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izvor de cultură 

factor de civilizație

La Șantierul naval 

Constanța 

A fost lansat cel 
de-al 8-lea mineralier 

de 55000 tdw
Colectivul 'Șantierului naval 

Constanța a lansat- ieri cel 
de-al 8-lea mineralier din 
seria navelor de 55 000 tdw. 
Timpul de montaj al noului 
mineralier a fost scurtat cu 6 
luni față de prima navă din a- 
ceastă serie și cu două luni 
față de cel consumat la al 7-lea 
mineralier lansat în decembrie 
anul trecut. Prin creșterea in
dicelui de utilizare a tablelor 
la debitare la 93 la sută, eco
nomia de metal realizată este 
de 1 500 tone față de prima 
navă de acest tip. Mineralierul 
care se află acum la cheiul de 
armare are. un înalt grad de 
saturare, avînd montat complet 
motorul principal și toate insta
lațiile electrice și de tubula
tură. (George Mihăescu). .

Muncă de calitate superioară, de înaltă concepție — la întreprinderea 
constructoare de mașini din Reșița. în pagina a ll-a publicăm un articol 
privind activitatea organizației de partid din întreprindere pentru dezvol

tarea pasiunii pentru nou, pentru promovarea progresului tehnic

de educație revoluționară a tineretului
9 9

Un obiectiv de maximă importanță in procesul 

de transformare a cantității intr-o nouă calitate

Determinarea științifică a rolului- 
și atribuțiilor învățămîntului con
temporan, in contextul revoluției 
tehnico-științifice, al pregătirii ti
nerelor generații in perspectiva 
progresului umanității, preocupă 
azi numeroase spi
rite — de la edu
catori, părinți și 
pedagogi pină la 
oameni de știință 
și conducători po
litici. în țara 
noastră, partidul 
comunist, secreta
rul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
definit și fundamentat, prin im
portante documente de partid și de 
stat, rolul complex al școlii de toa
te gradele în societatea socialistă. 
„Izvor de cultură și factor de ci
vilizație", „principal factor de pre
gătire a forței de muncă", deopo
trivă, școlii i-a fost conferită me
nirea de a pregăti tinerele gene
rații receptive, deschise noului, în 
spiritul umanismului revoluționar, 
al idealurilor comuniste,; îmbinînd
— într-o magistrală viziune și re
voluționară înțelegere a dezvoltă
rii istorice și sociale a umanității
— învățătura cu producția de bu
nuri materiale, cu cercetarea și
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al Academiei

prospecția in sensul ascendent al 
progresului. Este, deopotrivă, o for
mulă inspirată și originală, cu pu
ternică inriurire asupra, desfășură
rii unui amplu proces de educație 
socialistă, revoluționară a tinere

tului patriei noas
tre.

Definirea scolii, 
a învățămîntului 
ca „factor de ci
vilizație" are mul
tiple și adinei 
semnificații în 
plan individual și 
social. Dacă a ci

viliza înseamnă a umaniza individul, 
a substitui energiilor primare for
țele disciplinate, fundate pe exi
gențele conștiinței, atunci a face 
din școală „factor de civilizație" 
înseamnă a-i conferi sarcina fun
damentală de a forma tineretului 
acele calități care îmbogățesc viața 
umană, care ridică un popor și pe 
fiecare individ la conștiința înalte
lor îndatoriri față de binele și pro
gresul întregii țări, la respectul 
pentru valorile materiale și spiri
tuale create de înaintași, la înțe
legerea necesității de a participa 
conștient, activ la tot ce se înfăp
tuiește măreț, trainic, frumos și

© în învățămîntul de toate gradele sînt cuprinși, în acest 
an școlar, 5 365 676 elevi și studenți, adică 24,9 la sută 
din populația țării.

© La pregătirea tineretului țării participă peste 250 000 
cadre didactice, din care 35 068 în învățămîntul preșco
lar, 148 922 în învățămîntul primar și gimnazial, 51 485 
în învățămîntul liceal, 13 575 în învățămîntul superior.

© Baza materială a învățămîntului primar, gimnazial, li
ceal cuprinde 95 580 săli de clasă, 245 450 locuri în ate- 
liere-școală, 409 460 locuri în internate, 2 990 săli poli
valente pentru activități cultural-educative și sportive ; 
învățămîntul superior dispune de 1 643 220 mp spații de 
învățămînt, 79 830 locuri în cămine și 68 400 locuri la 
cantine.

omenesc în țara noastră. Să ofere 
elevilor, studenților cunoștințe cit 
mai temeinice, dar, în același timp, 
să-i învețe să aplice în viață aces
te cunoștințe, să le aplice într-o 
operă revoluționară de transforma
re a omului și a societății cum 
'este edificarea socialismului și co
munismului în România a fost în

demnul cald, uman, plin de înțe
lepciune al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la fiecare întîlnire cu 
oamenii școlii, cu educatorii și pe
dagogii investiți de societate cu 
înalta răspundere a formării poli
tice și etice a tinerelor generații.
(Continuare în pag. a Il-a)

ANII LUMINOȘI Al STUDENȚIEI -
ani de pregătire responsabilă pentru 
muncă și viață a viitorilor specialiști

Un adevărat oraș crescut 
în inima unui mare oraș — 
iata ce este, in fapt, „Cen
trul universitar" bucu- 
reștean...

Institute, facultăți, rec
torate -și decanate, săli de 
cursuri și seminarii, labo
ratoare, ateliere pentru 
practică, ateliere de pro
ducție, biblioteci, cămine, 
cantine, cluburi, săli de 
spectacole, policlinici, spi
tale, săli și terenuri de 
sport, baze pentru turism 
și agrement — toate puse 
la dispoziția celor peste 
50 000 de tineri care frec
ventează cursurile de zi 
(peste 71 000 împreună cu 
cei de la seral și fără frec
vență). La care se adaugă, 
desigur, cele 5 300 dc cadre 
didactice, oamenii de la 
catedre, maeștrii sub ba
ghetele cărora se formează 
această impresionantă ge
nerație de viitori specia
liști, intr-un proces finan
țat in întregime de stat.

Amatori de comparații 
sugestive, ne aminteam că 
lumea studențească a 
Bucureștiului întrunește di
mensiunile a două orașe ca 
Alba Iulia ; sau că întrece 
cu zece-cincisprezece mii 
de „locuitori" municipii 
importante, precum Tirgo- 
viște. Suceava, Rimnicu- 
Vilcea ori Deva. Compa
rații care, desigur, n-ar 
avea nici o însemnătate 
dacă nu ne-ar da o sugestie 
plastică pentru a ne con
tura cel puțin alte două 
dimensiuni :

© Și alta, a marilor și 
complexelor probleme ce se 
nasc in mod absolut obiec
tiv din procesul de pregă
tire și lansare antfală în 
viață a mii și mii de ca
dre cu înaltă calificare, ca
dre care cuprind în pro
porție de aproape sută la 
sută gama foarte largă de 
specialități de care au ne
voie economia, știința, cul
tura națională și care tre
buie să satisfacă efectiv 
exigențele ce stau azi în 
fața intelectualului din țara 
noastră.

Sint date care atestă cu 
putere de ce la această 
inare operă partidul i-a 
chemat să-și aducă contri
buția pe studenții înșiși, în
cadrați, aproape fără excep
ție în rindurile Uniunii

Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

Primul dintre 
obiective : 
integrarea

Un „activ" concret de 
360 000 000 Iei — iată, ne 
spunea tovarășul Viorel 
Lefter, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar, expre
sia palpabilă a integrării 
în producție și în cerceta
rea științifică a studenților 
bucureșteni în perioada 
scursă de la precedenta 
Conferință Națională a 
U A.S.C.R.. pînă la cea care 
și-a început astăzi lucră
rile, cifra avind astfel 
și valoarea unei simbo
lice dări de seamă : ea

arată că sub conducerea 
organizațiilor de partid, be
neficiind de îndrumarea 
cadrelor didactice, studenții 
au trecut la înfăptuirea de
zideratului formulat de se
cretarul general al partidu
lui de a se pregăti prin 
muncă și pentru muncă, în 
strînsă legătură cu obiec
tivele construcției socialiste, 
în întreprinderi, in ate
lierele institutelor, pe șan
tiere, în agricultură ei au 
muncit în acești ani apli- 
cînd concret cele însușite 
pe băncile facultăților. 
15 000 dintre studenți iau 
parte la sesiunile de cer
cetări științifice organizate 
de cele 326 de cercuri de 
cercetare care ființează in 
București, bilanțul anilor 
1976—1977 fiind de peste 
2 400 de lucrări.

O Una a creșterii Bucu
reștiului universitar in anii 
socialismului (in anul 1938 
Capitala avea — in total — 
17 791 studenți, in timp ce 
azi numai la cursurile de
zi ale Institutului poli
tehnic învață 17 892 stu
denți, cu 101 mâi mult de- 
cit in tot Bucureștiul celui 
mai ferice an al timpurilor 
capitaliste).

Viitorii ingineri — specialiști strins legați de practica I Politehnicienii de la tacul 
tatea de electronică în atelierele ICEMENERG

...Un succes pe care il 
verificăm practic pe plat
forma Politehnicii, uriaș 
ansamblu de construcții 
moderne, creație a ultimu
lui deceniu de construcție 
socialistă. Constantin Pană, 
secretar al Consiliului 
A.S.C. din Politehnică, imi 
spune că întreaga activi
tate a organizației se des
fășoară în lumina acțiunii 
lansate la nivelul țării de 

U.A.S.C.R., acțiune intitulată 
„Fiecare Asociație a Stu
denților Comuniști — un 
colectiv de educație prin 
muncă și pentru muncă". O 
legătură directă a fost sta
bilită intre „ora de curs", 
„ora de laborator", „ora de 
practică", „ora de produc
ție" și a tuturor acestora 
cu zilele de muncă patrio
tică.

„Asociațiile Studenților 
Comuniști, ne confirma și 
tovarășul Constantin Bălă, 
prorector al institutului, 
aduc într-adevăr o foarte 
importantă contribuție la 
ceea ce numim revoluțio- 
narea procesului de învă
țămînt. Prin schimbarea 
unor mentalități, prin or
ganizare, prin stimularea 
pasiunilor pentru tehnică, 
prin acțiuni în favoarea 
disciplinei și responsabili
tății studenților («dar și a 
unor cadre didactice», pre
ciza tovarășul prorector) 
s-a ajuns la rezultate îm
bucurătoare".

Un proces in care activi
tatea politică, educativă a 
susținut din plin activitatea 
organizatorică : azi, la Po
litehnică funcționează 22 
de ateliere de producție, în 
care lucrează 8 300 de stu
denți din anii I—III, și 12 
secții de cercetare în care 
sînt antrenați îndeosebi 
studenții anilor IV—V. Re-

Eugen FLORESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

0 înaltă eficiență 
de la tot ceea ce investim
PRODUCȚIA LA MU DE LEI FONDURI FIXE
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indicator expresiv al capacității de a gospodări 

și utiliza zestrea tehnică a întreprinderilor

Anii socialismului sînt anii unul 
impresionant efort constructiv la 
scara întregii țări. înălțăm cu fie
care an sute și sute de noi obiec
tive și capacități de producție în 
toate zonele țării — trainice temelii 
materiale ale dezvoltării economiei 
naționale, ale creșterii bunăstării tu
turor celor ce muncesc ; extindem 
si modernizăm fabricile si uzinele 
existente pentru a le spori potenția
lul productiv, pentru a face munca 
oamenilor mai ' spornică, mai efi
cientă. Se ridică însă întrebarea : 
în acest impetuos avînt constructiv, 
cum acționăm, ce întreprindem in 
unitățile industriale în care lucrăm, 
pentru ca tot, absolut tot ce am con
struit să fie utilizat cu maximă efi
ciență ? întrebare de stringență ac
tualitate; pe deplin justificată, ' dacă 
avem in vedere fie și numai faptul că

în prezent, economia noas
tră dispune de fonduri fixe 
în valoare de peste 1 100 
de miliarde lei, adică de 
6,5 ori mai mult față de 
anul 1950 și de trei ori mai 

mult față de anul 1965
Aceasta este avuția productivă a 

proprietarilor și producătorilor din 
România de azi, avuție ce sporește 
cu fiecare lună, cu fiecare an. Și. 
pentru că este avuția noastră, dobîn- 
dită prin munca noastră, nu ne pot 
fi nicidecum indiferente randamen
tul. eficienta cu care o gospodărim. 
Este cunoscută consecventa cu care 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.. urmă
rește această problemă vitală pentru 
progresul economiei noastre, situin- 
d-o in rindul direcțiilor fundamen
tale de acțiune în acest an si în vii
tor pentru transformarea cantității 
într-o calitate nouă, superioară, pen
tru realizarea s’arcinilor cincinalului 
și ale programului suplimentar adop

tat de Conferința Națională a parti
dului. Din nou, recent, la adunarea 
generală a oamenilor muncii de la 
întreprinderea de mașini grele din 
București, secretarul general al 
partidului, relevînd importanta folo
sirii judicioase a capacităților de 
producție, sporirii mai accentuate a 
producției la 1 000 lei fonduri fixe, 
a arătat că este necesar să se acțio
neze cp mai multă fermitate în di
recția creșterii productivității mun
cii — prin extinderea mecanizării și 
automatizării — a promovării tehno
logiilor noi, avansate, a modernizării 
produselor.

într-adevăr, o analiză cît de su
mară pune în evidentă faptul că nu 
există practic unitate economică 
unde să se poată spune că au fost 
epuizate rezervele de creștere a in
dicilor de utilizare a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, de sporire a 
producției Ia 1 000 lei fonduri fixe — 
indicator ce exprimă sugestiv randa
mentul productiv și eficienta cu care 
sînt folosite zestrea tehnică din do
tare, capacitățile de producție con
struite. Iată un calcul concludent:

Creșterea cu numai un 
procent a eficienței fondu
rilor fixe productive exis
tente în prezent asigură un 
spor de venit național de 
aproape 5 miliarde lei 
anual, pentru a cărui obți
nere ar fi necesare 3-—4 

procente de acumulare
Este necesar și pe deplin posibil 

ca, prin măsuri gospodărești, apli
cate imediat, să determinăm pro
grese substanțiale în utilizarea mjj- 
loacelor tehnice din economie. Să 
nu uităm nici o clipă : potențialul 
tehnic productiv de care dispunem5 a 
sporit mult în ultimii ani și orice 
întîrziere în stabilirea și aplicarea 
măsurilor pentru valorificarea sa 
optimă este păgubitoare. S-a stabilit 
ca, pînă în 1980, să se realizeze o 
producție industrială dc cel puțin 
1 200 lei la mia de Ici fonduri fixe. 
Dar, așa cum a arătat secretarul 
general al partidului, această preve
dere este' încă insuficient de mobili
zatoare, fiind necesare acțiuni con
crete, neintirziate. pentru a o depăși.

Să analizăm relația care există în
tre dotarea cu fonduri fixe și pro
ducția obținută de-a lungul anilor 
in industria noastră — ramură de 
bază a economiei, care realizează 
peste 60 la sută din venitul națio
nal.

— în procente —

Indicatorul 1950 1960 1970 1976

1. Dinamica fondurilor fixe 100 225 664 1 400
2. Dinamica producției industriale 100 340 1 100 2300
3. Dinamica fondurilor fixe

pe un lucrător 100 134 262 392
4. Dinamica producției

la 1 000 lei fonduri fixe 100 151 161 165

Am ales, pentru comentariul nos
tru, cei patru indicatori în dinamica 
lor. Care sînt principalele concluzii 
ce pot fi desprinse din analiza evo
luției acestor indicatori ?

O primă concluzie : de-a lungul 
anilor construcției socialiste se inre-

__________Viorel SĂLAGEAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎMBUNĂTĂȚIREA circulației rutiere 
necesitate de mare importanță economică, socială, umană

—Așa cum a reieșit și din dezba
terile consfătuirii pe tară consacrate 
siguranței circulației rutiere, care a 
avut loc marți, 21 februarie, organi
zată de Ministerul de Interne, Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor și Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, de la 
un an la altul sporește tot mai 
mult parcul de autovehicule, traficul 
devine tot mai intens. Care sînt 
principalele caracteristici ale aces
tuia, in ce constă cerința esențială a 
unei circulații cursive și in siguranță 
pe drumurile publice ?

— Principala caracteristică a circu
lației rutiere din țara noastră în ulti
mii ani o constituie creșterea numă
rului de autovehicule, intr-un ritm 
foarte ridicat. Numai în Capitală e- 
xistă în prezent mai multe autovehi
cule decit în întreaga țară in urmă cu 
un deceniu si jumătate. Industria 
noastră are acum capacitatea să pro
ducă autovehicule într-o gamă variată 
de tipuri și la un nivel tehnic ridi
cat. asigurind, practic, necesitățile de 
transport ale economiei și populației. 
A crescut considerabil ponderea 
transportului rutier în ansamblul 
mijloacelor de transport, ajurigind la 
62 la sută din totalul mărfurilor și 70 
la sută din numărul călătorilor. O 
altă caracteristică a circulației ac
tuale o constituie nivelul constant ri
dicat al volumului și intensității tra
ficului în tot cursul anului și pe toa
te drumurile publice, în localități și 
in afara acestora. Pe drumurile na
ționale, intensitatea medie zilnică a 
traficului rutier a fost în 1977 cu pes
te 30 la sută mai mare decit în urmă 
cu numai patru ani, iar în sezonul 
turistic, pe unele artere s-au înregis
trat frecvent peste 25 000 de autove
hicule in 24 de ore. In aceste condiții, 
prima și, cea mai importantă cerință 
a siguranței deplasării pe drumurile 
publice o constituie respectarea cu 
strictețe de către toți participants la 
trafic a regulilor de circulație.

— Deși în 1977 numărul victimelor 
și al celor grav răniți a fost ceva 
mai redus decit in anul precedent,

din statisticile întocmite de Inspec
toratul General al Miliției rezultă că 
dinamica accidentelor — indicator 
sintetic al eficientei activității de 
prevenire a acestora — continuă să 
înregistreze valori ridicate. Care 
sînt principalele cauze ale acciden
tului de circulație și ce implicații 
de ordin economic, social și uman 
are?

— Din nefericire, în fiecare zi, în 
medie, 5—6 oameni își pierd viața și 
alți 13—14 sînt grav răniți. Cele mai

Convorbire cu tovarășul 
general-locotenent 

Jean MOLDOVEANU 
adjunct al ministrului de interne, 

șeful Inspectoratului General 
al Miliției

multe accidente — între 57 și 60 la 
sută — se produc din vina conducă
torilor auto, iar dintre acestea, circa 
75 la sută se datoresc următoarelor 
cinci cauze : neadaptarea regimului 
de viteză în limitele deplasării în si
guranță, nerespectarea regulilor de 
prioritate intre vehicule sau fată de 
pietoni, neatenția, depășirile neregu
lamentare, conducerea sub influența 
alcoolului. In ce privește pietonii, 
dacă in unele țări cu circulație dez
voltată accidentele produse din vina 
lor reprezintă doar 8—11 la sută, la 
noi procentul depășește 35 la sută. 
Două treimi din accidentele generate 
de pietoni se datoresc traversării de 
către aceștia a drumurilor fără să se 
asigure sau prin locuri nepermise. 
Mulți dintre cei care cad victime ac
cidentului de circulație sînt oameni 
în puterea vîrstei. Fiecare dintre noi 
— de la conducerile de ministere și 
întreprinderi deținătoare de parc 
auto, la șefii de garaje, coloane și 
autobaze, pină la șofer, pieton și 
agent de circulație — avem obligația 
legală și morală de a face totul pen
tru prevenirea și combaterea oricărui

eveniment rutier. Așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la adu
narea activului de partid și a cadre
lor dc conducere din Ministerul de 
Interne din decembrie 1976. acciden
tele de circulație „nu pot fi puse nu
mai pe seama creșterii numărului 
mijloacelor de transport", ele „se da
toresc, in primul rind, lipsurilor in 
organizarea circulației, slabei disci
pline in acest sector de activitate", 
însușindu-ne întru totul aprecierile 
și indicațiile secretarului general al 
partidului, care au vizat atît organele 
de miliție, cît și ceilalți factori cu 
atribuții în acest domeniu — după 
cum a arătat în cuvintul rostit in 
cadrul consfătuirii pe țară din 21 
februarie tovarășul Teodor Coman, 
ministru de interne — a fost 
elaborat un ansamblu de măsuri me
nit să creeze condiții corespunzătoare 
pentru sporirea fluenței și gradului 
de siguranță a circulației rutiere, 
pentru prevenirea cu mai multă efi
ciență a încălcărilor legii și a produ
cerii de accidente.

— Intrucit cercetările efectuate pe 
plan național și internațional asupra 
celor 3 factori ai traficului rutier — 
omul, drumul și mașina — atribuie 
omului vinovăția producerii acciden
telor într-o proporție de peste 90 la 
sută, ce acțiuni concrete s-au orga
nizat sau se preconizează in această 
direcție?

— în tot ce am întreprins pînă 
acum și in planurile noastre de vii
tor am avut și avem în vedere, în 
primul rînd, conducătorul auto, pen
tru că lui i se datoresc majoritatea 
accidentelor de circulație, dar și pen
tru că de conduita lui depind in 
bună măsură gradul de ordine și dis
ciplină pe traseu și chiar prevenirea 
multora dintre accidentele produse 
din cauza pietonilor. Această priori
tară preocupare a noastră este justi
ficată și de faptul că jumătate din 
cei peste 1 500 000 de șoferi profesio-

Petre POPA
(Continuare în pag. a V-a)
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INITIATIVE Șl ACȚIUNI RODNICE
In munca politico-educativă

Ma7 multe facultăți, 
mai mulți studenți, 

mai multe burse și cămine 
ln ultimii ani, partidul și statul au adoptat un vast 

program de măsuri, care a așezat pe baze noi, revolu
ționare, învățămîntul de toate gradele din țara noastră, 
asigurînd condiții optime pentru instruirea temeinică și 
multilaterală a tinerei generații, pentru formarea, co
respunzător exigențelor revoluției tehnico-științifice 
contemporane, a cadrelor necesare construirii socialis
mului în România. Pentru crearea condițiilor mate
riale necesare, au fost alocate, an de an, fonduri tot 
mai însemnate care au permis extinderea rețelei de 
școli și instituții de învățămînt, construirea de noi că
mine, cantine, laboratoare, ateliere, dotarea cu insta
lații și utilaje didactice moderne a unităților școlare de 
toate gradele.

Iată cîteva date semnificative care prezintă puternica 
dezvoltare a învățămîntului superior:

© ÎN ANUL UNIVERSITAR 1977—1978 REȚEAUA ÎNVĂ- 
TĂMÎNTULUI SUPERIOR ESTE ALCĂTUITĂ DIN 44 INSTITUȚII 
CU 134 FACULTĂȚI.

Orașul tineretului universitar

O parte a marelui oraș studențesc care este Centrul universitar bucureștean : complexul de cămine do la 
Grozăvești

Cum cultiva organizația 
sie partid pasiunea 
pentru nou, pentru 
o calitate înaltă?

® în facuhafi funcționează aproape 4 000 laboratoare, 
peste 200 ateliere didactice și peste 1 000 săli de lucrări prac
tice, dotate cu aparatură din cea mai modernă.

• NUMĂRUL STUDENȚILOR ESTE DE 172 970, DIN CARE 
129133 LA CURSURILE DE ZI, 17 589 LA CURSURILE SERALE 
SI 26 248 LA ÎNVĂTĂMîNTUL FĂRĂ FRECVENTĂ. CIRCA 50 
LA SUTĂ DIN NUMĂRUL TOTAL AL STUDENȚILOR SÎNT FII 
DE MUNCITORI SI ȚĂRANI, PESTE 45 LA SUTĂ FII DE INTE
LECTUALI Șl FUNCȚIONARI.

POSIBILITĂȚI EGALE PENTRU TOȚI FIII ȚĂRII, 
FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE

O expresie grăitoare a grijii permanente a partidului și statului pentru asi
gurarea de posibilități egale de învățămînt pentru toți cei ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, o constituie prezența în școlile de toate gradele a fiilor oame
nilor muncii de diferite naționalități, precum și condițiile create pentru a le per
mite să învețe în limba maternă.

© în vederea dotării moderne a unităților de învățămînt 
superior, în perioada 1976—1980 sînt alocate 1 179 milioane 
lei, din care, în anul 1978 — 454,2 milioane lei.

• CIRCA 65 LA SUTĂ DIN TOTALUL SPATIILOR FOLO
SITE ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUL SUPERIOR SI 73 LA SUTĂ DIN 
TOTALUL CĂMINELOR STUDENTESTI AU FOST CON
STRUITE ÎN ULTIMII ANI.

• în limbile naționalităților conlocuitoare 
studiază : în învățămîntul preșcolar — peste 
67 900 de copii, în școlile generale — 213 863 
elevi, în licee — 34 533 elevi, în universități 
— peste 10 500 studenți.
• în anul școlar 1977—1978, în învăfămîn-

tul nostru funcționează 3 479 școli și secții cu 
predare în limbile maghiară, germană, sîrbă, 
ucraineană, slovacă și altele. La acestea se 
adaugă, în învățămîntul superior, numeroase 
discipline și secții cu limba de' predare a na
ționalităților conlocuitoare.

® Pentru asigurarea unor condiții tot mai® Pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de viață 
și învățătură studenților funcționează 243 de cămine și 60 de 
cantine.

Școala izvor de cultură
(Urmare din pag. I)

® Circa 81 500 studenți, reprezentînd aproape 65 la 
sută din totalul celor care învață la cursurile de zi, primesc 
burse de stat.

• DE LA BUGETUL STATULUI SÎNT ALOCATE, PENTRU 
ANUL 1978, FONDURI ÎN VALOARE DE 16 267 MILIOANE 
LEI, DIN CARE PENTRU ÎNVĂTĂMÎNTUL SUPERIOR 1 966 
MILIOANE LEI, REVENIND ÎN MEDIE 13 016 LEI PE 
STUDENT.

În rețeaua învăfămîntului nostru superior studiază 
aproape 12 000 de tineri din diferite țări în curs de dez
voltare din Africa, Asia, America Latină, precum și din 
unele țări socialiste și unele state capitaliste dezvoltate.

în strînsă legătură cu conceptul 
de „factor de civilizație", sarcina 
acordată învățămîntului de a fi - 
„principal factor al pregătirii forței 
de muncă" este deosebit de eloc
ventă. reprezentînd, totodată, o a- 
preciere care onorează, dar si obli
gă pe toți slujitorii școlii. întregul 
proces educativ a fost astfel. con
ceput încît să-i formeze pe? tineri 
ca partlcipanți activi la producție, 
la producția economică și cultura
lă. în pas cu cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Realizarea 
acestui deziderat major implică 
obligația școlii, a universității, a 
cadrelor didactice, a organizațiilor 
de partid, a organizațiilor de tine
ret, a părinților de a proiecta de

timpuriu In conștiința tinerilor 
idealuri profesionale realizabile, de 
a întreprinde o acțiune vie și efica
ce de orientare școlară și profesio
nală, dezvoltîndu-le dragostea față 
de munca bine organizată și de 
lucrul bine făcut, dorința și inte
resul de a se integra într-o profe
siune utilă societății, corespunză
toare capacității, aptitudinilor lor. 
într-un stat socialist ca al nostru, 
care a înlăturat definitiv exploa
tarea omului de către om, nici 
nu se putea promova un principiu 
educativ mai nobil, mai echitabil 
decît acela că fiecare tînâr e dator 
să se pregătească pentru muncă, 
pentru a putea trăi prin sine în
suși. Un asemenea principiu se 
completează fericit cu promovarea 
prin școală a umanismului revolu-

În laboratoare moderne

din Brașov și Institutul de învățămînt superior din 
Foto : S. Cristian

o treaptă în pregătirea specialistului/ Imagini de la Institutul politehnic 
Baia Mare

„Ora de laborator"

ționar, umanismul muncii și al crea
ției, concepție conform căreia ii 
p'regătim''pe' tineri pentru ceea fce 
aw-ei-de-făcut în viață, le formăm 
profilul'nou,- de om dezvoltat ple
nar, cu personalitate .completă și 
multilaterală, de participant activ și 
competent la construirea socialis
mului și comunismului.

Pe bună dreptate se spune că 
școala este o armă cu tragere lun
gă ; ea reclamă patosul distanței 
în timp pentru a-i aprecia rezulta
tele. Totuși, anii care au trecut, 
mai ales ultimul deceniu, ne oferă 
posibilitatea concretă de a-i con
semna remarcabile împliniri. Avem 
azi un învățămînt general, obli
gatoriu de 10 ani, dispunînd de 
condițiile optime pentru pregătirea 
întregului tineret al țării. A crescut 
numărul cetățenilor cu un nivel 
cultural mai ridicat, dovedind ne
cesități spirituale sporite : cărți, bi
blioteci, radio, televizoare, confe
rințe. A sporit remarcabil și numă
rul muncitorilor calificați, al spe
cialiștilor — tehnicieni, ingineri, 
medici, profesori, economiști etc.

Continuarea, pe trepte superioare, 
a acestui proces educativ revolu
ționar, perfecționarea școlii româ
nești de toate gradele implică încă 
eforturi susținute. Sîntem cu toții, 
oameni ai școlii, angajați în reali
zarea unei pedagogii moderne, co
respunzătoare cerințelor societății 
socialiste. Sîntem chemați să re
nunțăm la teorii vechi și perimate 
și să orientăm învățămîntul spre o 
pedagogie activă, care să nu mal 
fie doar o sinteză de idei generale, 
ci o operă de adevăruri verificate 
cu metode obiective, urmate de in
dicații practice de lucru. Pentru 
aceasta este necesar ca profesorii, 
educatorii să-și însușească tot mai 
temeinic metodele moderne de în- 
vățămînt, pe care să le împleteas
că în mod creator cu cele tradițio
nale. Să acționeze cu competență 
și fermitate pentru transpunerea in 
viață a principiilor 
dului în domeniul 
politică ce exprimă 
jore ale întregului 
făuritor de cultură și civilizație so
cialistă^_______________________

politicii parti- 
învățămîntului, 
interesele ma- 
nostru popor,

întreprinderea constructoare de ma
șini Reșița își adună în fiecare dimi
neață, mereu nerăbdătoare, cei peste 
12 000 de muncitori. Oameni cu. o 
înaltă calificare, cu o bogată expe
riență, manlfestînd o nedesmințită 
preocupare pentru nou, pentru mai 
bine — preocupare care de-a lungul 
ultimelor decenii s-a întrupat în. ne
numărate premiere industriale. Să re
memorăm : în 1950, prima turbină de 
fabricație românească — un Pelton 
de un MW ; un an mai tîrziu, prime
le compresoare. Așa au început seriile 
agregatelor de mare complexitate. Au 
urmat „salba" de turbine pentru hi
dro și termocentralele țării, apoi „fa
milia" motoarelor diesel feroviare, 
boghiurile, motoarele electrice etc. Ca 
un adevărat „frate mai mare", de 
fiecare dată, colectivul întreprinderii 
a considerat de datoria sa ca, pe mă
sură ce asimila complet un produs 
și îi punea la punct toate detaliile 
de fabricație, să transfere colective
lor noilor întreprinderi similare, care 
se înălțau pe tot cuprinsul țării, teh
nologia respectivă și experiența apli
cării ei.

La chemarea Conferinței Naționale 
de a transforma cantitatea într-o 
nouă calitate, constructorii de mașini 
reșițeni au formulat un angajament 
ce onorează experiența industrială 
mai mult decît biseculară, competența 
lor profesională și calitatea de comu
nist : înnoirea și modernizarea aproa
pe în întregime a produselor, paralel 
cu realizarea unei producții suplimen
tare de peste 700 milioane lei. Nu este 
vorba despre produse oarecare, ci de 
adevărate performanțe ale industriei 
naționale, unicate de care economia 
are maximă nevoie : motoare diesel 
destinate echipării navelor maritime 
și oceanice, noi „familii" de compre
soare, turbine hidraulice ș.a. Impor
tanța decisivă a acestor agregate în 
funcționarea corespunzătoare a insta
lațiilor unde vor fi montate face a- 
proape inutilă sublinierea răspunderii 
ce revine organizațiilor de partid de 
a acționa prin toate mijloacele în di
recția îmbunătățirii calității.

— Calitatea este, în primul rind, o 
problemă de tehnologie, ne spunea to
varășul loan Lazăr, secretar adjunct 
cu problemele de propagandă al co
mitetului de partid pe întreprindere.

— Sinceri să fim, ne așteptam să 
ne spuneți că e o problemă de con
știință, de răspundere...

— Da, de răspundere, dar în pri
mul rînd în ceea ce privește punerea 
la punct a tehnologiei. Gîndiți-yă, 
oricîte echipe de autocontrol am în
ființa. oricît am spori personalul 
C.T.C., toate acestea nu ar putea, în 
condițiile în care tehnologia n-ar fi 
corespunzătoare, decît să remedieze 
parțial deficiențele. Iată de ce teh
nologia este condiția de bază a 
lucrului de calitate.

— Și cum poate munca de partid 
să contribuie la perfecționarea tehno
logiei ?

— Intr-un mod fundamental : de- 
terminînd ca proiectele tehnice să 
formeze obiect de maximă preocu
pare și interes nu numai din partea 
proiectanților, dar și a celor care le 
execută, să fie definitivate cu con
cursul lor efectiv.

Aflăm, astfel, că proiectele noi sînt 
puse de fiecare dată in dezbaterea 
muncitorilor, prilej cu care se fac su
gestii și propuneri privind perfecțio
narea lor. Mai mult, înaintea execu
tării subansamblelor și reperelor mai 
dificile, grupul de muncitori respec
tivi are o discuție cu proiectantul și 
cadrele tehnice pentru a elucida toa
te problemele necunoscute și a pre
veni, astfel, eventualele deficiențe. In 
fine, pe tot timpul executării proiec
telor mai grele, un reprezentant al 
serviciului de concepție se află per
manent în mijlocul oamenilor pentru 
a da lămuriri, a remedia pe loc ceea 
ce se cere remediat, a culege even
tualele observații și sugestii care tre
buie avute în vedere la întocmirea 
proiectelor viitoare.

Corelate cel mai adesea și cu ac
țiuni care urmăresc cunoașterea și 
aprofundarea legii calității — aseme
nea măsuri duc la rezultate deo
sebit de rodnice. Iată, de pildă, la sec
ția mecanică grea, în prima jumătate 
a anului trecut se semnalaseră 120 
deficiente de calitate, dar în a doua 
parte, cind s-au organizat în mod 
regulat acțiunile amintite, deficien
tele au scăzut la 13.

De altfel, organizarea de dezbateri, 
cu participarea tuturor celor ce con
tribuie de-a lungul procesului de fabri
cație la înalta calitate a diferitelor 
produse, a devenit o metodă curent 
folosită în munca politică.

— Calitatea dieselului pe care-1 ve
deți — primul motor pentru nave ma
ritime de mare capacitate fabricat în 
țara noastră, ne spunea tov. Moise

Damian, secretarul comitetului de 
partid din cadrul secției motoare na
vale și compresoare însumează, în 
același timp, priceperea și atenția cu 
care s-a muncit începînd cu tur
narea pieselor și pînă la asam
blarea motorului propriu-zis. Toc
mai avînd în vedere acest lucru, 
am organizat o serie de dezbateri la 
care au participat muncitori, cadre 
cu funcții de răspundere de la pro
iectări. tehnolog, turnătorie, oțelărie 
și forjă. Împreună, am analizat cau-, 
zele unor deficiente mai frecvente cu 
care ne întîlneam, provenind de la 
fiecare din aceste etape, am stabilit 
măsuri concrete pentru înlăturarea 
lor. S-au ivit probleme care n-au 
fost ușor de soluționat ; a trebuit să 
ținem patru asemenea dezbateri. Dar 
pînă la urmă am reușit. Deficiențele 
semnalate au fost „repartizate" spre 
soluționare și înlăturare definitivă ce
lor care se făceau vinovați. In plus, 
această dezbatere comună ne-a ajutat 
să punem la punct unele probleme 
care ne interesau pe toți. De pildă 
conceperea unor dispozitive care să 
dea garanția prelucrării la precizia 
necesară, uneori de ordinul microni
lor, a diferitelor piese. în urma dez
baterii, am hotărît să formăm un co
lectiv format dintr-un proiectant, 
tehnolog, muncitori cu multă expe
riență, conduși de maistrul Ion Epure. 
S-au realizat, astfel, dispozitive spe
ciale care nu numai că asigură înlă
turarea oricăror imprecizii, dar și 
scurtează timpul de realizare de circa 
4—5 ori.

Exemplul bun a prins. A fost ex
tins și în alte locuri. De pildă, la 
secția mașini electrice. Pînă nu de 
mult, secția primea sesizări din par
tea beneficiarilor privind calitatea 
unor agregate. S-a format un colectiv 
cu o componență asemănătoare, care 
a reușit să identifice un procedeu de 
izolație de 5 ori mai ieftin și cu o dura
tă de fabricație de trei ori mai mică.

Cam firav pentru vîrsta lui de | 40 
de ani. din care 25 petrecuti numai 
în întreprindere, tovarășul Vasile Mo- 
raru, secretarul comitetului de partid 
al secției mașini electrice, este greu 
de găsit. Iși drămuiește timpul între 
diferite ședințe și operative la care 
prezența sa e necesară și conducerea 
colectivului din care face parte.

— Am fost delegat al întreprinderii, 
ne spune el, pentru a monta Ia Por
țile de Fier turbinele fabricate aici. 
După cum se știe, ele s-au bucurat 
de aprecieri elogioase, chiar din par
tea conducerii de partid. Dar pe 
parcursul montării turbinelor se mai 
iveau unele mici necazuri. In între
prindere. înlăturarea lor ar fi fost un 
fleac, dar aici era' mai greu, răpea 
timp. Cuvintele rostite în aceste mo
mente de ceilalți colegi, întirzierile 
pe care, cum necum, le produceau au 
constituit pentru mine cea mai in
structivă lecție despre ceea ce tre
buie să însemne răspunderea în 

/muncă. Fiți sigur că întors aici, cu alți 
ochi am privit problemele calității.

— $i ce ați făcut în această di
recție ?

— în primul rînd, ne-am zis, să 
beneficieze cit mai mulți de asemenea 
lecții „pe viu". Cei care asamblează 
o turbină se duc ei înșiși cu ea și o 
montează. Calificativul îl primesc 
acolo. Odată întorși la locul de 
muncă, nici unul din ei nu mai 
este dispus să admită, de la fa
zele precedente ale fluxului, un lucru 
făcut de mîntuială. In același timp, in 
cazurile cind se întîmplă să apară 
greutăți mal serioase în montarea 
agregatelor la „locul de producție", 
deficientele respective formează o- 
biectul unor discuții în cadrul coleci 
tivului. Asemenea dezbateri deter I 
mină sporirea exigenței în ceea ce 
privește calitatea, răspunderea pei \ 
tru lucrul bine făcut.

între multiplele forme prin care 
munca de partid acționează pentru 
perfecționarea continuă a calității 
s-ar mai putea aminti : vitrinele ca
lității, emisiunile stației de radioam
plificare, semnificativ intitulate „Să 
transformăm cantitatea într-o nouă 
calitate", simpozioanele avînd ca 
temă noutățile de ultimă oră ale 
creației științifice ș.a.

Discutînd cu mai mulți oameni des
pre calitate, am putut constata un 
accentuat spirit de autoexigență și 
nemulțumire creatoare. Chiar șeful 
serviciului C.T.C., tovarășul Simion 
Șandru, a preferat să concentre
ze capitolul realizări, insistînd asu
pra problemelor nerezolvate și defi
ciențelor încă existente.

Este, credem, un test sigur al efi
cientei activității politico-educative 
desfășurate, ce oferă garanția că lucru
rile vor merge de la bine la mai bine.

Paul DOBRESCU 
Nicolae CATANĂ

(Urmare din pag. I) 
zultatul activității lor ? In 
1977 el au adus institutu
lui — prin muncă efectivă 
și idei originale — un be
neficiu de 99 000 000 lei, 
pentru anul în curs anga
jamentul luat fiind acela 
de a depăși suta de mili
oane.

Vizităm unul dintre ate
lierele de producție, cel de 
la Facultatea de automati
zări. Aici, pe „linia de fa
bricație", condusă de ingi
nerul Ion Vasilescu, a fost 
asimilată, alături de alte 
aparate, și o familie de re
gulatoare de tensiune pen
tru iluminatul în halele 
avicole. „O instalație cu 
toate componentele din 
țară", ne spune inginerul, 
ceea ce vrea să însemne că 
studenții sînt obișnuiți de 
la început să lucreze folo
sind cuceririle gindirii 
științifice românești. Prin 
munca studenților s-a re
alizat în 1977 o producție 
de aparate contractată cu 
diverse ințreprinderi și mi
nistere, in valoare de 7,4 
milioane lei (cu 2 milioane 
mai mult decît prevederea), 
iar planul, pe 1978 repre

zintă un salt substanțial : 
14 milioane lei. De bun au
gur este și continua nemul
țumire — atit a cadrelor di
dactice, cît și a activiștilor 
asociației studențești — în 
ceea ce privește sporirea 
numărului de tineri ce se 
dedică cu toată pasiunea și 
energia creației originale. 
Cu toții vor să crească tot 
mai mult numărul celor ce 
aici sînt numiți „bolnavii 
de electronică", și cărora li 
se propun exemple de stu
denți ca Volcu Florin, re
alizatorul în întregime al 
părții practice și experi
mentale la un tip nou de 
regulator de tensiune cu 
structură variabilă, Mihai 
Mărgărit, cîștigătorul unui 
concurs de electronică pe 
tară, Dan Năpar sau alții, 
studenți pe care e greu 
să-i dezlipești de la masa 
de lucru, de studiu, de cer
cetare. Putem și trebuie să 
avem mult mai mulți stu
denți cu asemenea pasiuni, 
cu asemenea spirit de dă
ruire, spun ei. >

Observație și dorință în 
același timp, pe care am 
aflât-o și de la tovarășul 
Vasile Bontaș, președintele 
Consiliului U.A.S.C. din

Centrul universitar Bucu
rești, satisfăcut și totuși nu 
îndeajuns de faptul că 30 
la sută din studenți parti
cipă la activitatea de cer
cetare științifică. „Cifra, 
spune președintele centru
lui, poate fi mult mai 
mare !“

„Febra" inovărilor, a des
coperirilor, a dorinței de a 
valorifica cit mai mult gîn- 
direa originală românească 
se însușește cel mai bine la 
vîrsta studenției, în con
dițiile studiului și ale mun
cii universitare, aspirația 
activiștilor asociației de a 
multiplica numărul celor 
dedicați cercetării legate de 
producție fiind pe deplin 
justificată.

încă din anii 
studenției, viitorul 

specialist - 
un activist politic
...Un afiș la intrarea în 

clădirea rectoratului Uni
versității bucureștene invită 
pe profesori și studenți la 
o dezbatere cu tema „Re
lația dintre politic și eco

nomic în construirea so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate". Da, ne 
spun Adriana Stoichițoiu, 
președintă, și Valentina Tă- 
tulescu, vicepreședintă a 
Consiliului A.S.C. din Uni
versitate, problema pregăti

seși facultățile Universi
tății privind modul de des
fășurare a învățămîntului 
politico-ideologic; instrui
rea propagandiștilor cu a- 
jutorul catedrelor de științe 
sociale; organizarea de 
cercuri pe tematici speciale

cinii transformării cantită
ții într-o calitate nouă, su
perioară, care vizează și 
activitatea politico-ideologi- 
că“, sublinia Adriana Stoi
chițoiu, care știe că in pro
cesul de transformare a 
principiilor în convingeri și

Anii luminoși ai studenției
rii politice a studenților ne 
preocupă foarte mult.

Vorbind despre integrare, 
aci, la Universitate, înțelegi 
că termenul nu se referă 
doar la producție, ci la in
tegrarea studentului in în
treaga viață economico-so- 
cială. Așa se face că acti
vitatea politico-ideologică 
desfășurată de Asociațiile 
Studenților Comuniști este 
concepută în ideea de a 
realiza prin toate compar
timentele ei o veritabilă 
„practică de activiști" a 
viitorilor specialiști. O 
bună experiență în a- 
cest scop se face în în-

(„Dialectica", „Documentul 
politic", „Clubul juriștilor", 
„Ateismul", cercul special 
de instruire politică și me
todologică a oadrelor A.S.C. 
etc.). Studenții Universită
ții participă in brigăzile 
științifice ale Centrului 
universitar, deplasîndu-se 
în întreprinderi și sate din 
multe județe, au legături 
strînse cu organizațiile de 
tineret din întreprinderi, 
se organizează acțiuni co
mune.

„Desigur, toate aceste 
succese sînt privite de noi 
în prezent în lumina sar-

acțiunl practice, cotidiene, 
mai sînt încă destule 
lucruri de făcut. Meritorie 
este, în acest sens, străda
nia de a asocia tot mai 
mult . activității politico- 
educative activitățile cul
turale ale studenților. La 
prima ediție a Festiva
lului național „Cîntarea 
României", Universitatea a 
participat cu 2 000 de stu
denți artiști amatori, orga
nizați în 71 de formații, 
care au fost distinși cu pes
te 40 de premii la nivelul 
centrului universitar și 7 la 
nivel național. Saltul cali

tativ este căutat, în con
tinuare, obiectivul consti- 
tuindu-1 și aici îmbunătă
țirea conținutului educativ 
al programelor artistice cu 
care se vor prezenta în 
concurs formațiile care 
intră, în luna martie, in 
faza interfacultăți.

Căminul — 
școală a vieții 

în colectiv
Iată o știre care poate da 

o imagine asupra a ceea 
ce înseamnă verificarea 
practică a principiului că, 
dacă studenții de azi vor 
deveni specialiști la ter
minarea facultății, a trăi 
si munci în chip comunist 
reprezintă o cerință a pre
zentului : în București func
ționează 94 de cămine stu
dențești, in care locuiesc 
32 000 de tineri, și 22 de 
cantine, la care servesc 
masa 23 000 dintre ei. Ei 
bine, de aproape doi ani 
în întregul ansamblu de 
cantine și cămine s-a tre
cut la sistemul autogospo- 
dăririi. „Cînd s-a hotărît

preluarea de către studenți 
a întregii administrări și 
întrețineri a bunurilor de 
care se folosesc, preciza 
tovarășul Aurel Șeitan, 
președintele Consiliului 
A.S.C. de la Institutul a- 
gronomic „Nicolae Băl- 
cescu", nu s-a pornit pur 
și simplu de la un regim 
de economii, ci de la o idee 
mult mai importantă: aceea 
de a învăța să fim gospo
dari ai acestor bunuri. Și, 
de ce să n-o spunem, să 
învățăm a face noi înșine 
ceea ce trebuie să facă în 
casa lui un om harnic, un 
gospodar".

La Agronomie locuiesc 
în cămine 2 700 de stu
denți, iar 2 200 iau masa 
la cantină (la Politehnică 
cifra căminiștilor este de 
10 0001). Tocmai în aceste 
condiții este impresionant 
să afli că singurele per
soane care mai primesc in 
prezent o remunerație spe
cială pentru administrarea 
și întreținerea acestor imo
bile sînt bucătarii, maga
zinerii și portarii de noap
te. în rest, totul a trecut 
în răspunderea studenți
lor. Comitetele de cămin și

de cantină au în atribuție 
organizarea activităților de 
autogospodărire, culturale 
și politico-educative. Stu
dentele viitori ingineri a- 
gronomi au creat un cerc 
de croitorie, iar studenții 
au alcătuit o grupă de me
seriași, ambele formații o- 
cupîndu-se de întreținerea 
și repararea bunurilor din 
dotare. Interesant că auto- 
gospodărirea funcționează 
și în centrele de practică 
ale institutului (Căzănești 
sau Belciugatele), ca și in 
perioadele în care studenții 
agronomi participă la ac
țiunile de muncă patrioti
că în diverse județe ale 
țării.

Bucureștiul universitar?
Un oraș al tinereții, al 

studiului, al visurilor celor 
mai înaripate, un oraș in- 
serționat firesc în marele 
oraș care este capitala 
țării. Un oraș ai cărui „lo
cuitori" știu că anii fru
moși ai studenției trebuie 
folosiți cu maximă respon
sabilitate, cu spirit revolu
ționar, comunist, pentru 
pregătirea lor ca viitori 
specialiști.
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MEREU PE
PRIMUL PLAN- 
buna organizare 

a muncii
Colectivul nostru de oa

meni ai muncii români și 
maghiari de la ÎNTRE
PRINDEREA CONSTRUC
TOARE DE MAȘINI „U- 
NIREA" DIN CLUJ-NA- 
POCA este dotat cu mij
loace tehnice moderne în 
valoare de cîteva sute de 
milioane lei. Raportată la 
valoarea acestor mijloace, 
producția industrială la 
1 000 lei fonduri fixe se 
ridică la 1817 lei. Este un 
nivel care nu ne mulțu
mește. în lumina sarcinilor 
subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Ra
portul prezentat la Confe
rința Națională a partidului 
și în cuvîntarea rostită la 
adunarea generală a oame
nilor muncii de la între
prinderea de mașini grele 
din București, organizația 
de partid, consiliul oame
nilor muncii au trecut 
imediat la analizarea și 
mai aprofundată a resur
selor de creștere a produc
ției cu actualele fon
duri fixe, a producției fi
zice, la cote cît mai înalte, 
urmînd ca anul acesta să 
obținem 1 900 lei producție 
la 1 000 lei fonduri fixe.

De la ce bază pornim ? 
Eu lucrez în sectorul de 
fabricare a mașinilor și 
utilajelor textile, care de
țin trei sferturi din tota
lul producției noastre. în 
luna ianuarie și în pri
mele două decade ale lunii 
februarie am livrat benefi
ciarilor 45 mașini de filat 
de diferite tipuri, din cele 
75 prevăzute pentru tri
mestrul I, aproape 40 de 
mașini de cardat. dintr-un 
număr de 76, precum și 20 
laminoare de bumbac. Cu 
alte cuvinte, ne-am onorat 
obligațiile contractuale și, 
la unele sortimente, chiar 
le-am depășit. Nu ne-am 
culcat însă pe lauri, deși 
planul producției indus
triale pe acest an este mai 
mare cu circa 20 la sută 
față de anul trecut. Sporim 
producția industrială. în 
primul rînd, cu propriile- 
forțe, cu capacitățile între
prinderii, prin prevenirea 
stagnărilor și lichidarea 
„locurilor înguste" în ca
drul fluxului tehnologic. 
Pentru aceasta, turnăto
ria lucrează cu un avans 
de timp. fată de secția 
de prelucrări mecanice, de 
circa o lună de zile. în a- 
cest fel s-a asigurat și o 
capacitate disponibilă pen
tru turnarea unor piese 
necesare fabricii de mașini 
de rectificat ce erau con
tractate cu diverși furni
zori, dar care nu le-au li
vrat.

Analiza întreprinsă a re
levat că cele mai mari pro
bleme le ridică sectorul de 
prelucrări mecanice, unde 
lucrez și eu. Pînă nu-, de
mult. am creat mereu 
greutăți sectorului de mon
taj. care aștepta ..cu sufle
tul la gură" piesele pen-' 
tru a le monta. Acum s-a 
trecut la o măsură orga
nizatorică valoroasă : de- 
falcarea planului secției, 
în cadrul aplicării acordu
lui global, pe cele 8 sec
toare conduse de maiștri 
și urmărirea îndeplinirii 
planului cu ajutorul cen
trului teritorial de calcul 
si al oficiului nostru de 
calcul, prin sistemul ore- 
normă. Deci, fiecare din
tre maiștri cunoaște, pen
tru f'ecare lot de mașini si 
utilaje textile, ce manoperă 
ii revine. Ca atare, zilnic

se poate ști. din raportul 
maiștrilor, cît s-a realizat 
din cantitatea programată 
și cît nu. Din aceste con
fruntări dintre sarcini și 
rezultate am putut desco
peri o ..ștrangulare" chiar 
în sectorul de care răspund 
eu. cel al roților dințate. 
A fost nevoie de separarea 
operațiilor de rectificat de 
cele de danturat, la execu
tarea celor de rectificai 
fiind repartizați lucrăto
rii cei mai buni. Totodată, 
s-a asigurat o asistentă 
tehnică corespunzătoare în 
toate cele trei schimburi, 
ccnditie esențială pentru 
utilizarea cu indici înalți a 
mașinilor. Pentru a asi
gura un număr mai mare 
de lucrători aschietori, de 
care ducem mare lipsă, am 
trecut la policalificarea 
unor oameni de la montaj 
și din serviciile funcțio
nale, pentru a lucra la ma
șini.

în scopul stimulării rea
lizării și depășirii planului 
la producția fizică, am or
ganizat întrecerea între.lu
crători pe baza unor cri
terii precise. Pe un pa
nou sînt trecute rezul
tatele la producția fizi
că, gradul de folosire a 
fiecărei mașini-unelte. pro
porția de îndeplinire a 
normelor, numărul ab
sențelor nemotivate, pier
derile tehnologice ș.a. în-, 
trecerea ne-a ambiționat 
și ne-a mobilizat. Efec
tele ? în luna ianuarie și 
în cele două decade din 
februarie s-au depășit sub
stanțial sarcinile la pro
ducția la 1 000 lei fonduri 
fixe și la producția fizică, 
gradul de utilizare a ma- 
șinilor-unelte s-a ridicat 
la peste 90 la sută și s-a 
întărit disciplina muncii.

Acordăm o mare impor
tanță sporirii productivită
ții muncii, ridicării randa
mentului .mijloacelor teh
nice. Iată de ce programul 
de măsuri privind eres-, 
terea productivității mun
cii — sarcina de 8.6 la 
sută, pe întreprindere, este 
mică — a fost îmbunătățit 
cu noi acțiuni care duc la 
promovarea mai largă a 
progresului tehnic. Prin
tre altele, se au în vedere 
dotarea mașinilor de fre
zat cu echipamente de 
schimbare rapidă a scule
lor și dispozitive de gău- 
rire, accelerarea procese
lor de prelucrare prin 'fo
losirea dispozitivelor de 
prelucrare simultană. op
timizarea transportului re
perelor de la o fază la alta 
a fluxului tehnologic.

Obținerea unei producții 
industriale sporite la o 
mie de lei fonduri fixe, a 
unei producții fizice supe
rioare — sarcină de partid 
trasată de secretarul gene
ral al partidului — con 
stituie acum unul din c- 
biectivele principate ate 
muncii politico-educative 
desfășurate de organizația 
d" partid. Sintem conști- 
enți că avem incă nume
roase rezerve nevalorifica
te.. Le vom identifica și 
fructifica, încă din acest 
an. în interesul întreprin
derii, al economiei națio
nale.

Traiafn HULUBAN 
maistru în sectorul 
prelucrări mecanice 
de la întreprinderea 
„Unirea", din Cluj- 
Napoca

De la un an la altul, colectivul 
dc muncă din cadrul ÎNTREPRIN
DERII DE UTILAJ CHIMIC ȘI 
FORJA DIN RÎMNICU VÎLCEA în
registrează progrese vizibile în. creș
terea producției industriale la 1 000 
lei fonduri fixe. Ce arată în acest 
sens statisticile ? Dacă în 1975 — al 
treilea an de activitate al uzinei — 
s-a realizat o producție industrială în 
valoare de 214,70. lei la o mie lei 
fonduri fixe și un beneficiu de nu
mai 10,5 lei, în acest an, sarcinile 
de plan sint de peste trei ori mai 
mari la acest indicator, in timp ce 
beneficiile — ele reprezentînd „o- 
glinda" fidelă a eficienței activității 
economice — vor crește de aproape 
15 ori. Sint oare mulțumitoare a- 
ceste niveluri de producție și bene
ficii, de circa 675 lei producție in
dustrială și de 152 lei beneficii la 
1 000 lei fonduri fixe ?

— Nu. indiscutabil, nu I — aprecia 
ing. Dan Pirvulescu, directorul în
treprinderii. Totul depinde însă de 
complexitatea producției, de ce faci 
și de ce ești pus să faci. Anul a- 
cesta stăm binișor. Dacă în primii 
ani de producție nu executam decit 
utilaje simple, cum sînt vasele de 
tip recipient, la ora» actuală avem 
asimilate și introduse în fabricație 
utilaje de mare complexitate tehni
că și cu eficientă economică ridica
tă. Cu cîteva luni in urmă, bună
oară, . am trecut la producția de se
rie a valțurilor de 84 țoii pentru in
dustria prelucrării cauciucului. Anul 
acesta, prin cele 31 de valțuri ce le 
avem de realizat, vom acoperi a- 
proape întregul necesar de astfel de 
utilaje importate pînă în prezent, 
contribuind la reducerea eforturilor 
financiare ale economiei naționale 
cu peste 5 milioane lei valută.

Desigur, directorul întreprinderii 
se străduia să ne convingă de fap
tul că în unitate se depun eforturi 
stăruitoare pentru ridicarea eficien
ței utilizării fondurilor fixe. Ce 
arată însă realitatea ? Ne oprim la 
două cifre. Indicele de utilizare a 
fondului de timp la mașinile-unelte 
este scăzut ; anul trecut, acesta a 
fost de numai 81.2 la sută, față de 
85 la sută, cît s-a prevăzut prin 
plan. Cauza principală a nerealizării 
acestuj indicator ? Numărul . prea

mare de defecțiuni accidentale ale 
mijloacelor tehnice, concretizate in 
pierderi de 8,5 milioane de lei pro
ducție.

— Pentru înlăturarea acestor stări 
de lucruri — ne relata ing. Traian 
Ionescu, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere — am di
versificat acțiunile politico-educative 
și am intervenit mai energic atît în 
direcția perfecționării pregătirii pro
fesionale a colectivului, cît și a

versifice pentru acest an colabora
rea cu alte unități din județ și din 
țară. în prezent, intreprinderea dis
pune, printre altele, de comenzi 
ferme pentru prelucrarea a 160 000 
fianșe de diferite dimensiuni, cu 80 
la sută mai mult decit în anul pre
cedent. . Prin aceasta, s-a găsit 
o bună rezolvare și spinoasei pro
bleme legate de încărcarea la 
capacitate a strungurilor paralele de 
dimensiuni mici, care au influențat

Calea redresării:
CREȘTEREA GRAOULOi

DE TEHNICITATE
A PRODUSELOR

creșterii gradului de conștiință al lu
crătorilor din compartimentul între- 
ținere-reparatii și al celor ce ex
ploatează utilajele. Efectele ? Indi
cele de utilizare a mașinilor-unelte 
a crescut, în perioada ce a trecut din 
acest an, cu aproape 3 la sută. Gra
dul de încărcare și de folosire a 
mașinilor-unelte de performanță, 
cum sînt strungurile carusel, mași
nile de alezat și frezat orizontale, 
frezele portal ș.a., a depășit 94,4 la 
sută, in vreme ce mașinile de 'fre
zat prin copiere sînt utilizate la 
capacitatea maximă.

Acești indici înalți de folosire a 
unor mijloace tehnice sînt.. flori 
rare, cu care nu se ating performan
țele maxime în producție. Opera
țiile de prelucrare cerute de produ
sele realizate în uzină nu acoperă 
integral posibilitățile de folosire a 
„zestrei" tehnice proprii. Ca atare, 
s-a hotărît și s-a reușit să se di

negativ, anul trecut, indicele de uti
lizare a întregului parc de mașini- 
unelte. După cum ne spunea însă 
tovarășul Ilie Pătruțescu, șeful com
partimentului plan, nici pînă acum 
nu a fost soluționată problema folo
sirii la capacitatea proiectată a unui 
alt grup de utilaje, respectiv, a ma
șinilor de frezat vertical și orizon
tal, pentru care se așteaptă un spri
jin mai concret și mai operativ din 
partea centralei de resort.

Este drept, colectivul întreprinderii 
se străduiește să acționeze mai ferm 
în acest an pentru sporirea produc
tivității muncii, îndeosebi prin re
ducerea timpului unitar de execuție 
a unor repere, ridicînd deci volu
mul producției industriale. Bunăoară, 
față de 457 minute, stabilite prin 
procesul tehnologic inițial, pentru 
execuția unui arbore cotit de la 
motorul autocamioanelor, durata a 
fost îmbunătățită simțitor, însumînd

în prezent 309 minute. De asemenea, 
la fabricarea coroanei dințate pen
tru rcductoare, durata normată de 
execuție a fost diminuată cu 10 mi
nute, ceea ce la nivelul sarcinilor 
de plan pe 1978 înseamnă realizarea 
suplimentară a 230 coroane. La cele 
9 repere, la care au fost revizuite 
tehnologiile de fabricație,, se vor ob
ține anul acesta o economie. de ma
noperă in valoare de peste 300 000 
lei, precum și un anumit spor de 
producție. Unele rezultate s-au în
registrat și in privința folosirii ju
dicioase a spațiului productiv. Pe 
baza unor analize detaliate ale tu
turor fluxurilor de fabricație s-a 
reușit să se identifice un „loc" — 
respectiv, o suprafață de . aproape 
600 metri pătrați, în cadrul secției 
de prelucrări mecanice — pentru 
amplasarea meselor de montșre a 
valțurilor, fără a mai fi nevoie de 
o altă investiție. Iar în depozitul 
pentru cărămizi refractare, căruia i 
s-a găsit un alt spațiu potrivit. în 
afara secției, a fost amenajat un 
atelier pentru prelucrarea flanșelor, 
urmind să se realizeze aici o pro
ducție anuală de peste 1 500. tone. Se 
prelimina, printr-o folosire mai ju
dicioasă a metalului, diminuarea 
cheltuielilor materiale cu cel puțin 7 
milioane lei. •

Cu toate aceste rezultate și in
tenții, deocamdată înscrise doar pe 
hîrtie, nimeni nu se poate declara 
mulțumit cu o producție industrială 
la 1 000 lei fonduri fixe și un bene
ficiu încă scăzute. Conducerea în
treprinderii și organizația de partid, 
centrala de resort din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini au datoria de a lua cele 
mai energice măsuri pentru sporirea 
încă din acest an a producției fi
zice și reducerea stăruitoare a chel
tuielilor materiale, pentru îmbună
tățirea radicală a structurii sorti
mentelor fabricate, punîndu-se ac
centul pe cele cu grad înalt de pre
lucrare. de valoare superioară — în 
așa fel îneît fondurile fixe ale între
prinderii în care statul, societatea au 
investit importante mijloace finan
ciare, să fie utilizate mult mai efi
cient.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

COINTERESAREA 
MATERIALĂ -
o pîrghie care 

trebuie mai bine
folosită

cu calități și 
Fabricarea 

RIM-300 
superioare

0 înaltă eficientă de la tot ceea ce investim
O

(Urmare din pag. I)
gistrează o dinamică din ce în ce 
mai accentuată a dotării întreprin
derilor noastre cu fonduri fixe. 
Această dinamică a fost simțitor ac
celerată după Congresul al IX-lea, 
ca urmare a alocării unei cote mai 
substanțiale din venitul național 
pentru dezvoltare. Astfel, ritmul de 
creștere a fondurilor fixe este de 
peste 2 ori mai mare în perioada 
1970—1976 decit cel înregistrat în 
deceniul șase. în anii 1951—1976 au 
apărut pe harta patriei mii si mii de 
noi obiective și capacități industriale 
care au sporit deosebit de mult — 
de 11 ori — potențialul productiv al industriei.

în al doilea rînd. subliniem că pe 
baza dotării economiei cu fonduri 
fixe din ce in ce mai moderne — să 
amintim, de pildă, că circa 60 la 
sută din zestrea tehnică a întreprin
derilor noastre este nouă, creată în 
ultimii 6—7 ani — și a ridicării ni
velului de pregătire profesională a 
oamenilor muncii, s-a înregistrat. în 
permanentă, un ritm înalt de creș
tere a producției industriale, dina
mica producției industriale fiind su
perioară — simțitor — dinamicii fon
durilor fixe.

Chiar in aceste condiții. . condu
cerea partidului, subliniază că există 
încă însemnate rezerve nefolosite în 
domeniul utilizării fondurilor fixe. 
Concluzie pe deplin justificată si 
desprinsă, cu pregnantă, din analiza 
datelor din tabel. Să reflectăm asu
pra dinamicii dotării forței de mun
că cu fonduri fixe. Calculele arată 
că. în medie, la ora actuală fiecare 
om al muncii din industrie deține, 
ca proprietar — bineînțeles. în co
mun — fonduri fixe în valoare de 
175 000 lei — de aproape patru ori 
mai mîilt decit în 1950, iar ca produ
cător si beneficiar, asa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, poartă 
răspunderea pentru tot ceea ce se 
realizează cu aceste mijloace, pentru 
rezultatele care se obțin. Fiecare la 
locul său de muncă beneficiază nu 
numai de un volum mai mare de fon
duri fixe, ci și de mijloace tehnice

din ce în ce mai perfecționate, care 
fac munca mai rodnică, mai efi
cientă.

Cum este însă fructificat acest im
presionant efort făcut de . societate 
pentru înzestrarea tehnică a forței 
de muncă ? într-o formă sintetică, 
rezultatul este redat de volumul și 
dinamica producției la 1000 Ici fon
duri fixe.- Aici, în acest punct al 
analizei, apare evidentă o anumită 
neconcordantă între gradul de în
zestrare tehnică și eficienta cu care 
sînt folosite fondurile fixe. Iată, 
concret. în timp ce gradul de dotare 
tehnică a forței de muncă a crescut 
de aproape 4 ori. producția la 1000 
lei fonduri fixe a sporit doar cu 65 
la sută. Firește, este puțin, foarte 
puțin. în raport cu posibilitățile exis
tente în economie și cu necesitățile 
obiective ale dezvoltării. noastre in

dustriale, ale creșterii mai rapide a 
eficienței economice, a venitului na
țional.

Factorii care determină această ne- 
cor.cordanță sînt numeroși și analiza 
lor ar presupune o largă investigație 
în domenii cum sînt : indicii de uti
lizare a capacităților dc producție — 
situați în multe unități sub nivelul 
prevederilor planului : folosirea teh
nicii moderne din dotare — mașini 
cu regim de funcționare automat sint 
trecute. în unele întreprinderi, în re
gim de lucru mecanizat, cu randa
ment simțitor diminuat : tehnologiile 
depășite folosite în unele întreprin
deri, care nu mai corespund tehnicii 
din dotare ; structura producției — 
există unităti în care se menține o 
neconcordanță între gradul de dotare 
tehnică și gradul de tehnicitate al 
produselor fabricate ; optimizarea

La întreprinderea de prelucrare a aluminiului din Slatina, al cărei colectiv 
utilizează tot mai bine, cu indici superiori, „zestrea" tehnică

seriilor de fabricație ș.a. Dar în 
afară de acești factori, una din cau
zele principale ale randamentului 
încă scăzut în utilizarea fondurilor 
fixe trebuie căutată în nivelul de 
pregătire tehnico-profesională al for
ței de muncă, fie că este vorba de 
muncitori, tehnicieni si ingineri.

Nu o dată -am popularizat o sea
mă de experiențe pozitive in do
meniul folosirii fondurilor fixe, o 
serie de unităti constructoare de 
mașini din chimie, metalurgie atin- 
gind adevărate performante : 2 000— 
2 500 lei producție la mia de lei fon
duri fixe. Asemenea experiențe tre
buie neintîrziat generalizate, urmă- 
rindu-se în fiecare centrală si minis
ter ridicarea mediei Ia nivelul celor 
mai bune realizări în domeniul utili
zării fondurilor fixe. Cu atît mai 
stringentă este o asemenea acțiune, 
dacă avem în vedere că în alte uni
tăti acest indice este scăzut, situîn- 
dv-se la limite de-a dreptul inadmi
sibile. dacă ținem seama de gradul 
înalt al dotării tehnice. Este cunos
cută. în acest sens, critica pe care a 
făcut-o secretarul general al parti
dului colectivului de la întreprin
derea de mașini 'grele din București. 
Avînd în vedere dotarea tehnică mo
dernă de care dispune uzina, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a cerut să se 
reanalizeze mult, mai temeinic situa
ția existentă, in așa fel ca această 
un'tate. cu mijloacele f;xe ne care le 
deține si le va dob'ndi. să asigure 
o producție de. 2.2—2.5 o-i mai mare 
față de cea care se realizează astăzi 
la 1 000 lei fonduri fixe. Fr.uctificînd 
d-'n Dlin potențialul productiv de care 
dispunem azi. sporind continuu pro 
ductia si. pe această cale, volumu' 
producției nete, al beneficiului creat 
în f'ecare întreprindere, vom asigura 
recuperarea cit mai rapidă a sume
lor avansate de stat pentru dotarea 
tehnică. Practic s-a dovedit că spo
rirea mai rapidă a producției Ia mia 
de lei fonduri fixe si creșterea bene
ficiilor, a rentabilității sint laturi in
separabile ale ridicării continue a e- 
ficienței economice și. pe această 
bază, a venitului național.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului rosti
tă la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la în
treprinderea de mașini 
grele din București a adus 
cu pregnantă. în prim-pla- 
nul atenției noastre, prin 
sarcinile de însemnătate 
primordială subliniate, ne
cesitatea îmbunătățirii acti
vității e'conomico-financiare 
a întreprinderilor, stabilirii 
ca puncte de reper a unor 
indicatori care să reflecte 
cît mai autentic, mai rea
list, cantitatea și calitatea 
întregii activități produc
tive. între aceștia, un loc 
deosebit de important il 
ocupă producția industrială 
la 1 000 lei fonduri fixe, 
precum și producția netă, 
indicatorii care exprimă în 
mod real cantitatea 
litatea muncii.

în Combinatul de Jianți 
și azbociment din 
încă din 1973 am început 
să experimentăm corelarea 
dintre retribuția persona
lului muncitor și rezulta
tele obținute la acești in
dicatori. Experimentul a 
avut loc la nivelul secții
lor de bază, apoi acesta a 
fost generalizat pe întregul 
combinat, Putem vorbi, 
deci, în acest sens, despre 
o experiență care a gene
rat rezultate bune 
tru activitatea noastră 
nomică. Realizăm în 
zent o producție dc 
lei Ia 1 000 Iei fonduri 
am încheiat anul 1977 cu 
o depășire de 16 500 000 lei 
la producția netă, iar la 
producția fizică am înre
gistrat depășiri de 14 800 
tone ciment, 60 000 mp 
plăci azbociment, 600 tone 
var. Firesc, aceste depășiri 
s-au reflectat în mod fa
vorabil și în cîștigurile 
personalului nostru mun
citor. anul trecut cimentis- _ de reparații la cuptoare, ca 
tii din Bicaz primind drept urmare a aplicării acordu- 
retributie suplimentară pes
te 700 000 lei..

Alături de aceste reali
zări, considerăm ca deose
bit de important faptul că 
s-a dezvoltat simțitor gîn- 
direa econbmică a fiecărui 
membru al colectivului, 
s-a adîncit modul de abor
dare și soluționare a pro
blemelor producției. Cum 
am procedat? Am început 
prin a explica oamenilor, 
in cadrul unei largi acțiuni 
în care au fost 
sub conducerea 
țiilor de partid, 
țiile sindicale și 
noțiunile de producție la 
1 000 lei fonduri fixe, 
producție netă, 
lor cu producția fizică și 
ceilalți indicatori econo
mici, dar mai ales felul in 
care acestea pot spori sub
stantial. în mod firesc, un 
accent deosebit a fost pus 
pe utilizarea cu randamen
te tot mai bune a instala
țiilor combinatului. De 
fapt, de cîțiva ani, noi a- 
p’icăm inițiativa „Produc
tivitate orară maximă, 
cu cheltuieli minime", 
un suport trainic și sigur 
de creștere a producției la 
o mie Iei fonduri fixe. Nu 
intîmplător, indicii de uti
lizare a instalațiilor depă
șesc nivelul de 85 la sută. 
Concomitent cu acestea, 
am acționat pentru învin
gerea tendinței unora de a 
produce sortimente de ci
ment mai ușor de realizat

și ca-
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EIAȘI OAMENI, ALT MOD DEA GINDI Șl LUCRA
Cu doi ani în urmă, cooperativa 

agricolă din Ungheni, județul Argeș, 
se afla intr-o situație economică și 
financiară destul de grea, datoriile 
către stat însumînd cîteva milioane 
de lei. Această situație era determi
nată de faptul că șe obțineau recolte 
cu mult sub posibilitățile pe care le 
oferea soțul cooperativei, nu erau pe 
deplin folosite condițiile oferite de 
extinderea mecanizării și a chimiză
rii. La indicația comitetului județean 
de partid, cu sprijinul direcției agri
cole județene a fost întocmit un pro
gram concret privind consolidarea 
economică a acestei unități.

în cei doi ani care au trecut de a- 
tunci, după cum ne spunea tovarășul 
Tudor Costache, președintele coope
rativei, prin aplicarea prevederilor 
din programul amintit cooperativa a 
făcut progrese remarcabile pe calea 
consolidării ei economice și organi
zatorice. La început se cuvin subli
niate cîteva rezultate. în 1977, pro
ducția globală a fost depășită cu 
peste un milion de lei față de plan 
și a fost cu două milioane lei mai 
mare decît realizările anului prece
dent. Aceste rezultate se datoresc 
producțiilor mari obținute. La cultura 
griului s-a realizat cu 400 kg la hec
tar mai mult față de plan, ceea ce 
s-a concretizat într-o producție, pes
te plan, de 254 tone. La cultura po
rumbului, cu toate, că în anul 1977 
timpul nu a fost favorabil acestei 
plante, datorită eforturilor făcute de 
către cooperatori și specialiști s-a ob
ținut o producție globală mai mare

fată de plan cu 510 tone. Rezultate 
bune s-au înregistrat în pomicultură 
și viticultură. Astfel, la pomi s-au 
realizat. în plus față de plan. 50 tone 
de fructe. Acțiuni importante au fost 
întreprinse și în sectorul zootehnic. 
Vacile cu producții mici au fost în
locuite cu 160 de juninci din prăsilă 
proprie, cu un bun potențial biologic, 
în prezent, sectorul zootehnic e com
plet întinerit, creîndu-se condiții

în cei doi ani au fost administrate 
5 000 tone de îngrășăminte naturale, 
mai mult decit în întreg cincinalul 
precedent. Au continuat lucrările de 
afînare a solului. Astfel, numai in 
ultimii doi ani au fost efectuate a- 
semenea lucrări de scarificare pe o 
suprafață de 400 ha teren. S-au fo
losit soiuri de semințe și hibrizi care 
dau cele mai bune rezultate în par
tea lbcului, au fost administrate în

Cum a ieșit C.A.P. Ungheni-Argeș din situația 

neonorabilă de „unitate slab dezvoltată"

bune pentru obținerea unor produc
ții mari de lapte și carne. De altfel, 
în 1977 producția de lapte a fost mai 
mare cu peste 300 h! față de preve
derile, de plan și s-au livrat cu 250 
hl mai mult decît cantitatea contrac
tată. Producțiile mari realizate în 
toate sectoarele de activitate au dus 
la sporirea retribuției cooperatorilor, 
care în ultimii ani aproape s-a du
blat.

Pentru întărirea economică a co
operativei agricole s-a acționat, în 
primul rînd, în direcția creșterii ran
damentului la hectar la toate cultu
rile. Mai întîi s-a trecut la o rotație 
judicioasă a tuturor culturilor, s-au 
asigurat îngrășăminte chimice și na
turale în cantități corespunzătoare.

semnate cantități de amendamente 
calcaroase în fiecare an. Concomi
tent, au fost întreprinse o seamă de 
acțiuni și măsuri cu privire la or
ganizarea muncii. în toate sectoarele 
de producție a fost organizată mun
ca în acord global pe echipe mixte, 
alcătuite din cooperatori și mecani
zatori. Acest cadru a permis execu
tarea unor lucrări de calitate bună 
și Ia timpul optim. Cooperatorii au 
respectat întocmai angajamentele din 
contracte privind efectuarea tuturor 
lucrărilor agrotehnice indicate de 
specialiști. La rîndul său. consiliul de 
conducere a creat toate condițiile de 
muncă și a asigurat toate materialele 
necesare unei producții sporite.

Rezultatele bune consemnate au creat

un climat bun în rîndul tuturor coo
peratorilor pentru a munci mai bine 
și a efectua la timp toate lucrările 
stabilite. Dintr-o analiză mai temei
nică, consiliul de conducere a tras 
concluzia că sînt încă mari rezerve 
de sporire a producției agricole. Pen
tru aceasta este necesar a se înlă
tura unele lipsuri care mai există în 
diferite sectoare de producție. Au 
existat cazuri cînd unele lucrări nu 
au fost efectuate la timp, altele au 
trebuit să fie refăcute, ceea ce a dus 
la întîrzieri și cheltuieli inutile. îm
bunătățirea structurii solului prin lu
crări de afînare, amendamente cal
caroase, administrarea unor canti
tăți mai mari de îngrășăminte chi
mice și naturale, desființarea unor 
drumuri inutile sau supradimensio
nate care mai există sint doar citeva 
din acțiunile și măsurile stabilite de 
către consiliul de conducere și spe- 
cialiși menite să ducă la sporirea 
producției agricole.

Pentru producția anului 1978 au și 
fost puse baze temeinice. Au fost 
semănate în condiții optime 1 250 ha 
cu grîu și orz, plantele au răsărit și 
se dezvoltă bine și au fost efectuate 
arăturile adinei pe toată suprafața de 
teren ce urmează a fi cultivată în 
primăvară, iar acum, în perioada de 
iarnă, continuă fertilizarea terenuri
lor, a culturilor de cereale păioase, 
se execută lucrări de îmbunătățiri 
funciare, se efectuează lucrări în 
plantațiile de pomi și vie.

Florea CEAUȘESCU

cantitativ, 
valori scăzute, 
cimenturilor 
RIM-250, 
tativ celor de tipul RIM- 
200, ne solicită să depunem 
eforturi mai mari, dar 
membrii colectivului au în
țeles că este în interesul 
economiei naționale, al lor 
personal, să producă astfel 
de cimenturi.

Cointeresarea directă în 
folosirea cu randamente 
superioare a instalațiilor. în 
realizarea și depășirea in
dicatorilor „producție ne
tă" și „producție fizică" a 
contribuit 
spiritului 
întărirea 
muncă. : 
mare măsură absentele 
nemotivate și învoirile, ca
zurile de întrerupere acci
dentală a funcționării 
gregatelor. Dar, așa < 
se desprinde din 
critică a realizărilor 
ținute, nivelul lor 
sub posibilitățile de 
dispunem. Ne-am angajat 
ca, in acest an. să obținem 
peste prevederile planului 
un important volum de pro
ducție și anume: 20 000 tone 
ciment, 10 000 tone var, 
50 000 mp plăci de azboci
ment, 6 000 metri tuburi 
azbociment și altele, a că
ror valoare se va ridica la 
peste 15 milioane lei. în a- 
cest an, in condițiile in care 
fondurile fixe ale combina
tului cresc cu circa 30 mi
lioane lei. recenta adunare 
generală a oamenilor mun- 

- cii si-a propus ca la 1000
Iei fonduri fixe să se rea
lizeze o producție de peste 
1200 Iei. Căile principale 
prin care se va înfăptui a- 
cest obiectiv sint : folosirea 
intensivă a cuptoarelor, 
prin mărirea turației aces
tora ; scurtarea termenului

la
gospodăresc, 
disciplinei 
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lui global ; realizarea unor 
modificări tehnice la acțio
narea morilor de făină! si 
clincher prin montarea de 
instalații auxiliare la por
nirea acestor agregate. Tot 
în scopul creșterii produc
ției la 1 000 lei fonduri fixe, 
adunarea generală a hotă
rît să se treacă de îndată 
la modificarea farfuriilor 
de alimentare a morilor de 
făină și la mecanizarea o- 
perătiei de ondulare a plă
cilor din azbociment. în 
adunarea generală a oa
menilor muncii s-a sub
liniat că prin aplicarea 
măsurilor dezbătute în re
centa ședință a Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. a! P.C.R. — privitoare 
la participarea oamenilor 
muncii la beneficii — reali
zarea angajamentelor asu
mate va atrage o creștere 
de peste 5 la sută a venitu
rilor personalului muncitor 
al combinatului. Sînt con
vins însă că aceste angaja
mente vor fi depășite. 
Acum ne străduim să 
identificăm noi căi și mo
dalități de creștere a pro
ducției la 1 000 lei fonduri 
fixe peste nivelul prevăzut, 
dînd țării cantități sporite 
de ciment și alte produse 
de calitate superioară.

Ing. Vasile
MÂNOLACHE 
directorul Combinatului 
de lianți și azbociment 
Bl caz

Creația se imbină cu calitatea superioară
Obiectivul principal al întrecerii 

în care este angajat în aceste zile 
colectivul cunoscutei întreprinderi 
de postav „Proletarul" din Bacău 
îl constituie desfășurarea întregii 
activități la un nivel calitativ cît 
mai ridicat. Iar unul din principalii 
factori care contribuie la îmbună
tățirea muncii, a calității produse
lor il constituie promovarea pro
gresului tehnic, introducerea în 
producție a unor utilaje și tehno
logii noi. moderne, rod al valorifi
cării potențialului creator al colec
tivului de aici. Inginerul Vasile 
Blejușcă, directorul întreprinderii, 
ne-a vorbit despre materializarea, 
încă din prima lună a acestui an, 
a unei asemenea creații tehnice de 
mare valoare. Este vorba de prima 
serie de came pentru ridicarea și 
coborîrea ițelor la războaiele auto
mate fără suveică. Concepute și 
executate de către maistrul Con
stantin Iftimie, de la secția me- 
cano-energetică, aceste piese, care 
pină de curînd erau aduse din 
import, creează posibilitatea să 
se obțină pe astfel de răz
boaie țesături mult mai variate, de 
calitate superioară care răspund 
preferințelor și exigențelor sporite 
ale beneficiarilor interni și externi.

Tot la țesătorie, în spațiile dis
ponibile create ca urmare a ac
țiunii de reutilare și modernizare 
au fost montate încă 25 de războaie 
automate fără suveică pe care se 
realizează stofe din fire cardate. 
Țesătoarele de aici au reușit să 
realizeze, de la începutul anului și

pînă acum, peste prevederile planu
lui circa 12 000 metri pătrați stofe 
de cea mai bună calitate.

Inginera Silvia Silvestru, șefa 
serviciului de creație, ne spunea 
că în momentul de față există 
create toate condițiile pentru in
troducerea în fabricație a celor 20 
de articole noi, create in acest an :

stofe pentru paltoane, pardesie, 
sacouri, costume de bărbați, femei 
și copii, realizate in circa 100 de 
desene și poziții coloristice. stofe 
adecvate sezonului de iarnă și de 
primăvară.

Gheorglie BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"
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Opera unui valoros artist-cărturar

IZVOARE SI
zătoare pe atît de inata
cabilă între viziunea rafi
nată a lui Proust asupra 
bătrînelor edificii artistice 
din Normandia, și aceea a 
lui G. M. Cantacuzino a- 
supra monumentelor româ
nești din trecut, laolaltă cu 
înfăptuirile geniului nostru 
rustic.

Se surprinde în aceste 
lucrări, ca și în alte scrieri 
ale sale, o fericită coinci
dență, care ajunge pînă la 
identitate structurală, în
tre cel ce privește și o- 
biectul privit. Spiritul lui 
G.M. Cantacuzino cuprinde 
aceeași virtute de conci
liere și de sinteză ca și 
esența însăși a fenomenu
lui românesc. Acolo unde 
alții văd tensiune și .„spăr
tură" între componente in- 
conciliabile, acest luminos 
clasic surprinde, dimpotri
vă, echilibru și armonie.

Bazat pe cea mai elemen
tară intervenție a omului 
în cadrul peisajistic, G. M. 
Cantacuzino dezvoltă o vi
ziune echivalentă cu ceea 
ce Lucian Blaga numește 
„matricea stilistică" a feno
menului românesc. Totuși, 
schema acestei „matrice", 
numită, în cazul de față 
„ideogramă", se arată 
complet opusă la autorul 
Izvoarelor și popasurilor. 
La Blaga, ea descrie o li
nie ondulată, o viziune a 
„plaiului". La G. M. Can-
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Cunoscut ca una din cele 
mai marcante figuri de u- 
manist ale perioadei din
tre cele două războaie, eu 
o activitate fecundă și in 
anii noștri, pînă în 1960, 
cind a murit nu prea bă
trân, arhitect, pictor, scrii
tor și pedagog, excelînd în 
toate aceste ramuri de 
creație, G. M. Cantacuzino 
a fost un adevărat „om u- 
niversal" de Renaștere. 
Avea chiar trăsături co
mune cu un Leon Battista 
Alberti, la care și 
foarte mult

Adrian Anghelescu, 
tr-o muncă asiduă de
nare a materialului și de 
selectare', ne prezintă opera 
acestui valoros artist-cărtu- 
rar. în antologia care poar
tă titlul uneia din lucrările 
lui G. M. Cantacuzino, 
Izvoare și popasuri (ed. 
Eminescu — 1977). Studiul 
introductiv, intitulat pe cît 
de sugestiv, pe atît de just 
Un argonaut al supremelor 
armonii, ne oferă, decanta
tă, lamura acestor prețioa
se scrieri.

G. M. Cantacuzino este . 
un clasic, și nu numai în 
realizarea creațiilor sale, 
cît și în felul de a vedea 
și a identifica lucrurile. 
Această trăsătură esenția
lă i s-a putut surprinde 
încă din 1928, cînd 
în limba franceză 
celentă monografie 
Palladio, o lucrare 
ferință pentru toți 
tătorii pasionați de
niosul arhitect care a ilus
trat finele Renașterii ita- 

•Jiene. Palladio a rămas de 
atunci adevăratul său ma
estru, desigur nu prin mo
tivele sale arhitectonice, ci 
prin spiritul care le însu
flețește. Este amprenta 
palladiană care îl face pe 
G. M. Cantacuzino să des
copere în adine esența cla
sică ’ a unor edificii, pe 
care noi, la prima vedere, 
le-am identifica apartenen
ța la alte stiluri.

Prin filtrul opticii clasi
ce privește el și fenome
nul artistic românesc, dez
voltat, pe de o parte, în 
arta veche, începînd de la 
epoca lui Ștefan cel Mare, 
iar, pe de altă parte, în 
creațiile noastre populare. 
Sub acest aspect, observa
țiile sale, de un gust ade
sea .desăvîrșit, apar strân
se în două volume. Arca
de, firide și lespezi (1932) 
și Izvoare și popasuri 
(1934). Asemenea scrieri 
s-ar integra intr-un gen 
special, aproape unic la 
noi, de excurs liric, dar 
nu mai puțin exact și nu
anțat, în domeniul vechii 
arhitecturi naționale, lega
te de arta populară. A- 
drian Anghelescu face o a- . ... __ _  ___ ,__
propiere pe dî't de' surpi" n-'' ' românești. Acest om, care

POPASURI

Curtea de Mogoșoaiala

Cel dimii și cel mai

a străbătut continentele, 
descoperă, pe bună drep
tate, o lumină existentă 
numai și numai deasupra 
peisajelor noastre. Tot 
ceea ce s-a creat sub a- 
ceastă lumină va avea a- 
ceeași întipărire ca și tot

însemnări de Edgar PAPU

tacuzino, „ideograma" pre
zintă, dimpotrivă, o verti
cală cu un unghi ascuțit in 
creștet, verticală care cade 
perpendicular pe un plan 
orizontal. Este o cumpănă 
de puț care taie orizontul 
unei întinderi nesfârșite. 
Verticala nu contrazice aci 
orizontala, ci o 
ză, îi subliniază 
rea vastă. Am 
numai unul din 
— de astă dată i 
simbol — al 
armonizator deținut de na
tura și de intervenția u- 
mană românească, apte să 
împace contrariile, și să le 
facă a se alia.

Dar de aci se deschide o 
serie întreagă de presupu
se incompatibilități reci
proce, pe care la noi G. M. 
Cantacuzino le descoperă 
a fi adine conciliate. Mai 
întîi, el vede o strînsă con
jugare, am spune, cultu- 
ral-spațială, aceea dintre 
Orient și Occident, coordo
nate opuse, care se cunu
nă desăvîrșit pe pămîntul 
nostru. Apoi se mai pre
cizează și o unificare a o- 
puselor temporale în ra
portarea lor la creațiile

potențea- 
deschide- 
semnalat 

exemplele 
cu titlu de 

caracterului

ceea ce se va mai crea 
aci. Se relevă, astfel, sub 
specia înfăptuirilor româ
nești, 
trecut ¥.
care, de-a lungul modifică
rilor istorice, va lăsa să se 
străvadă ceea ce este per
manent al nostru.

în legătură cu arhitectu
ra moldovenească din epo
ca lui Ștefan cel Mare, 
G. M. Cantacuzino amin
tește cu insistență de 
concilierea elementului bi
zantin cu cel gotic. Facto
rul catalizator, fundamen
tal, este însă spiritul 
popular românesc. Acesta 
dizolvă atît specificul bi
zantin, cit și pe cel gotic, 
imprimîndu-le unitar pro
pria ingerință clasică. O 
sinteză atît de impecabilă 
între cele două arii artis
tice n-a mai avut loc de- 
cît. în arhitectura din nor
dul Italiei, pregătind Re
nașterea în acea regiune. 
De aceea, chiar și obser
vă, cu o deosebită pătrun
dere, G. M. Cantacuzino 
că edificiile moldovenești 
din vremea lui Ștefan cel 
Mare se aseamănă cu une
le sanctuare de dirpensiuni 
mai reduse, realizate în a-

o contopire între 
și viitor, operație

Fațadă spre Sobar a construcției din Druțjănești

celași secol de către ma
rele Bramante.

O altă sinteză surprinsă 
de G. M. Cantacuzino pe 
pămîntul românesc — și 
poate cea mai percutantă 
ca observații — este aceea 
dintre stadiul definitiv al 
eternității în artă și punc
tul inițial al unui continuu 
act de creație. Ar fi cazul, 
cu privire la izvorul me
reu „reînceput" al artei 
noastre populare, care s-a 
răsfrînt și în spiritul artei 
culte, să reproducem chiar 
cuvintele autorului. „Veș
nicia" spune G. M. Canta
cuzino „care se preocupă 
așa de puțin de noi și de 
care vorbim atîta, se poa
te simți și în formele care 
reîncep (...). Astfel, pe pă
mîntul românesc ea . se 
simte, deci, mai bine de- 
cît oriunde". Asemenea re
flecții se înscriu printre 
cele mai profunde cuvin
te care s-au pronunțat 
vreodată despre fenome
nul românesc.

Clasicismul său palla- 
dian poate că merge u- 
neori prea departe, chiar 
pînă la admirația fără re
zerve a neoclasicismului 
gen 1800. Astfel, din tre
cutul nostru, îl vedem e- 
logiind palatul Ghica de 
la Colentina sau mînăsti- 
rea Frumoasa din Iași — 
clădiri neoclasice de epo
că, pe care noi nu le ve
dem mai mult de.cît medii 
și onorabile — și în schimb 
îl surprindem că deprecia- 
ză, fiindcă n-ar corespun
de gustului clasicizant, 
„barbarismul" Curții din 
Argeș, recunoscută atita 
vreme ca o „minune a răsă
ritului". Dar chiar cind 
nu-1 putem aproba — și a- 
ceasta se în.tîmplă numai 
rareori — rămânem, totuși, 
cuceriți de această puter
nică și fascinantă persona
litate.

Desigur că în ultimele 
două decenii, adică după 
ce moartea a curmat no
bila activitate a lui G. M. 
Cantacuzino, domeniul de 
cercetare atît al artei 
noastre vechi, cît și al ce
lei populare a înregistrat 
progrese considerabile, care 
îl depășesc pe cel te le-a 
dat strălucire și elevație 
cu ani în urmă. Acesta 
continuă, totuși, să rămî- 
nă un îndreptar dintre cele 
mai sigure în orientările 
către trecutul nostru artis
tic și către comorile saltu
lui românesc.

In milenara și zbuciumata istorie a poporului ro
mân, care a însemnat — așa cum se arată in Pro
gramul Partidului Comunist Român — „o luptă 
îndîrjită și necurmată pentru a-și păstra ființa, 
pentru a-și asigura continuitatea pe teritoriul în 
care s-a născut și dezvoltat", există momente im
portante cu implicații majore in desfășurarea ul
terioară a istoriei. Un asemenea moment îl consti
tuie. fără îndoială, unificarea tuturor semințiilor 
geto-dacice, strămoșii românilor de azi. Despre 
geți. Herodot, considerat pe bună dreptate părin
tele istoriei, spunea că sînt „cei mai Viteji și cei 
mai drepți dintre traci".

„Cel dinții și cel mai mare rege din Tracia", 
cum este numit Burebisla în documentele vremii, 
este cel care a reușit să unifice toate semințiile 
daco-getice și să creeze (în jurul anului 70 î.e.n.) 
primul stat dac centralizat și independent. în 
fruntea unei numeroase armate ce număra pînă 
la 200 000 de ostași, îi va învinge pe celții ce se 
făcuseră stăpini pe teritoriile de vest ale Daciei, 
ii va alunga pe bastarnii ce pătrunseseră în estul 
țării și va cuceri cetățile grecești de la Olbia pînă 
la Apolionia. Statul dac in frunte cu marele rege 
va reprezenta forța politică a Europei nesclava- 
giste, „ba a ajuns să fie temut și chiar de romani" 
— după cum ne informează Strabon.

Nici unul dintre autorii antici nu ne-a descris 
chipul lui Burebista și nici unul dintre artiștii 
vremii nu l-a dăltuit în marmură. înfățișarea lui 
poate fi dedusă doar din marile-i înfăptuiri. El a 
fost, fără îndoială, un bărbat viguros și energic, 
dîrz și hotărît, dotat cu o inteligență superioară, 
preocupat continuu de ridicarea neamului său. Așa 
l-a imaginat pictorul Paul Sima, în plină vigoare 
fizică, dar în pragul bătrâneții. Este un omagiu 
adus sărbătoririlor prilejuite de împlinirea a 2 050 
de ani de la crearea primului stat dac centralizat 
și independent.

Premieră la Teatrul de

mare rege din Tracia

Paul Sima: „BUREBISTAIon Horațiu CRIȘAN

păpuși Zilele Varșoviei la București”

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Film artistic : „Patrula". Produc
ție a studiourilor americane

12,05 Corespondenții județeni transmit... 
12,20 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limba franceză
17,00 Emisiune In limba germană 
19,05 Film serial pentru copil : Cuore
19.30 Telejurnal

Film artistic : „Tănase Scatiu". 
Atelier de creație literar-artistică 
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Film documentar
Portativ -
Radar pionieresc
Ora veselă
Telejurnal
Treptele afirmării
Emisiune de știință
Blocnotes — informații utilitare 
Telex
Colegi de generație

21,45 Muzică ușoară
22,00 Telerama-sport

Codul poștal
Pentru ca trimiterile poștale să 

ajungă mai repede la destinatar, 
Poșta română a introdus codul 
poștal. Numărul de cod poștal se 
menționează înaintea denumirii lo
calității, înscrisă în adresele expe
ditorului și destinatarului pe tri
miterile poștale (cărți poștale sim
ple și ilustrate, scrisori, mandate 
etc.). Aceasta oferă posibilitatea 
folosirii- mijloacelor moderne de 
prelucrare, cu ajutorul cărora se 
va reduce timpul de parcurs.

Numerele codului poștal al loca
lităților din țară și al străzilor din 
Capitală se găsesc cuprinse în bro
șurile special editate, aflate spre 
consultare și vînzare la oficiile 
P.T.T.R.

Pe toate trimiterile poștale este 
necesar să fie scrisă adresa comple
tă a expeditorului, cu indicarea 
corectă a codului poștal.

din Tîrgu Mureș (secția maghiară) Cvartetul „ Wilanow" din R. P. Polonă

Mieii cu lina de aur

Este bine cunoscută bogata ac
tivitate a Teatrului de stat din 
Tîrgu Mureș, lăcaș de cultură care 
pune în valoare creații reprezen
tative ale artei făurite pe aceste 
meleaguri, contribuind astfel la e- 
ducarea estetică și civică, îmbogă
țirea vieții spirituale a oamenilor 
muncii, a tineretului și copiilor. O 
contribuție distinctă la opera de 
educare a publicului o aduce, în 
cadrul colectivului artiștilor din 
Tg. Mureș, Teatrul de păpuși, pu- 

valoroase lucrări

aparținînd scriitorilor romani si 
maghiari din țara noastră.

în fotografie : scenă din specta
colul cu piesa „Mieii cu lîna de 
aur", de Bajor Andor. premieră ab
solută a Teatrului de păpuși din Tg. 
Mureș (secția maghiară). Regia, 
Antal Pâl, scenografia Haller Jozsef, 
muzica Csiky Boldizsăr. Colectivul 
artistic al aceleiași secții mai are 
in pregătire spectacolul cu piesa 
„Punguța cu doi bani", iar cel al 
secției române, piesele : „Gigei De
gețel" de Josef Lada și „Tip și 
Top", de Dorina Tănăsescu.

în cadrul manifestă
rilor înscrise in pro
gramul „Zilelor Varșo
viei la București", pu
blicul iubitor de muzi
că din Capitală a pu
tut cunoaște, in con
certul susținut la sala 
Studio a Ateneului 
Român. o valoroa
să formație camerală, 
cvartetul purtînd nu
mele celebrului castel 
din preajma Varșoviei. 
Wilanow.

Cvarterul „Wilanow'1 
este relativ nou con
stituit. un deceniu de 
activitate camerală si- 
tuîndu-1 încă la „vîrsta 
tinereții". Dar măies
tria pe care o afișea
ză trădează maturita
tea. Măiestria înseam
nă pentru cvartetul 
„Wilanow" nu numai 
tehnică ireproșabilă, 
nu numai acest admi
rabil mod de a face 
muzică împreună, su
flet lingă suflet, respi
rație lingă respirație, 
într-o unică tensiune 
emoțională, nu numai 
bogatul 
mijloace 
ve. ci și 
utilizare
altora dintre acestea in 
conturarea fermă și 
judicioasă a unui stil 
sau altul. Și. intr-ade
văr. bogatul repertoriu 
al cvartetului denotă 
mare bogăție, progra
mul oferit la București 
fiind o probă de 
versitate stilistică, 
literatura clasică a

arsenal dc 
interpretati- 

capacitatea de 
a unora sau

nului, oaspeții s-au o- 
prit asupra Cvartetu
lui în re minor, K.V. 
421, de Mozart, pe te
meiul partiturii că
ruia am constatat o- 
mogenitatea formației, 
simțul proporțiilor in 
redarea formei arhi
tecturale. suplețea în 
frazare, sensibilitate și 
o intensă muzicalitate. 
Apoi — două lucrări 
de compozitori polonezi 
prezentate în primă 
audiție la noi : Cvar
tetul nr. 2 de Pende
recki și Cvartetul nr. 
4 de Bacewicz ; un fel 
de reconstituire ex
trem de concentrată, și 
în sens invers, a dru
mului parcurs de școa
la poloneză de compo
ziție în ultimele dece
nii. Astfel. în cvarte
tul de Penderecki am 
redescoperit artistul 
preocupat de structu
rile de tip aleator, în
tr-o lume sonoră rea
lizată prin mînuirea 
cu dezinvoltură a mij
loacelor de expresie 
specifice artei sale, 
prin personalitatea cu 
care sînt tratate ; o 
mdzică severă, de un 
colorit expresiv, cumva 
dramatic. Cvartetul 
Grazinei Bacewicz, si- 
tuîndu-se la antipod, 
dezvăluie o altă for
mație artistică, alte 
puncte de vedere 
componistice si esteti
ce. Aparținînd unei 
alte generații. Grazina 
Bacewicz ne-a apărut,

prin muzica ce am as
cultat-o, pledînd pen
tru o artă sonoră mai 
tradiționalistă, muzica 
evoluînd într-un sis
tem complex armonic 
și polifonic, respectind 
o scriitură clasică șl 
formele consacrate. De 
mare noblețe a expre
siei, această muzică 
impresionează prin 
spontaneitatea inspira
ției. prin construcțiile 
măiestrite și complexe. 
Ambii compozitori, 
ambele lucrări au gă
sit în cvartetul „Wi- 
lanow" o formație in
terpretativă de ținută 
care, așa cum notam 
mai sus, trecînd cu 
vervă de la un stil la 
altul, și-a dovedit mul
tiplele sale valențe in 
acest sens.

Theodor 
DRAGULESCU

„Zile- 
Bucu- 
ce se 
bune-

★
în programul 

lor Varșoviei la 
rești", acțiune 
înscrie pe linia
lor relații statornicite 
între cele două capi
tale, au figurat joi noi 
manifestări.

Ansamblul de estra
dă din Varșovia și-a 
început turneul în 
țara noastră cu un 
spectacol de gală pre
zentat în sala din Ca
lea Victoriei a Tea
trului „Constantin Tă
nase".

PREM8ERĂ LA OPERA ROMÂNĂ

de WEBER
; la serbarea vînă- 

insă, al șaptelea 
cel fermecat, nu-și 
ținta propusă de 
anume, tinăra A-

„FREISCHUTZ
Pe la sfirșitul secolului 18, 

opera seria făcea loc ope
rei buffa. Marele public se 
pronunța clar pentru opera 
comică, aveau circulație 
citeva creații de gen ita
liene, franceze, erau aplau
date paginile mozartie- 
ne „Răpirea din Serai", 
„Flautul fermecat". în
cercau să-și facă loc și 
singspiel-uri populare de 
Miiller, Dittersdorf. în 
același timp, după „Don 
Juan", se infiltrau caracte
risticile frapante alq ro
mantismului. Spohr scrie 
un „Faust" mai mult spec
taculos decit i' 
E.T.A. Hoffman 
„Ondine", pledînd 
forțele misterioase 
turii. „Freischiitz" 
pune însă ca un 
lieder": pe scenă apar oa
meni din popor, țărani, ti
neri vînători, oameni sim
pli. Este o lucrare romanti
că, prin excelență, țesută 
pe firul unei vechi legende 
populare': povestea tînăru
lui vînător Max care înain
te de a se căsători cu 
Agathe, fiica pădurarului 
Kuno, trebuie să cîștige o 
probă de țintaș, de bun 
ochitor ; cum nu prea are 
succes 
me, se

dramatic, 
compune 

pentru 
ale na
șe im- 
„volks-

în ultima vre- 
lasă convins de 

Kaspar (lăncier în timpul 
Războiului de 30 de ani, 
numit și „vînătorul negru", 
omul care s-a vîndut lui 
Samiel, spiritul rău al 
pădurii) să meargă in 
pmjlocul nopții la prăpastia 
lupilor și să toarne gloanțe 
fermecate ; este o cursă 
prin care Max urma să 
fie victimă și jertfă lui

Samiel 
tori lor 
glonte, 
atinge 
Samiel, 
gathe, și Kaspar este cel 
omorit. Max va fi iertat și 
totul se termină cu bine.

Weber înalță un imn 
codrului (este tema pă
durii, atît de cintată de 
romantici) — codrului lu- / 
minos care adăpostește ser
bările populare, codrului în 
care sînt castele vechi,, ui
tate de lume, codrului fan
tastic în care imaginația, 
emoția, sensibilitatea 
gindul la 
în care se 
le copacilor 
relor. 
rău, 
lui. 
astfel 
romantică, o dramă muzica
lă populară în care forțele 
supranaturale sînt confrun
tate cu binele, cu frumosul, 
cu fericirea. Și ori de cite 
ori, de 157 de ani și pînă 
acum, de cînd a avut loc 
premiera de succes a a- 
cestei opere, s-au ridicat 
glasuri care să spună că 
opus-ul weberian este cam 
tocit de vreme, că este 
cam desuet, că sună pro
vincial, că nu mai are de 
comunicat nimic, imediat 
au ap'ărut apărătorii, mult 
mai puternici, mult mai 
numeroși, cu 
bine întemeiate, 
demonstrat că 
acestui „prinț al 
nu pot muri. Că 
de la Weber, au 
învățat și Wagner („Tann-

duc 
extraordinar, 

aud voci- 
și ale izvoa- 
ale spiritului 

întunericu- 
:“ se arată

dar și
stăpînul 
„Freischiitz' 
un exemplu de operă

mult 
argumente 

, care au 
melodiile 
muzicii" 

de la el, 
avut de

hauser" și „Lohengrin" 
fără „Eurianthe" sint greu 
de imaginat), și Mendel
sohn, Chopin, Liszt, că 
„Invitație la vals" deschide 
drum paginilor pianistice 
ale lui Schumann; că Mal- 
her, la „centenarul We
ber", i-a dirijat și revizuit 
lucrările, că Debussy îl 
aprecia fără rezervă pen
tru compozițiile sale însu
flețite. că Richard Strauss 
îl vedea un poet al culori
lor. Și, mai departe, putem

toate acestea, prezență lu
minoasă, strălucitoare, cu 
mult succes în aria „Nu fi 
tristă draga mea". Cîteva 
portrete bine conturate, 
construite cu profesiona-

merge pînă la Hindemith, 
Stravinslci și pină astăzi.

Cea de-a treia montare pe 
scena lirică bucureșteană, 
de altfel ca și primele două, 
in regia lui Jean Rînzcscu 
este, fără îndoială, un spec
tacol căruia îi dorim săli 
pline, una dintre reușitele 
repertoriului actual. Este 
excelentă Eugenia Moldo- 
veanu în rolul Agathei, lo
godnica lui Max care-și 
cintă dragostea", melanco
lia, neliniștea dinaintea te
mutului concurs de vi- 
nătoare (actul II), chiar și 
cînd îmbracă rochia de mi
reasă (actul III); finețe în 
frazare, o adevărată inter
pretare în stil, nici un 
efect în plus, de prisos, 
exemplu de mare distinc
ție. O urmează Elena Gri- 
gorescu, în rolul veselei 
Ănnchen, puțin cam zgo
motoasă, uneori șarjînd în 
dialogurile vorbite, depă- 
nînd partitura lui Weber 
mai mult mozartian, cu

lism, cu experiență scenică, 
realizează Valentin Loghin 
— pădurarul Kuno, Eduard 
Tumageanian — țăranul Ki- 
lias, Adrian Ștefănescu — 
Kaspar, „vînătorul negru", 
(la început, în actul I, mai 
forțat, îngroșînd nuanțe 
mefistofelice, dar, reușit, 
sugerînd exact atmosfera in 
scena „Prăpastia lupilor"). 
Corneliu Fînățeanu, în ro
lul tînărului vînător Max 
(nu tot timpul la fel de 
convingător). Mai 
tim prezența lui
Iurașcu — principele Otto- 
kar, o voce de remarcat, 
Pompei Hărășteanu făcîn- 
du-ne să reținem interven
ția scurtă a pustnicului, 
Florin Hudișteanu — stra
niul Samiel.

Mai presus de toate, în 
„Freischiitz" strălucesc co
rurile. Și corul Operei 
Române, sub îndrumarea 
lui Stelian Olariu, a dat 
măsura profesionalismului

amin- 
Einil

său, a realizat remarcabil 
momentele de ansamblu: 
corurile „Trăiască cei doi 
logodnici", „Cine 
murit"; întreaga 
a bisat celebrul 
vînătorilor"! (nu 
cînd Opera Română nu a 
trăit un astfel de moment); 
apoi corul de fete „Cunu
na fecioarei" (căruia însă 
un plus de tinerețe in 
glas nu i-ar dăuna, ci 
dimpotrivă). La rîndul ei, 
orchestra, dirijată de Cor
nel Trăilescu, s-a străduit 
să dea cît mai preg
nant viață partiturii lui 
Weber. Este clar, uvertura 
nu a reușit, dar, pe parcurs, 
a fost evidentă o mai mare 
concentrare. împlinirea u- 
nor dificile pasaje, I se 
cere mai multă strălucire, 
strălucirea să secondeze si
guranța (mai ales la ală
muri), să se intre mai 
adînc în subtilitățile tim
brale.

Așadar, „Freischiitz" pe 
scena Operei Române a 
avut succes la premieră. 
S-au
dansurile exuberante, pito
rești (coregraf, Alexa Me- 
zincescu), unele arii. Totul 
curge de la sine, regia, 
semnată, așa cum am spus, 
de Jean Rînzescu, este în 
datele spectacolului obiș-

e, cine a 
asistență 
„Cor al 
știu de

aplaudat corurile,

nuit, nu aduce nimic nou; 
și, de ce să nu recunoaș
tem, am fi dorit un suflu 
proaspăt, o întinerire din 
punct de vedere al con
strucției regizorale, al jo
cului actoricesc. Nu fra
pează cu nimic costumele 
Elisabetei Benedeck (se 
puteau găsi culori mai vii 
pentru veșmintele pe care 
le îmbracă cele două fete, 
— Agathe, Annchen, pen
tru dansatori). După pă
rerea mea, neinspirate, 
construite în grabă, fără o 
documentare mai eficientă 
apar decorurile semnate de 
Roland Laub. Dacă se 
răsfoiau doar colecțiile pic
torilor romantici germani, 
spre exemplu Koch sau 
Ludovic Richter, sau J. C. 
Dahl, sau celebrele pînze 
ale lui Gaspar David Frie- 
derich, s-ar fi văzut cum 
era oglindită natura, cum 
se putea realiza cadrul co
pleșitor, misterios pentru 
o întilnire cu forțele rău
lui, cadrul feeric pentru 
o sărbătoare populară; cum 
se puteau sugera (nu nu
mai cu diafilme și efecte 
de pirotehnie), imaginile 
fantastice.

Opera „Freischiitz" se 
impune, oricum, ca un e- 
veniment al stagiunii mu
zicale bucureștene.
Smaranda OȚEANU

O PRAHOVA. împlinirea a 
25 de ani de existență a Filar
monicii de stat din Ploiești a 
prilejuit organizarea în orașul 
petrolist a unei serii de specta
cole muzicale care au beneficiat 
de participarea unor formații, 
dirijori și interpreți de prestigiu. 
Astfel, în deschiderea festivă a 
avut loc un concert simfonic la 
care și-a dat concursul Valentin 
Gheorghiu. Dirijor : Ion Baciu. 
Publicul ploieștean a mai parti
cipat, de asemenea, la o „Seară 
Brahms" susținută de baritonul 
Vasile Micu și pianistul Albert 
Guttman. în zilele ce urmează, 
pe scena muzicală ploieșteană 
se vor mai prezenta două spec
tacole : cel al corului „Madri
gal" și un concert în care dirijor 
și solist va fi violonistul .Ștefan 
Ruha. (Constantin Căpraru). 
© BISTRIȚ A-NASAUO. 5 000 
de spectatori de pe întreaga 
Vale a Birgăului au participat la 
ampla manifestare folclorică, 
înscrisă în Festivalul național 
„Cintarea României", „Alaiul 
nunților de pe Birgău". Artiști 
amatori din 10 localități — „che
mători", „chemătoare", „nănași" 
și „nuntași", precum și 10 pe
rechi de „miretei", au parcurs 
un pitoresc traseu de iarnă, in 
54 de sănii, după care la căminul 
cultural din Prundu Birgăului a 
fost prezentat spectacolul nunții 
la români. Cu deosebit interes a 
fost urmărită „Nunta de acum 
loo de ani", prezentată de co
lectivul artistic al căminului 
cultural din Mureșenii Bîrgău- 
lui. (Gheorghe Crlșan). O IAȘI. 
La Muzeul teatrului din Iași se 
desfășoară un curs public inti
tulat „Momente din istoria tea
trului universal". In cadrul aces
tuia, profesoara Ileana Berlo- 
gea, de la Institutul de artă tea
trală și cinematografică „I.L. Ca- 
ragiale" din București, a ținut 
recent prelegerea „Teatrul antic 
grec". Textele ilustrative au fost 
interpretate de actori de la 
Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri". O manifestare culturală 
consacrată sărbătoririi a 2050 de 
ani de la crearea primului stat 
dac centralizat și independent a

avut loc la Hîrlău. A conferen
țiat prof. Ștefan Airini, rectorul 
Universității cultural-științifice 
din localitate, după care colecti
vul Bibliotecii orășenești a sus
ținut montajul literar-muzical 
„Și unu-i Decebal cel Mare". 
(Manole Corcaci). © V1LCEA. 
Casa de cultură din stațiunea 
Călimănești a fost, timp de 3 
zile, gazda unei manifestări de 
propagandă tehnico-economică la 
care au participat specialiști din 
trusturile și întreprinderile de 
construcții-montaj hidro și ter- 
moenergetice din întreaga țară. 
(Ion Stanciu). O SUCEAVA. Sub 
genericul „Stagiunea permanen
tă a artiștilor amatori de la o- 
rașe și sate", în cele opt orașe 
ale județului Suceava și în cen
trul muncitoresc Broșteni au 
loc în fiecare duminică ample 
acțiuni cultural-artistice. Inițiată 
de comitetul județean de cul
tură și educație socialistă, „sta
giunea" este integrată în etapa 
de masă a celei de-a doua ediții 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", la ea luînd parte cele 
mai bune formații artistice de 
amatori din aproape toate loca
litățile. (Gh. Parascan). 0 GORJ. 
La casa de cultură a sindicatelor 
din Tîrgu Jiu a avut loc sesiu
nea de comunicări „30 de ani de 
la făurirea partidului unic al 
clasei muncitoare din România", 
organizată de secția propagandă 
a comitetului județean de par
tid, cu contribuția unor vechi 
militanți ai partidului, partici
pant! la marele act istoric de 
acum 3 decenii. (Dumitru Pru
nă). ® CONSTANTA. în cadrul 
casei de cultură din Năvodari a 
luat ființă cenaclul literar „Ni- 
colae Lablș", care grupează 
creatori locali iubitori de litera
tură și cadre didactice de la șco
lile din localitate și este condus 
de profesoara Elena Ciureanu. 
Cele mai bune lucrări sint pre
zentate publicului cu prilejul 
serilor de poezie ; de asemenea, 
in cadrul cenaclului va fi pre
zentat un ciclu de prelegeri in
titulat „De la Eminescu la Ni- 
colae Labiș". (George Mihăescu).
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Primire la primei liilnistra al guvernului

la 
a

ee

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, joi după- 
amiază, pe Ezzedin Al Mabruk. secre
tar pentru problemele petrolului din 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, președintele părții libiene 
în Comisia mixtă guvernamentală 
românorliblană de colaborare econo
mică și tehnică, care a participat 
lucrările celei de-a;V-a Sesiuni 
comisiei desfășurate la București.

Ministrul libian a rugat să 
transmită președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din partea secretarului 
general al Congresului General 
Popular al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, colonel Moam- 
mer El Geddafi, un salut cordial 
și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, de progres și înflorire con
tinuă poporului român prieten.

Mulțumind, primul ministru a ru
gat să se transmită, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, șefului 
statului libian un călduros salut, iar 
poporului libian prieten, urări de 
progres și prosperitate.

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Doresc să transmit Excelenței Voastre sincera mea apreciere pentru 
călduroasele dumneavoastră felicitări, cu ocazia desemnării mele ca 
prinț moștenitor și prim-ministru.

S'nt convins că relațiile prietenești existente între cele două țări ale 
noastre vor continua să se dezvolte în următorii ani.

Cu cele mai bune urări pentru 
bunăstarea poporului român,

SAAD
Prinț

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Guvernului Noii Zeelande. mulțumesc Excelenței Voastre 
pentru amabilul mesaj trimis cu ocazia Zilei noastre'naționale.

R. D. MULDOON
Prim-ministru al Noii Zeelande

Timpul probabil pentru zilele <le 25, 
26 șl 27 februarie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească la începutul 
intervalului, apoi temperatura va fl 
staționară. Cerul se va înnora treptat,

• SPORT ® SPORT • SPORT © SPORT • SPORT © SPORT • SPORT © SPORT

...în Danemarca, la Helsingor, 
imediat după partida România — 
R.F.G. (una din puținele evoluții 
bune ale handbaliștilor noștri, con
cretizată în scor egal cu cei ce a- 
veau să devină peste trei zile cam
pioni mondiali), antrenorii celor 
două formații erau asaltați de zia
riști cu fel de fel de întrebări. Două 
dintre răspunsurile auzite atunci 
sânt semnificative și pentru dezbate
rea de față despre problemele și 
viitorul handbalului nostru. întrebat 
’cum aprecia acel rezultat ce se clă
tinase în ultimele secunde, fiind 
gata-gata să se încline în defavoa
rea sa, antrenorul iugoslav Vlado 
Stenzel, care de cîțiva ani pregă
tește echipa R.F.G., declara hîtru : 
„Dacă toată viața am avut noroc, nu 
văd de ce n-aș fi avut și azi !“. La 
rindul său, antrenorul Nicolae Nedef 
răspundea astfel la o întrebare des
pre nivelul handbalului practicat în 
țara partenerilor noștri din acea 
seară : „Aveți un handbal bun, dar 
după numărul jucătorilor legitimați 
de care dispuneți, ar putea să fie și 
mai bun !“.

Pornind de la ceea ce se poate 
deduce din aceste răspunsuri — pe 
de o parte, că echipa României este 
lâ fel de temută, indiferent ce loc o- 
cupă la un moment dat în ierarhia 
mondială, pe de altă parte că tre
buie șă existe o corespondență de
terminantă între numărul de jucă- 
ori și nivelul handbalului practicat
tr-o țară — am purtat, deunăzi, 
antrenorul federal Nicolae Nedef, 

următoarea convorbire...
— Acest nemulțumitor loc șapte 

ocupat de reprezentativa noastră la 
ediția daneză a Campionatului mon
dial de handbal s-ar putea explica 
cumva și prin numărul de jucători 
și de echipe din campionatul intern ?

— Nicidecum. Din acest punct de 
vedere n-avem nici o scuză. Astăzi, 
handbalul competițional este răs- 
pîndit la noi în țară mai' mult ca 
niciodată. în fiecare județ este or
ganizat un campionat local, practic 
nu există oraș, în multe părți nici 
comună, unde să nu se joace hand
bal. Masa jucătorilor este mai cu
prinzătoare ca oricînd, un șir de 
factori coroborând în decursul anilor 
la crearea unei asemenea situații 
privilegiate : .marile succese pe plan 
internațional, care au atras copiii și 
tinerii spre sportul în care activau 
un Gruia, un Gațu, un Birtalan ; 
existența unui larg eșalon de teh
nicieni cu calificare superioară, atît 
la cluburi cît și în învățămînt, într-o 
sumedenie de localități — beneficiu 
de care încă nu se pot bucura alte 
jocuri sportive ; ușurința cu care se 
poate amenaja un teren cu două 
porți mici în curțile școlilor, în 
parcuri, la marginea satelor ori prin
tre blocurile de locuințe. Putem 
spune, deci,, că numărul de jucători 
și cadre specializate — care, evident, 
de-ar mai crește și mai bine ar fi ! 
— este suficient pentru a propulsa 
înalta performanță.

— Atunci, dacă avem jucători, ce 
ne lipsește ?

— Ne lipsesc marii jucători. în 
competițiile interne activează mai 
mulți handbaliști ca altădată, dar 
nivel reprezentativ nu dispunem de 
valori pe măsură.

înțelegem, cu alte cuvinte, că 
problema nr. 1 ar fi decalajul prea 
mare între cerințele ce stau în fața 
reprezentativei României pe plan 
internațional și nivelul competițiilor 
interne. Cum vi-1 explicați ?

la

ÎN CÎTEVA
MOSCOVA 23 (Agerpres). — Ieri 

la Moscova, în concursul atletic' pe 
teren acoperit pentru premiul zia
rului „Izvestia", atleta româncă Maria
na Suman a obținut o frumoasă vic
torie, terminînd pe locul 1 în proba 
de 800 m plat, cu timpul de 2’6”!/10. 
Pe ’ocul doi s-a clasat o altă spor
tivă româncă, Elena Tărîță — 2’07”2/ 
10, iar locul trei a revenit sportivei 
maghiare Irena Lipcsei.

con- 
teleco- 
în alte

în timpul convorbirii s-au eviden
țiat, cu satisfacție, ascensiunea și 
diversificarea relațiilor româno-libie- 
ne în spiritul înțelegerilor convenite 
în cadrul întîlnirilor și convorbirilor 
care au avut loc între șefii de stat 
ai celor două țări, etapă importantă 
în dezvoltarea cooperării economice, 
tehnice și a schimburilor comerciale. 
S-a relevat, de asemenea, că rezul
tatele rodnice ale sesiunii Comisiei 
mixte vor contribui la adîncirea re
lațiilor bilaterale, lărgirea 'schimbu
rilor comerciale, extinderea coope
rării în domeniile petrolului, 
strucțiilor, transporturilor și 1 
municațiilor, agriculturii și 
sectoare de activitate.

La convorbiri a participat 
șui Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționalei

Au fost de față Nicolae Vereș, am
basadorul țării noastre la Tripoli, și 
Aziz Omar Shanib, ambasadorul Li
biei la București.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

tovară-

fericirea dumneavoastră personală și

AL ABDULLAH AL SABAH 
moștenitor și prim-ministru 

al Statului Kuweit

începînd din vestul țării. Vor cădea 
ploi locale în 'a doua parte a intervalu
lui, mai frecvente în Crișana, Banat, 
Oltenia și Muntenia. Vîntul va sufla în 
general slab. In București : Vremea va 
continua să se încălzească, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil cu înnorări mai accentuate în a 
doua parte a intervalului cînd va ploua. 
Vînt slab pînă la moderat. La începutul 
intervalului, dimineața și seara, ceață.

Convorbire cu antrenorul federal Nicolae NEDEF

— Dați-mi voie să pornesc de la 
copii, fiindcă astăzi nu culegem roa
dele așteptate din cauză că n-am 
lucrat bine cu copiii, iar nădejdile 
noastre de miine sînt tot ei, copiii. 
Programul elevilor este atît de în
cărcat, încît nimeni dintre ei n-ar 
mai putea acum să facă față la ni
vel înalt tuturor obligațiilor ; de a- 
ceea — ținînd seama că la învăță
tură nu se poate face nici un rabat 
— ar fi în interesul sportului și, în

Handbalul nostru in lumina Campionatului mondial 
și in perspectiva Jocurilor Olimpice (III)

artistică, unele șe-

perspectivă, în interes național, dacă 
acei elevi care sînt angrenați în 
competiții de semiperformanță ori 
sînt încadrați la cluburi să fie scu
tiți de obligații extrașcolare cum ar 
fi : activitatea ..........
dințe sau alte acțiuni obștești. Este 
mai presus de orice discuție că un 
copil nu poate ajunge vîrf sportiv 
dacă nu se antrenează 300 sau 400 
ore pe an ; or, din ce buget de timp 
să ia el aceste ore dacă nu din cel 
al activităților extrașcolare 1 Pentru 
că de mai mulți ani nu se proce
dează astfel, apar tot mai puține 
virfuri sportive din rîndul elevilor 
(care încearcă să facă de toate, dar 
nimic ca lumea), nu numai handba
lul, ci și alte discipline resimțind a- 
ceastă penurie.

— Probabil că tot așa vă explicați 
și regresul handbalului studențesc. 
Folosesc termenul „regres", gindin- 
du-mă că, dacă în urmă cu 8—10 
ani, centre universitare ca Timișoa
ra, Cluj-Napoca, Galați, București, 
Iași reprezentau ceva în handbalul 
românesc — hotărind campioni și 
oferind talente naționalei — astăzi 
echipele din aceste orașe nu mai 
contează practic ca valori competi
tive și pepiniere.

— Aici este primul eșalon în care 
se observă insuficiențele fizice și 
tehnice ale handbaliștilor formați în 
școală. în continuare se adaugă de
ficiențele relațiilor club universitar- 
școlile din zonă (în sensul că uni
tatea de învățămînt superior nu „pa-, 
tronează”, cum ar trebui, activitatea 
sportivă din unitățile de învățămînt 
liceal), se adaugă și unele dețicien- 
țe din procesul de instruire, iar dacă 
mai precizăm că și în cazul clubu
rilor neuniversitare lucrurile nu stau 
mai bine, înțelegem că lotul națio
nal trebuie selecționat dintr-un cerc 
de handbaliști încă insuficient for
mați. Și atunci, in pregătirea cen
tralizată sîntem nevoiți să dezvoltăm 
calități fizice și să lucrăm pentru 
prinderea și pasarea mingii, în loc 
să ne ocupăm de tactică, de omoge
nizare, de antrenamente specifice pe 
posturi. Pentru că „produsul" care 
vine la Iot nu este foarte bine „fi
nisat", randamentul lotului suferă.

— Din generațiile anterioare ajun
geau la echipa națională mai mulți 
handbaliști formați așa cum ar 
trebui ?

— Oricum, mai mulți decît acum. 
Dar mai este de spus ceva : în timp 
ce la noi jucătorii de mare valoare 
— de excepție, cum le spunem — 
s-au cam rărit, exigențele pe plan '

RÎNDURI
© Turneul internațional de hochei 

pe gheață pentru „Cupa Federației" 
s-a încheiat ieri la Poiana Brașov cu 
succesul echipei cehoslovace Dukla 
Trencin care a totalizat 7 puncte, 
fiind urmată în clasament de selec
ționata divizionară a țării noastre — 
3 puncte și de echipa Dizelist Penza 
(U.R.S.S.) — 2 puncte. în ultimul 
meci al competiției, Dizelist Penza a 
întrecut cu scorul de 5—3 (1—0, 3—0, 
1—3) selecționata divizionară română.

de la crearea Armatei sovietice
Recepție

Cu prilejul aniversării a 60 de. ani 
de la crearea Armatei Sovietice, am
basadorul U.R.S.S. la București, V. I. 
Drozdenko, a oferit, joi seara, o re
cepție.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Rădulescu, Ion Dincă, 
Mihai Dalea, general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului politic superior al 
armatei, Dumitru Turcuș și Con-

Depuneri de coroane de flori
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 

a Armatei și flotei maritime militare 
sovietice, la Monumentul eroilor so
vietici din Capitală a avut loc, joi 
dimineața, solemnitatea depunerii de 
coroane de flori din partea Ministe
rului Apărării Naționale și Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești.

A fost, de asemenea, depusă o co
roană de flori din partea Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Au participat general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului politic superior al 
armatei. Dumitru Gheorghe. vicepre
ședinte al consiliului popular muni-

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 

româno-libiene de colaborare economică și tehnică
Joi s-au încheiat la București lu

crările celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-libiene de colaborare economică 
și tehnică.

Delegația română a fost condusă 
de Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, președintele părții române 
în comisie, iar delegația libiană de 
Ezzedin Al Mabruk, secretar pentru 
problemele petrolului, președintele 
părții libiene în comisie. i

în cadrul lucrărilor, cele două 
delegații și-au exprimat satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a relațiilor 
economice dintre cele două țări, re
lații care se dezvoltă pe baza apli
cării în practică a acordurilor și in-

mondial au sporit mereu. După cum 
■ știți, am funcționat ca antrenor la 

lot în toate etapele anterioare și pot 
spune in cunoștință de cauză : după 
ce am câștigat titlul mondial, au -ie—; 
și-t in evidență numai lucrurile buhe, 
cele rele — care existau și atunci — 
au pălit ; după ce n-am mai cîștigat 
— ba am ocupat chiar un loc neo
norabil — ies în evidență, cum e 
firesc și necesar, mai cu seamă de
ficiențele. Iar deficiențele devin fa-

tale pe măsură ce în lumea hand
balului echilibrul de forțe e tot mai 
strîns. Introducerea 
Jocurile 
în jurul 
muncesc 
medalii.
dovadă că un handbal reputat, cum 
e cel cehoslovac, nu reușește de o 
bună bucată de vreme să revină ; în 
Danemarca s-a plasat pe locul 11 !

— E greu, e din ce în ce mai greu. 
Totuși, la ce ne putem aștepta de la 
handbalul nostru ?

— Turneele ’77 și mondialele ’78, 
așa cum au fost ele, au impus aten
ției o serie de tineri care pot de
veni mari jucători : Durău, Stingă, 
Flangea, Folker, Bedivan, Voinea 
Măricel și alții. Noi vom lucra cu 
ei și cu alții, cu toată seriozitatea 
și speranța, înlăturînd autocritic gre
șelile de pînă acum. Dar depinde 
foarte mult și de ei, de responsabi-

handbalului la 
Olimpice a sporit interesul 
său și tot mai multe țări 
pentru a fi capabile de 

De aceea e tot mai greu —

(Urmare din pag. I)
mști și amatori au obținut permisul 
de conducere in ultimii cinci ani, nu
mărul cel mai mare de accidente 
fiind provocat tocmai de cei cu ex
periență redusă la volan. Slaba pre
gătire a unor șoferi se datorează nu 
numai lipsei de experiență îndelun
gată, ci și faptului că în unele școli 
de șoferi amatori și chiar profesio
niști se folosesc metode de învăță- 
mint învechite, regulile de circulație 
se însușesc mecanic, conducerea 
practică se face în mod simplist, 
unele cadre didactice și instructori 
nu depun eforturi pentru perfecțio
narea pregătirii lor profesionale și 
pedagogice. Va trebui să se promo
veze pe scară tot mai largă normele 
conducerii preventive și ale politeței 
rutiere, fără de care nu mai pot fi 
asigurate în zilele noastre cursivitatea 
și siguranța circulației. Pentru că 
— așa cum arăta în cuvîntul său Ja 
consfătuire tovarășul Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor — șoferului i se cere acum 
nu numai cunoașterea și respectarea 
întocmai a regulilor de circulație, și 
de conducere a mașinii, ci și capaci
tatea de anticipare și evitare a si
tuațiilor periculoase, sentimentul de 
solidaritate și întrajutorare cu ceilalți 
participanți la trafic.

Securitatea circulației continuă să 
fie periclitată și din cauza numeroa
selor abateri ale șoferilor profesio
niști de la regulile de deplasare a 
acestora pe drumurile publice, a lip
sei de supraveghere din partea echi
pelor speciale de control ale unor 
ministere și întreprinderi, a șefilor 
de garaje și autobaze. Numai in 
anul 1977 au fost depistate zeci 
de mii de autovehicule proprietatea 
statului care efectuau curse fără for
me legale, alte 20 000 erau folosite în 
interes personal, iar 52 000 au fost gă
site parcate la domiciliile șoferilor. 
Toate acestea aduc mari pagube 
materiale, prin risipa de combustibil, 
uzura mașinilor și diminuarea veni
turilor statului, constituind în același 
timp surse de profituri personale ili-

9

de șefi de 
Constan? 
ministru- 

actlviștî de

stantin Olteanu, adjuncți 
secție la C.C. al P.C.R., 
tin Oancea, adjunct al 
lui afacerilor externe, 
partid și de stat, membri ai condu
cerii A.R.L.U.S., generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în 
tră, atașați militari, alți 
corpului diplomatic.

tara noas- 
membri ai

(Agerpres)

cipal, generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, general-maior A. M. Ku- 
ciumov, atașatul militar, aero și na
val al U.R.S.S. în țara noastră, mem
bri ai ambasadei.

Au fost de față atașați militari 
acreditați la București.

în cursul aceleiași zile au fost de
puse coroane și jerbe de flori și la 
monumentele și cimitirele ostașilor 
sovietici de la Herăstrău, Jilava, și 
din alte localități.

(Agerpres)

țelegerilor convenite cu prilejul întîl
nirilor și convorbirilor dintre condu
cătorii celor două țări,1 Nicolae 
Ceaușescu și Moammer El Geddafi.

La încheierea tratativelor, pre
ședinții celor două părți în comisie 
au semnat protocolul sesiunii, care 
prevede intensificarea și adîncirea 
colaborării și- cooperării în domeniile 
petrolului, transporturilor, telecomu
nicațiilor, construcțiilor și agricultu
rii și în alte sectoare economice, pre
cum și lărgirea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri dintre Româ
nia și Libia, pe baza avantajului 
reciproc, în scopul înfăptuirii progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială ale celor două țări.

(Agerpres)

litatea și ambiția lor. De condiții nu 
se pot plânge, au condiții excelente. 
Le lipsește însă acea pasiune îm
pinsă pînă la paroxism...

— Acea pasiune care la întoarce
rea Totului din Danemarca îl adu
sese pe marele Gruia la aeroport, 
cu lacrimi îp ochi și cuvinte de îm
bărbătare, pe buze...

— Exact. Tinerii noștri trebuie să 
înțeleagă — și le vom explica aceasta 
atît în ședința de analiză din zilele 
următoare, cit și după aceea — că, 
dacă doresc să calce pe urmele ma
rilor generații de handbaliști cu care 
s-a mîndrit și se mîndrește Româ
nia, trebuie să se dăruiască întru 
totul acestui sport. Sigur că nu e 
ușor, dar ca să ajungi la satisfac
țiile ce nu sînt La îndemîna altor 
colegi de generație trebuie să te 
deosebești de aceștia prin muncă și 
spirit de sacrificiu în viața particu
lară. Aceasta — în legătură cu ju
cătorii de azi. Pentru jucătorii de 
miine, spuneam la început ce-ar fi 
bine să facem încă de pe acum.

...Așadar, în handbalul . nostru nu 
avem puțini jucători, avem puține 
valori. Fără îndoială, pentru a avea 
mai multe, sînt necesare — pe lingă 
cele opinate mai sus de antrenorul 
federal — și îmbunătățiri, chiar 
foarte serioase, în alte compartimen
te : în sistemulvcompetițional intern, 
în metodele deJ instruire, în colabo
rarea specialiștilor din această dis
ciplină sportivă, în întocmirea ca
lendarului internațional al echipelor 
de club ș.a.m.d. Dar despre aseme
nea aspecte vom stărui mai pe larg 
în celelalte anchete care vor vedea 
lumina tiparului în cadrul dezbate
rii deschise de „Scânteia" pe tema 
„Handbalul nostru în lumina Cam
pionatului mondial și în perspectiva 
Jocurilor Olimpice".

G. MITROI

cite și cauze direct generatoare de 
accidente.

— In afară de om — șofer sau pie
ton — un număr destul de mare de 
accidente se produc si din „vina" 
celorlalți doi factori principali ai 
traficului rutier — mașina si drumul.

— într-adevăr, numai în anul 1977 
au fost găsite circulînd peste 164 000 
de mașini de toate tipurile cu defec
țiuni, unele dintre ele grave, consti
tuind adevărate pericole pentru sigu
ranța circulației. Se vor lua măsuri 
pentru ca verificările tehnice anuale

ÎMBUNĂTĂȚIREA circulației rutiere
1 ?

să se execute cu mai multă exigență 
și cu aparatură adecvată, scoțindu-se 
imediat din circulație autovehiculele 
cu stări tehnice necorespunzătoare, 

în privința drumurilor, trebuie ară
tat că, deși s-a ajuns ca 95 la sută 
din drumurile naționale să fie mo
dernizate, rețeaua rutieră județeană 
prezintă încă destule neajunsuri, 
astfel că, practic, traficul se concen
trează în proporție de 60 la sută pe 
arterele modernizate, fapt care duce 
la supraîncărcarea și chiar depășirea 
capacității de circulație a unor dru
muri. De aici, necesitatea organizării 
unor ample acțiuni în localități și in 
afara acestora, pentru modernizarea, 
repararea și mai buna întreținere a 
drumurilor, acțiuni care se înscriu — 
așa cum sublinia la consfătuire tova
rășul Ion Gheorghe, vicepreședinte al 
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare — în preocuparea 

■ generală a organelor locale ale pute
rii și administrației de stat pentru 
îmbunătățirea sistematizării traficu
lui în orașe, a condițiilor de circula
ție pe drumurile locale și a desfășu
rării transportului în comun.

— In ultima vreme se vorbește tot 
mai mult de necesitatea educației

Cu prilejul aniversării victoriei din 
februarie 1948 a oamenilor muncii din 
Cehoslovacia, joi la amiază a fost or
ganizată la Ambasada Republicii So
cialiste Cehoslovace la București o 
conferință de presă.

Vorbind despre însemnătatea eve
nimentului aniversat, ambasadorul 
Cehoslovaciei în țara noastră, Lumir 
Hanak, a relevat faptul că victoria 
Împotriva reactiunii interne din fe
bruarie 1948 a reprezentat primul pas 
in cucerirea de către clasa munci
toare, în frunte cu Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, a întregii puteri 
politice, mareînd trecerea la construi
rea societății socialiste. Vorbitorul a 
evidențiat apoi succesele dobîndite în 
cele trei decenii de poporul cehoslo
vac în dezvoltarea potențialului eco
nomic al țării, în făurirea unei' socie
tăți conforme cu aspirațiile sale de 
libertate și progres.

Abordînd tema relațiilor inter
naționale. a conlucrării strînse cu 
statele socialiste, ambasadorul ceho
slovac a menționat cursul ascendent 
al tradiționalelor legături prietenești 
cehoslovaco-române, subliniind con
tribuția hotărîtoare a întîlnirilor si 
convorbirilor dintre tovarășul Gustav 
Husak și tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la întărirea și 
multiple planuri a colaborării dintre 
Partidul Comunist din Cehoslovacia 
și Partidul Comunist Român, dintre 
cele două țări, pentru binele popoare
lor noastre, pentru triumful cauzei 
socialismului, înțelegerii și păcii în 
lume.

extinderea pe

(Agerpres)

Cronica zilei
în cadrul manifestărilor consacrate 

apropiatei sărbătoriri a Zilei națio
nale a Marocului, joi la amiază a 
avut loc în Capitală, sub egida Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, deschiderea ex
poziției de grafică „Imagini din 
Maroc", cuprinzînd lucrări realizate 
de Mihai Beciu.

La vernisaj au participat membri 
ai conducerii I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, un 
numeros public. Au fost prezenți 
membri ai Ambasadei Marocului la 
București. Cu acest prilej, scriitorul 
loan Grigorescu și Abdelali Serraj, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Maro
cului la București, au rostit alocu
țiuni.

★
Joi a fost semnată în Capitală în

țelegerea de colaborare între Uniu
nea scriitorilor din România și U- 
niunea scriitorilor din U.R.S.S. pe 
anii 1973—1979.

Documentul prevede participarea 
unor delegații de scriitori la manifes
tări literare organizate în cele două 
țări, schimburi de publicații, mate
riale documentare și informații, 
popularizarea valorilor scrisului din 
România și U.R.S.S.

înțelegerea a fost semnată de Ion 
Hobana, secretar al Uniunii scriito
rilor din țara noastră, și Alim Ke- 
șokov, secretar al conducerii Uniunii 
scriitorilor din U.R.S.S.

(Agerpres)

La 1 martie 1978 - 
Pronoexpres 
„Mărțișorul"

La 1 martie va avea loc tradi
ționala tragere extraordinară 
Pronoexpres a „Mărțișorului", 
organizată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport după a- 
ceeași formulă tehnică a tragerii 
extraordinare Pronoexpres a 
Noului An, care s-a bucurat de 
un mare succes. Cîștigătorilor li, 
se acordă autoturisme „Dacia» 
1 300“, excursii în U.R.S.S. sau" 
R.P. Bulgaria — Turcia, sau 
R.P. Bulgaria — Grecia, precum 
și cîștiguri în bani de valoare 
fixă și variabilă.

Se efectuează 13 extrageri re
partizate în 4 faze. Se extrag în 
total 72 de numere. Cîștigurile 
se acordă pe 20 de categorii. De 
reținut : cîștigurile atribuite la 
faza a IlI-a — suplimentară — 
se suportă din fondul special al 
sistemului Pronoexpres. Partici
parea se face pe bilete de 6. 15 
și 25 lei varianta simplă, achi
tată integral sau sfert, cu men
țiunea că numai biletele de 25 
lei au drept de participare la 
toate cele 13 extrageri. Pe bile
tele combinate sau „cap de pod" 
se pot obține însemnate suite de 
cîștiguri. Vînzarea biletelor se 
face pînă la 28 februarie a.c.

rutiere. Prin ce căi, forme si mijloa
ce se realizează?

— Educația rutieră privește, prac
tic, întreaga populație — de la copi
lul de grădiniță pînă la persoana cea 
mai în vîrstă. Un rol de cea mai 
mare importantă — după cum remar
ca la consfătuire tovarășul Petre Con
stantin, adjunct al ministrului educa
ției și învățămîntului — revine școlii, 
atît în cadrul celor 9 lecții speciale pe 
teme de circulație, ce se predau în 
fiecare clasă anual, cît și în cadrul 
altor activități instructiv-educative.

în spiritul indicațiilor și orientărilor 
date de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al 
hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului privind perfecționarea le
gislației noastre socialiste, centrul de 
greutate al activității de educație ru
tieră, de întărire a disciplinei șofe
rilor și pietonilor, de formare a con
vingerii și deprinderilor de depla
sare corectă și în siguranță pe dru
murile publice îl vor constitui tot 
mai mult colectivele de muncă, școa
la, familia.

— Schimbările intervenite in cir
culația noastră rutieră, in creșterea 
complexității sale, impun si îmbună
tățirea reglementărilor juridice in 
acest domeniu ?

— Fără îndoială. în acest sens, 
odată cu apariția noii legislații pe
nale și contravenționale și, în strînsă 
legătură cu aceasta, se elaborează și 
Codul circulației rutiere. Prin regle
mentările ce le va cuprinde, el va 
exercita o influență sporită în creș
terea nivelului de ordine și disciplină 
pe drumurile publice și în preveni
rea mai eficientă a accidentelor. Pînă 
atunci, în ce privește organele de 
miliție care, potrivit legii, poartă

Magistralele Magdeburgului
Imaginea a ceea ce este astăzi re

giunea Magdeburg în contextul am
plelor eforturi constructive desfășu
rate la scara întregii țări ne-a fost 
prezentată de Kurt Ranke, președin
tele Consiliului regional. Am reținut 
cu acel prilej cîteva cifre definitorii: 
întreprinderile regiunii realizează 6,4 
la sută din producția națională. 20,5 
la sută din producția de mașini gre
le, 68 la sută din mașinile-unelte ; 
95 la sută din tractoare și sută la 
sută din televizoarele care se produc 
in R, D. Germană vin din această 
regiune. De asemenea, regiunea de
ține cea mai mare suprafață agricolă 
a țării. „Dar, pentru a fi cît mai con
cludentă, o vizită la noi trebuie să 
înceapă cu obiectivul cel mai repre
zentativ al Magdeburgului de astăzi 
— Combinatul de mașini grele «Ernst 
Thălmann»" — ne-a recomandat pre
ședintele Consi
liului regional.

SKET — pre
scurtare folosită 
de localnici pentru 
denumirea combi
natului ■— este un gigant industrial în 
care lucrează 13 500 metalurgiști. 
Se produc aici de la strunguri și ra- 
boteze, pînă la prese și laminoare. 
Ne oprim în hala unde se montează 
laminoarele. în jurul coloșilor de me
tal, din aparatele de sudură mînuite 
cu îndemînare de muncitori țîșnesc 
jerbe albastre de seîntei. Maistrul 
Paul Schiimichen, un veteran al uzi
nei, cu mult mai în vîrstă decît „bă
ieții" din echipa sa, care par abia 
trecuți de pragul adolescentei, ne 
vorbește cu înflăcărarea specifică ce
lor care-și îndrăgesc cu ardoare pro
fesia. „Laminatele sînt elemente de 
nelipsit din foarte multe obiecte 
și construcții metalice, fie că e vorba 
de frigidere, de sobe de gătit, auto
mobile, poduri sau nave. Pentru a 
obține asemenea produse de calitate 
trebuie să ai laminoare bune. Iată 
de ce eforturile noastre se îndreaptă 
spre realizarea de instalații tot mai 
perfecționate". Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît uzina are de apărat un 
renume. Laminoarele de la SKET 
funcționează în aproape 40 de țări, 
iar la tîrgul de la Leipzig aceste pro
duse au obținut mai multe medalii 
de aur. De altfel, întregul colectiv 
al uzinei și-a făcut din aplicarea ce
lor mai noi cuceriri ale tehnicii în 
construcția de mașini grele una din 
preocupările sale permanente. Acesta 
este un obiectiv de frunte în între
cerea socialistă pentru realizarea o- 
biectivelor stabilite de cel 
IX-lea Congres al P.S.U.G., 
stabilit — printre orientările 
pale ale dezvoltării economiei 
în actualul plan cincinal — pe lingă 
creșterea substanțială a producției de 
mașini-unelte, realizarea de noi per
formanțe tehnice în acest domeniu.

...Zielitz ar putea fi o localitate de 
sine stătătoare, dar e socotită ca fă- 
cînd parte din Magdeburg. Un tren 
orășenesc scurtează distanta pînă în 
centrul orașului la cîteva zeci de mi-

însemnări de călătorie

de-al 
care a 
princi- 
R.D.G.

Adunarea generală anuală a Academiei
de științe agricole și silvice

Joi a avut loc in Capitală aduna
rea generală anuală a Academiei de 
științe agricole și silvice. Au parti
cipat tovarășii Nicolae Giosan, pre
ședintele academiei, Ion Ursu, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Angelo Mlcu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul agriculturii si industriei 
alimentare, membrii și membrii co
respondenți ai academiei, cercetători 
si cadre didactice din s întreaga tară, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale.

în cadrul adunării au fost dezbă
tute și aprobate măsurile, căile si 
metodele de ridicare a nivelului ca
litativ al cercetării științifice din a- 
gricultură, industrie alimentară, gos
podărirea apelor și silvicultură, in 
vederea realizării sarcinilor stabilite 
de Conferința Națională a partidului, 
de recenta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R. consacrată proble
melor agriculturii.

în încheierea lucrărilor, participan- 
ții au adresat tovarășului 
Ceaușescu o telegramă, în 
scrie. între altele : Oamenii 

Nicolae 
care se 

de stiin-

principala răspundere pentru sigu
ranța circulației, am luat măsuri pen
tru înlăturarea unor neajunsuri și 
deficiențe în organizarea, suprave
gherea și controlul deplasării auto
vehiculelor și pietonilor, pentru a 
combate cu mai multă fermitate și 
exigență indisciplina rutieră, pentru 
creșterea rolului agentului de circu
lație, al oricărui cadru de miliție in 
acțiunea de prevenire a evenimen
telor rutiere.

— Prevenirea este condiția sine 
qua non a unei circulații sigure, ci

vilizate, pentru că, nicăieri mai mult 
ca in acest domeniu, făptui consumat 
nu mai poate fi remediat. Ce mă
suri se preconizează in acest scop?

— Consfătuirea pe țară din 21 fe
bruarie a supus dezbaterii participan- 
ților un amplu program de mă
suri pe perioada 1978—1980 privind 
îmbunătățirea condițiilor de desfășu
rare a traficului rutier, creșterea 
gradului de siguranță a circulației 
rutiere și prevenirea accidentelor. 
Acest program de măsuri — care ur
mează a fi definitivat — a fost întoc
mit împreună cu peste 20 de ministe
re, organe și organizații centrale de 
masă și obștești, cu sarcini și răspun
deri nominalizate pe acțiuni și ter
mene de executare. Sînt măsuri de 
natură organizatorică, tehnică, știin
țifică și educațională. Dintre mă
surile menite să ducă la întărirea 
disciplinei rutiere și prevenirea ac
cidentelor aș aminti pe cele . pri
vind: efectuarea sistematică de con
troale comune ale organelor de mi
liție, echipajelor unităților subordo
nate ministerelor, organelor centrale 
și consiliilor populare; generalizarea 
în practică a normelor conducerii 
preventive; testarea psihologică și a 

nute. In anii ultimului plan cincinal 
a fost construită aici o modernă uzi
nă de îngrășăminte potasice, repre
zentativă într-o multitudine de sen
suri : înaltă tehnicitate, utilaj mo
dern și complex, realizat în întregi
me de industria țării, unitate de va
lorificare a resurselor autohtone —■ 
minereurile de potasiu. Uzina pro
duce 900 000 tone îngrășăminte pota
sice anual, ceea ce reprezintă 30 la 
sută din întreaga producție a țării. 
Procesul tehnologic este condus de 
la un centru de comandă, unde lu
crează o echipă de 5 operatori și un 
inginer.

Galeriile din care se extrage pota- 
sa nu prea mai au multe asemănări 
cu minele „clasice". Minerii sînt acum 
mașiniștii instalațiilor tehnice com
plexe, ei nu mai vin în contact di
rect cu rocile. Prin aceste galerii — 

largi autostrăzi 
subterane — cir
culă autocamioa
ne, motociclete și 
tractoare. „Dacă 
pe autostrăzile 

noastre ați văzut numeroase -Dacia», 
aici veți întilni tractoare românești, 
care se împacă foarte bine cu mun
ca în subteran" — ne-a atras atenția 
Rolf Schilling, directorul întreprin
derii.

...Frămintările vremurilor au fă
cut din Magdeburg o așezare a con
trastelor arhitectonice. Oraș la răs
cruce de drumuri, cînd fortăreață, 
cînd centru comercial, șansă și ne
șansă în același timp, el are însem
nate în cronica sa alternări bruște 
de înflorire și decădere. Dună răz
boiul de 30 de ani, renașterea orașu
lui a durat mai bine de 100 de ani. 
Acum, la mai bine de trei decenii 
de la cel de-al doilea război mon
dial, nu se mai poate vorbi de re
construcție, deoarece Magdeburgul se 
află în fața propriei redimensionări. 
în afara magistralelor moderne, au 
fost construite cartiere întregi, cu aer 
mereu împrospătat de fîntîni arte
ziene și zone verzi, cu vaste spații 
comerciale. Magdeburgul este totoda
tă principalul punct de intersecție 
al “
R.D.
prim 
aici 
spre 
R.D. 
Anual sînt transbordate la Magde
burg 3 milioane tone de mărfuri. E 
ușor de imaginat activitatea portuară 
dacă se știe că, în fiecare an, anco
rează aici aproximativ 6 000 nave 
fluviale din diferite țări.

O călătorie pe canalele ce traver
sează regiunea Magdeburg îți oferă 
priveliști de un pitoresc ireal. Dar 
navele, în primul rînd, nu transpor
tă turiști, ci plante furajere. îngră
șăminte chimice, ciment, cărbune... 
Mărfuri cu valoare simbolică pentru 
eforturile locuitorilor de pe aceste 
meleaguri.

drumurilor fără pulbere din 
Germană, care-i conferă locul de 

i port fluvial al republicii. De 
pornesc șlepuri autopropulsate 
cele patru puncte cardinale ale 
Germane și spre statele vecine.

Constantin VARVARA

ță, cercetătorii, toți lucrătorii din u- 
nitățile academiei țin să vă exprirrie, 
tovarășe secretar general, profunda 
gratitudine și recunoștință pentru 
permanenta, neobosita si stăruitoarea 
dumneavoastră preocupare. îndruma
re și sprijin acordate cercetării știin
țifice. într-un spirit de puternică an
gajare socială, participantii la adu
nare au stabilit măsurile concrete 
care să duca la accelerarea introdu
cerii în producție a rezultatelor cer
cetării științifice, a generalizării ex
perienței înaintate, creșterii răspun
derii cercetătorilor în realizarea, de 
către unitățile de producție, a para
metrilor prevăzuțl în programele de 
cercetare.

Vă asigurăm. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că toți oamenii . 
muncii de pe tărîmul științelor agri
cole, industriei alimentare, gospodă
ririi apelor și silvice nu vor precupeți 
nici un efort pentru ca activitatea lor 
de creație să-și găsească împlinirea 
în sporirea rodniciei muncii întregu
lui nostru popor.

(Agerpres)

în acest 
teritoriale 
producția 
medicală, 
a șoferi-

aptitudinilor celor care vor să de
vină șoferi și înființarea 
scop a unor laboratoare 
dotate cu aparatură din 
internă ; reexaminarea 
psihologică și profesională 
lor care comit repetate încălcări ale 
regulilor de circulație ; dotarea auto
vehiculelor statului cu tahografe și 
controlarea permanentă a acestora ; 
extinderea folosirii centurii de sigu
ranță. Comitetele executive ale con
siliilor populare, în colaborare cu or
ganele de miliție, vor analiza nece
sitatea sistematizării circulației și în 
alte localități, în afara celor 150 de 
centre urbane de pînă acum, îmbu
nătățirea semnalizării prin indica
toare iluminate și reflectorizante, in
stalarea la trecerile de pietoni a 
becurilor cu vapori de natriu, 
care au luminozitate sporită și 
consum redus de energie elec
trică, instalarea de semafoare elec
trice comandate de pietoni, extinderea 
sistemului de „undă verde" și a te
leviziunii cu circuit închis. Pentru 
perfecționarea pregătirii viitorilor 
șoferi, se vor extinde folosirea de 
metode și mijloace tehnice moderne 
de însușire a cunoștințelor teoretice 
și practice, perfecționarea sistemului 
de examinare pentru obținerea per
misului de conducere. Importante a- 
tribuții revin cercetării științifice în 
domeniul tehnicii, sociologiei, psiho
logiei, medicinii etc., în studierea și 
formularea de concluzii și propuneri 
utile pentru fundamentarea deciziilor 
în probleme principale ridicate de 
dimensiunile actuale și în perspec
tivă ale traficului rutier. Esențial 
este acum ca toate aceste măsuri și 
încă multe altele, deosebit de im
portante, cuprinse în programul de 
care am amintit, să fie transpuse în 
viață întocmai, punct cu punct. A- 
ceasta, intrucît în buna desfășurare 
a circulației și prevenirea accidente
lor sînt interesați, deopotrivă, fiecare 
cetățean al țării, fiecare familie și 
colectivitate, întreaga noastră socie
tate, care pune mai presus de toate 
omul, ocrotirea valorilor sale umane 
și materiale.

/
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Interesele fundamentale ale popoarelor,

cerințele stringente ale apărării păcii impun

Propunerile și considerentele României prezentate la sesiunea 
Comitetului de dezarmare de la Geneva

GENEVA 23 (Agerpres). — Actuala sesiune a Comitetului pentru
.. .12___ _2_2...2.2i și
de dezarmare, o serie de delegați 
cuprind propunerile țărilor lor in

dezarmare are înscrisă pe agenda sa de lucru problema elaborării 
adoptării unui program cuprinzător 
prezentind documente de lucru 
această chestiune.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 
plenare de joi, șeful delegației româ
ne, ambasadorul Constantin Ene, a 
expus propunerile și considerentele 
României în problema programului 
cuprinzător de dezarmare: Propune
rile prezentate sînt izvorîte din con
cepția partidului și statului nostru 
privind dezarmarea, cuprinse în do
cumentele Congresului al XI-lea al 
P.C.R., în documentul de poziție pre
zentat la O.N.U. de țara noastră în 
această problemă în anul 1975, pre
cum și în documențele de lucru in
troduse de delegația română la Co
mitetul pregătitor al sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării.

Elaborarea unui program cuprin
zător de dezarmare — a arătat re
prezentantul român — constituie o 
datorie mai veche a comitetului, iar 
necesitatea lui a apărut în condițiile 
sporirii îngrijorării comunității inter
naționale față de creșterea fără pre
cedent a înai«nărilor, în special a celor 
nucleare, a înțelegerii faptului 
dezarmarea este o chestiune de 
teres general și reclamă eforturi 
tense din partea tuturor statelor.

Actualitatea • și urgența elaborării 
programului au dobîndit noi valențe 
în contextul pregătirilor pentru se
siunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării, a 
subliniat vorbitorul. Evaluarea rezul
tatelor negocierilor de pînă < 
în domeniul dezarmării arată 
adoptarea disparată, incoerentă, 
unor măsuri, fără coordonare în 
drul unei viziuni generale și 
perspectivă, adeseori periferice, față 
'de problemele reale ale cursei înar
mărilor, nu au declanșat un proces 
real de dezarmare. Măsurile de 
dezarmare adoptate pînă în prezent 
nu sînt convingătoare și, în conse
cință, nu au reușit să mobilizeze 
eforturile statelor în direcția dezar
mării. Iată de ce, printre obiectivele

că 
in- 
in-

acum 
că 
a 

ca
de

&

ce

bază urmărite de sesiunea spe-de 
cială, elaborarea urgentă a unui pro
gram cuprinzător al măsurilor de 
dezarmare care să conducă la dezar
marea generală și totală figurează 
la loc de frunte.

în continuare, reprezentantul țării 
noastre a expus principiile care, 
opinia României, trebuie să stea 
baza oricărui program cuprinzător 
dezarmare. Programul — a arătat 
— trebuie să redea perspectiva nego
cierilor de dezarmare prin 
narea eforturilor în acest 
El trebuie să stimuleze și 
bazele unei noi dinamici a 
rii care, pornind de la oprirea cursei 
înarmărilor, să reducă, pas cu pas, 
factorii de neîncredere și suspiciune 
ce au determinat fiecare nou avans 
în acumularea de armamente. Mă
surile concrete cuprinse în program 
trebuie coordonate într-un sistem, 
subordonate toate obiectivului final — 
dezarmarea generală și totală.

Fiecare inițiativă realizată în fa
voarea dezarmării își poate confirma 
valoarea numai în măsura în care 
deschide calea altor măsuri auten
tice de dezarmare — a subliniat, în 
continuare, vorbitorul. Măsurile pre
conizate și prioritățile stabilite tre
buie să reflecte interesele tuturor 
statelor, iar punerea lor în aplicare 
să se facă cu participarea tuturor.

în încheiere, ambasadorul român" 
a ■ cerut comitetului să treacă de ur
gență la începerea lucrărilor concrete 
pe această temă. Elaborarea progra
mului — a relevat el — va constitui 
o contribuție importantă pe care co
mitetul o poate aduce la pregătirea 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării. Sub
stanța rezultatelor în această privință 
va demonstra în ce măsură comite
tul dispune de vitalitatea necesară 
pentru a ține pasul cu cerințele unei 
acțiuni, de anvergura sesiunii spe
ciale.

Pentru acțiuni mai hotărîte

în 
la 
de 
el

coordo- 
domcniu. 
să pună 
dezarmă-

împotriva politicii de apartheid
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— Președintele Comitetului O.N.U 
împotriva apartheidului, ambasado
rul Leslie O. Harriman (Nigeria), a 
lansat un apel comunității interna
ționale să participe la acțiunile Anu
lui internațional împotriva aparthei
dului și să aplice pe deplin embar
goul asupra livrărilor de arme des
tinate R.S.A., instituit de Consiliul 
de Securitate în noiembrie 1977. El a 
chemat, de asemenea, statele lumii 
să sisteze exporturile de petrol către 
Republica Sud-Africană pentru a de
termina guvernul acestei țări să re
nunțe la odioasele legi rasiste.

Ambasadorul nigerian a mențio
nat că organismul pe care îl conduce 
acordă o atenție deosebită problemei 
instituirii de sancțiuni economice 
împotriva R.S.A., în primul rind re
feritoare la investiții, împrumuturi

și livrările 
troliere.

de petrol și produse pe-

★
O.N.U. pentru drepturile 
a cărei sesiune se desfă-

Comisia 
omului — 
șoară la Geneva — a adoptat o serie 
de rezoluții referitoare la încălcările 
flagrante ale drepturilor omului în 
Africa de Sud, Namibia și Rhodesia.

Documentele condamnă tratamentul 
inuman aplicat luptătorilor pentru 
libertate, arestați de regimul rasist 
din Africa de Sud și de regimul mi
noritar ilegal din Zimbabwe (Rhode
sia). Sînt condamnate, de asemenea, 
„actele criminale comise de poliția 
sud-africană împotriva tinerilor par
ticipant la manifestațiile antiapart- 
heid".

Comisia a hotărît organizarea în 
Lesotho, în iulie a.c., a unui colocviu 
internațional avind ca temă „exploa
tarea economică și culturală a negri
lor în Africa de Sud și Namibia și 
situația din închisorile sud-africane".

Cuvîntarea tovarășului Hua Kuo-fen 
la plenara C. C. al Partidului Comunist Chinez 

4
PEKIN 23 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că, intre 18 și 23 
februarie 1978. a avut loc la Pekin 
cea de-a doua sesiune plenară a ce
lui de-al XI-lea Comitet Central al 
P.C. Chinez. Sesiunea a fost prezi
dată de tovarășul Hua Kuo-fen. 
președintele C.C. al P.C. Chinez.

Sarcina plenarei a fost aceea de 
a definitiva pregătirile in vederea 
convocării celei de-a V-a Adunări 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze si a celui de-a! 
V-lea Comitet Național al Consi
liului Consultativ Politic Popular.

Luînd cuvîntul la plenară, pre
ședintele Hua Kuo-fen a declarat 
că in China au avut loc schimbări 
profunde in domeniile politic, eco
nomic. militar, cultural, precum și 
in alte domenii. Pe măsură ce înain
tăm în anul 1978 — a spus vorbito
rul — situația în toate domeniile de 
activitate devine și mai însufleti- 
toare. Entuziasmul cadrelor și ma
selor pentru socialism atinge noi 
culmi. S-a ajuns la o nouă stare de 
lucruri, la stabilitate si unitate și Ia 
eforturi mai mari pentru socialism.

După ce a subliniat că provinciile, 
municipalitățile și regiunile auto
nome au ales comitetele lor revolu
ționare și pe deputății la cea de-a 
V-a Adunare Națională a Reprezen
tanților Populari a R. P. Chineze, 
convocînd, de 'asemenea. sesiunea 
Consiliului Consultativ Politic Popu
lar, președintele Hua Kuo-fen a re
levat că sînt întrunite condițiile 
pentru convocarea celei de-a V-a 
Adunări Naționale a .Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze.

Cea de-a V-a Adunare Națională 
a Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, a afirmat președintele Hua 
Kuo-fen, are datoria istorică de a 
înfăptui linia partidului formulată 
la cel de-al XI-lea Congres al P.C. 
Chinez, de a întări dictatura proleta
riatului. de a dezvolta democrația 
socialistă, de a uni toate forțele care 
pot fi unite și de a depune eforturi 
pentru a face din China o mare tară 
socialistă modernă și puternică.

Convocarea celei de-a V-a Adunări 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, a continuat vor-

bitorul, constituie un eveniment ma
jor in viața politică a poporului 
R. P. Chineze de toate naționalitățile. 
Avem convingerea — a declarat pre
ședintele C.C. al P. C. Chinez — că 
sesiunea celei de-a V-a Adunări Na
ționale a Reprezentanților Populari 
a R. P. Chineze și apropiata sesiune 
a celui de-al V-lea Comitet Național 
al Consiliului Consultativ Politic 
Popular vor înregistra un succes 
deosebit și vor deveni sesiunile uni
tății și triumfului.

Plenara a adoptat în unanimitate 
„Raportul cu privire la activitatea 
guvernului", „Directivele planului pe 
10 ani, 1976—1985, de dezvoltare a 
economiei naționale (proiect)", „Pro
iectul Constituției revizuite a R. P. 
Chineze" și „Raportul cu privire la 
revizuirea Constituției" și a hotărit 
să supună aceste documente spre 
examinare și aprobare primei sesiuni 
a celei de-a V-a Adunări Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze.

Plenara a aprobat în unanimitate 
listele candidaților pentru membrii 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, 
de premier, precum 
membri ai Consiliului 
funcția de președinte 
Popular Suprem, de
ral al Procuraturii Populare Supreme 
și pentru membrii Comitetului Per
manent al Comitetului Național al 
Consiliului Consultativ Politic Popu
lar, candidaturi pe care plenara a 
hotărit să le supună dezbaterii sesi
unii celei de-a V-a Adunări Națio
nale a Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze și a celui de-al V-lea 
Comitet Național al Consiliului Con
sultativ Politic Popular.

pentru funcția 
și pentru noi 
de Stat, pentru 
al Tribunalului 
procuror gene-

întîlnirea la nivel înalt 
de la Tripoli

MOSCOVA
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• Scrisoare a Comitetului 
O.N.U. pentru drepturile ina
lienabile ale poporului pales
tinian • Întrevederile de la 
Cairo ale asistentului secre

tarului de stat al S.U.A.
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— Comitetul O.N.U. pentru drepturile 
inalienabile ale poporului palestinian 
a adresat o scrisoare președintelui 
Consiliului de Securitate în care re
levă necesitatea stringentă a trans
punerii in viață a recomandărilor 
celei de-a XXXI-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. care prevăd 
înfăptuirea dreptului inalienabil al 
poporului palestinian la autodetermi
nare, inclusiv la crearea unui stat 
palestinian independent, evacuarea 
deplină a trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate în 1967 și 
încetarea politicii anexioniste a gu
vernului israelian față de țările arabe 
vecine.

CAIRO 23 (Agerpres). — Conti- 
nuindu-și misiunea de mediere in 
cadrul negocierilor egipteano-israe- 
liene, Alfred Atherton, asistent al se
cretarului de stat al S.U.A., aflat la 
Cairo, a început convorbirile cu ofi
cialitățile egiptene. El s-a întîlniț. joi 
cu Mohamed Ibrahim Kamel, minis
trul afacerilor externe al Egiptului, 
și cu Butros Ghali, ministru de stat 
pentru probleme externe.

MOSCOVA 23 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Ministrul apă
rării al U.R.S.S., mareșalul Uniunii 
Sovietice, D. F. Ustinov, a oferit, în 
seara zilei de- 23 februarie, o recep
ție cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a Armatei și Flotei Maritime 
Militare Sovietice'.
L. I. Brej nev, 
conducători de

Au participat 
A. N. Kosîghin, alți 
partid și de stat so-

vietici, miniștri, comandanți militari, 
veterani al armatei și flotei sovie
tice, cosmonauți,' oameni de știință 
și cultură, reprezentanți ai 
zațiilor obștești, delegații 
de peste hotare.

A luat parte delegația militară 
română, condusă de general-colonel 
Ion Coman, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România.

organi- 
militare

PRAGA

Ședința solemnă consacrată celei de-a 30-a

aniversări a Victoriei din februarie

a poporului cehoslovac
Cuvîntul tovarășului Gustav Husak

, PRAGA 23 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc o ședință solemnă co
mună a C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, C.C. al Frontului Național, Gu
vernului și Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace, consacrată celei 

din

și Adunării Federale 
Cehoslovace, consacrată i 

de-a 30-a aniversări a ' Victoriei 
februarie.

Luînd cuvîntul, Gustav Husak. 
cretar general al C.C. 
Cehoslovacia, 
hoslovace, a 
semnătate a 
a poporului 
faptul că ea 
rînduirea capitalistă în Cehoslovacia. 
Victoria din februarie — a spus el — 
a reprezentat corolarul luptei înde
lungate de clasă pentru drepturile 
sociale și politice ale poporului mun
citor. pentru libertate națională, pen
tru independența de stat. A început 
o nouă etapă în 
lism și viitorul 
slovaciei.

se- 
din 
Ce-
în-

al P.C. 
președintele R.S. 
relevat că marea 
Victoriei din februarie
cehoslovac constă in 
a lichidat definitiv o-

lupta pentru socia- 
comunist al Ceho-

Vorbitorul a relevat, în continuare, 
că baza evoluției contemporane a 
Cehoslovaciei a constituit-o lupta 
pentru eliberarea națională și socială 
a oamenilor muncii, iar Victoria din 
februarie a fost obținută în mod le
gic pe baza acestei lupte.

Crearea orînduirii popular-demo- 
crate a însemnat transformări pro
funde în statul cehoslovac renăscut, 
a subliniat raportorul. Reacțiunea a 
suferit un eșec deplin și și-a pierdut 
ultimele poziții în organele puterii. 
Prin acțiunea lor revoluționară din 
februarie 1948. masele largi populare 
au exprimat un sprijin hotărit poli
ticii partidului comunist.

în continuare, Gustav Husak s-a 
referit la realizările obținute de 
Cehoslovacia în construcția socialis
tă. în anii care au trecut, subliniind 
că experiența și cunoștințele acumu
late în cei 30 de ani de construire a 
socialismului în Cehoslovacia confir
mă marile avantaje ale orînduirii 
socialiste față de capitalism.

TRIPOLI 23 (Agerpres). — în lo
calitatea Sebha, din sudul Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
s-a deschis joi intilnirea la nivel 
înalt consacrată examinării proble
mei relațiilor diplomatice libiano- 
ciadiene, suspendate, după cum se 
știe, la 6 februarie a.c., relatează a- 
genția France Presse.

La deschidere au participat Moa- 
mmer El Geddafi, șeful statului Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă, Felix Malloum, președintele 
Ciadului, Seyni Kountche, președin
tele Nigerului, și Aboul Qassim Mo
hammed Ibrahim, prim-vicepreș'edin- 
te al Sudanului.

BELGRAD

BELGRAD 23. — Trimisul special 
Agerpres transmite : Tovarășul Stane 
Dolanț, secretar al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
a primit pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România, Virgil Cazacii, cu 
ocazia 
R.S.F.

încheierii misiunii sale., in 
Iugoslavia.

în cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția me
reu ascendentă a raporturilor dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, precum 
și a relațiilor dintre . țările noastre, 
Înaltul grad de înțelegere reciprocă 
în problemele de interes comun.

agențiile de presă transmit
Președinta al fîdunării

Generale a O.N.U. a fost ales 
ministrul 
Indalecio 
narea sa 
sesiuni a 
tembrie anul acesta, a fost propusă 
de delegații țărilor latino-americane 
membre ale organizației.

de externe al 
Lievano Aguirre.

Columbiei,
_   —=____ Desem- 
îa conducerea următoarei 
O.N.U., care începe in sep-

Politîca Turciei în dome
niul militar. Luînd cuvîntul in 
parlament pentru a prezenta politica 
guvernului în domeniul militar, mi
nistrul apărării al Turciei, Hasan

DIN ACTUALITATEA POLITICA
In sprijinul realizării aspirației R. F. GERMANIA

legitime a poporului coreean de
■ * ■

reunificare pașnică a patriei
„In era noastră, cînd toate statele 

lumii, mari și mici, înaintează spre 
deplină independență, este de necon
ceput ca țara noastră, care a fost 
unită de-a lungul existenței sale de 
mii de ani, să rămină împărțită în 
două". Reafirmînd aspirația fierbinte 
a poporului coreean de a trăi într-o 
patrie unificată, recentul memoran
dum al guvernului R.P.D. Coreene 
denunță acțiunile elementelor sepa
ratiste de la Seul și al sprijinitorilor 
lor din afară care vizează perpetua
rea divizării Coreei. în memorandum 
se subliniază că promotorii doctrinei 
„celor două Corei" urmăresc să le
gifereze ca o stare de fapt perma
nenta scindare a țării și a națiunii. 
Asemenea manevre sînt calificate 
drept „o violare a demnității și su
veranității țării".

Documentul guvernului R.P.D. Co
reene, care s-a bucurat de un pu
ternic ecou în rîndul celor mai largi' 
pături ale întregului popor coreean, 
al opiniei publice internaționale, se 
înscrie în suita unor acțiuni perseve
rente, menite să deschidă calea în
făptuirii reunificării pașnice a patriei 
de către poporul coreean însuși, în 
mod independent, fără nici un ames
tec din afară. Sînt cunoscute efortu
rile consecvente pe care Partidul 
Muncii și guvernul R.P.D. Coreene 
le-au depus și le depun în această 
direcție, corespunzător intereselor și 
aspirațiilor întregului popor coreean 
și, în același timp, intereselor gene
rale ale păcii și securității în Extre
mul Orient și în întreaga lume.

Se știe însă că autoritățile sud-co- 
reene au respins propunerile realiste 
și constructive prezentate de R.P.D. 
Coreeană. Totodată, guvernul de la 
Seul a sabotat dialogul Nord-Sud 
început in 1972 din inițiativa R.P.D. 
Coreene. Paralel, așa cum se arată in 
memorandum, are loc o intensificare 
a militarizării Coreei de sud. ceea ce 
este de natură să sporească riscurile 
unui nou război în peninsula coreea
nă. Cu sprijinul cercurilor imperia
liste, autoritățile de la Seul încearcă 
să permanentizeze actuala divizare a 
țării, recurgind la diverse manevre 
pentru a obține „intrarea concomi-

Nordului și Sudului întentă a 
O.N.U.".

Denunțînd asemenea manevre, 
memorandumul guvernului R.P.D. 
Coreene subliniază că „Coreea nu 
trebuie să intre în O.N.U. înainte de 
reunificare, ci trebuie admisă după 
reunificare sau, cel puțin, ca un 
singur stat sub numele de Republica 
Confederală Coreea, după instituirea 
unei confederații". „Poziția justă a 
guvernului R.P.D. Coreene, se arată 
in document, reflectă pe de-a-ntregul 
dorința unanimă a întregului popor 
coreean de a preveni divizarea per
manentă a țării și națiunii și de a 
realiza^ unificarea". /

Așa cum se subliniază, pe bună 
dreptate. în memorandum, divizarea 
tării, care continuă de 'peste 30 de ani, 
a adus poporului coreean mari su
ferințe. Perseverînd pe calea diviză
rii. regimul antipopular de la Seul 
încearcă să reducă la tăcere glasul 
forțelor democratice. Faptele arată 
însă că. în ciuda intensificării repre
siunilor, în Coreea de sud.se ampli
fică acțiunile forțelor patriotice care 
luptă pentru realizarea unității na
ționale.

Profund atașat idealurilor de li
bertate și unitate națională și ani
mat de sentimente internaționaliste 

' față de poporul coreean, poporul 
român a sprijinit și sprijină cu 
consecvență inițiativele și eforturile 
perseverente ale R.P.D. Coreene me
nite să ducă la împlinirea idealului 
național de reunificare și se pronun
ță împotriva tentativelor de a per
manentiza scindarea Coreei, pentru 
retragerea neîntîrziată a trupelor 
străine staționate în sudul țării. în 
consens cu cerințele stringente ale 
actualității de lichidare a focarelor 
de încordare și de salvgardare a 
păcii, țara noastră a susținut și sus
ține cu fermitate propunerile R.P.D. 
Coreene privind reunificarea pașnică 
a Coreei, pentru realizarea aspirației 
fierbinți a poporului coreean de a 
trăi într-un stat unificat, liber și 
prosper, făurit prin eforturile proprii 
ale întregii națiuni coreene.

Nicolae PLOPEANU

Opțiuni ale coaliției guvernamentale
reafirmate in Bundestag

Activitatea Bundestagului vest-ger- 
man a fost dominată, în ultimul timp, 
de ample dezbateri și confruntări de 
opinii între partidele coaliției guver
namentale și opoziție în legătură cu 
o problematică complexă — structura 
și prevederile bugetului pe 1978, di
namica salariilor și a pensiilor, com
pletarea legislației antiteroriste.

Conturînd în linii generale per
spectivele acestui an, raportul econo
mic anual aprobat de guvern 
preconizează o rată medie a creșterii 
economice de 3,5 la sută, progrese în 
stabilizarea prețurilor și menținerea 
nivelului șomajului la 4,5 la sută din 
totalul populației active. în cadrul 
măsurilor adoptate pentru stimula
rea conjuncturii, guvernul va investi 
16 miliarde de mărci în economie. 
După cum a menționat cancelarul 
Helmut Schmidt, „revine acum celor
lalți factori ai vieții economice de a 
converti aceste sume în asigurarea 
mai multor locuri de muncă". In 
acest context, oficialitățile de la 
Bonn au ripostat prompt la „îndem
nurile" venite din afară, in sensul 
măririi deficitului bugetar, ca- o con
tribuție la restabilirea conjuncturii 
mondiale, menționînd că nu inten
ționează „să provoace un nou val 
de inflație".

Conform așteptărilor, în timpul 
dezbaterilor din Bundestag, reprezen
tanții partidelor de opoziție Uniunea 
creștin-democrată și Uniunea creștin- 
socială (U.C.D./U.C.S.) au recurs la 
tactica tradițională a „reglementării 
generale â conturilor" cu guvernul 
— după cum scrie „Die Welt" — cu 
intenția evidentă de a contracara au
diența de care s-au bucurat în ulti
mul timp deciziile cancelarului fede
ral în momentele de mare solicitare 
politică (atacurile teroriste, eliberarea 
ostaticilor din avionul societății 
„Lufthansa" etc.).

în ceea. ce privește problema foar
te complicată a combaterii teroris
mului, legea adoptată la 16 februarie 
în Bundestag, în pofida voturilor 
opoziției exprimă „preocuparea gu
vernului de a accelera procedura ju
ridică". Opoziția a cerut „măsuri mai 
ample și mai energice", cu intenția 
de a se extinde asemenea măsuri și 
împotriva cercurilor democratice.

dar guvernul nu a cedat, conși- 
derînd că „legislatorii nu _ trebuie 
să se lase antrenați nici în iste
ria măsurilor represive, nici să dea 
dovadă de exces de toleranță. între 
anarhism și reacțiune — se arată 
intr-o declarație oficială — există un 
teren suficient de larg pentru o ac
țiune rezonabilă, bazată pe judecată 
matură și conformă cu Constituția".

Opțiunile exprimate pe planul po
liticii exterhe în cadrul dezbaterilor 
din Bundestag reafirmă dorința gu
vernului federal de a contribui la 
consolidarea păcii, de a promova 
cooperarea între state.

în perspectiva creșterii populației 
globului la 6 miliarde in anul 2000, 
din care 80 la sută vor trăi în țările 
în curs de dezvoltare, șeful guvemu- 

, lui vest-german a exprimat dorința 
Bonnului de a ajuta aceste state in 
eforturile lor de emancipare, proble
ma lichidării decalajelor fiind consi
derată de „o importanță majoră pen
tru viitorul omenirii".

Subliniind'' atașamentul guvernului 
federal față de politica de norma
lizare și dezvoltare a relațiilor cu 
țările socialiste, cancelarul Helmut 
Schmidt a arătat că această orien
tare „s-a dovedit a fi o bază fecundă 
a politicii de destindere și coopera
re". Ca o exemplificare concretă, 
cancelarul vest-german a apreciat că 
recenta sa vizită în România „se 
înscrie în contextul dezvoltării de-a 
lungul anilor a unei cooperări fruc
tuoase. Stabilind din primele mo
mente relații diplomatice cu Repu
blica Federală Germania, România a 
contribuit la destindere".

Anul 1978 este în R.F.G. și un an 
electoral. în patru landuri impor
tante vor avea loc alegeri pentru 
reînnoirea dietelor locale. Dincolo 
de importanța lor regională, aceste 
scrutine sînt de natură să modifice 
componența Bundesratului (Camera 
landurilor), unde partidele coaliției, 
guvernamentale nu dețin în prezent 
majoritatea. în această perspectivă, 
dezbaterile din Bundestag au o sem
nificație mai largă, oferind indicii a- 
supra opțiunilor în principalele pro
bleme care preocupă R.F. Germania.

Petre STANCESCU

Esat Isik. a relevat că securitatea nici 
unei națiuni nu poate fi încredințată 
unor alianțe și a adăugat că forțele 
armate naționale reprezintă princi
pala garanție a securității naționale a 
Turciei. Ideal ar fi — a declarat mi
nistrul — ca statele lumii să poată 
trăi fără blocuri și fără să utilizeze 
forța in relațiile reciproce.

La cinematograful 
din Cairo a avut loc 
filme documentare 
organizată de Ministerul Cultu
rii și Informațiilor al Egiptului 
in colaborare cu Ambasada ro
mână. La manifestare, care s-a 
bucurat de un frumos succes, 
au participat personalități ale 
vieții culturale egiptene, șefi de 
misiuni diplomatice, ziariști, un 
numeros public.

„Nil-Hal“ 
o gală de 
românești

Centrul cultural al comunei 
Molembeck, din zona capitalei 
Belgiei, a organizat o seară cul
turală și turistică românească.

In sprijinul reglementării 
conflictului dintre Etiopia 
și Somalia. Președintele Sudanu
lui, Gaafar El Nimeiri, a anunțat — 
într-un interviu acordat ziarelor 
saudite „Riad" și „Al Jazirah" — că 
țara sa întreprinde o misiune de 
bune oficii între Etiopia și Somalia 
pentru reglementarea conflictului 
din Cornul Africii. Șeful statului 
sudanez și-a exprimat speranța în 
obținerea de rezultate pozitive în
tr-un. viitor foarte apropiat

P.C. Dominican va parti
cipa la alegerile generale. 
Junta electorală centrală din Repu-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul referitor la vizita efec
tuată în U.R.S.S. de Hafez Al-Assad, 
secretar general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene. în comunicat 
se relevă importanța acordată de 
părți dezvoltării relațiilor politice

blica Dominicană a autorizat Parti
dul Comunist Dominican (P.C.D.) și 
alte două organizații politice — U- 
niunea Patriotică (U.P.A.) și Mișca
rea Acțiunii Social-Creștine (M.A.S.) 
— să prezinte candidați la alegerile 
generale de la 16 mai. Legalizat in 
noiembrie anul trecut, după 14 ani 
de activitate în afara legii, P.C.D. 
participă la alegeri pentru prima 
dată, iar candidatul său la magistra
tura supremă în stat este Narciso 
Isa Conde, secretarul general al 
partidului.

Plenara C.C. al P.C. din 
EdiadOr, desfășurată la Quito, a 
examinat aspecte ale situației poli
tice și economice interne și sarci
nile comuniștilor în actuala etapă, . 
în perspectiva alegerilor 
țiale........... ~
dor, 
sint 
larg 
toria în alegeri a 
forțelor progresiste.

în accidental minier din
Ungaria, produs zilele trecute la o 
mină din Tatabanya. și-au pierdut 
viata 26 de mineri, informează agen
ția M.T.I.

preziden- 
din iulie. Comuniștii din Ectta- 
se arată în rezoluția adoptată, 
hotărîți ca, în cadrul Frontului 
de stingă, să lupte pentru vic- 

reprezentantului

Măsuri preventive în Sri
Lunkd. Minlstrul învățămîntului 
a anunțat Închiderea tuturor școli
lor din tară pe timp de două zile, 
motivînd că în ultimul timp unele 
elemente încearcă să difuzeze prin
tre elevi și studenți zvonuri provo
catoare pentru a-i determina să ac
ționeze împotriva guvernului. For
țele polițienești din Sri Lanka au 
fost puse îp stare de alarmă.

reciproce, care — subliniază agenția 
T.A.S.S. — au o influență favorabilă' 
asupra dezvoltării legăturilor so- 
vieto-siriene în alte domenii. ,

Părțile au acordat o atenție deose
bită situației din Orientul Mijlociu. 
Au fost discutate, de asemenea, alte 
probleme internaționale de interes 
comun.

După incidentele de pe aeroportul Larnaca

Ruperea relațiilor diplomatice
dintre Egipt și Cipru

CAIRO 23 (Agerpres). — Ministerul 
egiptean al Afacerilor Externe a a- 
nunțat oficial că, în urma hotărîrii 
președintelui Sadat, Egiptul a decis 
să rupă complet relațiile sale diplo
matice și de altă natură cu Ciprul. 
Butros Ghali, ministru de stat pentru 
afaceri externe al Egiptului, l-a în- 
cunoștințat miercuri — în cursul unei 
întrevederi — pe ambasadorul cipriot 
la Cairo despre această hotărîre. Cu 
același prilej, Ghali a notificat amba
sadorului cipriot și hotărîrea ca 
membrii Ambasadei și Consulatului 
Ciprului în Egipt să părăsească ime
diat tara și ca membrii misiunilor 
diplomatică și comercială egiptene 
din Cipru să procedeze la fel.

NICOSIA 23 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Ciprului, Ioannis 
Christophides, a confirmat la 22 fe
bruarie că Egiptul a rupt relațiile 
diplomatice cu țara sa, ca urmare a 
incidentelor petrecute pe aeroportul 
Larnaca.

Președintele Ciprului, Spyros Ky- 
prianou, a trimis președintelui Egip
tului o telegramă de condoleanțe 
cu prilejul funeraliilor membrilor 
grupului de comando uciși la Larna
ca. Exprimîndu-și speranța în „res
tabilirea grabnică a bunelor relații 
dintre cele două țări", șeful statului 
cipriot a adăugat : „Nu am avut, 
niciodată intenția de a crea dificul
tăți sau de a face vreun rău Egipțu- 
lui, de care sîntem legați prin vechi 
relații de prietenie".

® DISCUL INCOM- 
PATIBILITĂȚILOR. Un dis- 
pozitiv care indică interacțiu
nea dintre diferite medicamen
te a fost elaborat pentru uzul 
medicilor și al bolnavilor de A- 
sociația farmaciilor reunite din 
Reggio Emilia (Italia). Dispozi
tivul este alcătuit din 3 discuri 
cu diametru diferit, care, su
prapuse, pot -efectua mișcări de 
rotație în jurul axului comun. 
Cu ajutorul unor simboluri de 
diferite culori care apar atunci 
cînd se suprapun numele me
dicamentelor asociate, se scot 
in evidență efectele produse in 
urma interacțiunii mai multor 
medicamente luate concomi
tent. Instrument util și ușor de 
consultat, dispozitivul oferă, in 
condițiile proliferării vertigi
noase a consumului de medica
mente, posibilitatea cunoașterii 
efectelor secundare sau a riscu
lui la care se expun cei ce corn; 
bină medicamentele.

® FOTORECHIZITO- 
RIU. Premiul principal al con
cursului de fotografie de presă 
organizat de Fundația olandeză 
de fotografie a fost atribuit re
porterului sud-african Leslie 
Hammond. Imaginea pentru 
care s-a decernat distincția, in
titulată „Teroarea gazelor lacri
mogene", a surprins unul din 
momentele în care populația de 
culoare din Modderdam, de lin
gă Capetown, iși exprima pro
testul față de acțiunea de de
molare a locuințelor de că
tre forțele poliției rasiste sud- 
africane.

© „RÎSNITĂ" DE 
CĂRBUNE. Se că- 
înainte de a introduce cărbu
nele în cuptoarele termocentra
lelor, acesta este fărimițat pen
tru a putea arde mai rapid și 
complet. Un inginer bulgar a 
propus folosirea pentru fărîmi- 
țarea! cărbunelui a unui dispo
zitiv ce amintește de rîșnița e- 
lectrică de cafea : cărbunele 
este fărimițat cu un cuțit ce se 
rotește circular: Trecînd prin 
concasor, bucățile de cărbune 
ajung pe rind la aceste cuțite, 
în cadrul probelor, acest mo
del de concasor, dotat cu un 
motor electric de 7,5 kW, a 
măcinat în citeva secunde 50 kg 
cărbune.

© TIPĂRITURILE LUI 
GUTENBERG. Unele din 
cele mai cunoscute tipărituri 
realizate în formă integrală in 
secolul al XI-lea de Gutenberg 
urmează să fie pbse curind la 
licitație la New York de firma 
„Christie’s", specializată în a- 
semenea operații. Volumele 
care fac obiectul licitației au 
fost imprimate cu caractere go
tice și reprezintă o reluare a 
unor vechi texte latine. Pină în 
prezent, în întreaga lume au 
fost identificate 185 de aseme
nea tipărituri datorate lui Gu
tenberg, dar 137 dintre ele re
prezintă versiuni incomplete. 
Experții consideră că, datorită 
atit rarității cărților, cît și ca
lităților tipografice excelente, 
cele două volume vor putea fii 
vîndute cu peste un milion de 
dolari, ceea ce ar reprezenta un 
record mondial in domeniul li
citațiilor de cărți.

® CAMPANIE CON
TRA BOLILOR ENDE
MICE TROPICALE. Banca 
Mondială a hotărît să participe, 
alături de Organizația Mondia
lă a Sănătății (O.M.S.) și de 
Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), la 
campania împotriva bolilor en-,.' 
demice tropicale — malariă# 
boala somnului, lepra și alte 
maladii. Potrivit aprecierii ex- 
perților O.M.S., aceste maladii 
afectează în prezent peste un 
miliard de locuitori ai plane
tei. în unele regiuni, arată ra
poarte ale O.M.S., aceste boli 
sînt pe cale de extindere, for
mele lor de manifestare deve
nind tot mai violente.

© AISBERGURI RE
MORCATE ? U:1 de 
cercetători australieni de la U- 
niversitatea „Flinders" studia
ză, în prezent, posibilitatea 
transportării de ghețari din An
tarctica la 'Adelaide, localitate 
situată pe coasta sudică a con
tinentului. Ei apreciază că un 
aisberg cu o suprafață de a- 
proximativ 2,5 km pătrați va 
putea păștra, mai mult timp, 
suficientă apă chiar în con
dițiile unei temperaturi de 
plus 10 grade C. Un astfel 
de ghețar, remorcat pînă pe 
coastele sudice ale Australiei, 
va asigura cantitatea de apă 
dulce pentru alimentarea unui 
oraș cu un milion locuitori, 
cum este Adelaide,, timp de 10 
ani.

® CONCURENTĂ I- 
NEDITĂ. Un cetățean ame
rican din statul California, Ro
bert Truax, afirmă că a pus la 
punct o rachetă de concepție 
proprie capabilă să ducă în spa
țiu un om pînă la altitudinea 
de 90 km și să-i asigure reve
nirea pe Terra, cu un cost de 
numai 75 000 de dolari, mult in
ferior celui cu care își reali
zează misiunile Administrația 
națională a S.U.A. pentru pro
blemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.). 
Truax nu este un debutant în 
materie de invenții tehnice : cu 
cîțiva ani în urmă, el a pus la 
punct un fel de motocicletă cu 
dispozitiv de catapultare, cu a- 
jutorul căreia cascadorul Evel 
Knievel a încercat, în 1974. să 
„sară" peste profunda fosă 
Snake River Canyon, din statul 
american Colorado. Tentativa a 
eșuat, ce-i drept, dar cascado
rul a scăpat totuși cu viață.
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