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A ccelerarea 
livrării pieselor 

de schimb
pentru mașinile agricole

Realizarea sarcinilor ce revin agriculturii în acest 
an, precum și din Programul suplimentar pinâ în 1980 
impune — printre altele — efectuarea la timp și de 
calitate superioară a tuturor lucrărilor cimpului, de la 
pregătirea terenului pînă la recoltare. Pentru aceasta, 
așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvintarea rostită la recenta Consfătuire de lucru 
consacrată problemelor agriculturii, trebuie să se 
acționeze stăruitor în scopul folosirii raționale, inte
grale a tuturor mijloacelor mecanice existente in 
această ramură, pentru scurtarea cît mai mult po
sibil a duratei campaniilor agricole. Strins legat de

aceasta se ridică problema reparațiilor și întreținerii 
pentru menținerea în perfectă stare de funcționare u 
parcului de tractoare și mașini agricole, precum și 
problema instaurării unei ordini și discipline desăvir- 
șite în toate unitățile de întreținere, reparații și de 
mecanizare. întrucît, în această perioadă, în unitățile 
agricole .continuă să se repare tractoarele, mașinile 
și utilajele necesare în timpul anului, în rindurile ce 
urmează ne vom referi la una din cerințele imperioase 
ale momentului — și anume, asigurarea integrală și 
de bună calitate a pieselor de schimb.
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Cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani de viață și a peste 45 de 
ani de activitate revoluționa
ră neîntreruptă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit un mare nu
măr de telegrame și scrisori de 
felicitare din întreaga țară. însu
flețiți de puternice sentimente 
de stimă și respect față de cel 
care, în fruntea partidului și sta
tului, conduce cu fermitate și în

țelepciune destinele României so
cialiste, activiști de partid și de 
stat, organe și organizații de 
partid județene, municipale, oră
șenești și comunale, organizații 
de masă și obștești, ministere și 
instituții centrale de stat, oameni 
ai muncii din întreaga țară — 
muncitori, țărani, intelectuali, ti
neri și vîrstriici, bărbați și femei, 
români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități — au ținut 
să adreseze tovarășului Nicolae

Ceaușescu, cu ocazia acestui mo
ment sărbătoresc, călduroase 
urări de sănătate, fericire, viață 
îndelungată și putere de muncă, 
noi și tot mai mari realizări în 
activitatea de înaltă răspundere 
consacrată progresului și înflori
rii patriei, bunăstării și prosperi
tății întregii națiuni.

Tuturor celor ce' i-au scris cu 
această ocazie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le adresează urmă
toarea scrisoare de mulțumire:

„Doresc să exprim pe această cale cele mai calde mulțumiri activiștilor de partid și 
de stat, organizațiilor de partid și obștești, instituțiilor de stat, tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care m-au felicitat și mi-au adresat urări cu prilejul celei de a 
60-a aniversări a zilei mele de naștere și a împlinirii a peste 45 de ani de activitate revo
luționară.

Apreciez aceste manifestări ca o expresie a dragostei și încrederii întregului nostru 
popor în Partidul Comunist Român — în rîndurile căruia am crescut și m-am dezvoltat ca 
militant revoluționar și al cărui soldat credincios am fost, sînt și voi fi toată viața — ca o 
nouă și puternică afirmare a hotărîrii oamenilor muncii din patria noastră de a acționa 
neabătut, în strînsă unitate, pentru înfăptuirea exemplară a politicii interne și externe a 
partidului și statului, pentru transpunerea cu succes în viață a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al Xl-lea, a luminosului Program de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.

Folosesc acest prilej pentru a ura celor care m-au felicitat, întregului nostru popor noi 
și tot mai mari succese în activitatea viitoare, multe satisfacții și bucurii în muncă și în viață, 
multă sănătate si fericire".

NICOLAE CEAUȘESCU

ttiim partidului muncitoresc im, imiiiiow 
act de însemnătate istorică în destinele patriei, 

în dezvoltarea construcției socialiste
Printr-un telex transmis zilele tre

cute de Trustul Întreprinderilor a- 
gricole de stat din județul Mureș se 
făcea un apel urgent : ..Pentru ter
minarea reparațiilor la tractoare 
avem absolută nevoie de 60 blocuri 
motor. 60 arbori motor. 30 chiulase, 
85 pinioane pentru transmisia fina
lă. 10 pompe de ulei ș.a. Altfel, 20 
la sută din parcul de tractoare și o 
serie de mașini agricole nu vor pu
tea fi pregătite la timp pentru cam
pania agricolă de primăvară".

Să fie un caz întîmplător, datorat 
unor neconcordanțe în repartizarea 
pieselor de schinjb ? La direcția ge
nerală de aprovizionare din Ministe
rul Agriculturii, solicitînd lămuririle 
necesare, am aflat că de fapt sem
nalul din județul Mureș nu este 
singular, că și alte unități sesizează 
lipsa unor piese de schimb, iar cau
zele sînt numeroase. Iată ce ne-a 
relatat în acest sens tovarășul loan 
Miclescu, director general al direc
ției amintite :

— Pentru soluționarea problemei 
lipsei pieselor de schimb, atit anul 
trecut, cît și în ianuarie 1978, 
am intervenit deseori la între
prinderile producătoare și la forurile 
de resort ale acestora din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini. 
Am făcut tot felul de analize comu
ne. am întocmit împreună grafice de 
livrări, unitățile producătoare și-au 
luat angajamente ferme. în foarte 
multe cazuri insă ne-am ales nu
mai cu promisiuni. Prin nerespec- 
tarea prevederilor contractuale, fur
nizorii pieselor de schimb au deter
minat dereglarea programelor de în
treținere și reparare a tractoarelor, 
mașinilor și utilajelor nu numai la 
trustul I.A.S. din județul Mureș, ci, 
practic, in multe alte întreprin
deri agricole de stat și stațiuni pen
tru mecanizarea agriculturii.

Cum sînt gospodărite 
și recondiționate reperele

Agricultura noastră este înzestrată 
cu peste 130 000 tractoare. 25 000 
combine „Gloria", 44 000 semănători 
și multe alte mașini agricole, care, 
in mod firesc, necesită lucrări de în
treținere, de la simple revizii pînă 
la reparații capitale. Asemenea inter
venții presupun schimbarea unor pie
se. potrivit consumurilor normate, 
gradului lor de uzură, Necesitățile de. 

•piese de schimb, calculate după nor
mative, sînt incluse ca sortimente fi
zice distincte în planurile întreprin
derilor producătoare, constituie obiec
tul contractelor încheiate cu unitățile 
de aprovizionare ale agfJbUlNirii; Cil 
toate acestea, unele unități înregis
trează sistematic restanțe în produ
cerea și livrarea pieselor de schimb. 
La sfirșitul lunii ianuarie din acest

an. întreprinderea „Tractorul" din 
Brașov avea restanțe la 149 repere 
necesare pentru repararea tractoare
lor de 45 și 65 C.P. ; în aceeași lună, 
întreprinderea mecanică Codlea nu a 
livrat 1 200 arbori motor, 300 blocuri 
motor ș.a. ; întreprinderea de mașini 
și utilaje Medgidia nu a expediat 
agriculturii, în luna ianuarie, nici o 
piesă de schimb, deși are încheiat un 
contract în valoare de 4,3 milioane lei.

Care sînt consecințele ? Potrivit 
aprecierii specialiștilor din Ministe
rul Agriculturii, nu se vor putea 
termina la timp reparațiile la circa 
3 000 de tractoare, ele rămînînd pe... 
„butuci". O atare situație ar putea 
crea, în anumite unități agricole, di
ficultăți in efectuarea unor lucrări

Ion TEODOR 
Corneliu CÂRLAN

Aniversarea a 30 de ani de la uni
ficarea Partidului Comunist Român 
și a Partidului Social-Democrat in 
partidul unic, marxist-leninist al cla
sei muncitoare din România prile
juiește evocarea nu numai a vechi
lor tradiții de -unitate din mișcarea 
noastră muncitorească (aspect ce a 
format obiectul articolului publicat în 
ziarul nostru de ieri), dar și a căi
lor specifice, a modalităților practice 
prin care s-a înfăptuit acest act isto
ric de importantă excepțională pen
tru lupta politică a proletariatului și 
a întregului nostru popor, pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății și. victoria socialismului în țara 
noastră.

Proces istoric, în concor
danță cu cdnăițiiie speci
fice și particularitățile țării. 
Firește, calea și formele concrete

de organizare și acțiune ale clasei 
muncitoare in revoluția și construc
ția socialistă cunosc și vor cunoaște, 
inevitabil, forme variate in diferite 
țări, in funcție de condițiile istorice 
concrete, sociale și naționale, de e- 
voluția luptei politice de clasă, de

de organizare a insurecției naționa
le antifasciste si antiimperialiste — 
clasa muncitoare unită devenind axul 
in jurul căruia s-a făurit frontul 
unic național antihitlerist. în perioa
da care a urmat eliberării tării, toc
mai consolidarea unității de acțiune,

30 de ani de la realizarea unității organizatorice 
și politice a clasei muncitoare din România
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Un nou lot de piese se pregătește în secția de strungărie de la „Semănătoarea". Preocuparea care există în între
prindere pentru echiparea corespunzătoare a propriului produs — combina „Gloria" — se cere dublată de asigu

rarea la timp a tuturor pieselor de schimb necesare mașinilor agricole

Mărul de-o viață I

I
Puțini știu că mărul de soi, așa cum îl cunoaștem 

astăzi — fructul acesta in care rumenește obrazul 
soarelui și zemulește mierea pământului — nu este 
altceva decit opera omului rezultată dintr-o îndelun
gată și migăloasă colaborare cu natura.

Patru mere pe o masă dintr-o încăpere a Institu
tului pomicol, argeșean. Patru exemplare de sol su
perior, adevărate miracole ale pomicultura românești, 
dintre zeci de soiuri care fac fala livezilor noastre 
indesțulîndu-ne. mesele, bucurindu-ne ochiul, înmires- 
mîndu-ne. iernile cu aromă de poamă dulce și chihlim
bar de miere.

Trei dintre ele, cu recunoscută faimă în lume; au 
nume de rezonanță : „Frumosul de Voinești", „Golden 
Delicios" și „Deliciosul de Voinești". Al patrulea, ru
men ca obrazul de fată, cu miezul alb, suculent, cro
cant, rivalizind cu celelalte trei nu numai prin gust

și frumusețe, dar mai ales prin excepționala lui re
zistență, abia iși așteaptă botezul. N-are încă un nu
me. Savanții care l-au creat ii zig deocamdată, crip
tic, „Hibrid 14". Aflu că la crearea lui s-a lucrat 
timp de... 24 de ani și că timpul acesta poate fi so
cotit relativ „scurt" față de cel „cheltuit" pentru ob
ținerea altor performanțe pomicole care adeseori pot 
cere virsta unei vieți de om pentru ca din vastul și 
complexul laborator al naturii să poată fi scos un 
nou exemplar. O viață de cercetări pentru un măr.

Și mai aflu că, in 1977, livezile noastre au produs 
pentru fiecare suflet de om din această țară 47 kg 
mere ; și că, in 1980, vom atinge o producție de 80 
kg pe locuitor. Că aici, pe dealurile grele de livezi 
aparent adormite iarna, cercetătorii elaborează teh
nologiile de proiectare pentru crearea de noi livezi in 
întreaga țară, executind plantații intensive și super- 
intensive livrate „la chele", asigurind C.A.P.-urilor in
gineria tehnologică, randamentul și calitatea lucrări
lor. Că pe cele mai productive plantații se pot ob
ține 50—60 mii kg de mere la hectar, și asta nu nu
mai in cele 21 de stațiuni pomicole patronate de in
stitutul argeșean, ci in sute de livezi din toate jude
țele subcarpatice ale țării. Că în anul trecut au ple
cat de aici spre livezile tinere aproape 8 milioane de 
puteți și că, in toamna acestui an, cantitatea mate
rialului sădltor se va 
să se mai dubleze o

Aici, pe molcomele 
ternitatea" care aduce 
O țară in care oamenii pot trudi o viață, o viață în
treagă de vise și căutări, pentru ca un nou soi de 
măr să adauge mindrețe și podoabă de neasemuit 
pământului românesc.

dubla, urmînd ca, pînă in 1980, 
dată.
dealuri argeșene se află „ma
pe lume „țara merelor de soi".

L.
Ioan GRIGORESCU
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dezvoltarea socială in ansamblu, de 
experiența partidelor comuniste și 
muncitorești, ș.maselor populare. Ex
periența tării noastre in această, pri
vință pune in evidentă numeroase e- 
lemente de originalitate și acțiune 
creatoare în rezolvarea uneia din pro
blemele cele mai complexe puse de 
istorie in fata mișcării muncitorești.

Se cuvine relevat. înainte de toa
te, că UNIFICAREA CELOR DOUA 
PARTIDE MUNCITOREȘTI A FOST 
REZULTATUL UNUI ÎNDELUNGAT 
PROCES ISTORIC, DESFĂȘURAT 
ÎN CONCORDANȚA CU PARTICU
LARITĂȚILE SOCIAL-POLITICE ȘI 
ECONOMICE SPECIFICE ȚARII 
NOASTRE, proces in cursul căruia 
clasa muncitoare a verificat cu pri
sosință, în momente cu adevărat de
cisive, de răspintie, ale istoriei na
ționale. însemnătatea excepțională a 
unității ei de acțiune pentru succesul 
luptei de eliberare națională și so
cială.

Așa cum se știe, în condițiile gre
le ale dictaturii fasciste și războiu
lui antisovietic, cînd la ordinea zilei 
se punea organizarea luptei întregu
lui popor pentru salvarea naționa
lă. încheierea Frontului Unic Mun
citoresc între P.C.R. și P.S.D. s-a do
vedit un factor hotărîtor în acțiunea

in cadrul Frontului Unic Muncito
resc s) al sindicatelor, i-a dat posi- 
bilita.tA clasey tnt>ceîtoare *ă  particip 
~pe cu Soațe forțele sale la marile bă
tălii politice din acei ani. să unească 
in jurul său toate celelalte clase și 
categorii sociale interesate in înnoi
rea democratică a țării, să le condu
că în lupta pentru profunde trans
formări revoluționare, pentru înlătu
rarea claselor exploatatoare de la 
cîrma țării și trecerea întregii pu
teri în mîinile poporului muncitor. 
Se poate spune că a existat o re
lație directă, dialectică între întărirea 
unității de acțiune a clasei munci
toare și creșterea în amploare și in
tensitate a luptei pentru transformări 
democratice, cele două procese inter- 
conditionîndu-se reciproc. Cind evo
luția socială a ridicat la ordinea zi
lei trecerea la o nouă etapă, aceea 
a construirii socialismului, a deve
nit necesară și ridicarea pe o treaptă 
superioară a unității clasei munci
toare.

Prin voința unanimă și 
asentimentul liber consim
ți Această treaptă calitativ superi
oară a unității muncitorești a căpătat, 
în condițiile specifice României, for

ma constituirii partidului unic al 
clasei muncitoare, ca o necesitate 
istoricește determinată și rezultat al 
unei intregi evoluții istorice, de o 
deosebită complexitate. Partidul unic 
s-a făurit prin voința unanimă a cla
sei noastre muncitoare, cu asenti
mentul liber consimțit al ambelor 
partide muncitorești — Partidul Co
munist Român și Partidul Social-De
mocrat. Șț-au găsit expresie în a- 
ceasta concluziile pe care mișcarea 
noastră muncitorească le-a tras din 
analiza propriei dezvoltări, a evolu
ției de pînă atunci a luptei politice 
de clasă, precum și din experiența 
general-istorică. După cum a arătat 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
mersul ferm al poporului român pe 
caleji socialismului „făcea absolut ne
cesară crearea unui partid unie al cla
sei! muncitoare, ca detașament de a- 
vangardă, revoluționar, capabil să u- 
nească in jurul său toate forțele na
țiunii in noua perioadă istorică în 
care avea să intre România".

Merită relevată deosebita semnifi
cație principială și practică a faptu
lui că partidul unic s-a făurit prin 
unirea organică a celor două parti
de muncitorești, ca rezultat al acțiu
nii coordonate a conducerilor și 
membrilor lor. Exprimind concepția 
P.C.R. în această problemă, rezolu
ția Conferinței Naționale din octom
brie 1945 sublinia : „Partidul Comu
nist Român concepe infăptuirca Parti
dului Unic Muncitoresc nu ca pe o 
contopire mecanică între cele două 
partide existente, ci ca o unificare 
politică și organizatorică, pe baze 
principiale, în urma unei acțiuni de 
lămurire ideologică și a înfăptuirii 
unei depline unități de acțiune".

În același sens. Rezoluția C.C. al 
P.S.D. din 25 octombrie 1945 sub
linia: „Partidul Social-Democrat va

Ada GREGORIAN
(Continuare în pag. a Il-a)

DE „ZIUA CEFERIȘTILOR"
, Regionala căilor fe
rate Brașov este ase
muită cu o uriașă pla
că turnantă a siste
mului nostru feroviar. 
Ocupînd o poziție
centrală, o poziție-
cheie în desfășurarea 
transportului nostru 

, pe calea ferată,, ea a- 
sțgură. pe lingă acti
vitatea locală, un in
tens trafic de călă
tori • și mărfuri între 
cele două porii ale 
lanțului carpatic, între 
estul și vestul tării.

Pătrunși de înaltul 
simt al datoriei, min
ări de tradițiile revo
luționare ale înainta- 

/șilor. oamenii muncii 
din unitățile aceste: 
importante regionale 
sînt puternic angajați 
in efortul general al 
țării pentru îndepli
nirea obiectivelor ac
tualului cincinal. a 
sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională 
a partidului. Așa cum 
ni s-a relatat la con
ducerea regionalei, co
ordonatele majore ale 
activității acestui pu
ternic detașament mun
citoresc sînt. în esen
ță. două : îndeplinirea 
sarcinilor de plan în 
condițiile unei sigu
ranțe și regularități 
exemplare a transpor
turilor și ridicarea pe 
trepte calitativ supe
rioare a activității in 
toate sectoarele.

Acționind in acest 
spirit, colectivele uni
tăților regionalei Bra
șov au încheiat anul 
trecut cu rezultate 
deosebite. Ele se con
cretizează. între al
tele, în depășirea pla
nului de transport cu 
aproape un milion 
tone expediate și a to
najului brut pe tren 
de marfă cu 14 tone, 
în realizarea unui ru
laj pe vagon de marfă

de 1,06 zile — cel mai 
redus din țară, depă
șirea productivității 
muncii cu 2,16 la sută, 
economisirea a 2 760 
tone de combustibil și 
înregistrarea unor e- 
conomii la costurile 
de producție de 8 mi
lioane lei.

La fel de rodnică

meniul creșterii pro
ductivității muncii, in
dicator la care preve
derile au fost întrecu
te cu 7 la sută. După 
opinia inginerei Doina 
Curta, șefa serviciului 
plan-dezvoltare, cifre
le prezentate permit 
să se tragă concluzia 
că activitatea desfășu-

Albu, șeful serviciu
lui tehnic-organizare, 
aici intervin mai 
multi factori. După 
mine, rolul determi
nant l-a avut moder
nizarea permanentă a 
transportului pe calea 
ferată.

Ne oprim, mai în- 
tii, asupra moderniză-

înaltul simț al datoriei

este munca lor și in 
acest an. în intimpi- 
narea „Zilei ceferiști
lor". ei au reușit să 
depășească prevede
rile deosebit de mobi
lizatoare ale planului 
„la zi“ cu 47 000 tone 
expediate, iar tonajul 
brut cu 60 tone pe 
tren, ceea ce înseamnă 
mai mult decit dublul 
mediei anului trecut. 
Cu totul remarcabile 
sînt realizările în do-

rată în ultimele 13 
luni și jumătate se în
scrie pe coordonatele 
unei înalte eficiente 
economice, care con
stituie. de altfel, tră
sătura dominantă a ac
tivității desfășurate de 
lucrătorii regionalei. 
Care sînt factorii care 
au influențat în mai 
mare măsură aceste 
rezultate ?

— Desigur, ne spu
ne Inginerul Stelian

rii mijloacelor de trac
țiune. a locomotive
lor. Dună cum se știe. 
Regionala C.F.R. Bra
șov a fost prima re
gională dotată cu mij
loace moderne de 
tracțiune : locomotive 
diesel, diesel-hidrau- 
lice și electrice.

Mutații similare s-au 
produs și prin moder
nizarea rețelei de linii 
de cale ferată. Peste

630 km de linie au fost 
echipate cu blocuri de 
linii automate și peste 
50 la sută din maca
zuri au fost centrali
zate electrodinamic.

Dincolo de transfor
mările determinate de 
modernizarea mijloa
celor și rețelei de 
transport, rolul hotă
rîtor în realizarea sar
cinilor de plan, în 
creșterea eficientei e- 
conomice îl au oame
nii. Dintre cei care 
se detașează prin ab
negația si dăruirea cu 
care muncesc, prin 
exemplul lor înaintat, 
amintim pe mecanicul 
de locomotivă Gheor- 
ghe Lepșa, Erou al 
Muncii Socialiste, de la 
Depoul C.F.R. Brașov, 
care a parcurs pină 
acum peste două mi
lioane kilometri cu 
locomotiva, șeful de 
manevră Arpad Ta
mas, din stația Ciceu. 
Nicolae Morarii, de la 
CT-2 Sibiu, lăcătușul 
Dumitru Tudorache, 
de Ia revizia de va
goane Brașov-triaj. 
Petre Șerban. meca- 

,nic ajutor de la De
poul C.F.R. Tg. Mu
reș. Vasile Velicea, 
revizor de cale la L-2 
Sighișoara. Constan
tin Drăgus, de la De
poul C.F.R. Brașov. 
Lista fruntașilor în 
muncă este departe 
de a fi completă. De 
fapt, toți lucrătorii re
gionalei sint perma
nent la datorie și — 
prin munca și faptele 
lor — sînt hotărîți să 
realizeze în bune con
diții sarcinile ce le re
vin ; mai presus de 
orice, să asigure un 
transport rapid, eco
nomic si în deplină 
siguranță.

Nicolae MOCANU

CRONICA SĂPTĂMÎNlh
ffiSÎMBs

Elocventă întruchipare 
a unității întregului 

popor în jurul partidului
Săptămîna pe care o încheiem a 

debutat, în sfera vieții politice inter
ne. sub semnul unui moment cu 
multiple și majore semnificații : vi
zita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Timiș. înscriin- 
du-se organic in dialogul continuu și 
fructuos cu masele largi de cetățeni 
din toate colturile țării — dialog ca
racteristic pentru stilul înnoitor, pro
fund democratic, de conducere a vie
ții politico-sociale, instaurat de 
secretarul general al partidului — a- 
ceastă vizită, desfășurată intr-o at
mosferă de vie manifestare a senti
mentelor de dragoste și stimă nutrite 
de oamenii muncii români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționali
tăți față de conducătorul partidului 
și statului, a prilejuit o temeinică a- 
naliză a modului cum se traduc în 
practică, în această parte a țării, isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Naționale a 
partidului.

Relevînd cu satisfacție, in ...cursul 
vizitei,.,__șuccesele . obținute de_oamo 
nii muncii de pe aceste meleaguri — 
care, asemenea tuturor~luRețelor ță
rii, cunosc o puternică înflorire — 
tovarășul—Nicalae-Geaușescu a_făcut 
prețioase recomandări, de importan
ță generaLm^pnăIă7^enttu_rngj3gc- 
țienar.ea_aciivițățfi _2prpductive. Tn 
acest sens se înscriu indicațiile 
privind_ îndeosebi mai__buna valo
rificare a \ bogatului potențial de 
creație tehnico-stfințlficS al acestui 
județ — cu o puternică muncitorime 
de înaltă calificare, cu numeroase 
cadre de specialiști prestigioși- — 
printr-o maț intensă conlucrare între 
cercetare,., proiectare, invățămint—și 
producție,_in vederea realizării de noi 
utilaje și agregate cu performanțe 
superioare, a elaborării unor procese

tehnologice moderne. Referindu-se la 
experiența pozitivă acumulată in fer
mele zootehnice de mare productivi
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca aceste metode moderne de 
sporită eficiență economică să fie ex
tinse și in alte unități, astfel—încit- 
productivitatea muncii să înregistreze 
valori ridicate, să se reducă cheltu
ielile materiale și consumul de forță 
de muncă.

Expresii 
ale democrației 

muncitorești în acțiune
Ca un eveniment central s-a în

scris, totodată, participarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și cuvin
tarea rostită la adunarea oa
menilor muncii de Ia întreprinderea 
de mașini grele București. Prezența 
secretarului general la adunare ca, 
de altfel, participarea și a celorlalți 
membri ai conducerii partidului la 
astfel de adunări din țară au ilustrat 
grăitor importanța pe care o acordă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu rolului 
de deosebită însemnătate pe care 
sînt chemate să-1 joace în toate do
meniile activității economico-sociale 
consiliile oamenilor muncii ca foruri 
supreme de conducere colectivă 
muncitorească.

Document de mare valoare 
teoretică și practică, cuvintarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
adunare înfățișează cu claritate, ri
goare și forță mobilizatoare sarcinile 
deosebit de complexe ce revin eco
nomiei noastre. îndeosebi industriei 
constructoare de mașini, in lumina 
amplelor perspective deschise de 
Congresul al Xl-lea și de Conferința 
Națională a partidului, a obiectivelor 
trasate cu privire la ridicarea

Victor BÎRLADEANU 
_______ Petre STĂNCESCU 
(Continuare în pag. a V-a)
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NOTE

(Urmare din pag. I)
căuta să sprijine tendințele de apro
piere, să combată curentele care ar 
stînjeni unitatea de acțiune munci
torească și să pregătească condițiile 
favorabile pentru realizarea, pe ca
lea unei dezvoltări organice, a uni
tății".

Acest obiectiv s-a înfăptuit prin- 
tr-un proces, a cărui desfășurare a cu
prins de fapt întreaga perioadă de 
după eliberare, îmbinîndu-se indisolu
bil cu marile bătălii sociale din acei 
ani, în care comuniștii și socialiștii 
s-au aflat mereu alături, au acționat 
în strînsă unitate.

Forme originale de în
tărire a conlucrării. ° com- 
ponentă esențială a acestui pro
ces a constituit-o întărirea con
tinuă a colaborării și conlucrării la 
nivelul conducerilor celor două par
tide. Nici un moment nu a apărut 
măcar ideea vreunor „răfuieli isto
rice" între comuniști și socialiști, din 
care n-af fi putut trage foloase de
cît forțele reacțiunii ; dimpotrivă, s-a 
acordat cea mai mare atenție dezvol
tării unui dialog constructiv, purtat 
cu răbdare, punîndu-se intptdeauna 
pe prim plan ceea ce era de natură 
să apropie și să unească. Un cadru 
adecvat pentru dialog și colaborare 
s-a creat prin alcătuirea, pe baza 
hotăririi comitetelor centrale ale ce
lor două partide din 2 octombrie 
1944, a unui comitet comun central 
al Frontului Unic Muncitoresc, pre
cum și a unor comitete locale ale 
F.U.M., pretutindeni unde existau 
organizații ale celor două partide, 
aceste organisme fiind menite să co
ordoneze acțiunile clasei muncitoa
re, atît pe plan politic, cît și sindi
cal. Apropierea tot mai mare între 
cele două partide și-a găsit reflecta
re în hotărîrea Congresului extraor
dinar al P.S.D. din martie 1946 de 
a participa la alegerile parlamentare 
pe liste comune cu Partidul comu
nist, cu toate forțele democratice, 
apoi în hotărîrea adoptată în septem
brie 1947 de Birourile Politice ale 
P.C.R. și P.S.D. de a pune în discu
ția forurilor conducătoare respective 
mijloacele practice pentru înfăptuirea 
deplinei unități politice, organizato
rice și ideologice a mișcării munci-, 
torești.

Conducerea Partidului Comunist 
Român, cît și aripa de stînga, in- 
cluzînd practic marea majoritate a 
conducerii Partidului Social-Demo
crat, au respins cu fermitate acțiu
nile scizioniste ale acelor elemente, 
formînd o minoritate neînsemnată, 
care au refuzat să înainteze în fron
tul comun pe linia unității 'și care 
prin însăși această poziție au pierdut 
orice credit și influență în rîndul 
maselor.

Concomitent cu stringerea legături
lor la nivelul conducerilor parti
delor, s-a urmărit cu tenacitate în
tărirea conlucrării de masă, pînă jos, 
la nivelul organelor și organizațiilor 
locale, dezvoltarea unei atmosfere de 
colaborare și încredere reciprocă cu 
adevărat tovărășească între militan- 
ții celor două partide.

Procesul unificării s-a accelerat în 
urma hotăririi adoptate în unanimi
tate de Congresul din octombrie 1947 
al P.S.D., prin care C.C. al partidu
lui era împuternicit să treacă la ac
țiune, împreună cu C.C. al P.C.R., 
pentru a pregăti efectiv crearea 
Partidului Unic Muncitoresc. Pe a- 
ceastă bază a fost elaborată și adop
tată de către Comitetele Centrale ale 
P.C.R. și P.S.D., întrunite în ședința 
comună din 12 noiembrie 1947, Plat
forma Partidului Unic Muncitoresc. 
Apreciind crearea partidului unic, 
clădit pe ideologia de clasă a prole
tariatului — marxism-leninismul. ca 
o „chestiune vitală pentru clasa 
muncitoare din România", Platforma 
sublinia : „Amîndouă partidele — 
Partidul Comunist și Partidul Social- 
Democrat — au dobîndit o mare ex
periență de Front Unic, care s-a ci
mentat în lupta împotriva forțelor 
dușmane democrației și socialismului. 
Ambele partide s-au pronunțat pen
tru Partidul Unic Muncitoresc, care 
va fi făurit pe baza unei temeinice 
munci de lămurire ideologică".

Platforma a format obiectul unei 
ample dezbateri în toate organiza
țiile celor două partide, care a evi
dențiat deosebit de pregnant cu cît 
elan, cu ce vie aprobare a fost îm
brățișată pretutindeni — de comu
niști, de social-democrați, de masa 
largă a muncitorimii — ideea Parti
dului Unic Muncitoresc. „Constitui
rea Partidului Unic Muncitoresc, 
spuneau în moțiunea lor muncitorii 
de la uzinele „Lemaître" din _ Bucu
rești. este o sărbătoare a clasei mun
citoare. împlinirea dorințelor celor 
care au fost dintotdeauna obidiți și 
menținuți în întuneric de clasele ex
ploatatoare". La rîndul lor, muncito
rii comuniști și social-democrați de 
la uzinele metalurgice „Vulcan", apre
ciind făurirea partidului unic drept 
„visul dintotdeauna al clasei munci
toare", își exprimau „deplina apro
bare față de această măreață iniția
tivă, chemată să realizeze unitatea 
deplină și completă a clasei munci
toare".

Asemenea aprecieri erau îndeobște 
însoțite de angajamente de „a lupta, 
sub conducerea partidului unic, pen
tru consolidarea tinerei Republici", 
„de a răspunde la toate chemările 
sale", „a fi vrednici de numele _ de 
membri ai partidului de avangardă al 
clasei muncitoare" etc.

Concomitent, in adunările comune 
ale membrilor celor două partide, pe

„ZILELE FILMULUI DIN R. F. GERMANIA"

„Lina Braake
Evoluția artei filmu

lui din Republica Fe
derală Germania a 
cunoscut, în . ultima 
vreme, o puternică 
primenire de conținu
turi și de procedee, de 
limbaj specific, incit 
critica de specialitate 
s-a considerat autori
zată să vorbească de 
un „nou val" sau de 
o „nouă școală" cine
matografică. Acest fe
nomen — avînd la te
melie o rhai profun
dă. o mai complexă a- 
naliză și interpretare a 
problemelor sociale și 
umane — se datorea
ză. cu precădere, apa
riției unor personalități 
creatoare ca Fassbin
der, Kluge. Schloen- 
dorf, Breinheim, Her
zog, care sînt adesea 
și producătorii proprii-' 
lor filme. Pe făgașul 
acestora — dar cu o 
putere de denunțare 
socială mai limitată — 
se înscrie tînărul Bern- 
hard Sinkel. scenarist 
și regizor, adică „au
tor" al lucrării sale de 
debut. Lina Braake, 
care a deschis, in ca
drul unei premiere de 
gală, „Zilele filmului 
din R.F. Germania". 
Titlul complet este 
Lina Braake sau Inte
resele băncii nu poț 
fi interesele Linei 
Braake, și cuprinde, în 
esență, tema filmului : 
deși societatea nu se 
îngrijește suficient de 
soarta bătrinilor. ba u- 
neori îi si năpăstuieș- 
te (Lina Braake este 
evacuată din casa în 
care locuia, prin sama
volnicia „executorie" a 
unei bănci), aceștia, 
bătrînii, reușesc să-și 
ia o binemeritată re
vanșă. La azilul unde 
se mută, Lina întilneș- 
te un hîtru octogenar, 
ca și ea, un fost om 
de afaceri pus pe șotii.

cunoscător al 
tertipurilor si

perfect 
tuturor 
trpcuHlor legate de'o- 
p.erațiile de creditare. 
Cu lajutorul acestuia, 
eroina va izbuti să 
înșele rutina, oricit de 
vigilentă, a „bancheri
lor". și să-și cîștige 
dreptul la un adăpost 
confortabil, ce-i drept, 
peste hotare. în Sar
dinia. Astfel, „norme
le" comediei ajung să 
precumpănească în 
raport - cu aspectele 
mai dure ale adevă
rului vieții.

• Evident. farmecul 
peliculei, dincolo de 
termenii unei poves
tiri amuzante, stă in 
delicatețea, am zice 
aspră, cu care autorul 
restituie atmosfera a- 
zilului. cu notații a- 
parent banale, de fie
care zi. dar pline de 
tilcuri. și îndeosebi, stă 
în desenarea si colo
rarea vivace a „com
plicității" vinoyat-ne- 
vinovate a personaje
lor centrale, care au 
în Lina Carstens și in 
Fritz ' Rasp doi inter
pret de o clasă indis
cutabilă. provenit: din 
glorioasa tradiție a 
expresionismului : în 
Rasp am recunoscut

• de-a dreptul eleganta, 
zvelta siluetă a unuia 
dintre cei mai viguroși 
actori de compoziție 
din Dragostea Jeannel 
Ney și Jurnalul unei 
pierdute ale marelui, 
regizor Pabst, din Me
tropolis, al nu mai pu
țin celebrului Lang, 
din Frații Karamazov 
etc.

Caracteristica spe
cială a filmului lui 
Sinkel devine astfel o 
dublă acțiune de „re
cuperare" : ne de o 
parte, mesajul propus 
îl invită pe spectator 
să se apropie cu o 
sporită înțelegere de

fisa r

a

vîrsta senectuții și de 
tot ceea ce presupu
ne condiția existenței 
și demnității eii ome
neștii pqȚde altji 
cu 
venerabili

L; pe de altă par- 
'Sinkel relansează 
succes doi .

(Ra|
actori 

____________ JP e 
născut in 1891 1), de- 
monstrîndu-le vitalita
tea și viabilitatea ar
tistică. Este, acesta, 
probabil, unul din mo
tivele care au dus la 
acordarea premiului 
federal pentru regie și 
pentru interpretare fe
minină. lui Sinkel și, 
respectiv. Linei Cars
tens.

Tot un premiu fede
ral a obtinut și John 
Gliickstadt. adaptare a 
unei nuvele a clasicu
lui Theodor Storm. în 
regia lui Ulf Miehe, 
film care face 
din programul „Zile
lor". prezentat în sala 
„Studio", alături de 
alte două recente pe
licule ale studiourilor 
vest-germane. Viața 
pierdută, produs și re
gizat de Ottokar Run- 
ze. și Pietonul, in care 
îl reintilnim pe 
noscutul 
Schell, și nu doar ca 
interpret, ci si ca re
gizor.

Atît prin fiecare o- 
peră în parte, cit și 
prin ansamblul 
„Zilele filmului 
R.F. Germania" 
publicului nostru 
nifestarea are loc 
la Bacău 
Neamț) 
pertinentă a vieții so
ciale șl culturale din 
Republica Federală 
Germania, la a cărei 
reflectare arta cine
matografică isi aduce 
o contribuție din ce în 
ce mai consistentă și 
mai bogată în expre- 
sivitate.

parte

toată filiera — de la organizațiile de 
bază și pînă la Comitetul Central — 
au fost alese organele unice ale Parti
dului Unic Muncitoresc, formate din 
reprezentanți ai ambelor partide, 
precum și delegații la congresul de 
unificare, provenind, de asemenea, 
din ambele partide.

Congresul de unificare : 
consfințirea unei stări de 
fapt Această vastă și multilaterală 
activitate pregătitoare a fost încunu
nată la Congresul din februarie 1948, 
care, proclamînd în mod solemn uni
ficarea celor două partide, a consfin
țit de fapt realitatea din țară, desăvir- 
șind practic ceeă ce se și înfăptuise 
încă înainte de congres în domeniul 
unificării politice și organizatorice. 
Referindu-se la faptul că prin acti
vitatea depusă de cele două partide 
muncitorești se 
major unic al 
România, călăuzit 
marxist-leninistă, puternic prin coe
ziunea lui interioară, Rezoluția con
gresului sublinia: „Acest stat major 
este Partidul Muncitoresc Român, 
care de astăzi înainte este unicul 
partid al clasei muncitoare din 
România".

Crearea Partidului Unic Muncito
resc marxist-leninist a constituit o 
măreață victorie a clasei muncitoare 
din România, asigurîndu-i condițiile 
spre a-și putea înfăptui cu deplin 
succes înalta misiune de clasă con
ducătoare a societății în opera de 
construire a noii orînduiri.

în același timp, făurirea partidului 
revoluționar unic < ’ 
toare din România < 
fundă semnificație 
țional, înscriind, 
originalitatea căii 
produs și a foi 
le-a îmbrăcat, o coi 
carii noastre muncitorești la îmbogă
țirea tezaurului teoretic și practic al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Relevînd însemnătatea congresului 
de acum trei decenii, se cuvine să 
subliniem și faptul că, avînd loc la 
scurt timp după cucerirea întregii 
puteri politice de către clasa mun
citoare și aliații săi și instaurarea 
republicii, el a elaborat linia strate
gică și tactică pentru noua etapă în 
care intrase țara noastră, etapa con
strucției socialiste. Această linie 
orienta ferm partidul spre statorni
cirea relațiilor socialiste de produc
ție în industrie — obiectiv înfăpțuit 
la cîteva luni după congres prin na
ționalizarea principalelor mijloace 
de producție industrială, spre trece
rea la conducerea planificată a eco
nomiei naționale, asigurarea unui 
ritm înalt de dezvoltare economică 
pe calea industrializării, întărirea 
continuă a alianței muncitorești-țâră- 
nești, ca temelie trainică a puterii 
populare, desăvîrșirea construcției 
noului aparat de stat etc.

La împlinirea a trei decenii de la 
crearea partidului 
noastră muncitoare 
mărețele cuceriri pe care le-a dobîn
dit sub conducerea partidului ei 
unic — Partidul Comunist Român. 
Aplicînd în mod creator princi
piile socialismului științific, Partidul 
Comunist Român s-a dovedit la înăl
țimea înaltelor răspunderi cu care 
a fost învestit de popor. în acest 
răstimp, și cu deosebire sub influen
ța orientărilor pătrunse de spirit no
vator ale Congreselor al IX-lea, al 
X-lea și al XI-lea, partidul însuși 
s-a întărit continuu, a dobîndit o bo
gată experiență, și-a dezvoltat ca
pacitatea de a rezolva problemele 
complexe ale construcției socialiste 
într-un mod creator, original, excr- 
citîndu-și la un nivel mereu supe
rior rolul său de forță politică 
conducătoare a poporului nostru pe 
calea socialismului — ceea ce și-a 
găsit materializare în strălucitele 
succese obținute în acest răstimp în 
toate sferele de activitate.

Strîns unit în jurul partidului, 
al conducerii sale, în frunte cu 
secretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul nostru va înain
ta neabătut pe calea socialismului 
și comunismului, împlinindu-și aspi
rațiile de progres, bunăstare și civi
lizație.
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Comitetul municipal de 
partid Tulcea desfășoară 
două acțiuni la care a 
fost atrasă și organiza
ția municipală de tine
ret. Este vorba despre un 
control exercitat de acti
viști de partid asupra mo
dului de desfășurare a în- 
vățămîntului politic U.T.C. 
și a stadiului pregătirii și 
participării formațiilor ar
tistice de amatori la ediția 
a Il-a a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Prin acșste acțiuni se ur
mărește scoaterea la iveală 
a aspectelor pozitive din 
experiența organizațiilor de 
partid în conducerea și în
drumarea organizațiilor

U.T.C. de la Combinatul 
metalurgic, Centrala indus
trială „Delta Dunării", 
I.P.I.L.F. „Dunărea", în ve
derea extinderii ei. Contro
lul se desfășoară în așa fel 
încît cei care-1 efectuează 
ajută pe loc la înlăturarea 
neajunsurilor constatate, 
sprijină nemijlocit cercurile 
de studiu ale învățămîntu- 
lui politico-ideologic U.T.C. 
și formațiile artistice. în 
același timp, sînt larg popu
larizate experiența, meto
dele bune de lucru, asigu- 
rîndu-se cunoașterea și 
aplicarea acestora de către 
organizațiile de partid și 
cele ale tineretului revolu
ționar. (E. Mihăilescu).

Dezvoltarea unei atitudini înaintate 
în rîndul lucrătorilor din comerț

Sub genericul „Contribu
ția muncii politico-educa
tive la formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste 
a lucrătorilor din comerț, 
cooperație și turism" a 
avut loc, la Brașov, o con
sfătuire care a constituit 
un util schimb de expe
riență. Participanții — re
prezentanți ai 
județene de
U.T.C., ai consiliilor sindi
cale județene, precum si 
alți activiști din aparatul 
de partid și sindical din 

. județele Alba, Argeș, Bu
zău, Covasna, Dîmbovița, 
Harghita, Mureș. Prahova, 
Sibiu, Vîlcea, Vrancea și 
din municipiul București, 
ai unor foruri centrale —

comitetelor 
partid și

au stăruit asupra rolului 
organizațiilor de partid în 
formarea unei 
noi, civilizate în 
cu publicul, ca și 
pectarea 
■echității 
lității, 
totodată 
tente în 
Expunerile și 
au fost susținute de filme 
cu caracter politico-educa- 
tiv realizate de cinecluburi. 
de un interesant program 
cultural-artistic prezentat 
de formațiile de amatori 
ale unor întreprinderi co
merciale din Brașov, de vi
zitarea unor unități co- . 
merciale. (Nicolae Mocanu).

atitudini 
relațiile 
in res- 

eticii și 
a lega- 

evidentiate
normelor 
socialiste, 
fiind 
neajunsurile exis- 

i acest domeniu.
dezbaterile

„Cetățile Sucevei". Este 
genericul unui film docu- 
meptar-artistic dedicat ac
tivității in domeniul con
strucțiilor. film realizat sub 
îngrijirea secției de 
gandă a Comitetului 
țean Suceava al 
Creată cu sprijinul 
amatorilor, pelicula 
larizează în rîndul 
aproape 10 000 de construc
tori suceveni, metode — 
derne de muncă. Sînt

★
Iarna la căminele 

turale. Activiști de partid 
din județul Neamț și 
colectivul cineclubului „Pe- 
trodava" au făcut raiduri 

căminele culturale 
satele județului, sol- 

cu realizarea 
documentar

„Iarna, 
Culturale din 
mul — care 
într-o tribună 
zare a ceea 
pe linia promovării 
rilor culturale

propa- 
jude- 

P.C.R.
cine- 

popu- 
celor
mo- 
ast-

cui-

unui 
intitu

la căminele 
județ". Fil- 
se constituie 
de generali
ce este bun 

valo- 
și artistice

★
urmele pe- 
plenară a

Pelicula... 
liculei. La 
Comitetului 
mița al P.C.R. a fost pre- 
zentată cu doi ani in urmă, 
ca material de bază, peli
cula „Drumul laptelui", 
care surprindea pe viu as
pecte semnificative din ac
tivitatea fermelor de ani
male. Prilej de extindere 
a experienței înaintate, 
dar și de criticare a 
comodității unor lucrători, 
specialiști și cadre de răs
pundere din sectorul creș
terii animalelor.

pe 
o

județean Ialo-

fel larg înfățișate metodele 
folosite de formațiile de 
muncă fruntașe, precum și 
neajunsuri din activitatea 
unor constructori suceveni, 
cum sînt dezordinea de la 
unele puncte de lucru, risi
pa de materiale de con
strucție, slaba folosire a 
unor utilaje. Filmul va fi 
prezentat în toate organi
zațiile de partid din acest 
sector. (Gh. Parascan).

★
autentice, dar și într-o as
cuțită satiră la adresa . for
malismului. lipsei de in
teres față de rolul cămine
lor culturale de centre 
de cultură și educație 
socialistă, patriotică — a 
fost prezentat, la începu
tul acestei luni, la in
struirea aparatului comi
tetului județean de partid. 
Acum filmul este prezen
tat în comune, fiind ur
mat de dezbateri sau 
schimburi de experiență 
tematice. (Ion Manea).

★
Urmărind în continuare 

realizarea programului pri
vind dezvoltarea zooteh
niei, secția de propagandă 
a realizat recent, mergînd 
pe urmele, primului film, 
un al doilea. Cum stau lu
crurile în unitățile vizitate 
anterior ? Ce se poate con
semna în alte unități? 
Noua peliculă urmează să 
fie prezentată la o viitoare 
plenară a comitetului ju
dețean de partid consacra
tă zootehniei. (Lucian Ciu- 
botaru).
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Sănătatea la... altitudine
ARGUMENTE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU
Există o legătură directă intre re

zistența organismului față de diferiți 
factori nocivi ai mediului și modul 
în care organismul își reface for
țele, capacitățile lui fizice și intelec
tuale. Despre această relație ne-a 
vorbit prof. dr. docent VASILE PRE- 
DESCU, de la Institutul medico-far- 
maceutic din București.

— Foarte multe 
deră, în 
organismului după 
sau intelectuală se 
numai pe seama

persoane consi- 
mod greșit, că refacerea 

oboseala fizică 
poate asigura 

concediului de 
odihnă. Faptele dovedesc că atunci 
cind timpul liber de simbătă și du
minică nu este folosit în mod ra
țional, organismul întîmpină anumite 
dificultăți privind adaptarea la acti
vitatea ce reîncepe de luni dimi
neața. Dacă așa stau lucrurile cu 
repaosul de la sfirșitul 
atunci și mai mică este 
posibilitatea de refacere 
batere a oboselii numai 
concediului de odihnă.

Experiența arată că pentru a be
neficia, în adevăr, din plin, de un 
concediu, trebuie să nu fim extrem 
de obosiți, să fim bine dispuși și in 
stare să petrecem un concediu 
odihnă activă, deoarece starea 
suprasolicitare și, mai ales, cea 
oboseală împiedică odihna și 
nuează caracterul ei reconfortant, 
chiar și în timpul concediului. De 
asemenea, perioada de adaptare, re
luarea ritmului activității după con
cediu este cu atît mai scurtă, cu cît 
concediul a fost mai activ, cu acti
vități multilaterale și rațional folo
sit. Pornind de la aceste fapte apare 
evident rolul deosebit de important 
pe care il are odihna activă zilnică 
și la sfîrșit de săptămînă.

O primă concluzie este că orga
nismul trebuie să beneficieze pe tot 
parcursul anului de perioade de 
odihnă activă. Una din modalitățile 
cele mai eficiente de refacere o re
prezintă cura de altitudine sau cura 
montană, adevărat izvor de sănătate, 
țara noastră fiind bine înzestrată și 
din acest punct de vedere.

în continuare, conf. dr. IOAN 
DRAGAN, director al Centrului de 
medicină sportivă, referindu-se 
această posibilitate de refacere 
forțelor, ne-a spus :

— Cura montană sau de altitudi
ne poate fi realizată pe perioada de 
7—8’ zile', pînă la 14—21 zile, dar și 
prin excursii scurte la sfîrșit de săp-

Ia
a

CURA MONTANA

i
i

săptămînii, 
speranța în 
și de com- 
în perioada

de 
de 
de 

dimi-

Sculpturi 
de iarnă

Feeria „universului alb" 
zilele cu ninsori abundente

din
, prin 

partea locului i-a inspirat pe 
inimoșii șoimi și pionieri din 
Tirgu Jiu la o acțiune distrac
tivă, recreativă : organizarea 
unui concurs de sculpturi din... 
zăpadă. Cadrul ales pentru am
plasarea „taberei" de creație a 
fost parcul orașului, chiar in ve
cinătatea operelor marelui Brân- 
cuși.

Din sîrguinta și îndemînarea 
micilor artiști a răsărit, in jurul 
„Mesei tăcerii", o lume de basm 
și fantezie imaculată: Feți-Fru- 
moși, Ilene Cosinzene, 
zburători, zmei fioroși, 
de gheață, roboți. N-au 
desigur, nici faimoșii omuleți de 
zăpadă, unul mai năstrușnic 
cit altul. O lume feerică, de 
cu o viață de o zi sau două, 
cu amintiri de neuitat.

căluți 
castele 

lipsit,

de- 
vis, 
dar
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OMUL Șl VIA
RAȚIONALĂ

il
sau în alte împrejurări. Ea 

altitu- 
500 pină la 
pentru efec- 
cruțare, cum 

Începînd de 
climatul

I
Promptitu
dine si mul- 
turnire»

Ne scrie Magdalena Nicolae 
din str. Dr. Lister, București : 
„întoreîndu-ne acasă — eu de 
la muncă, iar fiica mea de la 
cursuri, fiind studentă la medi
cină — am găsit casa vraiște. în 
lipsa noastră, cineva pătrunsese 
înăuntru și luase tot ce aveam 
și noi mai de valoare, și o sumă 
de bani. Am sesizat miliția. Deși 
răufăcătorul nu lăsase, aparent, 
urme, ofițerii de miliție au făcut 
ce-au făcut și i-au dat de urmă. 
Este un oarecare Ion Dan Săl- 
ceanu, un individ înrăit, recidi
vist. Fiind prins într-un timp 
extrem de scurt, I.D.S. nu apu
case să le facă tuturor lucrurilor 
de petrecanie, astfel că majori
tatea au intrat din nou în posej 
Sia noastră. Fapt pentru care a- 
ducem cele mai călduroase mul; 
țumiri cadrelor de miliție de la 
circa 3, pentru înțelegerea și 
promptitudinea de care au dat 
dovadă".

I
I
I
I
I 
I

I 
I

I
■

II
I■■

ICaraș-Severin), Păltiniș (județul 
Sibiu), Rinca (județul Dolj), Rarău,/ 
unde este construit un frumos hotel 
turistic (județul Suceava) și,_ bine
înțeles, Predealul, 
Sinaia, Bușteni, 
sibile activități 
pe jos, plimbările 
ore sau excursiile 
4—6 ore. Alegerea 
foarte importantă ; 
mai lungi se 
pe teren plat 
coborîrea, în 
nismul să se antreneze 
și în final să se 
creștere a capacității lui de 
fizic și â tonusului /psihic. Joaca'cti 
zăpadă și alergarea sînt, de aseme
nea, mijloace ce nu trebuie evitate 
la nici o vîrstă. Efectuarea zilnică a 
unor exerciții fizice (mers pe jos, 
alergare, excursii, gimnastică igieni
că de înviorare) stimulează funcțiile 
vitale ale organismului. Frigul și 
zăpada reprezintă, în afara anumi
tor persoane suferinde de afecțiuni 
cardiace, renale (nefrite), factori de 
solicitare a organismului care deter
mină în final un grad de călire op
timă. deci rezistență față de diverși 
agenți nocivi ai mediului.

— Cîteva sugestii în acest sens ar 
fi deosebit de utile.

— Amatorii de cură montană este 
bine să știe că, în timp ce cura de 
altitudine joasă, denumită de balneo- 
logi „cură de cruțare" (la Cheia, 
Borsec, Borșa, Vîlcele, Izvoarele. 
Sovata, Tușnad, Durău, Bradul lingă 
Toplița, Balvanyos), poate fi prac
ticată în general de oricine, în cazul 
curei de altitudine medie (peste 
1 800 m), organismul fiind mult mai 
solicitat, se recomandă sfatul medi
cului. Climatul de altitudine medic 
(1 800—2 400 m) întâlnit de exemplu 
în munții Bucegi (cabana Piatra 
Arsă 1 960 m, cabana Babele 2 206 
m), în Caraiman sau în Făgăraș, 
este un climat foarte reconfortant 
pentru copii, adolescenți și adulți, 

Dar ' 
suferințe 
medicul,

Poiana Brașov, 
Cele mai acce- 

fizice sînt mersul 
zilnice de 1—2 
mai lungi de 
traseelor este 
în drumurile 

combină mersul 
cu ascensiunea și 

așa fel încît orga- 
se antreneze treptat 

să se realizeze o 
efort
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Saltele pe 
care n-o să
le fie moale

I
I
I

In curînd se împlinește anul 
de cind internatul Scolii de coo
perație din Rm. Vilcea, de pe 
strada Cbzia, a fost mutat in 
altă- parte. Cum clădirea a fost 
dată in folosința unei secții de 
preambalare a I.C.S. Alimentara, 
noii săi locatari au scos afară, 
in ploaie și ninsoare, tot ce mai 
rămăsese „uitat" aici, între care 
mobilier și saltele de vată. Zeci 
de saltele de vată a cite 286 tei 
bucata. Corespondentul nostru 
voluntar Gh. Ispășoiu, care ne 
sesizează acest fapt și ne comu
nică prețul, ne aduce mai de
parte la cunoștință „cu amără
ciune", că aproape toate salte
lele (cite au mai rămas, intru- 
cit au fost înjumătățite de 
cine vrei și de cine nu vrei, prin 
sustrageri repetate, așa cum 
s-a intimplat și cu cele 4 va
goane de cărbuni și cu alte bu
nuri lăsate de izbeliște) sînt de- 
acum deteriorate. Dacă cei de la 
secția de preambalare s-au des
cotorosit de toate cele fără să-i 
doară sufletul, oare nu se gă
sește nimeni să-i „ambaleze" pe 
cei care le-au avut în primire, 
să dea seamă pentru ce-au fă
cut ? Mai ales că lucrurile zac 
vraiște 
lumii...

I
I
I
IItămînă 

se poate efectua la diferite 
dini : stațiunile de la 
1 000 m sînt apreciate 
tele lor liniștitoare, de 
le numesc balneologii, 
la 1 000—1 200 metri, 
transformă progresiv într-unul 
mulator, cu efecte ce devin și 
evidente la nivelul altitudinii medii 
(1 800—2 400 m).

Cura de altitudine sau montană 
trebuie înțeleasă nu ca o simplă de
plasare de la un loc la altul, de la 
o altitudine la alta. Ar fi o greșeală 
să ne imaginăm că, plecînd în ex
cursie, la sfîrșit de săptămînă sau 
în concediu de odihnă, dintr-o loca
litate de șes într-una montană și 
instalîndu-ne în cabană sau vilă, 
preocupați numai de activități se
dentare, vom beneficia în final de 
toate efectele f 
numai clima de 
ppate da.

— Vă rugăm 
factorii naturali 
fluența lor asupra organismului.

— Natura în general și muntele în 
special reprezintă adevărate izvoare 
de sănătate, efectele climatului din 
stațiunile montane, mai ales în se
zonul de iarnă, fiind binecunoscute. 
Plimbările în aer liber și expunerea 
la aerul rece, în condiții de altitu
dine, au o valoare și mai mare în 
sezonul de iarnă pentru că atmosfera 
este mai bogată în ozon decit în 
timpul verii. De asemenea și expu
nerea la soare este mai avantajoasă, 
radiațiile fiind mai numeroase, pen
tru că aerul, fiind mai pur, mai cu
rat. lasă să pătrundă o cantitate mai 
mare de radiații ultraviolete. Aerul 
din pădurea montană exercită și el 
o influență bună asupra organismu
lui, în special asupra celui ușor 
obosit. Numeroase locuri din țară pot 
fi recomandate în acest scop: zona 
Semenic, Crivaia, Secu (județul

se 
sti
mai
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Florian POTRA
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care 
le

favorabile pe 
altitudine ni

la 
in-

să vă referiți 
specifici și la

cu-
Maximilian

6 la 65 ani. 
anumite 
consulte 
hotărî ■ pentru ase-

Avem as- 
bază materială 

cabane), situate 
pe diferite tra- 

moderne. în

i

Dinu POPESCU

văzind 
și cum 
școlile

cum le cresc copiii, cum se 
învață carte și băiatul și fata, 
cele înalte la care ii trimise- 
din ei oameni învățati și des- 
gîndit apoi părinții că le-ar

mai jos s-a petrecut în fața

— Să reconstruiască scara pe care a de
molat-o fără încuviințare...

— Ba, reclamanta să-și facă scară pe 
partea cealaltă a casei.

Nereguli cu 
acte în regulă

...într-o zi 4 000 kg, în alta. 4 500, altă dată 
5 000 kg. Este vorba de porumb. Pe care o 
bază din județul Ilfov 1) livra către o alta 
din același județ. Aparent, cu acte în re
gulă. De ce numai aparent ?

Din cauza „suveicii" cu care au început 
să țeasă o urzeală dibace „gospodarii" celor 
două baze. Unii (Lixandru Mircea și Nico
lae Vasile) mimau că livrează porumb, cei
lalți, gestionari și funcționari însărcinați 
cu evidenta (Doicu Nicolae, Gherman Mihai, 
Aron Tudora și alții), simulau că l-au pri
mit. Adică întocmeau note de intrare și 
confirmări de primire false. Sistemul func
ționa apoi prin intermediul unor șoferi 
inhăitați întru necinste, care vindeau po
rumbul, pe sub mină, altor indivizi puși pe 
afaceri de același soi. Urzind în felul aces
ta „suveica" a făcut să dispară din. avutul 
statului porumb de peste 150 000 lei. Rod al 
necinstei unora, al neglijenței și lipsei de 
control din partea altora 1

...Au pășit unul după altul prin sălile 
tribunalului. Complici, profitori și tăinui- 
tori. Au făcut relatări, au dat declarații și
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de luni de zile in văzul I

lor. 
din 

oferă 
(ma- 

și 
și Piatra 

o imagine

practic, de la 
persoanele cu 
este bine să 
înainte de a se 
menea altitudini.

Din cele cîteva sute de stațiuni 
ale țării există posibilitatea pentru 
fiecare de a alege localitatea care 
să-i ofere condițiile cele mai bune 
de refacere a forțelor, 
tăzi o puternică 
(hoteluri, vile, 
in stațiuni ori 
see turistice, dotări 
plus, toate oficiile județene de turism 
vin în întîmpinarea populației cu 
numeroase formule atrăgătoare pen
tru petrecerea plăcută și rațională 
a sfîrșitului de săptămînă.

Convorbire realizată 
Elena MANTU

I
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Cu

Jocul cu zopada, vesel șl reconfortant

134 
pe oră!

/ ♦
i

nu rareori s-au acuzat intre ei, mcercind 
să arunce vina unii asupra altora. Au ce
rut expertize și verificări, au încercat să 
se apere cu tot felul de argumente.

Zadarnic. Odată scoasă la iveală, „ur
zeala" a adus fiecăruia ceea ce merita : 
după participare și vinovăție, pedepse pină 
la 8 ani închisoare. Și bineînțeles, obliga
rea la acoperirea prejudiciului. Tot îm
preună 1...

4
Agentul de circulație s-a mai 

uitat o dată la radarul instalat 
pe șoseaua din localitatea Ciu- 
perceni (Satu Mare) crezînd că 
s-a defectat. Dar nu. Radarul 
funcționa normal, inregistrind o 
viteză... anormală și încă în lo
calitate : 134 km pe oră 1 Au
torul acestei „performanțe" in
credibile : Mihai Igli, de la în
treprinderea de piese auto Satu 
Mare. Cu autoturismul personal 
„Dacia 1 100" (l-SM-1788). Por
nind într-o urmărire „ca-n fil
me", agentul de circulație nu l-a 
putut ajunge pe vitezoman. de
cît grație unei... bariere de cale 
ferată. Dată fiind viteza primej
dioasă cu care circula („record" 
de radar în județul Satu Mare), 
respectivul conducător auto a 
fost trimis la o reexaminare 
psihologică. Alături, bineînțeles, 
de sancțiunea cuvenită.

Spumoasă
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Chilipir 
vei căuta...

Scena de
unui magazin cu bijuterii din Cluj-Napoca. 
De un cetățean care părea că așteaptă pe 
cineva în fata magazinului s-a apropiat, cu 
gesturi precaute și cu vorbe șoptite, un 
personaj ce nu părea să fie de prin partea 
locului.

— N-aveți ceva bijuterii de vînzare 1 
Sînt dispus să cumpăr...

— Păi, aș avea ceva, a răspuns cel între
bat. O brățară, dar știi, 15 grame, nu e un 
fleac.

în două vorbe, tîrgul s-a încheiat.
— Nu mai știți — a mai întrebat grăbit

cumpărătorul — pe cineva care mai are
as mai cumpăra, dar repede.

Și tot repede vînzătorul l-a dus în fața 
altui magazin unde, tot așa, adăsta o cu
noștință, care tocmai era dispusă să vîndă 
9 perechi de verighete...

în nu mai mult de două vorbe, tîrgul s-a 
încheiat și de această dată. După care...

— Veniți mai încolo, să vă dau banii.
Și... ceva mai încolo, „cumpărătorul", 

alias Miron Bugan, recidivist in asemenea 
isprăvi, s-a făcut nevăzut. Cu „cumpără
turi" cu tot...

— Onorată instanță, ne-a înșelat... Să 
fim despăgubiți...

Cine încheie afaceri prin ganguri se chea
mă că umblă după chilipir. Si chilipir de 
vei căuta, nu se știe peste ce vei da...

Să nu fie mai 
înaltă scara 
decît casa!

O ceartă Intre vecini, o neînțelegere 
ajunsă din prea multă îndîrjire în fața 
instanței ? După aceste replici, așa s-ar pă
rea. Dincolo de aparențe însă...

...A fost odată o familie de oameni sta
tornici și gospodari. Și trăia această fami
lie in Brașov și nu puțin se bucurau pă
rinții 
ridică 
pe la 
seră, să iasă 
toinicl. S-au 
trebui o casă mare, încăpătoare, să trăias
că în liniște și împăcare cu toții. Iar de 
la gind la faptă, pentru oameni gospodari 
n-a fost mult : construcția, mîndră. cu par
ter și etaj, cu terase cum li șade bine casei 
sub poale de munte, promitea numai tihnă 
și armonie.

Pină într-o zi, cind tihna a pierit, armo
nii s-a destrămat și s-a înstăpinit discor
dia. De ce ? Că unii au demolat vechea 
scară de lemn, cu totul „abuziv" („să facă 
bine să construiască scara la loc"), că alții 
vor să extindă construcția și ceilalți nu 
sînt de acord („să ocupe tocmai spațiul 
scării ?“)... Și așa mai departe.

Plus înfățișări la judecată, acte, martori, 
verificări la fața locului... Treaptă cu 
treaptă, procesul urcă și el pe scară. Pînă 
unde ? Cine știe... Să nu fie mai înaltă 
scara decît casa 1

Din caietul 
grefierului

„La primul termen, -reclamanta și-a 
completat acțiunea privind partea 
cuvenită din cei 37 700 lei dar de nun
tă, in sensul că a cerut împărțirea ur
mătoarelor bunuri : fată de masă pen
tru 6 persoane, un serviciu tort, o 
oală, o cratiță, o veioză, un serviciu 
de cafea..."

(Din dosarul nr. 1217/1977. Tri
bunalul județean Ilfov)

„Plriții să fie obligați să repună du
lapul, care se află acum lingă ușa de 
intrare, la locul unde a fost in an
treu, să se repună la loc ușa de la 
antreu și de asemenea suportul de 
scuturat covoare și anume pe locul 
unde a fost pină in februarie 1975, de 
unde l-au mutat fără consimțămintul 
nostru..."

(Din dosarul nr. 5439/1975, so
luționat de către Judecătoria 
Arad)

și nu prea
Foarte amabilă, Marla Protea, 

de la bufetul „Berăria veche" din 
lași, le spunea consumatorilor să 
aibă puțintică răbdare, „pină 
coboară gulerul de spumă, ca să 
mai completez halba, să n-avem 
«vorbe-"...

Așa spunea și așa proceda nu
mai la prima halbă. Dacă vreun 
însetat mai cerea și o 'a doua 
sau a treia, atunci, să te ții I li 
mergeau miinile Măriucăi, de 
ziceai că-i la un concurs, de 
prestidigitație, vinzind mai mul
tă spumă decît bere. Dar deu
năzi, tocmai cind se afla in „e- 
xerclțiul grabei", hop că a picat 
miliția in control. După care... In- 
trucit ancheta nu s-a terminat, 
nici noi nu putem anticipa ur
marea. Cert e că Măriuca a fost 
lipsită, deocamdată, de posibili
tatea de a se mai exersa pentru 
un eventual concurs de hocus- 
pocus...

Rubrica realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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TOTĂRÎREfl CONSTRUCTORILOR DE PE ȘANTIERUL COMBINATULUI SIDERURGIC CĂLĂRAȘI: 

„Primele capacltâti productive 
vor Intra în funcțiune cu 6 luni in avans"
Adunarea generală a oamenilor 

muncii de la întreprinderea de con
strucții și montaje siderurgice din 
Călărași, unitate căreia îi revine 
înalta răspundere de a realiza unul 
din marile obiective industriale ale 
cincinalului — noul combinat side
rurgic de la Călărași — a avut ca 
principal punct de referința al dez
baterilor intrarea in funcțiune, eu 
șase luni în avans, a primelor capa
cități productive ale secției de con
strucții metalice și devansarea cu 30 
de zile a lucrărilor de la oțelăria 
electrică, angajament care se va 
concretiza intr-un volum suplimentar 
de investiții de 30 milioane lei. Acest 
ciștig de timp va constitui .un prim 
examen al priceperii și răspunderii 
miilor de constructori de aci. hotărîți 
să acționeze cu toate forțele pentru 
înfăptuirea prevederilor Programului 
suplimentar de dezvoltare economico- 
socială a țării adoptat de Conferința 
Națională a partidului, program ce 
cuprinde, ca punct distinct, devansa
rea lucrărilor de construcție a noii 
cetăți siderurgice de la Călărași.

Raportul consiliului oamenilor 
muncii prezentat adunării generale 
a făcut o analiză exigentă, intr-un 
spirit critic și autocritic, a activită
ții desfășurate în anul trecut, insis- 
tînd nu atît asupra valorii lucrări
lor efectuate, ci precizînd stadiile fi
zice atinse în realizarea diferitelor 
obiective aflate în construcție. A re
zultat astfel o adevărată machetă „la 
zi“ a șantierului, care reflectă exact 
modul în care s-a acționat în fiecare 
unitate a -întreprinderii. La secția de 
construcții metalice s-a realizat in 
avans față de grafic structura de re
zistență a halei și acoperișului, fapt 
ce permite începerea în scurt timp 
a montajului mașinilor și utilajelor 
la acest prim obiectiv. La oțelăria 
electrică, realizările s-au concretizat 
în executarea în proporție de 45 la 
sută a volumului de betoane, fiind 
astfel practic terminate fundațiile 
halei, ale primului cuptor electric de 
100 de tone și ale mașinii de turnare 
continuă, în paralel cu avansarea lu
crărilor de colectare a apei fluviale 
și dezvoltarea lucrărilor la gospodă
ria de apă. în aceste condiții a în
ceput montajul structurii metalice a 
halei și a instalațiilor gospodăriei de 
apă.

— Aceste avansuri față de grafic 
obținute de colectivul nostru trebuie 
amplificate prin accelerarea ritmului 
de execuție, creșterea gradului de 
industrializare a lucrărilor, întărirea 
disciplinei tehnologice și în muncă — 
spunea în cuvîntul său inginerul Ni
colae Barcă, directorul întreprinderii, 
noile, grafice de e.xecuție..stabilite de- 
comun acord cu beneficiarul mate- 
rializind tocmai această idee. Dar o 
sarcină la fel de importantă în ac
tivitatea colectivului nostru o con
stituie recuperarea restanțelor exis
tente la laminorul de profile mijlo
cii, în zona furnalelor și la baza de 
producție a șantierului.

Pornind de la această realitate, 
este de subliniat faptul că dezbate-, 
rile constructorilor s-au concentrat 
tocmai asupra găsirii modalităților 
concrete de perfecționare a activită
ții, de recuperare a restanțelor apă
rute, dovedind o înțelegere deplină 
a răspunderilor ce le revin în rea
lizarea acestui mare obiectiv indus
trial. Maturitatea colectivului a fost 
ilustrată de exigența cu care au fost 
abordate problemele privind ridica
rea pe o treaptă calitativ superioară 
a întregii activități economice, pen
tru creșterea eficienței și sporirea 
beneficiilor, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei.

— Avem acum de executat pe a- 
cest șantier lucrări de o complexi
tate deosebită, mă refer îndeosebi la 
pernele de loess și piloții de consoli
dare și fundare a terenului, arăta in 
adunare tovarășul Ion Albu, șef de 
echipă. Pentru a avansa rapid la a- 
ceste lucrări, care permit deschide
rea in continuare a noi fronturi de 
lucru, trebuie să folosim corect și la 
întreaga capacitate parcul de mașini 
și utilaje de construcție din dotare. 
Se pierd în fiecare schimb zeci de 
minute bune cu fixarea corectă a 
punctelor de batere a piloților. Iată

— Ce înseamnă calculatorul 
pentru întreprinderea de calcu
latoare din București ?

— Totul ! Și producția, și dotarea 
tehnică, și pregătirea forței de muncă 
— totul se polarizează în jurul calcu
latorului. Mai precis, producția de 
calculatoare reprezintă cea mai im
portantă parte a producției. (Pe lingă 
calculatoare, mai fabricăm mașini de 
facturat și contabilizat). Apoi, pentru 
noi, calculatorul constituie un impor
tant și nelipsit mijloc de producție 
propriu-zis. El poate fi întîlnit atit 
în secțiile de producție — unde este 
folosit ca instrument de verificare a 
calității unor subansamble — cît și 
în sectoarele funcționale și de con
ducere. ' Ca, să nu mai spun că fo
losim calculatorul și pentru urmări
rea sutelor de măsuri stabilite la toate 
nivelurile în întreprindere.

— Dar in privința pregătirii 
forței de muncă ?

— Aici, în acest domeniu, ar fi 
foarte multe de spus. Muncim, după 
cum se știe, într-o ramură de virf 
a industriei. Tehnica de calcul elec
tronic cunoaște una din cele mai 
spectaculoase ritmuri de dezvoltare. 
Iar acest dinamism este, deopotrivă, 
cantitativ și calitativ. Cu fiecare an 
apar noutăți în tehnica de calcul 
electronic, noutăți care obligă în
tregul colectiv să-și perfecționeze 
continuu pregătirea, să-și îmbo
gățească neîntrerupt cunoștințele 
tehnico-științifice. Și aș îndrăzni să 
afirm că avem o adevărată ' șansă : 
marea majoritate a lucrătorilor din 
fabrică sînt tineri — media de virstă 
fiind de 24 de ani. Sint tineri deci, 
oameni cu o minte mai K proaspătă, 
dornici și capabili să învețe și să a- 
simileze tot ce e nou in acest dome
niu de avangardă al tehnicii mo
derne ; oameni care trebuie să în
vețe — și încă mult ! — pentru a 
se putea considera meseriași buni.

— Gradul înalt de tehnicitate 
al produselor realizate in între
prindere presupune, indiscuta
bil, un nivel ridicat de califi

de ce trebuie o mai mare atenție la 
echilibrarea și centrarea pe pilot a 
sonetelor și revizuirea instalațiilor de 
iluminat la punctele unde se reali
zează lucrări și în schimbul doi. în 
plus, trebuie să ințelegem că fiecare 
om are locul său bine stabilit in ac
tivitatea șantierului, că o absență sau

Trei dintre constructorii câlărășeni la tribuna adunârii generale: maistrul 
Radu Dinu, șeful de echipâ ,lon Albu și inginerul Ion Eremia

o intîrziere de la lucru provoacă de
reglarea ritmului de muncă într-o e- 
chipă. Propun, de aceea. Înființarea 
unor comisii de disciplină, care au dat 
rezultate bune la șantierul de lucrări 
speciale și la stația de utilaje și 
transport, unde absentele nemotivate 
au scăzut în ultima perioadă.

Aria dezbaterilor a cuprins și un 
alt aspect esențial al activității de pe 
șantier — productivitatea muncii. 
Constructorii combinatului călărășean 
au obținut anul trecut rezultate bune 
în domeniul creșterii randamentului 
muncii, dar discuțiile s-au referit, 
îndeosebi la problemele de care 
depinde sporirea mult mai accentuată 
a productivității muncii, pe seama 
căreia este prevăzut să se realizeze 
în acest an un volum dublu de pro
ducție fată de 1977.

— Nu ne mai putem permite. în 
condițiile sarcinilor deosebite ce ne 
revin, să folosim metode de lucru 
meșteșugărești. învechite, de slab 
randament, sublinia in intervenția sa 
tovarășul Petre Lefter, șeful unei e- 
chipe, de dulgheri. Dotarea cu schele 
și cofraje metalice, care asigură du
blarea productivității muncii la turnările' de betoane' —'Iuc;f5ri- Simp]u- 
prezentate și popularizate pe larg in 
cadrul unor expoziții din domeniul 
construcțiilor — este acum absolut 
necesară. Și toate acestea s-ar putea 
realiza cu cheltuieli minime, chiar ne 
șantier, prin autodotare. Cerem con
siliului oamenilor muncii să materia
lizeze în cel mai scurt timp propu
nerea echipei noastre.

Problema dezvoltării activității de 
autoutilarc, care trebuie să preocupe 
în mai mare măsură consiliul oame
nilor muncii, pe specialiștii întreprin
derii. întregul colectiv, a fost ridicată 
și de fierarul betonist Gheorghe Mi
hai : „Sculele de mică mecanizare — 
stanțe. trolii ș.a. — ar ușura mult 
efortul fizic și în sectorul nostru de 
muncă, iar productivitatea ar crește 
substantial".

Și astfel, rind pe rînd, din dezba
terea colectivă asupra căilor prin care 
se pot realiza în condiții exemplare 
sarcinile de creștere a productivității 
muncii, au reieșit propuneri concrete 
care vizează in principal :

O Deschiderea unor fronturi de lu
cru la furnalul nr. 1. oțelăria elec- ,, 
trică cu convertizor, laminorul de 
profile grele, în zona depozitelor de 
minereu ale combinatului și în sec
toarele auxiliare (canalizări, alimen- 
tărț cu apă, trasee termice s.ă.). care - 
creează condiții pentru folosirea ju-_ 
dicioasă a forței de muncă si a par
cului de mijloace mecanizate.

• Creșterea gradului de mecaniza
re și industrializare a lucrărilor, po
sibilă prin dotarea întreprinderii cu

care. Care este în prezent cota 
acestei pregătiri ?

— Mai bine de 60 la sută din nu
mărul muncitorilor noștri au liceul 
terminat sau urmează liceul seral ; 
cealaltă parte sînt muncitori cu 
școală profesională sau școala gene
rală, fiind specializați la locul de 
muncă. Avem, de asemenea, circa 
300 de ingineri care, pe lingă sarci
nile de producție propriu-zise, se 
ocupă în timpul liber de perfecțio
narea pregătirii forței de mutică. La 
noi, cunoștințele se învechesc foarte 
repede. Dacă producția se înnoiește 
de mai bine de două ori intr-un cin
cinal, și cunoștințele profesionale 
trebuie împrospătate cel puțin în 
același ritm. în general, un nou pro
dus pe care îl asimilăm presupune 
și o nouă tehnologie, care trebuie 
foarte bine însușită înainte de in
troducerea în fabricație a produsului. 
Altfel spus, la noi reciclarea cunoș
tințelor face parte din pregătirea 
asimilării unui nou produs.

— Am vrea să revenim la o 
cifră pe care ați amintit-o 
înainte — cea privind numărul 
inginerilor. Un calcul arată că 
la întreprinderea de calcula
toare peste 15 la sută din perso
nalul muncitor îl reprezintă in
ginerii. Nu este o risipă de po
tențial profesional de înaltă ca
lificare 1

— în alte țări, ponderea inginerilor 
în unități similare cu a noastră este 
chiar mai mare. Dar cred că nu 
acesta este răspunsul cel mai bun. 
Poate că următoarea precizare va 
face să fiu mai bine înțeles : în în
treprinderea noastră, dat fiind gra
dul de mare complexitate și dificul
tate tehnică în executarea unor ope
rațiuni de producție, un mare nu
măr de ingineri — circa 50 la sută — 
lucrează nemijlocit în producție. 
Adică sînt muncitori sau. cum le 
spunem noi, „oameni cu posturi 
fixe". Ei execută practic operațiuni 
de mare finețe și complexitate, care 
cer cunoștințe tehnice deosebite, 

utilaje modeme, de performantă — 
pentru săpături, pilotat, compactat si 
turnări betoane — macarale de mare 
putere, autocamioane in concordantă 
cu volumul și structura lucrărilor 
planificate.O Organizarea mai bună a întregii 
activități, sub multiple aspecte : tre-

Foto : D. Câmpeanu

cerea execuției armăturilor într-o 
pistă centralizată, specializarea echi
pelor pentru lucrări de complexitate 
mărită : intărirea asistenței tehnice 
in schimbul doi, care trebuie să de
vină un schimb „plin" de lucru, in 
cadrul căruia volumul de excavații, 
turnări betoane, pilotaj să se ridice 
la nivelul schimbului intii ; imbună- 
tătirea sistemului de programare a 
mijloacelor mecanizate prin care să 
se» asigure creșterea indicelui gene
ral de folosire a acestora la peste 
2,2 schimburi.

Așa cum s-a subliniat în adunare, 
responsabilități deosebite revin atit

(Urmare din pag. I) 
agricole de maximă importanță, cum 
sînt pregătirea terenului și semăna
tul in campania de primăvară.

Așteaptă întreprinderile agricole 
totul de la unitățile constructoare de 
mașini ? Cum sint gospodărite pie
sele de schimb în întreprinderile 
agricole ? De cîțiva ani,- unitățile 
agricole aU inceput să' recondițione
ze piese, de schimb cu grad din <?e 
in ce mai mare de complexitate. 
Astfel. în stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii au fost, organizate 
26 de centre specializate, unde, in 
campania de reparații din această 
iarnă, s-au recondiționat circa 1300 
blocuri motor. 29 000 cilindri, 13 300 
arbori motor. 1 300 chiulase ș.a. De 
asemenea, in întreprinderile agricole 
de stat au fost recondiționate piese 
de schimb în valoare de 5,5 milioane 
lei. Cu toate acestea, realizările in 
domeniul recondiționării și bunei 
gospodăriri a pieselor de schimb nu 
sînt pe măsura posibilităților, a sar
cinilor de mare răspundere care re
vin unităților' agricole. Adevărul este 
că în unele întreprinderi agricole se 
înregistrează consumuri exagerate de 
piese de schimb datorită, pe de o 
parte, exploatării neraționale a trac
toarelor și mașinilor, iar; pe de altă 
parte, executării unor lucrări de în
treținere și reparații de slabă cali
tate. în anul trecut, de pildă, s-au 
consumat 0,7 pinioane de distribuție 
la suta de tractoare în județul Arad 
și 6,3 pinioane la suta de tractoare 
in județul Timiș — deci, de aproape 
10 ori mai multe — ceea ce ilustrea
ză modul în care au fost exploatate 
și întreținute tractoarele în cele două 
județe. Dar asemenea situații con
trastante există și în cazul altor ju
dețe și ele trebuie atenuate, inlătu- 
rindu-se consumurile mari, nejusti
ficate de piese de schimb, prin in
tervenția sectorului central de meca
nizare, prin intărirea răspundferii co
lectivelor unităților de întreținere și 
reparații, ale secțiilor de mecanizare.

cum ar fi integrarea în sisteme a 
perifericelor, depanarea ș.a. Ei au o 
muncă normată, la fel ca oricare 
muncitor. De fapt, în toate țările 
care produc tehnică de calcul există 
asemenea ingineri-muncitori. Aș în
drăzni să afirm că, dc; fapt, cu 

„Avem tineri minunați, 
capabili să asimileze 

și să dezvolte tehnica de virf"
Convorbire cu tovarășul Gheorghe CIOCAU, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oame

nilor muncii de la întreprinderea de calculatoare electronice București

timpul va trebui ca muncitorii 
noștri să capete o pregătire și inde- 
minare, o competență tehnică la ni
velul inginerilor. Avem, în acest 
sens, așa cum am mai spus, un fond 
uman deosebit : oameni tineri, re
ceptivi la tehnica modernă, dornici 
și capabili să-și perfecționeze pre
gătirea.

— Care sînt riscurile insufi
cientei pregătiri profesionale în 
industria tehnicii de calcul elec
tronic ?

— Țineți seama doar de faptul că 

proiectanților, cit și furnizorilor de 
materiale și utilaje, care, la rindul 
lor, trebuie să țină seama de stadiile 
avansate atinse de constructori.

— Soluțiile elaborate de proiectanți 
— arăta inginerul Florin Alexandrcs- 
cu — trebuie să se ridice la un ni
vel corespunzător gradului de dota
re superioară a întreprinderii, să 
răspundă cerințelor de industrializa
re sporită a lucrărilor, creind con
diții pentru aplicarea pe șantier a 
unor tehnologii de înalt . randament 
Si eficiență economică. în al doilea 
rind. atunci cind vin pe șantier, pro- 
iectanții să nu vină numai cu mapa, 
dar și cu competenta necesară. Anul 
trecut, o serie de probleme pe care 
le-a ridicat aplicarea soluțiilor elabo
rate de proiectanții de la IPROTIM 
din Timișoara nu au putut fi re
zolvate la fața locului, de către cei 
veniți special pentru a acorda asis
tență tehnică, ci s-a apelat la meto
da telexurilor și corespondențelor.

începind din trimestrul doi al a- 
nului, ponderea lucrărilor de mon
taj va crește simțitor. „Dorim să fim 
informați in adunare ce măsuri a 
întreprins consiliul oamenilor muncii 
pentru pregătirea din timp a mon
tajului utilajelor tehnologice" — a 
spus tovarășul Petre Spinu, șef de 
echipă.

Președintele biroului executiv al 
consiliului oamenilor muncii, ingine
rul Nicolae Barcă, a arătat că pe lin
gă măsurile organizatorice întreprin
se — înființarea unor unități spe
cializate de montaj și dotarea lor co- 

; respunzătoare — s-a stabilit un gra
fic exact de livrare cu furnizorii u.- 
tilajelor și s-a fixat necesarul mij
loacelor de transport.

Și au fost numeroase asemenea în
trebări in adunare, care s-au consti
tuit intr-un dialog direct si fertil, 
propriu democrației muncitorești, 
responsabilității cu care oamenii 
muncii participă efectiv la actul de
ciziei și conducerii.

Dan CONSTANTIN 
Lucian CIUBOTARII

Cu justificări, nu se repară 
nimic

Problema esențială privind asigu
rarea pieselor de schimb o constituie 
însă realizarea și livrarea lor de că
tre întreprinderile producătoare ? 
Iată de ce, la întreprinderea de trac
toare din Brașov am cerut răspuns 
la două întrdbârîAppecise >-l) De' ce 
nu ați îndeplinit obligațiile contrac

Piesele de schimb pentru mașinile agricole
tuale în privința pieselor de schimb 
pentru agricultură ? și 2) Cind veți 
recupera restanțele ?

Ing. Virgil Florea, directorul între
prinderii de tractoare din Brașov : 
Avem restante la livrarea pieselor de 
schimb. în primul rind datorită unor 
greutăți în aprovizionarea tehnico- 
materială și îrj cooperarea cu alte 
unități constructoare de mașini. Ast
fel, întreprinderea de țevi „Republi
ca" din București nu ne-a expediat, 
în luna ianuarie, cantitățile contrac
tate de teavă MOCN-15 necesară 
fabricării axelor cerute de agricultu
ră. Mari neajunsuri ne-a produs în
treprinderea de^utilaj chimic și forjă 
din Rimnicu Vîleea, care. în luna ia
nuarie. nu a trimis întreprinderii 
mecanice din Codlea — unitate cu 
care colaborăm — nici un arbore co
tit forjat, din cei 2 500 prevăzut!. Ca 
urmare, nu am putut onora obliga
țiile contractuale la reperele respec
tive. O altă cauză a restanțelor con
stă în deficitul de capacitate de la 
sectorul de frezare caneluri și roți 
dințate. Cind vom recupera restan
tele ? Pînă la sfirșitul acestui trimes
tru vom livra cantitatea de blocuri 
motor contractată. în cazul celorlalte 

într-un calculator — să zicem „Fe
lix 256“ — intră circa o sută de mii 
de piese. Este suficient ca o piesă 
— una singură 1 — să fie executată 
sau montată greșit pentru a se de
clanșa o defecțiune. Și nu e deloc 
ușor să depistezi, intre zecile de mii 

de fire și legături din corpul unui 
calculator, unde este localizată de
fecțiunea. Tocmai pentru a preveni 
apariția unor asemenea defecțiuni în 
fază avansată de montaj, noi testăm 
fiecare subansamblu cu ajutorul cal
culatorului, care indică precis calita
tea execuției.

— Ce se întîmplă dacă într-o 
asemenea fază de lucru se în
registrează o defecțiune ?

— întrucît secțiile noastre lucrează 
în acord global, muncitorul care a 
executat o asemenea piesă — cazu-

Fapte de laudă
Ceferiștii; asemenea tuturor oamenilor muncii din 

țara noastră, sînt angajați plenar, cu întreaga lor ca
pacitate creatoare, în marea întrecere socialistă pentru 
înfăptuirea, la un nivel Superior de eficiență, a pre
vederilor de plan ale celui de-al treilea an al cincina
lului. Muncind cu hotărire și dăruire, ceferiștii au 
întîmpinat ziua lor cu noi și remarcabile succese în 
producție.

— în prima lună a anului, ne spunea Vasile Niță, 
secretarul comitetului de partid de la Revizia de va
goane C.F.R. București-Grivița, am realizat un volum 
de lucrări superior sarcinilor de plan cu 9.4 la sută 
în totalitate pe seama creșterii productivității muncii, 
planul la acest indicator fiind depășit cu peste 11 
la sută.

Evident, sînt numai cîteva dintre succesele obținute 
în luna ianuarie in această unitate economică. Auto
rii lor? Pe doi dintre ei, fotoreporterul nostru i-a 
surprins chiar la locurile lor de muncă: Vasile Ior- 
dache, lăcătuș de revizie — în prima imagine — și 
Dumitru Nicolae, electronist — în a doua imagine.

Prin rezultate deosebite în muncă se evidențiază șl 
mecanicul de locomotivă Dumitru Petcu — in imagi
nea a treia — de la Depoul de călători C.F.R. 
București.

Foto : S. Cristian

• Prima lună a acestui an, pre
cum și decada I a lunii februa
rie au consemnat rezultate remar
cabile în toate sectoarele de acti
vitate ale Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor. Planul 
general de transport a fost depășit 
în ianuarie cu 2,3 la sută. Este de 
remarcat faptul că oamenii muncii 
de la căile ferate au reușit să preia 
în ianuarie mai bine de o optime 
din întregul volum suplimentar de 
transport ce le revine în anul în 
curs.

e Cunoscutul nod de cale ferată 
Deda a înregistrat în anii actua
lului cincinal o puternică dezvol-

repere. lichidarea răminerilor în 
urmă depinde de rezolvarea proble
melor de aprovizionare, precum și de 
completarea dotării cu mașini a 
„locurilor înguste" de pe fluxul teh
nologic.

Am continuat investigațiile in două 
din secțiile principale ale întreprin
derii. Ce am constatat ? în secția de 
motoare mici, ing. Vasile Alexandru, 
,sef de secție-ne schimb, s-a oprit, in 
mod autocritic asupra unor neajun

suri interne din activitatea secției, 
cum sint : organizarea cu întîrziere 
a fluxului pentru executarea în pa
rale! a celor patru tipuri de motoa
re prevăzute, din care cauză. în ia
nuarie, s-a lucrat cu productivitate 
scăzută ; anumite pierderi de capa
citate la linia de arbori, datorită de
fectării a două mașini de rectificat, 
care nu au fost operativ reparate. în 
secția de axe și roți dințate, ing. 
loan Istrătescu apreciază că mașinile 
sint folosite la întreaga capacitate 
și argumentează că pentru elimi
narea „locurilor înguste" este nece
sar : 1) 'secția să fie dotată cu noi 
mașini, problemă cunoscută de 
multă vreme, dar care nu se re
zolvă; 2) să se îmbunătățească ra
dical calitatea oțelurilor pentru 
scule, în prezent pierzîndu-se cir
ca 10 la sută din capacitate 
cu înlocuirea sculelor defecte ; 
3) să se preia fabricarea unor 
repere de către întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb și între
prinderea de tractoare pe șenile, 
ambele din Miercurea Ciuc, care dis
pun de capacitate de prelucrare.

Ce se impune ? Consiliul oamenilor 

rile sînt de fapt cu totul rare — ră- 
mine după programul de lucru pen
tru a remedia defecțiunea. Această 
măsură a fost luată de colectiv și 
s-a dovedit a fi foarte educativă, 
odată cu aplicarea ei scăzînd sub
stanțial defecțiunile.

— Rezultatele obținute de co
lectivul întreprinderii de calcu
latoare electronice dovedesc, în 
mod concludent, că aici există o 
preocupare sistematică și se
rioasă pentru ridicarea nivelului 
de pregătire tehnico-științifică. 
Care sînt cele mal importante 
izbînzi ale tinerei industrii ro
mânești de tehnică de calcul ?

— în 1970 am realizat mașini de 
facturat și contabilizat și primul cal
culator, după o licență străină. 
Era un calculator de birou numit

PE SCURT
tare și modernizare. Pentru lucră
torii căilor ferate de aici au fost 
construite peste 30 de apartamente, 
un modern dispensar medical, un 
club și alte dotări social-culturale. 
în prezent, se află in construcție 
un alt bloc de locuințe, precum și 
un microspital cu peste 50 de locuri, 
cu secții de consultații de specia
litate, cabinet stomatologic și o 
maternitate.

® Feroviarii prahoveni au expe
diat peste plan, fără a utiliza com
bustibil în plus, aproximativ 140 000 
tone mărfuri.

• în cadrul Complexului de căi 
ferate Craiova a fost dat în folo
sință un bloc cu 45 de apartamente

muncii din întreprindere și centrala 
industrială de resort, care are sediul 
tot in cadrul întreprinderii de trac
toare, să analizeze de urgență situa
ția existentă și să ia măsurile ne
cesare pentru curmarea neajunsuri
lor. Tractoarele nu pot fi reparate cu 
justificări și nimeni nu-și va per
mite luxul să țină „pe butuci", după 
cum se apreciază la ministerul de 
resort, 3 000 de tractoare din dotarea 
ăgîl'duiturif.' "

Obligațiile contractuale 
sînt lege

Supunem atenției forurilor de răs
pundere din Centrala industrială 
pentru tractoare și mașini agricole 
din Brașov, ministerului de resort, 
alte două probleme care privesc asi
gurarea pieselor de schimb pentru a- 
gricultură. întreprinderea de tractoare 
pe șenile din Miercurea Ciuc produce 
pentru agricultură peste 100 de repe
re de piese și subansamble. Cu toate 
eforturile depuse de colectivul ei, 
restanțele în livrări — acumulate 
din anul trecut și din luna ianuarie 
a.c. — însumează: 5 863 role de rea- 
zim duble, 3 218 role de reazim 
simple, 1 025 role de susținere. Refe- 
rindu-se la această situație cu totul 
necorespunzătoare, tovarășul Alexan
dru Benko, inginerul șef al întreprin
derii, ne-a spus :

— Răspunderea pentru restanțele 
înregistrate de noi o poartă, în pri
mul rind, întreprinderea „23 August" 
din București, care anul trecut 
a realizat corpuri de role de slabă 
calitate și în cantități insuficiente. 
De asemenea, întreprinderea de ar-

■ ■■■■■
„CE—32", din generația a doua. 
Adică funcționa pe bază de tranzis- 
tori și diode. în scurt timp, acest cal- 

'culator a fost scos din fabricație. Pe 
plan mondial existau calculatoare de 
generația a IlI-a, care funcționează 
pe bază de circuite integrate. în 
aceste condiții, începînd din anul 
1971 am trecut la fabricarea siste
melor de calcul — de tipul calcula
torului „Felix 256“, calculator de ge
nerația a IlI-a, capabil să execute 
sute de mii de operațiuni pe secundă, 
între timp, la indicația secretarului 
general al partidului nostru a fost 
organizat Institutul de cercetări și 
proiectări pentru tehnică de calcul, 
impreună cu care am început o 
vastă și îndrăzneață acțiune de creare 
a școlii românești de tehnică de cal
cul. Primul calculator realizat inte
gral pe bază de concepție româ
nească a fost „Felix C—32“ — copilul 
mai mic al lui „Felix 256“ — care 
este folosit în conducerea proceselor 
tehnologice. Aproape integral, piesele 
din componența sa sînt fabricate în 
țară. De altfel, la ora actuală, pe an
samblul întreprinderii, 90 la sută din 
elementele tehnicii de calcul sint 
fabricate in țară. în anii 1975—1976, 
in colaborare cu institutul de specia
litate am asimilat mașinile de fac
turat și contabilizat „FC—16“ și 
„FC—64“. în anul 1977, mașina de 
facturat și contabilizat ne aduce 
prima medalie internațională de aur, 
conferită la Tîrgul de la Plovdiv, 
unde au participat o serie de țări 
cu tradiție în producția de tehnică 
de calcul. în prezent, am diversificat 
„familia" acestor produse cu încă 
două : „FC—32“ și „FC—96". De ase
menea, din 1977 fabricăm și calcula
torul „Felix—512";

— Ce ambiții de ordin tehnic 
are în prezent colectivul dv. ?

— Am ajuns să producem acum 
tehnică de calcul din generația a 
treia și jumătate, cu circuite larg in
tegrate. Ne concentrăm atenția spre 
crearea unei familii de microcalcula- 

destinat muncitorilor ceferiști. Tot 
la Craiova se construiesc un bloc 
cu 160 de apartamente și un nou 
local pentru policlinica feroviară. 
Muncitorii ceferiști din stația Tg. 
Jiu urmează să primească pină la 
sfirșitul acestui an un cămin pentru 
nefamiliști cu 112 locuri.
• Colectivul reviziei de vagoane 

din stația călători din Simeria apli
că cu rezultate bune inițiativa „Să 
scurtăm procesul tehnologic de 
triere a unui tren cu 5 minute". 
Ceferiștii șlin stafia Simeria-triaj . 
au depășit cu aproape 10 la sută 
sarcinile de plan la indicatorul va
goane intrate și ieșite.

ticole tehnice din cauciuc din Brașov, 
care, tot prin cooperare, ne furni
zează garnituri de cauciuc, a rămas 
in restanță cu aproape 80 000 garni
turi. Avem tot interesul să executăm 
piesele de schimb pentru agricul
tură, deoarece ele aduc întreprinderii 
noastre beneficii importante. Dar 
despre o redresare efectivă în fabri
carea acestora se poate vorbi numai 
în măsura asigurării integrale a 

’ garniturilor de cauciuc și omologării 
corpurilor de role /ăevCSte
Găiești, care .'/'preluat ’ turnarea 
acestor corpuri de la întreprinderea 
„23 August" din București.

A doua/problemă privește modul 
practic,-"’ concret în care întreprin
derile" producătoare se ocupă de 
fabricarea și livrarea pieselor de 
schimb. Ce se constată? De nenumă
rate ori, unitățile constructoare de 
mașini acordă o importanță mai 
mare realizării produselor finite, 
considerate ca fiind esențiale pentru 
îndeplinirea unor indicatori de plan, 
lăsînd pe un plan secundar obligațiile 
ce le revin în privința asigurării pie
selor de schimb. Bunăoară, întreprin
derea „Semănătoarea" din Capitală a 
executat luna trecută 50 de repere 
atît pentru a fi montate pe combina 
„Gloria" — produsul ei principal — 
cit și pentru a fi livrate ca piese de 
schimb agriculturii. Un sondaj în
treprins în unitate- a arătat insă că 
în ianuarie, în vreme ce s-au produs 
toate cantitățile necesare întreprin
derii pentru montajul pe combină, 
față de agricultură s-au înregistrat 
restanțe la 30 repere, la 11 repere 
nelivrindu-se nimic.

Campania agricolă de primăvară 
se apropie cu pași repezi. Pentru ca 
toate tractoarele și utilajele să fie 
pregătite temeinic, în vederea ieșirii 
lor în cîmp, nu mai este timp de 
discuții, de justificări. Cu cea mai 
mare operativitate și răspundere tre
buie asigurate condiții pentru ca pie
sele de schimb contractate să ajungă 
cit mai repede în unitățile agricole.

S E 10 m m lai H
toare de proces și pentru calcule 
tehnice, științifice și economice. Am 
asimilat, în acest sens, microcalcula
torul „MC—8“ — din generația amin
tită — după concepția specialiștilor 
de la catedra de calculatoare a In
stitutului politehnic bucureștean. Tot
odată, realizăm calculatoarele de 
buzunar „Felix" C—801, 812 și 822.

— O ultimă întrebare, care se 
abate de la tema propriu-zisă a 
convorbirii: cum folosiți timpul 
liber ?

—în cea mai mare parte aici, în 
întreprindere, în mijlocul oamenilor. 
Avem o serie de acțiuni la care țin 
foarte mult să particip. Mă refer, 
acum, la cele care nu sînt direct 
legate de producție. Spuneam că me
dia de virstă la noi este de circa 
24 de ani. Iată de ce, în cei trei ani, 
de cind sînt secretar al comitetului 
de partid, ne-am propus, împreună 
cu comitetul sindicatului și organiza
ția U.T.C., să-i antrenăm pe tineri 
într-o serie de acțiuni cultural-edu
cative. Așa am realizat un montaj 
literar-artistic „Acești bărbați cu 
nume de români" — cu care am 
participat la faza finală a Festivalu
lui „Cîntarea României". Avem o 
echipă de teatru, o formație de mu
zică ușoară, un taraf, un cineclub, 
o echipă de fotbal, una de hand
bal ș.a. Cind ajung acasă, mă odih
nesc și învăț. De fapt, la mine acasă 
toată lumea învață : am doi copii
— unul în clasa a V-a și altul în 
clasa a VÎI-a, soția — muncitoare 
la o întreprindere din apropiere — 
este elevă în clasa a XII-a la liceul 
seral, iar eu abia de cîteva zile am 
terminat cursurile unei facultăți din 
cadrul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu". Vă pot spune că pentru mine 
aproape că nu există noțiunea de 
timp liber, ci de program perma
nent. Cînd faci cu plăcere un lucru
— fie pentru tine, fie pentru colec
tiv — timpul nu mai contează.

Viorel SALĂGEAN
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Pentru o înaltă
FIȘIER SOCIAL

calitate a muncii

înalte calități umane

Vorbim de o calitate nouă în întreaga noastră activi
tate. Aceasta presupune însă să asigurăm și o calitate 
nouă a oamenilor, a acelora care produc mașinile și 
utilajele. Numai astfel vom putea realiza acest obiectiv, 
trecerea de la acumularea cantitativă la o nouă calitate! 
Trebuie să punem un mai mare accent pe transformarea 
calitativă a omului, pe lărgirea orizontului său de pre
gătire și 
practică.

cunoaștere, precum și pe' îndemînarea sa

dacă vrei
să crească...

CUM SE NAȘTE O IDEE NOUĂ
NICOLAE CEAUȘESCU

(Dln cuvîntarea rostită la adunarea generală 
întreprinderea de mașini grele București)

a oamenilor muncii de la

întrebăm de meșterul Ion Con
stantin de Ia boghiuri. „E cu tova
rășul Ion Todorescu, șeful secției, la 
conducerea întreprinderii". „Cu ce 
treburi la conducere ?“,'îl întrebăm' 
cînd dăm, în sfirșit, ochii cu 
maistrul. „Cu o idee nouă"...

Stăruim asupra detaliilor și aflăm : 
anual, la întreprinderea mecanică de 
material rulant „Grivița' roșie" dFn ' 
Capitală, la un număr însemnat de 
vagoane trebuie să li se schimbe ro
țile monobloc. Acestea se aduc din 
import. Contracte, timp de așteptare, 
bani. „M-am gîndit așa, explică meș
terul. Osiile pot fi folosite în conti
nuare. Iar dacă e să schimbăm nu
mai roțile, mi-am pus întrebarea : 
de ce nu le-am face noi, aici 7“ 
„Cum a fost primită întrebarea asta 
la conducere ?“ „Ca întotdeauna : cu 
interes. Serviciul tehnic a primit 
sarcină pe loc să se refere asupra 
chestiunii". „Anul trecut, tot așa, pe 
la inceput, ați mers la conducere cu 
o altă idee. Era vorba despre reor
ganizarea activității atelierului bo
ghiuri după sistem conveier. Tot așa 
prompt s-a acționat ?“ Meșterul își 
cumpănește bine răspunsul. „Vedeți, 
eu atunci am aprins doar scînteia. 
Adică, scînteia 
imaginam incă utilajele, 
mele, standurile de care aveam ne
voie. Important este insă un lucru : 
scînteia n-a fost lăsată să se stingă, 
ideea s-a întregit pe parcurs și azi 
ne aflăm în faza de finalizare". „Ca 
om călit pe acest drum calitativ, 
ce condiții credeți că trebuie înde
plinite pentru a cîștiga în lupta pen
tru o idee nouă ?“

Meșterul Ion Constantin stăruie cu 
deosebire asupra a două condiții : 
„Mai întîi să-ți programezi ochiul, 
gîndul, fapta pentru schimbare. 
Acolo, in locul de muncă unde te 
afli. Pentru că nu există, după mine, 

^^loc unde nu se poate înnoi ceva. To-

schimbării. Nu-mi
mecanis-

tul e să nu te obișnuiești cu ce e 
și cum e. Cel mai mare pericol, 
după mine, este 
tr-atît a omului 
încît nu 
și altfel;
smulgă 
nici un 
hățurile 
rind ?•' 
scînteia

obișnuința în- 
cu ceva anume’ 

mai e în stare să vadă 
nu mai e in stare să se 

din obișnuință. Or, se știe, 
lucru nou nu se naște in 
rutinei". „în al doilea 

„O spuneam mai înainte : 
unui gînd, chiar dacă nu

Așadar, ochiul, fapta, gîndul pro
gramate pentru lupta antirutină ; 
terenul fertil in care semințele 
schimbării să crească copaci puter
nici, care la, rîndul lor să dea naștere 
altor copaci, întregind pădurea. Sînt 
opiniile unui comunist, om al prac
ticii. Ele desemnează amploarea unui 
fenomen — cel al primenirilor de 
esență — pe care-1 întîlnim, sau care 
ar trebui să fie așezat pe frontispi-

aluminiu. Iată însă că meșterul Au
rel Cîrciumaru și muncitorul Con
stantin Gheorghe propun o altă mo
dalitate : sudarea la capete. , „Ați 
mai văzut voi așa ceva ?“, au fost 
întrebați. „Și ce dacă n-am mai vă
zut ?“ Prima încercare — întîiul 
eșec. „Ați văzut că nu merge?" 
„Deocamdată". Se șfătuiesc ei cu 
inginerul Cornel Homeghiu și con
cep un dispozitiv. Prima încer

„De unde credeți că izvorăște încre
derea de care aminteați ?“ „Dar e 
simplu : din convingerea acestor oa
meni că adevărul este de partea lor. 
Adevărul a fost totdeauna un redu
tabil aliat în lupta pentru o idee 
nouă".

Adevărul, redutabil ■<" ' .
afirmarea noului. în opinia celui 
care a emis-o, ideea desemnea
ză o realitate concretă. Spiritul

Tot ceea ce ne propunem șl realizăm generează, zi de zl, la scară 
socială, calități noi, atît 
lui nou. Este dinamica 
înflăcărată chemare a 
Nicolae Ceaușescu, de 
imprimat noi accelerații 
făptui, la cel mal înalți parametri calitativi, orice activitate materială 
șl spirituală in acest cincinal al revoluției științifico-tehnlce ; a raporta 
munca fiecăruia la exigențele superioare pe care le presupune strate-

în creația materială, cit și în construcția omu- 
firească a dezvoltării societății românești, iar 

secretarului general al partidului, tovarășul 
a transforma cantitatea într-o nouă calitate a 
acestei dezvoltări. A gîndi, a organiza și a în-

al Xl-lea, de Conferința Naționalâgia jalonată științific de Congresul 
a partidului — iată imperativul etapei pe care o străbatem.

în noua rubrică pe care o inițiem azi: „Pentru o înaltă calitate a 
muncii — înalte calități umane", ne propunem să relevăm atitudini mo
rale înaintate, fapte, acțiuni izvorîte din conștiința socialistă de proprie
tar, producător și beneficiar, crescute pe terenul fertil al eforturilor pen
tru o nouă calitate a muncii. Cu precădere vom căuta să desprindem 
resorturile morale ale autodepășiril 
nlstă.

superbă stare de spirit comu

intră în nu știu ce tipar, să ardă 
pină luminează drumul pe care țin
tește să-1 deschidă. Noi obișnuim să 
spunem aici că ne bucurăm de un 
climat bun, in care ideile novatoare 
sînt ajutate să prindă rădăcini, să 
se dezvolte".

Adăugăm următoarele la opinia ex
primată de meșter : aceste căutări în
noitoare au fost așezate și aici sub 
genericul creației tehnico-științifice 
<le masă din cadrul Festivalului „Cin- 
tarea României". Acum, la cea de-a 
doua ediție a festivalului, interesul 
pentru creativitatea tehnică de masă, 
— la care-și dau contribuția munci
tori cu o îndelungată experiență în 
producție, meșteri, ingineri și tehni
cieni — se dovedește și mai viu, și 
nu există îndoială că rezultatele ce 
se vor obține în -acțiunea conjugată 
pentru perfecționarea producției vor 
fi dintre cele mai rodnice.

ciul oricărei activități umane — în- 
tr-o societate ca a noastră, cu por
țile larg deschise spre perfecționare, 
spre calitate.

Adrian Chistrugă, șeful secției 
montaj, are o părere personală des
pre acești oameni care se gîndesc nu 
numai la ziua de azi, ci și la cea 
de mîine, anticipînd-o prin tot ceea 
ce îndrăznesc și fac.

— Am prețuit totdeauna și prețu
iesc încrederea autorilor de idei noi, 
care sfidează, ca să zic așa, canoanele. 
Nimic însă nu poate clinti din loc 
convingerea acestor oameni în ex
periment, în reușită, și tocmai din 
această convingere se realizează sal
tul noii calități.

Adrian Chistrugă se oprește pe în
delete asupra unui asemenea fapt, 
în aparență mic. Pînă anul trecut, 
de pildă, linoleumul se așeza în va
goane prin îmbinarea cu o lamă de

care — întîiul eșec. ce v-am
spus noi?“, ii trag minecă
scepticii. „O idee nouă n-o cîștigi 
totdeauna dintr-un foc", replică cei 
trei, acum. Maistrul și inginerul fac 
un drum pînă la Turda, după niște tu
buri ceramice; atelierul electric este 
solicitat să realizeze un nou transfor
mator. Experiențe nenumărate cu 
noul dispozitiv. Și, din nou eșec. 
„Acum ce mai aveți de zis ? 1“ „Zi
cem că mergem înainte". Și au mers. 
Fără să șovăie. Al treilea dispozitiv 
— mai exact spus ; a treia vari
antă — e o realitate acum. Iar pe 
lingă multiple avantaje, acesta aduce 
anual și o economie de aproximativ 
350 000 de lei. Există însă și un 
plus care nu se poate contabiliza : 
victoria morală — fixarea unei noi 
cote a calității în munca colecti
vului.

îl întrebăm pe Adrian Chistrugă ;

novator înmugurește doar acolo 
unde se practică observarea atentă a 
realității din jur, cu ochi de stăpin 
exigent, unde cunoașterea temeinică 
formulează cerințe noi, scrutate știin
țific, experimentate și verificate de 
nenumărate ori. Noul drum e jalonat 
de competență și răspundere, nu nu
mai de îndrăzneală pur și simplu, 
de dorința declarată de „mai bine". 
Cu încredințarea că, pînă la urmă, 
așa cum zorii dimineții urmează nop
ții, ideea nouă va cîștiga teren, va 
determina trecerea la calitatea nouă.

— Să fii deci permanent pregătit 
pentru a accepta și promova noul — 
se alătură părerii de mai sus Gheor- 
ghe Olaru, secretarul comitetului de 
partid al secției mecanice. Iată pre
ocuparea căreia noi îi consacram o 
bună parte din acțiunile politico- 
educative pentru transformarea can
tității într-o nouă calitate.

Notăm argumentele concrete înfă
țișate de secretarul de partid : la 
atelierul strungărie, de pildă, o temă 
de conștiință muncitorească a stîrnit 
vii dezbateri. Este vorba despre ca
litatea lucrului pe care il realizează 
fiecare, despre ideile fiecăruia în 

aliat pentru sprijinul perfecționării activității de 
producție. 
Gheorghe 
cituși de 
pregătire 
tovarășii 
ne-am concentrat atenția spre men
ținerea unui climat viu, propice 
schimbului deschis de păreri, in care 
să se împlinească aspirația, efortul 
propriu de ridicare a nivelului pro
fesional. Anul acesta, de pildă, peste 
250 de muncitori din secția noastră 
sînt cuprinși în cursuri de perfec
ționare profesională. La aceștia se 
adaugă alți 25 de maiștri, care au 
în atenție teme concrete de cercetare 
in domeniul introducerii noului. 
Maistrul Ion V. Gheorghe, de exem
plu, se preocupă de aflarea modali
tății de înlocuire la un anume tip 
de strung a suporturilor care să 
permită acționarea cu mai multe 
cuțite. Deci, în final, realizarea unei 
productivități mai înalte. Alt maistru, 
Constantin Duțulescu, are în atenție 
probleme legate de asimilarea fabri
cației unor repere. Pe scurt, ce vreau 
să spun ? Ca și aici, la noi, lupta 
pentru o idee nouă a devenit, în 
egală măsură, o sarcină de partid și 
una de serviciu. Și am început deja 
să culegem roadele în bătălia pentru 
o nouă calitate".

O bătălie care se angajează în fie
care zi, cu noi resurse morale, țin
tind îndeplinirea sarcinii de onoare 
formulate de secretarul general al 
partidului — transformarea cantității 
într-o nouă calitate.

„Ideea nouă — adaugă 
Olaru — se știe, nu face 
puțin casă bună cu slaba 
profesională. împreună cu 
din conducerea secției

Iile TANASACHE

de alături
Partidul nostru, secretarul 

său general ne îndeamnă, 
ne. cer să dăm dovadă, atît 
în munca de fiecare zi, cit 
și in viață, de spirit revo
luționar. Să acționăm, să 
lucrăm, să trăim in spiri
tul Codului etic comunist. 
Să ne preocupe 
mai ceea ce ne privește 
direct, personal, 
luăm seama și la cele ce se 
petrec in jur, în preajma 
noastră. La locul de muncă, 
pe stradă, în cartier. Cum 
ii merg treburile tovarășu- 

\ lui tău de alături ? Ce gin- 
duri, ce preocupări îl frâ- 
mintă ? Cum își crește co
piii ? De ce un anumit ti
năr, venit de curînd în sec
ție, „șchioapătă" ?

Cîte o astfel de 
trebare poate fi adesea un 
semnal binevenit pentru 
colectiv de a interveni la 
timp spre soluționarea unor 
importante probleme uma
ne, ba cîteodată chiar spre 
salvarea unui destin. în 
întreprinderea la care lu
crez am avut prilejul să-mi 
dau seama ce înseamnă o 
intervenție, un ajutor dat 
la vreme. într-un caz. cre
dem noi. am salvat o fa
milie de la destrămare. El, 
soțul, lucra alături de noi. 
Vedeam zi de zi că e „ceva"

nu nu-
ci să

in

cu el, parcă devenise altul. 
Nici un cuvînt despre fa
milie. ce-i fac copiii ori ne
vasta, nimic. Tot timpul — 
cătrănit. Azi o vorbă, mîine 
alta, l-am luat cu băgare 
de seamă, doar nu i te viri 
omului cu de-a sila în su
flet, ne-a făcut să pricepem 

se mai înțelege cu 
Cum așa, dintr-o 

I-am făcut o vizită 
am invitat-o și pe

noi să afiăm. Nimic, 
scăpa din mină. „Ia, hai și 
la un 
trebuie 
ceva..."

că nu 
soția, 
dată ? 
acasă, 
soție la noi, în uzină, am 
stat de vorbă cu toții și 
lucrurile au cam început să 
se lămurească : omul nos
tru, după ce ieșea de la lu
cru, făcea tot felul de 
„halte" și ajungea acasă 
seara tîrziu și cu banii îm
puținați. De aici , încolo,, 
aflînd cum stau lucrurile, 
am știut cum să-1 dezbărăm 
de apucături care nu fac 
cinste unui muncitor și, 
treptat, omul s-a regăsit, 
și-a revenit la normal.

Oarecum asemănător s-au 
petrecut lucrurile și cu unii 

' dintre tinerii veniți în uzi
nă. Mi-amintesc de un bă
iat isteț, strungar priceput 
— numai nu-i stătea min
tea la treabă. Vorbeai cu 
el, îl criticai, zicea „da, da", 
dar gindul lui tot aiurea ; 
azi venea, miine lipsea... Ce 
să fie cu el ? am încercat

pahar, ne-am zis, 
să prindem noi 
Și, surpriză, am 

băgat de seamă că băiatu
lui ii plăcea cam prea mult 
șprițul și tocmai 
punctul să intre in antura
jul unora care-și 
veacul prin bodegi. Ne-am 
îngrijorat și ne-am sfătuit 
cum să-1 ajutăm. I-am ocu
pat timpul. Ba cu o lucrare 
care să-i stîrnească ambi
ția, ba luîndu-1 cu noi în
tr-o excursie sau la cîte o 
petrecere ca între oameni 
înzestrați cu simțul echili
brului. Acum ? E unul din 
cei mai buni strungari ai 
noștri. Și-a întemeiat fru
mos o familie, iar cind 
l-am văzut mai pe toamnă 
la șosea plimbîndu-și copi
lul in cărucior — nu mi-e 
rușine s-o spun — am sim
țit o lacrimă de bucurie.

Nu, acestea nu sînt lu
cruri „mici". Nimic nu e 
„mic" și neimportant cind 
e vorba de a-ți aduce sau 
de a-ți readuce tovarășul 
de alături pe drumul mun
cii și al demnității.

făceau
era pe

Meșterul Ion Constantin — al
căi de perfecționare a producției

cu tovarășii sal de 
Foto : S. Cristian

doilea din dreapta — omul care a aprins scînteia unei Idei noi, la atelierul boghiuri, discută 
muncă alte

Tînărul căruia nu-i dăm nu
mele in rîndurile de față, din
tr-un motiv întemeiat, „era un 
copil de 10", ni se spune. Ne 
intrigă acest absurd era, înain
te de toate și pentru că e așe
zat pe umerii unui adolescent...

Copilul „de 10" are un start 
bun în viață, silința .lui de a în
văța devine notorie, școala și 
părinții se bucură și-1 încura
jează pe acest drum. Urmează 
nenorocirea — moare mama — 
întîiul greu cu care adolescentul 
dă piept. Durerea-i durere, dar 
viața-și croiește mai. departe 
cărările ei. Acum era de dato
ria tatălui să-l ajute pe băiat, 
să-l scoată din inevitabila 
rută. Era de datoria— dar 
fost.

Și atunci tînărul încearcă 
gur să umple golul din casă și 
din inima lui. Pune tot mai des 
mina pe chitară. Prinde tot mai 
mult drag de cîntec și-și invită 
acasă prietenii. Orele libere le 
umpleau astfel. „Să nu-i mai 
prind pe vagabonzi (? I) în casă 
— îi pune drastic în vedere 
tatăl. Nu vezi că au murdărit 
covorul?". Băiatul nu pricepe a- 
vertismentul fără noimă, inter
dicția stupidă de a renunța la cin- 
tec. Insă cum nu i se mai dă 
voie să ia chitara în mină, a- 
casă. merge el la prieteni, să 
cînte împreună. La întoarcere 
a întîrziat de cîteva ori ; nu 
mai e primit în casă. Picotește 
cum poate, ghemuit pe scări, 
în vreme ce numai la un pas, 
dincolo de ușă. se afla sau tre
buia să se afle căldura cămi
nului părintesc. Așa ajunge să 
cutreiere strada, fără 
țintă.

Avalanșa, se știe, are 
gini un bulgăre banal, 
reprobabil debutează și el, nu de 
puține ori. cu un mărunțiș, de 
regulă, neluat în seamă : un gest 
necuviincios, teribilist, chiulul de 
la orele de curs, o glumă nesă
rată ori un act de bravadă, gra- 
-tuit. Dacă ar intra prompt in 
alertă sistemele noastre de aver
tizare — ale părinților. în pri
mul rînd, ale colegilor, ale pro
fesorilor, opiniei publice — cîte 
drumuri pornite strîmb n-ar fi 
corectate, cîte destine nu ar fi 
salvate de impas ! întîlnindu-1 
prea des. noaptea; pe străzi, fără 
rost, miliția se alertează totuși, 
și-1 avertizează pe tatăl tînăru- 
lui în cauză. Semnalul omenesc 
se izbește însă de rigiditate.

Epilogul — cel ușor de prevă
zut : băiatul comite o infracțiu
ne și iată-1 ajuns la un centru 
de reeducare a minorilor. Acum, 
tatăl „lovit în cinstea si demni
tatea lui", nu mai prididește cu 
memoriile. „Băiatul e nevinovat, 
ce are miliția cu el ?“ Miliția îl 
ajută pe tînărul proaspăt liberat 
să se încadreze într-un loc de 
muncă, apoi în altul. Tatăl ? Nu 
ridică un deget. Ce vînt sălbatic 
i-a răvășit ființa, de a alungat 
orice urmă de căldură, de dato
rie, de responsabilitate pentru 
propriul său fiu ? Pustiul de a- 
casâ nu-1 îmbie deloc pe tînăr ; 
iarăși drumuri întortocheate și 
gestul absurd și, din nou. e ares
tat. Tatăl ? Din nou cu memorii 
în dreapta și-n stingă, doar-doar 
va găsi pe cineva să-l creadă 
că miliția „are ceva" cu fiul lui.

Floarea, dacă vrei să crească, 
trebuie ocrotită. Cu grijă, cu 
dragoste. Iar omul, la primii 
pași în viață, e mai gingaș decît 
o floare.

i uitați o clipă acest adevăr 
de simplu, oameni buni!

de- 
n-a

sln-

nici o

la ori-
Faptul

I. TUDOR

Ștefan BALAU
mecanic la întreprinderea 
de reparații auto București

Lucrez în această între
prindere încă din anul na
ționalizării. Răstimp în care 
am avut alături, fiindu-mi 
dascăli în meserie și în 
comportare.' oameni de nă
dejde. la care mă gîndesc cu 
recunoștință și acum. Și 
tot în decursul acestor a- 
proape 3d de ani am deve
nit eu însumi unul dintre 
„dascălii" tinerilor. Așa este 
la noi tradiția muncitoreas
că, o adevărată ștafetă a 
muncii și educației, pe care 
fiecare este dator s-o ducă, 
la rîndul său, mai departe.

Ciți tineri să-mi fi trecut,, 
cum se spune, prin mină ? 
Mulți. Cred că peste o sută, 
deși nu m-am gîndit să țin 
o evidență... Mulți dintre 
ei sînt specialiști cu renu
me, unii au ajuns ingineri 
și tehnicieni de prestigiu. 
Mă întreb însă adeseori : 
oare am făcut și facem to
tul, noi colectivele de mun
că, educatorii din produc
ție, pentru a fi siguri că 
intențiile noastre au finali
tatea dorită ?

Desigur că străduințele, 
preocupările în acest sens 
nu sînt puține. Deși ele se 
întîlnesc pretutindeni, cîte- 
odată nu depășesc aspectul 
formal al lucrurilor. Iată la 
noi în întreprindere, de pil-

dă ; felurite afișe, chemări 
anunțau inițiativa „Prie
tenii tinărului încadrat". 
Frumos. .Se făceau și tabele 
cu noii-veniți, se numea 
chiar și cîte un responsabil, 
care se mai interesa de ei, 
dar... cam atît. în aparență 
nu s-ar fi zis că nu există 
o preocupare. în fond însă, 
am fost nevoiți să consta
tăm că problemele în legă
tură cu acești tineri nu lip
seau. Ne-am dat seama că 
fără o îndrumare atentă de 
zi cu zi, fără o legătură 
sufletească între tînăr și 
cei pe. lingă care se inte
grează nu se poate face 
nimic cu adevărat. Nu mai 
vorbesc de faptul că, în po
fida tabelelor și afișelor, de 
multe ori — am avut astfel 
de cazuri — nu știa ni
meni, nici meșterul, nici 
organizația de tineret, nici 
colegii, cam ce face cite un 
băiat în timpul liber. Pînă 
apăreau „surprizele", și a- 
tunci toți tresăreau nedu
meriți, că doar pentru edu
carea lui se lansaseră atîtea 
inițiative...

Atunci, mai ales în ase
menea cazuri, se vede că 
educația este în fond o sar
cină meticuloasă și de du
rată, care cere din partea 
oricărui educator o dăruire 
adevărată. Ceea ce nu e

ușor : trebuie să fii uneori 
exigent, chiar sever, 
înțeleagă omul că-i 
proape, nu să-i dai

. sfaturi de la distanță, 
pus odată piciorul in 
cu un astfel de tinăr 
blematic", pe care mulți il 
dojeneau mai mult ca să 
nu se spună că nu și-au 
făcut datoria, dar de fapt 
îi satisfăceau capriciile,
mutindu-1 de colo-colo,
după gustul lui. Am zis 
odată nu și nu l-am mai 
slăbit din ochi, zi de zi, 
pînă nu l-am văzut deve
nind om și meseriaș de 
mina intîi.

Aud pe cite unii : „N-au 
decit să încerce și alții, noi 

bătut destul capul 
nu te poți 
de sarcina 
înseamnă 
la o par- 
„de ochii

Să te 
ești a- 

doar 
Am 

prag, 
„pro-

ne-am 
cu el...“. Nu, așa 
considera achitat 
ta de educator, 
că te-ai rezumat 
ticipare formală, 
lumți", cum se mai întîm- 
plă cîteodată. Asupra unor 
asemenea aspecte ale mun
cii de educare, de formare 
a tinerilor am vrut să atrag 
atenția în „Scînteia". M-ar 
interesa 
ducători

și părerile altor fi
la școala muncii.

Anton 
maistru 
de încălțăminte 
„Străduința"-Suceava

RAIOVSCHI 
la întreprinderea

...Cum ajungea la o In
tersecție, cum oprea la un 
semafor, se și ivea o „Da
cia 1 300“ ; cind alături, 
cînd în spate, reușind par
că abia in ultima clipă șâ 
frîneze. „De ce s-o fi fi
nind mașina asta ’ . " 
mine tot timpul ? Și ce or 
fi vrînd, de fac tot felul 
de semne ?“, se întreba cu 
nedumerire omul de la 
volanul „Skodei", tot in- 
cercind să prindă In oglin
da retrovizoare imaginea 
celeilalte mașini doar-doar 
se va lămuri de ce se 
ține scai de el. Vor sâ-1 
sperie, ori sînt niscaiva 
petrecăreți care se distrea
ză ?... Ciudată distracție 1

Era tîrziu, străzile ora
șului se goliseră. Un sim
pozion literar la facultate, 
prelungit pină după căde
rea nopții, și tatăl luase 
hotărirea să vină cu ma
șina, să-și conducă fiica 
acasă. îndatoritor, o Invi
tase în mașină și pe co
lega ei, care o însoțea. 
Mai ales că fata stătea de
parte, într-un cartier măr
ginaș ai Bucureștiului. Un 
oarecare ocol și o va duce 
acasă, doar n-o putea lăsa 
să umble noaptea singură 
pe străzi... Și acum, iată 
mașina asta cu huligani, 
da, asta erau : huligani, 
fiindcă la ultima oprire 
de la stop începuseră, prin 
semne, să invite fetele la 
ei, ba unul a dat să și 
coboare, noroc că s-a 
schimbat lumina la stop... 
O stradă, ihcă una... Acuși' 
va ajunge pe strada fetei 
și scapă el de derbedei. 
La nevoie, va claxona, o 
să iasă oamenii din casă 
și... Iată, a ajuns. Odată 
cu el insă șl pușlamalele 
cu „Dacia" (mai mult ca 
sigur, o mașină furată, 
dar cine se dovedea a- 
tunci în stare să-i memo
reze numărul ?). Huliganii 
sînt trei. Se îndreaptă di
rect către mașina oprită și 
se 'reped la uși. incercînd 
să le deschidă. Nu reușesc, 
dar se îndîrjesc și mai

după

râu. Fata, deși ajunsă in 
preajma casei, nu mai în
drăznește să coboare. Spe
riat, conducătorul „Sko- 
dei" claxonează. O . dată, 
de două ori, de multe ori. 
Apasă maneta și sună în
delung,'. alarmant. Zadar
nic.

La unele ferestre se a- 
prind lumini, dar în stra
dă nu iese nimeni. Huli
ganii vociferează, larma 
crește, dar nu intervine 
nimeni, nici o poartă nu 
se deschide. Neavînd in-

Este 
mic

fost tocmai fiica lor ! 
limpede că cel mai 
act de intervenție al celor 
pe la porțile cărora s-a 
făcut noaptea atîta tără
boi i-ar fi pus pe fugă pe 
huligani, airătîndu-le 
ce, de altfel, ne este 
de cunoscut tuturor :
știm să fim solidari, că în 
chip . firesc ne dăm unii 
altora ajutor la nevoie. O 
societate în care nimeni 
nu e singur ; o societate 
in care — in virtutea unui 
consens general și unanim

ceea 
at.ît 

că

— și-a 
sancți-

nume Marin Jean 
primit neînt.îrziat 
unea meritată.

...într-o seară, 
de ora 23, în 
tramvai Ozana, din cartie
rul Balta Albă, o femeie 
în vîrstă a fost bruscată 
și i s-a furat geamantanul. 
Făptașul s-a făcut nevă
zut, dispărînd printre 
blocuri. N-au trecut însă 
decît cîteva minute și fe
meii i-a și fost restituit 
geamantanul. De către 
cine ? Oricît era de tîrziu

aproape 
stația de

și stîn-sar, scrise modest 
gaci, mai păstrează mate
rializarea atitudinii lor de 
responsabilitate civică.

Da, există un consens 
general, există solidaritate 
și întrajutorare intrate de 
mult in firea lucrurilor, 
în felul de a fi al celor 
mai mulți dintre noi, în 
virtutea acestui consens, a 
simțului civic pe care 
întemeiază, normele 
conduită, comportarea 
vilizată sînt apărate, 
primul rînd. de

se 
de 
ci-
în 

fiecare

Apărarea spiritului civic 
nu este „treaba altora"

i
Cîteva întîmplări în atenția celor care obișnuiesc să spună „nu mă bag, nu mă amestec"

cotro, omul pornește ma
șina din nou și reușește 
să plece, schimbă direcția, 
străbate cîteva străzi 
pare să fi scăpat de 
măritori. O va găzdui pe 
fată la ei, va dormi 
fiica lui, și mîine...... !
auzit nimic noaptea trecu
tă pe strada dumneavoas
tră ?“ „Ba da, cum să nu, 
tot claxona unul de zor 
dintr-o mașină și trei inși 
dădeau să deschidă 
cu forța, niște 
probabil, dar ce 
băgăm noi ? Să 
ăștia noaptea ?“.

Nu știm care va fi fost 
mai departe reacția acelor 
oameni, auzind motivul 
larmei de pe strada lor și 
nici ce sentimente vor ti 
încercat înțelegind ce se 
putea întîmpla mai de
parte, la adăpostul pasivi
tății și indiferenței lor. 
Puțin a lipsit ca, printr-o 
ironie a soartei, . victima 
acestei indiferențe să nu fi

și 
ur- -
cu

,N-ați

ușile 
derbedei, 

era să ne 
te pul cu

— fiecare se bizuie pe cei
lalți, oricînd, în orice Îm
prejurare. O lume In care 
nu cunoaștem și nu 
plac ridicatul din umeri și 
traversarea străzii pe ce- 

cînd 
ne

ne

lălăit trotuar atunci 
datoria de cetățeni 
cheamă să intervenim.

...Ce l-a determinat 
acel cetățean anonim 
alerteze miliția, văzînd 
ins care tocmai deschisese, 
in preajma străzii Puișor, 
un negoț suspect cu lu
cruri furate, cum s-a do
vedit în scurt timp ? Nimic 
altceva decît ceea ce am 
putea numi simțul civic în 
acțiune, datoria cetățeneas
că de a nu trece 
o împrejurare 
potrivnică legii, 
din umeri. Un 
care și-a tăcut datoria de 
cetățean ; datorită lui un 
om și-a recăpătat in nu
mai cîteva ore lucrurile 
furate, iar făptașul — pe

pe 
să 
un

pe lingă 
dubioasă, 

ridicind 
anonim

și de întuneric, scena fur
tului fusese observată de 
trei oameni, trei cetățeni 
care nu știau pină atunci 
nimic unul despre altul ; 
n-au ezitat să alerge în 
urmărirea hoțului și, cu 
toată împotrivirea acestuia, 
l-au imobilizat 
sosirea organelor 
ție (trimis in 
Stan Ion a fost 
nat la 2 ani și 6 
chisoare pentru
Era periculos, puteau păți 
și ei ceva urmărindu-1 în 
întuneric și încercînd să-1 
prindă ? Poate. Dar 
tunci, nici unul din 
trei oameni nu a-a gîndit 
la asta. Acționau. în mo
mentul acela erau singurii 
care văzuseră, singurii 
care puteau să intervină 
și n-au ezitat g-o facă. 
După care — predîndu-1 
pe infractor organelor de 
miliție — s-au retras fără 
nici o vorbă de prisos și 
numai declarațiile din do-

pînă la 
de mili- 
judecată, 
condam- 
luni în- 
tîlhărie).

a- 
cei

dintre noi, adeseori cu 
mult înainte de a inter
veni, de a fi nevoie să in
tervină organele ordinii și 
să aplice legea. Și cu cit 
mai fermă, mai promptă 
este reacția publică, mai 
dîrză și mai eficace inter
venția cetățenească, 
atît mai îngrădite 
căile infracțiunii și 
drăzneala celor ce ar
fi tentați să încalce legea 
și normele de conduită. O 
dovedește, între altele, cît 
se poate de convingător, si 
următorul episod :

...Cu un timp 
pe bulevardul 
din Capitală, în 
un individ. în 
ebrietate, pus 
aține calea

cu 
sînt 
în- 

mai

în urmă, 
Republicii 
plină zi, 
stare de 
pe harță 

trecătorilor, 
proferează injurii. Un om 
simte că a atras asupra 
sa atenția turbulentului 
și-1 ocolește ; acesta însă, 
se ta după el. Ca din se
nin, urmează bruscarea 
trecătorului. Victima por-

nește în căutarea 
milițian și, citeva minute 
mai tîrziu, omul legii pro
cedează la legitimarea 
scandalagiului, ajuns intre 
timp, căutînd pricină și 
altor cetățeni, în preajma 
străzii Avrig. Greu se poa
te însă reproduce tără
boiul pe care individul 
scandalagiu (Iliescu Flo
rian, str. Sachelarie nr. 57, 
sectorul 3) l-a produs mai 
departe, devenind din 
în ce mai violent, 
mult, s-a găsit și un 
(Băloiu Gheorghe, șoseaua 
Mihai Bravu nr. 116) 
să sară 
Iliescu 
bera“... 
întîrziat 
Cum ? Cu ajutorul 
țenilor din jur: doi 
crători de la un 
din apropiere, un trecător, 
un locatar din bloc. In 
așa fel incit, atunci cînd 
a sosit în ajutor un echi
paj al miliției (chemat tot 
de cetățeni), nu i-a mai 
rămas decît să-i conducă 
la secție pe cei doi în con
flict cu comportarea civi
lizată. Simplu, dar făr; 
șovăială, cu fermitatea r 
care o impune 
lovită a unuia 
meni, cetățenii 
fața locului au 
tunci exemplar.

Simplu, firesc, resp 
bil. Cu conștiință și 
nitate de cetățean r 
zător de ordinea și 
rile Cetății. Fiindc? 
te de toate. Legea 
se aplică, își i 
rostul prin noi t< 
fiecare 
ce nu 
dreptul 
claxon 
ce nicăieri, îl 
prejurare nu 
mis a uita c 
tă, se aplică ș 
mă, este re' 
mul rind 
prin atit 
nostru civ

demnitat 
dintre / 

prezent’ 
acționa'

în ajutorul 
pentru a-1 
Dar ordinea 
să fie restabilită, 

cetă- 
lu- 

atelier

dintre nr 
putem, 
să nu 

în noa’

D
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Excelenței Sale Domnului URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

HELSINKI
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al 

Republicii Finlanda, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul fin
landez prieten.

Nutresc convingerea că bunele relații de conlucrare multilaterală dintre 
România și Finlanda vor cunoaște noi dezvoltări, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și colaborării în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și Guvernului Republicii Orientale a Uruguayului, 
doresc să adresez Excelenței Voastre profunde mulțumiri pentru sincerele 
sentimente de compasiune exprimate în legătură cu accidentul de aviație 
produs recent în țara noastră.

APARICIO MENDEZ
Președintele

Republicii Orientale a Uruguayului

Cursuri postuniversitare
Anul 1978 consemnează desfășura

rea celei de-a Xl-a ediții a cursu
rilor postuniversitare în specialitatea 
rafinarea petrolului și industria pe
trochimică, organizat — sub egida 
UNESCO — de Institutul de petrol 
și gaze din Ploiești. Acțiunea, care 
se înscrie intr-un program mai larg 
de perfecționare în domeniul științe
lor, elaborat de UNESCO pentru 
specializarea tinerelor cadre didacti
ce și de cercetători din unele țări 
membre ale organizației, reunește ti
neri din Bangladesh, Costa Rica, 
Ecuador, Grecia, India, Kenya, Sri 
Lanka, Sudan.

Programul cursurilor, cu o durată 
de 11 luni, include audierea de con

t V

ferințe, lucrări de laborator și semi- 
narii, practică în rafinării și combi
nate petrochimice, centre de calcul, 
institute de proiectare și cercetare. 
Expunerile sînt susținute de profesori 
de specialitate cu îndelungată expe
riență.

Prin contribuția în domeniul men
ționat, Institutul de petrol și gaze 
din Ploiești ridică pe plan superior 
o veche tradiție românească în for
marea de cadre cu înaltă pregătire 
în industria petrolieră, petrochimie, 
echipament petrolier și petrochimic, 
pentru diferite țări. De-a lungul ce
lor 10 ediții, cursurile au fost absol
vite de tineri din peste 40 de state 
ale lumii.

20.40 Film artistic : „Evadarea din pla
neta maimuțelor* *.  Premieră TV. 
Producție a studiourilor americane

PROGRAMUL 1
8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte 1
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copii : Cava

lerul Nigel (ultimul episod)
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 Fotbal : Steaua — Sportul studen

țesc (repriza a Il-a) în „Cupa Ro
mâniei*. Transmisiune directă de 
la Stadionul Steaua

16,35 Instantanee : „în lumea lui Gu- 
liver*

16.50 Floarea din grădină
17.50 Film serial : Linia maritimă One- 

din — episodul 26
18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,0Q Telejurnal
19,20 Dincolo de lumina semafoarelor
19.40 Antena vă aparține ! Spectacol 

prezentat de județul Satu*Mare

• TULCEA. — Comitetul ju
dețean Tulcea de cultură șl e- 
ducație socialistă, cu sprijinul 
unor instituții teatrale din Bucu
rești și din alte orașe ale țării, 
a organizat pentru prima dată 
în municipiul de la poarta Del
tei o stagiune de teatru perma
nentă. Vor prezenta spectacole, 
pe scena Casei de cultură a 
sindicatelor din Tulcea, Teatrul 
Național „I. L. Caragiale", Tea
trul Mic, Teatrul de comedie, 
teatrele „Nottara", „Ion Crean
gă" și „Giulești" din București, 
teatrele dramatic, liric, „Fanta
sio" și de păpuși din Constanța, 
teatrele dramatic și de păpuși 
din Galați, precum și Teatrul 
municipal „Maria Filotti" din 
Brăila. Repertoriul ales cuprinde 
cîteva dintre cele mai reprezen
tative creații dramatice și lirice 
naționale și universale. Stagiu
nea se va încheia, pe 27 martie, 
cu un recital de muzică și poe
zie românească susținut de Leo- 
poldina Bălănuță și Anda Călu- 
găreanu. (E. Mihăilescu). • TE
LEORMAN. în cadrul „Decadei 
poeziei teleormănene", mani
festare organizată de Centrul 
județean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării ar
tistice de masă, Comitetul jude
țean U.T.C. și ziarul „Teleorma
nul", cenaclul literar județean

22,10 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ. Concertul or
chestrei simfonice și al corului 
Filarmonicii „George Enescu“. Di
rijor : Mircea Basarab. Dirijorul 
corului : Vasile Pântea. Soliști : 
Dan Iordăchescu și Dan Grigore

LUNI, 20 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Emisiune în limba maghiară
19,00 La izvoarele cîntecului — melodii 

populare
19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Panoramic
20,25 Roman foileton : „Familia Palli- 

ser“. Producție a televiziunii en
gleze. Ecranizare după opera cu
noscutului scriitor englez Anthony 
Trollope. (Episodul I)

21,15 Mai aveți o întrebare ? — Călătorie 
spre centrul pămîntului

21.40 Viața muzicală

„Gala Galaction" a avut întîi- 
niri cu publicul din comunele 
Piatra, Cervenia, Poroschia și 
Salcia. La Islaz, Buzescu, Ma- 
vrodin, Plosca, Suhaia și alte 
localități au avut loc dezbateri 
pe tema gospodăririi mai judi
cioase a fondului funciar, ur
mate de spectacole prezentate 
de formații artistice din comu
nele respective, participante la

faza de masă a celei de a doua 
ediții a Festivalului național 
„Cintarea României". Cu acest 
prilej au fost amenajate expo
ziții de produse agricole, de 
carte și artă populară. (Ion Toa- 
der). © IAȘI. în holul Palatu
lui Culturii din Iași s-a deschis 
expoziția republicană de filate
lie „Transfilex’78“, dedicată îm
plinirii a 45 de ani de la luptele 
ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933. Aflată 
la a doua ediție, expoziția reu
nește exponate pe teme de trans
porturi ale" unor filateliști din 
întreaga țară. Un spectacol de 
muzică, poezie și umor a fost 
susținut la Combinatul de fire 
sintetice de către cenaclul epi- 
gramistic „Flacăra Iașiului". în

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Aflînd cu durere despre tragicul accident de la mina de cărbuni din 

Tatabanya, care a provocat pierderi de vieți omenești, în numele gu
vernului român și al meu personal vă transmit sincere condoleanțe, iar 
familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune. ,

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare cu 
ocazia realegerii guvernului. împărtășesc speranța dumneavoastră că se 
vor dezvolta în continuare relațiile de prietenie dintre ambele noastre 
țări și că vom putea acționa împreună pentru promovarea colaborării in
ternaționale.

MALCOLM FRASER
Prim-ministru al Australiei

Cronica zilei
Sub egida Academiei Republicii 

Socialiste România, în cadrul ciclului 
de dezbateri asupra unor probleme 
fundamentale ale științei legate de 
dezvoltarea economică și socială, ini
țiate de Colectivul de prognoză, a 
avut loc o reuniune consacrată ener
giei în următoarele decenii.

Participants, reprezentanți ai insti
tutelor centrale de cercetări, ai 
producției și ai învățămîntului au 
prezentat numeroase comunicări, viu 
dezbătute în cadrul discuțiilor. Pro
blemele dezvoltării energeticii în 
lumina politicii trasate de P.C.R. și 
a planurilor de perspectivă ale tării 
noastre au fost înfățișate de Ion 
Ursu, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie. 
Trandafir Cocîrlă, ministrul energiei 
electrice, Călin Mihăileanu. direc
torul general al Institutului centra! 
de cercetări energetice, și de alți 
specialiști.

22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului. (Cena

clul Liceului de istorie șl filologie 
nr. 1)

16,55 Pentru căminul dumneavoastră
17.10 întîlnire cu satira și umorul
17,40 Bucureștiul necunoscut i „Relief 

în timp"
18,05 Drumuri europene : Din Hobița 

la Paris
18.30 In alb și negru : Calul cu coama 

în vînt
19.20 1001 de seri j
10.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii : ,,Cuore“
20,15 Seară de balet : „Lacul lebedelor'1

de P.I. Ceaikovskl. Interpretează 
ansamblul de balet al Operei Ro
mâne din București. In rolurile 
principale : Margarita Drozdova, 
Vadin Tedeev (U.R.S.S.), Ion Tu- 
gearu, Petre Ciortea, Marin Boe- 
ru, Viorica Mihnea, Liliana Sandu. 
Coregrafia Oleg Danovschi. Condu

cerea muzicală Cornel Trăilescu.
Spectacol înregistrat din Festiva
lul european al prieteniei

21,45 Telex
21.50 Actualitatea bucureșteană
22.10 Melodii populare

cadrul unui ciclu de inițiere 
muzicală, inițiat la Pașcani, a 
avut Ioc, zilele acestea, un con- 
cert-lecție cu tema : „Instru
mentele orchestrei simfonice". 
Realizatori : studenții Conserva
torului „George Enescu" din Iași. 
Casa presei din Iași adăpostește 
expoziția cu lucrări în ulei a 
profesoarei Aura Ristea, care cu
prinde compoziții și peisaje din

Iașiul vechi și cel de astăzi, lu
crări ce i-au asigurat premii la 
prima ediție a Festivajului na
țional „Cintarea României" și 
prezența în expoziția republica
nă a artiștilor amatori. (Manole 
Corcaci). • SIBIU. în cadrul 
manifestărilor organizate de în
treprinderea poligrafică Sibiu, 
cu prilejul împlinirii a 450 de 
ani de la înființarea primei tipar
nițe sibiene, la Casa de cultură 
a sindicatelor a fost deschisă, 
sub genericul „Poezia florilor", 
o expoziție de fotografii repre- 
zentînd, în mare parte, reprodu
ceri de artă după lucrări sem
nate de cunoscuți pictori ai flo
rilor, români și străini. în cadrul 
expoziției au loc spectacole de 
poezie, proiecții de diafilme.

A apărut 

„ERA SOCIALISTĂ11 
nr. 4/1978

Revista publică în deschidere ar
ticolul „Activitate rodnică pentru 
o nouă calitate în întreaga viață eco- 
nomico-socială“. în continuare, sub 
titlul „A 30-a aniversare a făuririi. 
partidului politic unic al clasei mun
citoare" sînt publicate articolele : 
„Rezultat al unui proces istoric obiec
tiv" și „Unitatea politică a clasei 
muncitoare în revoluția și construc
ția socialistă". Revista mai publică 
articolele : „Economisirea severă a 
energiei, în plină actualitate", „Cer
cetarea științifică prin prisma exi
gențelor economiei", „Umanismul 
revoluționar și practica socială", 
„Dreptul internațional și noua ordine 
mondială" și „Categoriile economice 
și momentele reproducției".

La rubrica „Consultații" este inse
rat articolul „Critica și autocritica 
în viața socială", iar la rubrica 
„Știință-învățămint" articolele „Elec
tronica in raport cu societatea : a 
doua revoluție industrială (I)“ și 
„Inovația pedagogică și preluarea ei 
în școală". Revista mai cuprinde ru
bricile : „Din mișcarea comunistă 
și muncitorească mondială". „Viața 
internațională" și „Cărți și semnifi
cații".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 februarie. In țară : Vremea va 
fi rece, îndeosebi în regiunile din su
dul țării. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mal accentuate în Oltenia. Mun
tenia, Dobrogea și sudul Moldovei, 
unde va ninge, mai ales în prima parte 
a intervalului. Vînt moderat, cu viteze 

/ Intre 30—35 km pe oră, iar în zona de 
munte cu viteze între 80—100 km pe 
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 12 și minus 2 grade, 
izolat mai coborîte în nordul țării, iar 
maximele între minus 6 și plus 4 grade. 
La munte va ninge viscolit. In Bucu
rești : Vremea va continua să se ră
cească. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea ninsori temporare, vînt moderat. 
Temperatura în scădere ușoară.

împreună cu întreprinderea de 
sere „Codlea" a fost organizată 
o expoziție de flori naturale, în 
aranjamentul japonez Ikebana. 
Tot la Casa de cultură a sindi
catelor s-a desfășurat, în cadrul 
celei de a doua ediții a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei", un concurs al soliștilor și 
orchestrelor de muzică ușoară 
din municipiul Sibiu, care a a- 
vut ca principal obiectiv îmbu
nătățirea repertoriilor. Majorita
tea membrilor formațiilor și a 
soliștilor laureați sînt muncitori 
și tehnicieni de la întreprinde
rea de piese auto. „Independen
ța" și întreprinderea mecanică 
(Nicolae Brujan). • VASLUI. 
La Vaslui a apărut primul nu
măr din acest an din „Foaie 
culturală — «Cintarea Româ
niei». Ediția a II-a“, editată de 
Comitetul județean pentru cul
tură și educație socialistă și Con
siliul județean al sindicatelor, 
în scopul îmbunătățirii calității 
activității cultural-artiștiee de 
masă. între altele, publicația cu
prinde recomandări de reperto
riu pentru formațiile de teatru, 
corale și de dans tematic, scena
riul „Patria dintotdeauna" pen
tru recitatori, cor, orchestră și 
formații de dansuri. (Crăciun 
Lăluci).
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FOTBAL. în cadrul marii competiții sportive „Daciada“ CRAIOVA

Azi, meciuri pentru „Cupa Român iei “
Fotbalul iese din iarnă ceva mai 

devreme decît altădată cu meciuri 
pentru „Cupa României", programate 
pe 16 stadioane din țară, în cadrul 
marii competiții naționale „Daciada". 
Vor fi în tribunele stadioanelor 
multe mii de susținători ai acestui 
popular sport, care vor crea ca de o- 
bicei echipelor o ambianță caldă, 
propice desfășurării partidelor.

Este de așteptat ca reluarea acti
vității competiționale oficiale să 
marcheze — cum se întîmplă in fie
care primăvară, după o perioadă 
lungă de pregătire — o calitate mai 
bună a jocului echipelor față de sfîr- 
șitul primei părți a campionatului. 
Nimeni nu crede, totuși, că în acest 
răstimp s-au produs schimbări fun
damentale în privința valorii fotba
lului ■ pe care-1 practică echipele 
noastre. De aceea, nici nu putem 
considera sezonul care urmează drept 
„sezonul reabilitării fotbalului" ; ar 
fi simplă vorbărie, o confundare re
gretabilă a dorinței cu realitățile. 
Reabilitarea fotbalului nostru, în ac
cepția adevărată a cuvîntului, se va 
putea obține numai pe calea muncii 
îndelungate, perseverente, plină de 
seriozitate și răspundere lă toate 
eșaloanele, începind de la eșalonul 
viitorului, al copiilor și juniorilor, și 
pînă șus, la vîrful piramidei — divi
zia A.

Dar, repetăm, fără a confunda do
rința cu realitățile — pentru că. tre
buie spus, deocamdată n-a avut loc 
nici o schimbare de esență în fotba
lul practicat de echipele noastre — 
așteptăm chiar de la primele me
ciuri oficiale ale sezonului, astăzi în 
„Cupa României", duminica viitoare 
în campionatul diviziei A, o învio
rare, măcar sub aspectul angajării 
echipelor și jucătorilor, al spiritului 
de dăruire și, în mod obligatoriu, o 
îmbunătățire simțitoare a stării de 
disciplină pe terenurile de joc.

în lumina acestor exigente mini

Capriciile neașteptate ale vremii...
O O iarnă neobișnuit de rece, soldata în S.U.A. cu pierderi de vieți omenești și însemnate bunuri 
materiale © în sud înghețau portocalii, în nord urșii au ieșit din hibernare © Starea timpului și 

necesitatea conservării și utilizării raționale a apei
In ultimul timp, agențiile de presă au relatat despre evoluțiile nefa

vorabile ale vremii in Statele Unite și Europa occidentală, unde pu
ternice viscole și ninsori abundente alternează, in alte zone, cu ploi 
torențiale și furtuni. Ca urmare, regiuni întregi au fost blocate, orașe 
mari — ca New York și Boston — paralizate de zăpadă. Potrivit știri
lor transmise, s-au înregistrat numeroase victime omenești și însemnate 
pagube materiale. Unele regiuni din S.U.A. au fost declarate „zone de 
dezastru major".

Fenomene asemănătoare s-au întîmplat și anul trecut, ceea ce a 
determinat pe unii specialiști sd se întrebe dacă nu cumva este vorba 
de „o schimbare a climatului". Răspunzînd acestei preocupări, revista 
„National Geographic" a publicat un amplu studiu al lui Thomas Y. 
Canby, intitulat „Anul în care clima a luat-o razna", din care redăm 
următoarele :

„Ce s-a întîmplat cu vremea ?“ — 
se întreabă autorul. „Oare cele pe
trecute reprezintă o pură întîmplare, 
o învîrtire în plus a zarului naturii 
sau prevestesc înrăutățiri ale clima- 

'tului pe o durată mai mare ?“. Ci-*-
tind părerile specialiștilor, care „au 
disecat anatomia monstrului meteo
rologic", revista consideră că totul 
s-ar fi datorat apelor deosebit de 
calde de pe coasta Pacificului, care, 
din toamna anului 1976, au schim
bat desfășurarea normală a curenți- 
lor de aer. Aceasta a avut ca urmare 
o iarnă deosebit de grea în 1977. I.a 
Miami și Palme Beach, cei care veni
seră în ianuarie să facă băi de soare 
au fost teribil de surprinși cind 
au văzut căzînd din cer fulgi albi de 
zăpadă. Un judecător din Florida a 
suspendat ședința tribunalului pentru 
ca cei prezenți să poată urmări acel 
spectacol nemaivăzut. Furtuna șl 
marile căderi de zăpadă au paralizat 
circulația, îngropînd automobilele. 
Mai bine de 2 milioane persoane au 
rămas izolate de restul lumii din 
cauza nămeților de zăpadă. Din Phi
ladelphia pînă în Peoria, luna ianua
rie 1977 a fost cea mai friguroasă de 
cind se știe. La fel și cu zăpada. La 
Buffalo au căzut peste 5 m. Și in 
timp ce in sud portocalii erau afec
tați de frig, in Alaska urșii au tre
buit să-și înceteze brusc perioada 
de hibernare, iar la Anchorage s-au 
suspendat meciurile de hochei pe 
gheață din cauza încălzirii timpului.

Pierderile au fost însemnate. Ofi
cialii din Florida indică pierderi de 
900 milioane de dolari numai ca urma
re a distrugerilor provocate plantați
ilor de citrice, culturilor de zarza

male, să urăm echipelor și jucători
lor succes în întrecerea sportivă care 
începe astăzi.

★
Programul meciurilor : F. C. M. 

Reșița — U.T.A. (la Timișoara), 
Steaua — Sportul studențesc (la 
București, stadionul Steaua), Chimia 
Rm. Vîlcea — F. C. Bihor, F. C. M. 
Galați — Jiul ; Victoria Zalău — 
Dinamo, Unirea Alexandria — F. C. 
Petrolul,- Unirea Focșani — F. C. 
Argeș, Gaz Metan Mediaș — Politeh
nica Iași, Gloria Reșița — F. C. Olim
pia, Constructorul Iași — F. C. Corvi- 
nul, Recolta Diosig — F. C. Constanța, 
Viitorul Gheorgheni — Politehnica 
Timișoara, Avîntul Măneciu — Uni
versitatea Craiova. Toate aceste me
ciuri vor începe la ora 14.

Meciurile Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — A. S. A., F. C. Brăila — 
C. S. Tîrgoviște și Progresul — S. C. 
Bacău (la București, stadionul Pro
gresul) sînt programate de la ora 11.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® Tinerii pugiliști români continuă 

să se afirme la turneul internațional 
de box „Memorialul Aleksandr Po- 
lus", care se desfășoară in aceste 
zile la Varșovia. în cea de-a doua 
gală, la categoria mijlocie, Mircea 
Pascal l-a învins prin ko tehnic 
pe polonezul Szelman. La categoria 
mijlociemică, Gheorghe Butnaru a 
cîștigat la puncte în fața lui Cipulski 
(Polonia), iar la categoria semimij- 
locie, Ștefan Imbre a terminat în
vingător în meciul susținut cu pu- 
gilistul polonez Kowaliak.

O Pe patinoarul artificial din par
cul sportiv „23 August". în cadrul 
competiției internaționale de hochei 
pe gheată pentru „Cupa federației", 
aseară s-a disputat meciul dintre se- 

vaturi și industriei turismului. Ca 
urmare a concedierii temporare a 
ipultor salariați, s-ar putea adăuga 
alți 225 milioane dolari în Ohio 
și cam tot atît în New York, 
Tennessee și Pennsylvania. Analiștii 
Departamentului comerțului cifrea
ză pierderile totale cauzate de iarna 
trecută la 8 miliarde dolari.

Ceea ce a urmat în perioada de 
vară n-a fost deloc plăcut. Cimpiile 
din nord și vest au fost atinse de o 
secetă severă. Deja, mai înainte, fu
sese secetă în Dakota de est și în 
partea de vest a statelor Minnesota 
și Iowa, ca și în California. Acum 
era rîndul părții de vest. După care 
dezastrul s-a îndreptat spre est. Vin- 
turile ridicau nori de praf în Texas. 
Oklahoma și partea de est din Co
lorado.

în cea mai mare parte a cîmpiei 
au căzut puține precipitații în fe
bruarie. Vinturile au distrus plantele 
de grîu firave în Texas, Oklahoma 
și estul statului Colorado. Avioanele 
au fost nevoite să rămînă la sol. 
Trenurile au fost oprite din cauza 
dunelor de nisip și praf de aproape 
un metru înălțime.

Prin hubloul avionului se puteau 
vedea în noapte drumurile rurale 
din sudul Dakotei, luminate de 
farurile automobilelor și tractoarelor. 
Erau camioane care transportau vite 
spre abatoare. Seceta a distrus pă
șunile, iar fermierii și-au vîndut 
animalele.

Amploarea calamității a fost re
simțită încă de mai înainte, cind 
peste 6 milioane de locuitori din Cali
fornia au trebuit să facă față rațio
nalizării apei, iar fermierii au înre

Finalele „Daciadei“, 
rezervate școlarilor, 
la tenis de masă 

și șah
La Craiova se desfășoară în aceste 

zile finalele pe tară la două discipli
ne înscrise pe agenda competiției 
naționale „Daciada" — tenis de masă 
și șah, rezervate elevilor de 10—14 
ani, acțiunea fiind organizată în 
colaborare de către Consiliul Național 
al Pionierilor, Ministerul Educației 
și învățămîntului și C.N.E.F.S. Timp 
de trei zile, 160 de copii — băieți și 
fete, ciștigători ai primului loc in 
competițiile județene și ale munici
piului București — își vor disputa 
titlul de campioni in sala sporturilor 
la tenis de masă și în cea a com
plexului școlar sportiv craiovean la 
șah.

lecționata divizionară a tării noastre 
și echipa cehoslovacă Dukla Trencin. 
Oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (2—2, 0—0, 1—0). în deschi
dere, echipele de juniori ale Româ
niei și Cehoslovaciei au terminat la 
egalitate : 1—1.

® Simbătă la Paris, intr-un meci 
contînd pentru „Turneul celor 5 na
țiuni" la rugbi, selecționata Franței 
a învins cu scorul de 10—9 (10—6) 
echipa Irlandei prin punctele marca
te de Gallion și Aguirre. Toate cele 
9 puncte ale irlandezilor au fost 
realizate de Ward.

în cadrul aceleiași competiții, la 
Cardiff reprezentativa Țării Galilor a 
întrecut cu 22—14 (8—7) echipa Sco
ției, 

gistrat pierderi de aproape o jumă
tate miliard de dolari. Au avut de su
ferit centralele hidroelectrice, care 
nu puteau produce suficientă energie 
pentru industrie. Stocurile de pește 
din rîuri s-au diminuat.

în perioada goanei după aur, un 
vizitator din est a spus despre Cali
fornia: „Este cel mai sărac stat. 
Nu are nimic altceva de oferit, cu 
excepția acestui metal fascinant", 
în zilele noastre, California pro
duce un sfert din alimentele Sta
telor Unite. Cheia acestui enorm 
succes este controlul apelor. Trei din 
fiecare patru acri de teren agricol 
sînt irigați. Ea are cele mai mari re
zervoare și apeducte. în afara aces
tora, există zeci de mii de puțuri, 
adinei de sute de metri, care pom
pează, .zilnic milioane de mc de 
apă. Dar a venit seceta din 1975—1976 
și apoi iarna trecută. Unul după al
tul, rezervoarele au început să sece. 
Cu cit se prelungea seceta, cu atît 
raționalizarea apei era mai serioasă.

Iarna trecută, statele din estul 
S.U.A. s-au oferit să trimită apă în 
vest, din surplusul de zăpadă căzută 
acolo. S-a refuzat ideea, întrucît ar 
fi costat foarte mult, de mii de ori 
prețul apei obținute pe plan local. 
Se impune de aceea să fie să
pate cit mai multe sonde, să 
fie conservată apa, atît în lo
cuințe, cit și pe ogoare, să se irige 
noaptea pentru a se reduce evapora
rea și să se renunțe la unele din 
culturile care cer prea multă apă. 
Este clar că statul California dispune 
de suficiente rezerve de apă, cu 
condiția să o folosească rațional.

Oricît ar fi fost de rea, o secetă ca 
aceasta a avut și partea ei bună. 
Ne-a făcut să ne gîndim la acuita
tea problemei. Dacă criza ar fi venit 
peste 25 de ani. am fi fost mai vul
nerabili decît acum și rezultatul ar 
fi fost catastrofal.

Oare ne așteaptă încă un an rău? 
— se întreabă autorul. Serviciul Na
țional Meteorologic a prevăzut o iar
nă mai rece decît în mod normal. 
Dar fără multe precizări. în acest 
domeniu, știința ar trebui să facă 
mai multe progrese, pentru a ne 
pregăti din timp in cazul în care 
clima o va lua iar razna.

(Urmare din pag. I)
României, în anii viitori. în rîn
dul țărilor cu un nivel mediu de 
dezvoltare economică. Subliniind în
semnătatea chemării de a preface 
cantitatea într-o nouă calitate, secre
tarul general al partidului a indicat 
căile concrete pentru materializarea 
acestei orientări in activitatea pro
ductivă, conturîndu-se astfel un în
dreptar concret dte îmbunătățire a 
muncii și organizării producției, va
labil, practic, pentru toate întreprin
derile și ramurile industriale.

Transformindu-se intr-un însuflețit 
colocviu muncitoresc, discuțiile din 
cadrul adunării au prilejuit un viu 
schimb de opinii, critici, propuneri 
și sugestii judicioase. raționale — 
toate acestea constituindu-se în tot 
atitea convingătoare argumente ale 
rodniciei democratismului muncito
resc, socialist, ale marilor energii 
creatoare pe care le degajă buna 
funcționare a formelor sale institu- 
ționalizate.

Prin muncă — cinstirea 
tradițiilor 

revoluționare
Tn cursul acestei săptămini s-au 

împlinit patru decenii și jumătate 
de Ia eroicele lupte ale clasei 
muncitoare din ianuarie-februarie 
1933. Sub semnul profundului oma
giu adus tuturor celor ce au contri
buit, prin lupta și jertfa lor. la fău
rirea României socialiste, s-au desfă
șurat un șir de adunări și manifes
tări in Capitală și in centre muncito
rești din întreaga țară. Dar. așa cum 
s-a subliniat cu pregnanță, cinstirea 
cea mai de preț pe care întregul nos
tru popor o aduce celor ce au luptat 
și s-au jertfit pentru o viată liberă 
și demnă o constituie eforturile de
puse de la un capăt la altul al țării. 

pentru înflorirea economiei, culturii, 
intregii vieți sociale — expresii vii 
ale înaltei conștiințe a clasei noastre 
muncitoare.

Numeroase sînt faptele care dau di
mensiuni concrete acestei realități. 
Realizările raportate de colective in
dustriale \din Hunedoara și Suceava, 
Baia Mare^ și Călărași, Brăila și Ora
dea concretizează elocvent preocupa
rea oamenilor muncii pentru înfăp
tuirea sarcinilor de plan și a progra
mului suplimentar adoptat de Confe
rința Națională, pentru ridicarea con
tinuă a calității produselor, creșterea 
neîncetată a productivității muncii, 
reducerea neîntreruptă a cheltuieli
lor materiale, sporirea eficienței eco
nomice.

în același context se înscriu și uni
tățile socialiste din agricultură, unde 
se desfășoară în prezent adunări ge
nerale ce îngăduie nu numai conclu
dente bilanțuri, ci și transpunerea in 
măsuri concrete, practice, a ansam
blului de indicații trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ampla cuvînta- 
re rostită la recenta Consfătuire de 
lucru consacrată problemelor agricul
turii. Iar pe temeiul hotărîrilor adop
tate in cadrul adunărilor generale, ze
cile și sutele de mii de membri coo
peratori, de lucrători ai unităților 
agricole de stat trec la fapte, pre
gătind cu eforturi concentrate, spri
jinite de realizările științei agricole, 
soarta recoltei viitoare.

Rodnice dialoguri 
internaționale

Concomitent cu bilanțul atît de bo
gat pe planul politicii interne, săp- 
tămina care se încheie a consemnat 
noi fapte semnificative pentru bogata 
activitate internațională desfășurată 
de România socialist^corespunzător 
orientărilor fundamentale ale Con
gresului al XI-lea. în scopul de a-și 
spori contribuția la solutionarea ma
rilor probleme ale actualității, în in
teresul tuturor popoarelor.

Sub semnul acestor preocupări, re
lațiile strînse, frățești dintre Româ

nia și Iugoslavia, dintre P.C.R. și 
U.C.I., dintre popoarele noastre, a 
căror continuă dezvoltare a fost pu
ternic impulsionată de întîlnirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, si-au găsit o nouă 
și semnificativă reflectare în con
vorbirile de la Timișoara dintre se
cretarul general al P.C.R. si secreta
rul Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., tovarășul Stane 
Dolanț. întrevederea a dat expresie 
voinței comune de a se acționa in 
continuare, în spiritul principiilor si 
obiectivelor înscrise în Declarația co-

-CRONICA SĂPTĂMÎNlh
internă și internaționala

mună româno-iugoslavă din 1976, 
pentru dezvoltarea mai puternică a 
colaborării dintre cele două țări pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific și în alte domenii, pentru inten
sificarea conlucrării pe plan interna
tional în consolidarea cursului spre 
destindere. în afirmarea relațiilor noi 
de colaborare, pe bază de egalitate 
între state, pentru promovarea telu
rilor securității în Balcani, in Eu
ropa și în lume, pentru înlăturarea 
focarelor de tensiune care amenință 
pacea. S-a evidențiat si cu acest pri
lej hotărîrea P.C.R. și U.C.I. de a mi
lita pentru afirmarea noilor principii 
democratice în relațiile dintre parti
dele comuniste, pentru adîncirea co
laborării cu toate ■ forțele progresiste, 
fbezvoltînd cu consecvență relațiile 

<fa— toate țările socialiste. România 
extinde, totodată, colaborarea cu ță
rile in curs de dezvoltare, cu celelal
te state ale lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. Edificatoare in a- 
ceastă privință au fost si lucrările ce
lei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei 

mixte guvernamentale româno-sirie- 
ne de cooperare economică, științifi
că și tehnică, desfășurate săptămina 
aceasta, reliefîndu-se rolul hotărîtor 
al intilnirilor de la București și Da
masc ale președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad în sta
bilirea bazelor adîncirii și dezvoltării 
continue a raporturilor bilaterale. 
După cum. vizita delegației Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste in R. F. Germania, contac
tele cu personalități politice de răs
pundere — au dat expresie hotăririi 
celor două țări de a diversifica -și in

tensifica cooperarea româno—vest- 
germană, potrivit concluziilor con
vorbirilor Ia nivel înalt de Ia începu
tul anului.

Pentru încheierea 
cu succes a reuniunii 

de la Belgrad
Lucrările reuniunii de la Belgrad 

a reprezentanților țărilor participante 
la Conferința pentru securitate si 
cooperare in Europa ar fi trebuit, 
potrivit calendarului întilnirii. să fie 
practic încheiate. Desigur însă că 
nu factorul timp este hotărîtor 
sau precumpănitor. în ultimele zile 
însă, în realizarea obiectivului princi
pal al reuniunii — elaborarea unui 
document politic final de substanță 
— s-au manifestat deosebiri de con
cepție și puncte divergente, care au 
frinat considerabil îndeplinirea aces

tei sarcini. în prezent, pe masa tra
tativelor au fost depuse noi proiecte 
de document, in ideea de a se ajunge 
la o formulă unanim acceptabilă. In 
spiritul poziției constructive a Româ
niei. delegația tării noastre s-a pro
nunțat pentru luarea în considerare 
a tuturor propunerilor si inițiativelor 
prezentate de-a lungul negocierilor, 
astfel incit să se ajungă la un docu
ment de lucru eficient — un docu
ment echilibrat, substanțial, de na
tură a impulsiona efectiv și dinamiza 
edificarea securității pe continent.

Aceasta ar corespunde pe deplin 

dezideratului major al popoarelor eu
ropene, voinței lor de a se continua 
neabăttțt și de a se intensifica pe 
multiple planuri eforturile de reali
zare a securității și cooperării. în Eu
ropa și dincolo de hotarele ei. Este 
ceea ce a exemplificat — ca să ci
tăm numai una din cele mai recente 
manifestări — Conferința internațio
nală privind pacea, securitatea si coo
perarea in Mediterana, desfășurată la 
Atena, cu participarea reprezen
tanților unor mișcări pentru pate si 
a altor forte politice din țările rive
rane, precum și din apropierea re
giunii, inclusiv din România.

Soluționarea politică 
a diferendelor — unica 
alternativă rațională 
în legătură cu cerința imperioasă 

a stingerii focarelor de conflict si în

cordare din diferite regiuni ale glo
bului. sînt de semnalat. în perioada 
la care ne referim, indicii pozitive 
privind perspectivele soluționării pe 
cale pașnică, prin tratative, a pro
blemei cipriote, precum și normali
zării relațiilor dintre Turcia și Grecia.

în același timp, evoluțiile din a- 
ceastă săptămînă — în Orientul Mij
lociu, incidentele de la Beirut, con
flictul din Cornul Africii — deși di
ferite prin natura, proporțiile, im
plicațiile și problematica lor, eviden
țiază — toate — necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru 'stingerea 
focarelor de tensiune, pentru soluțio
nări pe cale politică. în acest sens se 
înscrie, în ce privește Orientul Mijlo
ciu, intensa activitate diplomatică ce 
și-a găsit expresie în recentul turneu 
al președintelui egiptean Anwar El 
Sadat, la Washington și in cîteva țări 
europene, inclusiv România. Important 
este să se creeze condiții pentru des
fășurarea unor negocieri construc
tive, care să ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile ocupate în 
urma războiului din 1967, la so
luționarea problemei palestiniene 
în , conformitate cu năzuințele na
ționale ale acestui popor, inclusiv 
prin constituirea unui stat palestinian 
independent, la o pace trainică și 
justă, care să asigure independenta 
și integritatea tuturor statelor din re
giune.

în cursul acestei săptămini, regi
murile rasiste de la Pretoria si Salis
bury au demonstrat din nou înver
șunarea cu care încearcă — prin for
ța armată sau manevre diversioniste 
— să-și mențină pozițiile în Africa 
australă și să înăbușe avîntul mișcă
rii de eliberare a popoarelor oprima
te din R.S.A., Namibia și Zimbabwe. 
Prieteni sinceri și de nădejde ai 
popoarelor africane, partidul și statul 
nostru au susținut și susțin activ nă
zuințele și aspirațiile lor vitale. Re- 
afirmind aceste orientări programa
tice, mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul sesiu

nii <Ie la Tripoli a Comitetului de 
Eliberare al O.U.A., secretarului ge
neral al Congresului General Popu
lar al Jamahirlei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, Moammer El 
Geddafi, subliniază hotărîrea fermă 
a României socialiste, a poporului ro
mân de a acorda șl în viitor sprijin 
politic, diplomatic, moral și material 
popoarelor africane și mișcărilor de 
eliberare națională în lupta lor 
dreaptă pe care o desfășoară împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului. a politicii de 
apartheid si discriminare rasială, 
pentru cucerirea independentei națio
nale și făurirea unei vieți libere și 
prospere, fără nici un amestec din 
afară.

în perioada la care ne referim, la 
sediul Națiunilor Unite din New 
York au continuat lucrările Comite
tului pregătitor a! sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consacra
te dezarmării și Comitetului plenar 
pentru noua ordine economică inter
națională — expresie a necesității 
subliniată în permanentă de tara 
noastră — ea dezbaterile asupra ma
rilor probleme să aibă asigurate un 
cadru democratic și participarea ple
nară, în condiții de egalitate, a tu
turor statelor — O.N.U. constituind 
în această privință forul cel mai a- 
decvat și mai reprezentativ. Desfă
șurarea în paralel' a celor două se
siuni pregătitoare evidențiază, tot
odată, raporturile de condiționare re
ciprocă ce există între dezarmare și 
eradicarea subdezvoltării — două 
dintre cele mai acute probleme ale 
lumii de azi.

★
întreaga desfășurare a evenimente

lor confirmă zi de zi. săptămînă de 
săptămînă, justețea politicii și orien
tărilor partidului nostru, voința sa 
neclintită de a contribui activ la so
luționarea problemelor majore ale 
contemporaneității, in spiritul înaltei 
sale responsabilități față de destinele 
națiunii roh-iâne. față de interesele 
tuturor popoarelor.
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NAȚIUNILE UNITE :
■> _________________________________

„Toate statele linii trebuie să participe 
li discutarea si adoptarea de Mim 

concrete pentru dezarmare"
Cuvîntarea șefului delegației române la Comitetul pregătitor 

al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— în cadrul ședinței plenare din 17 
februarie, Comitetul pregătitor al 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării a 
examinat aspecte legate de stadiul 
actual al elaborării documentelor fi
nale ale sesiunii.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, ambasadorul Ion Datcu, a 
insistat asupra necesității de a se 
accelera ritmul lucrărilor, astfel 
incit, la sfirșitul actualei reuniuni a 
comitetului (24 februarie), să fie 
elaborate, într-o formă preliminară, 
toate secțiunile proiectelor documen
telor finale ale sesiunii speciale : 
Declarația asupra dezarmării ; Pro
gramul de măsuri ; Structurile de 
negocieri. El a arătat că pentru a se 
asigura o viziune clară, unitară 
asupra procesului de redactare, este 
necesară o abordare simultană a ce
lor trei secțiuni din documente, în 
subgrupe de lucru, cu participarea 
reprezentanților tuturor țărilor inte
resate. Vorbitorul a insistat, în mod 
deosebit, asupra necesității de a se 
trece imediat la discutarea capitolu
lui referitor la structurile de nego
cieri, subliniind importanța egală ce 
trebuie acordată tuturor capitolelor 
documentelor finale. Este știut că, 
pentru punerea in aplicare a unui

program de măsuri concrete, pentru 
îndeplinirea hotărîrilor sesiunii spe
ciale, existența unui mecanism de
mocratic de negocieri este indispen
sabilă, a arătat, în continuare, repre
zentantul român. El a subliniat, tot
odată, că examinarea în ansamblu a 
problemelor dezarmării este legată 
în mod direct de securitatea na
țională a tuturor statelor lumii, pre
cum și de securitatea internațională, 
în general. De aceea este necesar ca 
structurile de negocieri să permită 
tuturor statelor lumii să participe la 
discutarea problemelor dezarmării și 
la adoptarea unor măsuri corespun
zătoare, pe bază de deplină egalitate, 
de principii și norme democratice.

Stabilirea linei noi strategii a 
dezarmării și adoptarea unor măsuri 
concrete în acest domeniu nu pot fi 
obținute — a relevat el — decît dacă 
vor fi întreprinși pași corespunzători 
în direcția creării unor structuri 
viabile de negocieri.

în încheiere, reprezentantul român 
a cerut ca Centrul O.N.U. de 
dezarmare să urgenteze elaborarea 
tabelului sinoptic comparativ pri
vind structurile de negocieri si, pe 
baza acestuia, comitetul să treacă 
imediat la abordarea de fond a aces
tei importante părți din documentele 
sesiunii speciale.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Președintele Egiptului despre evoluția situației din zonă © Un 

interviu al ministrului de externe israelian
CAIRO 18 (Agerpres). — .într-o"de

clarație . făcută unor reprezentanți ai 
presei străine, președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a spus că implan
tările israeliene în teritoriile 'arabe 
ocupate sint ilicite și trebuie elimi
nate — relatează agenția France 
Presse. Președintele egiptean a de
clarat presei, totodată, că, „în ceea 
ce privește situația din Orientul 
Mijlociu, se manifestă semne încu
rajatoare".

BONN — Cancelarul federal al 
R. F. Germania, Helmut Schmidt, l-a 
primit, la Bonn, pe ministrul egip
tean al afacerilor externe, Ibrahim 
Kamel. A fost efectuat un schimb 
de păreri in problema situației din 
Orientul Mijlociu și au fost exami
nate relațiile dintre R.F.G. și Egipt.

TEL AVIV — într-un interviu 
acordat posturilor de radio israeliene, 
la revenirea dintr-o vizită în Statele 
Unite, ministrul afacerilor externe al 
Israelului, Moshe Dayan, a declarat 
că țara sa privește cu îngrijorare ho- 
tăririle Administrației americane de 
a vinde avioane militare Egiptului și 
Arabiei Saudite și poziția acesteia in 
problemele implantărilor israeliene în 
teritoriile arabe ocupate și retrage
rii Israelului din teritoriile arabe 
ocupate. Ministrul israelian a apre
ciat că reîntoarcerea asistentului se
cretarului de stat al S.U.A., Alfred 
Atherton, în Orientul Mijlociu în 
cursul săptămînii viitoare marchează 
o nouă fază în negocierile de pace 
egipteano-israeliene. Totodată, el a 
exprimat opinia că negocierile mili
tare între cele două țări vor fi, de 
asemenea, reluate.

Noua Constituție a R. P. Angola 
o Obiectivul principal al statului — edificarea societății socia
liste © Proclamarea și garantarea participării oamenilor muncii 

la conducerea statului
LUANDA 18 (Agerpres). — în Re

publica Populară Angola a fost dată 
publicității simbătă noua Constitu
ție a tării. Legea fundamentală a 
R.P. Angola, aprobată de Comitetul 
Central al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, proclamă ca obiectiv principal 
al R.P.A. eliberarea deplină a po
porului angolez de rămășițele colo
nialismului și edificarea societății 
socialiste.

în conformitate cu noua Constitu
ție, M.P.L.A. — Partidul Muncii este 
forța conducătoare a statului și so
cietății, conduce întreaga viață po
litică, economică și socială pe calea

edificării societății socialiste. Pen
tru prima oară in istoria țării, Con
stituția garantează participarea largă 
și efectivă pe plan legislativ a oa
menilor muncii la conducerea sta
tului.

Legea fundamentală exprimă ata
șamentul R.P. Angola la Carta 
O.N:U. și Carta O.U.A., hotărîrea ei 
de a menține relații de prietenie și 
colaborare cu toate statele, pe baza 
respectării reciproce a suveranității 
și integrității teritoriale, egalității 
depline, avantajului reciproc și ne
amestecului în treburile interne.

Culorile mărilor
Toate mările au de fapt un- colorit apropiat, în nuanțele spec

trului verde-albăstrui. Diferențierile de nume au pornit de la speci
ficități care au fost, într-o măsură, exagerate pentru uzul toponimiei.

Marea Neagră nu e neagră: a apărut, anticilor, întunecată în 
zilele de furtună. Altfel, este așa cum o știm din zilele senine, cu 
nemărginirile albastre, sclipind diamantin în razele soarelui. Marea 
Albă nu e albă — a împrumutat numele de la mantia ghețurilor și 
banchizelor. Marea Galbenă nu e galbenă — a preluat denumirea 
de la popoarele țărilor pe care le scaldă.

Nici Marea Roșie nu face excepție. Și-a luat numele de la re
flexele roșietice ale unor alge și microorganisme.

Nu este însă singura sa particularitate.
Marea are o formă aparte — ca un canal. Sau ca o prelungă 

strîmtoare intercontinentală. O poziție a cărei importanță o cunoș
teau și strategii secolelor apuse care formulaseră principiul „stă- 
pîmi strimtorilor sînt stăpinii mărilor".

Marea are o funcție aparte — pe întinsul ei navighează îndeo
sebi vase cisternă, crestele valurilor ei sînt străbătute de drumul 
petrolului. De fapt, din valorile de sute de miliarde pe care le poartă, 
peste aceste creste de valuri s-ar putea așterne o șosea de aur. 
Ca să călătorească mai confortabil aurul spre safeurlle marilor 
companii.

Marea are și o faună aparte. Este una din mările cele mai 
infestate de rechini din lume. Știți, rechinul, acea fiară atît de feroce 
incit servește ca simbol — a ajuns aproape loc comun — pentru 
noțiunea de rapacitate. Cum se spune despre lumea de afăceri — 
că este o lume a rechinilor sau cum se fac, uzual, comparații refe
ritoare la imperialism.

Mai sînt și alte particularități. De pildă, că forfota petrolierelor 
este însoțită, acum, de aceea a portavioanelor, cuirasatelor, canonie- 
relpr. Și că înșiși rechinii — acvatici — se ascund în străfunduri, 
speriați de uruitul avioanelor.

O a.tă particularitate este aceea că marea transporturilor de sute 
de miliarde scaldă, de o parte a sa, țărmurile unora din cele mai . 
sărace țări dintre săracii globului. Cu produs național anual de 80—90 
de doiari pe locuitor — și cu uriașe, cu imense, cu gigantice nevoi de 
liniște, de muncă, de construcție pașnică.

...Și totuși marea tinde să-și legitimeze denumirea nu numai prin*  ) 
reflexele algelor și microorganismelor, ci și prin culoarea sîngelui. 
A șiroaielor de sînge vărsate de popoarele acestor imense nevoi.
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Validîndu-și, astfel, și numele strimtorii de intrare, care în tra
ducere înseamnă Poarta lacrimilor.

Așa se înroșește „cornul" 
sîngerate sau nisipul arenelor 
adăpost, în loji, în timp ce la 
beneficiilor

.. Recent s-a atras atenția 
faptul că pe arena mondială 
sferelor de influență.

Mai demult, Arghezi își încheia o poezie cu imprecația :
„Așa este jocul 
Afză-l-ar focul I".

...Fără acesta întinsul tuturor mărilor ar rămîne din nesfîrșiri 
albastre.

continentului — precum coarnele in
ia coridele unde „lumea bine" stă la 
cassă organizatorii iși fac socoteala

asupra pericolelor care decurg din 
cunoaște o ascuțire deosebită jocul

L,
N. CORBU

încheierea vizitei în R. P. Ungară a reprezentantului P.GR.
BUDAPESTA 18 (Agerpres). — La 

invitația C.C. al P.M.S.U., în peri
oada 16—19 februarie 1978, tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
in Republica Populară Ungară.

Tovarășul Ștefan Andrei a fost 
primit de tovarășul Jănos Kădăr, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al P.M.S.U.

în timpul vizitei, .tovarășul Ștefan 
Andrei a avut convorbiri cu tovară
șul Andras Gyenes, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., la care au participat 
Berecz Jănos, șef de secție la C.C. 
al P.M.S.U., Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., și

Victor Bolojan,( ambasadorul tării 
noastre la Budapesta.

în timpul convorbirilor s-a făcut o 
informare reciprocă asupra rezulta
telor obținute în construirea socialis
mului în Republica Socialistă Româ
nia și în Republica Populară Ungară 
și s-au trecut în revistă principalele 
aspecte ale relațiilor și colaborării 
dintre cele două partide și state.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, s-a făcut un schimb de păreri 
privind problemele actuale ale situa
ției internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Președintele S. U. A. despre unele aspecte 
ale politicii interne și externe americane

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Participind la două mitinguri orga
nizate în localitățile Cranston (Rhode 
Island) și Bangor (Maine), care au 
marcat începerea campaniei electo
rale pentru reînnoirea Camerei Re
prezentanților și a unei treimi a Se
natului, președintele Jimmy Carter 
a recomandat Congresului să spri
jine propunerile sale privind vînza- 
rea unor avioane către Egipt, Ara
bia Saudită și Israel. Reafirinind an
gajamentul militar al S.U.A. față de 
Israel, președintele Carter a subli
niat că guvernul american nu poate 
abandona alte țări prietene din aceas
tă regiune.

Solicitat să comenteze dacă nu 
există o contradicție între vînzările 
de arme și eforturile Administrației 
in direcția păcii, președintele Carter 
a afirmat că intenționează să pună 
in aplicare promisiunile privind re
ducerea vînzărilor de arme în străi
nătate, menținind în același timp 
obligațiile S.U.A. față de aliații din 
N.A.T.O. și față de Australia, Noua 
Zeelandă și Japonia.

Pe de altă parte, șeful statului 
american a anunțat că Administra
ția ar putea impune un embargo 
total asupra livrărilor de alimente, 
arme sau piese de schimb împotriva 
țărilor care ai- declara un embargo 
asupra livrărilor de petrol către 
S.U.A. J. Carter a subliniat însă că 
relațiile S.U.A. cu majoritatea țărilor 
membre ale O.P.E.C. s-au îmbunătă
țit considerabil după embargoul din 
1973.

Referindu-se la unele probleme in
terne. președintele Carter a declarat 
că starea economiei americane repre
zintă principala preocupare pentru 
anul în curs, făcînd un nou apel la

sprijinirea proiectului guvernamen
tal de reducere a impozitelor cu 25 
miliarde dolari. El a apreciat că una 
din cele mai grave probleme’ cu care 
a fost confruntată actuala Adminis
trație este greva minerilor, care a 
provocat serioase dificultăți si a de
terminat întreruperea lucrului in 
•mai multe state ale S.U.A. El a ce
rut reprezentanților sindicatelor și 
patronatului, precum și ministrului 
muncii să continue negocierile pînă 
la realizarea unui acord.

IMPAS ÎN NEGOCIERILE 
DINTRE SINDICATE 

Șl COMPANIILE MINIERE
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Consiliul de negocieri al sindicatelor 
minerilor americani a respins sîm- 
bătă dimineața în unanimitate noua 
propunere de contract colectiv de 
muncă prezentată de reprezentanții 
conducerii companiilor miniere.

La sfirșitul reuniunii consiliului de 
negociere al sindicatelor minerilor 
(United Mine Workers, care numără 
160 000 de membri), ministrul mun
cii, Ray Marshall, care a participat 
la tratativele din ultimele două zile, 
a declarat că Administrația studiază / 
trei opțiuni pentru a'încerca să pună 
capăt acțiunii greviste începute în 
urmă cu 75 de zile, și anume : pre
luarea controlului minelor de către 
autoritățile federale, impunerea unui 
arbitraj forțat care să oblige ambele 
părți să accepte o reglementare con
siderată echitabilă, sau aplicarea le
gii Taft-Hartley, care ar permite gu
vernului să ordone reluarea lucru
lui pentru un interval de 80 de zile.

R. P. CHINEZĂ;

CONVOCAREA ORGANELOR SUPREME AIE PUTERII DE STAT
PEKIN 18 (Agerpres). — La Pe

kin s-a desfășurat, intre 16 și 18 fe
bruarie. cea de-a VIII-a sesiune a 
Comitetului Permanent al celui de-al 
IV-lea Comitet Național al Consi
liului Consultativ Politic Popular 
(C.C.P.P.) al R.P. Chineze — infor
mează agenția China Nouă. A fost 
adoptată hotărîrea de a se convoca, 
la 24 februarie, prima sesiune a ce
lui de-al V-lea Comitet Național al 
C.C.P.P.

A fost adoptată ordinea de zi a 
primei sesiuni a celui de-al V-lea 
Comitet Național al Consiliului Con
sultativ Politic Popular, care va 
cuprinde raportul asupra activității 
celui de-al IV-lea Comitet național ; 
revizuirea Statutului Consiliului 
Consultativ Politic Popular al R.P. 
Chineze ; alegerea președintelui, 
vicepreședinților, secretarului general

și a membrilor Comitetului Perma
nent.

In cadrul sesiunii a fost dezbătută 
si adoptată lista membrilor (1 989) ce
lui de-al V-lea Comitet Național al 
Consiliului Consultativ Politic Popu
lar, care cuprinde cu 66 la sută 
mai multi membri decît comitetul an
terior. incluzînd personalități repre
zentative din diferite sectoare de 
activitate.

PEKIN 18 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China ■ Nouă, 
Comitetul Permanent al celei de-a 
IV-a Adunări Naționale a Reprezen
tanților Populari a anunțat convoca
rea primei sesiuni a celei de-a V-a 
legislaturi a Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze. la Pekin, pentru data de 26 fe
bruarie 1978.

R. D. GERMANĂ;Consfătuire a C.C. al P.S.U.G.
O cuvîntare a tovarășului Erich Honecker

BERLIN 18 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. informează că la Berlin a 
avut loc o consfătuire a Comitetului 
Central al P.S.U.G. cu primii secre
tari ai' comitetelor, regionale ale 
partidului, la care au participat si 
secretari ai organizațiilor de partid 
din mari întreprinderi si combinate. 
Pe ordinea de zi au figurat proble
me ale îndeplinirii în continuare a 
hotărîrilor celui de-al IX-lea Con
gres al P.S.U.G.

Poziția guvernului etiopian 
în problema restabilirii păcii 

în zonă
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 

Mengistu Haile Mariam, președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei, l-a primit pe 
David Aaron, adjunct al consilieru
lui prezidențial american pentru pro
blemele securității naționale, care i-a 
transmis un mesaj din partea pre
ședintelui Jimmy Carter, referitor la 
situația din Cornul Africii.

Cu acest prilej, Mengistu Haile 
Mariam a prezentat trimisului ame
rican poziția guvernului etiopian si 
a reafirmat că „pentru restabilirea 
păcii in zonă, trupele somaleze tre
buie să se retragă imediat de pe te-? 
ritoriul ’Etiopiei", relevînd necesita
tea respectării în relațiile dintre 
state a principiilor Cartei O.N.U. și 
ale Cartei O.U.A.

Luînd cuvîntul. Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
a relevat o serie de succese înregis
trate in diferite domenii de activi
tate. în perioada care a trecut de la 
cel de-al VIII-lea Congres al parti
dului, subliniind, intre altele, că pro
ducția industrială a R.D.G. a crescut 
cu 52,1 la sută. Vorbitorul a subli
niat că factorul hotăritor pentru 
mersul înainte al societății îl consti
tuie accelerarea fermă a progresului 
teh'nico-știintific si o raționalizare pe 
scară- largă. E. Honecker a cerut să 
se ajungă la o. mai mare eficientă in 
activitatea de investiții.

Convorbiri 
libiano-sudanezo- 

ciadiene
TRIPOLI 18 (Agerpres). — La Tri

poli au loc convorbiri libiano-suda- 
nezo-ciadiene in problemele regle
mentării conflictului și divergențelor 
apărute intre Ciad și Jamahiria Ara
bă Libiana Populară Socialistă.

Președinții Sudanului și Ciadului 
au trimis mesaje in problema regle
mentării conflictului secretarului ge
neral al Congresului General Popular 
al Jamahlriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, Moamer El Geddafi.

Comentatorul politic al agenției 
libiene de presă menționează că în- 
tîlnirea a pregătit terenul pentru re
glementarea divergențelor apărute 
intre cele două țări.

Atacul armat

DE PRETUTINDENI
® PREMIERĂ MEDI

CALĂ MONDIALĂ. La 
spitalul de cardiologie din 
Lyon, dr. Georges Dureau a 
realizat o intervenție chirurgi
cală în premieră mondială : 
autogrefa valvelor inimii. Pen
tru prima dată la o asemenea 
operație de înlocuire a valve
lor bolnave, medicul francez a 
utilizat valve „fabricate" din 
țesutul propriu al pacientului 
prelevate din zona pericardu- 
lui. Spre deosebire de practicile 
actuale ale altor specialiști, ba
zate pe homo-grefe (țesut pre
levat de la un om decedat) șau 
heterogrefe (țesut prelevat de 
la porc sau vițel), care prezin
tă riscul alterării rapide ime
diat după implant, metoda Du
reau oferă un șir de avantaje : 
înlăturarea riscului fenomenu
lui respingerii și integrarea fi
rească, perfectă a implantului 
în țesuturile organismului. 
Semnificativ este că asemenea 
valve-autogrefe realizate la co
pii continuă să crească odată cu 
organismul pacientului.

© O MARE SUBTE
RANĂ FIERBINTE a fost 
descoperită de hidrologii so
vietici sub teritoriul Iakuției, 
regiune siberiană în care se 
află polul frigului din emisfera 
nordică. Cercetările efectuate 
au arătat că la o adîncime de 
circa 2 500 de metri, într-o zonă 
vastă a regiunii, se află stra
turi de apă cu o temperatură 
ajungind la 50 de grade Cel
sius. Prezenta apei fierbinți a 
provocat adesea fenomene a- 
parent enigmatice la suprafață. 
Ureînd prin fisurile scoarței la 
suprafață, apa dă naștere, in- 
ghețînd în cele din urmă, la 
un fel de „aisberguri" care se 
îngroașă mereu și pe care ra
zele slabe ale soarelui nu izbu
tesc să le topească în timpul 
atât de scurt al verii.

© NIVELATOR UNI
VERSAL. Constructorii de 
mașini din R.S. Cehoslovacă au 
realizat o nouă instalație des
tinată nivelărilor de teren, lu
crări indispensabile pe orice 
șantier. Este vorba de un ni
velator hidraulic, prevăzut cu 
17 categorii de piese, ceea i ce 
echivalează cu tot atâtea ope
rații. Schimbarea pieselor [ în 
vederea efectuării unei noi o- 
perații se face numai in cîteva 
minute, iar viteza de deplasare 
a mașinii, care poate servi I și 
drept excavator, este de | 50 
km pe oră.

agențiile de presă transmit ■
Convorbiri iugoslavo-

OlOHO. Pre?edintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, a primit în lo
calitatea Herțeg Novi pe pre
ședintele Mișcării Socialiste Pan- 
elene (PASOK), Andreas Papan- 
dreu, aflat într-o vizită în Iugo
slavia — transmite agenția Ta- 
niug. Au fost abordate aspecte 
privind lucrările reuniunii de la 
Belgrad, necesitatea edificării unei 
noi ordini economice internaționale, 
activitatea mișcării de nealiniere. 
Andreas Papandreu l-a informat pe 
președintele Iosip Broz Tito asupra 
poziției și activității PASOK pe 
plan internațional, pronunțîndu-se 
pentru îmbunătățirea continuă a 
relațiilor de bună vecinătate dintre 
Iugoslavia și Grecia.

Ziua națională a Portu- 
galîOÎ ^nceP'nd din Scest an, ziua 
de 10 iunie va fl din nou Ziua națio
nală a Portugaliei. Această dată mar
chează încetarea din viață, in anul 
1580, a celui mai mare poet portu
ghez, Camoens, autorul celebrei lu
crări în versuri „Lusiadele". Data 
de 25 aprilie, care timp de doi ani a 
fost sărbătoarea națională, se va 
menține ca „Zi a libertății".

.Vizite președintelui Ci
prului în greda. Președintele 
Ciprului, Spyros Kyprianou. și-a în
cheiat vizita in Grecia, în timpul că
reia a conferit cu președintele Con
stantin Tsatsos, cu primul ministru. 
Constantin Karamanlis, și cu liderii 
tuturor partidelor politice. Șeful sta
tului cipriot a declarat că guvernele 
Greciei și Ciprului sprijină pe deplin 
ideea convorbirilor intercomunitare 
sub auspiciile O.N.U. și sînt în total 
acord in ce privește maniera de 
abordare a problemei cipriote.

Noul guvern taweitian a 
depus simbătă jurămîntul în fața 
emirului Kuweitului, șeicul Jaber 
Al-Ahmed Al-Sabah. Condus de șei
cul Saad Al-Abdullah Al-Sabah. ca
binetul este format din 18 membri, 
în aceeași zi. emirul Kuweitului a 
numit oficial, printr-un decret, pe 
Saad Al-Abdullah Al-Sabah \ drept 
prinț moștenitor.

Statistică a crimelor poli
tice dinxltalia. Potrivit datelor 
unei anchete efectuate de biroul 
pentru problemele statului al Parti
dului Comunist Italian. în 1977 au

fost comise în Italia un număr de 
2 013 crime politice. Se menționează, 
de asemenea, că un procent de 52 la 
sută din actele de violență politică 
au fost comise in cele trei mari 
orașe ale țării : Roma. Milano și To
rino. Potrivit anchetei, în prezent in 
Italia se află în clandestinitate 700 
sau 800 de teroriști, la care trebuie 
adăugați încă aproximativ 10 000 de 
extremiști înarmați.

Ministrul iranian al afa
cerilor externe, Abbas Ali 
Khalatbari, a anunțat că Iranul 
iși recheamă ambasadorul de la 
Nairobi. Această hotărire a fost a- 
doptată în semn de protest față de 
criticile formulate de Kenya referi
tor la atitudinea Iranului in conflic
tul din Cornul Africii. Khalatbari a 
arătat că singurul angajament ira
nian în conflictul din Ogaden repre
zintă acordarea unei asistențe me
dicale Somaliei.

Festivități. p°Porul Republicii
Gambia a sărbătorit simbătă împli
nirea a 13 ani de la proclamarea in
dependenței tării. Potrivit tradiției, 
la Banjul a avut loc. cu acest prilej, 
o paradă militară și o demonstrație 
a locuitorilor capitalei.

de la Nicosia
o A fost asasinat redactorul- 
șef al ziarului „Al Ahram"

NICOSIA 18 (Agerpres). — în tim
pul unei reuniuni a Prezidiului Or
ganizației de Solidaritate a Popoa
relor Afro-Asiatice, care se desfă
șura la Nicosia, participanții la re
uniune au fost atacați de un co
mando, care a ucis pe Youssef El 
Sebai, secretar general al O.S.P.A.A., 
președinte director general al Casei 
editoriale „Al Ahram" și redactor- 
șef al ziarului cu același nume din 
Egipt.

în urma atacului, comandoul a 
luat ca ostatici pe majoritatea par- 
ticipanților la reuniune, printre a- 
ceștia numărindu-se alți trei ziariști 
egipteni și, potrivit agenției Wafa, 
patru reprezentanți ai Organizației 
pentru Eliberarea . Palestinei. între 
aceștia din urmă se află Abdel Moh
sen Abu Maizer — purtător de cu- 
vint al Comitetului Executiv al 
O.E.P.

Membrii comandoului au cerut ca 
autoritățile cipriote să le pună la 
dispoziție un avion. Sîmbătă seara, 
ei ajunseseră, împreună cu ostaticii, 
la aeroportul Larnaca, unde duceau 
tratative cu autoritățile cipriote. 
Vassos Lyssarides, președintele Par
tidului Socialist din Cipru, care me
diază între autorități și membrii co
mandoului, a comunicat corespon
dentului agenției France Presse că 
aceștia s-au declarat drept palesti- 
niehi.

Acord economic taoțiano-
SQVÎeiiC. La vientia.ne a f°st sem
nat un acord privind cooperarea eco
nomică dintre U.R.S.S. și R.D.P. 
Laos. Potrivit documentului, U.R.S.S. 
Va acorda asistentă părții laoțiene 
în construcția unor întreprinderi 
pentru reparat tehnica agricolă, in 
prospectarea și prelucrarea unor bo
gății naturale ale Laosului.

Consilierul politic al O.N.U.
în Cipru, Remy Gorge, a înmînat
liderului turco-cipriot, Rauf Denktas, 
o scrisoare din partea secretarului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite. Kurt Waldheim, privind crea
rea unei comisii, care să urmărească 
regăsirea persoanelor date dispărute. 
Acest organism va fi autorizat să în
treprindă investigații de ambele părți 
ale „liniei verzi" din insulă.

ITALIA

Poziția sindicatelor 
față de propunerile 
premierului desemnat
ROMA 18 (Agerpres). — La în

cheierea reuniunii reprezentanților 
principalelor centrale sindicale ita
liene, convocată la Roma din ini
țiativa Secretariatului C.I.S.L.. a fost 
dat publicității un document prin 
care sindicatele se pronunță pentru 
„schimbări radicale in orientările și 
in conținutul" propunerilor prezen
tate de premierul desemnat Giulio 
Andreotti, informează ■ agenția 
ANSA.

Printre problemele deosebit de 
importante, asupra cărora centralele 
sindicale nu vor face concesii, figu
rează schimbarea politicii economi
ce în direcția utilizării depline a 
forței de muncă, dezvoltarea regiu
nilor din Mezzogiorno, precum și re- 
conversiunea industrială. Documen
tul subliniază, de asemenea, nece
sitatea unui „transfer de resurse de 
la consumul individual către cel co
lectiv și către investiții, menținîn- 
du-se cuceririle fundamentale con
tractuale și sociale ale muncitorilor".

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

FERMĂ DEZAPROBARE FATĂ DE NUI A MANEVRĂ 
A RASIȘTILOR RHODESIENI

La Salisbury s-a consumat un nou 
episod ’ din înscenarea politică în
cepută în 1965, odată cu declararea 
unilaterală a „independenței" fostei 
colonii britanice și continuată astăzi 
sub falsa etichetă de „reglementare 
internă" a problemei rhodesiene. 
După cum se știe, în octombrie anul 
trecut, autoritățile rasiste au organi
zat așa-zise „alegeri generale" — cîț 
de „generale" au fost aceste alegeri 
s-a văzut din faptul că la ele au 
participat 85 000 de alegători de ori
gine europeană și numai 7 500 de 
africani din cei aproximativ 7 milioa
ne de locuitori ai țării — menite să 
demonstreze „popularitatea" regimu
lui de la Salisbury. Pe aceeași linie, 
zilele trecute s-a anunțat realizarea 
unui „acord" cu trei politicieni „mo
derați" — în sensul docilității — din 
rindul populației africane, acord care 
ar viza instaurarea unui regim al 
majorității africane în Rhodesia. In 
realitate, potrivit înseși declarațiilor 
unor cercuri guvernamentale, citate 
de agenția France Presse. se are în 
vedere constituirea unui guvern in
terimar care să cuprindă și cîțiva 
miniștri africani, fără ca aceștia să 
aibă insă drept de vot în parlament. 
Așadar, ei ar trebui să se supună 
deciziilor forului legislativ rasist.

Este vorba, evident, de o nouă 
manevră a regimului lui Ian Smith, 
urmărind să amine cit mai mult cu 
putință sfirșitu-i inevitabil și- trans
ferarea puterii în mîinile majorității 
africane. Atrage atenția faptul că 
„acordul" amintit intervine într-un 
moment în care în evoluția proble
mei rhodesiene apăruseră cîteva ele
mente încurajatoare. în special ca 
urmare a recentelor convorbiri din 
Malta între cei doi copreședinți ai 
Frontului Patriotic Zimbabwe (re

unind principalele grupări ale Miș
cării de Eliberare), Joshua Nkomo și 
Robert Mugabe, pe de o parte, re
prezentanți reali ai forțelor luptătoa
re pentru eliberare, și ministrul de 
externe britanic, David Owen, împreu
nă cu reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Andrew Young, pe 
de altă parte, in vederea negocierii u- 
nei soluții pașnice, menită să conducă 
la alegeri libere și la formarea unui 
guvern ai majorității africane chiar in 
acest an. Cu prilejul convorbirilor, 
delegațiile britanică și americană au 
acceptat propunerea Frontului Pa
triotic privind formarea unei comisii 
care să-și exercite atribuțiile în pe
rioada de tranziție, -pină la preluarea 
puterii de către populația majorita
ră, urmînd ca alte probleme de fond 
să constituie obiectul unor tratative 
ulterioare.

Ignorind interesele legitime ale po
porului Zimbabwe și urmărind, de 
fapt, divizarea mișcării de eliberare 
națională din Rhodesia, manevra lui 
Ian Smith a provocat vii reacții de 
dezaprobare. Astfel, Robert Mugabe a 
calificat acordul drept „un act de 
trădare la adresa poporului Zim
babwe", iar Joshua Nkomo a decla
rat că „lupta armată a mișcării de 
eliberare împotriva forțelor regimu
lui rasist va continua pină la victo
ria finală". La rindul lor, statele a- 
fricane, solidare cu cauza poporului 
Zimbabwe, au denunțat această ma
nevră, reafirmindu-și sprijinul acor
dat mișcării de eliberare națională. 
Ministerul de Externe al Tanzaniei a 
dat publicității o declarație în care 
arată că „liderii de culoare rhode- 
sieni. care au fost de acord cu prin
cipiul așa-zisei „reglementări inter
ne", au întărit prin acțiunea lor ra
sismul. Este limpede că concesiile

făcute de aceștia i-au oferit regimu
lui lui Ian Smith și partidului său 
ceea ce ci au dorit permanent să rea
lizeze. A nu ține seama de Frontul 
Patriotic Zimbabwe înseamnă a res
pinge alternativa unei reglementări 
negociate", conchide declarația tan- 
zaniană. Subliniind necesitatea inclu
derii Frontului Patriotic Zimbabwe 
in procesul de decolonizare a acestei 
tari, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, arăta că „orice altă 
formulă va spori pericolul unui con
flict permanent în Rhodesia. O re
glementare autentică a problemei 
rhodesiene trebuie să aibă la bază o 
guvernare a majorității de culoare, 
in concordantă cu principiul «Un om, 
un vot»“. Avind în vedere că „acor
dul" este respins de conducătorii 
Frontului Patriotic, atît la Londra, cit 
și la Washington se consideră că el 
este în contradicție chiar cu principiile 
planului anglo-american și se apre
ciază că „nu are șanse de succes". 
Pe bună dreptate, ziarul fran
cez „Le Soir" arăta că „împo
trivirea Iui Smith și a adeptilor săi 
pare cu atit mai anacronică, cu cit 
este evident că, pe termen lung și 
chiar într-un viitor apropiat, Rhode
sia rasiștilor este condamnată la dis
pariție, iar tara se va numi Zim
babwe". '

Fără îndoială că noua manevră a 
rasiștilor rhodesieni este inevitabil 
sortită eșecului. O atestă știrile so
site de pe fronturile de luptă, care 
inforihează despre intensificarea ac
țiunilor forțelor patriotice, hotărîtc 
să cucerească o independență reală, 
potrivit aspirațiilor legitime ale po
porului Zimbabwe de a-și edifica o 
viață liberă și prosperă.

C. VARVARA

© SEZONUL ASCEN
SIUNILOR PE HIMA
LAIA. în sectorul nepalez al 
Munților Himalaia a început 
sezonul ascensiunilor alpine. 
Primul grup care s-a angajat 
in temerara acțiune de escala
dare a înaltelor piscuri este 
format din nouă alpiniști japo
nezi. Ei au părăsit capitala 
Nepalului, Katmandu, țintind 
să atingă, pe o rută nouă, vir- 
ful Annapurna, a cărui înălți
me este de 7 219 metri. Anul 
acesta, vîrfurile Himalaiei vor 
fi încercate de 18 echipe de 
alpiniști din Japonia, S.U.A., 
Austria, Polonia. Spania și 
alte țări.

© NOSTALGII AC
CENTUATE DE CRIZA 
ENERGETICĂ... Autorită
țile americane studiază proble
ma lichidării ultimelor felinare 
cu gaz care continuă să lumi
neze romantic nopțile unor 
străzi din diverse orașe din 
S.U.A. După cum arată ziarele, 
felinarele constituie pentru a- 
mericani „nostalgia unui tre
cut nu prea îndepărtat, în a- 
ceastă lume industrială". Acum, 
in legătură cu noul progra. 
energetic al guvernului, „relic
vele perioadei romantice" ur
mează a fi înlocuite, datorită 
crizei combustibilului.

® RECORD DE FRIG 
ÎN JAPONIA. în localitatea 
Mosiri s-a înregistrat joi recor
dul de frig pentru Japonia, 
mercurul termometrelor cobo- 
rînd pînă la minus 41,2 grade 
Celsius. Și în orașul Kogosima, 
din sudul Japoniei, tempera
tura a coborît joi cu 2,5 grade 
sub zero.

© „TIGRIS" ÎN DIFI
CULTATE. De la bordul am
barcațiunii de trestie „Tigris", a- 
flată în Marea Arabă, s-a trans
mis o radiogramă că o furtună 
violentă a deteriorat arborele 
gabier. Conducătorul expediției, 
cunoscutul om de știintă norve
gian Thor Heyerdahl, a anunțat 
că echipajul va reuși să execute 
singur reparațiile necesare. Deo
camdată ..Tigris" este nevoit să 
navigheze cu viteză redusă, de
oarece nu poate arbora întreaga 
velatură.

@ AEROPORTUL CU 
TRAFICUL CEL MAI 
MARE de pasageri din lume 
este, potrivit unor date statis
tice publicate de Biroul Avia
ției civile elvețiene. O’Hare, din 
Chicago, urmat de alte două ae
roporturi americane — din At
lanta și Los Angeles. Aeropor
tul O’Hare a înregistrat, în 1975, 
41,4 milioane de călători, iar ce
lelalte — 27.3 și. respectiv, 26 
milioane. Locul patru în hune 
și primul în Europa este deținut 
de aeroportul „Heathrow" din 
Londra cu 23,2 milioane pasa
geri.


