă structura de 
rezistență de la hala de joasă pre
siune. iar la turnul de granulare s-a 
ajuns ia acoperiș. Ne-am interesat 
de numărul Celor care lucrează la 
construcția acestei unități. în total 
erau 34 de constructori — și aceștia, 
la unul din cele mai importante 
obiective care tine în loc intrarea în 
funcțiune a combinatului. în ce pri
vește preocuparea pentru creșterea 
gradului de mecanizare a lucrărilor, 
aceasta este neconcludentă ; am vă
zut, aici, doar o macara și două auto
basculante. Inginerul M. Beholțeanu, 
șeful punctului de lucru, ne-a spus 
că celelalte mașini din dotare nu pot

La Combinatul 
de îngrășăminte 

chimice din Bacău

funcționa din lipsa de combustibil. 
Ca atare, in luna ianuarie nu s-au 
executat lucrările de umplutură pre
văzute.

La alte obiective, cum ar fi struc
tura de rezistență pentru ventilatoa
rele de aer și gaze de la centrala 
electrică de termoficare, depozitul de 
uree și de diamoniu fosfat, turnul 
de răcire pentru fabrica de acid fos
foric, laboratorul chimic central, 
castelul de apă, lucrările au stagnat 
complet în această perioadă. La fa
brica de fosfogips, bunăoară, care 
trebuie să intre în funcțiune pînă la 
finele acestui an, iucrările sînt in 
„fașă". Nu atît din vina constructo
rilor, ci din lipsa de documentație și 
de materiale.

Este greu de găsit o explicație 
plauzibilă a acestei surprinzătoare 
scăderi de ritm din partea construc
torilor. Cu atit mai mult cu cit mo
dul în care și-au organizat și > iși 
desfășoară munca se află în total 
dezacord cu eforturile permanente și 
susținute, deosebit de rodnice, ale 
montorilor. Bine organizați, lucrătorii 
Trustului de montaj pentru utilaj 
chimic din București au reușit să 
monteze utilajele de la fabricile de 
acid sulfuric și de diamoniu fosfat 
într-un timp record. Ing. Teodor 
Artenie, șeful șantierului, ne spunea 
că pentru a cîștiga cît mai muît 
timp au fost organizate pentru pri
ma dată pe șantierele de acest fel 

cămăși, cravate din mătase natu
rală și sintetică, poșete, umbrele, 
cordoane etc. De asemenea. sînt 
bine aprovizionate raioanele cu ar
ticole de podoabă pentru femei, 
care oferă, între altele, mărțișoare, 
ca și raioanele cu articole de cos
metică și parfumerie, electroteh
nice și de uz casnic.

Un dar plăcut este, desigur, și o 
carte. Librăriile și raioanele de li
brărie din cadrul magazinelor co
operației de consum oferă cărțile 
preferate.

în fotografie: Supercoop „Palia" 
din Orăștie.

tor la altul, observăm deodată dire 
groase de fum îndreptîndu-se spre 
tavan. Văzîndu-ne nedumeriți, meca- 
nicul-șef al secției, ing. Romulus Ni- 
colescu, ne spune :

— O șarjă durează acum cam două 
ore și jumătate, față de peste trei 
ore, înainte. Aproape în tot acest 
timp funcționează și instalația de e- 
vacuare a prafului și fumului chiar 

Din experiența Uzinelor 
de utilaj petrolier Tîrgoviște

din cuptor, de sub boltă. Dar pentru 
ultimele zece-douăsprezece minute 
din procesul de elaborare a oțelului 
instalația trebuie deconectată. Fumul 
se ridică spre tavan și iese treptat 
prin hublourile acoperișului. Pentru 
accelerarea evacuării și a acestui 
fum vor fi instalate, încă în acest an, 
cîteva ventejectoare de tip „Ejex- 
Coandă", superioare sistemului vechi 
cu ventilatoare axiale în tavan, cind 
stăteam permanent în ceață, iar ceea 
ce se evacua afară, prin acoperiș, era 
luat de vînt și împrăștiat deasupra o- 
rașului. în timp ce consumul de ener
gie electrică era de două ori mai 
mare decît în prezent. Acum, cele 
trei instalații automatizate de evacua
re a noxelor scot de sub bolta cup
torului gazele fierbinți, , fumul și 
pulberile, le răcesc și separă ga
zele. Ba, mai mult : pulberile sînt 

loturi specializate de meseriași : su
dori, ridicători de utilaje grele, spe
cialiști în centfarea utilajelor dina
mice ș.a. Organizat în patru echipe, 
lotul de sudori condus de maistrul 
Ion Botescu, de pildă, a executat în
tregul volum de lucrări de pe plat
formă într-o perioadă de timp de 
două ori mai scurtă față de trecut.

Am insistat asupra felului in care 
muncesc montorii nu numai pentru 
a releva, prin comparație, neajunsu
rile care și-au făcut loc în activita
tea constructorilor. într-o mare mă
sură, montorii sint ținuți în loc toc
mai de către constructori. Datorită 
lipsei fronturilor de lucru, utilaje în 
valoare de peste 100 milioane lei 
stau în stoc, nemontate. Anevoios 
se muncește și acolo unde există ase
menea fronturi, din cauză că nu au 
fost pregătite condițiile de lucru pe 
timpul iernii.

— Nu putem începe montajul uti
lajelor in hala turbinelor de la cen
trala electrică de termoficare, ne 
spunea maistrul Petru Terenteac, 
deoarece nu a fost asigurată tempe
ratura minimă prevăzută.

Dacă la toate acestea mai adăugăm 
și greutățile pe care le creează unii 
furnizori — întreprinderea de pre
fabricate Buzău, care de peste un an 
de zile amină livrarea elementelor 
prefabricate pentru depozitul de fos
fogips, întreprinderea „Grivița roșie", 
I.U.C. Tîrgoviște și alte unități con
structoare de mașini, care nu expe
diază utilajele tehnologice necesare 
— este clară dimensiunea probleme
lor cu care sînt confruntați factorii 
angajați in realizarea acestui mare 
obiectiv de investiții.

Analize se efectuează, ședințe se 
țin. Poate chiar prea multe. Ele ră- 
mîn însă fără eficiență atîta timp cît, 
de fiecare dată, se raportează că mă
surile și sarcinile stabilite anterior nu 
au fost îndeplinite. Punerea în func
țiune cît mai urgentă a tuturor insta
lațiilor combinatului constituie o obli
gație de prim ordin a celor care 
concură la înălțarea acestui mare o- 
biectiv. Se impune deci o concentrare 
masivă de forțe atît din partea con
structorului și montorului, cît și a 
beneficiarului, pentru grăbirea ritmu
lui lucrărilor, respectarea riguroasă 
a ultimelor termene stabilite prin 
grafice, spre a se putea produce ast
fel, cît mai curînd posibil, îngrășă
minte în această unitate a indus
triei chimice.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor 
interesați că pot contracta asi
gurarea de accidente — la ale
gere — intr-una din cele 4 va
riante. fiecare din acestea pre- 
zentind caracteristici diferite, 
astfel : O Asigurarea de acci
dente cu sume asigurate lixe, 
totale, dc 15 000 de lei, la care 
primele de plată pe o durată de 
3 luni sau de 6 luni sint. de re
gulă. de 12 lei sau de 15 lei. in 
funcție de profesia persoanei 
care se asigură și de felul între
prinderii in care lucrează. © A- 
sigurarca dc accidente cu sume 
asigurate convenite, la care pri
mele de p'ată sint, în funcție de 
aceleași criterii, de regulă, intre 
1.60 lei și 4 lei pe an. pentru 
fiecare 1 000 de lei sumă asigu
rată si se pot achita si in rate. 
® Asigurarea familială de acci
dente, care cuprinde soții, pre
cum și copiii, indiferent de nu
mărul lor, in vîrstă de la 5 ani 
la 16 ani, la sume asigurate to
tale de 15 000 de lei pentru fie
care persoană. Prima de plată, 
pe o durajtă de 3 luni, este de 
25 lei, pentru toate persoanele 
cuprinse în asigurare.

© Toate aceste asigurări de 
accidente oferă si avantajul cu
prinderii în asigurare și a bunu
rilor casnice și gospodărești, 
pentru o sumă asigurată de 
5 000 de lei de fiecare poliță, 
fără vreo plată de primă supli
mentară.

înmagazinate direct în saci — cam 
două tone și jumătate de pulberi în 
24 de ore. Pentru a simplifica înma- 
gazinarea și transportul pulberilor la 
haldă, am adaptat la una din instala
ții un sistem de transformare a aces
tora în șlam umed, care se evacuează 
cu autobasculanta.

La compartimentul de protecția 
muncii, inginerul Teodor Pencea, in

spector de stat pentru protecția 
muncii, și inginerul Paul Bechet ne 
conving de eficiența acestei instala
ții : oamenii au devenit mai sănătoși, 
muncesc mai cu tragere de inimă. De 
asemenea, numărul absențelor în sec
ție — concedii medicale, învoiri și 
altele — s-au redus cu mai bine de 
o treime, iar fluctuația — cu un sfert. 
Concentrațiile noxelor sînt acum cu 
treizeci pînă la cincizeci la sută sub 
nivelul admis. Aerul este curat nu 
numai la locul de muncă, ci și în 
jurul uzinei, în cartierele învecinate 
ale orașului. Sînt tot atîtea realizări 
care protejează munca omului și 
sănătatea sa, fac meseria de înaltă 
răspundere a turnătorului la fel de 
atractivă ca oricare alta — de elec
tromecanic, strungar, electronist sau 
automatist.

Cele trei instalații, care servesc

LA COMBINATUL CHIMIC RÎMNICU VÎLCEA

Modernizarea tehnologiilor de fabricație
în acest an colectivul de muncă 

din cadrul Combinatului chimic 
Rîmnicu Vîlcea are de realizat o 
producție industrială cu 11,4 la sută 
mai mare față de realizările anu
lui trecut. Un prim factor care va 
asigura condițiile înfăptuirii aces
tor sarcini sporite constă în noile 
obiective ce urmează a fi puse in 
funcțiune pe parcursul anului. Chi- 
miștii vilceni au însă in centrul 
preocupărilor lor și alte puncte de 
reper, unul dintre ele fiind axat 
pe folosirea mai judicioasă a capa
cităților de producție. Dintr-un 
calcul realizat aici rezultă că prin 
sporirea cu numai un procent a 
indicelui de folosire a utilajelor și 
instalațiilor se va putea realiza la 
nivelul combinatului o producție 
suplimentară anuală în valoare de 
peste 50 milioane lei.

— în prezent se desfășoară o 
întrecere avînd ca principal obiec

PENTRU RECOLTE MARI ÎN 1978!
Rezultate care arată rezervele mari

de care dispunem

ce cooperativa agricolă 
Vodă a realizat, in medie, 

kg ; Grădiștea — 4 737 kg și
formulate la consfătuire am

La Consfătuirea de lucru consa
crată problemelor agriculturii, tova- 
făștii Nicolae Geaușescu arăta căfcin 
toate județele sînt unități agricole 
care, în aceleași condiții, au realizat 
producții de 2—3 ori mai mari de
ck media pe țară, chiar decît media 
județelor respective. Această situa
ție se întîlnește și în unitățile care 
fac parte din consiliul intercoope
ratist Cuza Vodă. Deși condițiile 
pedoclimatice au fost asemănătoare, 
iar baza tehnico-materială — ace
eași, s-au înregistrat diferențe de 
recoltă. La cultura porumbului, coo
perativa agricolă din Ceacu a obți
nut în 1977 peste 8 000 kg la hectar, 
în timp 
Cuza
5 669 „ , __ „ .
Rasa — 4 536 kg. în lumina indica
țiilor 
analizat cauzele care au determinat 
diferențele de recoltă și, împreună 
cu consiliile de conducere din coo
perativele agricole respective, am 
stabilit măsuri tehnice și organiza
torice menite să asigure creșterea 
randamentului la hectar.

Toate cooperativele agricole din 
consiliul nostru cultivă porumb in 
sistem irigat. Prin urmare, diferen
țele de recoltă nu se datoresc con
dițiilor naturale, ci modului cum au 
fost aplicate udările. La cooperati
vele agricole din Rasa și 
Vodă, programele de lucru 
deau date 
în cimp 
Numai că 
respectate 
udărilor a 
mini. Motivele 
subiectiv. La Grădiștea, de pildă, a 

Cuza 
preve- 
scoase 

pompare.
exacte cind să fie 
agregatele de 
aceste date nu au fost 
și, ea urmare. începerea 
întîrziat cu două săptă- 

au fost de ordin

cuptoarele de cinci tone pentru topi
rea otelului, constituind un sistem e- 
ficient de protecție a muncii și a me
diului ambiant, au influențat pozitiv 
și procesul de elaborare a oțelului 
prin scurtarea timpului de elaborare 
a șarjelor cu aproape 30 de minute, 
îmbunătățirea calitativă a oțelului și 
reducerea rebuturilor, precum și re
ducerea consumului de energie. Un 
calcul sumar ne-a demonstrat că nu
mai prin reducerea cu 26 kWh a con
sumului de energie electrică la o 
tonă de oțel, în comparație cu nivelul 
de acum doi ani, plus reducerea con
sumului de energie prin trecerea de 
la sistemul cu ventilatoare la eva
cuarea automatizată cu reținerea pra
fului, s-au obținut în decurs de un an 
economii de energie de aproape 2,5 
MWh, din care se pot elabora 3 261 
tone oțel. Iată cum o investiție plă
nuită pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă ale oamenilor, pentru 
sănătatea lor, la numai un an de zile 
are o eficiență economică de trei ori 
mai mare decît costul ei.

în loc de încheiere, o întrebare : 
De vreme ce există o experiență atit 
de bună și verificată de asigurare a 
unor condiții de muncă bune, sănă
toase, în toate turnătoriile, la care 
se adaugă și avantajele unei recupe
rări foarte rapide a cheltuielilor prin 
eficienta economică a acestor insta
lații. de ce se tărăgănează extinderea 
acestui sistem în toate turnătoriile 
din tară ?

Așteptăm răspunsul forului de re
sort — respectiv Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini.

Al. PLAIEȘU 

tiv punerea în valoare a tuturor 
deșeurilor și produselor secunda
re, relata secretarul organizației de 
partid. Astfel, din deșeurile no
minalizate au fost deja introduse 
în circuitul productiv 14 subpro
duse. Pe parcursul acestui an ur
mează să mai fie reciclate și va
lorificate alte 28 de deșeuri. La 
întrecere participă toți muncito
rii, care au formulat peste 40 de 
propuneri tehnice deosebit de va
loroase, ele vizînd atît recuperarea 
unor produse din deșeuri, cit si re
ducerea consumurilor specifice, 
modernizarea tehnologiilor de fa
bricație și reducerea importurilor. 
Numai din recuperarea unor pro
duse din deșeuri Combinatul chimic 
Rîmnicu Vîlcea va înregistra un 
spor de producție în valoare de 
peste 6 milioane lei, în vreme ce 
finalizarea propunerilor privind re
ducerea consumurilor specifice se

județul 
in ce 
de po- 

toate 
nostru

lipsit un timp uleiul pentru moto- 
pompe, din care cauză, in timpul ve
getației, irigarea culturilor nu s-a 
făcut la termenele prevăzute in bu
letinele de avertizare cu doze cores
punzătoare de apă.

Avînd în vedere că în Bărăgan 
potențialul solului este foarte ridi
cat, unităților agricole din 
nostru le revin sarcini mari 
privește sporirea producției 
rumb. Avem condiții ca în 
cooperativele din consiliul 
intercooperatist să se obțină, în me
die, cel puțin 7 000 de kg de porumb 
boabe la hectar 1 Pentru a se ajunge 
la asemenea producții, acționăm 
în scopul introducerii disciplinei și 
răspunderii la lucrările de irigații. Pe 
lingă pregătirea și utilizarea în cele 
mai bune condiții a utilajelor de iri
gat — sarcină care revine stațiunii 
pentru mecanizarea agriculturii — co
operativele agricole se ocupă. încă de 
pe acum, de organizarea producției 
și a muncii, între altele, se va ex
tinde cultura porumbului în benzi 
paralele cu soia, ceea ce va ușura 
mutarea aripilor de udare. Anul 
trecut, la Ceacu, această metodă a 
dat rezultate foarte bune, în timp 
ce la celelalte unități ea nu a fost 
aplicată. Se acordă mai multă aten
ție permanentizării udătorilor, 
canizatorilor și 
într-un 
Bogata.
4 000 kg 
trei șefi

me- 
șefilor de fermă, 

an și jumătate, la ferma 
care a obținut la porumb 
la hectar, au fost schimbați 
de fermă. De asemenea, la

Cooperativa agricolă Ovidiu, jude
țul Constanța, are terenurile în sis
temul de irigații Carasu. în studiul 
tehnico-economic întocmit odată cu 
planul de amenajare, s-a prevăzut 
ca prin irigarea culturilor, pe supra
fețele respective, cooperativa noas
tră să obțină sporuri apreciabile de 
recolte la hectar : 2 200 kg porumb, 
2 000 kg grîu, 30 000 kg lucernă 
masă verde. Realizarea unor aseme
nea sporuri de producție trebuie să 
asigure și un venit suplimentar de 
1 500 lei la hectar, ceea ce ar însem
na, pe întreaga suprafață, 2 200 C00 
lei anual. Recoltele obținute pe une
le suprafețe sint chiar mai mari de
cît cele prevăzute în studiile tehni- 
co-economice, ceea ce demonstrează 
că, în condițiile Dobrogei, prin iri
gații, recolta poate crește foarte 
mult. în 1977, de exemplu, pe 150 
hectare am realizat cite 9 000 kg po
rumb la hectar. Cu toate acestea, nu 
am reușit să realizăm veniturile pre
văzute, deoarece, pe ansamblul coo
perativei, recoltele au fost mai mici 
deciț cele stabilite în S.T.E. Anul 
trecut s-au realizat numai 5 020 kg 
la hectar, iar în 1975 — 6 700 kg. Cu
noaștem și cauzele. Datorită unor 
defecțiuni ale sistemului de irigații, 
pe o suprafață de 45 hectare, udările 
nu au fost făcute la t.imp și cu do
zele prevăzute de apă. în al doilea 
rind, s-au cultivat hibrizi necores
punzători pentru terenurile irigate 
din această zonă. Consider că orga
nele de specialitate au greșit atunci 
cînd au stabilit ca 30 la sută din po
rumbul cultivat în condiții de iri
gare să fie din hibrizii timpurii.

Ținînd seama de indicațiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu date la 
Consfătuirea de lucru consacrată 
problemelor agriculturii de a spori 
capacitatea productivă a pămîntului 
prin lucrări de îmbunătățiri funcia
re, inclusiv de irigații, vom acționa 
cu mai multă răspundere în vederea 
efectuării corecte a udărilor și apli
cării complexului de lucrări prevă

va converti intr-un spor de pro
ducție . globală de peste 5,2 mi
lioane lei. Prin folosirea unor de
șeuri pentru combustibil și recu
perarea căldurii gazelor de ardere 
la instalația de oxo-alcooli se vor 
economisi in acest an aproape 
40 000 tone combustibili conven
ționali.

Cit privește acțiunile de moder
nizare a tehnologiilor de fabrica
ție, ele se desfășoară pe un front 
larg și au început să-și arate roa
dele.

Iată cîteva preocupări cotidiene 
ale chimiștilor de. pe marea plat
formă vîlceană. Ei depun eforturi 
pentru a-și spori contribuția la în
făptuirea prevederilor programului 
suplimentar de dezvoltare econo- 
mico-socială a României adoptat 
de Conferința Națională a parti
dului. (Ion Stanciu).

în fotografie: vedere a Combina
tului chimic din Rîmnicu Vîlcea.

Grădiște;!, tractoriștii au fost mutați, 
fără justificare, de la o fermă la alta. 
Ca urmare, nu se mai știa unde a se
mănat fiecare, unde a arat, unde a 
prășit și a recoltat. Această situație 
ne-a determinat să legăm retribuția 
udătorilor și mecanizatorilor de ni
velul producției.

In. adunările generale au fost sta
bilite concret direcțiile prioritare 
de acțiune pentru sporirea produc
ției de cereale. In luna ianuarie au 
fost transportate la cîmp peste 5 000 
tone de îngrășăminte naturale față 
de cit era prevăzut, iar în februa
rie vom administra, peste prevederi, 
7 000 tone. Toate remorcile, toate 
atelajele cooperativelor sînt concen
trate acum la această lucrare. Ur
mătorul obiectiv — sămînța. în pre
zent, întreaga cantitate de sămință 
pentru campania de primăvară din 
soiuri de mare productivitate se află 
in unități. în cea mai mare parte, 
motopompele și utilajele de asper- 
siune au fost revizuite și reparate.

Vreau să ridic și cîteva probleme 
care depind de organele agricole, ju
dețene și centrale. La noi, cartarea 
agrochimică nu s-a mai făcutj de 
cinci ani. în această situație și' în- 
grășămintele chimice sînt adminis
trate empiric. Eliberarea terenului 
și transportul cocenilor din cîmp nu 
sînt «tuși de puțin neînsemnate. 
Cu toate acestea nu s-a repartizat 
motorină pentru aceste lucrări. Sin- 
tem hotăriți ca prin aplicarea 
rectă a irigațiilor și executarea 
răspundere a celorlalte lucrări 
obținem în 1978 recolte mari pe 
te suprafețele.

Ion NĂSTASE 
președintele consiliului 
Intercooperatist Cuza Vodă, 
județul Constanța

co- 
cu 
să 

toa-

zut. Pentru ca apa să poată fi folo
sită rațional, pînă la redimensiona- 
rea canalelor de aducțiune, in ca
drul unităților din consiliul intercoo
peratist se va realiza o mai bună 
amplasare a solelor, pe culturi, ast
fel îneît să se asigure oricînd canti
tatea de apă necesară. împreună cu 
direcția agricolă vom stabili o struc
tură mai bună a hibrizilor cultivați, 
în funcție de condițiile locale.

Obținerea unor randamente mari 
la culturile irigate presupune rezol
varea unor probleme cu care ne 
confruntăm. în primul rind, trebuie 
asigurate ce] puțin 200 kg îngrășă
minte chimice — substanță activă — 
la hectar. Pentru a suplini lipsa a- 
cestora, noi am administrat pe cele 
75 hectare prevăzute a se cultiva cu 
legume cite 60 tone gunoi de grajd 
la hectar. Nu avem posibilitatea să 
fertilizăm cu îngrășăminte naturale 
suprafețele destinate cerealelor. De 
aceea trebuie să se livreze și cele 
chimice. De asemenea, întreprinde
rea de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare ar trebui să 
revizuiască parametrii actuali ai ca
nalelor vechi, care nu mai cores
pund, astfel incit să se poată asi
gura apa necesară. întreprinderile 
constructoare de mașini agricole, pre
cum și stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii trebuie să revadă actua
lele utilaje de deschidere a brazde
lor pentru irigat — mai precis cul
tivatoarele echipate cu rărite — care 
nu fac o lucrare de calitate bună.

în ce ne privește, cooperatorii din 
unitatea noastră, în frunte cu co
muniștii, au și trecut la acțiune pen
tru ca prețioasele indicații date de 
secretarul general al partidului să 
devină fapte, astfel incit să reali
zăm în acest an la porumb o pro
ducție de 7 000 kg la hectar, față de 
6 200 kg cît s-a prevăzut în plan.

Vasile MARINESCU 
inginer-șef la C.A.P. Ovidiu, 
județul Constanța
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Expresie a adincirii democrației socialiste, a afirmării autoconducerii muncitorești, 

a întăririi rolului conducător al clasei muncitoare in întreaga societate

Ieri, în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
a avut loc adunarea generală a oamenilor muncii 

de la întreprinderea de mașini grele București
Adunarea noastră generală — a 

spus in raportul prezentat SERGIU 
ILIESCU, secretarul comitetului de 
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii — se desfășoară la 
scurt timp de la evenimentul deose
bit de scump întregului popor, ani
versarea zilei de naștere a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, și împlinirea a 
peste 45 de ani de activitate revolu
ționară pusă în slujba înfăptuirii ce
lor mai înalte idealuri de libertate 
și dreptate socială, făuririi socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
străbun al patriei. împreună cu în
treaga națiune, oamenii muncii din 
întreprinderea de mașini grele vă 
aduc un cald și respectuos omagiu, 
mulțumiri fierbinți și întreaga recu
noștință pentru tot ceea ce întreprin
deți pentru progresul și prosperitatea 
României, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă.

întreprinderea noastră, care ocupă 
astăzi un loc important în procesul 
de industrializare socialistă a țării, 
este rodul gindirii și inițiativei dum
neavoastră de a se crea și dezvolta 
pe această platformă industrială o 
puternică unitate constructoare de 
mașini, mare producătoare de uti
laje energetice și tehnologice. cu 
performanțe la nivelul științei și teh
nicii contemporane.

După ce a enumerat produsele de 
înaltă tehnicitate fabricate la I.M.G.B.
— turbine de mare putere. utilaj 
chimic și siderurgic, linii de ciment
— vorbitorul a spus : în anul 1977, 
în fața colectivului de oameni ai 
muncii din întreprinderea noastră au 
stat sarcini de mare importantă. în 
această perioadă au fost initiate ac
țiuni pentru mai buna folosire a ca
pacităților de producție, creșterea 
productivității muncii, economisirea 
materiilor prime și materialelor, re
ducerea continuă a consumurilor e- 
nergetice și creșterea eficientei eco
nomice în toate compartimentele. 
S-a realizat o mai bună profilare a 
secțiilor prelucrătoare, avînd ca re
zultat o utilizare mai judicioasă a 
mașinilor de performanță.

Ansamblul măsurilor întreprinse, 
puternic susținute de întregul colec
tiv de oameni ai muncii, sub îndru
marea permanentă a organizației de 
partid, a condus la îmbunătățirea ac
tivității economice, la realizarea și 
depășirea principalilor indicatori de 
plan. Planul producției globale a fost, 
depășit cu 31.2 milioane lei. Planul 
productivității muncii a fost realizat 
în proporție de 101,8 la sută, întreaga 
producție suplimentară fiind reali
zată prin creșterea acestui indicator. 
Indicele de utilizare a mașinilor- 
unelte a crescut de la 66 la sută la 
87,2 la sută, iar la unele mașini de 
performanță acesta este de peste 95 
la sută. Au fost asimilate în fabri
cație motoarele inelare de 5.5 MW 
pentru acționarea morilor de ciment, 
turbinele de 12 MW, generatori de 6 
și 12 MW, au fost atinși parametrii 
proiectați la grupurile de 330 MW și 
50 MW, s-au realizat piese cu perfor
manțe ridicate, care au permis di
minuarea importului.

în anul trecut s-a realizat în în
tregime sarcina de reducere a chel
tuielilor planificate la 1 000 lei pro
ducție marfă, care au fost mai mici 
față de 1976 cu 71 lei. Cantitatea de 
metal economisită se ridică la peste 
2 100 tone.

în continuare, raportorul s-a oprit 
asupra principalelor neajunsuri, ale 
căror cauze se găsesc în întreprin
dere, ținînd de stilul de muncă al co
mitetului de partid, al consiliului 
oamenilor muncii, de modul în 
care fiecare lucrător simte răs
punderea sarcinilor c0-i revin. S-a 
arătat că, deși planul la pro
ducția globală a fost depășit, nu s-au 
realizat sarcinile planului la produc
ția fizică la turbine cu aburi, utilaje 
pentru industria chimică, pentru in
dustria materialelor de construcții și 
refractare. Nu au fost onorate inte
gral și la timp contracte care însu
mează 14 la sută din volumul total 
al producției.

Aceste nerealizări — a spus vorbi
torul — se datoresc și faptului că, 
uneori, am pus pe primul plan înde
plinirea producției globale și am ne
glijat realizarea unor produse care 
necesitau o manoperă mare și cu o 
valoare mică. De aceea, aprobăm in
tru totul recenta hotărîre a Comite
tului Pdlitic Executiv al C.C. al 
P.C.R. ca în viitor să se urmărească, 
în principal, realizarea producției fi
zice și a producției nete.

în ceea ce privește folosirea efi
cientă a mașinilor-unelte, s-a in
format adunarea generală că mai 
există încă importante rezerve neva
lorificate, în special la mașinile mici 
și mijlocii.

Recunoaștem în mod deschis — a 
precizat vorbitorul — că organizațiile 
de partid, de masă și obștești, con
siliul oamenilor muncii, conducerile 
secțiilor nu au reușit să desfășoare o 
muncă concretă cu fiecare lucrător, 
să creeze o puternică opinie de masă 
împotriva oricăror abateri de la dis
ciplina muncitorească.

Raportorul a analizat apoi modul 
în care se acționează pentru ridi
carea calității produselor. Comitetul 
de partid, consiliul oamenilor muncii, 
comitetul sindicatului, cadrele de 
conducere din servicii și secții — a 
spus el — trebuie să acționeze cu 
toată răspunderea pentru respectarea 
întocmai a prevederilor legii calită
ții. pentru îmbunătățirea continuă a 
tehnologiilor de fabricație si asigu
rarea unui nivel ridicat al condi
țiilor tehnice de execuție.

în ce privește reducerea cheltuieli
lor totale la 1 000 lei producție mar
fă, raportul a constatat că cheltuielile 
neeconomicoase au totalizat 36,7 mi
lioane lei. Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general . — a spus 
vorbitorul — că am reanalizat cu 
răspundere posibilitățile interne de 
care dispunem, reușind să ajungem 
pînă în prezent la o eficiență de 
800 lei la 1 000 lei fonduri fixe, și 
vom realiza sarcinile pe care ni 
le-ați dat în această direcție.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că anul 1977 a marcat un salt im

portant in ceea ce privește activita
tea de export, aceasta fiind cu 80 la 
sută mai mare față de anul prece
dent, realizîndu-se, totodată, primele 
livrări de utilaje de complexitate ri
dicată.

Măsurile adoptate recent la ședin
ța comună a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a Biroului 
Permanent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și 
a Consiliului de Miniștri, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceâușescu, 
cu privire la cointeresarea directă a 
oamenilor muncii la dezvoltarea con
tinuă a exportului, constituie un nou 
imbold pentru întreg colectivul de 
oameni ai muncii din întreprindere 
in vederea îmbunătățirii permanente 
a activității de export.

Raportul menționează că planul de 
investiții pe 1977 a fost realizat în 
proporție de 173 la sută, din care la 
construcții-montaj 103 la sută, dar că 
nu toate capacitățile prevăzute in 
plan au intrat în producție, ceea ce 
a lipsit întreprinderea de o produc
ție în valoare de peste 80 milioane 
lei.

Cu privire la realizarea prevede
rilor din contractul colectiv pe anul 
1977 — a spus vorbitorul — infor
măm adunarea generală a oamenilor 
muncii că din cele 44 măsuri au fost 
realizate integral un număr de 40, 
parțial — 3, iar una nu a fost înde
plinită.

Pentru anul 1978, după o largă con
sultare a oamenilor muncii din între
prindere, pe baza propunerilor fă
cute, s-a definitivat contractul colec
tiv cuprinzind 54 angajamente.

Din dezbaterile ce au avut loc în 
cadrul adunărilor s-a desprins ne
cesitatea perfecționării în continuare 
a formelor de autoconducere munci
torească, înțelegînd prin aceasta im
plicarea fiecărui colectiv, a fiecărui 
om al muncii la buna gospodărire a 
mijloacelor materiale și financiare, 
pentru folosirea lor judicioasă, in 
scopul obținerii unei eficiențe econo
mice maxime.

Un spațiu larg este rezervat în ra
port aplicării programului de ridi
care a nivelului de trai.

Prin majorarea retribuției cu 16 
la sută, personalul muncitor din în
treprinderea de mașini grele Bucu
rești a primit in plus, în cele 5 luni 
ale anului 1977, 12 milioane lei, fie
care om al muncii beneficiind, in 
medie, de un spor de retribuție de 
peste 200 lei lunar. Prin creșterea 
continuă a răspunderii oamenilor 
muncii pentru ridicarea și perfecțio
narea pregătirii profesionale și prin 
promovarea in categorii superioare 
de încadrare, aceștia au beneficiat, 
in perioada la care se referă rapor
tul. de sporuri de 5—10 la sută la re
tribuție.

în anul 1977 au fost repartizate 
oamenilor muncii de la I.M.G.B. 376 
de apartamente din fondul de stat 
și 89 apartamente proprietate per
sonală. Peste 300 de tineri au fost 
cazați în căminele de nefamiliști 
ale întreprinderii. Au fost create și 
funcționează 6 microcantine pe 
secții, au intrat în funcțiune noua 
policlinică și grădinița de copii cu 
320 de locuri. La odihnă și trata
ment au fost trimiși, în anul 1977, 
peste 800 de oameni ai muncii.

In acest trimestru au fost create 
condiții pentru aplicarea programu
lui de reducere a duratei săptămînii 
de lucru, în sectoarele cu condiții 
mai grele de muncă, ca o nouă ex
presie a grijii partidului față de om, 
față de calitatea vieții.

în continuare, raportul reaminteș
te principalii indicatori ai planului 
pe anul în curs : producția globală 
va crește cu 14,8 la sută, producția 
marfă cu 20,5 la sută, productivita
tea muncii cu 17.0 la sută, produc
ția netă cu 23,7 la sută, cheltuielile 
la 1 000 lei producție marfă yor fi 
reduse cu 43,6 lei, beneficiile vor 
crește cu 39,3 la sută.

Caracteristic pentru sarcinile de 
plan pe acest an nu este numai di
namica lor cantitativă, deosebit de 
importantă fiind latura calitativă a 
acestora, exprimată printr-o diver
sificare accentuată a gamei de pro
duse și asimilarea unor produse noi 
de mare tehnicitate, premiere pen
tru industria constructoare de ma
șini din țara noastră.

Planul de investiții pentru ahul 
1978, în valoare de 750 milioane lei, 
este asigurat cu documentații teh
nico-economi ce în proporție de 90 
la sută, utilaje din import — 80 la 
sută, iar cele din țară — 90 la sută.

Organizația de partid — a spus in 
încheiere vorbitorul — puternicul 
detașament muncitoresc din între
prinderea de mașini grele București, 
călăuziți permanent de exemplul 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceâușescu, de comunist de 
omenie, strălucit revoluționar și 
patriot înflăcărat, conducător încercat 
al partidului și statului nostru, re
marcabilă personalitate a vieții poli
tice internaționale, militant de frun
te pentru cauza păcii, destinderii și 
colaborării intre popoare, vă asigură 
că nu vor precupeți nici un efort de 
muncă și creație pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale, 
a Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comunism.

★
în cuvîntul său, IOSIF MUSTATEA, 

oțelar la oțelăria electrică, a spus : 
Conferința Națională a partidului — 
eveniment de însemnătate istorică în 
viața poporului nostru — a demon
strat încă o dată forța și clarviziu
nea politicii partidului, grija per
manentă pentru destinele țării 
noastre, pentru bunăstarea poporului. 
O expresie a acestei griji o consti
tuie majorarea retribuției oamenilor 
muncii, de care întreprinderea noas
tră a beneficiat încă din a doua lună 
a aplicării acestei măsuri.

Referindu-se la economiile de ma
terii prime și materiale, vorbitorul 
a propus apoi conducerii ministe
rului și centralei de resort să ia mă
surile necesare pentru asigurarea cu 
fier vechi de calitate corespunzătoa
re și să urgenteze măsurile în vede-

totodată_, 
fie de cea mai 
în acest fel să 
marcă similară

rea contractării utilajelor necesare în 
etapa a III-a de dezvoltare și mo
dernizare, pentru asimilarea princi
palelor mărci de oțel necesare între
prinderii. în încheiere, vă rog 
să-mi permiteți, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, să vă asigur că oțelarii de 
la I.M.G.B. nu vor precupeți nici un 
efort pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, făcînd, 
ca oțelul fabricat să 
bună calitate, puțind 
concureze orice altă 
pe plan mondial.

Ing. ALEXANDRU TEOFIL, șef de 
secție la forjă grea, a subliniat că 
această adunare generală marchează 
o nouă etapă in viața uzinei, un mo
ment semnificativ în vastul proces 
de adîncire a democrației socialiste 
în țara noastră. în continuare, vorbi
torul a prezentat rezultatele în pro
ducție obținute anul trecut în secția 
forjă grea, unde s-a realizat o pro
ducție medie lunară cu aproape 300 
tone piese brut forjate mai mare față 
de anul 1976. Ca urmare a măsuri
lor stabilite în adunările de partid 
privind îmbunătățirea calității pro
ducției — printre care mai buna co
relare a retribuției maiștrilor forjori 
și a șefilor de echipă cu indicele 
de calitate a pieselor forjate — pro
centul de rebuturi și remanieri, pe 
parcursul a numai 4 luni, a fost di
minuat cu peste 80 la sută față de 
perioada precedentă. După ce a arătat 
că pe anul în curs secția forjă grea 
are de realizat o producție de 30 000 
tone, cu mult peste realizările din anii 
precedenți, între care și unele produ
se noi, cum sînt : cilindri pentru la
minat benzi la rece, prăjini grele de 
foraj și arbori cotiți pentru motoare 

® Angajament ferm, comunist de a se acționa cu toate forțele pentru 
transformarea cantității intr-o nouă calitate

@ Hotărîre unanimă de a perfecționa stilul și metodele de muncă în toate 
compartimentele, la toate nivelurile de decizie și conducere 
a procesului de producție

© „Vom face din 1978, an hotărîtor al cincinalului, un an al rezultatelor 
maxime în creșterea beneficiilor, a eficienței întregii noastre activități"

diesel navale, vorbitorul a spus: 
„Pe măsura potențialului tehnic și 
uman al colectivului nostru și a mi
nunatelor condiții de muncă și viață 
ce ne-au fost oferite, ne propunem și, 
totodată, ne angajăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, ca 
pe întregul an 1978 să obținem o 
producție suplimentară de cel puțin 
300 tone piese brut forjate, cu o va
loare a producției marfă de peste 3 
milioane lei".

îngăduiți-mi să exprim, în numele 
muncitorilor, al celorlalți oameni ai 
muncii din fabrica de turboagregate 
bucuria și satisfacția pentru faptul 
că sînteți din nou în mijlocul nostru, 
ca o dovadă a prețuirii și încrederii 
pe care le acordați clasei noastre 
muncitoare, a grijii și înaltei răspun
deri comuniste cu care ne îndrumați, 
spre îndeplinirea sarcinilor mărețe 
ce ne revin, a spus în cuvîntul său 
PETRE CORBU, maistru, secretar 
al comitetului de partid de la tur
boagregate. Fabrica în care lu
crez a beneficiat direct de indi
cațiile dumneavoastră, de sprijinul 
prețios și nemijlocit pe care ni-1 
acordați. Vă raportăm că procedînd 
cum ne-ați indicat am sporit capaci
tatea de prelucrare a pieselor grele 
cu peste 15 la sută, fapt ce se con
cretizează intr-un spor de producție 
în valoare de peste 36 000 000 lei 
anual. în mod deosebit vă raportăm, 
tovarășe secretar general, că și capa
citatea de forjare a crescut cu 30 la 
sută prin realizarea presei de 
2 500 tone forță, pe care am exe
cutat-o conform indicației dumnea
voastră. în continuare, vorbitorul 
s-a referit la unele lipsuri înregis
trate în activitatea productivă, cum 
ar fi nerespectarea disciplinei tehno
logice, a disciplinei muncitorești, 
în acest sens, el a menționat ne- 
asimilarea la timp a turbinelor de 
putere mică, unele rămineri în urmă 
la executarea pieseior de la presa de 
12 000 tone, precum și faptul că nu 
s-a insistat suficient pentru găsirea 
unor soluții noi, constructive in ve
derea înlocuirii unor semifabricate 
turnate la turbina de 330 MW cu 
semifabricate de construcție sudată. 
Exprimind mulțumiri conducerii de 
partid și de stat, in mod deosebit 
secretarului general al partidului, 
pentru grija deosebită ce o poartă 
întreprinderii, prin dotarea acesteia 
cu utilaje și mașini de mare perfor
manță tehnică, pentru acordarea de 
locuințe celor care lucrează aici, pen
tru construirea de cantine și cămine 
pentru familiști și nefamiliști, vor
bitorul a spus în încheiere : Ne an
gajăm să înfăptuim exemplar sarci
nile ce ne revin, contribuind în a- 
cest fel, alături de 
la ridicarea patriei 
trepte de civilizație.

în cuvîntul său, __ _
BICI, director al întreprinderii de 
mașini grele București, a spus :

întregul nostru colectiv trăiește cu 
puternică emoție și cu justificată 
mindrie acest moment deosebit din 
viața sa, participarea dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceâușescu, 
la ședința forumului suprem de con
ducere al întreprinderii — adunarea 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii. îngăduiți-mi să vă ex
prim profundele sentimente de gra
titudine și recunoștință ce ne animă 
pe toți cei ce muncim la întreprin
derea de mașini grele București, 
pentru contribuția dumneavoastră 
inestimabilă la dezvoltarea unității 
noastre, la perfecționarea continuă a 
activității. în continuare, vorbitorul

întregul popor, 
noastre pe noi

EMANOIL BA-

— o pîrghie esențială o consti- 
îndeplinirea integrală și la ter- 
a planurilor de investiții. în ca- 
consiliului oamenilor muncii 
urmări cu mai multă exigență

s-a referit la sarcinile mobilizatoare 
ce revin întreprinderii în acest an, 
menționînd că în realizarea acestor 
obiective — și a celor de perspectivă 
mai îndelungată, vizînd creșterea 
cantitativă a producției și afirmarea 
tot mai viguroasă a laturilor calita
tive 
tuie 
men 
drul 
vom 
îndeplinirea planului de investiții pe 
acest an. Se impune să organizăm 
din vreme formații de lucru proprii 
pentru montarea și punerea în func
țiune a utilajelor, cu precădere a 
acelora care să rezolve radical pro
blema locurilor înguste. Avem da
toria să acționăm din vreme 
pentru a nu rămîne descoperiți cu 
forța de muncă calificată. în acest 
an, bunăoară, consiliul oamenilor 
muncii trebuie să adopte măsuri pen
tru calificarea celor 1 250 muncitori 
necesari în asigurarea locurilor de 
muncă ce se creează prin noile pu
neri în funcțiune.

FLORICA PETRICA, bobinatoare 
la secția alternatoare, a subliniat 
că în sectorul de fabricație bare 
unde peste 70 la sută din personalul 
muncitor îl reprezintă femeile, avînd 
o medie de vîrstă de 23 
asigurat condiții din ce 
bune pentru desfășurarea 
lor productive.

„Realizările obținute de 
derea noastră în anul 1977, a spus 
ea, dovedesc că și în industria con
structoare de mașini femeile își 
aduce o contribuție însemnată 
efectuarea unor lucrări de bună 
litate și de precizie. Acest 
cru demonstrează încă o dată juste

ani, s-au 
in ce mai 
activității
întreprin-

pot 
la 

ca- 
lu-

țea politicii partidului, a perseve
renței cu care militați personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceâușescu, 
pentru creșterea continuă a rolului 
femeii în viața economică, socială și 
politică a țării".

După ce a arătat că în activitatea 
întreprinderii se manifestă încă unele 
neajunsuri în folosirea mai judici
oasă și economisirea materiilor pri
me și materialelor, a utilajelor și 
mașinilor-unelte, în utilizarea la 
maximum a timpului de lucru și 
creșterea productivității muncii, vor
bitoarea a spus : „Personal, consider 
că sînt încă rezerve și posibilități de 
a se acorda și mai mare atenție de 
către consiliul oamenilor muncii ro
lului și loculUj pe care să-1 ocupe 
femeile în procesul de producție, in 
conducerea activității productive din 
unitatea noastră.

în continuare, vorbitoarea a făcut 
unele propuneri privind generaliza
rea tehnicii Înaintate prin consfătu
iri și schimburi de experiență intre 
atelierele care cooperează la reali
zarea produselor, mărirea numărului 
locurilor de muncă ce pot fi ocupate 
de femei, construirea unui cămin 
pentru tinerele fete, sprijinirea fa
miliilor care lucrează în schimburi 
și au copii mici, prin sporirea nu
mărului de locuri in grădinițe.

In cuvîntul său, ȘTEFAN RADU 
DUCA, tehnician, secretarul Comite
tului U.T.C. al întreprinderii, a a- 
rătat că munca politico-educativă 
a organizației U.T.C. a avut ca orien
tare principală antrenarea tine
retului la realizarea sarcinilor de 
plan, la acțiunile de muncă pa
triotică, preocuparea pentru cali
ficarea tinerilor și stimularea partici
pării lor la creația tehnico-științifică. 
Implicîndu-ne direct în pregătirea 
forței de muncă și in ridicarea califi
cării tinerilor — a spus vorbitorul — 
am contribuit în anul trecut la cali
ficarea a peste 700 de tineri și la per
fecționarea pregătirii profesionale a 
unui număr de 1 900 tineri. Concomi
tent, peste 500 de tineri își ridică ni- 
veiul de cunoștințe și pregătire la di
verse forme ale învățămîntului seral.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, vorbitorul a spus : Uteciș- 
tii și toți tinerii din intreprinderea 
noastră știu că vă datorăm dumnea
voastră hotărîrea ca în viitor se
cretarii comitetelor U.T.C. din între
prinderi să îndeplinească și sarcina 
de vicepreședinți ai consiliilor oame
nilor muncii, Mulțumindu-vă din 
toată inima pentru această nouă și 
elocventă dovadă de grijă și încrede
re în tineri, in organizațiile U.T.C., 
vă încredințăm că privim această sar
cină cu responsabilitate, că înțelegem 
necesitatea de a acționa cu și mai 
multă hotărîre, sub conducerea orga
nizației de partid, pentru înfăptuirea 
sarcinilor economice, pentru educarea 
comunistă a tinerilor din întreprin
derea noastră.

în cuvintul său, tovarășul NICOLAE 
IANA, turnător-formator la turnătoria 
de oțel, secretar adjunct al comite
tului de partid al întreprinderii, 
a spus : „Participarea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceâușescu, la lucrările acestei adu
nări reprezintă pentru noi, toți cei 
ce muncim in această întreprindere, 
un act cu semnificație politică de
osebită care subliniază prin el în
suși rolul și însemnătatea acestor 
largi forumuri ale democrației mun
citorești. Am primit cu deosebită 
bucurie recenta dumneavoastră ini
țiativă privind îmbunătățirea legii 
retribuției, măsurile de sporire a 

cointeresării oamenilor muncii în re
alizarea de beneficii cît mai mari de 
către întreprinderile în care lucrea
ză. în numele celor peste 1 800 de 
muncitori din sectoarele calde, vă 
transmitem mulțumirile noastre cele 
mai sincere pentru grija deosebită 
ce o purtați îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și viață și vă raportăm că 
în uzina noastră s-au creat toate 
condițiile ca în aceste sectoare de 
muncă să se aplice, potrivit hotă
rîrilor Conferinței Naționale a par
tidului, reducerea săptămînii de lu
cru la 46 ore". Pentru ca oamenii 
muncii să-și poată petrece timpul 
liber întir-un mod cit mai plăcut și 
util, vorbitorul a propus construirea 
pe această mare platformă indus
trială a unui club muncitoresc, 
precum și a unei baze sportive. La 
realizarea lor — a spus vorbitorul — 
sîntem hotărîți să ne aducem și noi 
o importantă contribuție prin muncă 
voluntară.

în legătură cu această propunere, 
tovarășul NICOLAE CEÂUȘESCU a 
făcut următoarea precizare :

„Anul acesta aveți pentru investi
ții circa 800 milioane lei și văd că 
construiți încă foarte greoi, așa cum 
este hala nouă în care ne aflăm. 
Dacă vă luați angajamentul să redu
ceți cu cel puțin 25 la sută consu
mul de metal și de alte materiale 
pentru construcții, să realizați cu 
muncă voluntară acest club și chiar 
o cantină, cu sînt de acord să încea
pă lucrările chiar anul acesta". (A- 
sistența a primit cu puternice aplau
ze, cu urale și ovații propunerea 
secretarului general al partidului, 
expresie a grijii partidului și statu
lui nostru față de condițiile de viată 
ale oamenilor muncii. în picioare, 

se 
tot

în această 
ale activi- 
inimă pen

tovarășe 
ridicarea 

trepte

participanții la adunare au scandat 
îndelung : „Ceâușescu — P.C.R. !“, 
„Ceâușescu și poporul !“).

După ce a subliniat efortu
rile mari ce se întreprind în di
recția îmbunătățirii condițiilor de 
muncă în sectoarele de activitate in 
care predomină muncile grele, anual 
alocîndu-se fonduri însemnate pen
tru modernizarea fluxurilor tehnolo
gice, utilajelor și halelor de produc
ție, vorbitorul a spus : „în activi
tatea mea profesională, ca șef 
de echipă, cit și în răspunderea 
încredințată de organizația de par
tid, ca secretar adjunct al comitetu
lui de partid pe întreprindere, au 
existat unele neajunsuri, care 
regăsesc în faptul că nu peste 
am reușit să întronăm disciplina se
veră care să fie respectată de oa
menii muncii, că mai avem încă 
multe absențe nemotivate și întir- 
zieri, că nu peste tot am reușit să 
încetățenim o atitudine nouă față 
de muncă. Angajez prin cuvîntul 
meu organizația de partid, de sindi
cat și tineret, întregul colectiv de 
muncă din secția turnătorie la o ac
tivitate fructuoasă în acest an, acti
vitate care să conducă la obținerea 
unui loc fruntaș în întrecerea din
tre secții pe anul 1978“.

Ca imul care muncesc 
uzină din primele clipe 
tății sale, mulțumesc din 
tru efortul neobosit pe care îl des- 
fășurați dumneavoastră, 
secretar general, pentru 
României pe cele mai înalte 
ale civilizației, pentru bunăstarea și 
fericirea poporului, pentru intro
ducerea în toate locurile de muncă 
a adevăratei democrații — democra
ția muncitorească, a spus muncitorul 
GRIGORE CARJAN, controlor de 
calitate la secția montaj probe. în 
continuare, vorbitorul a arătat că o 
preocupare deosebită a consiliului 
oamenilor muncii a constituit-o ridi
carea prestigiului mărcii fabricii, atit 
în țară, cit și peste hotare. Permite- 
ți-mi să vă raportez — a spus el — 
că în anul 1977 pe poarta uzinei noas
tre nu a ieșit nici un produs 
din secția montaj turbine care 
să nu corespundă parametrilor de 
calitate. Dacă ne mindrim cu ca
litatea produselor exportate, nu 
același lucru putem spune și de rea
lizarea planului la export. In legă
tură cu aceasta, vorbitorul a ară
tat că nu toate cadrele tehnico- 
economice au manifestat receptivi
tate față de sarcinile de export, fată 
de problemele apărute pe fluxul de 
fabricație, de ele ocupîndu-se un nu
măr restrîns de cadre.

Un imbold deosebit vor însemna 
pentru muncitorii care lucrează di
rect pentru produsele de export noile 
măsuri propuse de dumneavoastră, 
tovarășe secretar generai, privind 
constituirea fondului întreprinderii 
pentru organizarea excursiilor în 
străinătate, pentru cei mai merituoși 
dintre ei. Vorbitorul a făcut consi
liului oamenilor muncii un șir de 
propuneri privind îmbunătățirea ac
tivității de export.

Exprim în numele comuniștilor din 
secția sculărie — a spus in cuvintul 
său matrițerul AUREL GRAUR — 
profunda noastră recunoștință pentru 
grija permanentă pe care secretarul 
general al partidului o manifestă 
față de viitorul națiunii, față de 
bunăstarea clasei muncitoare și — o 
spunem cu mindrie — față de dez
voltarea și dotarea la cel mai înalt 

grad al tehnicii a întreprinderii de 
mașini grele București.

în continuare, vorbitorul a criticat 
unele neajunsuri și lipsuri, intre care 
calitatea oțelului de scule, faptul că 
acesta este uneori greșit marcat, că 
nu se produc întotdeauna scule de 
cea mai bună calitate. Calitatea 
unora dintre sculele produse ar pu
tea fi mult îmbunătățită dacă cerce
tătorii ar ajuta la determinarea unor 
parametri constructivi, cum ar fi un
ghiurile optime de așchiere pentru 
anumite tipuri de oțeluri aliate și 
înalt aliate.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Vă asigurăm, stimate tovarășe secre
tar general, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru realizarea exemplară 
a tuturor sarcinilor ce ne revin pe 
anul 1978, pentru a da întreprinderii 
scule cit mai multe și cit mai bune, 
deci vom transforma și noi cantita
tea într-o nouă calitate.

în cuvintul său, tovarășul NICU 
CONSTANTIN, directorul general al 
Centralei industriale de utilaj ener
getic, metalurgic și mașini de ridicat, 
a spus : întreprinderea de mașini 
grele București oglindește concepția 
românească de industrializare socia
listă, inițiată de dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceâușescu, ba
zată pe organizarea unor mari plat
forme industriale, care permit valo
rificarea mai bună a întregului po
tențial uman și material.

Referindu-se la realizările mai im
portante obținute de I.M.G.B., el a 
menționat echipamentele energetice 
care, în 6 ani, totalizează 3 000 MW, 
reprezentind un sfert din puterea e- 
nergetică instalată, utilaje pentru li
nii tehnologice de ciment, care vor 
realiza circa 60 la sută din producția 
de ciment a țării, utilaje de mare 
performanță pentru industria chimică 
și metalurgică.

Vorbitorul a arătat apoi că în anul 
1978 vor fi asimilate 70 de produse 
noi. destinate echipării unor impor
tante obiective ale economiei națio
nale, care pină în prezent se impor
tau, intre care turbocompresoare pen
tru industria chimică, mașini de ale
zat și frezat, turbosuflante și arbori 
cotiți pentru motoarele diesel nava
le, prese de forjare grele și altele.

Pentru realizarea cu succes a' aces
tor agregate complexe, el a subliniat 
necesitatea creșterii aportului cadre
lor de ingineri și tehnicieni, a perso
nalului cu înaltă calificare, la folosi
rea cu mai multă eficiență a mijloa
celor de producție, aplicării în proce
sul de producție a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, ridică
rii continue a calificării forței de 
muncă.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceâușescu — a spus vorbito
rul — că muncitorii, inginerii și teh
nicienii, toți lucrătorii Centralei in
dustriale nu vor precupeți nici un 
efort pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale, acționind sub con
ducerea organizațiilor de partid pen
tru ridicarea pe o treaptă superioară 
a întregii activități, asigurind astfel, 
așa cum dumneavoastră ne-ați cerut, 
transformarea acumulărilor cantitati
ve intr-o nouă calitate, condiție fun
damentală a realizării cincinalului 
revoluției tehnico-științifice.

„Doresc să aduc salutul fierbinte 
și mulțumirile pline de recunoștință 
ale femeilor muncitoare din secto
rul cald, adresate secretarului ge
neral al partidului pentru activitatea 
sa neobosită desfășurată în fruntea 
partidului și statului, pentru grija 
permanentă ce o poartă îmbunătă
țirii condițiilor de viață și de trai 
ale oamenilor muncii, ale întregului 
nostru popor", a spus in cuvintul 
său tovarășa MARIA SOCOLESCU, 
turnător-formator la secția de turnă
torie. Arătînd că prezența, în nenu
mărate rînduri, a secretarului general 
al partidului în mijlocul acestui co
lectiv, indicațiile sale prețioase date 
de fiecare dată au constituit pentru 
muncitori orientări clare, precise și 
sigure pentru înfăptuirea sarcinilor 
de plan, vorbitoarea a spus: „în 
numele celor ce muncesc in sectorul 
cald al întreprinderii vă mulțumim 
din inimă, tovarășe secretar general, 
pentru măsurile adoptate cu privire 
la creșterea retribuției și aplicarea 
reducerii programului de lucru de 
care beneficiem și noi. Am luat cu
noștință cu vie satisfacție că la in
dicația dumneavoastră s-au adoptat 
recent noi propuneri menite să îm
bunătățească activitatea economică 
din întreprinderi, să asigure o mai 
strinsă legătură a rezultatelor mun
cii cu beneficiile obținute. Grijii per
manente a partidului .și statului nos
tru pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață, ridicarea gradului de civili
zație a întregului popor, îi vom răs
punde cu angajarea totală a efortu
rilor noastre pentru realizarea tutu
ror sarcinilor de plan". După ce a 
făcut mai multe propuneri privind 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă în atelierele unde lucrează 
femei, prin extinderea mecanizării și 
automatizării unor procese de fabri
cație, vorbitoarea a încheiat : „Vă 
asigurăm, tovarășe Nicolae Ceâușescu, 
că vom acționa în muncă și viață 
urmind exemplul dumneavoastră de 
fiu devotat al clasei muncitoare, de 
patriot înflăcărat și om de omenie".

în cuvîntul său, inginerul șef 
BORGER HANSMARTIN, coordona
tor al problemelor de investiții și 
dezvoltare, a arătat că, prin grija și 
sub conducerea directă a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, întreprinderea de 
mașini grele a cunoscut o continuă 
și impetuoasă dezvoltare, situindu-se 
în prezent în rîndul celor mai mari 
unități industriale din țară.

Avînd in vedere observațiile cri
tice pe care dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, le-ați formulat re
cent privind eficiența scăzută a fon
durilor fixe în intreprinderea noas
tră, am inițiat o serie de măsuri care 
vor conduce la devansarea punerilor 
în funcțiune, montarea utilajelor din 
stoc.

Astfel, vom pune cu două luni 
mai devreme în funcțiune capacita
tea de 3 500 tone prăjini grele de 

foraj ; capacitatea de prese și ma- 
șini-unelte, programată pentru luna 
octombrie 1978, va fi pusă in func
țiune parțial cu un avans de două 
luni.

în ansamblul lucrărilor de inves
tiții, un loc important îl ocupă reali
zarea obiectivelor sociale. în acest 
an, sint prevăzute extinderea grupu
lui școlar, construirea a incă 2 că
mine de nefamiliști, 114 garsoniere 
și 129 apartamente.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, vorbitorul a spus : „De 
numele dumneavoastră se leagă tot 
ce-am înfăptuit și înfăptuim in 
acești ani glorioși pe această plat
formă industrială, în cartierul de 
sud al Capitalei, unde locuiesc peste 
200 000 de oameni ai muncii. Pentru 
aceasta slăvim partidul, vă elogiem 
și vă cîntăm pe dumneavoastră, pen
tru că sînteți al nostru, așa cum sînt 
Carpații, Dunărea și -«Coloana fără 
sfîrșit», așa cum sînt pildele strămo
șilor și dulcea limbă românească. Cu 
aceste ginduri și sentimente munci
torești vă rog să acceptați propu
nerea ca la viitoarele alegeri de de- 
putați pentru Marea Adunare Na
țională să fiți candidatul și alesul 
nostru în marele forum al țării". 
(Propunerea a fost salutată de cei 
prezenți la adunare, într-o atmosferă 
de mare însuflețire, prin îndelungi 
aplauze și urale. Participanții, in pi
cioare, aclamă îndelung, scandează 
„Ceâușescu — P.C.R.", „Ceâușescu — 
muncitorii I").

„Dezvoltarea construcției de ma
șini, înzestrarea ei cu tehnică avan
sată — a subliniat in cuvintul său 
tovarășul IOAN AVRAM, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini — 
este rezultatul sprijinului neprecupe
țit pe care îl primim din partea parti
dului, din partea dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceâușescu, de nu
mele căruia sînt legate apariția 
și dezvoltarea tuturor platforme
lor, a sectoarelor de construcții 
de mașini grele din țara noastră, 
fapt pentru care vă rog să-mi 
îngăduiți să vă adresăm din ini
mă. în numele tuturor constructorilor 
de mașini, cele mai calde mulțumiri".

Referindu-se la rezultatele în pro
ducție ale colectivului întreprinderii 
de mașini-grele București, vorbitorul 
a subliniat că aceâstă unitate moder
nă a contribuit la reducerea importu
rilor de mașini Și Utilaje și la dota- 

a rea unor sectoare foarte m
ale economiei noastre, na« 
gregate complexe. Ar 
foarte juste observ? 
ministerului în c-" 
bitorul a arătat 
.suri corespunzi' 
luționării probi 
vizionarea tefr' 
operare și coi 
structurilor cr 
tare ale uzine

în conținu 
niat necesitat., 
forțelor din I.K 
integrală a cap 
ție, dezvoltarea 
utilare, sporirea 
de concepție din i 
neralizarea experie 
producție. El a ev 
ța pe care o repri 
ritmică a planului 
întreprinderii pe an 
de aceasta depinde p 
țiune a mai multor c 
triale.

Ministrul industriei ce 
mașini a insistat în m 
supra necesității sporir 
a eficienței fondurilor 
că în acest scop treb 
toate resursele întrepr. 
lei industriale de resort 
de cercetare, proiectare, 
celerarea asimilării pre 
complexitate tehnică ridicat 
rea a cît mai multor sistem 
integrate de fabrici complexe, 
pună în valoare un volum mai 
de concepție, diversificarea pro. 
ției și tipizarea acesteia, pentru cr 
terea substanțială a productivităț. 
muncii și a calității.

în încheiere, vorbitorul s-a referit 
la dezvoltarea în perspectivă a in 
treprinderii, arătind că pe platform 
industrială Berceni vor fi construit- 
între altele, o modernă oțelărie, per 
tru producerea unui volum mai mar 
de oțeluri aliate și înalt aliate, n< 
cesare ramurilor de vîrf ale constru 
țiilor de mașini, iar I.M.G.B. va < 
veni un combinat industrial de ’ 
șini-unelte din cele mai puter 
și mai moderne, competitiv pe 
internațional.

Luînd cuvîntul, tovarășul NIC' 
LAZAR, frezor, secretar al bi 
organizației de bază nr. 16 — p 
membru al Biroului Consiliului 
țional al Oamenilor Muncii,, 
referit la activitatea Cons: 
oamenilor muncii din intri 
dere. El a subliniat că pe 
indicațiilor date de secretam 
neral al partidului s-ap—w 
suri energice' " 
ționării cd ' 
tregii acti' 
rii oameri 
problemei 
ponsabilit 
mers al 
judicioas 
material- 
mitetulu 
gura cît 
citoreas- 
menilor 
de lucr 
Au sp< 
critic r 
in cădi 
la luai 
zate p 
lor coi

în < 
rit la 
stilul 
siliul 
drelo

în 
Vă a 
vom 
cu c 
men 
lui 
duet 
nală
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--------  Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI** ----------

Cadru larg de afirmare a creației populare Corneliu VADIM TUDOR; ^PoQZH"
O constatare îmbucurătoare : apariția de inițiative, 

de căutări și forme de manifestare noi pe terenul ge
neros și vast al marii competiții naționale „Cîntarea 
României". Sondajele redacției, numeroasele informații 
provenind de la instituțiile și așezămintele de cultură 
din județele țării, de la artiștii amatori, activiștii cul
turali pun in evidență preocuparea generală, atit pentru 
gradul de cuprindere in festival prin atragerea unor 
categorii tot mai diverse de participanți, cit și, mai ales, 
prin ridicarea calității manifestărilor, spectacolelor, 
creației.

Despre acest climat de vie efervescență in cea de-a 
doua ediție a Festivalului național ne-au vorbit direc
tori ai unor centre județene de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de masă.

Făuritorii de frumos în confruntare
permanentă cu

Implicarea spectacolului 
de amatori în procesul de 
producție 
tului de 
cotidiană 
VÎLCEA 
nouă, degrevată de rutina 
practicii tradiționale. Faza 
pe unitate — cu care a de
butat etapa de masă — s-a 
mutat, firesc, de pe scenă 
la locul de muncă. La în
treprinderea de talpă și în
călțăminte din cauciuc de 
la Drăgășani fiecare secție 
și-a prezentat forțele- artis
tice, în întrecere cu celelal
te. direct la locul de pro
ducție, în mijlocul muncito
rilor. iar cenaclul de creație 
din comuna Bărbătești (pri
mul cenaclu artistic com
plex din mediul rural, în 
Vilcea) și-a ținut reuniunea 
„de lucru" în casa unuia 
dintre membri, în mijlocul 
sătenilor, urmînd ca și alte 
case din vatra satului să 
găzduiască manifestări ase
mănătoare.

Pornind de la rezultatele 
pozitive ale primei ediții in 
domeniul creației populare, 
dar și de la unele neîmpli- 
niri, forurile culturale din 
județ au pus în aplicare, 

- încă'în"etapa de’masă, un." 
program menit să stimu-

• teze, jfcocesui • de • .cr«ta- » 
ție în toate genurile, să 
îndrume acțiunea de trans
mitere a meșteșugurilor 
populare tradiționale. A 
fost constituit și a intrat în 
activitatea curentă labora
torul de creație populară 
„Rapsodia". Avînd profilul 
complex al unui cenaclu 
artistic popular și funcțio- 
nînd pe lingă Asociația 
creatorilor populari, labora
torul este menit să concen
treze într-un proces unitar 
acțiunile de cercetare, 
drumare și valorificare 
creației 
solidat 
„Anton 
Vilcea, . ____
Comitetul județean de cul-

'■i educație socialistă 
„Orizont". S-a

și apropierea ac- 
creație de viața 
sînt realizate în 

intr-o viziune

în- 
a 

populare. S-a con- 
cena,elul literar 
Panii" din Rm. 

îndrumat direct de

opinia publicului
perfecționat activitatea Sa
lonului creatorilor vileeni, 
formă superioară, la nivel 
județean, de stimulare și 
promovare a valorilor crea
ției literar-artistice.

O preocupare de seamă m 
acest domeniu rămine insă 
asigurarea linei stagiuni 
permanente a cenaclurilor 
și cercurilor artistice. în a- 
ccst sens, cele două con
cursuri de creație inițiate 
și intrate in tradiție pe plan 
local — „Vilcea ........ .
(pentru creația 
tistică) și „Mîinl 
(pentru creația . .
— au fost restructurate în- 
cepind cu această nouă edi
ție. tocmai pentru a se in
tegra mai organic in festi
valul național. în primul 
an ele au în vedere mai cu 
seamă activitatea generală, 
colectivă a cercurilor și ce
naclurilor, urmind ca, pe 
această bază, să se decan
teze individualitățile crea
toare. în aceste condiții 
este normal să crească mult 
preocuparea pentru „atelie
rul de creație", stimulînd 
deci climatul de dezbatere 
creatoare.

Se înțelege că tot ceea ce 
’se? făurește rhaf bun*, deose
bit de valoros în atelierul 

’ vfcâtot-ulai’ . atna'tcfr • tre
buie adus pe marea sce
nă a „Cîntării Româ
niei" în confruntarea di
rectă cu publicul. Și pe 
acest plan Vîlcea are o pre
mieră în noua ediție a fes
tivalului național : lunar, 
sub genericul „Talente din 
popor" — ciclu de manifes
tări pentru stimularea crea
tivității populare — vor fi 
prezentați cei mai valoroși 
creatori și interpreți din 
județ, atît dintre cei afir
mați, cit mai ales dintre cei 
recent descoperiți, talentati 
făuritori de frumos din 
rîndurile muncitorilor, ță
ranilor, celorlalți oameni ai 
muncii.

Gheorghe 
DEACONU

artistică" 
literar-ar- 

de aur" 
populară)

Sanda Ni|ankowsky

Poezia lui Corneliu Va
dim Tudor vine cu o undă 
de tot proaspătă în poezia 
noastră actuală. Ea aduce 
o schimbare, aș îndrăzni 
să spun și chiar aș observa 
acest lucru — o schimbare 
în tendința mai generală a 
poeziei tinere, o schimbare 
superioară și anume o în
toarcere către lirismul pur, 
către simplitatea autentică. 
Așa cum remarca și ma
rele nostru prozator Eugen 
Barbu pe coperta volumu-

lui In discuție, „Rareori 
mi-a fost dat să găsesc, de 
la Nicolae Labiș, o mai 
mare puritate în întrunirea 
cuvintelor, care atit 
fuză unele pe altele 
a scoate sau a nu 
acea jerbă nevăzută 
ziei care încununează 
vers. E poezia unui copil 
care zgîrie cu crida o tablă 
de ceară pe care nu s-a 
scris nimic. Căutător de 
fîntîni nedescoperite în ari
dul deșert al

Ana BLANDIANA:

'scrare rodnică intre
sioniști și amatori

>ul lăr- 
intregi- 
Ț-artis- 
s’ in ju- 
au fost 

ituiri de 
de 
la 

ama toi 
lirea iernatica 
— „Tradiție, 

ireativitate in 
in scenă a 

pular", ciclul 
realizate la 

rtiștilor plastici
■ tema „Artă — 
aneitate", 
ilizate in 
in ța tului 
■lorilor și 
trașoveni.

. de masă a fes- 
căminele cultura- 

mfruntă in dialogul 
„Cînt și joc pe plai

dezba- 
cadrul 

cenaclu 
muzi- 

în ca-

cu soare", casele de cultură 
pregătesc ciclul de manifes
tări „în cîntec bucuriile se 
adună", au loc „treceri in 
revistă" ale formațiilor din 
întreprinderi, instituții, uni
tăți agricole și de învăță- 
mînt și. prin recenta întîl- 
nire între casa municipală 
de cultură din Brașov și 
căminul cultural din Ghim- 
bav a început șirul dialo
gurilor oraș-comună.

Creația — această impor
tantă componentă a activi
tății noastre — găsește, de 
asemenea, cadrul înfloririi 
și afirmării in fața publi
cului : artiștii plastici ama
tori își prezintă lucrările în 
expoziția „Dimensiuni con
temporane". Artiștii foto
grafi, împreună cu colegi 
din 20 de județe ale ță
rii, au expus în cadrul 
„Bienalei de artă foto-

se re- 
pentru 
scoate 

a poe- 
un

unor ogoare

lirice ce-au început să se- 
cătuiască, Corneliu Vadim 
Tudor promite să ne des
cătușeze un filon de aur".

Sîntem cu totul de acord 
cu opinia prozatorului nos
tru, pe care nu-1 putem a- 
cuza niciodată de o prea 
mare blîndețe în ceea ce 
privește judecarea poeziei. 
Fără să fim cîtuși de pu
țin blinzi, ne bucurăm din 
toată inima de această pla
chetă de versuri intitulată 
„Poezii" — foarte frumos

acest titlu, îl țin minte încă 
de la primul mare volum 
semnat de Eminescu. Așa
dar, ne bucurăm din toată 
inima de apariția ' acestui 
volum nobil, de această 
nouă puritate care apare 
în poezia noastră tînără și 
căreia îi prevestim un stră
lucit viitor. îl invit pe ci
titor să caute în librării a- 
ceastă carte și să o citeas
că cu deosebită atenție.

Nichita STANESCU

„Somnul din somn"

expoziția artistei amatoare 
(sala „Tudor Arghezi")

grafică". Poeții, realiza
torii de lucrări satirico- 
umoristice, compozitorii, 
coregrafii sînt prezenți in 
caietele recent tipărite, 
„La confluență cu viito
rul", „Urcăm în pas cu 
țara" și anunță încă cinci 
apariții editoriale colective 
pentru anul 1978, oferind 
astfel un bogat material 
repertorial pentru inter
pretă

Nu se poate omite spriji
nul deosebit pe care artiștii 
profesioniști il acordă artei 
amatoare : actorii și regizo
rii teatrului dramatic și 
teatrului muzical, instru-

mentiștil Filarmonicii „Gh. 
Dima", ca și profesorii 
Școlii populare de artă con
duc formații de la cămine 
culturale, cluburi, case de 
cultură ; artiștii plastici, 
compozitorii îndrumă ne
mijlocit pregătirea de spe
cialitate a plasticienilor și 
muzicienilor amatori ; în 
sfirșit, aș nota inițiativa 
Teatrului dramatic de' a 
pune în scenă „Nota zero 
la purtare", într-o excelen
tă conlucrare a actorilor cu 
tinerii artiști amatori.

Tudor BOIAN

h cercurile, de. creație : un. climat', 
exigent in care fiecare participant

iși spune
In ultimele trei luni s-au 

constituit in județul NEAMȚ 
32 cercuri literar-artistice, 
care au secții de lite
ratură, de artă plastică, de 
fotografie artistică, de artă 
populară și de creație mu
zicală. Aceste forme de or
ganizare a creatorilor oferă 
un climat favorabil de dez
batere și confruntare a cre
ațiilor originale in mijlocul 
tovarășilor de muncă și co
legilor de generație, fapt 
care urmărește implicarea 
in 
unui

activitatea artistică a 
număr foarte mare

cuvintul
de oameni ai muncii. Aces
tora li se adaugă cercurile 
de creație tehnico-științifi- 
că organizate in marile in- 
treprinderi ale județului, 
cercuri a căror tematică se 
corelează cu cerințele pro
ducției, cu perspectivele 
dezvoltării fiecărei unități 
industriale. (,

în sectorul interpretativ 
se adoptă, de asemenea, 
forme noi de reprezentații 
artistice care au ca scop 
activizarea publicului-—. și- 
implicartta largă a acestuia 
în judecarea faptului de 
artă. în acest sens mențio-

Spre marele mîine
mă întorc în pragul pioasei mele vetre, 
lujeri și deasupra — din rădăcină-n 

floare — 
a patriei lumină, cu mii de cronometre 
o-nregistrez în jerba zidirii viitoare...

Iar 
sub

Iar mă întorc în șteampul din munții păduroși 
să caut prin hrisoave ecou din cnezate 
și albe oseminte — tot cete de strămoși — 
și regăsesc așișderi în fiecare-un frate.

Iarăși revin în vremuri de socialist răsunet 
cu ochii duși în clarul fecundelor mistrii. 
Ni-e suiletul de zare iar vrerile deîunet, 
arde o vîlvătaie în noi și în copii.

Iar mîine,-n acel mîine, clădit cu sîrg de azi, 
vom înteți pojarul cuptoarelor solare, 
ne va rămîne chipul cu șesuri și cu brazi, 
aceeași necuprinsă și rodnică viitoare !

Nicolae DOBRA
Combinatul de produse sodice 
Cenaclul literar „Maris"

Ocna-Mureș

nez spectacolele-dezbatere 
la care oamenii muncii a- 
flați în sală sînt invitați să 
facă aprecieri asupra con
ținutului de idei al progra
mului prezentat, asupra 
modalităților artistice folo
site ; să se pronunțe cu pri
vire la formula de specta
col, să propună repertorii, 
tipuri de activități artistice.

O altă inițiativă pusă in 
practică : în numeroase sate 
au fost 
buri de 
plexe : 
eretic 
muzică instrumentală, dans 
tematic, dans popular, frag
mente de brigadă, artistică, 
scurte recitaluri de poezie

ÎP.,exP°îHi<?» d,e,i}rta 
populara cu obiecte reali
zate de creatori locali ; o 
expoziție de artă plastică 
cu lucrări ale artiștilor a- 
matorî. Spectatorii discută 
cu artiștii amatori care . își 
aduc contribuția la reali
zarea manifestării, comu- 
nicindu-le opiniile lor des
pre ceea ce au văzut pe 
scenă și în sălile de expo
ziție.

Astfel de manifestări au 
darul de a apropia arta 
autentică de înțelegerea 
unor categorii tot mai largi 
ale publicului. Mulți spec
tatori participanți la a- 
ceste 
în 
ei 
ce 
în 
le 
toare cercului literar-artis- 
tic, directorului de cămin. 
La o expoziție de artă 
populară locală organizată 
de căminul cultural din co
muna Podoleni, o coopera
toare mai vîrstnică spunea 
că ea singură are acasă cam 
tot atîtea obiecte cite erau 
expuse prin contribuția a 
șase creatori populari și a 
cerut conducerii căminului 
să o ajute să facă o expo
ziție personală cu cusături 
și țesături populare, ceea 
ce s-a și realizat.

Mulți spectatori adoptă o 
atitudine critică față de 
programele artistice care li 
se par insuficient realizate 
din punct de vedere inter
pretativ, sau față de unele 
modalități sgenice sărace 
sub raportul cgnțindtului.

Imprimînd mișcării ar
tistice de amatori un spi
rit viu de dezbatere și per
fecționare, credem că vom 
răspunde mai bine funcției 
educative a tuturor activi
tăților culturale.

George BARARU

organizate schim- 
experiență com

un spectacol sin- 
(muzică vocală,

participanți la 
manifestări declară 

timpul dialogului că și 
au acasă obiecte artisti- 
pe car.e le-au „migălit" 
timpul liber și, adesea, 
prezintă în zilele urrhă-

ROMÂNIA-FILM prezintă la sala Studio

ZILELE FILMULUI DIN R. F. GERMANIA
După ce miercuri 15 februarie a rulat „Lina Braake", iar ieri „O viață 

pierdută", azi este programat filmul „Pietonul", iar sîmbătă 18 februa
rie „John Gluckstadt", Aceeași selecție de filme va fi prezentată și in 
orașele Piatra Neamț și Bacău.
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(Urmare din pag. I)
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Au preocupări culturale 
bogate — ne încredințează 
directorul clubului — for
mații muzicale, coregrafi
ce, teatrale. Au acum a- 
proape zece brigăzi artis
tice și felurite alte activi
tăți creatoare — ni se spu
ne la întreprinderea de 
tractoare. Beneficiază, evi
dent, de toate dotările ur
bei — ne asigură o ini
moasă activistă culturală.

Dar ceea ce era suficient 
acum douăzeci, 
zece ani, nu mai 
fel și azi — 
prim-secretarul 
lui județean de partid, to
varășul Gheorghe Dumi- 
trache. Privim împreună 
frumoasa sală a teatrului, 
populată compact de un 
public fremătător, foarte 
mult tineret, in seara săr
bătorească a inaugurării 
primului Festival de tea
tru contemporan, care va 
avea ediții anuale. Va tre
bui — apreciază în conti
nuare — să organizăm și 
alte asemenea manifestări, 
cum e acest merituos fes
tival, cum e festivalul mu
zicii de cameră, cum sînt

sau chiar 
e tot ast- 
apreciază 
Comitetu-

de artă ama- 
construi, pla- 

o prevede, edi- 
care

reuniunile 
toare. Vom 
nul de stat 
ficii cultural-sociale 
să împodobească noul cen
tru civic al orașului, in 
care să existe ample posi
bilități de cultivare a fru-

După exuberanța adoles
centină din anii debutului 
și după atitudinea ostenta
tiv meditativă de mai tîrziu, 
•poeta realizează în „Som
nul din somn" (editura 

românească") o 
natu- 

în- 
re- 
s-a

„Cartea 
sinteză desăvîrșită. 
rală ca respirația, 
tre sensibilitate și 
(lecție. Scrisul său 
purificat de incongruentele 
tinereții — senzualism, bra
vadă, retorism — ajungind 
într-adevăr la maturitate, 
adică la o stare în care fri
sonul nu mai este biologic, 
dar nici gindirea nu are un 
efect sterilizant. Această 
stare — frenetică și spiri
tualizată în același timp, ea 
f'acăra — amintește frumu
sețea străvezie, de eșarfă a 
versurilor lui Lucian Bla- 
ga din ultima perioadă a 
vieții sale.

Versurile de acum 
Anei Blandiana sînt, 
altfel, frumoase — în 
cepția veche, prebaudelai- 
riană a cuvîntului — cu un 
curaj care ne uimește. 
Atîția poeți mari de azi 
evită această însușire „de
modată" ca pe o insulă a 
lui Circe sau o parodiază 
minați de un fel de demon 
al "persiflării și iată că o 
autoarș sfioasă, mereu mi- 
Taffi," întruchipînd Vulnera5 
bilitatea însăși o „înfrun-

ale 
de 

ac-

să simțimtă", făcindu-ne 
că ni se taie respirația, ca 
și cum am urmări 
unui echilibrist pe 
la o mare înălțime.

Din cauza acestei 
seți simple, aproape 
nalizabile, orice comenta
tor al poeziei Anei Blan- 
diana se simte îndemnat să 
reproducă, fără prea mult 
ceremonial introductiv, cit 
mai multe versuri. De ce 
explicații ar mai avea ne
voie, de pildă, un poem 
ca Păstor de fulgi, in care 
nu este nimic de „desci
frat" sau de „glosat" și în 
care „tehnica" poetică se 
confundă cu logica reve
riei ? Iată textul : „Mi-ar 
place să mă fac păstor de 
fulgi, I Să am în grijă 
turme mari de-omăt / Pe 
care să le port prin ceruri 
lungi I Si să le-aduc cu 
grijă îndărăt. // In nopți 
clinchetitoare să stau si să 
contemplu / Singurătatea 
lumii si plînsul ei enorm / 
Reverberat in nouri ca-n 
murii unui templu I Pe 
cînd viața-mi trece si tur
mele îmi dorm. // Să-aștept 
să vină vara să-mi răpu
nă I Mieii sortiți spre se
tea dulcii hume / Și-n 
transhumanta sfintă să 
curgem împreună I Muți, 
fără ‘de prihană; dar anu
me". Dacă

Paul TUTUNGIU:
însuși titlul volumului 

vizează integrarea firească 
a universului subiectiv al 
poetului în universul gene
ros al partidului comunist : 
„Poetul cîntă vulturul nu
mit Partid / Respiră zbo
rul dezlegat al luminii I 
Umerii lui sînt înșiși mun
ții, ochii lui I Două riuri 
albastre țîșnind curat / A- 
colo unde numai astrul se 
hrănește... I Poetul cîntă 
puterea și sufletul / Parti
dului, el strigă sunetele / 
Să clădească aștri și arbori 
pentru eroi..." (p. 68).

Poezia lui Paul Tutun
giu, cunoscută pînă acum 
ca expresie a încercării de 
a defini unele aspecte ale 
etnosului românesc (Impe
riul neodihnei, Ordinea 
Peșterii, Colindele din Țara 
lui Orfeu, Fiul Dunării), iși' 
continuă programul, de a- 
ceastă dată, oprindu-se cu 

^intenții simfonice la marea

mersul 
sîrmă

frumu- 
ina-

ținem totuși să

izolăm, în eprubeta obser
vației critice, cîteva trăsă
turi caracteristice, ne vom 
opri, fără îndoială, în pri
mul rînd asupra diafanității 
temelor preferate. Este 
ușor — desigur, doar in
tr-un anumit sens — să 
faci poezie vorbind despre 
castele mărețe, despre cen
tauri sau despre aurora bo
reală. Ana Blandiana nu-și 
alege asemenea „subiecte" 
de succes sigur. Principala 
ei „materie primă" o con
stituie stările sufletești, 
incerte, evanescente, ful
gurante. Cîteodată ti se 
pare chiar un miracol ca 
din nimic să se ivească, 
sub bagheta discretă, abia 
sesizabilă a inspirației, 
construcții mirifice care nu 
țin decît o clipă, dar care 
îți rămîn apoi mult timp 
în minte. Această arhitec
tură de transparente poa
te fi admirată, de exemplu, 
într-un poem aproape pro
gramatic intitulat Ctitorie 
a viatului.

O altă particularitate a 
acestor versuri atît de greu 
de definit este, se pare, o 
muzicalitate interioară, pe 
care nu o percepem ca artă, 
ci ca pe un regim de nor- 
malitate,, așa cum se în- 

■ tîihplă cînd auzrim, fără să« 
ascultăm, susurul unei ape.

Nu întîmplător poeta prefe
ră versul liber — in care ni
mic nu este pre-stabilit — 
iar cînd își asumă, totuși, 
disciplina severă a ritmu
lui și a rimei, o face cu 
aerul că se joacă, dindu-ne' 
impresia că vorbele se 
ciocnesc între ele și scot 
clinchete de la sine. în mo
dul acesta, neconstrîns 
fraze solemne sau de 
versificație somptuoasă, 
titorul aderă fără nici

de 
o 

cl- 
0 

reținere la starea de spirit 
care i se propune.

Poezia Anei Blandiana 
respiră un fel de demnita
te, de puritate morală 
care, în cazul său, se trans
formă într-o categorie este
tică. Sentimentul trecerii 
ireversibile a timpului — 
atit de intens trăit în acest 
ultim volum — se manifes
tă, de pildă, nu prin gri
mase grotești, ca la atiția 
alți poeți ai contradicto
riului secol douăzeci, ci 
printr-o expresie senină, 
visătoare, de o bunătate 
fără margini, poeta finind 
ca extincția. însăși să se
mene cu o așezare de tîm- 
plă lingă timplă, cu o ier
tare din inimă, nerostită a 
lumii întregi.
Alex. ȘTEFANESCU

„Partidul și Poetul"
galerie de 
lui. Motoul 
tat din învățăturile 
Neagoe Basarab, subliniază 
necesitatea unei grădini a 
celor mai buni fii ai nea
mului, pe care îi regăsim 
evocați în ciclul „în lume 
sînt bărbați" : Burebista, 
Mihai Viteazul, Tudor Vla- 
dimirescu, Nicolae Bălces- 
cu, vitejii dorobanți de la 
1877, și, totodată, în cîteva 
proteice poeme, chipul con
ducătorului iubit al parti
dului și al patriei : 
arbore-nfrunzit din 
sfintă I Dospită în Carpați, 
să ne hrănească / Stilp de 
pridvor la Dunărea cărun
tă I Și astru de suflare ro
mânească..." (p. 18). Acești 
eroi nu se nasc în fiecare 
zi, pentru că ei sînt năs- 
cuți de țară, de patrie : 
,.Sorbindu-ne speranța ca 
pe-o mană / Odată la un 
veac ea

In Editura politică 
a apărut revista

„Probleme
ale păcii

si socialismului"
■>

au figurat pe primul 
al Festivalului națio- 
„Cîntarea României"

care 
loc 
nai 
și se pregătesc acum să-și 
păstreze acest loc. în in- 
tîlnirile pe care 
de artă le-au avut, în ci- 
teva localități, cu artiști'

oamenii

Sentimentul Brașovului
moșului sub toate înfățișă
rile sale, pentru cale mai 
largi mase.

Intr-adevăr, nevoia de 
cultură literară și artistică 
are aici o amplitudine de
osebită. Străvechi centru 
de gind și faptă culturală 
românească. Brașovul păs
trează unele din cele mai 
emoționante vestigii de 
viață spirituală. Azi el e 
înscris pe 
a țării nu 
tuții, ci și 
anvergură 
orașele și 
sînt colective

harta culturală 
numai cu insti- 
cu inițiative de 
republicană. în 
satele județului 

de creație

amatori și îndrumătorii lor 
s-a evocat insistent nece
sitatea de a se lărgi, de a 
se înălța, de a se înnobila 
activitățile dedicate sufle
tului și cugetului. La Vul
can (însă intr-o sală prea 
mică, prea înghețată, cu 
ferestrele vopsite in negru 
— ca să se economisească 
lumina soarelui și, proba
bil, perdelele) am avut un 
interesant colocviu cu ar
tiștii brigăzii artistice și 
cu primarul localității. El 
a afirmat că această for
mație a devenit un ajutor 
indispensabil in acțiunea

nr. 11/1977

generală de ridicare a 
velului de civilizație al 
cuitorilor. în termeni oare
cum asemănători ne-a vor
bit și instruct-orul-actor al 
brigăzii de la „Tractorul". 
Și tot astfel reprezentan
tul conducerii orașului Să- 
cele. E în firea lucrurilor 
și in spiritul timpului — 
ne-a declarat și președinta 
Comitetului județean de 
cultură și educație socia
listă, Victoria Negrea — 
să căutăm forme superioa
re și un mod superior de 
organizare a muncii cul
turale, căci au crescut nu 
numai pretențiile oameni
lor, ci și - disponibilitatea 
lor pentru valorile auten
tice.

...De aceea e plăcut să 
cunoști mai îndeaproape 
Brașovul. Pentru tot ce e 
sedimentat și temeinic in 
ei. pentru frumusețea lo
cului și amintirile timpu
lui. Dar și pentru aerul lui 
de azi ; e în acest aer ceva 
serios și înnoitor, propriu 
acestui puternic și modern 
centru muncitoresc, care-ți 
dă o ■ senzație de stabilita
te și prospețime. Un sen
timent reconfortant.

ni- 
lo-

eroi ai neamu- 
cărții, un ci- 

lui

„El, 
seva

naște-un fiu“.

Tonul poemelor din ci
clul „în lume sînt bărbați" 
este nu numai al odei, al 
imnului, ci și al cîntecului 
bătrînesc, pentru că Paul 
Tutungiu își păstrează în 
continuare sursele de in
spirație folclorică, dar in- 
vocativ, creînd o atmosfe
ră adeseori vie, de inter- 
pătrundere a trecutului 
glorios cu prezentul revo
luționar : „O, dorobanți,
țișnire românească I Sfinți 
cavaleri la Dunărea de 
Jos I Părinți curați, in lut 
să vă citească / Fiii acestui 
plai melodios". (Doină, p, 
46). Poetul propune astfel 
în piesele izbutite o dez
batere lirică a istoriei, din 
unghiul permanent al sen
timentului de partinitate.

Interesant este, în cel de 
al doilea ciclu „Preceptele 
lui Deceneu", faptul că 
demnitarul lui Burebista, 
marele rege dac apare ca

un profet al zilelor de azi, 
enunțînd într-un plastic 
limbaj ideea sacralității In
dependenței naționale și 
de stat, a iubirii de patrie, 
a demnității omului în 
lume.

Ultimul ciclu al cărții, 
„Elegii pe țărmul Dunării", 
ne luminează în adîncime 
inima și locurile natale ale 
poetului, sunetele cu armo
nii de doină și colindă stră
veche conturînd o forță 
care se identifică, după le
gile tropismului vegetal, 
cu marile iubiri rostite la 
țărmul vast și mineral al 
fluviului.

Prin „Partidul și Poetul" 
Paul Tutungiu vine cu un 
timbru nou în poezia poli
tică, integrîndu-se propriei 
lui generații, și continuind 
tradiția bunei poezii ro
mânești de inspirație cetă
țenească.

George GIBESCU

CARTEA LA SATE

Ces- sub îndrumarea filialei din Arad
■pli- a societății științifice de istorie
cest a cadrelor didactice. (Constantin
de- Simion). © Buzău. Membrii
ni- cenaclurilor literare din licee,
la alți iubitori de poezie din rin-

u- dul elevilor s-au intilnit în am-
n- fiteatrul liceului „Mihai Emi-

a nescu" la dezbaterea intitulată
n- „Tineretul și poezia". Manifes-
ș“ tarea a prilejuit un larg schimb
,d, de opinii despre lirica contem-

a porană, despre participarea ti-
le neretului la sporirea tezaurului
a literaturii angajate, despre rolul
e și eficiența educativă a cena

clurilor de artă, (Mihai Bâzu), 
© Harghita. Galeriile de artă 

din Miercurea Ciuc găzduiesc 
expoziția pictorului Buzăs An
dras, iar la Casa de cultură din 
orașul Gheorgheni se află des
chisă expoziția graficianului 
Karancsi Sândor. Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Casei de 
cultură din Miercurea Ciuc sus
ține 0 suită de spectacole in lo
calitățile rurale ale județului cu 
piesa „Stele, frumos străluciți" 1 
La parchetele de exploatare fo
restieră au loc zilnic deplasări 
ale brigăzilor științifice. (I.D.

Kiss). • . Brașov. „Decada 
culturii" desfășurată la Rupea a 
debutat zilele trecute cu sim
pozionul „2050 de ani de la 
crearea primului stat dac cen
tralizat și independent" sus
ținut de cercetătorii Muzeului 
județean Brașov. In cadrul 
aceleiași manifestări a fost pre
zentată expunerea „Femeia — 
inspirator și creator de literatu

ră" și s-a desfășurat o seară 
literară, în care au fost prezen
tați poeți contemporani de limbă 
germană din țara noastră de 
către poetul și ziaristul Hans 
Schuller din Brașov. Cu același 
prilej s-a deschis o expoziție 
de pictură a artiștilor plastici 
amatori din Brașov. O decadă 
similară se desfășoară în aceste 
zile și in orașul Codlea, ur-

Cooperația de consum dispune de 
peste 2 200 librării și raioane de 
iibrărie și 6 500 puncte de difuzare 
a cărții din cadrul magazinelor mix
te. la care se adaugă cei 4 670 di- 
fuzori permanenți din cadrul uni
tăților agricole socialiste, întreprin
derilor sătești etc. Totodată, a fost 
lărgită rețeaua de răspîndire a căr
ții în rindul elevilor și cadrelor di
dactice. Astfel. în școli există pes
te 5 500 difuzori de carte. De ase
menea, s-a dezvoltat rețeaua de li
brării obștești (școlare), numărul 
acestora ajungind in prezent la cir
ca 600.

Dragostea de carte a locuitorilor 
satelor noastre este ilustrată eloc
vent de numărul mare al cărților 
difuzate prin 
in primii doi 
cinai : peste 
intr-un tiraj 
făeind parte 
naționale și universale, 
contemporane, din domeniul știin
țelor sociale, politice, agrotehnice.

Un important număr de cărți se 
difuzează și prin cele 34 secții ju
dețene „Cartea prin poștă" ale 
booperației de consum, precum și 
prin Librăria centrală din Bucu
rești (Universalcoop „Cartea prin 
poștă", str. Sergent Nuțu Ion, nr. 
8—12, sectorul 6).

Ca în fiecare an, în luna februa
rie se organizează in toată țara tra
diționala manifestare cultural-edu-

rețeaua cooperatistă 
ani ai actualului cin- 
4 800 titluri de cărți 
de 21 400 000 volume, 
din tezaurul culturii 

clasice și

cativă „Luna cărții la sate". Ajun
să la cea de-a XVIII-a ediție, anul 
acesta „Luna cărții la sate" se des
fășoară în cadrul etapei de masă a 
celei de-a doua ediții a Festivalu
lui național al educației și cultu
rii socialiste „Cîntarea României" 
sub semnul omagierii împlinirii a 
2 050 de ani de la formarea pri
mului stat dac centralizat și in
dependent, al sărbătoririi a 130 de 
ani de la revoluția burghezo-demo- 
cratică de la 1848 și a 60 de ani 
de la încheierea procesului de for
mare a statului național unitar.

Acțiunea de difuzare a cărții la 
sate, prin caracteristicile sale, a 
depășit de mult cadrul limitat al 
unei activități comerciale. în
demnul „in casa fiecărui țăran o 
bibliotecă personală" exprimă as
tăzi obiectivul spre care se con
centrează eforturile lucrătorilor din 
unitățile cooperației de consum din 
sectorul de difuzare a cărții.

în această perioadă, uniunile ju
dețene ale cooperativelor de con
sum intensifică activitatea de popu
larizare și difuzare a cărții în rin
dul locuitorilor satelor, contribuind 
alături de toți factorii cu răspun
deri în activitatea cultural-educati- 
vă de masă la îmbunătățirea mun
cii educative prin intermediul căr
ții, la traducerea în viață a hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român în do
meniul activității politico-ideologice.

Broșura „înscrierea și admiterea 
și profesional 1978“
ceai și profesional 1978". Broșura cu
prinde condițiile de înscriere in clasa 
a IX-a de liceu și la învățămintul 
profesional, desfășurarea concursului 
de admitere în clasa a Xl-a, treapta 
a Il-a de liceu, precum și progra
mele școlare pentru concurs.

Broșura se pune în vînzare, prin 
centrele de difuzare a presei din în
treaga țară, incepîndxdin ziua de 17 
februarie. (Agerpres)

promo- 
vederea

în învățămintul liceal
Pentru a veni în sprijinul 

vaților clasei a VIII-a, in 
înscrierii lor in clasa a IX-a, și al
absolvenților treptei I de liceu care 
doresc să-și continue studiile în 
treapta a Il-a de liceu sau la învă
țămintul profesional, Ministerul Edu
cației și învățămîntului a publicat, 
prin revista „învățămint liceal și 
tehnic-profesional", broșura „înscrie
rea și admiterea în învățămintul li-

mînd ca asemenea manifestări 
să fie organizate și in alte ora
șe ale județului. (Nicolae Mo
canul. O Iași. In cadrul „Lu
nii cărții la sate", peste 300 de 
cooperatori din comuna Dobro - 
văț au asistat la spectacolul de 
muzică și poezie patriotică sus
ținut de membrii cenaclurilor 
literare „Ion Creangă" și „Lupta 
cu inerția" din Iași și „Ștefan 
cel Mare" al elevilor din comu
nă. O șezătoare literară pe tema 
„Să cunoaștem poezia actuală" 
a avut loc și în satul Bohotin,

comuna Răducăneni, in cadrul 
căreia poeții Corneliu Sturzu. 
Ioanid Romanescu și Emilian 
Marcu au citit din creațiile lor, 
iar actorii Virgil Raiciu, Florin 
Mircea și Ion Lazu, de la Tea
trul Național „Vasile Alecsan- 
dri" din Iași au citit versuri din 
lirica patriotică. (Manole 
Corcaci). © Satu Mare. Cele 
trei formații teatrale ale casei 
municipale de cultură Satu 
Mare desfășoară o intensă ac
tivitate în cadrul etapei de masă 
a celei de a doua ediții a

Festivalului „Cîntarea Româ
niei". Se prezintă cu succes 
piesa „Ecaterina Teodoroiu" de 
Nicolae Tăutu (în regia meto- 
distei Ovidia Pașca). Formația 
de teatru în limba maghiară a- 
nunță premiera spectacolului 
„Sentință pentru martori" de 
Viorel Cacoy.eanu, în regia lui 
Gyongyosi Gâbor. Formația de 
teatru în limba germană pre
zintă piesa „Pe căi rătăcite" de 
Binder Raimond, în regia lui 
George Raaph. (Octav Grume- 
za).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România ■

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru mesajul de felicitări 
și urări trimis cu ocazia Zilei naționale a Republicii Sri Lanka și învestirea 
mea în funcția de președinte al Republicii Sri Lanka.

Nu am nici o îndoiala că relațiile de prietenie existente între Sri Lanka 
și România vor fi dezvoltate și consolidate în viitor.

JUNIUS RICHARD JAYAWARDENE
Președintele Republicii Sri Lanka

Manifestări evocatoare ale luptelor

Cronica zilei
Joi a sosit la București Boubker 

Boumahdi. noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Regatului 
Maroc în Republica Socialistă 
România.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
12,00 Corespondenții județeni transmit...
12.15 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limbă franceză
17,00 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii loto
19,05 Film serial pentru copii : „Cuore“
19.30 Telejurnal
19,50 Viața în lumina normelor eticii șl 

echității socialiste
20.10 Film artistic : „Salvo D’Acquisto". 

Premieră TV
21,55 Revista literar-artistică TV
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17,00 Reportaj TV : într-un sat din Olt
17.15 Ora veselă
18.10 Radar pionieresc
18.30 Portativ
19,00 Documentar TV : Zile fierbinți
19.20 Album coral
19.30 Telejurnal
19.50 Treptele afirmării
20.20 Emisiune de știință
20.50 „Cîntarea României". Aspecte din 

faza de masă a ediției a ii-a in 
județele Argeș, Hunedoara și Pra
hova

21.20 Telex
21,25 Blocnotes — informații utilitare
21.50 Telerama-sport

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se răcească ușor. Cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit. Au căzut precipitații 
sub formă de ninsoare în Maramureș, 
cea mai mare parte a Crișanei, estul 
Banatului, Transilvaniei, în vestul și 
sudul Moldovei, în nordul și centrul 
Munteniei. In partea de sud-est a Mun
teniei și în Dobrogea, precipitațiile au 
fost sub formă de lapoviță și ninsoare, 
în zona Fetești s-a produs polei. Vîntul 
a suflat slab pînă la moderat, cu in
tensificări locale în sud-vestul Transil
vaniei și în sud-estul țării. în zona de 
munte, viteza vîntului a ajuns pînă la 
50 km/h. Temperatura aerului, la ora 
14, oscila între minus 5 grade la Toplița 
și plus 4 grade la Tg. Jiu și Slatina.

Concursuri 
de admitere 

în instituțiile militare 
de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale or
ganizează concursuri de admitere, 
pentru anul școlar 1978/1979, în ur
mătoarele instituții militare de în
vățămînt: Academia militară — 
facultățile tehnice; Institutul de 
medicină și farmacie din Bucu
rești — Facultatea de medicină 
militară; Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrîn" — secțiile de 
marină militară; școlile militare 
de ofițeri activi ; școlile militare 
de maiștri și subofițeri; liceele 
militare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una 
din aceste instituții militare de în
vățămînt vor depune cereri de în
scriere, pînă la 20 aprilie 1978, Ia 
centrele militare județene (de 
sector) pe raza cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare la con
dițiile de selecționare, documen
tele necesare pentru admiterea la 
concurs, disciplinele și probele 
concursului de admitere și alte 
detalii, cei interesați se pot adresa 
comandanților de garnizoane și 
centrelor militare județene (de 
sector) pe raza cărora locuiesc.

în București : Vremea a continuat să 
se răcească ușor. Cerul a fost variabil 
mai mult acoperit. Temporar a nins 
slab. Vîntul a suflat moderat.

Timpul probabil pentru zilele <le 18, 
19 și 20 februarie. în țară : După o ră
cire semnalată îndeosebi în regiunile 
din nordul țării, vremea se va încălzi 
ușor spre sfîrșitul intervalului. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea pre
cipitații locale, atît sub formă de 
ploaie, cît și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vînt moderat, cu viteze de 
pînă la 30—35 km/h, iar la munte pînă 
la 80 km/h. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar maximele 
vor oscila între minus 5 și plus 5 gra
de. Dimineața și seara, ceață. în Bucu
rești : Vreme relativ rece la început, 
apoi în încălzire. Cer schimbător. Pre
cipitații slabe Vînt moderat. Tempera
tura ușor variabilă.

muncitorești din ianuarie-februarie 1933
j

împlinirea a 45 de ani de la eroi
cele lupte ale ceferiștilor, petroliștilor 
Si altor categorii de muncitori a fost 
marcată, joi. de numeroase manifes
tări evocatoare. în Capitală, la clu
burile întreprinderii mecanice de 
material rulant-Triaj, Depoul C.F.R.- 
Triaj și întreprinderii de revizie a va
goanelor „Grivița" au avut loc spec
tacole omagiale. Peste 300 de tineri 
de la întreprinderea de mașini agri
cole ..Semănătoarea" au participat la 
evocarea intitulată „Sirena utecistu- 
lui Vasile Roaită cheamă la luptă". 
Sub genericul „Pionierii cinstesc 
faptele de luptă ale înaintașilor" s-au 
desfășurat bogate, manifestări oma
giale la Casa pionierilor din sectorul 
2 și la Școala generală nr. 31. Ele-' 
vii liceului poligrafic au participat la 
expunerea „Luptele ceferiștilor și 
petroliștilor — moment important în 
mișcarea revoluționară din România". 
O expunere asemănătoare a fost pre
zentată și la casele de cultură ale 
sectoarelor 5 și 6. La Ateneul tine
retului a avut loc un recital de poe
zie patriotică, iar la clubul între
prinderii „Republica" un montaj li- 
terar-muzical intitulat „Eroilor slavă".

Numeroase acțiuni dedicate acestui 
eveniment au fost organizate în școli 
și case de cultură ale pionierilor 
tară. Astfel, la Casa de cultură 
Turda a 
tema „16 
epopeea 
națională 
neretului 
tineretului din Timișoara a fost evo
cat acest important eveniment din 
Istoria mișcării muncitorești din țara 
noastră urmat de programe cultural- 
artistice.

Sub genericul „Florile recunoștin
ței noastre pentru eroii de la «Grivi- 
ța»“, în numeroase stații C.F.R, și de- 
pouri din județul Suceava, purtăto
rii cravatelor roșii cu tricolor s-au 
întîlnit cu ceferiști veterani, iar în 
majoritatea unităților pionierești din 
județul Vîlcea s-au desfășurat mon
taje literar-muzicale și seri de poe
zie patriotică.

Numeroși oameni ai muncii din 
Ploiești au asistat la o interesantă 
expunere despre semnificația acestui 
important moment al istoriei mișcă-

din 
din 
pe 

din
avut loc simpozionul 
februarie — pagină 
luptelor pentru libertate 
și socială". La Clubul ti- 
din Satu Mare și la Casa

Depuneri de coroane de flori

Și 
ai 

uniunii pe ramură a 
întreprinderilor de 
și de utilaj chimic 

Regionalei de căi

Cu prilejul împlinirii a 45 de ani 
de' la eroicele lupte aid ceferiștilor, 
petroliștilor și altor categorii de 
muncitori, în Capitală, la plăcile co
memorative de la întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie" și din 
fața Ministerului Transporturilor 
Telecomunicațiilor, reprezentanți 
ministerului și 
sindicatelor, ai 
material rulant 
„Grivița roșie", 
ferate București, complexului de cale 
ferată București-Grivița și Centralei 
de construcții căi ferate au depus, 
joi dimineața, coroane de flori în 
semn de omagiu adus celor căzuți în

Clubul C.F.R. 
locomotive, sta- 
orășenească de

rii muncitorești din țara noastră. E- 
vocări, expuneri și alte acțiuni de
dicate evenimentului de la 16 fe
bruarie au mai avut loc la schelele 
de extracție Boldești. Cîmpina, 
Tîrgoviște, Berea și Băicoi, la clu
burile C.F.R.-Buzău și Găești și in 
alte așezări din județele Prahova, Bu
zău și Dîmbovița.

De asemenea, la 
„Unirea", Depoul de 
ția Pașcani, casa 
cultură, întreprinderea de tricotaje și 
perdele, în școli și instituții au avut 
loc evocări, expuneri, simpozioane, 
în cadrul cărora au fost trecute în 
revistă marile bătălii de clasă ale 
ceferiștilor și petroliștilor, amploa
rea și consecințele acestora, rele- 
vîndu-se grandioasele cuceriri revo
luționare înscrise de poporul român 
în anii socialismului, eforturile oa
menilor muncii din patria noastră 
pentru transpunerea în viață a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului.

La Casa de cultură din municipiul 
Brăila s-a desfășurat o seară literară 
cu tema „Luptele muncitorilor pe
troliști și ceferiști din februarie 
1933 — oglindite în literatură", după 
care sutele de participant au vi
zionat o gală de filme documen
tare.

în aceeași zi, sute de șoimi ai pa
triei și pionieri din localitățile 
brăilene — Ianca. Ianca-Sat, Traianu 
și Siliștea — s-au întîlnit într-un ca
dru festiv cu mecanici și muncitori 
feroviari cu care ocazie au prezentat 
bogate programe artistice sub gene
ricul „Cinstim memoria eroilor 
«Gri viței»".

La întreprinderea de mecanică 
navală Galați au avut loc evocări 
dedicate aceluiași eveniment, urmate 
de recitaluri de versuri patriotice și 
revoluționare susținute de pionieri 
și tineri din întreprindere.

Muzeul județean de istorie Galați 
a deschis joi la întreprinderea „11 
Iunie" o expoziție cuprinzînd as
pecte din luptele petroliștilor și 
ceferiștilor intitulată: 
1933 — moment de 
ria luptelor clasei 
România".

„Februarie 
seamă în isto- 
muncitoare din

(Agerpres)

marile bătălii muncitorești din anul 
1933.

Coroane și jerbe de flori au mai 
fost depuse la Ploiești, Pașcani, Galați 
și în alte localități unde au fost ri
dicate monumente și plăci comemo
rative pentru eternizarea memoriei 
luptelor greviste de acum patru de
cenii și jumătate.

(Agerpres)

U. R. S. S Metamorfoze siberiene

din teritoriul Uniunii So- 
se înfățișează ca un imens 
fiecare obiectiv realizat sau 
de realizare constituind o

Privită de la mii de metri înăl
țime. din zborul avionului, imen
sitatea terestră pe care transsibe
rianul o parcurge în 164 de ore, 
traversînd succesiv șapte zone cli
materice, pare un continent încre
menit în inefabila sa frumusețe. De 
îndată însă ce faci primii pași pe 
pămîntul Siberiei de azi, trăiești 
revelația unei schimbări de optică, 
ce te va ajuta să realizezi impac
tul reconfortant cu existenta con
temporană a unui spațiu geografic 
care nu mai are nimic din aburul 
enigmatic de odinioară. Pămîntul a- 
cesta, acoperit acum de albul ima
culat al zăpezilor și care repre
zintă. ca dimensiune, aproape ju
mătate 
vietice, 
șantier, 
în curs 
secvență a metamorfozei prin care 
trece Siberia în viguroasa ei as
censiune pe treptele viitorului.

Siberia chiar este, mai presus de 
orice, un „pămînt al viitorului" — 
ne spune doctorul în științe eco
nomice Gherman Viktorovici Kopa- 
niev, de la Consiliul de studiere a 
forțelor de producție de pe lîngă 
Comitetul de Stat al Planificării. 
Profund cunoscător al noilor reali
tăți din această parte a țării, in
terlocutorul nostru ne prezintă date 
și cifre. încercînd să contureze 
imaginea acestei regiuni. Numai Si
beria de vest — cea mai explora
tă zonă din nordul îndepărtat, ce 
se întinde pe o suprafață de 
1 700 000 km pătrați — închide în 
adîncurile sale, potrivit prognoze
lor. zeci de miliarde tone de petrol, 
zeci de trilioane metri cubi de gaze 
naturale (cel mai mare zăcămînt 
din lume), cel puțin 100 miliarde 
tone combustibil de rezervă (turbă), 
iar. la suprafață, pădurile sînt e- 
valuate la 8 miliarde metri cubi... 
Notînd cifrele și explicațiile spe
cialistului. am putut desluși nu nu
mai dimensiunile eforturilor de va
lorificare a potențialului Siberiei, 
dar și opțiunile privind organizarea 
economică și socială, pentru a pune 

. în slujba omului aceste rezerve 
inestimabile.

Pe întinderi de necuprins din tun
dră și taiga totul a început de la 
zero : s-au creat căi de comunica
ție. baze energetice, zone indus
triale. orașe — în cadrul unor mari 
complexe teritoriale. Aceste com
plexe asigură concentrarea activită
ții economico-industriale într-o 
zonă determinată, fiind destinate să 
folosească la maximum resursele și 
posibilitățile existente. în condiții 
cu totul deosebite au fost aplicate 
și verificate astfel noi forme de 
organizare teritorială a forțelor de 
producție, în care și-au spus cu-

' DIN LUMEA CAPITALULUI

profil ingineresc — în geologie 
tehnologie, și economiștii — în 
privește eficiența, și sociologii — 
privire la mediul ambiant și

vintul. concomitent, și specialiștii 
cu 
și 
ce 
cu 
condițiile de viată ale oamenilor, 
totul fiind elaborat în cadrul unor 
sisteme, pe bază de modele ma
tematice. S-au desfășurat și se 
desfășoară lucrări de mare amploa
re. Printre ele se numără centra
lele de la Bratsk, Krasnoiarsk, Ust- 
Ilimsk, Saiano-Kucenskoie. uzina 
metalurgică a Siberiei de vest ; se 
află în construcție barajul de la 
Boguciansk. în final, numai capa
citatea complexului de centrale e- 
lectrice de pe Angara va însuma o 
putere de aproape 13 milioane ki
lowați. Petrolul și gazul natural, 
zăcămintele metalifere, aurul și dia-

însemnări de călătorie

mantele, pădurile, bogăția și va
rietatea
scumpe, fiecare în parte și toate 
laolaltă solicită o valorificare or
ganizată. la scară industrială și cu 
metode moderne. într-un asemenea 
climat și sub impulsul atîtor în
noiri se nasc aici an de an așezări 
noi. zone întregi sînt chemate la 
viață.

Unul din principalele repere care 
.îngăduie vizitatorului străin să pă
trundă mai adine sensurile acestui 
efort constructiv de proporții pu
țin obișnuite îl constituie, fără în
doială. Akademgorodok — orășelul 
oamenilor de știință de lîngă No
vosibirsk. De aici pornesc, ca de 
la un creier electronic, idei și pro
iecte. planuri și modele pe artere
le văzute și nevăzute ale „conti
nentului" siberian.

— Trei principii fundamentale 
stau la baza activității desfășura
te de oamenii noștri de știință — 
ne explica Ruslan Sergheevici Va- 
silievski, doctor în științe istorice, 
prim-secretar al Comitetului raional 
Sovietski al orașului Novosibirsk : 
desfășurarea unei activități com
plexe, în toate direcțiile, ceea ce 
a făcut ca în Universitatea sibe- 
riană — cu sediul la Akademgoro
dok — și în cele 20 de institute 
să fie cuprinse toate ramurile ști
inței contemporane ; legarea cît 
mai strînsă a științei cu practica, 
vizîndu-se un impuls mult mai pu
ternic aplicării în viață a rezulta
telor din domeniul cercetării fun
damentale ; pregătirea temeinică a 
numărului necesar de cadre știin
țifice.

animalelor cu blănuri

Preocupați de corectivele pe care 
timpul și ritmurile înalte ale dez
voltării le aduc continuu în procesul 
de transformare a noilor cunoștințe 
în cuceriri ale practicii, oamenii de 
știință siberieni au elaborat un 
complex sistem de integrare cu 
producția. Matematicieni și savanți 
proiectează și realizează în între
prinderi noi utilaje de mare pro
ductivitate ; numeroase birouri de 
proiectări industriale și de con
strucții. subordonate direct minis
terelor de resort, sînt amplasate în 
imediata vecinătate a institutelor 
științifice, astfel ca ideile oameni
lor de știință să se convertească cu 
mai multă ușurință în proiecte teh
nologice. pe care industria le apli
că apoi fără întîrziere ; funcționea
ză un sistem organizat de contrac
te între grupuri de institute și u- 
zine, pe baza unor programe com
plexe. și unele ,și altele acționînd 
astfel ca adevărate baze de răspin- 
dire și aplicare a tehnicii noi.

Posibilitatea de a elabora lucrări 
interesante sau de a participa la 
realizarea unor obiective moderne 
și originale a constituit un pu
ternic stimulent pentru un mare 
număr de tineri oameni de știință 
de a veni să lucreze în Siberia. îi 
intîlnești pretutindeni la Akadem- 
gorodok — în institute, în întreprin
deri.

Atragerea tinerilor specialiști spre . 
șantierul siberian începe încă din " 
școală. Anual, circa 700 de cîști- 
gători ai olimpiadelor care au loc 
în Siberia sînt invitați, pe timp de 
o lună, la Akademgorodok, unde 
se bucură de o inițiere științifică, 
după care concurează la o nouă o- 
limpiadă locală. Cei mai buni sînt 
astfel recrutați ca elevi ai liceu
lui special de fizică-matematică, 
unde urmează. în paralel, și pro
grame de biologie, chimie, geolo
gie. Se realizează în acest fel o o- 
rientare bine diferențiată, ceea ce 
înlesnește selecționarea viitorilor 
studenți. Cît privește universitatea 
propriu-zisă. profesorii sînt oa
meni de știință, iar laboratoarele — 
institutele științifice. Studenții sînt 
primiți în institute după primii doi 
ani de facultate, aceasta constituind 
una din metodele de a le cunoaște 
mai bine disponibilitățile și a-i 
menține pe cei mai buni ca lucră
tori ai institutelor.

întilnirea cu Siberia de azi ofe
ră măsura strădaniilor ce se de
pun pentru împlinirea unor îndrăz
nețe proiecte mergînd pînă în anul 
2000 și chiar mai departe, pentru 
transformarea ei în ritmurile și la 
exigentele timpului nostru.

Maria BABOIAN
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Baschet în cupele europene
• Echipa Steaua a pierdut la Bologna

La Bologna, într-un meci contind 
pentru sferturile de finală (grupa B) 
ale „Cupei cupelor" la baschet mas
culin, echipa locală Sinudyne a în
trecut cu scorul de 99—76 (44—39) 
formația Steaua București. Cel mai 
eficace jucător de pe teren a fost 
baschetbalistul român Costel Cernat, 
care a înscris 34 de puncte. în ca
drul aceleiași grupe, echipa suedeză
S.B.B.K. Soedertaelje a învins pe 
teren propriu, cu scorul de 90—77 
(45—38), formația spaniolă B.C. Bar
celona.

Rezultate înregistrate in grupa A : 
Gabetti Cantu — Kvarher Rijeka

BOX: Un nou campion mondial 
la categoria grea!

NEW YORK 16 (Agerpres). — Noul 
campion mondial profesionist de box 
la categoria grea este tînărul pugilist 
american Leon Spinks, care. în gala 
desfășurată la Las Vegas in fața a 
vste 5 000 de spectatori, l-a învins 
ia puncte, după 15 reprize, pe deți
nătorul titlului, Cassius Clay.

Comentînd acest meci, corespon
dentul agenției France Presse scrie, 
printre altele : „Nimeni nu ar fi 
crezut că Leon Spinks, cu palmaresul 
său destul de modest, îl va detrona 
pe Cassius Clay, care numai datorită 
experienței și puterii sale de rezis
tență a reușit să evite K.O.-ul în ui- 
timele secunde, cînd adversarul său 
l-a dominat, aducindu-1 într-o situa
ție cum rareori a fost în lunga sa 
carieră...".

® Joi, în cadrul competițiilor spor
tive dotate cu „Cupa 16 februarie", in 
sala complexului sportiv din parcul 
„23 August" s-a disputat un concurs 
de atletism. Iată rezultatele înregis
trate : masculin : lungime : Șt. Lăză- 
rescu 7,56 m ; 60 m plat : CI. Șuseles- 
cu 6”6/10 ; înălțime : Ad. Proteasa — 
2,11 m ; prăjină : N. Ligor — 5,00 m ; 
feminin : 60 m plat : Doina Budirin- 
că — 7” 7/10 ; '60 m garduri : Elena 
Mîrza — 8” 6/10 ; lungime : Doina 
Anton — 6,15 m.

92—67 (43—40) ; Den Bosch — B.C. 
Caen 89—91 (48—41).

în semifinalele competiției : Ga
betti Cantu Va întîlni pe B.C. Bar
celona și Sinudyne Bologna — B.C. 
Caen.

★
Alte rezultate : „Cupa campionilor 

europeni" — feminin : Sparta Fraga 
— I.E.F.S.—Liceul nr. 2 București 
113—63 (62—32) ; „Cupa campionilor 
europeni" — masculin : Maccabi Tel 
Aviv — Mobilgirgi Varese 91—80 
(43—40) ; „Cupa Liliana Ronclictti" : 
Slovan Bratislava — Marița Plovdiv 
79—62 (35—23) ; B.C. Toulon — B.C. 
Torino 73—65 (35—30).

în vîrstă de 24 de ani, Leon Spinks 
a cucerit titlul de campion olimpic 
la categoria semi-grea la Jocurile de 
la Montreal, după ce începuse să 
practice boxul de la vîrsta de 13 ani. 
în perioada 1968—1976. ca amator, 
Leon Spinks a susținut 185 de me
ciuri, dintre care a cîștigat 178. Ca 
profesionist, pînă la meciul cu Cas
sius Clay, el a disputat șapte întîi- 
niri. obținînd cinci victorii prin K.O., 
una la puncte și terminînd la egali
tate un meci.

La cîteva minute după încheierea 
meciului pentru titlul mondial, Cas
sius Clay a declarat : „Eu nu am me
ritat să cîștig această întîlnire. Spinks 
este un boxer foarte combativ, a lup
tat cu mult curaj și merită să fie 
succesorul meu".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® în turul II al turneului de tenis 

de la Palm Springs (California) ju
cătorul român Ilie Năstase l-a întîl
nit pe australianul Geoff Masters,, în 
fața căruia a cîștigat cu 6—7, 6—4, 
6—3. Ismail el Shafei (Republica Ara
bă Egipt) l-a eliminat în mod sur
prinzător, cu 7—5, 6—2 pe americanul 
Eddie Dibbs. cotat al doilea favorit 
al concursului.

® La Goteborg s-a disputat meciul 
revanșă dintre selecționatele de ho
chei pe gheată ale Suediei și Ceho
slovaciei. Hocheiștii cehoslovaci au

AUTOMOBILISM
© „Raliul Dunării”, din nou 
în organizarea forului nostru 

de specialitate
Cel de-al 13-lea „Raliu al Dunării" 

— organizat de Automobil Clubul 
Român, cu ajutorul federației de spe
cialitate — se va desfășura în acest 
an pe un traseu avînd ca punct de 
plecare și sosire municipiul Drobeta- 
Turnu Severin. Organizatorii au de
finitivat traseul și celelalte condiții 
de participare, comunicindu-le fede
rațiilor europene de automobilism, 
dala limită a înscrierilor urmind să 
fie cu o lună înaintea startului.

„Raliul Dunării", care va dura 3 zile 
(28—30 iulie), contează de data aceas
ta ca etapă în campionatul european 
de raliuri, in campionatul balcanic, 
campionatul țărilor socialiste, precum 
și în campionatele naționale ale Bul
gariei și României — ceea ce, evi
dent, anticipează o participare nu
meroasă și o desfășurare pasionantă, 
de bun nivel tehnic. Acoperirea tra
seului se va face în două etape : mai 
întîi vor fi parcurși circa 1 300 km 
(din care 252 km în 19 probe specia
le), de la Drobeta-Turnu Severin, 
prin Motru, Tg. Jiu, Băile Govora, 
Rîmnicu Viicea, Curtea de Argeș, Si
biu (cu trecerea peste Transfăgără- 
șan), Sebeș, Orăștie, Simeria, Hațeg, 
Petroșani, Tg Jiu, la Drobeta-Turnu 
Severin : apoi, după o pauză de cite- 
va ore, din nou la drum, pentru încă 
730 km (cu 12 probe speciale), spre 
Porțile de Fier, Orșova. Anina, O- 
ravița, Reșița, Caransebeș și, prin 
Orșova, la sosire: Drobeta-Turnu 
Severin.

Organizatorii intenționează ea, 
odată cu inaugurarea competițiilor 
automobilistice din acest an (4—5 
martie, „Raliul zăpezii", Ia Brașov), 
să prezinte ziariștilor — parțial, pe 
traseu — zone dintre cele mai atrac
tive ale „Raliului Dunării".

terminat din nou învingători, de data 
aceasta cu scorul de 4—3 (3—0, 0—2, 
1-1).

© Un creier electronic pus la punct 
de specialiști italieni și alimentat cu 
„informații" furnizate de 25 de cro
nicari de fotbal din Roma. Milano. 
Torino și Bologna a dat următorul 
pronostic în ceea ce privește ordi
nea locurilor la campionatul mon
dial de fotbal din Argentina : 1. Bra
zilia ; 2. R.F. Germania ; 3. Argenti
na ; 4. Olanda.

„per Spiegel": în condițiile fenomenelor crizei 
ACCENTUAREA DISCRIMINĂRII FATĂ DE FEMEI

In ciuda legislațiilor adoptate într-un șir de țări occidentale pe linia 
afirmării principiului egalității in drepturi a femeilor cu bărbații, potrivit 
înseși recunoașterilor presei din țările respective, continuă să persiste mul
tiple inegalități și discriminări, care capătă un caracter tot mai acut în con
dițiile actualei crize economice. Semnificative în acest sens sînt rela
tările publicației de mare tiraj „Der Spiegel" in legătură cu atitudinea 
discriminatorie față de femei.

Deputata Ingrid Maier, din partea 
partidului liber-democrat, consideră 
că este de prevăzut, o întoarcere 
forțată a femeilor la vechea lor 
situație, caracterizată prin fai
mosul triptic „Kinder, Kiiche, 
Kirche" (copii, cratiță, biserică). Co
lega ei creștin-democrată. Helga 
Wex, întrevede primejdia ca terenul 
atît de greu cîștigat de către femei 
in direcția unor drepturi egale, cu 
bărbații, să fie din nou pierdut. Iar 
ministrul problemelor familiale, Antje 
Huber, se întreba, deunăzi, dacă 
n-ar fi cazul să spună în prezent fe
meilor pe care le-a îndemnat să do- 
bindească o calificare profesională : 
„A fost doar o păcăleală de 1 aprilie, 
acum întoarceți-vâ unde vă e locul, 
la bucătărie".

Sînt considerații amare determina
te de situația din ultimele luni a șo
majului : în timp ce numărul șome
rilor bărbați reprezintă 3,2 la sută 
din forța de muncă, proporția femei
lor fără lucru a ajuns la 6 la sută. 
Urmarea acestei situații: deși numai 
10 milioane din cele 26,7 milioane 
de persoane active sînt femei, aces
tea reprezintă mai bine de jumătate 
(în octombrie 1977 — 54 la sută) din 
numărul șomerilor.

Puternic afectate sînt și acele fe
mei care vor să dobîndească prima 
lor calificare profesională : 63 la sută 
din persoanele în jur de 20 de ani 
care caută zadarnic un loc unde să 
se califice sînt femei sau fete ti
nere. Ele au ajuns să fie puse in 
aceeași oală cu tinerii handicapați din 
punct de vedere fizic sau intelec
tual.

Pe de altă parte, teama de a nu-și 
pierde locul de muncă obținut cu 
greu a făcut ca interesul femeilor 
de a urma școli serale subvenționa
te de stat să scadă cu repeziciune. 
Dacă în 1975 au participat la ase
menea cursuri un număr de 64 000 de 
femei, numărul lor a ajuns în 1976 
la 35 000.

Și in facultăți se pot constata ur
mările acestui recul al emancipării 
femeilor : numărul tinerelor care vor 
să-și continue studiile a scăzut cu 
aproape 5 la sută.

Problema șomajului feminin cu toa
te consecințele sociale pe care le a- 
trage după sine a determinat luă

rile de poziție ale celor cîteva femei 
membre în parlamentul vest-german, 
care vor să impună o abordare des
chisă. directă, a acestei probleme de 
către autoritățile publice.

„Sexul slab" este foarte slab înar
mat pentru lupta, din ce în ce mai 
acerbă, de concurență, în vede
rea ocupării unui loc de muncă. Fe
meile sînt handicapate din mai mul
te motive. Ele sînt. în general, mai 
puțin calificate decît bărbații : 51 la 

® Prioritatea femeii... la concedieri ® La muncă egală 
— salariu cu 38 la sută mai mic ® îndemnul la cali
ficare — o farsă tristă ® Cei trei „K“ revin în 

actualitate

Proven
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Graficul de mai sus, reprodus dupâ revista „Der Spiegel", înfățișează 
in procente șomajul în rîndurile femeilor („Frauen") din R.F.G. în cursul 
anului 1977, față de șomajul în rîndurile bărbaților („Manner"). După cum 
se vede, în fiecare lună a anului trecut, procentajul șomajului feminin a 
depășit substanțial, pînă la două ori, șomajul masculin, Iar această 

tendință continuă să se accentueze și în anul de față.

sută din femeile aflate în cîmpul 
muncii sînt muncitoare necalificate, 
in timp ce numai 27 la sută din nu
mărul bărbaților nu au o calificare. 
75 la sută din tinerele fete cu o a- 
numită pregătire profesională sint 
calificate într-un număr restrîns de 
meserii — 16 dintr-un total de 500 — 
si de cele mai multe ori în domenii 
de activitate din cele mai vulnera
bile la criză. Dar chiar și acolo unde 
bărbatul și femeia vin cu o pregă
tire la fel de bună, „pentru femei și 
fete nu rămine decît ceea ce priso
sește. firimiturile de la masa bărba
ților".

63 la sută din numărul total al 
muncitorilor care lucrează Ia banda 
rulantă sînt femei. Șansele lor de a 
găsi o nouă slujbă, după ce au fost 
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date afară, sint minime. „Cota de 
reintegrare în muncă a acestei cate
gorii, urmate îndeaproape de cate
goria dactilografelor, telefonistelor, 
este cu 30 la sută inferioară celui mai 
scăzut nivel de reintegrare, din eco
nomie". constată Institutul de cerce
tări asupra forței de muncă din 
Ntirnberg.

A fi femeie înseamnă din ce în ce 
mai mult „certitudinea" de a fi con
cediată cu prioritate. Cînd, de pildă, 
uzina chimică Kronos-Titan din Le
verkusen (cu un personal de 950 de 
bărbați și 145 de femei) a trebuit 
să facă 100 de concedieri, pe listă 
au fost trecute 60 de femei.

Engels semnala, la vremea lui, că 
patronii concediau bărbații din fa
brici. iar în locul lor aduceau femei 
pe care le plăteau mult mai prost. 
Se pare că actualii patroni au in
versat metoda. în prezent, mai în
tîi sînt date afară femeile, chiar dacă 
dispun de „atuul" unei bune pregă
tiri profesionale, și cu toate că sînt 
plătite — ca muncitoare și funcțio
nare — la o muncă egală cu a 
bărbatului — în medie cu 38 la sută 
mai puțin. Prioritatea acordată fe
meilor la concedieri izvorăște din 
ideea preconcepută potrivit căreia 
șomajul e mai puțin grav pentru fe
mei decît pentru bărbați. Iar cind e 
vorba de reangajări se aplică a- 
ceeași politică. In 1975. filiala 
din Emden a Volkswagen-ului a pro
cedat la peste 1 000 de concedieri, din 
care majoritatea în rîndul femeilor. 
Un an mai tîrziu, cînd s-au făcut din 
nou angajări, nu s-a dat de lucru nici 
măcar unei singure femei...

în loc să se combată cauzele aces
tor discriminări, se recurge din ce 
în ce mai des la pretextul că ma
joritatea femeilor fără lucru nu sînt 
interesate să găsească un nou loc de 
muncă. Cercetătorii care s-au ocupat 
de această chestiune au numărat în- 
tr-adevăr o „rezervă silențioasă" de 
300 000 de femei care forțate de îm
prejurări s-au întors la cratiță. dar 
care ar dori să lucreze deîndată ce 
li s-ar ivi vreo ocazie.

Ministerul Muncii a alocat la mij
locul lui noiembrie trecut suma de 
55 milioane de mărci pentru acor
darea de subvenții speciale întreprin
derilor care califică fete pentru me
serii tipic masculine. Scopul urmă
rit : ca riscul pierderii slujbei să. fie 
împărțit în mod egal între cele două 
sexe. Dar așa cum spunea un înalt 
funcționar care se ocupă de această 
problemă : „Este doar o picătură de 
apă pe o piatră încinsă".

• „VIVA MEXICO" 
este titlul unui film de lung 
metraj, aparținînd marelui re
gizor sovietic Serghei Eisen
stein, care oglindește lupta 
pentru libertate și independen
ță a poporului mexican. Ori
ginalul peliculei, realizată de 
Eisenstein în 1931—1932, rămă
sese in Statele Unite, fiind re
cuperat abia anul trecut. în 
decursul anilor s-au efectuat 
mai multe versiuni după acest 
film, dar nici una nu respecta 
pe de-a întregul originalul. 
Acum, filmul original urmează 
să fie restaurat și prezentat 
publicului.

® O FEMEIE ÎN SE
NATUL AMERICAN. Este

vorba de Muriel Humphrey, 
care ocupă locul în Senat ră
mas vacant după decesul soțu
lui său, fostul vicepreședinte 
al S.U.A., Hubert Humphrey. 
Singura femeie senator din 
S.U.A. nu s-a decis dacă își va 
pune sau nu candidatura în no
iembrie, la alegerile pentru re
înnoirea mandatului.

® ALIMENTAT CU 
ENERGIE SOLARĂ. satul 
Bisseessa din districtul Zagazig 
din Egipt va fi alimentat cu 
energie electrică produsă în în
tregime prin utilizarea energiei 
solare. Experiența, prima de a- 
cest gen din Egipt, are in vedere 
studierea posibilităților de utili
zare a pilelor solare, confecțio
nate din materiale semiconduc

toare care absorb razele solare, 
pentru transformarea energiei 
solare în electricitate. Se preco
nizează ca fiecare pilă, cu o pu
tere de 12 volți, să funcționeze 
24 pre, fără întrerupere.

® NICIODATĂ PREA 
TÎRZIU. Aceasta a fost și pă
rerea unui cetățean din Man
chester care și-a trecut baca
laureatul la respectabila vîrstă 
de 86 de ani. Asemenea cazuri, 
cînd persoane în vîrstă se stră
duiesc să-și completeze stu
diile. sînt numeroase in Marea 
Britanie. Cei mai mulți mahi- 
festă interes pentru domenii ca 
fizica, chimia, biologia, mate
matica. științele economice, is
toria, literatura. Dintre limbile 
străine preferate de candidații

adulți pe primul loc este fran
ceza.

® CARBURANT NE
POLUANT. Societatea bra
ziliană „Petrobras" studiază po
sibilitatea folosirii drept carbu
rant pentru motoare a unui a- 
mestec de alcool și benzină in 
scopul reducerii cantității de 
tetraetil de plumb și, astfel, a 
gradului de poluare a atmosfe
rei. Se are în vedere adăuga
rea pînă la 20 la sută alcool 
metilic pentru obținerea unor 
coeficienți organici adecvați. 
Totodată, societatea amintită

studiază posibilitatea înlocuirii 
lubrifianților cu uleiul de ricin, 
realizîndu-se astfel însemnate 
economii în ce privește o pre
țioasă materie primă.

© PERFORMANTA 
CURAJULUI. ° elevă de 15 
ani. Meda-Therese Mckenzie, a 
reușit să traverseze înot strîm- 
toarea Cook, care desparte cele 
două insule principale ale Noii 
Zeelande, fiind considerat unul 
din cele mai dificile trasee de 
acest gen. Meda-Therese a 
parcurs distanța de 20 km în 
12 ore, 14 minute și 7 secunde.

devenind astfel cea de-a șasea 
înotătoare care a reușit perfor
manța traversării strîmtorii.

• PĂREREA UNUI 
„SPECIALIST”. Americanul 
Don Bledsoe a dobîndit o oa
recare celebritate prin faptul 
că la cei 51 de ani ai săi (din 
care 32 petrecuți în închisoare) 
a comis nu mai puțin de 2 000 
de furturi prin efracție. La un 
moment dat a jefuit chiar și 
un... comisariat de poliție, sub- 
tilizînd probele incriminatorii 
în legătură cu unul din jafurile 
anterioare. De curînd, Bled
soe și-a părăsit vechea „mese
rie" : lucrează la o societate 
care confiscă mașinile vîndute 
pe credit și ai căror cumpără

tori nu și-au putut plăti la 
timp ratele. Bledsoe consideră 
că noua sa ocupație este un 
„jaf" în toată regula, numai că 
de această dată poate opera 
fără nici un risc.

® ÎN U.R.S.S., 16
ORAȘE CU PESTE UN 
MILION LOCUITORI. 
Orașul Dnepropetrovsk a devenit 
al 16-lea oraș sovietic cu peste 
un milion de locuitori. Se aș
teaptă ca într-un viitor apropiat 
în rîndul orașelor cu peste un 
milion de locuitori să intre Ere
van, Donețk și Perm. Capitala 
U.R.S.S., Moscova, are în pre
zent 7,5 milioane locuitori.

® A ÎNFLORIT SAL
CIA ARGINTIE. Locuitorii 
tînărului oraș siberian Divno- 
gorsk, de pe fluviul Enisei, au 
fost recent martorii unui feno
men surprinzător : in toiul aces
tei ierni, în zona localității lor 
a înflorit o salcie argintie. Ră- 
mureiele copacului au oferit o 
imagine puțin obișnuită pe fun
dalul alb al zăpezii. Fenomenul 
se explică, probabil, prin tempe
ratura cu mult mai ridicată de
cît cea obișnuită pe care o cu
noaște în acest sezon regiunea 
Krasnoiarsk. în care se află lo
calitatea. Totodată, un rol l-a 
avut, se pare, și faptul că salcia 
crește într-o adincitură a tere
nului, ferită de bătaia vîntului.
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INTERESELE VITALE ALE POPOARELOR IMPUN

Măsuri concrete și eficiente 
de dezarmare

Lucrările Comitetului pregătitor al sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— în cadrul comitetului pregătitor al 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării con
tinuă activitatea de redactare a do
cumentelor ce urmează să fie adop
tate la sesiunea din mai-iunie a.c.

Negocierile din subgrupurile de re
dactare _au pus din nou în evidență 
faptul că documentele ce vor fi adop
tate la sesiunea specială trebuie să 
i'eflecte cerințele popoarelor de a se 
trece la o nouă strategie în domeniul 
dezarmării, care să presupună între
prinderea unor măsuri concrete și 
hotărite de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară. Majoritatea 
delegațiilor au arătat că situația care 
s-a creat pe planul înarmărilor și ne

CRIZA DE GUVERN DIN ITALIA
© Liniile directoare ale documentului programatic prezentat de 
Giulio Andreotti ® P. C. Italian : „Proiectul de program nu 

răspunde gravității crizei“
ROMA 16 (Agerpres). — Documen

tul programatic prezentat de Giulio 
Andreotti, primul ministru desemnat 
al Italiei, secretarilor generali și șe
filor grupurilor parlamentare ale ce
lor șase partide semnatare ale acor
dului din iulie anul trecut, docu
ment publicat miercuri seara, la 
Roma, subliniază că premierul ita
lian „a analizat și examinat sche
mele de alianță, coaliție și majori
tăți politice" și că „va acționa pen
tru a asigura operativitatea unei le
gislaturi cu o formulă aptă să facă 
față problemelor urgente".

în document sînt indicate — după 
cum menționează agenția A.N.S.A. — 
patru linii directoare în vederea 
obținerii rezultatului dorit: înainte 
de formarea unui guvern, liniile 
programului guvernului trebuie dis
cutate și aprobate de către partidele 
politice ; președintele desemnat al 
guvernului va consulta partidele asu
pra structurii guvernului său, pen
tru a-1 face capabil să înfăptuiască, 
în cel mai scurt timp posibil, punc
tele principale ale programului ; gu
vernul va solicita un vot de încre
dere partidelor care vor elabora de 
comun acord documentul programa
tic ; partidele trebuie să se anga
jeze să permită înfăptuirea progra
mului convenit într-un spirit de 
cooperare parlamentară adecvat.

Cheia unei soluții politice a actua
lei crize guvernamentale rezidă, în 
opinia documentului, „într-o solida
ritate și un angajament mai strînse, 
fără a pune în chestiune identitatea 
politică a partidelor, aspirațiile lor 
constituționale pe termen lung și vi
ziunea lor politică respectivă".

Premierul desemnat, Giulio An
dreotti. a anunțat convocarea pen
tru vineri a primei reuniuni „cole
giale" a secretarilor celor șase parti
de ale „arcului constituțional" che-

Reuniunea Comitetului 
de Eliberare al Organizației 

Unității Africane
TRIPOLI 16 (Agerpres). — Cea 

de-a XXX-a sesiune a Comitetului 
de Eliberare al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.) și-a continuat lu
crările la Tripoli, sub președinția lui 
Aii Abdessalam Triki, secretar pen
tru probleme externe al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste.

în cadrul lucrărilor, responsabilul 
subcomitetului pentru probleme fi
nanciare și administrative a prezen
tat un . raport detaliat care include 
ajutorul acordat mișcărilor de elibe
rare.

Șefii a numeroase delegații au sub
liniat, în cadrul dezbaterilor, necesi
tatea de a sprijini mișcările de eli
berare și de a le acorda toate facili
tățile pentru a putea realiza elibe
rarea și independența națiunilor afri
cane.

Evoluțiile internaționale 
confirmă justețea politicii 

partidului nostru

Contribuții active, concrete ale României socialiste 
la făurirea noii ordini economice mondiale

Unul din obiectivele fundamentale ale politicii externe a României 
socialiste îl constituie, așa cum se știe, înfăptuirea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Importanța deosebită pe care România o acordă 
acestei probleme izvorăște din înseși realitățile actuale, marcate de fira
vele anomalii generate de persistența și agravarea decalajelor economice 
dintre țările bogate și țările sărace, ceea ce contravine atit intereselor ță
rilor în curs de dezvoltare, cit și intereselor esențiale, de perspectivă ale 
țărilor dezvoltate, constituind, totodată, sursă de primejdii la adresa păcii 
generale. Desfășurînd în această direcție o intensă activitate, partidul și 
statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, au meritul, de a fi 
adus o contribuție substanțială, larg recunoscută și apreciată în lume, 
atît la elucidarea și cristalizarea conceptului noii ordini, cît și la stabi
lirea modalităților de realizare a acestui deziderat vital al omenirii con
temporane. în Programul partidului, în celelalte documente ale Congre
sului al XI-lea, la recenta Conferință Națională, a fost fundamentată știin
țific necesitatea înlăturării inechităților existente în relațiile economice 
între state, a lichidării subdezvoltării, in vederea creării condițiilor care
să permită progresul mai rapid al 
lumi, a dreptății și echității.

în concepția țării noastre, stator
nicirea noii ordini economice mon
diale este un proces complex, de o 
mare amploare și profunzime, a că
rui desfășurare impune conjugarea 
eforturilor și resurselor materiale ale 
tuturor statelor. în acest sens, Româ
nia consideră că un rol deosebit de 
important revine Organizației Na
țiunilor Unite, forul cel mai adecvat 
și mai reprezentativ, singurul în 
măsură să asigure dezbateri demo
cratice, participarea plenară și ac
țiunea în comun, în condiții de ega
litate, a tuturor statelor, în vederea 
găsirii de soluții viabile, eficiente, 
unanim acceptabile. Este concludent 
că, în ultimii ani, au avut loc două 
sesiuni extraordinare ale Adunării 
Generale — a VI-a (1974) și a Vil-a 
(1975) — mai multe conferințe mon
diale sub egida O.N.U. consacra
te tematicii dezvoltării, lichidă
rii decalajelor, adoptindu-se un 
șir de documente de o mare valoare 
principială și practică, propuneri și 
inițiative importante, între care se 
evidențiază și cunoscutul document 

gocierilor de dezarmare trebuie esti
mată în mod obiectiv, cu deplină 
răspundere pentru soarta păcii și 
securității internaționale.

Reafirmînd poziția de principiu a 
tării noastre în problemele dezarmă
rii. reprezentanții români în subgru
purile de redactare au subliniat ne
cesitatea ca viitoarea sesiune specială 
să reprezinte un punct de cotitură, 
să deschidă o nouă eră in acest do
meniu.

Paralel cu subgrupurile de redac
tare privind Declarația asupra dezar
mării, la 15 februarie și-a început 
activitatea un nou subgrup, care ur
mează să prezinte comitetului, într-o 
primă formă, un proiect de program 
de măsuri și de acțiune.

mate să susțină, eventual, guvernul 
său. informează agenția France 
Presse.

Această reuniune se anunță difi
cilă. întrucit trei din cele șase parti
de. intre care și P.C.I.. au și luat 
poziții critice față de proiectul de 
program prezentat miercuri. Joi. la 
sfîrșitul unei reuniuni a Direcțiunii 
P.C.I., Alfredo Reichlin, membru al 
direcțiunii, a declarat că „Partidul 
comunist consideră că documentul 
prezentat de Giulio Andreotti nu 
răspunde gravității crizei".

Partidul socialist, pentru care mo
dalitățile viitoarei majorități nu sint 
destul de clare, consideră inadecvat 
proiectul de program în condițiile 
gravității crizei cu care este con
fruntată Italia.

Partidul liberal, deși nu s-a de
clarat adept al noului program, a 
precizat că nu se va opune sem
nării documentului în caz de vot în 
parlament.

★
Observatorii politici și agențiile In

ternaționale de presă au evidențiat 
anumite aspecte ale documentului 
care, în opinia lor, prezintă o sem
nificație deosebită. Astfel, agenția 
U.P.I. notează evidența faptului că 
Partidul Comunist Italian a devenit 
„un element vital" pentru orice for
mulă guvernamentală. Documentul 
programatic pe baza căruia Andreotti 
intenționează să soluționeze criza gu
vernamentală — scrie agenția D.P.A. 
— „confirmă dependența de co
muniști".

RHODESIA

O noua manevra vizînd 
perpetuarea rînduielilor rasiste

SALISBURY. — Șeful regimului 
minoritar rhodesian, Ian Smith, a 
anunțat că, în urma Unor negocieri 
desfășurate la Salisbury, s-a ajuns 
la un acord de „reglementare inter
nă" a problemei nhodesiene, destinat 
să ducă la instituirea unui regim al 
■majorității de culoare în cadrul că
ruia minoritatea albă... își păstrează 
privilegiile.

Acest act nu constituie decît o 
manevră destinată să furnizeze un 
nou „paravan" pentru perpetuarea 
rânduielilor rasiste. El urmărește di
vizarea mișcării de eliberare națio
nală rhodesiene și a populației de 
culoare majoritare.

Acordul semnat la Salisbury între 
primul ministru rhodesian, Ian. 
Smith, și trei lideri „moderați" din 
rindul populației de culoare „va fi 
inoperant" a declarat Joshua Nko- 
mo, copreședinte al Frontului Pa
triotic Zimbabwe. Lupta armată a 
mișcării de eliberare împotriva for
țelor rhodesiene ale regimului ra
sist „va continua", a subliniat Nkomo.

Departamentul de Stat american 

țărilor rămase în urmă, făurirea unei

„Poziția României cu privire la in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale".

O tot mai largă recunoaștere do- 
bîndește astăzi faptul că probleme 
de anvergură mondială, care pri
vesc interesele generale ale po
poarelor, nu pot fi rezolvate de 
un grup de state, ci numai cu 
participarea activă, pe picior de 
egalitate, într-un spirit de echi
tate și dreptate, a tuturor statelor, 
indiferent de orînduire, mărime sau 
nivel de dezvoltare. Astfel, este sem
nificativ că, în urma dezbaterilor ste
rile ale așa-numitei „reuniuni 
Nord-Sud", desfășurată între un 
număr restrîns de țări în curs 
de dezvoltare și cîteva state occi
dentale industrializate, tematica coo
perării economice internaționale și a 
făuririi unei noi ordini economice a 
fost readusă în cadrul firesc al O.N.U.

în acest sens, România, alături de 
celelalte state membre ale „Grupului 
celor 77", care reunește cvasitotali- 
tatea țărilor în curs de dezvoltare, 
a propus convocarea unei sesiuni

ORIENTUL MIJLOCIU
® Premierul israelian invitat să viziteze S.U.A. © Președintele 
Turciei se pronunță în favoarea drepturilor poporului palestinian
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Președintele Jimmy Carter a adresat 
primului ministru al Israelului, Me- 
nahem Begin, invitația de a face o 
vizită în Statele Unite — a anunțat 
purtătorul de cuvint al Casei Albe, 
care a precizat că aceasta ar putea 
avea loc „la începutul lunii martie". 
Administrația americană, a adăugat 
purtătorul de cuvint, consideră că 
este important să aibă o discuție 
aprofundată cu primul ministru 
Begin, cum a fost cazul, săptămîna 
trecută, cu președintele Anwar El 
Sadat.

Nu există nici un fel de „criză" în 
relațiile dintre Statele Unite și Israel,

SITUAȚIA
BEIRUT 16 (Agerpres). -r- Pre

ședintele Libanului, Elias Sarkis, a 
semnat proiectul de lege aprobat de 
parlament privind constituirea unui 
tribunal militar special siriano-liba- 
nez împuternicit cu judecarea tuturor 
persoanelor responsabile de ciocnirile 
recente dintre soldați libanezi și sol
dați sirieni din cadrul Forțelor' arabe 
de menținere a păcii.

Pe de altă parte, la Beirut s-a 
anunțat că doi soldați sirieni aparți- 
nînd acestor forțe au fost uciși 
miercuri intr-un cartier de la peri
feria de est a capitalei. Furn El 
Chebak. Deși acest incident a gene
rat pentru moment o agravare a ten
siunii, joi dimineața situația în capi
tala libaneză era calmă. Se remarcă, 
atît de o parte, cit și de cealaltă, o 
tendință spre moderație. Un ultima
tum al Forțelor arabe de menținere 
a păcii, adresat milițiilor din cartie-

In legătură cu interceptarea unui avion egiptean in Kenya
NAIROBI 16 (Agerpres). — După 

cum informează agenția France 
Presse, un purtător de cuvînt oficial 
a anunțat la Nairobi că un avion 
egiptean de tip „Boeing-707", cu des
tinația Somalia, a fost interceptat 
miercuri de aviația de vînătoare 
kenyană și obligat să aterizeze, 
„după ce pătrunsese fără autorizație 
în spațiul aerian al Kenyei".

Purtătorul de cuvînt a menționat 
că încărcătura avionului, ce consta 
din muniții, a fost confiscată, iar 
membrii echipajului au fost arestați.

CAIRO 16 (Agerpres). — Ministrul 
de stat pentru probleme externe al 
Egiptului, Boutros Ghali, a convocat 
pe ambasadorul Kenyei la Cairo pen
tru a cere explicații în legătură cu 
interceptarea avionului egiptean — 
transmite agenția M.E.N., citată de 
agenția Associated Press.

Se menționează că inițiativa minis
trului a avut la bază dorința „men

s-a arătat foarte rezervat, reafir
mînd că pentru Statele Unite „toate 
părțile" trebuie reprezentate în. ca
drul unui acord de reglementare a 
situației din Rhodesia, iar guvernul 
britanic s-a declarat sceptic în ceea 
ce privește șansele de succes ale 
respectivei înțelegeri.

Postul de radio Mozambic a ca
lificat acordul asupra unei „regle
mentări interne" a problemei rho
desiene drept un acord dintre „șe
ful unui regim ilegal și marionete 
din rîndul populației de culoare ma
joritare".

„Acordul" anunțat de Ian Smith 
„nu rezolvă nici una din adevărate
le probleme și nu va pune capăt 
luptei de eliberare" declanșate a- 
cum cinci ani in Zimbabwe, a de
clarat un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al Zam- 
biei. El a adăugat că Zambia conti
nuă să sprijine Frontul Patriotic din 
Zimbabwe, condus de Joshua Nkomo 
și Robert Mugabe, și consideră că 
trebuie continuate negocierile pe baza 
propunerilor anglo-americane.

speciale a Adunării Generale a 
O.N.U., în 1980, pentru a evalua 
progresele înregistrate pe calea edi
ficării noii ordini economice și pen
tru a adopta măsurile ce se impun 
în vederea stimulării acestui proces.

Pe aceeași linie se înscrie consti
tuirea Comitetului plenar pentru 
noua ordine economică internațională, 
pe baza unei hotărîri a precedentei 
sesiuni a Adunării Generale, din ini
țiativa unui grup de țări în curs de 
dezvoltare, între care și România.

AMPLU PROGRAM DE ACȚIUNI Șl MĂSURI 
PROPUS DE ȚĂRILE ÎN CURS

DE DEZVOLTARE ÎN PREGĂTIREA VIITOAREI 
SESIUNI SPECIALE

A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Comitetul, ale cărui lucrări au în
ceput zilele trecute la New York, 
are menirea de a urmări aplicarea 
hotărîrilor și acordurilor convenite 
în urma negocierilor pe această temă 
desfășurate în cadrul diverselor or
ganisme competente ale sistemului 
Națiunilor Unite sau altor foruri in
ternaționale. Rezultatele activității 
sale vor constitui însăși substan
ța viitoarei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U., consa
crate analizei progreselor realizate 
în direcția edificării noii ordini eco
nomice mondiale și adoptării, în 
această lumină, a unei noi strategii 
internaționale a dezvoltării pentru 
anii ’80.

Temele relevate ca prioritare pe a- 
genda de lucru a comitetului prin do

chiar dacă cele două țări au deose
biri de păreri — a afirmat, la rîndul 
său, purtătorul de cuvint al Depar
tamentului de Stat.

ANKARA 16 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la Anka
ra. președintele Turciei. Fahri Ko- 
rutiirk, a relevat că o soluție justă 
și durabilă a conflictului din Orien
tul Mijlociu va putea fi găsită dacă 
vor fi respectate pe deplin drepturile 
naționale ale ’ poporului palestinian, 
inclusiv dreptul de a-și crea un stat 
independent, informează agenția As
sociated Press.

DIN LIBAN
rul de est pentru remiterea a două 
persoane suspecte de a fi responsabi
le de incidentul produs, a fost retras, 
iar Frontul libanez s-a arătat dispus 
să predea autoritățiloi' competente 
elementele a căror responsabilitate 
va fi stabilită.

Nici un incident nu a fost sem
nalat joi în capitala Libanului, unde 
viața s-a desfășurat aproape normal. 
Majoritatea școlilor orașului au ră
mas însă închise și nu-și vor redes
chide porțile decît luni — transmite 
agenția France Presse. Actuala si
tuație din Liban a făcut obiectul 
unei întrevederi a președintelui Sar
kis cu șeful guvernului, Selim Al 
Hoss, și ministrul afacerilor externe 
șj al apărării, Fouad Boutros. Șeful 
statului libanez a primit, de aseme
nea. pe comandantul Forței arabe de 
descurajare, colonelul libanez Sami El 
Khatib.

ținerii relațiilor prietenești dintre 
Egipt și Kenya, două țări africane, 
surori, și a îndeplinirii de către Egipt 
a rolului său de mediere între Etio
pia și Somalia".

Pe de altă parte, după cum rela
tează agenția M.E.N., două avioane 
de linie kenyene au fost blocate joi 
dimineața pe aeroportul din Cairo de 
către autoritățile egiptene, interzicîn- 
du-li-se să-și continue drumul cu 
destinația Nairobi. Această măsură, 
precizează agenția, a fost luată în 
urma interceptării de către aviația 
kenyană a unui avion egiptean de 
tip „Boeing" în drum spre Somalia.

Precizări privind 
politica Etiopiei 
Conferință de presă 

la Addis Abeba
ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). — 

Etiopia nu are nici un fel de planuri 
expansioniste și nu va invada nici
odată teritorii străine — a declarat, 
in cadrul unei conferințe de presă 
pentru ziariștii străini, Tamrat Fere- 
de, șeful comitetului pentru infor
mații și legătură cu reprezentanții 
opiniei publice al Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu al Etiopiei, 
membru al Comitetului Permanent 
al acestui consiliu. Noi luptăm pentru 
pace, echitate, democrație și socia
lism, ghidîndu-ne după programul 
revoluției național-democrate și după 
dorința de a crea în țara noastră o 
societate lipsită de exploatare — a 
declarat vorbitorul.Noul guvern kuweitian

Primul ministru al Kuweitului, 
prințul moștenitor șeic Saad Al-Ab- 
dullah Al-Sabah, a anunțat joi com
ponența guvernului său. Portofoliul 
Ministerului Petrolului este deținut 
de șeic Aii Khalifa Al-Sabah. Porto
foliul apărării a fost încredințat lui 
Salem Al-Sabah, iar cel al afacerilor 
externe este girat în continuare de 
Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, 
care va deține și funcția de viceprim- 
ministru. Celălalt post de viceprim- 
ministru esteMeținut, ca și în vechiul 
cabinet, de. șeic Jaber Al-Ali Al-Sa- 
lem Al-Sabah.

cumentul propus de „Grupul ce
lor 77“ reflectă preocuparea ma
joră a țărilor in curs de dezvol
tare pentru lansarea unor ac
țiuni și măsuri concrete, menite să 
ducă la eradicarea subdezvoltării și 
eliminarea decalajelor economice, pe 
baza stimulării efortului propriu și 
în condițiile unei largi cooperări e- 
conomice între toate statele.

Astfel. Comitetul plenar va evalua 
rezultatele obținute in soluționarea 
echitabilă a problemei materiilor pri-

me, ca una din cerințele esențiale ale 
noii ordini economice mondiale, ur
mărind aplicarea prevederilor Pro
gramului adoptat la sesiunea 
U.N.C.T.A.D. de Ia Nairobi din 1976, 
inclusiv constituirea unui fond co
mun de finanțare a stocurilor de re
gularizare a prețurilor materiilor 
prime.

O altă temă prioritară va fi im
pusă de necesitatea promovării unui 
larg comerț internațional, liber de 
orice restricții și discriminări, care 
să slujească dezvoltării. în acest scop, 
comitetul va analiza finalizarea 
următoarelor acțiuni : runda ac
tualelor negocieri comerciale mul
tilaterale din cadrul G.A.T.T., pre
văzută a se încheia în aprilie anul 
acesta ; reforma Acordului general 
pentru tarife și comerț în favoarea

Programul reînnoit al P. C. Francez
în pregătirea alegerilor parlamentare

PARIS 16 (Agerpres). — La Paris 
a fost dat publicității un program 
reînnoit pe care Partidul Comunist 
Francez îl avansează ca bază a acti
vității guvernului în eventualitatea 
unei victorii a forțelor de . stingă în 
alegerile generale din luna martie — 
informează ziarul „L’Humanite". Do
cumentul conține măsuri concrete 
care vizează cu precădere ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii și reducerea șomajului, îngrădirea 
puterii marelui capital în domeniile 
economic, social și politic. în acest 
scop, se preconizează, în primul rîrid, 
naționalizarea sistemului bancar și 
financiar, a marilor monopoluri și a 
filialelor acestora. Se are. de ase
menea, în vedere democratizarea vie
ții politice, economice și sociale a 
țării, în sensul asigurării celor mai 
largi libertăți pentru oamenii mun
cii, pentru masa alegătorilor la toate 
nivelurile. în continuare, programul 
propune modalități de reducere a 
dependenței financiare a Franței de 
străinătate, revizuirea reformei fis
cale in sensul favorizării maselor 
largi populare prin instituirea de 
impozite asupra marilor averi și ca
pitaluri. Se are, totodată, in vedere 
promovarea unei riguroase politici 
financiare și de credit, in conformi
tate 1 cu interesele națiunii și ale 
tuturor regiunilor țării.

Programul reînnoit prezentat de 
P.C.F. mai prevede crearea a 500 000 
noi locuri de muncă pe an printr-o 
folosire deplină a capacităților de 
producție neutilizate în prezent, pre
cum și construirea în plus a peste 
100 000 locuințe anual.

în domeniul relațiilor internațio
nale, se subliniază importanța pro
movării colaborării economice cu alte 
țări, .care ar scoate Franța de sub 
dominația monopolurilor transnațio

agențiile de presă transmit:
Vizita în R. P. Chineză 

a delegației de congres
meni americani. Den Si3°-pin- 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a primit delegația de 
congresmeni americani condusă de 
Henry Jackson, senator democrat, 
aflată într-o vizită la Pekin — trans
mite agenția China Nouă. După cum 
s-a precizat, cu acest prilej „a fost 
efectuat un schimb sincer și priete
nesc de păreri în legătură cu actuala 
situație internațională și alte pro
bleme de interes comun".

La Națiunile Unite 3 în~ 
ceput pregătirea agendei viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale, care ur
mează să se deschidă la 20 septem
brie. în această perspectivă. Secreta
riatul O.N.Ui a dat publicității, la 
New York, o listă preliminară de 
subiecte, care cuprinde 125.de puncte.

Prima reuniune a noului 
guvern portughez, comunica
tul dat publicității la încheierea pri
mei reuniuni a noului guvern por
tughez, condus de Mario Soares, a- 
nunță că guvernul intenționează să 
institutionalizeze formele de dialog și 
de informare reciprocă cu partidele 
de opoziție și cu partenerii sociali, 
in vederea creării condițiilor pentru 
redresarea economică a țării — in
formează agenția A.N.O.P. Contacte
le cu partenerii sociali, pe care gu
vernul și le-a fixat ca obiectiv prio
ritar. vor începe in cursul săptăminii 
viitoare.

Comunicat comun un- 
garo-jamaican. La Bud3pesta 
a fost dat publicității comunicatul 
privind vizita in Ungaria a primului 
ministru al Jamaicăi. Michael Manley, 
în cursul vizitei, părțile au semnat 
un acord comercial, un acord privind 
colaborarea tehnico-științifică și un 
acord de cooperare în domeniul știin
ței și culturii. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme internaționale 
actuale.

țărilor în curs de dezvoltare ; acce
lerarea eforturilor pentru aplicarea 
de noi măsuri de facilitare a extin
derii și diversificării exporturilor de 
produse industrializate provenind din 
țările „lumii a treia" ; asigurarea ac
cesului larg al produselor agricole ale 
țărilor in curs de dezvoltare pe pia
ța țărilor capitaliste ; apărarea pu
terii de cumpărare, creșterea înca
sărilor la export și îmbunătățirea ra
porturilor de schimb ale țărilor in 
curs de dezvoltare.

Comitetul va examina, de ase
menea, progresele în aplicarea 
măsurilor de întărire a capacită
ții industriale a țărilor in curs de 
dezvoltare. în conformitate cu pro
gramele de acțiune inițiate sub e- 
gida sistemului de organisme specia
lizate ale O.N.U. în acest domeniu, 
un rol deosebit revine adoptării, in 
cursul acestui an, a unui cod obli
gatoriu de conduită privind transfe
rul de tehnologie și Conferinței Na
țiunilor Unite asupra științei și teh
nicii în slujba dezvoltării, din 1979, 
— obiective formulate din inițiativa 
României împreună cu alte state.

în activitatea Comitetului plenar de 
stimulare a eforturilor de făurire a 
noii ordini economice vor figu
ra și alte domenii care definesc 
acest proces istoric, cum ar fi : 
eradicarea foametei în lume și asi
gurarea securității alimentare mon
diale; reforma sistemului monetar 
internațional în concordantă cu inte
resele țărilor in curs de dezvoltare: 
sporirea ajutorului acordat țărilor 
slab dezvoltate etc.

în elaborarea acestui program de 
activitate a Comitetului plenar al 
O.N.U., ale cărui rezultate vor sta 
la baza dezbaterilor viitoarei sesiuni 
speciale a Adunării Generale, dele
gația română, actionînd alături de 
ceilalți membri ai „Grupului celor 

nale, asigurîndu-i un rol original și 
activ în lupta pentru o nouă ordine 
economică mondială.

Prezentînd în fața presei, a opi
niei publice propunerile sale, con
ducerea P.C.F. a subliniat voința co
muniștilor francezi de a milita cu 
botărire pentru traducerea efectivă 
in viață a prevederilor programului 
comun, dovedind as.tfel că este gata 
să guverneze loial și sincer, în ca
drul Uniunii Stîngii, pentru a pro
mova o politică de . progres, dreptate, 
libertate, independență și pace.

★
La Paris a avut loc o plenară a 

C.C. al P.C. Francez, în cadrul căreia 
au fost . discutate probleme referi
toare la pregătirea alegerilor parla
mentare din luna martie.

în cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la încheierea lucră
rilor, Maxime Grcmetz, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F., a relevat că situația actuală 
din Franța se caracterizează prin 
năzuința tot mai pronunțată a oame
nilor muncii spre, transformări so
ciale și economice profunde, prin 
creșterea nemulțumirii față de poli
tica de austeritate promovată de 
autorități. P.C.F. — a declarat vor
bitorul a reafirmat că feste gata 
să reia tratativele în vederea reîn
noirii programului comun de gu
vernare al forțelor de stingă. în ca
drul plenarei s-a subliniat că singura 
modalitate de a se realiza schimbări 
reale în viața țării o constituie 
sprijinirea de către mase a partidu
lui comunist, care apără interesele 
oamenilor muncii. Comitetul Central 
cheamă toți membrii partidului să-și 
dubleze eforturile pentru ca. în fie
care circumscripție electorală, can- 
didații comuniști să obțină un număr 
cit mai mare de voturi.

Convorbiri sovieto-Iibie- 
jjg Agenția T.A.S.S. anunță că 
Dmitri Ustinov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
apărării al U.R.S.S., s-a întîlnit joi 
cu Abdel Salam Jalloud, membru al 
Secretariatului General al Congresu
lui General Popular al .Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
aflat în vizită oficială în U.R.S.S. A 
avut loc un schimb de păreri asupra 
unor probleme de interes reciproc.

La Casa Albă au fost re
luate negocierile între repre
zentanții minerilor americani, aflați 
în grevă, și patronat.1 Președintele 
Jimmy Carter, prezent la începutul 
ședinței, a subliniat necesitatea reali
zării unui acord rapid asupra con
flictului de muncă, declanșat în urmă 
cu 72 de zile. Secretarul muncii, Ray 
Marshall, ia parte la negocieri la ce
rerea președintelui Carter.

Planul părții turco-ciprio- 
te in vederea soluționării situației 
din insulă a fost prezentat joi de 
Rauf Denktaș, liderul ciprioților turci. 
El a apreciat că instituirea unui mi
nister al cooperării între comunită
țile turcă și greacă din insulă ar con
tribui la strângerea relațiilor dintre 
acestea, prin depistarea unor sfere de 
acțiune comune. Alte puncte ale pla
nului. ce urmează să fie supus spre 
examinare peste o lună părții ciprio
te grecești, sint o reglementare ime
diată a problemei teritoriale și prin
cipiul unei abordări eșalonate a pro
blemelor in suspensie, in vederea 
realizării unui acord cu ciprioții 
greci.

în legătură cu o decla
rație 3 Ambasadei Somaliei in 
Franța, potrivit căreia Uniunea So
vietică ar reține drept „ostatici" 
cîteva sute de studenți somalezi care 
învață in U.R.S.S. și doresc acum să 
se înapoieze în țara lor și că avioa
nele somaleze care trebuiau să-i 
transporte în patrie nu primesc per
misiunea de aterizare, un purtător de

77", a adus o contribuție activă, con
cretă. Numeroase sugestii și propu
neri avansate de țara noastră au fost 
reținute și., sprijinite de reprezentan
ții altor state in curs de dezvolta
re, ele regăsindu-se, practic, în ma
joritatea problemelor înscrise pe a- 
genda comitetului.

Dînd expresie interesului și preo
cupării pentru instaurarea unor re
lații economice noi, echitabile in
tre state, contribuind la buna des
fășurare a activității viitoare a Co
mitetului plenar. România militea
ză pentru temeinica pregătire a se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. din 1980. în acest context, 
tara noastră apreciază că. pentru 
procesul de elaborare a strategiei și 
tacticii de pregătire a viitoarei se
siuni speciale a O.N.U. in proble
mele noii ordini, o importanță deo
sebită ar avea organizarea unei reu
niuni la nivel inalt a țărilor in curs 
de dezvoltare și nealiniate. Aceasta 
ar contribui, fără îndoială, la întă
rirea solidarității țărilor aflate in 
„prima linie" a bătăliei pentru dez
voltare. la stabilirea unor poziții po
litice comune, care să le permită 
să acționeze intr-un front larg pen
tru apărarea intereselor proprii în 
negocierile cu țările dezvoltate.

Aceste propuneri și inițiative, do
vezi elocvente ale spiritului construc
tiv si contribuției active ale Româ
niei socialiste la opera istorică de 
edificare a unei noi ordini economice 
internaționale, ilustrează fermitatea 
și consecvența eu care țara noastră 
va participa și in viitor Ia eforturile 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
inegalității intre state, pentru făuri
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Viorel POPESCU

Pentru unitatea 
de acțiune a forțelor 
democratice din Peru 

Un comunicat al P. C. Peruan
LIMA 16 (Agerpres). — într-un 

comunicat dat publicității la Lima, 
Partidul Comunist Peruan s-a pro
nunțat pentru intensificarea acțiuni
lor destinate realizării și consolidării 
unității forțelor democratice, popu
lare. în context, s-a evidențiat ne
cesitatea ca organizațiile de stînga 
să militeze ferm pentru înscrierea in 
Statutul electoral a „schimbărilor so
licitate de masele largi populare", in
tre care acordarea dreptului de vot 
pentru analfabeți, reprezentarea di
rectă in Adunarea Constituantă a or
ganizațiilor populare sindicale mun
citorești și țărănești, prelungirea ter
menului stabilit pentru înscrierea 
alianțelor electorale în registrul ofi
cial. Documentul deplînge, totodată, 
respingerea de către autorități a ce
rerii de înscrierea în documentele 
electorale a Confederației Naționale 
Agrare, care grupează peste trei mi
lioane de țărani.

Pentru prima oară

P. C. Dominican 
in alegerile generale
SANTO DOMINGO. — în Republi

ca Dominicană a început campania 
pentru alegerile generale programate 
să se desfășoare. la 16 mai. Partidul 
Comunist Dominican, legalizat in 
noiembrie anul trecut, participă la 
alegeri pentru prima dată în istoria 
țării. Candidatul partidului la postul 
de președinte este secretarul general 
al P. C., Narciso Isa Conde.

cuvint al Ministerului învățămîntului 
Superior și Mediu de Specialitate din 
U.R.S.S. a declarat, potrivit agenției
T. A.S.S. : „Această declarație nu co
respunde deloc realității, ea nu' este 
altceva decit o născocire". Afirmațiile 
ambasadei somaleze au fost dezmin
țite, de asemenea, categoric la Mi
nisterul Aviației Civile a U.R.S.S.

0 nouă rundă de convor
biri greco-turce, 13 nivel de 
experți, în vederea aplanării dispu
tei cu privire la platoul continental 
al Mării Egee, s-a încheiat la Paris. 
Cele două delegații urmează să-și 
informeze guvernele asupra rezul
tatelor Ia care s-a ajuns.

Dialog greco-iugoslav. 
Stane Dolanț, secretar al Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al
U. C.I., a avut convorbiri cu Andreas 
Papandreu, președintele Mișcării So
cialiste Panelene (PASOK), care se 
află în vizită în Iugoslavia Părțile 
au abordat aspecte ale dezvoltării 
actuale a Greciei și Iugoslaviei. Tot
odată. în cadrul convorbirilor s-a re
levat necesitatea asigurării păcii, 
menținerii independenței țărilor și e- 
dificării noii ordini economice inter
naționale.

Noi capacități termoelec
trice în Cuba. Cu prilcjul in3U- 
gurării unei unități de 100 megawați 
a centralei termoelectrice de la Mă
riei, Fidel Castro, prim-secretar- i al 
C.C. al P.C. din Cuba și președinte 
al Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri, a anunțat că în acest 
an în Cuba vor fi instalate noi capa
cități termoelectrice, astfel că pu
terea instalată se va ridica la 1936 
megawați, cifră,care va fi dublată 
după anul 1980.

cum relaExperiment. Dupâ
tează agenția T.A.S.S., în acest an 
urmează să fie realizat un experi
ment comun sovieto-amerlcan de si
mulare pe Pămint a fenomenului 
imponderabilității. Esența experi
mentului va consta in aceea că un
grup de persoane se va afla o pe
rioadă îndelungată (50—120 zile) în
tr-o poziție orizontală, fără mișcare, 
avind partea superioară a corpului 
și capul puțin mai jos decît 
restul trupului. Rezultatele vor fi uti
lizate pentru elaborarea unor mijloa-'" 
ce profilactice pentru protejarea or
ganismului împotriva unor fenomene 
provocate de starea de imponderabi
litate.

în Ecuador se desfășoa
ră campania electorală pen* 
tru scrutinul prezidențial de la 16 
iulie — moment de vîrf al progra
mului de trecere a puterii în mîinile 
unor autorități civile. In acest con
text, guvernul militar de la Quito a 
reafirmat hotărirea de a desăvirși 
programul de revenire a țării la o 
viață politică parlamentară și un gu
vern civil.

Acord comercial 
chino-japonez

PEKIN 16 (Agerpres). — La Pekin 
a fost semnat acordul comercial pe 
termen lung (1978—1985) intre R. P. 
Chineză și Japonia, potrivit căruia 
exporturile fiecărei părți se vor cifra 
în perioada respectivă la aproxima
tiv 10 miliarde de dolari. R. P. Chi
neză va livra in Japonia petrol și 
cărbune, urmînd ca partea niponă să 
furnizeze R. P. Chineze tehnologie, 
echipament industrial și alte mate
riale.

Li Sien-nien, vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a 
primit joi delegația comercială ja
poneză, care, în urma convorbirilor 
purtate la Pekin, a semnat acordul 
comercial pe termen lung chino-ja- 
ponez — informează agenția China 
Nouă. Apreciind că acordul încheiat 
deschide perspective largi comerțului 
dintre R. P. Chineză și Japonia, vi- 
cepremierul Li Sien-nien a subliniat 
că, în activitatea de modernizare a 
tuturor ramurilor economiei națio
nale pe care o desfășoară, China se 
bazează pe eforturile proprii, dar „nu 
exclude lărgirea relațiilor comerciale 
și cooperarea economică strînsă cu 
țările prietene, pe baza egalității și 
avantajului reciproc" — relatează a- 
genția citată.
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