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FEMEILE
puternic angajate în dezvoltarea 

economico-socială a țării
După cum am mai anunțat, în zi

lele de 21—22 aprilie va avea loc 
Conferința Națională a Femeilor — 
eveniment politic de mare însemnă
tate 
care 
tate 
fare 
care 
activitate economică, politică si so
cială, de jalonare a obiectivelor pe 
care mișcarea de femei le are de în
deplinit în etapa actuală și în per
spectivă. în întîmpinarea Conferin
ței Naționale a Femeilor, pînă. la 15 
martie, au loc adunări de dări de 
seamă și alegeri ale comisiilor de fe
mei din întreprinderi și instituții,, din 
cooperativele agricole și meșteșugă
rești, din cartiere, din satele necoo- 
perativizate. Aceste adunări nu-și 
propun doar o simplă trecere în re
vistă a realizărilor obținute de femei 
în diverse sectoare ale vieții econo- 
mico-sociale. Ele sint adevărate fo
rumuri democratice in care sint ana
lizate și dezbătute căile și mijloacele 
de sporire a contribuției femeilor la 
efortul întregii națiuni de a înfăptui 
hotărîrile Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui, pentru a răspunde astfel la în
demnul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, „de a fi participante tot mai 
active la tot ceea ce se înfăptuiește 
în țara noastră, atît în domeniul pro
ducției materiale si spirituale, cit si 
in domeniul ridicării bunăstării po
porului, de a se preocupa necontenit 
de creșterea și educarea tinerei ge
nerații, a copiilor — viitorul patriei 
noastre — cărora trebuie să le 
gurăm tot ceea ce realizăm mai 
în țara noastră".

Adunările de dări de seamă șl 
geri ale comisiilor de femei, indife
rent de locul unde se desfășoară, pun 
pe' primui plan analiza complȘxă a' 
modului în care femeile contribuie, 
alături de toți oamenii muncii, la rea
lizarea tuturor prevederilor actualu
lui cincinal și ale Programului supli
mentar de dezvoltare economico-so- 
cială pînă în 1980, la creșterea pro
ducției și productivității muncii, ri
dicarea calității produselor, reduce
rea cheltuielilor materiale și întro
narea unui înalt spirit de ordine si 
disciplină. O atenție deosebită acordă 
adunările multiplelor probleme ale 
atragerii unui cît mai mare număr 
de -femei în activitatea industrială, 
calificării lor în cele mai diverse me
serii, precum și perfecționării pre
gătirii profesionale a tuturor femei
lor care muncesc în cele mai dife
rite sectoare economice și sociale. în
făptuirea obiectivului stabilit de Con
ferința Națională a partidului de a 
transforma cantitatea într-o nouă ca
litate impune formarea unor oameni

pentru femeile din tara noastră, 
reprezintă mal mult de jumă- 
din populație, prilej de relie- 
a rolului tot măi important pe 
ele îl au în toate domeniile de

noi, care să-și cunoască si să-si iu
bească meseria, cu o înaltă conștiință 
profesională. Iată de ce este fireas
că preocuparea comisiilor de femei, 
reliefată și în adunările de dări de 
seamă, pentru inițierea unor acțiuni 
cit mai cuprinzătoare și cit mai efi
ciente, de pregătire profesională a 
femeilor ce muncesc in sfera produc
ției industriale. însușirea temeinică 
a meseriilor este una dintre cele mai 
actuale probleme, dat fiind numărul 
mare de femei care păsesc, pentru 
prima dată, pragul unei fabrici și se 
califică lă locul de muncă, dar și a 
absolventelor de școli profesionale și 
licee, a căror integrare nu se face 
de la sine. Numai printr-o calificare

ADUNĂRI DE DĂRI 
DE SEAMĂ Șl ALEGERI 

DESFĂȘURATE 
IN ÎNTÎMPINAREA 

CONFERINȚEI NAȚIO
NALE A FEMEILOR

asi- 
bun
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profesională, la nivelul tehnicii mo
derne cu care sint înzestrate unită
țile industriale, pot urca femeile 
treptele ierarhiei profesionale, pot as
pira la promovarea în posturi de 
conducere, care necesită atît experi
ență. cit și cunoștințe profesionale 
complexe, un larg orizont cultural.

Și în adunările de dări de seamă 
și alegeri ale comisiilor de femei din 
agricultură, unde ponderea femeilor 
este mare în toate sectoarele de pro
ducție — vegetală și animală — pro
blema centrală a dezbaterilor o con
stituie contribuția femeilor la reali- 
zrtrea'producțiilor planificate. Ca $ în 
industrie, un accent deosebit se pune 
în agricultură pe creșterea participă
rii lor la muncă, concomitent cu o 
mai bună cuprindere în diferite 
cursuri de calificare și de speciali
zare, în care sint pregătite cadrele 
necesare unei agriculturi intensive, 
moderne. Sporirea aportului în mun
că, afirmarea mai puternică â price
perii și spiritului gospodăresc al 
femeilor din instituțiile de știință și 
învățămînt, cultură și artă, din vasta 
rețea a circulației mărfurilor și pres- 
țărilor de servicii se află, de aseme
nea, in centrul atenției adunărilor de 
dări de seamă și alegeri ce au loc 
zilele. acestea.

Pe agenda acestor adunări, un loc 
important îl ocupă problemele socia
le. Firește, femeile sint primele in
teresate în buna organizare și func
ționare a creșelor, grădinițelor, a ca
binetelor medicale din întreprinderi

șl de 
și a 
aceea, femeile trebuie să contribuie 
efectiv la perfecționarea muncii în 
aceste domenii de mare Însemnătate 
socială, prin participarea mai activă 
la acțiunile ce-si propun ca scop con
trolul îndeplinirii prevederilor cu
prinse în programele aprobate de 
conducerea partidului, a legilor tării, 
în acest domeniu. Experiența lor de 
gospodine, spiritul de observație și 
exigentă pot juca un rol de seamă 
în ridicarea nivelului activității si in 
aceste sectoare. Activitățile politico-. 
educative, precum și manifestările 
cultural-artistice ce se organizează în 
cinstea adunărilor si conferințelor de 
dări de seamă si alegeri ale comite
telor și comisiilor de femei consti
tuie un puternic 
zare a femeilor la 
ție a Festivalului 
României".

în toate aceste 
locul de desfășurare este 
orașul, uzina sau cooperativa agri
colă. laboratorul sau instituția de artă 
— la loc de frunte. în dezbateri, se 
situează misiunea de onoare ce re
vine femeii, in calitatea ei de mamă 
și educatoare a tinerei generații, mo
dul în care comisiile de femei pot 
și trebuie să acționeze pentru a le 
ajuta să-și îndeplinească această im
portantă îndatorire. Lectoratele și 
cercurile, cluburile „Femina", toate 
formele specifice de educație socia
listă a femeilor vor trebui să-și îm
bogățească conținutul, să-și sporeas
că eficiența, pentru a răspunde astfel 
dorinței firești a femeii de a ști cit 
mai mult despre educația copiilor, a 
adolescenților, despre pregătirea lor 
pentru muncă și viață.

Desfășurarea adunărilor de dărj de 
Scamă și alegeri, care se înscrie în 
prima- etapă a pregătirilor în .vede
rea Conferinței Naționale a Femei
lor. se bucură și trebuie să se bu
cure, în continuare, de sprijinul ne
mijlocit al organizațiilor de partid 
din unitățile respective, al organiza
țiilor de tineret și sindicale, al con
siliilor populare, pentru ca ele să 
constituie, într-adevăr. un prilej 'de 
analiză constructivă, de stabilire a 
celor mai adecvate și eficiente orien
tări activității comisiilor de femei. 
Această etapă va trebui să fie mar
cată și de o seamă de. măsuri prac
tice in vederea integrării tot mai ac
centuate a femeilor în activitatea po
litică, economică și socială, de re
zolvare a problemelor pe care parti
cipantele la aceste adunări le ridică. 
Perioada premergătoare conferinței 
constituie, totodată, un prilej de afir
mare a capacităților creatoare ale fe
meilor din toate sectoarele de acti
vitate.

la sate, a unităților comerciale 
serviciilor publice. Tocmai de

factor de mobili- 
cea de-a 
național

doua edi- 
„Cintarea

adunări — fie că 
satul sau
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REGHIN

economică si socială
O lucrare de investiții de a- 

proape un miliard lei se află 
în plină desfășurare pe plat
forma industrială a orașului 
Reghin, din județul Mureș — 
una din cele mai mari lucrări 
de investiții din actualul cinci
nal destinate dezvoltării econo- 
mico-sociale a județului. Este 
vorba de dezvoltarea întreprin
derii metalurgice „Republica" din 
localitate în scopul producerii 
de piese și organe de autotu
risme. Noile capacități — două 
turnătorii pentru piese și or
gane de autoturisme și hale de 
prelucrări mecanice — vor con
tribui la sporirea producției 
globale industriale a județului 
Mureș cu aproape 2 
lei pe an. Pentru 
muncii din orașul Reghin, noile 
amenajări industriale înseamnă, 
totodată, o puternică dezvoltare 
urbană și socială. Astfel, 

' vor fi atrași în producție 
calificați in meserii de __
peste 3 000 de oameni ai mun
cii, vor fi construite 750 apar
tamente, două cămine pentru 
600 tineri nefamiliști, o canti- 
nă-restaurant cu 1 500 locuri, 
un grup școlar tehnic cu 16 
săli de clasă, cu internat pen
tru 600 elevi, ateliere-școală și 
alte amenajări necesare in
struirii corespunzătoare a noii 

. generații«wfctt.de. înaltă.-car- 
lificare. La. recenta adunare a 
oamenilor muncii de pe acest 
mare șantier, constructorii, și 
monitorii s-au angajat ca, în 
acest an, să pună în funcțiune, 

termen, primele ca
să realizeze supli- 
volum de lucrări de 
și montaj de 10 mi- 
(Agenpres).

înainte de 
paciitățl și 
mentar un 
construcții 
lioane lei.

4

miliarde 
oamenii

aici 
și 

vîrf

Miini harnice, pregătirea tot 
mai bună — lată ce asigură, 
la Întreprinderea de pielărie și 
marochinărie „13 Decembrie" 
din Sibiu, creșterea productivi
tății muncii și ridicarea calității 

producției

Cărbune peste plan
Minerii din 

ai Banatului 
mele două luni ale anului, in 
medie pe zi, 50 tone de cărbune 
brut, în plus, față de prevede
rile de plan, spor ce are la bază 
folosirea mai eficientă a utila
jelor tehnologice din abataje și 
a timpului de lucru. în vederea 
asigurării creșterii în continua
re a producției, în toate uni
tățile -întreprinderii , miniere 
Anina s-au elaborat progra
me complexe de măsuri cu 
caracter economic și organiza
toric, menite să contribuie la 
ridicarea gradului de mecani
zare, extinderea aplicării unor 
noi procedee de mare ran
dament, sporirea productivi
tății muncii, reducerea cheltu
ielilor neproductive și a consu
murilor specifice pe fiecare 
tonă de cărbune. (Agerpres).

bazinul carbonifer 
au extras. în pri-

s A ȚĂRH

IN ZIARUL DE AZI:

RUBRICILE NOASTRE: 
Cuvîntul cititorilor, cu- 
vîntul oamenilor muncii; 
Faptul divers ; Croni
ca teatrală ; Sport; De 

pretutindeni

Oltenița nu este un mare 
port și nici o așezare la
custră. Oltenița nu s-a ri
dicat într-o oază și nici pe 
un podiș arid. Și totuși, 
poate că puține alte orașe 
își au atît de marcant 
punctată existența prin di
ferite consecințe ale rapor
tului dintre om și apă, ca 
Oltenița.

Mai intîi fiindcă însuși 
solul pe care e clădit e un 
pămînt dăruit de ape. în 
limbaj geologic — „un con 
de dejecție format de Ar
geș".

Oltenița de azi, oamenii 
acestei așezări contempo
rani nouă n-ar putea fi în
țeleși, în dimensiunile lor 
adevărate, fără o referire 
la acel tip de amănunt 
modest ca gura izvoru
lui, dar esențial ca lo
cul din oare se nasc apele. 
Și se poate spune că, din 
izvorul la care ne referim, 
a țîșnit, prin efectul unei 
simple chemări, un șuvoi, 
un fluviu mai impetuos de- 
cît Argeșul și Dunărea, a 
ieșit la iveală fluviul as
cuns din conștiința și încre
derea oamenilor.

Despre ce este vorba ? 
în mod paradoxal, Oltenița, 
orașul dintre două mari 
cursuri de apă, orașul care 
își datora existența apei, 
era lipsit tocmai de apă.

Lipseau multe altele, lip
seau medici (8 în 1938, 350 
astăzi), lipseau profesori 
și clase (1 040 de elevi în 
1934, aproape 10 000 astăzi), 
lipsea pavajul, lipseau locu
rile de muncă (983 în anul 
de referință, 13 500 în 
1977), lipseau de toate ;

și s-au întins 35 000 metri 
de rețea pentru distribuirea 
acestui simplu produs. E 
vorba însă de ceea ce rele
vă principalele momente 
din noua istorie a apei, de 
data asta a apei potabile, 
a apei curate.

Au fost două etape. Pri-

Aspect de muncâ pe Șantierul naval Drobeta-Turnu Severin
Foto : E. Dichiscanu

La Șantierul naval 

Drobeta-Turnu Severin

A șaptea navă din 
producția acestui an 
în penultima zi a lunii fe

bruarie. pe cala de lansare a 
Șantierului naval din Drobeta- 
Turnu Severin a avut loc un 
eveniment de mare importanță 
pentru activitatea productivă a 
constructorilor de nave mehe- 
dințeni : a fost lansat tancul pe
trolier nepropulsat de 1 500 tone 
— conceput de „ICEPRONAV" 
din Galați — destinat naviga
ției fluviale, primul din seria 
celor cinci prevăzute a se con
strui în acest an. Aceasta este 
prima navă lansată avînd o 
saturație completă, prin care 
se elimină lucrările de arma
re la chei. Echiparea tancu
lui petrolier pe cala de montaj 
cu toate instalațiile ce-i asigură 
funcționalitatea înseamnă pen
tru constructori o considerabilă 
reducere a ciclului de fabrica
ție. paralel cu îmbunătățirea 
performanțelor funcționale ale 
navei. (Nicolae Grozăvcscu).

În cadrul Festivalului național „Cîntarea României"Fiecare muncitor, tehnician și inginer creațiaun participant activ tehnico-științifică de masă
Ampla acțiune de stimulare a creației tehnico-știin- 

țifice de masă din cadrul Festivalului național „Cîn
tarea României'* a determinat atît în prima ediție, cit 
și în ediția a doua, în curs de desfășurare, declanșa
rea unor initiative valoroase, care s-au concretizat in 
contribuții deosebite la îndeplinirea sarcinilor și o- 
biectivelor stabilite de Congresul al XI-lea cu pri
vire la introducerea pe scară largă a progresului 
tehnic în toate ramurile economiei naționale. Ceea 
ce trebuie să se asigure în continuare, -in cadrul 
acestei acțiuni, este buna organizare a activității de 
atragere a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și 
specialiștilor la valorificarea susținută a posibilită
ților de înnoire și modernizare a produselor, redu
cerea mai accentuată a consumurilor materiale, creș-

terea puternică a productivității muncii ț.a., in așa 
fel incit aceștia să contribuie, intr-o măsură mereu 
mai mare, la transformarea cantității într-o nouă ca
litate, superioară.

Ce inițiative valoroase au fost fructificate, ce re
zultate s-au obținut in creația tehnico-științifică de 
masă, cum se asigură atragerea oamenilor muncii în 
această acțiune de interes național? Ne-am concen
trat analiza în județul Dîmbovița, unde, pe baza 
„Fișei de creativitate tehnico-științifică privind con
tribuția fiecăruia la afirmarea revoluției tehnico- 
științifice în cincinalul 1976—1980“, oamenii muncii 
de aici au dobîndit o bună experiență în introduce
rea progresului tehnic în producție.

— Putem aprecia că. fată de anul 
trecut — ne spunea tovarășul 
Florea Ristache, prim-secretar al 
Comitetului județean Dimbovița al 
P.C.R. — în acest an, participarea 
este mult mai amplă, iar contribuția 
fiecărui muncitor, maistru și inginer 
la creația tehnică de masă, mai efi
cientă decît in prima ediție, organi
zațiile de partid, factorii de ră.spun- 
dere urmărind permanent stimularea 
capacității-de gindire- și de actiunoa 
celor ce muncesc. Numărul partici- 
panților la actuala ediție s-a dublat 
față de prima ediție, iar cel al obiec
tivelor luate în studiu a crescut de 
peste cinci ori datorită faptului că 
avînd o evidență clară a situației am 
putut acționa acolo unde se simțea 
nevoia mai mult. Astfel, tematicile 
se referă cu claritate la rezolvarea 
unor probleme concrete ale produc
ției. la posibilitățile si locurile de 
aplicare sau extindere, la eficienta 
economică exprimată prin creșterea 
productivității muncii. i 
cheltuielilor materiale și a 
lui, precizînd, totodată,1 si 
de rezolvare, de/ aplicare în 
în ultimă instanță, scopul 
de organele de partid și 
este de a depista, la fiecare loc de 
muncă, posibilitățile de îmbunătățire 
a activității prin soluții operative sau 
de perspectivă, de a antrena pe sca
ră cît mai largă pe toți oamenii 
muncii la creația tehnico-științifică 
de masă.

Datele- înregistrate la comitetul 
județean al sindicatelor relevă că în 
această amplă activitate sînt antre
nați aproape 8 900 participant! in ca
drul etapei de masă pe județ, din 
care peste 7 500 sint muncitori cu ca
lificare superioară, la care se adaugă 
456 maiștri. 406 tehnicieni. 385 in
gineri și 90 economiști. Cele 2115 
obiective înscrise în fișe se referă 
la soluționarea unor importante 
probleme de producție. Cea mai 
mare parte din soluțiile elabo
rate. se regăsesc încorporate. în 
industria dîmbovițeană, care și-a îm- • 
bogățit, anul acesta, nomenclatorul 
de fabricație cu aproape 200 produse 
noi — este vorba de noi mărci de 
oteluri aliate, și înalt aliate, bare și 
blocuri forjate, tablă electrotehnică, 
instalații de prospecțiuni geologice si 
de foraj, strunguri cu diametre mari 
s.a„ produse menite să asigure va
lorificarea superioară a metalului, să 
satisfacă importante necesități ale

reducerea 
importir- 
termenul 

i practică, 
urmărit 

sindicale

pemarcată de impulsul nou 
care l-a dat zonelor și loca
lităților rămase în urmă re
organizarea administrativ- 
teritorială a țării. în anul 
1968 exista o cișmea pen
tru 3—4 străzi, multe dintre 
arterele orașului neavind 
încă așa ceva. Trebuia ex-

Descoperirea fluviului
circi umile, ce mai priso
seau. Dar apa lipsea. Mai 
exact era și apă : între ma
lurile permanentei | curgeri 
la vale, în sacale trase de 
catîrl, în capilarele pereți
lor, urcată, discret și uni
form, ca într-o sugativă.

în acest punct, cititorul, 
ca bun cunoscător al trans
formărilor petrecute în ul
timii ani, s-ar putea să 
anticipeze : „Ah ! Reporta
jul îmi va spune, în con
tinuare, despre cîți metri 
de țeavă s-au tras și în cîte 
case a apărut apa curentă". 
N-ar greși, n-ar fi departe 
de adevăr. Pentru că, în 
treacăt fie zis, s-au con
struit două uzine de apă

ma cu obiectiv de maximă 
urgență : apă în întreprin
deri, apă la cișmele publi
ce. își are amintirile ei. La 
șantierul naval (unde, de 
asemenea, apa se aducea 
cu sacaua), săparea șanțu
lui pentru conducta de a- 
ducțiune a început imediat 
după ce muncitorii au de
venit proprietarii șantieru
lui, în vara . naționalizării. 
Sarcina a fost împărțită și 
îndeplinită muncitorește : 
fiecare om avînd o porțiu
ne de săpat, de la director 
la paznic. Și au săpat-o, în 
condițiile acelui an, cu 
cazmaua și lopata — adică, 
de la paznic la muncitorul- 
director. Etapa a doua e

tinsă. capacitatea stației de 
tratare, trebuia procurată 
țeavă, trebuiau făcute noi 
săpături, practic la scara 
întregului oraș. Edilii nou
lui organ local — consiliul 
popular — cu entuziasmul 
și energia specifice celor ce 
au înțeles sensul și posibi
litățile pe care le oferea 
noul sistem de organizare 
a conducerii politice și ad
ministrative, au rezolvat 
operativ problema stației, 
au procurat țeavă. Mai ră- 
mînea manopera.

Povestește primarul de a- 
tunci și de acum al orașu
lui, Nicolae Iosin :

— Eram nou în oraș, dar 
hotărît să mă identific cu

destinele lui, E mic, dar 
umblam toată ziua prin el, 
să-l cunosc, să-i cunosc oa
menii. Și așa, într-o seară, 
împreună cu tovarășul Ion 
V. Cristea (directorul-mun- 
citor, de atunci și de a- 
cum, al șantierului naval) 
am ajuns pe strada 23 Apri
lie. Denumire care obligă, 
<Jar denumire de stradă pe 
care nu o veți găsi în nici 
o altă localitate : este data 
înființării orașului, în as
pectul lui istoric, care nu
mai a oraș nu semăna, dar 
care pentru oltenițeni are 
semnificația unei date inau
gurale. Pe stradă — pămînt. 
Apă — deloc. Ne-a ieșit 
înainte o bătrînică : „Mai
că, matale ești primarul 
nostru ?“ „Eu așa zic, că 
al vostru sînt". „Maică, ba- 
gă-ne apă, s-apuc să văd și 
asta. Că omul, de la naș
tere pînă ce moare are ne
voie de apă“; Una-două 
s-au strins în jurul nostru 
vreo 20 de oameni. Era vară 
și stătuseră pe la porți.

— Doriți apă pe stradă ?
— Da, au răspuns într-un 

glas.
— Trebuie săpat șanț 

pentru conductă.
— îl săpăm noi.

Serqiu ANDON
(Continuare în pag. a IV-a)

economiei naționale. Obținerea aces
tor rezultate pozitive se datorează 
sprijinului larg pe care organele ju
dețene și locale ale sindicatelor, co
mitetul județean U.T.C., comisia ju
dețeană a inginerilor și tehnicieni
lor — sub îndrumarea 
județean de partid — l-au 
întreprinderilor, colectivelor 
tive în organizarea acțiunii 
creația tehnico-științifică de 
în valorificarea- inițiativelor 
torești.

Ce relevă unele fise în legătură 
cu varietatea tematicii creației teh- 
nico-științifice de masă ? Marcel 
Oprea, muncitor-sculer la întreprin
derea de utilaj petrolier, are în ve
dere modificarea supapelor de des
cărcare pilotată la instalația FC 60, 
cu o eficientă economică anuală de 
peste 120 000 lei ; strungarul Pica 
Dorel, de la aceeași unitate, studiază

comitetului 
acordat 
respec- 
privind 

masă și 
munci-

modificarea constructivă și tehnolo
gică a trenului de rulare la remor
cile grele de 120 tone, eficienta ei 
economică urmînd să se ridice la 
100 000 lei anual. în fisa de creativi
tate a subinginerei Ioana Dogaru. de 
la combinatul de oteluri speciale, 
apar, printre alte preocupări, „me
todologia de calcul si posibilitățile 
de îmbunătățire a gradului de scoa
tere a mețalului“, iar inginerul Ior
dan Oprea, de la -întreprinderea de 
strunguri, a conceput o instalație 
pentru depozitarea pe verticală a 
produselor, care s-a și realizat, a- 
ceasta permițînd depozitarea mai ra
pidă și cu efort fizic minim a re
perelor și, desigur, economisirea su
prafețelor construite.

Elena MANTU
(Continuare în pag. a IlI-a)

Calitatea poeziei
patriotice

într-un timp de pu
ternică înflorire a pa
triei, cum este timpul 
nostru, cînd structuri
le societății cunosc 
modificări de esență, 
asemeni conștiințelor, 
este cît se poate de 
legitim interesul față 
de poezie, în general 
și față de poezia na
țională. în special.

Aceasta pare a fi o 
legitate a poeticii ro
mânești. de care nu 
se mai îndoiește ni
meni astăzi. Ce este 
și cum trebuie să fie 
poezia patriotică în
tr-un timp în care na
țiunea. însăși își con
duce. cu strălucire, 
destinele, într-un timp 
în care patria își con
struiește, cu fata în
treagă în soare, viito
rul visat. între țările 
lumii ? Iată o întreba
re la care este greu, 
dacă nu imposibil, de 
găsit un răspuns una
nim acceptat. Și a- 
ceasta pentru că răs
punsul unei asemenea 
întrebări, cel așteptat, 
se făurește mereu — 
și mereu altfel — de 
fiecare poet al acestui 
pămînt. Cu atît mai 
puțin va putea să 
pretindă a găsi, acum 
și aici, vreo dezlegare 
a problemei cel ce 
scrie aceste însemnări.

Un fapt ni se pare 
însă cert : poezia este 
scrisă 
Ea îi 
spune 
„mai 
ceea ce simt, și, 
urmare, îi învață 
despre ei înșiși".

Dacă este așa — și 
nu avem nici un mo
tiv de îndoială — tre
buie să adăugăm în
dată că acești oameni 
ai României contem
porane — și cu atît 
mai mult cei ai Româ
niei viitoare, ca să ră- 
mînem în acest cadru 
al discuției — sint 
conștiințe și sensibili
tăți calitativ superi
oare. în raport cu cei 
din societățile anteri
oare. Aceste conștiin
țe și aceste sensibili
tăți nu pot fi satisfă
cute de o poezie — și 
de o artă în general 
— care ignoră evolu
ția acestei activități 
umane. Prin urmare,

este greu de crezut că 
un om care traversea
ză revoluția tehnico- 
științifică actuală, un 
om cu o instrucție și 
cu o educație eman
cipată, care mane
vrează noțiuni știin
țifice și tehnici foarte 
avansate — va putea 
fi mulțumit sau con
vins de o artă rudi
mentară, care ignoră 
inovațiile acestui do
meniu. După cum, fi
rește, calitatea poeziei 
patriotice suferă dacă 
ne mulțumim cu sim
ple versificări, cu in
vocarea numelui pa
triei fără ca ea să se 
înalte corespunzător

însemnări de
Anghel 

DUMBRĂVEANU

pentru oameni, 
face, după 
un mare 
conștienti

cum 
poet, 

de
prin 
ceva

pe o expresie puter
nică, pe o combustie 
capabilă să nască o 
expresie artistică avîn- 
ta£ă. superioară.

Sîntem de părerea 
că este dăunător ca 
poetul să se amăgeas
că. instalat in fotoliul 
comodității și al lenei 
intelectuale, înșirînd 
cuvinte goale, cum a- 
vertiza, acum un se
col, marele Eminescu. 
Iar cînd este vorba de 
lirica patriotică, aceas
tă lîncezeală profesio
nală nu-1 mai priveș
te, ca să zicem așa. 
numai pe autor, ea 
devine o chestiune 
care ne implică pe 
toți cei ce citim sau 
scriem poezie și pe 
toți cei ce muncim și 
ne iubim, 'din adîncul 
ființei noastre, patria.

Trăim în interiorul 
convingerii nestrămu
tate că 
lui este 
imnuri 
menilor 
de a păstra și de a 
desăvîrși frumusețea 
și expresivitatea gîn- 
dirii și a limbii româ
ne. Prin aceasta vom 
putea 
poezie românească, o 
mare 
că. 
d-o, omul se va simți 
pătruns de o puterni
că mîndrie și de o

datoria poetu- 
de a înălța 
durabile oa- 
acestor locuri,

avea o mare
poezie patrioti- 

Citind-o și iubin-

puternică dragoste 
Dentru acest pămînt, 
pentru valorile Si băr
bații ei, pentru țăr
muri! ei de lumină de 
azi și pentru cei pe 
care îi va dura el în
suși în clipa de mîine.

Oricine știe că toți 
poeții acestui pămînt 
au cîntat patria, cu 
durere sau cu bucurie, 
după cum au fost 
vremurile prin care 
am trecut. Poezia ro
mânească și poporul 
român sînt păstrătorii 
unui mare tezaur de 
tulburătoare imagini 
ale patriei, cîntată pe 
toate 
lui i 
zaur, 
cește 
mit 
se-mbogățește cu fie
care zi prin cîntecele 
vibrante ale poeților 
contemporani. Multe 
din aceste imnuri au 
pătruns în conștiința 
oamenilor, murmura
te în singurătate sau 
spuse în marile aule — 
semn că ele sînt pur
tătoarele unor senti
mente și ale unor idei 
adevărate, exprimate 
artistic convingător. 
Cum nesfîrșită este 
gama sentimentelor 
noastre față de pa
trie, infinit în nuanțe 
se cere a fi cîntecul 
de laudă, de mindrie, 
de muncă și apărare 
a patriei. Pentru acest 
cîntec se cere ca poe
tul să dăruiască toate 
ideile lui mari și toa
te mijloacele de artă 
pe care 
născoci 
bucurie.

Lirica 
buie să 
dă lirică de idei, 
un puternic filon fi
lozofic și de însufle- 
țitor romantism revo
luționar, o lirică aptă 
să răscolească senti
mentele, să trezească 
aripile avîntului, să 
proiecteze chipul veș
nic al neamului In vi
ziuni durabile și-n 
acorduri de neuitat ; 
cu sete de adevăr 
scriind, aprinzînd con
științele cu sentimen
te unice, cu iubirea 
noastră și-a părinților 
noștri scriind, che- 
mînd in cîntece patria 
nemuritoare.

i corzile sufletu- 
noșțru. Acest te- 

, în care strălu- 
i diamantul

Scrisoarea
nu
lii.

i le poate 
în trudă, și

patriotică tre
fle o profun

de

wfctt.de
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FAPTUL1 ANGAJAMENTUL OAMENILOR MUNCII CARE BENEFICIAZĂ DE AZI, 1 MARTIE, DE MAJORAREA RETRIBUȚIEI:

DIVERS Vom îmbunătăți calitatea muncii, vom spori
eficiența întregii noastre activități1*
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Ca la tropice
De otita povară, bananierii 

și-au indoit vîrfurlle pe tijele 
cărora fructele atîrnă in șiruri 
perfecte. Alături, mandarinii 
s-au gătit cu flori înmiresmate 
și cu globulețele fructelor care 
încep să prindă culoarea aurului.

Nu este vorba de un peisaj 
tropical. Nici de vreo ilustrată. 
Este o imagine pe care o oferă 
privirii, în aceste zile, sera în
treprinderii de hoteluri și res
taurante Mangalia, în care sint 
puși la adăpost, in sezonul rece, 
arborii și plantele ornamentale 
care împodobesc vara spațiile 
verzi și interioarele hotelurilor 
din colierul stațiunilor din sudul 
litoralului. Iar pentru grija deo
sebită de care se bucură, bana
nierii și mandarinii au răspuns 
cu... fructele lor aromate in 
nă iarnă.

pli-

I
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„Fruncea"
Banatului

I
I

In ultimii 12'ani, Petre Balint, 
sudor de înaltă calificare la în
treprinderea mecanică Timișoa
ra, a îndeplinit funcția de in
structor. Acum a ieșit la pensie, 
după 40 de ani de muncă. Nu 
înainte de a fi sărbătorit cu tot 
fastul cuvenit. Multe au fost 
momentele care l-au emoționat 
pînă la lacrimi, chiar și darurile 
oferite de foștii colegi de mun
că : scăunelul de pescar și tra
diționalul baston de pensionar. 
Dar cel mai mult și mai mult 
l-au bucurat cuvintele de mulțu
mire ale foștilor săi ucenici. Toți 
cei peste 500 de „învățăcei" ai 
lui Petre Balint sînt astăzi su
dori de nădejde. Dar 12 dintre 
ei sînt „fruncea" Banatului — și 
nu numai a Banatului. Cei 12 — 
cite unul de fiecare generație pe 
care a format-o ca instructor — 
au ciștigat locurile I, II și III la 
concursurile naționale pe mese
rii. E ceva !

I
I

Printre cei care lucrează la HI
DROCENTRALA DE LA LOTRU 
i-am "’întîlnit și pe frații Romulus și 
Dumitru Opriș, primul — maistru 
principal, cel de-al doilea — maistru 
de schimb.

— Transpunerea In viață a Pro
gramului de creștere mai accentuată 
a nivelului de trai al poporului în 
actualul cincinal — elaborat din ini
țiativa și sub conducerea nemijloci
tă a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
constituie o nouă și grăitoare dova
dă a grijii părintești a partidului și 
statului nostru pentru sporirea con
tinuă a bunăstării oamenilor mun
cii. Retribuția mea — ne spune 
maistrul Romulus Opriș — se majo
rează de fa 1 martie cu aproape 450 
lei. Creșteri substanțiale de retribu
ții revin și celorlalți membri ai co
lectivului. Iar răspunsul nostru, al 
tuturor oamenilor muncii de aici, 
este de a compensa sporurile de cîș- 
tig cu noi și substanțiale sporuri de 
producție. Avem bucuria și satisfac
ția să raportăm că prin scurtarea 
duratei reparațiilor și creșterea gra
dului de siguranță în funcționarea 
hidroagregatelor, am putut să reali
zăm în primele două luni ale anului 
o depășire a producției planificate 
cu 2,8 la sută.
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„Cum ați 
dori să fie... 
părinții 
voștri ?“»

Această întrebare a constituit 
tema unui original extemporal 
pe care profesorul Petre Rădu- 
lea din Tirgu Jiu l-a dat cîtorva 
clase de elevi de la liceul „Tu- 
dor Vladimirescu" din localitate. 
Firește, extemporalele nu au 
fost notate. Cum. ele cuprindeau 
însă foarte interesante opinii și 
imagini ale copiilor despre pă
rinții lor, au fost sintetizate de 
profesor și prezentate intr-o șe
dință anume cu părinții elevilor 
testați. După ce concluziile au 
fost ascultate cu deosebită aten
ție, mulți părinți aveau să se 
bucure că s-au regăsit in gin- 
durile și simțămintele copiilor 
lor. In același timp,, fiecare din
tre ei a înțeles că mai au și pă
rinții de învățat cite ceva...

Zîmbiti,9 7

vă rog... 
dacă puteți!

I
I
i

O atmosferă plină de satisfacție și 
bucurie am întilnit și în centralele 
electrice ale Oltului, aparținînd de 
ÎNTREPRINDEREA ELECTROCEN- 
TRALE RM. VÎLCEA. Tinerii ener- 
gelicieni Maria și Virgil Matei, al că
ror buget de familie va spori de la 
1 martie cu aproape 600 de lei pe 
lună, ne-au spus : „Noua majo
rare a veniturilor ne mobilizea
ză să muncim pe viitor mai 
mult și mai bine. Am reținut din re
centa adunare generală a oamenilor 
muncii că în acest an urmează să 
intre in funcțiune trei noi hidrocen
trale pe Olt. Tînărul nostru colectiv 
este hotărît să contribuie la devan
sarea cu o lună a termenelor de 
dare în exploatare a acestora. Este 
de datoria noastră să îndeplinim nu 
numai acest angajament, dar să ne 
concentrăm și mai mult forțele pen
tru a produce tot mai multă energie 
electrică".

Concret, lucrătorii de la întreprin
derea de electrocentrale Rm. Vîlcea 
și-au propus să producă în acest an 
peste prevederi 31 milioane kWh, in 
condițiile creșterii productivității 
muncii pe fiecare lucrător cu cel ' 
puțin 20 000 lei. (Ion Stanciu).

I I 
I

I I
! !

I

Dintre realizărife cele mai impor
tante obținute de harnicul colectiv 
de muncă de la COMBINATUL DE 
CELULOZA' ȘI IIÎRTIE DIN CĂ
LĂRAȘI, în luna ianuarie și în pri
mele două decade ale lunii februa
rie, am reținut o cifră : 105 000 kilo
grame de hîrtie, celuloză și caiete , t , - ■ ,peste plan. . ! ■ • kg de-ciment, cum să" sporească, m

Cu lăcătușul Gheorghe Zaharia, de . continuare, productivițațea ^piuncii, 
Ta atelierul central, am discutat lîn- ‘ ciinviă ’"folosească mai'bine timpul
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în vara anului 1975, Constan
tin Mireanu din comuna Măgi- 
rești-Bacău, proaspăt însurățel, 
a dat două fotografii unui dele
gat al secției Foto-mărit-color a 
cooperativei meșteșugărești de 
resort din Gura Humorului, care 
delegat i-a promis că i se vor 
executa niște tablouri de-o să 
rămînă... tablou ! După o lună 
de zile, C.M. a primit o înștiin
țare că dacă vrea tablourile tre
buie să expedieze imediat coo
perativei 110 lei. Omul a trimis 
imediat banii, dar tablourile nu 
mai soseau. A trimis o scrisoa
re, a trimis două, nouă... Dar tot 
degeaba. Nici pînă astăzi, după 
mai bine de doi ani și jumătate, 
tablourile nu i-au fost expedia
te. „Oare nu se găsește nimeni 
să-i prindă și pe acești meșteri 
fotografi în obiectiv 1 Făcînd 
haz de necaz — ne scrie el — 
fiind vorba de Gura Humoru
lui, pot să-i anunț pe cei care 
mă poartă cu vorbă că. între 
timp, familia noastră s-a mărit 
cu un copil și am vrea să facem 
un tablou în... trei. Dar lor tot 
nu le-aș mai da nici o poză, că 
pînă s-o facă, o s-ajungem... 
socri mari și bunici".

Incredibil!
Dacă nu s-ar fi intimplat aie

vea, cazul relatat aici ar fi 
părut de domeniul absurdului. E 
și părerea corespondentului nos
tru voluntar Ion Hurtupan, care 
întrerupe adeseori istorisirea sa 
cu semne de exclamare și între
bare. „Eroul" acestei de necrezut 
întimplări se numește Mihai 
Frențescți din Oțelu Roșu. După 
ce a poposit îndelung cu niște 
amici de pahar la complexul tu
ristic din Poiana Mărului (la 25 
km de Oțelu Roșu), deși vedea 
bine că abia se ținea pe picioa
re, M.F. s-a urcat totuși la vo
lanul mașinii personale și a por
nit la drum. In starea in care se 
afla constituia, realmente, un 
pericol public. Cind mai avea 
puțin pînă să ajungă acasă, in
tr-unui din cartierele orașului a 
pierdut controlul volanului și a 
intrat cu mașină cu tot... tot in
tr-un local de alimentație publi
că. Rezultatul : mașina sfărima- 
tă, clădirea bufetului avariată și 
o persoană grav accidentată. 
Culmea e că M.F. se urcase la 
volan și fără permis de condu
cere. Care permis îi fusese sus
pendat tot pentru că urcase la 
volan sub influența alcoolului.

I
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scînteli"
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nu se asigură cu...
Pînă la sfirșitul actualului cincinal, 

potrivit schițelor de sistematizare și 
a estimărilor organelor locale de spe
cialitate, în satele și comunele din 
județul Olt se vor construi 700 de 
case pe an, numeroase apartamente 
pentru specialiști și cadre didactice, 
importante dotări social-culturale și 
tehnico-edilităre. De aici, necesitatea 
respectării întocmai a prevederilor 
Legii sistematizării.

— Disciplina în construcții și sis
tematizarea sînt două noțiuni inse
parabile — ne-a spus tovarășul ing. 
loan Ionescu, șeful secției de siste
matizare. în județul nostru, prin sta
bilirea noilor perimetre ale localită
ților s-a ajuns la concluzia că se pot 
reda agriculturii aproximativ 15 000 
hectare. Este la îndemîna oricui să 
calculeze cu cit pot crește veniturile 
localnicilor, cu cit se poate îmbună
tăți aprovizionarea populației. Dar, 
bineînțeles, numai 
în condițiile în 
care noile peri
metre prevăzute 
în schițele de sis
tematizare vor fi 
respectate, apli- 
cîndu-se un re
gim strict de loti
zare și utilizare a 
terenurilor desti
nate pentru con
strucții, respec- 
tîndu-se regimul de Înălțime pre
văzut de lege și alinierea la fron
tul stradal. Desfășurată, suprafața 
construită a unei gospodării țără
nești medii este de 65—70 mp. în 
regim de parter și etaj, suprafața 
ocupată la sate se reduce la 
45—50 mp. în mod corespunzător se 
reduc fundațiile și acoperișul, adică 
părțile cele mai costisitoare ale unei 
case. Pe de altă parte, prin/ coma
sarea anexelor gospodărești în con- 
strucție-tip — cu utilizarea podului 
pentru depozitarea furajelor gro
siere — se realizează atît economii 
de teren, cît și o mai bună organi
zare a gospodăriilor. De asemenea, 

■o mai strictă disciplină în construcții, 
concomitent cu aplicarea unui pro
gram de concentrare a noilor edificii 
și locuințe în zone compacte și cen
trale, conduc la o mai bună și ra
țională echipare tehnico-edilitară a 
localităților respective, cu cheltuieli 
mult mai mici. Un calcul simplu 
arată că efortul financiar și canti
tățile de materiale de construcții ne
cesare se reduc cu 30—35 la sută. 
Aceleași avantaje le prezintă și re
alizarea sistemului stradal. Este de 
la sine înțeles că un asemenea mod 
de organizare a unei localități asi
gură tuturor cetățenilor un acces 
mai larg la toate celelalte dotări so
cial-culturale — școli, spitale, că
mine culturale, biblioteci, magazine, 

. servicii publice. Pentru ca toate 
aceste avantaje să devină fapt real, 
se impune aplicarea întocmai a tu
turor regulilor, normelor și directi
velor în construcții, un control per
manent, sistematic, cu caracter pre
ventiv.

Reținînd aceste, judicioase obser
vații ale interlocutorului nostru, care 
este și secretar al comisiei județene 
de sistematizare, am încercat să ve

gă un
îl reparase. După o ultimă 

maistrul Gheorghe

va 
în 
in
cucasă nouă, 

bucătărie, căma- 
anul trecut și 

unele amenajări

si 
de 
la

strung _carusel pe care tocmai 
verifi

care, maistrul Gheorghe Bîrliga, 
mulțumit de lucrare, ne-a spus :

— Tovarășul Zaharia este autorul 
unei importante inovații, care a fost 
brevetată și prin care timpul afec
tat acestei operații de reparare a fost 
redus de cinci ori.

Facem împreună cu lăcătușul ino
vator un calcul. De la 1 martie, re
tribuția i se va majora cu peste 
350 lei, la care se adaugă sporul 
de vechime de 5 la sută. De mă
rirea retribuției beneficiază întreaga 
familie Zaharia : soția,- Eugenia, care 
muncește tot în combinat, la secția 
plicuri, va primi în plus 263 lei lu
nar, iar fiica, Daniela, care lucrează 
la controlul tehnic de calitate, 
primi suplimentar 217 lei lunar, 
total, familia Zaharia va cîștiga 
plus pe an peste 10 000 lei.

— Ne-am făcut 
cinci camere, baie, 
ră. Am terminat-o 
vrem să mai facem 
— ne-a spus Eugenia Zaharia. Acum 
putem sa le facem în condiții 
mai bune, prin plusul substanțial 
venit pe care îl vom realiza de 
1 martie. (Lucian Ciubotaru).

începînd de azi și muncitorii care 
lucrează la FABRICA DIN MILI
TARI A ÎNTREPRINDERII DE 
PREFABRICATE „GRANITUL" DIN 
CAPITALA beneficiază, cu o lună 
mai devreme decît se planificase 
inițial, de majorarea retribuției.

— Veniturile mele — ne spune zi
darul Ion Badea, șef de echipă la 
linia II-fațade, vor spori de la 1 
martie cu peste 450 lei lunar. 
Dar nu numai pentru atit sînt 
eu, din toată inima, recunoscător 
partidului și statului nostru! Lucrez in 
această secție a întreprinderii chiar 
de la înființare, din primăvara lui 
1967. în același an, întreprinderea 
mi-a dat și casă. La început, doar o 
garsonieră. Pe urmă, cind Marian și 
Florian .— cei doi băieți ai mei — au 
crescut, am primit un apartament cu 
3 camere în bd. Păcii. Aici locu
iesc și acum. Numai că băieții s-au 
făcut mari, s-au însurat, au la rîn- 
dul lor copii. Cel mare, Florian, care 
este mecanic la „Tricodava", s-a 
mutat în casa lui.

Calcule asemănătoare ne-au făcut 
și alți muncitori din întreprindere. 
La fel cum. ne-au vorbit și despre 
cele 44 de apartamente ce le-au fost 
repartizate anul trecut din fondul de 
stat sau de blocul cu 140 de aparta
mente de serviciu pe care îl au la 
dispoziție, sau de condițiile de lo
cuit de la căminul de nefamiliști. 
în același timp, ei și-au făcut și alte 
calcule: cum să îndeplinească pla
nul de producție pe acest an pînă 
la 15 decembrie, cum să economi
sească 6. 000 kg de oțel beton și 4 500 

dem cum se aplică ele, concret, la 
fața locului. De la început trebuie 
să spunem că, la nivel județean, 
controlul de- specialitate in domeniul 
sistematizării se rezumă, de regulă, 
la activitatea corpului de inspectori 
în construcții din cadrul secției de 
arhitectură și sistematizare — două 
cadre cu pregătire medie și alți cinci 
tehnicieni- — repartizați fiecare în 
pite un sector care cuprinde 10—15 
comune. Dintr-un sondaj pe care 
l-am făcut rezultă că acești inspec
tori nu ajung să treacă prin fiecare 
comună nici măcar o singură dată 
pe lună. în schimb, aproape în fie
care an care a urmat după adoptarea 
Legii sistematizării s-au întocmit tot 
felul de materiale de documentare, 
informare și instruire, prin care se 
comunicau ba o metodologie amă
nunțită de control, ba o circulară cu 
toate noutățile în materie de siste

Raid-anchetă în cîteva comune 
din județul Olt privind respectarea 

prevederilor Legii sistematizării
matizare primite de la organele cen
trale de specialitate, ba o revenire 
cu indicații proprii la... indicațiile 
primite. S-au scris, transmis și re
transmis în comunele județului ki
lograme de hirtii ! Hîrtiile au cir
culat și invers : periodic, la cererea 
organelor județene de specialitate, 
birourile executive ale consiliilor 
populare comunale au întocmit ra
poarte, au completat tabele, au dat 
răspunsuri la întrebări.

Lesne de înțeles despre ce control 
preventiv mai poate fi vprba. Iată 
de ce așa-zisele „cazuri izolate de 
construcții realizate în afara perime
trului construibil, în mod abuziv" 
— am citat dintr-un document în
tocmit la secția de arhitectură și 
sistematizare — sînt în realitate 67 
la număr, numai în 1977. în acest 
răstimp, de la apariția legii s-au 
construit 306 case fără a se respecta 
mărimea lotului de curte prevăzut 
de lege și 138 de grajduri și anexe 
gospodărești au fost ridicate în afara 
perimetrului construibil. Numai 317 
din cele 996 locuințe ridicate în 
ultimii trei ani respectă regimul de 
înălțime legal.

Dar răspunderea pentru această 
stare de lucruri nu revine numai or
ganelor județene, de vreme ce bi
rourile executive ale consiliilor popu
lare comunale și comisiile de siste
matizare ale acestora ar fi putut 
preveni operativ nesocotirea legii în 
cele mai multe din cazurile enume
rate. Firește, dacă și-ar fi îndeplinit 
cu conștiinciozitate și exigență atri
buțiile. în comuna Oboga, de pildă, 
tovarășul Mihai Popa, primar, ne-a 
prezentat activitatea comisiei comu
nale de sistematizare — al cărui 
președinte este — in culoarea cea 
mai „roz" cu putință : „Programul 
de activitate al comisiei a fost dez-

CREȘTEREA MEDIE A RETRIBUȚIEI TARIFARE
în industria poligrafică

=

1975

Cifra pe ansamblul cincinalului 
ma|orării stabilite pe economie de

de lucru. într-un cuvînt, modul în 
care înțeleg ei să transforme canti- ■ 
tatea intr-o nouă calitate. (Florin 
Ciobănescu).

Cu sentimente de profundă satis
facție și bucurie au primit noua ma
jorare a retribuției și lucrătorii 
din COMBINATUL POLIGRAFIC 
„CASA SCÎNTEII". Veniturile tipo
grafilor de aici vor spori în medie 
lunar cu 291 lei, ceea ce înseamnă 
pentru fiecare un cîștig anual supli
mentar de aproape 3 500 lei.

— Gîndurile noastre de mulțumi
re — ne spune linotipistul Crețiu 
Pompei — se îndreaptă în aceste 
clipe către cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul programului 
de creștere a nivelului de trai, ca 
și a măsurilor de reeșalonare a 
jorării retribuțiilor, prin care 
tipografii, beneficiem cu 2 luni 
devreme de sporurile de cîștig 
văzute. Personal, voi primi de __ _ 
martie circa 400 Iei în plus, sumă la 
care se adaugă celelalte sporuri spe
cifice activității din poligrafie. Cum 
însă și soției, Ștefania, care lucrează 
tot în combinat, i se majorează re
tribuția de' la T martie cu 307 lei, 
iar 'din septembrie anul trecut am 
primit pentru copil alocația de stat

ma- 
noi, 
mai 
pre
ia 1

circulare
bătut și aprobat în sesiunea consiliu
lui popular. Membrii comisiei au 
prelucrat cu cetățenii dispozițiile Le
gii sistematizării și prevederile schi
ței de sistematizare a comunei. S-a 
întocmit un program de regrupare a 
gospodăriilor situate, în afara peri
metrului construibil. în mod perma
nent, urmărim la fața locului res
pectarea amplasamentelor și a dis
ciplinei în construcții. Toate încăl
cările legii au fost cu promptitudine 
sancționate". Dar iată că verificarea 
autorizațiilor de construcție eliberate 
în anii 1976 și \1977 de biroul execu
tiv al consiliului popular cu avizul 
comisiei de sistematizare — verifi
care pe care a făcut-o în prezența 
noastră tovarășul Nicolae Babușcă, 
de la secția de arhitectură și siste
matizare a județului — a pus sub 
semnul întrebării multe din afirma
țiile interlocutorului nostru. Din cele 

peste 25 de auto
rizații de con
strucții eliberate, 
numai 9 sînt în 
concordanță cu 
prevederile legii.

Așadar, la O- 
boga Legea sis
tematizării este 
încălcată cu... au
torizația biroului 
executiv al con
siliului popular. 

La aceasta se adaugă și faptul că 
au fost ridicate, fără autorizație, 
construcții în afara perimetrului 
construibil al comunei.

într-o altă comună, Iancu Jianu, 
am întîlnit o situație aproape iden
tică. Din cele 92 de autorizații de 
construcții eliberate în ultimii doi 
.ani, 71 sînt pentru locuințe, iar din
tre ele, numai 22 pentru case cu 
etaj, așa cum prevede legea. Restul 
sînt autorizații pentru case numai 
cu parter, anexe sau -adăugiri, care 
nu respectă întru tot.ul prevederile 
legii. Ba, mai mult ;j cu toate că, 
potrivit schiței de sistematizare a 
comunei, pină acum ah fi trebuit să 
fie terminată lotizarea centrului ci
vic, acțiunea nu a început. De aici, 
întrebarea : unde se vor construi 
cele o sută de case prevăzute pînă 
în 1980 ? O stare de lucruri care 
pune și de această dată la îndoială 
răspunderea cu care membrii comi
siei locale de sistematizare și-au în
deplinit atribuțiile.

în loc de concluzie reproducem 
următoarea prevedere din Legea sis
tematizării : „Pe lîngă comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județene, municipale,. orășenești și 
comunale funcționează comisii lo
cale de sistematizare avind sarcina 
de a analiza studiile și proiectele de 
sistematizare elaborate pentru teri
toriul respectiv, de a urmări aplica
rea pe plan local a dispozițiilor le
gale în domeniul sistematizării, a 
prevederilor Programului național de 
sistematizare a teritoriului și locali
tăților urbane și rurale, precum și 
respectarea disciplinei în activitatea 
de sistematizare".

Florin CIOBANESCU
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Pe. ansamblul cincinalului 

va fi îmbunătățită corespunzător 
Conferința Națională a partidului.

mărită, înseamnă că bugetul familiei 
noastre este acum cu aproape 750 
lei mai mare. într-un an — 9 000 lei. 
Și e vorba doar de prima etapă de 
majorare a veniturilor în actualul 
cincinal. Cum am putea recompensa 
acest spor bănesc ? Prin muncă, prin 
strădania permanentă de autoperfec- 
ționare, de sporire a producției și 
eficienței economice — la fel cum 
gîndesc și acționează toți colegii de 
muncă, toți oamenii muncii din țară. 
(Mihai Ionescu).

Invitație 
la drumeție

• Rețeaua cooperației de 
consum dispune de peste 
200 unități turistice * 
Preocupări pentru îmbu

nătățirea serviciilor
Cooperația de consum are o 

,cq.nțribuție .notabilă la crearea... 
condițiilor necesare dezvoltării . 
turismului'. Deopotrivă, p.e-prin* 
cipăiele,, trasee, în vecinățațea , 
unor importante monumente îs- - 
torice sau ale naturii. în sta
țiuni balneoclimaterice, coope
rația de consum a construit și 
amenajat numeroase hanuri, ho
teluri. cabane, și popasuri. Pre
zentă în toate județele, rețeaua 
cooperației de consum cuprinde 
peste 200 unități turistice cu a- 
proximativ 42 000 locuri la mese 
si peste 8 000 locuri de cazare. 
La organizarea acestor unități 
s-a avut în vedere — pe lingă 
punerea în valoare a cadrului 

•natural — și reliefarea tradi
țiilor și a specificului local. Se 
poate spune că prin stilul în 
care au fost construite și prin 
serviciile pe care le oferă fie
care unitate își relevă persona
litatea proprie. Menționăm in 
acest context și preocupările 
pentru diversificarea preparate
lor culinare, îmbogățirea meniu
rilor, îndeosebi cu mincăruri 
tradiționale.

Marea majoritate a unităților 
funcționează în tot cursul 
anului. Astfel, hanurile coope
rației de consum dispun de 
locuri de cazare în camere cu 
încălzire centrală și confort mo
dern. precum și de restaurante. 
Printre acestea se numără : Nă- 
dlac, Sălașul de la Răscruce 
(județul Arad). Dealul Sasului 
(județul Argeș). Ciuta. Monteo- 
ru (județul Buzău), Măgura 
(județul Bacău), Tibiscum-Ca- 
ransebes. Caraș-Oravita (județul 
Caraș-Severin), Bretcu-Oituz 
(județul Covasna). Hanu-Conachi 
(județul Galați). Praid și Izvo- 
ru-Mureșului (județul Harghita), 
Bucura-Hațeg. Geoagiu-Băi (ju
dețul Hunedoara), Dealul Viilor, 
Vatman, Ursul Negru-Sovata 
(județul Mureș), Pintea Viteazul 
(județul Maramureș). Răreșoaia 
(județul Iași), Buda (județul Il
fov). Casa Arcașului, Agapia 
(județul Neamț), Cheia. Slănic 
(județul Prahova), Sucevița, 
Ilișești (județul Suceava). Pa- 
deșui-Făget. Silagiu-Buziaș (ju
dețul Timiș), Soveja, Pgrc-Mă- 
rășești (județul Vrancea). Topo- 
logu, Lotrișor (județul Vîlcea) și 
multe altele.

La agenția de turism UNI- 
VERSALCOOP din holul casei 
de bilete a Sălii Palatului din 
București, str. 13 Decembrie nr. 
26. telefon 14 52 09 se pot reține 
locuri la unitățile turistice ale 
cooperației de consum din toată 
tara.

In fotografie : 
județul Harghita.

Hanul Praid,

Cuvintul 

cititorilor, 
CUVINTUL 

OAMENILOR

MUNCII

O simplificare cu folos
Ion Dugăeșescu, economist :
Materia primă necesară fabrică

rii cărămizilor la Combinatul pen
tru lianți și azbociment din Tg. 
Jiu este transportată cu mijloace 
auto, pe un drum destul de lung. 
Terenul de exploatare a argilei se 
află însă la o altitudine de cițiva 
zeci de metri față de cota zero a 
fabricii, condiții naturale care ar 
permite ca transportul acesteia să 
se facă mai economicos, cu aju
torul unei benzi transportoare. In

După cîteva Iu
Nicolae Rădulescu, pensionar, co

muna Dobrești, județul Argeș :
Pină la 16 iulie 1977 am lucrat 

la Combinatul siderurgic Galați, 
cind am încetat activitatea în ve
derea pensionării. La data respec
tivă mi. s-a întocmit dosarul de 
pensionare nr. 50050, care a fost 
trimis prin Oficiul de asigurări so
ciale și pensii Galați Oficiului de 
asigurări sociale și pensii Pitești, 
in raza teritorială în care am do
miciliul. Timp de mai bine de șase 
luni însă nu am primit pensia, deși 
m-am adresat in repetate rînduri 
oficiului din Pitești. De fiecare dată 
mi se spunea că nu a sosit do
sarul de la Galați. Dar. între timp, 
la începutul lunii octombrie anul 
trecut, deși nu primisem niciodată 
pensia, oficiul Pitești mi-a trimis

Pînă cind
Hrisita Vasile, pensionară. Con

stanța :
Pe strada Oborului nr. 34 din 

Constanța. în apropierea locuinței 
mele, funcționează o secție de pre- 

‘"ltierări metalice’-■ a cooperativei 
„Prestarea"; Inițial această unita
te a-fost’ înființată pentru efectua
rea aunor prestări de servicii că
tre populație. Cu timpul, profilul 
său a fost insă modificat, ateliere
le s-au extins, fiind dotate cu uti
laje grele, aici executîndu-se pie
se și ansamble de volum mare, lu
crări de cazangerie etc. Se lucrea
ză de dimineața pînă seara, în două 
schimburi, funcționarea utilajelor 
și loviturile ciocanelor producînd 
zgomote asurzitoare, ce tulbură li
niștea locuitorilor. Toate interven-

Pe scurt, din scrisori
O Este un lucru bun că în uni

tățile comerciale se vînd băuturi 
răcoritoare : ci-co, cuik-cola. pepsi- 
cola etc. Tot cumpărind însă ase
menea răcoritoare ne-am umplut 
cămările cu sticlele în care sint îm
buteliate, deoarece unitățile I.C.V.A. 
refuză să le achiziționeze, iar ma
gazinele alimentare și. cofetăriile 
care le desfac nu vor să le pre
schimbe.

Centrala de valorificare a -amba
lajelor ne-a comunicat că între
prinderile producătoare ce folosesc 
aceste recipiente nu au solicitat e- 
fectuarea de achiziții de la popu
lație. Cum putem totuși valorifica 
aceste ambalaje ? (Dumitru Boțan, 
cartier Titan, București).

• Recent. în magazinul alimen
tar nr. ~ 124 din Galați mi-a fost 
dat să aud unele răspunsuri nepo
liticoase adresate unor cumpărători 
de vînzătoarea de la raionul me
zeluri și de casieră. Neputînd ră- 
mîne indiferentă in fața unei a- 
semenea atitudini lipsite de ama
bilitate. am încercat să discut cu 
responsabila unității, dar n-a fost 
chip, deoarece nimeni nu a putut 
(sau nu a vrut) să-mi spună unde 
se află. Ar fi bine să li se reamin
tească și lucrătoarelor din acest 
magazin că solicitudinea, .atitudi
nea civilizată fată de cumpărători 
trebuie să facă parte din conduita 
lor de fiecare zi. (Lucretia Matei, 
blocul D 5, Țiglina II. Galati).

>

O Analizînd rezultatele obținute 
în întrecerea pentru gospodărirea și 
înfrumusețarea localităților, pe anul 
trecut, comisia județeană de urmă
rire și îndrumare a întrecerii pa
triotice de pe lîngă Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean Argeș a acordat premiul I, în 

acest fel s-ar reduce costurile de 
fabricație, ar crește productivitatea 
muncii și s-ar economisi impor
tante cantități de carburanți, iar 
mijloacele de transport ar putea fi 
folosite in alte locuri cu mai mare 
eficientă. Iată de ce .sugerez con
ducerii combinatului și Centralei ci
mentului București să ia măsuri 
pentru instalarea cît mai urgentă 
a unei asemenea benzi transpor
toare.

? de alergătură
o adresă prin care eram anunțat 
că... mi s-a majorat pensia. Pe ce 
bază însă, dacă nu a avut dosa
rul meu ? Cum altfel se poate ex
plica tărăgănarea soluționării cere
rii mele de pensionare, dacă nu 
prin neglijentă și lipsă de solici
tudine ?

Nota redacției. în urma investi
gației întreprinse am aflat că. in 
sfirșit. petiționarului i s-au achitat 
la zi toate drepturile de. pensie cu
venite. Așteptăm însă ca direcția 
pentru probleme de muncă și o- 
ciotiri sociale a județului Argeș să 
ne comunice măsurile luate pentru 
prevenirea unor asemenea intîr- 
zien. inclusiv tragerea la răspun
dere a celor vinovați de producerea 
lor.

promisiuni ?
tiile noastre la conducerea coope
rativei și la consiliul popular pen
tru a lua măsuri de înlăturare a 
poluării, sonore s-au soldat cu pro- 
,misiuni. Ni ,s-ta .șpțismă. la începu
tul.', acestui an secția va fi mutată 
în zona industrială a orașului, unde 
de, făpt îi " este locul, dar pină a- 
cum. nu s-a întreprins nimic.

Nota redacției : Relâtîndu-ne toa
te acestea la biroul de audiente al 
redacției, petiționara ne-a prezen
tat și o seamă de fotografii și a- 
drese oficiale. în original, care a- 
testă justețea susținerilor sale. In 
consecință solicităm organelor ju
dețene competente șă intervină 

• pentru a pune capăt abaterilor de 
la normele legale privind proteja
rea mediului înconjurător.

valoare de 70 000 lei, comunei Ve
dea. Premii și mențiuni au obținut, 
de asemenea, comunele Stoenești 
(premiul al II-lea, in valoare de 
50 000 lei), comuna Tigveni (35 000 
lei — premiul al III-lea), Rătești și 
Negrași.

Asemenea stimulente vor mobili
za și mai mult cetățenii în mai 
buna gospodărire1 a localităților res
pective, in sporirea zestrei edilita
re a acestora. (Ion Cruceană, eco
nomist, Pitești).

O Brutarii reșiteni erau renumit! 
pentru piinea bună, de calitate pe 
care o fabricau. De la o vreme 
însă calitatea piinii lasă de dorit. 
S-a modificat oare rețeta de fabri
cație sau au slăbit exigentele con
trolului de calitate 7 (Nicolae 
Brincuș, muncitor. Reșița).

G Cei care se ocupă de apro
vizionarea magazinelor electroteh
nice din localitatea noastră ar tre
bui să aducă spre vînzare in can
tități suficiente și becuri de pu
teri mai mici : 25 W, 40 W, 60 W. 
în ultimul timp, magazinele ne-au 
oferit mai ales becuri de 100 W, 
fapt care pune populația orașului 
in situația de a face risipă de 
energie electrică. (Virgil Păunescu, 
orașul Medgidia).

O Școlile de pe raza comunei 
Botoroaga. județul Teleorman, au 
asigurate condiții materiale cores
punzătoare pentru instruirea și 
pregătirea prin muncă și pentru 
muncă a tineretului școlar. în a- 
cest scop, laboratoarele de biologie, 
fizică, chimie și cabinetele de știin
țe sociale, de română și matema
tică au fost dotate cu epidiascoape, 
aspectomate. retroproiectoare. pu
pitre de comandă și diverse pa
nouri de verificare și fixare a cu
noștințelor predate elevilor. (Gheor
ghe Seileanu, pensionar).

i
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FORAJ ADINCIME
FORȚA PRODUCTIVA A CRESCUT,

DEȘI FORȚA DE MUNCĂ A SCĂZUT
EXPERIENȚA COOPERATIVEI AGRICOLE DIN OCNA SIBIULUI

MODERNIZARE A UTILAJULUI PETROLIER
întreprinderea „1 Mai" din Plo

iești. Puternică citadelă muncito
rească și de creație tehnico-științifi- 
că. Locul unde se realizează cu
noscutele instalații și utilaje întîlnite 
în schelele noastre petroliere 
exportate în 30 de țări 
mii. Beneficiind de sprijinul per
manent și deosebit de exigent al 
conducerii partidului, de prețioa
sele îndrumări date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vi
zitelor de lucru efectuate in ma
rea uzină, colectivul întreprinderii a 
sporit simțitor în ultimii a.ni pro
ducția, a pășit cu mai multă hotă
râre pe .drumul modernizării și di
versificării utilajului petrolier.

Analizînd succesele obținute de 
colectivul întreprinderii în al doilea 
an al cincinalului, darea de seamă 
prezentată adunării generale a repre
zentanților oamenilor muncii de to
varășul Toma Oprea, secretarul co
mitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii, precum 
și tovarășii care au luat cuvîntul au 
dezbătut cu înaltă exigență deficien
țele ce s-au manifestat în activita
tea uzinei, soluțiile de înlăturare a 
lor, au stabilit cu claritate căile și 
metodele concrete de acțiune pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
substanțial sporite ce revin în acest 
an colectivului, marii întreprinderi, 
în spiritul hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului.

Propuneri concrete 
pentru folosirea intensivă 
a capacităților de producție

— Cunoaștem bine, în fiecare sec
ție, la fiecare loc de muncă sarci
nile ce revin întreprinderii noastre 
în acest an al cincinalului, releva 
tovarășul Constantin Haină, maistru 
în secția de utilaj complex. Să 
realizăm, între altele, 123 insta
lații de foraj, 300 prevenitoare de 
erupție, peste 10 000 tone utilaj teh
nologic pentru metalurgie și minerit. 
Dispunem de toate capacitățile de 
producție necesare în acest scop, 
totul este să le utilizăm intensiv. 
Or, din darea de seamă s-a des
prins că indicele de folosire a uti
lajelor a fost anul trecut de 84,6 la 
sută. Deci avem încă suficiente re
zerve pentru sporirea producției. 
Trebuie să recunoaștem că irosim 
minute prețioase din timpul de lu
cru, că nu asigurăm în mod ritmic 
și integral materialele necesare fie
cărui loc de muncă. Există încă 
necorelări între sectoarele primare 

., și cele de prelucrare din uzină, fapt 
, ce determină o .încărcare necores-, 
. punzătoare a mașinilor și utilajelor 

<1 în prima parte a luniL Să acționăm 
cu toată vigoarea pentru eliminarea 
acestor lipsuri, pentru că doar așa 

: vom putea îndeplini sarcinile în
credințate de conducerea partidului, 

: obiectivele cincinalului, ale progra
mului suplimentar.

După cum s-a arătat în adunare, 
întreprinderea „1 Mai" va obține 

: anul acesta o producție industrială 
de 1 500 lei la 1 000 lei fonduri fixe. 
Este un nivel — așa cum s-a apre
ciat — necorespunzător fată de do
tarea ei tehnică. A atinge cît mai 
repede o înaltă eficiență in utiliza
rea fondurilor fixe constituie o im
portantă sarcină a colectivului uzi
nei, angajat in amplul proces de 
transformare a cantității într-o cali
tate nouă, superioară. Pe baza căror 
acțiuni se poate asigura creșterea 
rapidă a producției la o mie de lei 
fonduri fixe ?

— Prin amplasarea pe spațiile 
construite a noi mașini și utilaje —. 
a fost de părere sudorul Petre 
Stanoilovici, din secția 6 mecanică. 
Mașini pe care putem să le reali
zăm în întreprindere, prin autouti- 
lare. Propun ca în planul de auto- 
utilări pe acest an să fie inclusă și 
fabricarea unei mașini agregat pen
tru prelucrarea carcaselor grupuri
lor de antrenare. Muncitorii din 
secția noastră se angajează să exe
cute în întregime subansamblele 
specifice , necesare acestui 'utilaj 
complex.

Numeroase asemenea propuneri 
concrete, care atestă cu putere 
competența muncitorilor și specia
liștilor uzinei, au completat progra
mul de măsuri adoptat de adunare,

Și 
ale lu-

măsuri pe deplin realizabile prin 
fructificarea inteligenței tehnice a 
colectivului.
Muncitorii și specialiștii 

au decis: „Vom spori 
mai rapid producția 

beneficiile"
— Secția noastră a fost pe 

dreptate citată în darea de 
pentru că nu livrează ritmic 
tegral piesele către celelalte sectoare 
ale uzinei, dereglîndu-se mecanis
mul producției, arăta tovarășul Fi- 
lian Tatu, secretarul comitetului de 
partid de la forje-tratamente ter
mice. In adunarea pe care am avut-o 
în secție am analizat temeinic ne
ajunsurile de ordin intern și mun
citorii au criticat sever superficiali
tatea manifestată de unele cadre 
tehnice care. nu se preocupă stă
ruitor de organizarea judicioasă a 
producției. Se irosește mult timp în 
ședințe și nu se atacă frontal pro
blemele organizării. Principiile or
ganizării științifice a producției nu

netă.

bună 
seama 
și în-

LA ÎNTREPRINDEREA 
„1 MAI“-PLOIEȘTI

se pot aplica atunci cînd la locurile 
de muncă lipsesc, așa cum s-a în- 
tîmplat. deseori anul trecut, scu
lele, dispozitivele și verificatoarele 
său alte materiale necesare.

în. spiritul acestei problematici 
complexe, rînd pe rînd, tovarășii 
Ion Radu, maistru în secția montaj 
general, Ion Dumitrachc, lăcătuș la 
aparataj, și Petre Neacșu, lăcătuș in 
secția 5 mecanică, au făcut propu
neri judicioase in vederea organi
zării mai bune a producției și a 
muncii, folosirii judicioase a forței 
de muncă, îmbunătățirii aprovizio
nării tehnico-materiale a sectoare
lor; .

— Atelierele de proiectare tehno
logii la cald și secțiile de producție 
întâmpină greutăți la turnarea unor 
repere importante, la care și pro
centul de rebuturi este încă ri
dicat, spunea tovarășul Vasile Mi- 
hăilescu, șeful secției 1 mecanice. 
Un consum suplimentar de metal 
se înregistrează și datorită rebutu
rilor din secțiile mecanice. La a- • 
cestea se adaugă ușurința cu care 
se acordă derogările de la proiecte, 
fapt-, ce a provocat depășirea, în 
anul trecut, a consumurilor stabilite 
cu 260 tone metal. Consider că șefii 
secțiilor, specialiștii nu au acționat 
cu perseverență pentru aplicarea 
hotărîrilor consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii în direcția 
gospodăririi’ exigente a mi jloacelor
de care dispunem. Va trebui deci 
să punem capăt pierderilor, să 
ducem substanțial cheltuielile 
producție, să sporim in mod i 
producția netă, amplificind 
ciile, contribuția noastră la creșterea 
mai rapidă a venitului național.

— Să utilizăm gospodărește fie
care gram de metal, să cheltuim cu 
maximă chibzuință fiecare leu — a 
spus lăcătușul Petre Neacșu. Așa 
cum sublinia secretarul general ăl 
partidului, avem datoria să sporim 
substanțial beneficiul și, de aceea, 
consider că realizarea unei creșteri

re— 
de 

rapid 
benefi-

demonstrează efectele economice ale 
creșterii gradului de mecanizare a 

la muncă a

bunei organizări a întregii activități, 
lucrărilor, participării permanente 
fiecărui om

de 25 la sută față de anul trecut la 
acest indicator mobilizează întregul 
colectiv. Toți vom participa la be
neficiile Întreprinderii și, de aceea, 
sintem interesați în cel mai înalt 
grad ca și munca noastră să fie 
mai rodnică, mai eficientă.

Ținînd seama de faptul că spori
rea în ritm înalt a productivității 
muncii reprezintă un factor princi
pal de ridicare a eficienței activi
tății economice, de amplificare a 
venitului național, adunarea gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii, apreciind rezultatele bune 
obținute in anul trecut — perioadă 
care a marcat un ritm de creștere 
la acest indicator de peste 16 la 
sută — a insistat cu precădere asu
pra sarcinii majore stabilite pentru 
acest an, ca, pe baza promovă
rii tehnologiilor noi, avansate, ex
tinderii mecanizării și automa
tizării, 90 la sută din ^sporul pro
ducției planificate să fie obținut pe 
seama productivității muncii.

Calitatea ireproșabilă 
a produselor - suportulproduselor - suportul 

sigur al consolidării 
prestigiului pe piața 

externă
In ultimii ani, utilajul petrolier 

realizat la „1 Mai" a fost distins cu 
4 medalii de aur la tîrgurile și ex
pozițiile internaționale. Mai mult de 
jumătate din producția întreprin
derii este destinată exportului. în 
aceste condiții, analizarea activității 
desfășurate în acest domeniu de co
lectivul întreprinderii a ocupat un 

' loc deosebit în dezbaterile adunării 
generale.

— Calitatea înaltă și diversifica
rea produselor au o importantă vi
tală pentru asigurarea unui export 
dinamic șl cît mai eficient — a 
menționat ing. Stelian Tcodorescu, 
director general adjunct al Centra
lei industriale de utilaj petrolier și 
direetc/r al întreprinderii „1 Mai". 
Rezultatele bune pe care le-am 
obținut pină acum trebuie să 
ne îndemne să perseverăm, cu 
și mai multă hotărîre, pentru 
promovarea unor forme perfec
ționate de comerț exterior. Tre
buie să fim conștient! de faptul 
că, pentru a menține la cote mereu 
înalte prestigiul utilajului petrolier 
pe piața externă, este necesar să fim 
tot mai exigenți cu produsele pe 
care le, realizăm, mai receptivi la 
solicitările partenerilor de peste ho
tare. ''

Conducerea întreprinderii, centrala 
și ministerul de resort, s-a relevat 
în adunare, au datoria de a asigura 
o mai bună cunoaștere a exigente
lor cllențflor externi, un cadru 
corespunzător extinderii activității 
de export.

Climatul de înaltă exigență și 
responsabilitate muncitorească în 
care s-a desfășurat adunarea gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii a determinat adoptarea, 
acest for suprem de conducere, 
măsurilor tehnico-organizatorice 
politico-educative pentru onorarea 
exemplară a sarcinilor simțitor spo
rite ce revin puternicului colectiv 
de la „1 Mai" din Ploiești în 
de-al treilea an al cincinalului.

in 
a 
și

cel

Dan CONSTANTIN 
Constantin CAPRARU

0 CONFIRMARE INTERNAȚIONALĂ 
a Înaltei tehnicități a instalațiilor 

PETROLIERE ROMANEȘTI
Record european de foraj. In 

nordul RD.G., întreprinderea de 
stat ,.Erdol-Erdgas Grimmen" efec
tuează lucrări de foraj, . care 
au atins, la sfirșitul anului 1977, 
o adincime de 8 000 m — nivel ce 
constituie un record pe- întreaga 
Europă. Lucrările, .în timpul căro
ra au fost depășite serioase difi
cultăți, inclusiv temperaturi de

peste 250 grade Celsius și presiuni 
de peste 1 000 atmosfere, au fost 
efectuate cu ajutorul unei insta
lații românești de foraj de tip 
3. DH-400. Așadar, . încă un exa
men dificil trecut cu brio, încă un 
succes ele prestigiu, care se. adaugă 
la palmaresul impresionant al a- 
ceștei instalații, rod al gîndiril teh
nice românești.

a crescut productivitatea muncii

„48000

S-a redus forța de muncă

care au participat laClfrele din grafic reprezintă numărul cooperatorilor 
muncă în sectorul vegetal

Cifrele din grafic reprezintă valoarea producției globale realizate de un 
cooperator
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In continuarea anchetei „Scînteii" privind folo
sirea deplină, rațională a forței de muncă de Ia 
sate, publicată în ziarul de joi, 16 februarie, ne 
oprim astăzi asupra unui alt aspect al problemei. 
Se știe că in prezent are loc un proces tot mai 
pronunțat de atragere a forței de muncă de la

sate spre industrie și 
neagricole. După cum 
Congresului al XI-lea 
populației active din agricultură urmează să ajun
gă la circa 28 Ia 6ută in 1980 și la 12—15 la sută 
In 1990. Este un proces

alte ramuri de activitate 
Be arată in documentele 
al partidului, ponderea

caracteristic modernizării

1975 1977

agriculturii noastre, determinat de dezvoltarea tn 
ritm susținut a întregii economii naționale. Cum 
trebuie, deci, să se acționeze in aceste condiții 
pentru a se asigura un raport optim intre randa
mentul muncii și numărul brațelor de muncă uti
lizate in agricultură ?

Experiența și rezultatele cooperati
vei agricole din Ocna Sibiului, jude
țul Sibiu — la care ne vom referi în 
rândurile de față — demonstrează că; 
in condițiile scăderii populației active 
din agricultură, prin extinderea și 
diversificarea mecanizării, prin orga
nizarea mai bună a muncii, se pot 
obține producții și venituri mereu 
mai mari.

Se știe că în județul Sibiu este 
foarte pronunțat procesul de atragere 
a forței de muncă de la sate spre in
dustrie. Ca urmare. în agricultură lu
crează în prezent doar circa 18 la 
sută din populația activă a județului. 
Procesul de reducere a forței de 
muncă este și mai accentuat în ca
zul cooperativei agricole din Ocna 
Sibiului. De la 1 400 de cooperatori 
în 1962, ‘ .................
nent la 
sectorul 
urmare, 
muncă 
ori. Acest 
dere a populației ocupate în muncile 
agricole- a. fost însoțit de măsuri or
ganizatorice și tehnice luate de con
siliul de conducere al cooperativei in 
vederea extinderii mecanizării și spo
ririi, pe această cale, a productivității 
muncii. Dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale - puse la dispoziția coopera
tivei agricole prin secția de mecani
zare a permis ca, în ultimii șapte 
ani. volumul lucrărilor efectuate cu 
mijloace mecanizate să crească de 
circa cinci ori.

Interesant de reținut este însă mo
dul în care, s-a procedat pentru sta
bilirea gamei de mașini și utilaje cu 
care să fie dotată secția de mecani
zare. „Am pornit de la necesitatea 
mecanizării, in. primul rînd a lucră
rilor din perioadele de vîrf, cind for
ța de muncă este cei mai mult soli
citată — nd spune tovarășul Eugen 
David, inginerul șef al cooperativei. 
La noi era nevoie de un mare nu
măr de oameni pentru executarea 
lucrărilor de plantare, a cartofilor, de 
combatere a bolilor și dăunătorilor, 
de întreținere și recoltare a culturi
lor prășitoare — porumb, cartofi, 
sfeclă de zahăr. De aceea, am soli- 

. citat stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii să 
lajele necesare 
crări. Mă voi

în prezent participă perma- 
muncă 240 de oameni — în 
vegetal și în zootehnie. Prin 
în decurs de 15 ani, forța de 
s-a redus de peste 5 

proces normal de scă-

doteze secția cu uti- 
executării acestor lu- 
referi la un singur 

exemplu. în urmă cu zece ani, la 
plantarea cartofilor lucrau manual

oameni ; acum, cu trei 
lucrare o execută

vreo 500 
mașini, 
cîțiva oameni. Pentru administrarea 
substanțelor de combatere a dăună
torilor 13' această cultură am ape
lat, în1 ultimii ani, la un mijloc- ope- 

'rativ și eficace: elicopterul.' Am 
realizat o economie bănească bună,

de 
această

teren buruienilor, ne spune tovarășul 
Simion Balteș, președintele coopera
tivei agricole. In urmă 
ani, la plivitul griului
500 de oameni timp de peste două 
săptămîni. Era o muncă anevoioasă și 
nu prea eficientă. Cu elicopterul er- 
bieidăm într-o singură zi întreaga

cu 6—7 
munceau

Productivitatea muncii unui cooperator a crescut 
de peste 3,5 ori în șapte ani
Față de anul 1970, producțiile medii la hectar au 
fost în 1977 mal mari cu 1 300 kg la grîu, 1 700 kg 
la porumb, 4 500 kg la sfeclă de zahăr și 20 000 kg 
la cartofi

care ne-a bucurat, dar bucuria ne-a 
fost Ge zece ori mai mare văzîrid 
cum am depășit un obstacol ce pă
rea de netrecut : cu oameni mult mai 
puțini am realizat lucrările intr-un 
timp mai scurt și recolte mai mari. 
Anul trecut, față de 1970, producțiile- 
medii la hectar au fost mai. mari cu 
1 300 kg la grîu, 1 700 kg la porumb, 
4 500 kg la sfecla de zahăr și 20 000 kg 
la cartofi".

Extinderea erbicidării sau, cum i 
se mai spune, a „prășitului chimic" 
al buruienilor a constituit o altă cale 
prin care consiliul de conducere, al 
cooperativei a acționat în vederea re
ducerii necesarului de forță de mun
că. „în zona noastră precipitațiile 
sînt abundente, favorizînd mult creș-

suprafață de 550 hectare cultivată cu 
cereale păioase".

Folosirea tot mal Intensă a meca
nizării și erbicidării, sporirea produc
țiilor medii la hectar au contribuit la 
creșterea productivității muncii oa
menilor. Prezentăm, In tabelul de mai 
jos, datele care arată cum a scăzut 
numărul normelor de categoria I e- 
fectuate pentru producerea tonei de 
grîu, porumb și cartofi.

Cultura 1970 1975 19.77
Griu 4 3 1,6
Porumb 55 13 10
Cartofi 32 15 5

• în decurs de șapte ani, producUvitatea muncii a crescut 
astfel: Ia cultura griului — de aproape trei ori, a porumbului 
— de 5,5 ori, a cartofilor — de peste șase ori,

• Aceeași suprafață de teren arabil — 1 500 hectare —
----  ' ‘ rie 300este lucrată acum de numai 

în 1970.
Creșterea productivității muncii 

presupune nu numai , extinderea me
canizării lucrărilor, ci și organizarea

140 de oameni, (ață

temeinică a producției și 
astfel incit fondul de timp 
losit cit mai rațional. Aplicarea co-

a muncii, 
să fie fo

rectă a acordului global pe brigăzi 
și echipe a determinat sporirea co
interesării materiale a cooperatorilor, 
participarea lor tot mai susținută la 
muncă. Anul trecut, bunăoară, un 
cooperator care a lucrat în sectorul 
producției, vegetale a efectuat, în 
medie. 240 norme de categoria' I. 
Anul acesta, în cadrul celor două 
brigăzi de cîmp au fost organizate 
cite opt echipe cuprinzînd fiecare 
6—10 cooperatori și doi mecanizatori, 
întreaga suprafață de cereale păioa- 
se va fi lucrată în acord global nu
mai de mecanizatori, iar suprafața 
cu plante prășitoare a fost reparti
zată în acord global cooperatorilor 
organizați, pe echipe. Totodată, 50 
hectare cu porumb, erbicidate com
plet, vor fi lucrate în acord global de 
două echipe de mecanizatori.

Pentru crearea unor posibilități noi 
de extindere a mecanizării, coopera
torii au hotărit ca, din acest an, să 
niveleze unele taluze și să mărească 
dimensiunile parcelelor. Prin siste
matizarea teritoriului, numărul par
celelor — de peste 90 în prezent — 
se va reduce, la jumătate. în felul 
acesta, mecanizatorii vor putea spori 
randamentul 
na mersul 
consumul de

Experiența
Ocna Sibiului demonstrează că, in 
condițiile reducerii forței de muncă 
și cu o bază materială cu nimic su
perioară celei din cooperative agri
cole din județ, s-a reușit ca lucrările 
să fie efectuate la timp și să se 
obțină producții și venituri substan
țial sporite. Și aceasta pentru că s-a 
acționat stăruitor pentru extinderea 
și diversificarea mecanizării, organi
zarea mai bună a muncii, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei în pro
ducție, ceea ce a asigurat folosirea 
deplină, rațională a forței de muncă.

tractoarelor,- vor elimi- 
„în gol“ și vor reduce 
carburanți.
cooperativei agricole din

lon TEODOR 
Nicolae BRUJAN

(Urmare din pag. I)

Calitatea
și productivitatea 

obiective cotidiene ale muncii colectivului 
întreprinderii de mașini-unelte din Bacău

Datorită produselor sale de bună 
calitate, cu performanțe jnalte, . în
treprinderea de mașini-unelte . din 
Bacău și-a cîștigat un bun rehume 
atît in țară, cît și peste hotare. O 

' dovedesc interesul cu care mașinile 
de prelucrare a metalelor prin 
așchiere, fabricate aici, au fost , pri
mite la tîrgurile și expozițiile inter
naționale de la Tokio, Budapesta, 
Viena, Brrio, aprecierile de care se 
bucură ele în cele peste 20 de țări 
în care sînt exportate.

Principala pîrghie prin care se 
acționează în cadrul întreprinderii 
pentru sporirea producției o consti
tuie creșterea productivității mun
cii. In 1977, bunăoară, s-a realizat o 
productivitate mai mare față de cea 
planificată cu.9 484 lei de fiecare om 
al muncii. Inginerul Vasile Talpă, 
directorul întreprinderii, ne spunea 
că pentru acest an se prevede să 
se realizeze o productivitate cu 18,1 
la sută mai mare decît realizările 
anului trecut. în acest scop, in in- 
treprindere a fost întocmit un plan 
amănunțit de lucru, cu termene și 
răspunderi precise, care prevede 
măsuri concrete pentru fiecare loc 
de muncă. Se urmăresc îndeaproape 
introducerea progresului tehnic, 
creșterea indicelui de utilizare a 
mașinilor, modernizarea și asimila
rea unor produse" cu caracteristici 
tehnice superioare, realizarea unor 
mașini și utilaje prin autodotare,

folosirea completă a timpului 
lucru.

La această dată, multe dintre 
suri sînt deja concretizate. în 
ția mecanică grea, de pildă, mais
trul Toader Bizim, ajutat de ingi
nerul Ion Zdrobiș, a găsit o soluție 
de optimizare a tehnologiilor de 
prelucrare mecanică a carcaselor și 
săniilor de la mașinile de alezat și 
frezat. Aici, prin introducerea unor 
dispozitive, s-au redus timpii au
xiliari de prelucrare. In secția mon
taj, acolo unde capătă forma defi
nitivă toate mașinile de prelucrat 
metal, se desfășoară o vastă acțiune 
în vederea perfecționării întregii 
activități. Fiecare loc de muncă a 
fost asigurat cu cadre tehnice de 
specialitate ; au fost reorganizate, și 
echilibrate formațiile de lucru 1 
spațiile de producție sînt mai ju
dicios folosite. Maistrul Constantin 
Bucșan a realizat o mașină de fre
zat batiuri — operație. care se exe
cuta pină acum manual. Ca urmare, 
6 oameni au trecut în alte locuri de 
muncă, iar productivitatea a crescut 
simțitor. Tot aici au fost moderni
zate bancurile de rodaj pentru ma
șinile de frezat longitudinal cu por
tal, fapt care a dus la dublarea 
productivității muncii, precum și o 
seamă de dispozitive de rectificat 
batiuri și sănii pentru mașinile de 
alezat și frezat, prin care a sporit 
randamentul în muncă.

în . scopul sporirii productivității . 
muncii, in secția mecanică ușoară 
au fost montate 7 strunguri, semi
automate care realizează . întreaga ' 
gamă de roți dințate, axe și piese 
normalizate. Prin autodotare, s-a 
construit un stand de probă pentru 
verificarea rulmenților, s-a asigurat 
mecanizarea meselor cu role pentru 
alimentarea mașinilor de debitat 
tablă. Inginerii Paul Cărămidaru și 
Vasile Huștiu, din secția mecanică 
grea, se preocupă de realizarea 

’ unor dispozitive care vor prelucra 
simultan mai multe suprafețe la 
batiuri și traverse. Aceasta va duce 
Ia sporirea productivității cu aproa
pe doi la sută.

Sînt'realizări care vorbesc despre 
hotărîrea cu care acționează con
structorii de mașini din Bacău pen
tru traducerea in viață a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului 
de a da economiei noastre produc-

ții tot mai mari. Efectul acestora se 
materializează, in primul rînd, în 
creșterea productivității muncii, tn 
prima lună ă acestui an, de exem
plu, s-a înregistrat o productivitate 
mai mare cu 25 la sută față de cea 
obținută in ianuarie 1977. S-a reali
zat astfel o producție suplimentară 
în valoare de peste 2 milioane lei. 
Aceasta va asigura livrarea, în 
plus la export, a unor produse în 
valoare de circa 2 milioane lei va
lută. Angajamentul colectivului uni
tății este ca, pină la finele anului, 
să adauge acestor realizări o pro
ducție suplimentară .în valoare de 
20 milioane lei. Fără îndoială, acest 
angajament va fi îndeplinit și chiar 
depășit. Pentru că constructorii de 
mașini din Bacău au dovedit în ne
numărate rînduri că țin la cuvântul 
dat și îl respectă întocmai.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scîntefi'

întrucit, inițial, preocupările pen
tru creația tehnico-știintifică în agri
cultura. erau insuficiente, la interven
ția factorilor de răspundere din ju
deț, acestea au fost mult dinamizate. 
Cîteva teme sînt concludente în 
acest sens. Ne referim la creșterea 
eficienței economice a lucrărilor a- 
meliorative, de: scarificare si corec
tare a acidității solului cu amenda
mente calcaroase pe solurile nodzo- 
lice pe .200 ha la ferma Morteni (in- 
ginerul-șef Ion Dragomir, de la I.A.S. 
Găești) ; sporirea valorii energetice 
a nutrețurilor combinate prin inte
grarea de grăsimi și îmbunătățirea 
fluxului tehnologic . la preamestecul 
de nutrețuri (tehnicianul Ieremia 
Dumitru de la întreprinderea de nu
trețuri combinate Titu). Obiectivele 
care se desprind dintr-o consultare a 
acestor' fise vizează, cu precădere, 
trei direcții mari de acțiune : creș
terea potențialului pâmîntului degra
dat și punerea în valoare a terenu
rilor podzolice. buna gospodărire a 
resurselor de apă și asigurarea bazei 
furajere. De asemenea, fiecare ingi- 
her-șef are repartizat un lot de ‘cer
cetare și de producție de minimum 
50 ha, iar medicii veterinari au în 
grijă loturi de animale pentru ame
liorarea raselor. Cu prilejul unor 
schimburi de experiență s-a demon
strat, de pildă. că. Prin, fertilizări 
conform normelor agrotehnice, se 
pot realiza 50 000 kg/ha masă verde 
în condiții de irigare. în loc .de 
5 000—6 000 kg la hectar, cît se obți
neau pe asemenea terenuri sărace.

Faptele dovedesc că. acolo unde 
comisiile pentru creația științifică și 
tehnică din unitățile economice s-au 
preocupat constant de stimularea 
participării tot mai largi a tuturor 
oamenilor muncii la dezvoltarea si 
fructificarea creației originale s-au 
obținut rezultate deosebite, așa cum 
se remarcă cele înregistrate la între
prinderea de utilai petrolier, schelele 
Tirgovlște și Găești. întreprinderea 
de utilaj chimic Găești întreprin
derea de utilai tehnologic Moreni, 
Combinatul de lianți și azbociment

Fieni și altele. Organizarea. in 
aceste întreprinderi, de către comi
siile de resort a unor dezbateri teh- 
nico-științifice a scos la iveală, ade
sea; noi probleme ce au fost date în 
studiu spre rezolvare grupelor de 
creativitate sau unor colective mai 
restrinse, sub îndrumarea factorilor 
de răspundere.

Dar cum se desfășoară concret ac
tivitatea de creație tehnico-stiintifi- 
că ? Ne aflăm la întreprinderea de 
utilaj petrolier Tîrgoviște, unitate 
situată pe primul loc in ceea ce 
privește numărul de invenții 
vatii aplicate în practică 
anume circa 50 la sută din 
rul celor valorificate în 
Aceste soluții novatoare sînt 
corporate în instalațiile de 
pecțiuni geologice, de forat puțuri 
de. apă. în agregatele destinate sec
toarelor de foraj si extracție și în 
multe alte produse ale întreprinderii, 
competitive pe piața externă, creații 
ale specialiștilor din întreprindere.

O analiză a fișelor de creativitate 
din Întreprindere arată că secția de 
sculărie, condusă de maistrul Con
stantin Olteanu, Erou al Muncii So
cialiste. este compartimentul în care 
există cei mai multi autori de ino
vații și invenții. în rîndul cărora se 
remarcă maiștrii Ion Mihai șl Con
stantin Cojocaru.

— Dacă am fi stat să înregistrăm 
— ne spunea maistrul 
fiecare modificare si 
adusă unui utilaj sau 
numărul inovațiilor și 
fi fost mult mai mare, dar preferăm 
să folosim timpul nu cu trecerea lor 
in scripte, ci cu găsirea și aplicarea 
unor noi soluții tehnice De altfel, in 
secție nu există lucrător care să nu 
fie antrenat în această acțiune de 
creație, iar unii tineri, ca muncitorii 
Marcel Oprea. Nicolae Cristescu. 
Costel Ioniță. Gheorghe Iov. Gheor
ghe Bobeică. Emil Iov și alții. încu
rajați și îndrumați de maiștrii lor. 
au trecut la rezolvarea unor pro
bleme dificile, complexe. De pildă 
în domeniul aparaturii cu comenzi 
hidrostatice avem inovații care, apli
cate, au dus la creșterea competiti-

si ino- 
— și 
numă- 
județ. 

în- 
pros-

Ion Mihai — 
îmbunătățire 
unor piese, 

invențiilor ar

externă. Insta- 
(FC 60). 
proiectări 
realizată, 
fabricația 

ex- 
fost

vității lor pe piața 
latia de foraj în cariere 
concepută de Institutul de 
pentru utilaj petrolier si 
de la prototip și pină la 
de serie, de colectivul unității, 
portată în numeroase țări, 
continuu perfecționată, mai ales sub 
raportul comenzilor hidrostatice, ceea 
ce a dus la creșterea performantelor 
tehnico-functionale și. a competitivi
tății ei. Prin aceste perfecționări 
la fiecare instalație fabricată s-a 
obținut un aport valutar de circa 
400 000 Ici valută.

In întreprindere s-a înțeles că 
materializarea ideilor novatoare, ori
ginale — fie că este vorba de rezul
tatul gîndirii și experienței perso
nale. fie că este vorba de rodul gin- 
dirii colective — implică un efort 
comun al tuturor factorilor de răs
pundere : conducerea unității, secția 
și echipa de lucru. Astfel, s-a dove
dit că drumul parcurs 
țic pină la aplicarea 
unei soluții tehnice 
cu atît mai scurt cu 
zează pe cunoașterea 
întreprindere, deci pe 
crete ale producției și, totodată, ține 
seama de condițiile asigurate pentru 
valorificarea ei cît mai 
Fapt confirmat și de maistrul 
stantin Olteanu, care ne-a spus: 
cent, o unitate de cercetare a 
întreprinderii 1,5 milioane lei 
tru elaborarea unei tehnologii mo
deme. Atelierul de proiectare teh
nologică a reușit ca, într-un termen 
mai scurt decît cel propus de insti
tut, să elaboreze prin forte proprii 
același procedeu".

Sînt dovezi' că atît In întreprin
derea de utilaj petrolier din Tirgo- 
viște. cît și ’ 
din județ, 
prin fapte 
Naționale a 
forma cantitatea 
tate. superioară, se încadrează orga
nic in activitatea de creație tehnico- 
știintifică, stimulată puternic de 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei".

a

de la concep- 
în practică a 
valoroase este 
cit ea se ba- 
realitătii din 
cerințele con-

eficientă.
Con- 
„Re- 
cerut 
pen-

in alte unităti economice 
oamenii muncii răspund 

hotărirllor Conferinței 
partidului — de a trans- 

într-o nouă cali-
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Luna februarie s-a caracterizat cerința perfecționării 
printr-o vie efervescență a activității 
in toate domeniile construcției socia
liste, concretizată printre altele în 
dezbaterea, în cadrul structurilor de
mocratice de care dispune societatea 
noastră, a problemelor majore ale 
dezvoltării economico-sociale ale eta
pei actuale. Este de remarcat că, în 
spiritul practicii conducerii de partid 
de a se consulta sistematic cu oame
nii muncii, luna aceasta SECRETA
RUL GENERAL AL PARTIDULUI 
A PARTICIPAT LA O SERIE DE 
ADUNĂRI, CONSFĂTUIRI DE LU
CRU ȘI CONFERINȚE, ROSTIND 
CUVÎNTĂRI DE MAXIMA IMPOR
TANȚĂ, în care a fost supusă unei 
analize aprofundate activitatea din 
domeniile respective, au fost jalo
nate căile de perfecționare a muncii 
corespunzător cerințelor actuale. 
Cronica politică a lunii ce a trecut 
înscrie, totodată, între principalele 
evenimente VIZITA DE LUCRU A 
SECRETARULUI GENERAL AL 
PARTIDULUI, ÎMPREUNA CU ALȚI 
MEMBRI AI CONDUCERII DE 
partid In Întreprinderi, uni
tăți AGRICOLE ȘI DE CER
CETARE DIN JUDEȚUL TIMIȘ, 
ȘEDINȚA COMUNA A COMITE
TULUI POLITIC EXECUTIV AL 
C.C. AL P.C.R., A BIROULUI 
PERMANENT AL CONSILIULUI SU
PREM AL DEZVOLTĂRII ECONO
MICE ȘI SOCIALE ȘI A CONSILIU
LUI -............ ...... ..........................
fost 
tură 
țiile 
juri . . _ _
ruitoare a conducerii de partid și de 
stat, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru transpunerea în 
viață a programelor adoptate de Con
ferința Națională a partidului, a o- 
biectivului major pe care l-a stabilit 
privind trecerea de la acumularea 
cantitativă la o calitate nouă, supe
rioară, realizarea unor schimbări po
zitive radicale în organizarea și con
ducerea întregii economii, în valori
ficarea superioară și creșterea eficien
ței producției materiale.

1N INDUSTRIE, în luna pe care o 
încheiem au continuat să se desfă
șoare adunările generale ale oameni
lor muncii și ale reprezentanților a- 
cestora, ca foruri supreme de condu
cere colectivă ale unităților economi
co-sociale.

Aceste adunări au căpătat un și mai 
pregnant relief in viața politică și so
cială a țării prin PARTICIPA
REA LA DESFĂȘURAREA LOR 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, A CELORLALȚI MEM
BRI AI CONDUCERII SUPERIOARE 
DE PARTID ȘI DE STAT, participare 
ce exprimă atenția deosebită acordată 
de conducerea partidului dezvoltării 
democrației muncitorești, participării 
tot mai largi a oamenilor muncii la 
conducerea societății. Cuvîntarea ros
tită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
lâ adunarea oamenilor muncii de la 
întreprinderea de mașini grele Bucu
rești a oferit un înalt exemplu pri
vind exigența cu care se cuvin ana
lizate în cadrul acestor adunări prin
cipalele aspecte ale activității între
prinderilor, spiritul critic față de fe
nomenele negative, stabilirea de 
măsuri concrete pentru ridicarea 
activității eeonomice și a orga
nizării muncii la un nivel supe
rior, corespunzător eforturilor fă
cute de stat pentru dotarea tehnică, 
însemnătatea cuvîntării decurge și 
din claritatea cu care au fost scoase 
în evidență căile de realizare în in
dustrie, și în special în industria con
structoare de mașini, a saltului revo
luționar de la cantitate la o nouă ca
litate — punerea în valoare a între
gii capacități de gîndire și creație 
tehnică, ridicarea nivelului profesio
nal și tehnic al tuturor oamenilor 
muncii, sporirea producției la 1 000 lei 
fonduri fixe, creșterea rapidă a pro
ductivității muncii, reducerea cheltu
ielilor materiale, diminuarea consu
mului de materii prime șl energie 

^^etc. O semnificație deosebită prezintă

mecanismului 
conducerii economice și financiare in 
sensul punerii lui de acord cu cadrul 
democratic al autogestionării șl au- 
toconducerii, cu formele conducerii 
moderne a activității in domeniul e- 
conomlc și financiar, cu rolul și răs
punderile sporite pe care urmează să 
le aibă întreprinderile in întocmirea 
și realizarea planului, a sarcinilor de 
export. în acest context, o mare va
loare principială și practică au indi
cațiile privind necesitatea ca între
prinderile să-și asigure mijloacele 
necesare propriei dezvoltări nu de la • 
buget, ci din desfacerea producției 
proprii, legarea mai strînsă a veni
turilor oamenilor muncii de benefici
ile efectiv obținute, introducerea ca 
indicatori economici de bază a pro
ducției fizice și producției nete care 
exprimă contribuția reală a co
lectivelor la dezvoltarea producției. 
Corelate cu indicațiile date în cadrul 
vizitei de lucru in unități industriale 
din județul Timiș privind o mai in
tensă conlucrare între cercetare, pro
iectare, învățămînt și producție, mo
dernizarea susținută a producției,

DE MINIȘTRI. Indiferent că a 
vorba despre industrie, agricul- 
sau cercetare, măsurile și indica- 
ce au fost date cu aceste prile- 
pun în evidență preocuparea stă-

CRONICA LUNII FEBRUARIE

cu pregnanță ideea că

toate acestea conturează un prețios 
îndreptar de lucru cu valabilitate 
pentru industria națională.

Luna februarie s-a caracterizat deo
potrivă și printr-o susținută activita
te desfășurată de oamenii muncii din 
AGRICULTURĂ. In această lună au 
continuat să aibă loc adunările gene
rale ale cooperatorilor, momente im
portante în perfecționarea activității 
cooperativelor' agricole- de producție. 
După cum se știe, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu a avut 
loc CONSFĂTUIREA DE LUCRU 
CONSACRATA PROBLEMELOR A- 
GRICULTURII, care în ultima parte 

■ s-a desfășurat într-o reuniune comu
nă cu ȘEDINȚA CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL AGRICULTURII. Ori
entările pentru activitatea viitoare 
trasate în cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidului au 
subliniat 
realizarea și în agricultură a saltu
lui de la cantitate la o nouă calitate 
presupune în primul rînd o nouă ca
litate a muncii tuturor oamenilor ce 
lucrează în această ramură de bază 
a eoonomiei naționale, soluționarea 
unor probleme-cheie de care depinde 
obținerea unor producții superioare 
— folosirea judicioasă a pămîntului, 
asigurarea de soiuri și hibrizi de mare 
productivitate și, mai ales, o bună or
ganizare a muncii, întărirea discipli
nei, a ordinii în toate sectoarele. 
Consfătuirea a conturat sarcini și 
răspunderi precise pentru toți factorii 
în măsură să asigure un nou și pu
ternic avînt în dezvoltarea și moder
nizarea întregii noastre agriculturi. 
Oamenii muncii din industrie și agri
cultură dispun în prezent de un pro
gram clar de acțiune, de toate condi
țiile materiale pentru realizarea sa. 
Esențială este acum activitatea prac
tică, organizarea muncii pentru apli
carea efectivă a programelor stabilite.

în munca rodnică pe care oamenii 
muncii o desfășoară în diferite sec
toare, un factor mobilizator l-a con
stituit tabloul realizărilor obținute 
anul trecut, înfățișate în limbaj sin
tetic de Comunicatul cu privire 
]a îndeplinirea planului național unio 
de dezvoltare economico-socială a 
României pe anul 1977. Un an în care, 
sub conducerea partidului, au fost ob

ținute importante succese în toate 
sectoarele de activitate, asigurîndu-se, 
în pofida marilor pierderi provocate 
de cutremurul din 4 martie, progresul 
neîntrerupt al patriei. Dacă ar fi să 
caracterizăm în cîteva cuvinte acest 
tablou, ele ar fi : inalt dinamism eco
nomic, intensificarea laturilor calita
tive, o creștere substanțială a nivelu
lui general .de trai. Sînt realizări care 
demonstrează încă o dată profundul 
realism al obiectivelor și prevederi
lor cincinalului, vigoarea economiei 
românești.

Acestor importante succese, luna 
februarie le-a adăugat noi și remar
cabile înfăptuiri. Toate acestea ara
tă că există toate condițiile pentru 
îndeplinirea cu succes a prevederilor 
planului pe 1978, a programului su
plimentar de dezvoltare economico- 
socială adoptat de Conferința Națio
nală.

Succesele obținute în creșterea pro
ducției, în ridicarea permanentă a 
calității și eficienței muncii constituie 
totodată'baza sigură a realizării pro
gramului de creștere mai accentuată 
a nivelului de trai al poporului. Con- 

MMM

form decretului privind reeșalonarea 
pe ramuri și activități a majorării re
tribuției, începînd cu 1 februarie s-au 
majorat retribuțiile personalului 
muncitor din patru noi ramuri eco- 
nomiae — față de numai una, cît se 
stabilise inițial — de pe urma acestei 
măsuri beneficiind peste o jumăta
te de milion de oameni ai muncii — 
din transporturi și telecomunicații 
(inclusiv transportul orășenesc), in
dustria pielăriei, blănăriei și încălță
mintei, industria sticlei, porțelanului 
și faianței ; începînd cu 1 martie, alto 
patru ramuri economice — in
dustria materialelor de construcții, 
industria energiei electrice, industria 
poligrafică și industria celulozei și 
hîrtiei — urmează să beneficieze de o 
retribuție sporită.

Se cuvine subliniat în acest cadru 
că luna februarie a marcat totodată 
și trecerea a noi întreprinderi la săp- 
tămîna de lucru de 44 ore. Sînt dovezi 
grăitoare ale consecvenței cu care 
conducerea partidului, secretarul său 
general urmăresc traducerea în viață 
a programului de măsuri privind 
creșterea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Desfășurarea recentă a celei de-a 
XI-A CONFERINȚE A UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 
DIN ROMÂNIA a pus în lumi
nă încă o dată importanta deo
sebită pe care o acordă conducerea 
de partid și de stat educației comu
niste a tineretului, pregătirii sale 
pentru muncă și viață. Cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în fața reprezentanților studențimii a 
conturat cu o mare forță exigențele 
conducerii partidului față de activita
tea educativă desfășurată în rînduri- 
le tineretului studios, menită să-i for
meze pe viitorii specialiști ca oameni 
cu o solidă pregătire științifică și 
practică și totodată cu un nivel ridi
cat politico-ideologic, cu un înalt 
simț al răspunderii față de societate 
au fost definite, de asemenea, mijloa
cele principale de realizare a acestui 
obiectiv — îmbunătățirea permanen
tă a procesului de învățămînt în lu
mina noilor descoperiri științifice, îm
pletirea strînsă a învățămîntului cu 
cercetarea și producția, perfecțio
narea predării științelor sociale etc.

Luna pe care o încheiem a consem
nat și aniversarea a două evenimen
te remarcabile din istoria partidului, 
a mișcării muncitorești și a poporului 
nostru — împlinirea a patru decenii 
șl jumătate de la luptele din ianua
rie—februarie 1933 și a 30 de ani de 
la crearea partidului unio al clasei 
muncitoare. Prilejuri de a scoate în 
evidență eroicele tradiții ale clasei 
noastre muncitoare și rolul decisiv 
pe care l-a avut în transformarea so
cialistă a societății noastre făurirea 
partidului ei unic, revoluționar, de a 
contura concluzii pentru activitatea 
prezentă și viitoare. A continua și 
dezvolta aceste tradiții în condițiile 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate înseamnă a extinde 
participarea directă a clasei munci
toare la activitatea de conducere a 
societății, a asigura manifestarea în 
toate sectoarele a spiritului ei revolu
ționar, a întări continuu rolul condu
cător al partidului, a consolida tot 
mai mult coeziunea rîndurilor sale și 
unitatea în jurul său a întregului po
por — factori primordiali în realiza-

rea marilor obiective ale etapei ac
tuale.

★
Desfășurarea evenimentelor inter

naționale în luna încheiată a adus 
noi și pregnante confirmări ale rea
lismului și clarviziunii analizei șl 
concluziilor cu privire la tendințele 
și procesele de pe arena mondială, 
ale justeței orientărilor de politică 
externă a României socialiste, conți
nute in documentele Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale, 
în recentele cuvîntări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și pentru a căror 
transpunere în viață partidul șl sta
tul nostru acționează cu consecvență.

Ilustrativă în această privință este 
preocuparea statornică pentru ADÎN- 
CIREA CONTINUA A LEGATURI
LOR DE PRIETENIE ȘI COLABO
RARE CU TOATE ȚĂRILE SOCIA
LISTE — factor fundamental al poli
ticii noastre, în acest sens, schimbu
rile de mesaje la înalt nivel și so
lemnitățile care au marcat împlinirea 
a 30 de ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre România și 
U.R.S.S., lucrările sesiunii Comisiei 
interguvernamentale româno-sovieti- 
ce de colaborare economică și tehnico- 
științifică și, cu acest prilej, primi
rea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., K. F. 
Katușev, au ilustrat vitalitatea ra
porturilor prietenești, de solidaritate, 
cu vechi tradiții, româno-sovietice, 
hotărîrea comună de a le extinde pe 
toate planurile, potrivit înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel. în 
aceeași ordine de idei, întilnirile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu se
cretarul Comitetului Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.. Stane Dolanț, 
cu ministrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, Petar Mladenov, alte 
contacte și convorbiri la diferite ni
veluri au adus noi contribuții la a- 
dîncirea legăturilor cu partidele și ță
rile socialiste respective, corespunză
tor intereselor reciproce, cauzei ge
nerale a socialismului.

în același spirit de prietenie șl so
lidaritate, poporul nostru urmărește 
evenimentul major al vieții .politice 
din R .P. Chineză — sesiunea Adu- 

năril Naționale a Reprezentanților 
Populari — exprimlndu-si convinge
rea că hotăririle adoptate vor da un 
nou avînt luptei pentru construirea 
Chinei socialiste, moderne.

Linia constantă a politicii noastre 
externe de AMPLIFICARE A RA
PORTURILOR CU STATELE ÎN 
CURS DE DEZVOLTARE, CU TOA
TE ȚĂRILE LUMII, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza princi
piilor egalității in drepturi si respec
tului reciproc, si-a găsit si In această 
lună Întruchiparea in contacte si ac
țiuni de conlucrare de o deosebită 
semnificație.

Astfel, cea de-a șasea Intilnlre din
tre tovarășul Nicolae Ceausescu si 
președintele Egiptului, Anwar El Sa
dat, a prilejuit reafirmarea dorinței 
comune de a da noi dimensiuni bu- 
nelor relații bilaterale si. totodată, 
continuarea unul dialog fertil, cir
cumscris eforturilor pentru realiza
rea unei păci trainice si . durabile, în 
Orientul Mijlociu.

De asemenea, lucrările de la Da
masc ale sesiunii Comisiei mixte gu
vernamentale româno-siriene ca și
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sesiunea de la București a Comisiei 
guvernamentale mixte româno-libie- 
ne au ilustrat rodnicia cooperării 
dintre țara noastră și țările respec
tive, consecvența politicii României 
de întărire a colaborării cu țările 
arabe, a căror luptă pentru consoli
darea independenței și progres se 
bucură de simpatia și sprijinul po
porului român.

La fel, vizita în țara noastră a pri
mului ministru al guvernului Repu
blicii Populare Angola, Lopo do Nas- 
cimento, a evidențiat preocuparea 
constantă a țării noastre pentru adîn- 
cirea colaborării cu noile state inde
pendente din Africa.

După cum se știe. Conferința Na
țională a relevat că pe arena inter
națională are loc o gigantică înfrun
tare dintre două tendințe diametral 
opuse — aceea care-și găsește expre
sie în politica de reîmpărțire a lumii, 
a zonelor de influență și dominație 
și, pe de altă parte, aceea îndreptată 
spre afirmarea drepturilor popoarelor 
la dezvoltare liberă intr-un climat 
de securitate, și colaborare. De aci — 
o evoluție sinuoasă și contradictorie 
a evenimentelor, periclitarea cursului 
destinderii, care este încă fragil — 
ceea ce impune MOBILIZAREA 
FORȚELOR ÎNAINTATE ALE LU
MII CONTEMPORANE SPRE A ÎM
PIEDICA ALUNECAREA PE UN 
FĂGAȘ . .. ......
SOARTA PĂCII ȘI LIBERTĂȚII 
POPOARELOR. Valabilitatea acestor 
aprecieri este învederată de multe 
din faptele acestei luni.

Astfel, reuniunea de la Belgrad îșl 
încheie lucrările, din păcate, fără să 
fi realizat progresele așteptate de po
poare. In ceea ce privește misiunea 
principală a reuniunii — aceea de 
a elabora un document politic de 
substanță, care să cuprindă măsuri 
concrete pentru impulsionarea proce
sului de edificare a securității euro
pene — rezultatele sînt minore. In 
pofida eforturilor depuse timp de 
peste 26 de săptămîni de un șir 
de țări — între care România a avut 
un rol deosebit de activ și constructiv 
— nu se va ajunge, după cît se știe la 
ora închiderii ediției, decît la un 
document fără consistenta 
sară, a cărui singură măsură 

PERICULOS PENTRU

nece- 
con-

cretă fiind aceea a reîntîlnirii, în 1980, 
lă Madrid. Față de aceasta, asa cum 
a arătat zilele trecute tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, devine imperioasă 
intensificarea eforturilor tuturor for
țelor progresiste, ale tuturor popoare
lor pentru continuarea procesului de 
înfăptuire a documentelor de la Hel
sinki, pentru dezvoltarea cursului 
destinderii și colaborării.

Destinderea, ca proces global, este 
grevată în prezent și de existența unor 
focare de conflict si încordare în di
ferite regiuni ale lumii — unele care 
datează mai demult, altele apărute 
în ultima vreme, ca expresie a moș
tenirii lăsate de dominația colonială 
șl a accentuării contradicțiilor dintre 
state și grupări de state. România se 
pronunță ferm pentru STINGEREA 
ACESTOR CONFLICTE ȘI REGLE
MENTAREA PROBLEMELOR LITI
GIOASE PE CĂI 
TRATATIVE.

Din acest punct 
lutare inițiativele 
recent de Grecia 
programarea unei 
de guvern, in vederea normalizării 

POLITICE. PRIN
de vedere sînt sa- 
care au fost luate 
Si Turcia, inclusiv 
intîlniri între șefii

sltuația din O- 
urma unor e- 
conturat per-

acest scop, asis- 
de stat al 

Orien-

relațiilor dintre ele ; ca șl perspecti
vele reluării convorbirilor intercomu- 
nitare consacrate soluționării proble
mei cipriote. Faptul că prin trata
tive se poate ajunge la rezolvarea 
unor probleme spinoase este demon
strat și de progresele ce s-au realizat 
în direcția lichidării diferendelor 
dintre Libia și Ciad.

In ceea ce privește 
rientul Mijlociu, în 
voluții recente s-a 
spectiva reluării negocierilor egip- 
teano-israeliene, Întrerupte în luna 
decembrie. In 
tentul secretarului 
S.U.A. pentru problemele 
tului Mijlociu desfășoară o misiune 
de mediere. Rămîne însă ca un im
pediment în procesul de negocieri 
poziția guvernului israelian, care 
a reafirmat că nu vede nece
sitatea unor noi hotărîri în acele 
probleme politice care au dus pînă 
acum la Impas. în aceste împreju
rări, se impune mal mult ca oricînd 
— așa cum susține consecvent Româ
nia — intensificarea eforturilor pen
tru instaurarea unei păci juste și du
rabile tn Orientul Mijlociu.

O îngrijorare cresclndă trezesc în 
opinia publică evoluțiile în legătură 
cu conflictul etioplano-somalez, care 
tinde tot mai mult să se amplifice 
si să se internaționalizeze, cu toa
te riscurile ce pot decurge de aci pen
tru pacea în Cornul Africii, pen
tru perspectivele luptei popoarelor de 
pe întregul continent african împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului. Este de aceea 
imperios necesar să se ajungă cît mai 
neîntîrziat la o Încetare a focului și 
crearea condițiilor ca popoarele res
pective să se poată dezvolta liber, 
fără nici un amestec din afară.

Pentru toți cei care ani de zile au 
fost cu trup și suflet alături de po
poarele din Indochina în lupta lor e- 
roică pentru respingerea agresiunii 
imperialiste, constituie un motiv de 
adîncă mîhnire evenimentele drama
tice de la frontiera vietnamezo-kam- 
puchiană. Și aci se impune încetarea

definitivă a operațiunilor militare și 
soluționarea problemelor existente, 
prin tratative pașnice.

Procesul destinderii nu se poate 
dezvolta în condițiile în care con
tinuă și se intensifică acumularea de 
arme tot mai distrugătoare. OPRI
REA CURSEI ÎNARMĂRILOR, ÎN
FĂPTUIREA DEZARMĂRII, ÎN 
PRIMUL RÎND A DEZARMĂRII 
NUCLEARE, a. devenit un imperativ 
vital al contemporaneității. Așa se 
și explică interesul popoarelor față 
de sesiunea extraordinară a Adu
nării Generale consacrată dezar
mării, care va avea loc în lima 
mai-lunie, menită să determine o 
cotitură radicală de la declarații 
de intenții și discuții sterile la 
măsuri efective de dezarmare. A- 
tingerea acestui obiectiv depinde con
siderabil de buna pregătire a sesiu
nii și este pozitiv faptul că lucrările 
Comitetului pregătitor, inclusiv pen
ultima etapă care s-a încheiat zilele 
trecute, au realizat progrese în e- 
laborarea bazelor documentului final, 
ce va fi înaintat sesiunii spre dez
batere și aprobare. România a adus 
o contribuție substanțială la lucrările 
Comitetului pregătitor și, desigur, 
va milita în continuare pentru ca 
obiectivele sesiunii extraordinare să 
fie atinse.

Evoluțiile din luna încheiată relie
fează și faptul că. pe fundalul cri
zei economice mondiale, care se 
prelungește. SE ASCUT CONTRA
DICȚIILE DINTRE ȚĂRILE CAPI
TALISTE DEZVOLTATE, PRECUM 
ȘI CELE DIN INTERIORUL ACES
TORA. Problemele ridicate de exa
cerbarea concurentei dintre monopo
luri. de practicile protectioniste. de 
noile zguduiri monetare nu și-au gă
sit remedii eficiente la reuniunile de 
la Versailles, Basel. Paris ale repre
zentanților principalelor țări capita
liste și continuă să provoace rivali
tăți îndeosebi în relațiile dintre 
S.U.A., Japonia și Piața comună.

în același timp, stagnarea produc
ției. menținerea nivelului ridicat al 
șomajului și ratei inflaționiste gene
rează instabilitate și frămîntări so
ciale in diferite țări occidentale. în 
Italia întirzle soluția crizei de gu
vern, care durează de circa 5 săp- 
tămîni ; în Portugalia și Spania au 
avut loc importante schimbări in 
compoziția guvernelor ; Franța se 
află în fata unor alegeri considera
te ca fiind de cea mai mare impor
tantă pentru viitorul tării. Desigur, 
în fiecare din aceste țări există si
tuații specifice ; un factor comun il 
constituie cerința maselor populare 
de a se acționa astfel îneît ieșirea 
din criză să aibă loc nu pe seama 
nivelului lor de trai, ci printr-o po
litică economică mai rațională ; nu 
prin limitarea, ci prin lărgirea drep
turilor democratice ; nu prin încor
dare, ci prin ample relații de coope
rare cu toate țările. Tocmai pentru 
că prin programele lor partidele co
muniste, forțele de stînga răspund 
acestor aspirații, ele iși sporesc in
fluenta în viața politică din unele 
țări occidentale.

★
în baza raportului real de forțe 

existent astăzi în lume, partidul nos
tru consideră că STA ÎN PUTEREA 
POPOARELOR SĂ OPREASCĂ 
CURSUL PERICULOS AL EVENI
MENTELOR. SĂ ASIGURE MERSUL 
ÎNAINTE AL OMENIRII PE CALEA 
PĂCII ȘI PROGRESULUL în acest 
sens, întreaga politică a României re
prezintă o chemare și o contribuție, 
directă Ia unirea și acțiunea hotărâtă 
a forțelor progresiste, antiimperialis- 
te, a tuturor popoarelor în numele 
țelurilor păcii și independenței, al 
înfloririi tuturor națiunilor lumii.

Paul DOBRESCU 
Ion FÎNTÎNARU J

La Teatrul Mic

„Unchiul
de A. P,

Cehov este unul dintre 
dramaturgii asupra cărora 
s-au' exercitat extrem de viu 
ceea ce numim tirania și 
binefacerile lecturii, adică 
ale interpretărilor înnoi
toare. . Interpretări pe care 
structurile sale dramatice 
— aparent simple, limpezi, 
calchiate după viată — nu 
numai că le suportă, dar le 
și solicită.

Se vorbește așadar de 
polivalența personajelor ca 
entități și mai ales a rela
țiilor dintre ele ; a situații
lor care le — și față de 
care — se definesc, a re
plicii și a raportului 
acesteia cu eroul care o 
emite și cel căruia i se 
adresează. Se vorbește de 
concomitenta și corespon
dența unor planuri (social, 
psihologic și existențial), 
de faptul că motivele ope
rei cehoviene se conțin 
unele pe altele, precum cu
noscutele cutii chinezești — 
dar care e cutia cea mai 
mare și care e cea mai 
mică diferă de la cercetă
tor la cercetător. Se 
vorbește de o perspectivă 
plină de înțelegere și com
pasiune și, opus — de o 
atitudine critică necruță
toare demistificatoare, a 
unui Cehov lucid și sever — 
autor prin excelentă de co
medii grotești.

Creații artistice remar
cabile. fascinante, au venit 
să susțină posibila legiti
mitate a unor astfel de'in
terpretări.
. Există însă după opinia 
mea cîteva obligatorii su
puneri la necesitate, con
diții sine qua non ale ori
cărui act de libertate față 
de Cehov. Printre acestea : 
respectarea cadrului realist 
al pieselor sale și al co
respondentelor dintre pla
nurile sus-amintite. Apoi, 
necesitatea explorării și 
nu obstruării, întunecării 
transparenței, polivalentei, 
caracteristice , pină la un 
punct oricărui personaj și 
relații umane reflectate la 
Cehov. Apoi : respectarea 
ori recrearea echilibrului de 
ansamblu, specific fiecărei 
opere.

Spectacolul Teatrului Mic 
(regia : Laurcnțiu Azi
mioară) vrea să citească

Vanea“
CEHOV
fără brutalitate „Unchiul 
Vanea" ca pe o piesă rea
listă despre falsificarea na
turii umane prin lîncezeală 
și îmbolnăvire a spiritului. 
La început involuntară, in
conștientă și identificată 
greșit cu un ideal generos, 
iar în final asumată ca sin
gurul mod posibil de su
praviețuire — această fal
sificare hrănește o dramă 
grotescă. Catalizatorul ei 
este prezența și oscilația 
Elenei Andreevna — sen
timentele, starea de trezie 
și apoi cea de neputință pe 
care ea o stîrnește.

Spectacolul Teatrului Mic 
recreează expresiv o epo
că, un timp șl chiar (dacă 
ne gîndim la multele cea
suri atîrnate de pereți) su
gestia presiunii și forței 
distrugătoare a timpului. 
La aceasta contribuie și 
decorul de o eleganță 
sobră, cu elemente mo
bile, imaginat de arh. Vir
gil Luscov și costumele 
reușite ale Ioanei August 
Sturdza.

„Se bea ceai“, se cîntă 
la ghitară, se bovarizează 
pe motivele frumuseții 
(Astrov), iubirii (Vanea), se 
suferă de-adevărat și mai 
ales se spun adevăruri cru
de — mereu cu măsură, 
poate prea multă măsură. 
Se creează, fără ostentații, 
o atmosferă cehoviană cu 
momente de deosebit rafi
nament și forță, cu apari
ții și luări de cuvînt sur
prinzătoare. Dincolo de re
plicile lansate cu un 
aplomb inteligent peste 
rampă, dincolo de comicul 
grotesc evident al unor 
situații — se aspiră spre 
schițarea (iarăși în tușe nu 
prea apăsate), a unor dra
me existențiale izvorîte 
dintr-o condiție morală și 
socială dată.

Montarea Teatrului Mic 
explorează în chip vizibil 
relațiile dintre eroi, uni
versul piesei, prin interme
diul actorilor, al posibilită
ților lor — ca să zic așa 
naturale, nesupuse unor 
mari prefaceri — de a se 
apropia de personaje. Dis
tribuția pare a juca rolul 
unei fatalități, cu care ni
meni nu a vrut să se lupte, 
considerind-o fericită. Deși

metoda nu ni se pare in 
principiu recomandabilă, 
rezultatele sînt interesante.

Octavian Cotescu conce
pe personajul titular al pie
sei nu atît pe dominanta 
furiei și sincerității împin
se pînă la cruzime cu care 
demaseîndu-î pe ceilalți se 
demască pe sine, cît pe 
coordonata unui personaj 
care, neîmpăcat cu sine

este minat iremediabil de 
oboseală, silă, lene și plic
tis și chiar de o obtuzitate 
a firii care nu i-ar fi per
mis niciodată să fie alt
ceva. Poate prea afișate 
din prima clipă — aceste 
trăsături frustrează per
sonajul de ceea ce numeam 
mai înainte transparență, 
de o anume ' noblețe pe 
care Vanea o are (după 
unele interpretări) : în ori
ce caz lipsesc personajul 
de acea particularitate a 
unor dezvăluiri cu semn 
contrar, care, pînă la un 
punct, se anulează reciproc. 
Secvențele cele mai bune 
ale rolului, care dau crea
ției lui Octavian Cotescu 
din „Unchiul' Vanea" stră
lucirea, sînt cele în care 
replica exprimă o mo
tivație duală : scepticism 
și oboseală, dispreț și 
dragoste, silă și speranță. 
Vocea lui Cotescu, de obicei 
cu inflexiuni demitizante, 
capătă, în aceste momente, 
o gravitate și un dramatism 
deosebit.

Rodica Tăpălagă conferă 
Elenei Andreevna o frumu

sețe fremătătoare și fasci
nantă. Ea marchează con
vingător în mari tușe de 
culoare, condiția de plan
tă, starea de echilibru 
natural, fascinant pe care-1 
generează supunerea la vo
cea și legile speciei. Pe 
de altă parte, interpreta 
Elenei Andreevna apasă 
prea mult pe superficiali
tatea și frivolitatea eroinei 
(frivolitatea fiind un tul
bure joc social, nu unul 
natural), frustrînd-o de su
ferința și de luciditatea 
(cum se spune — masculi
nă), cu care-și face op
țiunile.

Regla a căzut, cred, aici 
în capcana absolutizării 
unei replici : „Ești un di- 
hor frumos, cu blană pu- 
foasă“ — ignorind astfel 
una din cele mai subtile 
observații făcute cu privire 
la Cehov (de către Leonida 
Teodorescu, care este și au
torul tălmăcirii adoptate 
de Teatrul Mic) și anume 
aceea a unei anumite inde
pendente a replicilor față 
de personaje, a caracterului 
lor subiectiv și relativ (va
riind in funcție de situație).

în aceeași formă extraor
dinară, copleșitoare cu care 
ne-a cutremurat în . „Meș
terul Manole**, Leopoldina 
Bălănuță este o Sonie as
pră și asprită, dar transfi
gurată de suferință și aș
teptare, veselă și crispată,, 
naturală și falsă. O Sonie 
de un zguduitor dramatism 
în scena finală a asumării 
martiriului, in' care speran
ța afișată, intr-un liman 
posibil de odihnă și împă
care, e admirabil submina
tă de oboseala tonului.

Susținerea interioară, ca
pacitatea de a da relief 
deosebit replicii, forța de 
atracție specială a lui Ion

Marinescu sînt dublate în 
reușita rolului Astrov prin 
refuzul actorului de a pune 
accente speciale, prin efor
tul lui de a sugera un per
sonaj alunecos, pe care 
anii nu l-au făcut nici 
definitiv sceptic, nici ca- 
tegoric-cinic, nici real-
mente-crud, nici prea
vulnerabil, dar nici insen
sibil — ci ceva din toate 
acestea la un loc și încă
multe altele. Ființa cea
mai apropiată de natură și 
cea mai echilibrată — în 
ciuda mărturisirilor, gestu
rilor de dezabuzare.

O bună idee de distribu
ție se finalizează remarca
bil în cazul lui Jean Lorin 
Florescu care conferă unui 
Serebreakov, chinuit de 
nervi, o morgă și o pres
tanță ce pot, într-ade- 
văr, induce în eroare și un 
egoism monstruos, și senin, 
împins spre inconștiența.

Admirabili sînt și inter- 
preții unor roluri mai pu
țin întinse — Nicolae Ifrim 
în rolul lui Teleghin (de 
fapt un alt unchi Vanea), 
personaj pe care-1 desenea
ză fără stridente, cu finețe 
și măsură și cu real dra
matism ; Tatiana Ickel, 
mare maestră a compozi
ției, care reușește aici per
formanța sugerării înțelep
ciunii și oboselii unei 
vîrste foarte înaintate. Și, 
In sfîrșit, Olga Tudorache, o 
foarte expresivă bătrînă, 
distinsă, afectată și preți
oasă, teribilă la furie — o 
compoziție discret pito
rească, la fel de consecven
tă ca și cea a Tatianei 
Iekel.

Natalia STANCU

(Urmare din pag. I)
— Eu vă trimit chiar 

mîine tehnicieni să piche
teze terenul. Dacă faceți 
șanțul, vă promit că după 
maximum două săptămini 
apa curată începe să curgă 
și pe această stradă.

Era sîmbătă seara. Stra
da are vreo 900 de metri 
lungime. A doua zi am tri
mis să picheteze. Duminică. 
Luni dimineața, la prima 
oră, mă așteptau la consi
liu : „Am săpat șanțul".

Cum făcuseră ? Toată su
flarea, de la bătrîn la co
pil, chemîndu-și neamuri
le de prin tot orașul, toa
tă ziua și apoi noaptea, la 
lumina felinarelor, au să
pat cu o rapiditate cu care 
nici viiturile de apă nu pot 
săpa. Erau, de fapt, ca o 
viitură, ca un fluviu de e- 
nergie, era fluviul dorinței 
și încrederii într-o promi
siune, ascuns în oameni.

într-o săptămînă, țeava 
era transportată, băgată în 
pămînt, sudată, astupată, 
în două săptămîni, zeci de 

• HUNEDOARA. Timp de două 
zile, la Deva și, în Valea Jiului, 
la Lonea, s-a desfășurat faza 
finală a festivalului-concurs 
„Călușerul transilvănean", aflat 
la cea de-a IX-a ediție. O par
te din formațiile de călușari 
au prezentat programe chiar la 
locul de muncă al minerilor, în 
sălile de apel de la întreprinde
rile miniere Lonea și Petrila. 
Alături de artiștii amatori hu- 
nedoreni, pe scena Casei de cul
tură din Deva au evoluat și nu
meroase formații de călușari 
din alte județe — Alba, Arad, 
Timiș, Sibiu, Brașov, Cluj, Bis- 
trița-Năsăud, Mureș, Caraș-Se- 
verin. (Sabin Ionescu). • BA- 
CAU. „Carpica", publicație ști
ințifică editată de Muzeul de 
istorie și artă din Bacău, cu
prinde lucrări închinate cente
narului Independenței de stat 
a României, făcute de istorici 
cunoscuți din țară în cadrul u- 
nui simpozion care a avut loc la 
Bacău. Tot muzeul județean de 
istorie și artă a organizat, la 
căminul cultural din comuna 
Măgura, simpozionul „Istoria și 
civilizația geto-dacică in epoca 
formării primului stat dac cen
tralizat și independent". Cu a- 
cest prilej, țăranii cooperatori 
din Măgura au putut viziona șl 
expoziția arheologică documen
tară : „Civilizația geto-dacică 
din bazinul Șiretului". (Gheor- 
ghe Baltă). © BRAȘOV. Colec
tivul Teatrului dramatic din 
Brașov a prezentat, în premie

ră pe țară, piesa „Eduard al 
II-lea“ de Cristopher Marlowe. 
Regia spectacolului aparține lui 
Marin Mircea, iar scenografia 
lui Mihai Mădescu. în rolul 
principal — actorul Mircea An- 
dreescu. (N. Mocanu). ® TVL- 
CEA. La Tulcea s-a deschis cea 
de-a șaptea ediție a sărbătorii 
satului nord-dobrogean „Iarna 
tulceana".. Festivitatea de des
chidere a fost urmată de spec-

tacolul prezentat de Teatrul 
Giulești cu piesa „Comedie fără 
titlu". în cadrul „Iernii tulcene" 
în toate unitățile agricole de 
stat și cooperatiste a fost orga
nizată dezbaterea „Tehnologia 
culturii porumbului și măsurile 
ce trebuie luate pentru obține
rea unei producții medii pe ju
deț de cel puțin 4 600 kg po
rumb boabe la hectar". (E. Mi- 
hăilescu). • SIBIU. Teatrul de 
stat din Sibiu (secția română) 
a prezentat premiera piesei „Joc 
de pisici" a dramaturgului ma
ghiar Orkeny Istvan. Regia : 
Nicoleta Toia ; scenografia Ma
ria Bodor. La Casa de cultură 
a sindicatelor din Sibiu a avut 
loc, sub genericul „Mărțișor ’78“, 
Festivalul cîntecului și jocului 
popular, organizat în cadrul ce
lei de-a doua ediții a Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei" ; au participat orchestre 
și soliști de muzică populară,

mii de metri de țeavă de 
apă se ramificaseră în tot 
orașul.

Esențiale, în episodul re
latat, nu sînt numai entu
ziasmul și hărnicia cu care 
oamenii orașului au răs
puns la o chemare cetățe
nească, luînd, ca să spu

Descoperirea fluviului

nem așa, soarta rezolvării 
unei vechi dorințe în mîi- 
nile lor. Esențial este și ra
portul nou, superior, de în
credere și conlucrare între 
edili și obște. între consi
liul popular și cetățeni. El 
avea să-și spună cuvîntul, 
în special de la acele epo
peice două săptămîni în
coace, in rezolvarea tutu
ror problemelor de care de
pind gradul de civilizație, 
înflorirea așezării. în con
diții similare, din care n-a 

lipsit aportul locuitorilor, 
au fost construite ’două fa
brici de pîine (iar piinea 
de la Oltenița răspunde a- 
bia acum calității de „sche
lă de grine a județului Il
fov" cum o numea Vlahu- 
•ță), o modernă unitate de 
industrializare a laptelui

(pentru că un iaurt nu pu
tea fi cumpărat decît de la 
București), s-au pavat tro
tuarele a 98 la sută din 
străzi și partea carosabilă 
a majorității lor (nu exista, 
asfalt mai ales, nici cît să 
pui o talpă), o unitate de 
mezeluri, s-au ridicat școli, 
grădinițe, cămine, așeză
minte de cultură, parcuri... 
Parcurile — spre exemplu! 
în Oltenița nu existau flori 
pe străzi. Nu se obișnuia, 
în fața spitalului, unde a

cum e o zonă verde de toa
tă mindrețea, se afla... lo
cul de depunere a gunoaie
lor ! Au apărut autobuze, 
taxiuri, ca într-o localitate 
cu șase întreprinderi in
dustriale de interes repu
blican. Perspective și mai 
frumoase se conturează 
pentru viitorul imediat.

Viitor căruia edilii ora
șului ii ies în întâmpinare 
căutînd mereu forme adec
vate de legătură cu masele 
de oameni : comandamen
tul aprovizionării orașului, 
„expozițiile" (din ce în ce 
mai rare, datorită eficien
ței lor) cu produsele neco
respunzătoare pe care 
membrii unităților de con
trol al oamenilor muncii le 
identifică în rețeaua co
mercială, „sfatul înțelepți
lor" — constituit din re
prezentanții pensionarilor 
și altele. Altfel spuS, se 
caută mereu și mereu noi 
forme de captare a fluviu
lui de idei, a energiei, ex
perienței și entuziasmului 
cetățenilor.

formații de dansuri populare și 
soliști instrumentiști din nu
meroase întreprinderi, școli și 
instituții culturale sibiene. (Ni
colae Brujan). • CONSTANTA. 
La Constanța, pe lingă Casa de 
cultură a tineretului a luat fi
ință o orchestră de cameră, care 
a prezentat în sala Teatrului 
Fantasio primul său concert. 
Orchestra reunește, sub bagheta 
dirijorului Valeriu Papuc, 24 de 
instrumentiști din rîndul profe
sorilor și elevilor școlii de mu
zică, precum și artiști amatori. 
(George Mihăescu). • MUREȘ. 
Galeria „Apollo" din Tg. Mureș 
găzduiește, în aceste zile, o ex
poziție de caricaturi, deschisă 
din inițiativa ziarului „Ifju- 
munkăs", care prezintă 18 ca- 
ricaturiști din țară și din județ. 
Alături de nume consacrate, ex
pun și tineri artiști aflați la 
prima lor confruntare cu pu
blicul. (Gh. Giurgiu). • ALBA. 
La Alba lulia a avut loc un 
schimb de experiență cu tema 
„Emisiunile centrelor de radio- 
ficare — cronică a vieții con
temporane a localităților", la 
care au participat responsabi
lii centrelor de radioficare din 
orașe și comune, în cadrul fazei 
de masă a Festivalului național 
„Cîntarea României" au fost 
inaugurate două expoziții de 
pictură, la Aiud și Zlatna, în 
care își prezintă lucrările pic
torii amatori Maria Tat și res
pectiv Legendi Geza. (Ștefan 
Dinică).
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t Cronica zilei
Marți după-amiază a sosit la 

București o delegație a Partidului 
Muncitoresc Unit (MAPAM) din 
Israel, condusă de Meir Talmi, se
cretar general al partidului, care la 
invitația C.C. al P.C.R. face o vi
zită oficială în țara noastră. Din 
delegație fac parte : Victor Shem- 
Tov, secretar politic al partidului ; 
Natan Peled, membru al secretaria
tului partidului, secretar general al 
Federației Kibuțurilor Hașomer Ha- 
tai,r (MAPAM) ; Josef Chamis, 
membru al secretariatului partidului, 
membru al Comitetului' Executiv al 
Federației Generale a Sindicatelor, 
și Lazar Lazarovici, membru al se-

cretariatului partidului, secretarul 
Asociației de prietenie Israel—Româ
nia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întâmpinată de to
varășii : Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
Dăscălescu, secretar al
P.C.R., Ghizela Vass și 
Gheorghiu, membri ai 
P.C.R , Haralambie Alexa, 
de șef de secție la C.C. al 
de activiști de partid.

Constantin
C.C. al 

Mihnea
C.C. al 
adjunct 
P.C.R.,

Lucrările sesiunii Comisiei mixte româno-daneze

Marți au început la București lu
crările celei de-a Vil-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-daneze de 
colaborare economică, industrială, 
tehnologică și științifică. Delegația 
română este condusă de Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului agricul
turii și industriei alimentare, iar 
delegația daneză de Aage Lommer, 
președintele Consiliului danez de 
cooperare economică și industrială.

în cadrul convorbirilor se exami
nează stadiul actual al relațiilor

economice dintre România și Da
nemarca, posibilitățile dezvoltării și 
diversificării schimburilor reciproce 
de mărfuri, precum și extinderea 
cooperării industriale și tehnice, în
deosebi în domeniile construcțiilor 
de mașini, electrotehnicii și 
tronicii, agriculturii, în alte 
de interes comun.

La lucrări participă Axei Serup, 
ambasadorul Danemarcei la 
rești.

elee- 
sectoare

Bucu-

(Agerpres)

Concurs de creație muzicală pentru
pionieri și școlari

Consiliul Național al Organizației 
. ... lierilor, in colaborare cu Radio- 
teleViziunea română și Uniunea 
compozitorilor, organizează un con
curs de creație muzicală pentru șoi
mii patriei, pionieri și școlari. Se 
propune realizarea unor lucrări mili
tante, revoluționare, cu un bogat con-, 
ținut educativ-formativ, inspirat din 
munca și activitatea copiilor in școa
lă, în ateliere și laboratoare, in acti
vitatea social-utilă, din preocupările 
actuale în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României" și al compe
tiției „Dacîada", din activitățile de 
petrecere a timpului liber și turistice.

Concursul se organizează pe două 
secțiuni — creații muzicale destinate 
membrilor Organizației șoimii patriei 
(coruri și jocuri muzicale) ; creații 
muzicale destinate pionierilor și șco
larilor (coruri, muzică ușoară, cîntece 
de drumeție și tabără) — și este des
chis tuturor compozitorilor și poeților, 
membri sau nemembri ai unităților 
de creație, ai cenaclurilor muzicale și 
literare. Vor fi luate in considerare 
numai lucrările inedite, nedifuzate 
anterior pe nici o cale și neprezen
tate la alte concursuri. Se pot pre
zenta piese care să fie interpretate 
de copii, precum și lucrări care să 
fie interpretate de adulți.

Concursul va avea trei etape : pînă 
la 15 aprilie 1978 — lucrările vor fi 
elaborate și expediate pe adresa : 
Consiliul Național al. Organizației 
Pionierilor, sir. Onești—nr.,-6^-3,.sca-„ . 
torul 1. București ; intre 15—30 apri
lie 1978 — selecționarea de către ju
riu a celor mai valoroase lucrări pen
tru etapa următoare ; mai 1978 —
prezentarea și audierea lucrărilor se
lecționate în concerte publice, radio
televizate, în interpretarea corurilor 
de copii ale Radioteleviziunii și ale 
unor școli și case ale pionierilor, ,ale 
unor formații pionierești.

Cîntecele premiate și alte lucrări

valoroase, recomandate de juriu, vor 
fi reținute pentru a fi publicate și di
fuzate in rindul pionierilor și școla
rilor, pentru a fi prezentate în cadrul 
unor concerte, in emisiunile de ra
dio și televiziune. Lucrările selec
ționate și reținute de juriu pentru 
premiere vor fi'achiziționate de Uni
unea compozitorilor și Radiotelevi- 
ziune. Consiliul National al Organi
zației Pionierilor va imprima un disc 
cu cintece pionierești premiate.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 întrebări și răspunsuri
10.20 Teatru TV : „Doctor în filozofie' 

de Branislav Nușlci
11,15 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă germană
17,10 Din țările socialiste
17.20 Telecronica pentru pionieri
17,40 “
17,55
18.35
19.20
19,30
19,50

20,20

22,05
22,20

19,50
20,15
21,00
21,30
21,35

21,50

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 
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1 99035 93- 50 000
1 25752 29 50 000
1 57150 63 40 000
1 59958 116 40 000
1 01628 34 40 000
1 02603 14 30 000
1 52748 19 30 000
1 25363 46 30 000
1 31473 121 30 000
1 99337 85 25 000
1 00255 27 25 000
1 13654 34 25 000
1 21528 76 <fi5 000
1 42007 114 25 000
1 41033 14 20 000
1 87842 120 20 000
1 59235 89 20 000
1 15580 19 20 000
1 34078 23 20 000
1 15955 88 20 000
1 15724 105 15 000
1 23410 96 15 000
1 74017 107 15 000
1 48163 93 15 000
1 34012

Term! 
nația 
seriei 
obli

gațiu
nilor

79 15 000

100 306 97 5 000
100 899 53 3 000
100 759 ■ 46 1 000
100 807 55 1 000
100 694 08 1 000
100 874 15 1 000
100 220 89 1 000
100 028 07 1 000

1 000 17 85 800
1 000 73 76 800'
1 000 88 56 800
1 000 39 31 800
1 000 94 40 800
1 000 59 02 800
1 000 06 104 800
1 000 27 67 800
1 000 75 81 800
9 825 TOTAL: 9 260 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de Iei. în valoarea cîș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite ciști- 
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele si agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—125. Ia con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in conside
rare.

Album coral
Din cartea naturii : Anotimpul alb 
Moștenire pentru viitor
1001 de seri 
Telejurnal
Noi, femeile 1 In întîmpinarea 
Conferinței naționale a femeilor. 
Emisiune despre rolul femeii in 
societatea noastră socialistă 
Telecinemateca. Ciclul „Mari re
gizori". „Padre Padrone". Premie
ră pe țară. Producție a studiouri
lor cinematografice italiene. In co
laborare cu Radioteleviziunea ita
liană.
Muzică ușoară 
Telejurnal

PROGRAMUL 2
Desene animate
Bijuterii muzicale
Mai aveți o întrebare î
Telex
Repere ale politicii P.C.R. Dezvol
tarea armonioasă a tuturor loca
lităților țârii — bază a egalității 
reale a oamenilor muncii
Seară de romanțe

Deschiderea unei 
expoziții

Sala Dalles găzduiește, începînd 
de marți, o amplă expoziție cuprin- 
zînd peste o sută de picturi semnate 
de Ion 
rodnica 
scriitor.

După 
operele 
prin puternica emoție pe care o 
comunică, prin strinsa legătură a 
artistului cu tradiția, conturează o 
complexă personalitate creatoare. 
Picturile expuse sînt rezultatul unei 
atente observații a realității, arta lui 
Ion Vlasiu fiind un prilej de comu
nicare a. unor gînduri și meditații 
asupra lumii înconjurătoare, un 
omagiu adus oamenilor și pămîntului 
românesc.

Vlasiu, cunoscut și prin 
sa activitate de sculptor și

cum s-a arătat la vernisaj, 
prezentate impresionează

Marți seara, la Casa centrală a 
armatei a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 22-a aniversări 
a Zilei Armatei Populare Naționale 
a R. D. Germane, la care au parti- • 
cipat generali, ofițeri, maiștri mi
litari și subofițeri . din garnizoana 
București.

Au fost prezenți Siegfried Bock, 
ambasadorul R. D. Germane in țara 
noastră, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge
neralul locotenent Emil Ștefănescu, 
care a rostit uri cuvînt de salut. 
Despre semnificația 
aniversat 
Niemand, 
naval al 
rești.

Participanții la festivitate au vi
zionat apoi fotoexpoziția intitulată 
„Aspecte din viața și activitatea mi
litarilor Armatei Populare Naționala 
a R. D. Germane" și filme militare 
documentare.

de 
evenimentului 

a vorbit colonelul Werner 
atașatul militar, aero și 

R. D. Germane la Bucu- .

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R. D. Germane la 
București s-a întîlnit cu cadre și 
ostași dintr-o unitate militară.

Cu ocazia celei de-a 22-a aniver
sări a creării Armatei Populare Na
ționale a R. D. Germane, generai- 
colonel Ion Coman, ministrul apă
rării naționale al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare generalului de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul apărării 
naționale al 
Germane.

Republicii Democrate

★
sărbătoririi centenaru- 

Bulgarici de sub jugul
Cu prilejul 

lui eliberării 
otoman, la Clubul presei străine din 
Capitală a fost organizată, marți la 
amiază, o conferință de presă.

Vorbind despre importanța is
torică a evenimentului aniversat, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Bulgaria la 
București, Todor Ralovski, a rele
vat că obținerea independenței na
ționale a constituit năzuința cea mai 
fierbinte a .poporului bulgar în cele 
cinci secole' de stăpînire otomană. 
Referindu-se la eroismul armatei 
române în bătăliile purtate pentru 
cucerirea redutelor turcești din sudul 
Dunării, la fructuoasa colaborare mi
litară cu ostașii ruși și voluntarii 
bulgari în vederea zdrobirii forței 
armate otomane în Balcani, vorbi
torul a spus: „Sîngele vărsat de

bravii fii ai poporului român pe 
pămîntul bulgăresc în lupta împo
triva asupritorului comun a consti
tuit un element de sudură pentru 
consolidarea prieteniei între cele 
două popoare frățești, un simbol al 
năzuințelor și idealurilor lor".

Factorul de importanță decisivă 
pentru îmbogățirea și lărgirea con
tinuă a relațiilor bulgaro-române, a 
subliniat vorbitorul, il reprezintă în- 
tilnirile, devenite tradiționale, dintre 
tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu, documentele semnate cu 
aceste prilejuri fiind, expresia voin
ței țărilor și popoarelor noastre de 
a-și întări în continuare conlucrarea 
pe multiple planuri.

4
„Colorismul polonez" este titlul 

expoziției deschise marți la amiază 
la Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România, sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. în,scriindu-se în prevederile 
planului- de colaborare culturală 
dintre România și Polonia, expoziția 
prezintă importanță atît pentru cu
noașterea istoriei, artei poloneze, cit 
și prin valoarea operelor expuse, 
care aparțin patrimoniului Muzeului 
național din Poznan. Selecția înfă
țișată publicului bucureștean, cu- 
prinzînd aproape 100 de lucrări de 
pictură, la care se adaugă și citeva 
sculpturi, oferă prilejul contactului 
cu creații ce aparțin acestui curent 
bine individualizat în arta plastică 
poloneză.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Viorel Mărgineanu, secretar al U- 
niunii artiștilor plastici, Irena Mo- 
derska, conservator-șef la Muzeul 
național din Poznan, comisarul ex
poziției, care au relevat contribuția 
acestei expoziții, ca și a altor ma
nifestări culturale la mai profunda 
cunoaștere reciprocă a valorilor spi
rituale create de popoarele român 
și polonez, la adincirea prieteniei 
dintre cele două țări.

Au asistat Constantin Mîndreanu, 
vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Erau prezenți Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

în 
celei 
toriei din 
muncii din 
avut loc. 
Gheorghiu" din Capitală, o întilnire 
a cadrelor didactice si a studenților 
cu ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București. Lumir Hanak. și mem
bri ai ambasadei.

întâlnirea a fost deschisă de Flo
rin Balaure, prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", care a relevat 
semnificația evenimentului aniversat, 
legăturile tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre România și Ce
hoslovacia. dintre partidele si popoa
rele noastre.

Luind cuvîntul. ambasadorul Lu
mir Hanak a înfățișat principalele 
momente de luptă ale oamenilor 
muncii din Cehoslovacia, sub condu
cerea partidului comunist, pentru li
bertate națională si socială, transfor
mările petrecute în cele trei decenii 
care au trecut de la victoria din fe
bruarie, condițiile noi de muncă și 
de viață create in anii socialismului, 
Relevând raporturile de prietenie și 
colaborare dintre Cehoslovacia si 
România, ambasadorul a subliniat 
importanța Declarației din 1977, sem
nată de tovarășii Gustav Husak și 
Nicolae Ceausescu. în dezvoltarea si 
adincirea raporturilor dintre Partidul 
Comunist din Cehoslovacia si Parti
dul Comunist Român, dintre cele 

și popoare pe multiple

cadrul manifestărilor consacrate 
de-a XXX-a aniversări a vic- 

februarie a oamenilor 
Cehoslovacia, marți a 
la Academia „Ștefan

două țări 
planuri.

* 
avut Ioc 
mecanice

la clubul între- 
din Roman o 

care au pârtiei -
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MIINE, IN SALA FLOREASCA ÎN JUDEȚUL CLUJ : Noi săli, terenuri și bazine

„Parada greilor66 la box
• Pentru prima oară, reuniuni destinate exclusiv pugiliștilor 
din categoria maximă • Ia fiecare gală — 20 de meciuri
• în comisia de selecție, foști performeri ai categoriei — 

Ciobotaru, Furesz, Boghiță,
«Cînd s-a propus organizarea unor 

reuniuni de selecție exclusiv cu 
boxeri de categoria grea, unii teh
nicieni sceptici au zis| că nu prea 
există asemenea pugiliști la clubu
rile și asociațiile noastre și că nu se 
va întruni nici numărul minim de 

-.-meciuri; necesar, pentru . o..... gală.. , 
specială;

Iată că, spre mirarea unora, clu
burile și asociațiile au înscris la 
„Parada greilor" pește 40 de boxeri, 
fapt care a obligat pe organizatori, 
pe de o parte, să sisteze înscrierile, 
iar. ne de alta, să programeze cîte 
20 de meciuri la fiecare dintre cele 
două reuniuni !

Astfel, joi și vineri, de la ora 18, 
în sala Floreasca, amatorii de box 
din Bucureșți vor putea asista pen
tru prima oară la gale în care toate 
meciurile se vor desfășura între pu
giliști cu peste 81 kg 1 Deși mulți 
dintre concurenți sint complet necu- 
noscuți marelui public, totuși, galele 
promit să fie deosebit de interesan-

Ion Alexe, Mariuțan și alții
te prin elementele de spectacol pe 
care le oferă întrecerile de la cate
goria grea. Pugiliștii juniori (născuți 
în anii 1960, 1961 și 1962) vor fi 18 
la număr și vor boxa între ei pe du
rata de trei runduri a cite două mi
nute fiecare.

Se înțelege lesne că această primă
trecere în revistă a unui număr im
portant de sportivi are un pronun
țat caracter de selecție, urmărin- 
du-se promovarea celor mai talentati 
pe ringurile interne și internaționale 
in viitorii doi ani. De aceea, la a- 
ceste gale, F.R. Box a numit o co
misie specială de selecție, formată 
în majoritate din foști pugiliști din 
cadrul categoriei maxime, perfor
meri îndrăgiți de publicul bucu- 
reștean — Dumitru Ciobotaru, Vasile 
Mariuțan, Ion Alexe, Vasile Boghiță, 
Eugen Furesz, Constantin Nour, că
rora li se adaugă Ion Popa, Marcu 
Spakov și Ion Monea.

Tineri boxeri, arătați-vă forța și 
priceperea în fața vechilor maeștri !

In cadrul „Daciadei", la Cimpulung Moldovenesc

în ultimul an, in orașele și comu
nele județului Cluj au fost construi
te, amenajate și date în folosință 45 
noi baze sportive — printre care 3 
săli de 
nis de 
locuri 
(toate : 
fotbal 
tiv al 
din comuna Cornești 
bazin de înot, t___ .__ _______ ,
terenuri de tenis și volei. în pre
zent, în județul Cluj, la dispoziția 
activității sportive de masă și de 
performanță se.„.pflă 385 baze spor- ___  ___ _ . r_........ ..........
tive simple și ""complexe” pe' care'se Bolyai" și amenajarea de noi 'tere-.. 
pregătesc 3 500 sportivi din activita
tea republicană, 12 000 sportivi de 
nivel județean, cit și cei peste 250 00Q 
de cetățeni tineri și vîrstnici cu
prinși în activitățile sportive din 
cadrul „Daciadei".

Ținînd seama de gradul ridicat de 
încărcare a bazelor sportive, ca ur
mare a creșterii neîncetate a acti
vității sportive și mai ales a mani
festărilor din cadrul „Daciadei", zes
trea materială a sportului din jude
țul Cluj se va îmbogăți în acest an 
prin amenajarea de noi baze spor
tive în toate localitățile județului, 
precum și în noile cartiere. Din fon
duri de investiții, precum și prin 
munca patriotică și contribuția ce
tățenilor se vor construi printre al
tele un bazin de înot și altul de 
sărituri în aer liber, un pavilion de

gimnastică, 8 terenuri de te- 
cîmp, un stadion cu 4 000 de 

în tribune, o popicărie etc. 
în Cluj-Napoca), un teren de 
in Turda, un complex spor- 

întreprinderii de balastiere 
constînd din 

înot, teren de handbal,

cazare cu 180 de locuri pentru elevii 
liceului de natație și atletism, 50 de 
locuri în cămin și o cantină pentru 
sportivii de performanță. De aseme
nea, vor începe lucrările de aco
perire a patinoarului artificial ; 
construirea a două săli de gimnasti
că și un bazin de inot pentru li
ceele industriale „Unirea" și „Teh- 
nofrig" ; lărgirea bazei de tenis de 
cimp la' stadionul municipal prin a- 
menajarea a încă 10 terenuri noi, 
amenajarea unei săli de antrena
ment și concurs pentru haltere la sta
dionul „Clujeana"; extinderea par- 

.. cului .sportiv_. gl - țJniversității ,JBabeș-

Marți a 
“prinderii
adunare festivă, la
pat. alături 'de numeroși oameni ai 
muncii din localitate, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, membri ai Ambasadei R. S. 
Cehoslovace la București. Despre în
semnătatea evenimentului aniversat 
au vorbit Constantin Giosanu, direc
tor al întreprinderii, și Ian Stracar, 
consilier, șeful Agenției economice a 
R. S. Cehoslovace la București, Vor
bitorii au relevat faptul că victoria 
din februarie 1948 a reprezentat 
pasul esențial în cucerirea de către 
clasa muncitoare, condusă de parti
dul comunist, a întregii puteri poli
tice, a orientării societății spre con
struirea socialismului. Evidențiind 
succesele dobindite de Cehoslovacia 
în cele trei decenii, vorbitorii au 
subliniat eforturile pe care le fac 
clasa muncitoare. întregul popor 
cehoslovac, de a dezvolta. în conti
nuare. potențialul economic al țării, 
de a făuri societatea socialistă dez
voltată.

Refe.rindu-se la cursul ascendent 
al tradiționalelor legături de priete
nie dintre popoarele român și ceho-

slovac, vorbitorii au relevat contri
buția hotăritoare a întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak la dez
voltarea colaborării multilaterale 
dintre partidele și țările noastre. In 
continuare, a luat cuvîntul Ladislav 
Stanek, director al întreprinderii 
„C.K.D." Blansko, care a vorbit des
pre fructuoasa colaborare dintre 
unitatea pe care o conduce și între
prinderea mecanică din Roman.

4
în Capitală, la Muzeul de istorie 

a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România s-a deschis, marți Ia amia
ză, expoziția documentară „Februarie 
1948 și actualitatea cehoslovacă", 
manifestare organizată în colaborare 
cu muzeul „Element Gottwald" din 
Praga.

Expoziția înfățișează, p.rin suges
tive imagini fotografice, aspecte ale 
principalelor transformări revoluțio
nare înfăptuite în viața politică^ a 
Cehoslovaciei după eliberarea țării 
în 1945, ale celor mai importante 
realizări obținute de poporul ceho
slovac in anii edificării societății so
cialiste. Exponatele evidențiază, tot
odată, rolul conducător al clasei 
muncitoare, în frunte cu partidul co
munist. în construcția socialismului, 
relațiile pe plan extern ale Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia și ale 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

La vernisaj au luat parte Alexa 
Haralambie și Alexandru Szabo, ad
junct de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ladislau Hegeduș, secretar de stat 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, activiști de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

Au participat, de asemenea, Lumir 
Hanak, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, și membri ai 
ambasadei. "

Au fost de față șefi ' de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră. alți membri ai corpului diplo
matic.

în alocuțiunile rostite la vernisaj, 
Ion Ardeleanu, director adjunct al 
muzeului, și ambasadorul Lumir 
Hanak au evocat relațiile tradițio
nale de prietenie dintre România și 
Cehoslovacia, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, dintre popoarele 
celor două țări. Vorbitorii au subli
niat importanta majoră, contribuția 
hotăritoare a întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, la ex
tinderea și întărirea prieteniei și 
colaborării multilaterale româno- 
cehoslovace.

(Agerpres)

Festival pe gheață și zăpadă
Simbătă și duminică, la Cimpulung 

Moldovenesc au avut loc ample ma
nifestări cultural-sportive prilejuite 
de cea de-a Vil-a ediție a Festiva
lului sporturilor de iarnă din jude
țul Suceava. Organizat din inițiativa 
Consiliului județean Suceava pentru 
educație fizică și sport, în colabo
rare cu celelalte organizații de masă 
și obștești, festivalul a reunit apro
ximativ 5 000 de tineri și tinere din 
întreprinderi, instituții, de la sate și 
cooperația meșteșugărească, iubitori 
ai sporturilor specifice sezonului alb. 
Pentru prima oară, la întreceri și 
demonstrații au luat parte și spor
tivi din alte zone ale tării, finaliști 
ai „Daciadei" la schi-fond din jude
țele Alba și Brașov, precum și pa
tinatori din București și Cluj-Napoca.

în prima zi, participanții au vizitat 
expoziția „Suceava — orizont spor
tiv 1980“, deschisă la casa de cultură 
a sindicatelor, iar la cinematograful 
„Luceafărul" a fost organizată o 
gală de filme pe teme sportive. Apoi, 
pe patinoarul natural al Scolii gene
rale nr. 4, în prezenta unui numeros 
public, peste 300 de elevi ai acestei 
unități de invățămînt, avindu-i ală
turi pe patinatorii invitați, au pre
zentat spectacolul „Feerie pe ghea
ță". Seara, de la orele 20, la poalele 
muntelui Runc, puternic luminat de 
făclii, elevii liceului militar din 
calitate și-au dat concursul la 
impresionant slalom cu torte.

în ziua a doua a festivalului, 
prezența a mii de oameni ai muncii 
cîmpulungeni și din împrejurimile

X

lo- 
un

în

ÎN CÎTEVA

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 martie. In țară : Vreme relativ 
caldă. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații Ideale, 
mai ales sub fOrmă de burniță și ploaie. 
Vintul va surla slab piuă la moderat.

predomlnînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 4 și plus 4 grade, mai cobo- 
rîte în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 2 și 12 grade, izolat mai 
ridicate. Ceață locală, dimineața șl 
seara. In București : Vreme în general 
caldă, cu cerul variabil, mal mult no- 
ros. Burniță și ploaie de scurtă durată, 
Vint slab pirtă la moderat. Tempera
tură ușor Variabilă. Ceață dimineața șl 
seara. • ■ (

• COMBUSTIBIL 
DIN DEȘEURI. După opt 
ani de cercetări, un inventator 
francez, Daniel Loas, a desco
perit o metodă originală de a 
fabrica un combustibil cu 
înaltă putere calorică din re
ziduuri de origine organică — 
deșeuri vegetale, agricole, res
turi menajere și industriale. 
Aceste deșeuri sînt puse 
fermentat, timp în care se 
mină întreaga umiditate ce 
conțin, apoi în amestec

la 
eli- 

o 
cu

anumite substanțe chimice plă
cut mirositoare sînt brichetate, 
puțind fi folosite la încălzire. 
Pe lingă puterea calorică, noul 
combustibil degajă și un miros 
agreabil similar cu cel de la 
arderea rușinoaselor. O astfel 
de instalație experimentată 
funcționează in Laval, tratind 
18 000 de tone de deșeuri. Eco
nomia realizată este echivalen-

orașului, au avut loc îndîrjite între
ceri pentru ocuparea unui loc pe 
podiumul premianților la schi, sanie 
și patinaj viteză, reunind sportivi și 
sportive la patru categorii de virstă. 
întrecerile au scos în evidență buna 
pregătire a tinerilor concurenți din 
zonele Cimpulung Moldovenesc și 
Vatra Dornei, numărul important de 
tinere speranțe care există in satele 
de munte sucevene cu o bogată tra
diție în practicarea sporturilor de 
iarnă.

Tot aici, paralel cu festivalul spor
turilor de iarnă, a avut loc o altă 
manifestare de anvergură integrată 
„Daciadei". Este vorba de finala pri
mei ediții a cupei 
munte" la biatlon. 
Uniunea Tineretului

de„Vînătorii 
organizată de 
Comunist. La 

concurs au fost prezente cite două 
echipaje compuse din cîte trei tineri 
din 20 de județe ale tării. Trofeul â 
revenit Comitetului județean Sucea
va al U.T.C., care, prin echipajele 
prezentate, a ocupat locul 1 la ciclul 2, 
în timp ce echipajul pentru ciclul 3 
a fost distins cu Premiul 
C.C. al U.T.C.

Festivalul cîmpulungean 
semnat ciștigătorii, dar 
pe gheată și pe zăpadă vor continua 
aici, cită vreme condițiile naturale o 
vor permite, sucevenii fiind hotăriți 
să aducă o contribuție mal substan
țială la creșterea unor cadre spor
tive de nădejde, la îmbunătățirea 
performanțelor în sportul românesc.

Gh. PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

• Astăzi se vor desfășura meciu
rile tur din cadrul sferturilor de 
finală ale cupelor europene de 
fotbal.

Iată programul jocurilor : „Cupa 
campionilor europeni" : Ajax Am
sterdam — Juventus Torino; Wacker 
Innsbruck 
gladbach ; 
Madrid ; 
Liverpool ;
Sevilla — UUHUUV luwwva , u./v. 
Vejle — Twente Enschede_;_ Austria 
Viena —
— R.S.C. 
Eintracht 
Grasshoppers Zurich ; 
C.F. Barcelona ; F.C.
P.S.V. Eindhoven ; 
Carl Zeiss Jena.

• într-un meci amical de polo pe
apă disputat la Moscova, echipa Un
gariei a întrecut cu scorul de 7-—6 
(2—1, 8-1, 1—2, 1—2) formația
U.R.S.S.

• Cunoscutul motociclist italian

— Borussia Moenchen- 
F.C. Bruges — Atletico 
Benfica Lisabona — F.C.

„Cupa cupelor" : Betis 
- Dinamo Moscova ; B.K.
Hajduk Split ; F.C. Porto

„Cupa UEFA": 
pe Main — 

Aston Villa — 
Magdeburg — 
Bastia — F.C.

f

Anderlecht;
Frankfurt

special al
și-a de- 

întrecerile
De la

La tragerea de amortizare a asi
gurărilor de viață pentru luna fe
bruarie 1978 au ieșit următoarele 
opt

1978
combinații de litere :

1)
2)
3)
4)

M.P.X.
M.J.W. 
U.I.X.
A.U.M.

5)
6)
7)
8)

C.R.Y.
V.Q.C. 
T.E.Y.
G.U.K.

Toți asiauratii cărora le-au ieșit

tă cu 3 500 de tone de petrol 
pe an. în acest an sint progra
mate construirea a încă 15 
instalații similare.

• 15 MUZEE ÎN- 
TR-UNUL SINGUR. Un 
număr de 200 sculpturi grecești 
și romane realizate în decurs 
de 1 000 de ani (secolele VII 
î.e.n. — III e.n.) aflate în 15 
din cele mai renumite muzee 
ale lumii sint, în momentul de 
față, reunite îhtr-un singur 
muzeu și anume în orașul Tata 
din R.P. Ungară. De fapt, ex
ponatele nu sînt altceva decît 
copii ale unor celebre sculp
turi antice existente în marile 
muzee ale lumii. Scopurile e- 
ducative ale organizării acestui 
original „muzeu al muzeelor" 
sînt validate de marele număr 
de vizitatori ce se înregistrează 
în fiecare zi.

• ORAȘ PLUTITOR
Industria poloneză de 
strucții navale va lansa o 
generație de vase. Cea 
mare și cea mai modernă 
de prelucrare a peștelui 
lume, supertraulerul ,, 
denumit și „localitate oceanică", 
are 178 metri lungime șl 24 
me<tri lățime, iar „locuitorii" 
sînt în număr de 400. Opt linii 
de producție, cu o capacitate 
zilnică de 220 000 cutii de con
serve, vor prelucra zilnic pite 
380 tone pește. Baza va avea 
secții speciale de preparare a 
fainei și unturii de pește, peș
telui sărat și congelat ș.a. O 
instalație specială de desalini
zare a apei marine va asigura 
zilnic 400 tone apă pentru ne
cesitățile industriale și pentru 
toate vasele dependente de 
„nava-mamă".

con- 
nouă 
mai 

bază 
din 

,B-670“,

nuri de antrenamente, construcția 
unei săli de gimnastică și altele — 
în Cluj-Napoca. în municipiul Tur
da va începe construcția unei săli a 
sporturilor și se va da în folosință o 
popicărie, iar în municipiul Dej — 
un bazin de înot acoperit și altul 
in aer liber ; tot aici se va încheia 
amenajarea bazei sportive din „Dea
lul Florilor". în orașul 
începe, de asemenea, 
unui bazin de înot, iar in orașul 
Huedin se vor încheia lucrările de 
amenajare a stadionului „Vlădeasa".

Toate acestea vor contribui la am
plificarea și stimularea activității 
sportive de masă și de performanță 
in județul Cluj.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

RÎNDURI

Gherla va 
construcția

Giacomo Agostini, deținătorul a 15 
titluri de campion mondial, a aban
donat activitatea competițională în 
sportul care l-a consacrat, anunțînd 
că în viitor va participa la cursele 
de automobilism. Giacomo Agostini 
va debuta în acest nou și dificil 
sport la 27 martie, cînd va lua star
tul la volanul unei mașini „Chevron- 
BMW" într-o cursă de formula II, 
ce se va disputa pe circuitul de la 
Thurxton (Anglia).

® Primele partide disputate în ca
drul turneului internațional feminin 
de tenis de la Kansas City s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Mima Jausovec'(Iugoslavia) — Carrie 
Meyer (S.U.A.) 6—1, 6—2 ; Regina
Marsikova (Cehoslovacia) — Joanne 
Russell (S.U.A.) 7—6, 6—3 Sue Bar
ker (Anglia) — Virginia Ruzici 
(România) 6—1, 7—5 ; Rosemary
Cajals (S.U.A.) — Katja Ebbinghaus 
(R. F. Germania) 6—0, 6—2 ; Sharon 
Walsh (S.U.A.) — Renata Tomanova 
(Cehoslovacia) 6—4. 6—3.

ADAS
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele 
stabilite.

de asigurare la termenele

© REZERVAȚIA NA
TURALĂ DIN ABRUZZO. 
Peste un milion de persoane 
au vizitat in cursul anului 1977 
parcul național din Abruzzo, 
unul din primele parcuri de 
acest fel din Europa și, totoda
tă, cel mai mare din Italia. 
Parcul dispune de o faună bo
gată, incluzînd circa 40 de 
specii de mamifere, 300 specii 
de păsări și 30 de specii de 
amfibii și reptile. Printre „ra
rități" se numără caprele ne
gre, urșii și lupii apenini. 
Trăind în condiții naturale, 
mare parte din aceste animale 
s-au obișnuit însă cu prezența 
omului, aceasta constituind o

„ROMÂNIA-FILM" prezintă ■.

„EDIȚIE SPECIALĂ"
o producție a Casei de filme UNU

Scenariul t Beno Meirovici, Mircea Daneliuc. Regia: 
Mircea Daneliuc. Imaginea : Florin Mihăilescu. Muzica: 
Lucian Mețianu. Decoruri : arh. Filip Dumiiriu, Florin Ga- 
brea. Costume : Dimitrie Sbiera, arh. Adriana Păun. Mon
tajul : Iulia Vincenz. Coloana sonoră : Horea Murgu. în 
distribuție: Ștefan Iordache, Ioana Crăciunescu, Costel 
Constantin, Mircea Albuiescu, Paul Lavric, Mircea Dane
liuc, Zaharia Volbea, Constantin Dinulescu, Dem Nicules- 
cu. Elena Bog, Dinu lanculescu. Film realizat în studiou
rile Centrului de producție cinematografică „București"

atracție in plus pentru marele 
număr de vizitatori.

® „VULCANOLOG" 
ÎN ACȚIUNE. Specialiștii 
de la bordul navei sovietice de 
cercetări științifice 
log“% au încheiat recent o 
de studii efectuate în 
unui vulcan submarin in 
giunea sudică a Insulelor 
riane, din Oceanul Pacific, 
cetările asupra acestui 
aflat în inactivitate din 
1964, au constituit 
siune științifică 
bordul 
amplu program de studiere 
vulcanilor submarini, 
program cuprinde un 
complex de studii cu caracter 
geologie, geofizic și geochimic, 
avind ca obiectiv stabilirea 
modului în care sint răspîndiți 
vulcanii pe fundul oceanelor și 
a particularităților erupțiilor 
lor, precum și determinarea

„Vulcano- 
serie 
zona 

re- 
Ma- 
Cer- 

vulcan, 
___ anul 
ta doua mi- 

reallzată la 
navei în cadrul unui 

a 
Acest 
întreg

compoziției produselor solide, 
lichide sau gazoase ale acestor 
erupții.

© SANSE ÎN TRANS
PLANTUL CARDIAC. 
Persoanele cărora li s-au făcut 
transplanturi de inimă au in jur 
de 75 la sută șanse de a trăi 
mai mult de un an după efec
tuarea operației — a declarat 
pionierul acestor transplanturi, 
renumitul chirurg Christian 
Barnard. Acesta a precizat că 
din cei 19 pacienți cărora le-a 
făcut în ultimii patru ani ase
menea intervenții chirurgicale, 
14 mai sînt încă în viață. 
„Chiar dacă un pacient trăiește 
doar cu un an mai mult decît 
ar fi trăit fără efectuarea res
pectivei operații, faptul repre
zintă o realizare, iar fiecare o- 
perație ne amplifică cunoștin
țele în materie și face succesul 
mai sigur" — a spus Christian 
Barnard.

© ECLIPSĂ STUDIA
TĂ DIN AVION. ln P^- 
zent, astronomii centralizează 
observațiile efectuate, pe diver
se căi, asupra eclipsei 
ianuarie a satelitului 
Saturn—Japet. Eclipsa 
urmărită nu numai de 
servatoarele situate in 
puncte ale globului, ci
„văzută" și de pe bordul unui 
avion Caravelle — care zbura, 
în acest scop, deasupra coaste
lor Groenlandei — cu ajutorul 
unui telescop special racordat 
la o cameră de luat imagini 

fenomenului, 
ecran TV, a 
pe o bandă 

reproducerii

de la 8 
planetei 
a fost 
la ob- 
diferite 
a fost

TV. Imaginea 
proiectată pe un 
fost înregistrată 
video, în vederea
ei ulterioare. Această interesan
tă experiență va fi reeditată 
cu prilejul apropiatelor eclipse 
ale planetelor Uranus și Mercur.
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LA REUNIUNEA DE LA BELGRAD

România subliniază necesitatea unor 
eforturi susținute pentru continuarea 
procesului de destindere in Europa

BELGRAD 28. — Trimisul special 
Agerpres transmite : In ultimele zile, 
în cadrul Reuniunii de la Belgrad a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința general europeană au 
avut loc negocieri și contacte de lu
cru intense în vederea definirii con
ținutului și structurii documentului 
final. în ședințele plenare ale reuniu
nii, un număr însemnat de delegații, 
printre care cele ale Iugoslaviei, Mal
tei, Portugaliei, Danemarcei și Polo
niei, s-au pronunțat pentru intensi
ficarea eforturilor șl crearea unui cli
mat de încredere în vederea realiză
rii, în stadiul actual al negocierilor, 
a obiectivului major al reuniunii — 
stabilirea tuturor condițiilor concrete 
pentru continuarea procesului de co
laborare multilaterală început de 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa.

In cadrul acestor discuții șeful de
legației române, ambasadorul Valen
tin Lipatti, a reafirmat poziția țării 
no-astre în legătură cu necesitatea 
adoptării unui document final care 
să cuprindă elemente indispensabile 
pentru continuarea aplicării, prin 
activități multilaterale organizate, a 
obiectivelor stabilite prin semnarea 
la nivel înalt a Actului final și sta
bilirea unui program de acțiune pen
tru următorii ani, care să impulsio
neze aplicarea hotăririlor Conferin
ței gcneral-europene. Prin semnarea 
Actului final, a spus reprezentantul 
țării noastre, toate cele 35 de state 
participante la C.S.C.E. și-au asu
mat răspunderea de a depune noi 
eforturi comune in vederea instau
rării pe continent a unui climat de 
securitate, de largă cooperare și de 

Se impoiiB mai nrnlt ca oriclnd creșterea 
roiului O.N.O. in viata internațională

Reluarea lucrărilor Comitetului special
NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager

pres). — La New York au început 
lucrările Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului Na
țiunilor Unite, organism compus din 
47 de state, printre care și România. 
Comitetului, creat în anul 1975, i s-a 
încredințat mandatul de a examina 
aprofundat toate propunerile și su
gestiile statelor cu privire la Carta 
Națiunilor Unite și la creșterea ro
lului O.N.U. în menținerea și întări
rea păcii și securității internaționale, 
în dezvoltarea cooperării între toate 
națiunile și în promovarea normelor 
dreptului internațional în relațiile 
dintre state.

Printre propunerile prezentate de 
statele membre, propuneri care se 
află in atenția comitetului, un loc 
deosebit îl ocupă cele cuprinse în 
documentul programatic românesc 
din 1975 intitulat „Poziția României 
cu privire la îmbunătățirea și demo
cratizarea activității O.N.U., la întă
rirea rolului său iu realizarea cola
borării între toate statele, fără de
osebire de orînduire socială, a unei 
lumi mai bune și mai drepte, a unei 
păci trainice".

La actuala sesiune, comitetul are 
sarcina de a continua examinarea 
atentă a propunerilor statelor și de

CIOCNIRI VIOLENTE ÎN NICARAGUA
MANAGUA 28 (Agerpres) — După 

cum relatează din Managua agențiile 
de presă, cel puțin 12 civili au fost 
uciși, luni, la'Masaya — localitate si
tuată la numai 30 km est de capitală. 
Potrivit afirmațiilor ziariștilor sosiți 
din Masaya, orașul se află, practic, 
în stare de război. Insurgenții au ri
dicat baricade și au blocat toate ie
șirile pentru a rezista forțelor mili
tare fidele regimului Somoza. împo
triva insurgenților au fost folosite 
elicoptere și unități de blindate.

Ciocniri intre efectivele militare și 
manifestanții împotriva regimului 
dictatorial al lui Anastasio Somoza 
au fost înregistrate și în alte trei

Participanții la lucrările celei de-a IV-a Conferințe inter guvernamen
tale a UNESCO privind politica culturală a țărilor America Latine și 
din zona Caraibilor, desfășurată recent la Bogota, au adoptat hotârirea 
de creare a unui sistem latino-american pentru schimbul de infor
mații. | Se prevede in acest sens dezvoltarea mijloacelor de comunicare 
in masă de pe continentul latino-american, pentru a reduce și lichida 
dependența față de informațiile furnizate de agențiile transnaționale de 
presă care acționează in regiune.

Hotărîrea adoptată !n capitala Co
lumbiei se înscrie ca un momient im
portant în cadrul eforturilor pe care 
țările din această zonă a lumii, ță
rile în curs de dezvoltare in ge
neral le depun de mai multă 
vreme pentru lichidarea actualelor 
stări de lucruri negative din do
meniul schimbului de informații, al 
mijloacelor de comunicare în masă 
pe plan mondial. Pentru că. așa cum 
se știe, inegalitatea pe tărîm econo
mic, existentă astăzi in lume, se pre
lungește și în domeniul informației, 
al mijloacelor de comunicare în 
«nașă.

Caracterul de urgență al măsurilor 
ce se impun a fi luate în acest sens 
decurge din rolul și importanța pe 
care le au în lumea de astăzi 
mijloacele de comunicare în masă așa 
numitele mass-media. „Informația 
înseamnă astăzi putere — declara 
directorul general al UNESCO. O 
putere tehnologică și in egală mă
sură politică. Or, această putere este 
rău împărțită. Realitatea ne forțează 
să recunoaștem că centrele de deci
zie se deplasează din ce în ce mal 
mult spre statele care dispun de o 
mai mare capacitate de a produce, 
stoca și comunica informația. Uni
versul comunicație-informație este 
de o manieră generală dominat de 
mass-media lumii occidentale (presă, 
radio, T.V., cinema etc.)“.

Date și cifre furnizate de către 
organisme ale O.N.U. și alte insti
tuții internaționale sînt edificatoare 
pentru gravul dezechilibru existent 
în prezent: două treimi din popu
lația planetei — respectiv din ță
rile în curs de dezvoltare — nu 
au acces la informație, fie din cauza 
neștiinței de carte, fie datorită 
insuficientei dezvoltări a mijloa
celor de comunicare în masă. Din 
23,2 milioane tone de hirtie de ziar 
consumată în anul 1974 — arată, de 
pildă, statisticile UNESCO — doar 
2,8 milioane tone au fost utilizate de 
către țările în curs de dezvoltare. 
Sau, din cele 922 milioane de radio
receptoare existente în lume în 

adîncire a cursului încă fragil al 
destinderii. Pornind de la aceste de
ziderate, a subliniat șeful delegației 
române, trebuie făcut totul, prin 
toate mijloaocle posibile și cu parti
ciparea tuturor delegațiilor, pentru 
ca în scurt timp să se convină asu
pra documentului final al reuniunii.

în ședința plenară de marți după- 
amiază, delegațiile Danemarcei, Mal
tei și Elveției au prezentat docu
mente de lucru în scopul facilitării 
și accelerării procesului de nego
ciere a textului final.

în aceeași ședință, delegația ro
mână a prezentat unele formulări de 
texte și idei menite să contribuie la 
finalizarea documentului reuniunii, 
în aceste propuneri se evidențiază 
însemnătatea politică a C.S.C.E. și a 
semnării Actului final pentru întări
rea și dezvoltarea relațiilor, recipro
ce între cele 35 de state semnatare, 
necesitatea aplicării Actului final ca 
un tot unitar, importanța organizării, 
la intervale corespunzătoare, a unor 
noi reuniuni de felul celei de la 
Belgrad, precum și a ținerii de reu
niuni de experți pe probleme de in
teres comun. De asemenea, în for
mulările prezentate de delegația ro
mână se precizează că întreaga acti
vitate de conlucrare multilaterală 
trebuie să se desfășoare pe baza res
pectării normelor democratice și a 
regulilor de procedură ale conferin
ței.

Sugestiile delegației române au 
fost sprijinite de numeroase delega
ții, printre care cele ale U.R.S.S., 
iugoslaviei, Spaniei, Ciprului, Mal
tei, Elveției, Suediei, Austriei.

a preciza care dintre ele se bucură 
de un interes deosebit. Totodată, el 
este chemat să acorde prioritate exa
minării acelor domenii în care este 
posibil să se ajungă la un acord ge
neral.

însemnătatea activității comitetu
lui a fost subliniată cu putere de 
țările mici și mijlocii la cea de-a 
XXXII-a sesiune a Adunării Gene
rale, care a decis prin consens pre
lungirea mandatului lui. Aceste țări 
s-au pronunțat cu vigoare în favoa
rea sporirii capacității de acțiune a 
O.N.U. în condițiile lumii cofltem- 
porane.

România participă la sesiunea co
mitetului avind deplina convingere 
că, așa cum sublinia la Conferința 
Națională a P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „se impun, mai mult ca 
oricind, creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, perfecționarea 
activității sale, a altor organisme in
ternaționale, oferind tuturor popoa
relor posibilitatea de a participa în 
mod organizat la eforturile pentru 
asigurarea unei politici noi de cola
borare și pace în lume".

Timp de patru săptămîni, comjte- 
tul va dezbate căile concrete de în
tărire a rolului O.N.U. în viața in
ternațională.

orașe — Diriamba, Boaco și Chinan- 
dega — unde situația este apreciată 
ca fiind critică. Observatorii locali 
menționează că, dacă situația conti
nuă să se agraveze, Nicaragua ar 
putea ajunge in pragul unei mișcări 
insurecționale de masă.

Efective ale Gărzii Naționale au 
atacat Universitatea autonomă din 
Managua, unde studenții au organizat 
o demonstrație de protest. în cursul 
ciocnirilor, trei studenți au fost uciși 
și doi răniți, informează agenția Uni
ted Press International.

Pe de altă parte, surse guverna
mentale au anunțat că armata ră- 
mine „fidelă" guvernului.

1974, statele industrializate dispu
neau de 700 la 1 000 de locuitori, în 
timp ce America Latină avea doar 
205 pentru 1 000 de locuitori, țările 

„DECOLONIZAREA" INFORMAȚIEI 
în contextul eforturilor pentru o nouă ordine 

economico și politico internațională
© Decalajele în sfera mijloacelor de comunicare în masă : două treimi din locui
torii Terrei nu au acces la informație © „în timp ce unele țări se străduiesc să 
ajungă la Lună, noi încercăm să ajungem în satele noastre" — declară șeful unui 
stat african © Informația corectă — condiție a stabilirii unui climat de încredere 

și respect reciproc, corespunzător cerințelor procesului de destindere

arabe 132, Asia (exceptînd țările so
cialiste) 93 și Africa 72. în Africa, 
de exemplu, unde comunitățile ru
rale reprezintă 80 la sută din popu
lația continentului și unde se vorbesc 
aproape 800 de limbi și dialecte, di
fuzarea informației, a presei este o 
problemă atît de complicată, încît 
un șef de stat din această parte a lu
mii declara : „în timp ce unele țări 
se străduiesc să ajungă pe Lună, noi 
încercăm să ajungem în satele noas
tre".

Decalajul existent are și alte im
plicații. Este vorba de controlul e- 
xercitat asupra informației, a mij
loacelor de comunicare în masă de 
către statele industrializate: fluxul 
de informații dinspre aceste state 
spre țările în curs de dezvoltare 
este — potrivit estimărilor — de 
peste o sută de ori mai mare decit

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reafirmarea poziției Egip
tului ® Examinarea unor su
gestii israeliene ® Declarația 

președintelui Siriei
CAIRO 28 (Agerpres). — După con

vorbirile purtate cu ministrul egip
tean al afacerilor externe. Mohamed 
Ibrahim Kamel,' marți, la Cairo, asis
tentul secretarului de stat al S.U.A.. 
Alfred Atherton, a declarat că au fost 
„discutate într-o formă preliminară 
sugestiile israeliene asupra declara
ției de principii".

Alfred Atherton a adăugat că. în ce 
privește negocierea unui proiect de 
declarație, „problema palestiniană 
rămine partea cea mai dificilă". Tri
misul special american a menționat 
că în cadrul discuției a fost abordată 
și problema implantărilor israeliene 
în teritoriile arabe ocupate.

La rîndul său. ministrul afacerilor 
externe al Egiptului, Mohamed Ibra
him Kamel, a declarat : „Vom trimite 
Israelului comentariul nostru asupra 
punctelor sale de vedere preliminare. 
Propunerile noastre rămîn în picioare 
si sînt aceleași în problema palesti
niană și cea a retragerii". De ase
menea. ministrul egiptean a apreciat 
că hotărîrea de duminică a guvernu
lui israelian în problema implantări
lor „este intr-adevăr un lucru foarte 
periculos", întrucît ea coincide cu mi
siunea lui Atherton.

DAMASC. — Președintele Hafez 
Al-Assad a primit o delegație parla
mentară vest-germană aflată în vi
zită in Siria. După cum informează 
agenția siriană de presă S.A.N.A.. 
Assad a afirmat, cu această ocazie, 
că Siria „dorește realizarea unei păci 
juste. întemeiată pe retragerea totală 
a Israelului din teritoriile arabe ocu
pate și restabilirea poporului palesti
nian în drepturile sale". Totodată, 
președintele sirian a reafirmat pozi
ția țării sale de respingere a nego
cierilor în curs cu Israelul.

TEL AVIV 28 (Agerpres). — „Po
ziția guvernului britanic este iden
tică cu cea a Statelor Unite". în le
gătură cu așezările israeliene în te
ritoriile arabe ocupate, a declarat 
ministrul britanic de externe. Dăvid 
Owen, care a efectuat o vizită ofi
cială în Israel. El a adăugat că. 
după convorbirile pe care le-a avut 
cu primul ministru, Menahem Be
gin, cu ministrul de externe și cu 
ministrul apărării, reiese clar că par
tea israeliană are o opinie diferită' 
de cea britanică.

în legătură cu criza politică din Italia

Parlamentarii democrat-creștini 
examinează punctul de vedere al P.C.I.

ROMA 28 (Agerpres). —. La Roma 
se desfășoară lucrările unei reuniuni 
comune a grupurilor parlamentarilor 
democrat-creștini din Camera Depu- 
taților și Senat. Reuniunea, la care 
participă și premierul desemnat al 
Italiei, Giulio Andreotti, examinează 
cererea P.C.I. privind soluționarea 
crizei de guvern.

în intervenția sa, Andreotti a pro
pus „o solidaritate parlamentară e- 
feotivă" pentru a se pune capăt în
delungatei crize de guvern.

Andreotti, care a fost desemnat 
luna trecută cu formarea unui nou 
guvern, a reafirmat, potrivit agenției 
France Presse, opoziția categorică a 
democrației creștine față de consti
tuirea unui guvern din care să facă 
parte și reprezentanți al P.C.L și s-a

Investirea lui Spyros Kyprianou în funcția 
de președinte al Ciprului

NICOSIA 28 (Agerpres). — La Ni
cosia a avut loc marți ceremonia de 
învestitură în funcția de președinte 
al Ciprului a lui Spyros Kyprianou. 
După cum se știe, la 26 ianuarie 
Spyros Kyprianou a fost reales în 
funcția de șef al statului pentru un 
nou mandat de cinci ani. fără des
fășurarea scrutinului, la alegerile pre
zidențiale nefiind prezentate alte can
didaturi.

în discursul rostit cu acest prilej, 
președintele a spus că în politica ex
ternă va urma cu fidelitate politica 
de nealiniere a predecesorului său, 
arhiepiscopul Makarios. 4 

în sens invers. Tehnologia, poten
țialul economic de care dispun sta
tele industrializate accentuează acest 
decalaj, creînd „o dependență invi
zibilă", dar cu atît mai dăunătoare, 
punînd în cauză adesea însuși prin
cipiul identității culturale a țărilor 
„receptoare". Șl poate că nimic nu 
este mai elocvent, din acest punct de 
vedere, decit situația din sfera tele
viziunii, unde structurile comunica
țiilor internaționale și potențialul 
tehnico-material al producătorilor 

determină, practic, un circuit în sens 
unic în difuzarea programelor reali
zate de marile companii din statele 
puternic industrializate spre țările 
în curs de dezvoltare. Un studiu al 
O.N.U. relevă faptul că S.U.A. ex
portă anual între 100 000 și 200 000 
de ore de emisie, Marea Britanie de 
la 20 000 Ia 30 000 de ore, iar Franța 
și R. F. Germania 20 000 și, respec
tiv, 6 000 de ore. Ponderea acestor 
programe în emisiunile unor canale 
de televiziune din țările în curs de 
dezvoltare este covîrșitoare, plecînd 
de la sută la sută, cum este cazul 
Arabiei Saudite, și înregistrind pro
cente de 84 la sută (Guatemala), 71 
la sută (Malayezia), 62 la sută (U- 
ruguay) sau 57 la sută. (Yemen), 
pentru a nu da decît citeva dintre 
multele exemple posibile.

Delegația M.A. N.
HANOI 28 (Agerpres). — Delega

ția Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, a sosit la 
Hanoi, într-o vizită oficială, la in
vitația Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a Republicii So
cialiste Vietnam.

La sosire, delegația a fost Intîm- 
pinată de Truong Chinh, membru al

GENEVA

Deschiderea Conferinței organizațiilor 
neguvernamentale pentru dezarmare

GENEVA — 28 (Corespondență 
specială). — La Palatul Națiunilor 
Unite din Geneva au început, luni, 
lucrările Conferinței organizațiilor 
neguvernamentale pentru dezarmare.

Participă peste 700 de reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și obștești 
din întreaga lume. La lucrări ia parte 
și o delegație din țara noastră. Șe
dința de deschidere a fost prezidată 
de Sean MacBride, laureat al Pre
miului Nobel pentru pace.

Printre cei invitați să ia cuvîntul 
la ceremonia de inaugurare a lucră
rilor s-au' aflat Lazar Moisov, pre
ședintele Adunării* Generale O.N.U., 
Costa Gomes, fostul președinte al 
Portugaliei, Olof Palme, vicepre
ședinte al Internaționalei Socialiste, 
fost prim-ministru al Suediei. Valen
tina Tereșkova, prima femeie cosmo
naut din lume, președinta Comite
tului femeilor din Uniunea Sovieti
că, Patricia Schroder, membră a 
Congresului S.U.A., Eric Burhop, sa
vant atomist, Rolf Bjornerstost, asis
tent al secretarului general al O.N.U., 
și Chieko Watanaba, una din victi
mele exploziei bombei atomice de la 
Hiroshima.

Concepută ca o acțiune majoră a 
organizațiilor neguvernamentale, con
ferința de la Geneva se înscrie în 
contextul pregătirilor pentru sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării. In cele 
patru zile cît vor dura lucrările, par- 

declarat împotriva încheierii unei 
„alianțe politice generale". El a subli
niat, totuși, necesitatea de a se a- 
junge rapid la un acord asupra unui 
program cu celelalte forțe politice, 
inclusiv cu P.C.I., pentru a se evita 
organizarea de alegeri generale anti
cipate. Dar aripa sa dreaptă, Parti
dul Democrat-Creștin, este categorică 
în refuzul oricărui acord cu Partidul 
Comunist — ceea ce, potrivit opiniei 
observatorilor din Roma, face să nu 
fie cort că Andreotti va izbuți ra
lierea parlamentarilor oponenți la o 
înțelegere, chiar limitată, cu P.C.I. 
De altfel, după intervenția lui An
dreotti, un purtător de cuvînt al gru
pului de oponenți s-a declarat îm
potriva unui „acord politic" cu co
muniștii.

Pe de altă parte, referindu-se la 
modalitățile de soluționare a situa
ției din insulă, președintele a decla
rat că „problema Ciprului va fi men
ținută în cadrul Națiunilor Unite 
pînă la reglementarea ei. Politica 
noastră, a spus el, se va baza întot
deauna pe aplicarea rezoluțiilor Na
țiunilor Unite".

în context, președintele a afirmat 
că negocierile dintre cele două co
munități constituie „procedura cea 
mai adecvatș pentru soluționarea pro
blemei cipriote".

Amplele dezbateri care au avut 
loc în ultimii ani, fie sub egida 
UNESCO, fie în cadrul unor ac
țiuni pe plan național sau regional, 
au pus in evidență consecințele 
grave ale acestei situații. Astfel, pe 
bună dreptate s-a arătat că, in ță
rile „receptoare" de informații exclu
siv din surse străine, lumea este vă
zută prin prisma intereselor politice 
și economice ale cercurilor ce con
trolează mijloacele de informare în 
masă, informația reflectind aceste 

interese, acționînd pentru apărarea 
lor. Din această cauză, îhtr-un mare 
număr de țări informația se unila- 
teralizează, în funcție de interesele 
pe care le slujește, suferă deformări 
de conținut în ce privește natura 
reală a fenomenelor politice și eco
nomice ce au loc în lume. Astfel, 
procese istorice cum ar fi cucerirea 
și consolidarea independenței națio
nale, lupta pentru recuperarea re
surselor naturale, eforturile pentru 
înlăturarea rămînerilor în urmă, a 
dependenței externe etc., sînt fie 
slab oglindite, fie ignorate sau pre
zentate incorect.

în aceste condiții, în concepția 
țărilor în curs de dezvoltare, instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale trebuie să 
ducă și Ia o mai echitabilă uti
lizare a mijloacelor de comunicație

a sosit la Hanoi
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Vietnam, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R. S. Vietnam, Xuan 
Thuy, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Vietnam, secretar ge
neral al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, Huynh Tan Fat, 
vlceprim-ministru al Guvernului 
R. S. Vietnam.

A fost prezent Tudor Zamfira, am
basadorul României la Hanoi.

ticlpanțli vor examina șl adopta o se
rie de recomandări și propuneri pe 
care le vor înainta sesiunii speciale.

După ședința plenară de deschide
re au început dezbaterile în cele pa
tru comisii care examinează relația 
dintre dezarmare, securitate și dez
voltare economică, propuneri pentru 
adoptarea unei declarații politice a- 
supra dezarmării, stabilirea unui plan 
de acțiuni concrete in vederea dez
armării și rolul opiniei publice in în
făptuirea ei, rolul O.N.U. in materie 
de dezarmare și mecanismele de ne
gociere a dezarmării..

Vizita delegației 
de activiști ai P.C.R. 

în R. D. Germană
BERLIN — 28 (Agerpres). — O de

legație de activiști de partid condusă 
de tovarășul Nicolae Constantin, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Galați, s-a aflat în 
R.D. Germană în schimb de expe
riență în domeniul construcțiilor na
vale. Delegația a vizitat șantierele 
navale din Rostock și Stralsund, s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat din Tegiunea 
Rostock și a avut o convorbire cu 
Ernst Timm, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Rostock.

Delegația a fost primită la Berlin 
de tovarășul Horst Dohlus, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

agențiile de presa transmit:
Comunicatul comuncu pri- 

vire la convorbirile dintre Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., și Alvaro Cunhal. secretar 
general al Partidului Comunist Por
tughez, care a efectuat o vizită în 
R.D. Germană, relevă , că au ,fost 
examinate relațiile dintre, P.S.U.G. și 
P.C.P.. pornind de la principiul că 
fiecare partid comunist își elaborea
ză de sine stătător politica conform 
condițiilor naționale ale țărilor lor.

Vizita delegației C.N.E.F.S. 
în R. P. Chineză. Uan Cen- 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a primit delegația. Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, condusă de Emil Ghi- 
bu. secretar al C.N.E.F.S., aflată în 
vizită în R.P. Chineză. A avut loc 
o discuție cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fizică și sport 
din cele două țări, colaborarea pe 
linie de sport, alte aspecte de inte
res reciproc din domeniul sportului.

Acord comercial chino- 
Ungar. La Pekin 3 fost semnat 
acordul privind schimburile comer
ciale și plățile pe 1978 între guver
nul R. P. Chineze și guvernul R.P. 
Ungare.

internaționale, la „decolonizarea in
formației", la ceea ce este denumit 
tot mai mult „o nouă ordine Inter
națională in domeniul informației".

Desigur, efortul propriu are o în
semnătate deosebită pentru lichida
rea actualelor stări de lucruri. Tot
odată însă este necesară o largă 
conlucrare internațională pentru a- 
sigurarea mijloacelor tehnice și ma
teriale în vederea înființării unor 
sisteme naționale de informare în 
masă, pentru formarea de cadre 
autohtone de specialiști în aceste 
domenii.

Atît la reuniunea de la Bogota, cît 
și cu ocazia altor reuniuni interna
ționale pe această temă, s-a sub
liniat importanța extinderii colabo
rării între țările în curs de dezvol
tare, aceasta contribuind la o mai 
bună cunoaștere a preocupărilor 
comune de dezvoltare, la îmbogăți
rea reciprocă a patrimoniului'cultu
ral, la creșterea înțelegerii între ele.

Promovarea unei informații corecte 
și obiective, reflectind cuprinzător 
procesele politice și economice din 
fiecare țară, se impune astfel ca o 
exigență de- prim ordin, ca o con
diție sine qua non a realizării unei 
largi colaborări internaționale între 
toate statele, indiferent de gradul 
de dezvoltare, a stabilirii unui cli
mat de încredere și respect reciproc, 
corespunzător cerințelor procesului 
de destindere.

In acest spirit. România, eâ însăși 
țară în curs de dezvoltare, sprijină 
eforturile țărilor din Africa, Ame
rica Latină, Asia, care acționează 
pentru crearea și dezvoltarea unor 
mijloace de comunicare în masă pro
prii, pentru a se desprinde astfel 
din sfera de influență a companiilor 
transnaționale. Sprijinul în acest sens 
îmbracă forme multiple, inclusiv or
ganizarea unor cursuri speciale pe 
lingă Academia „Ștefan Gheorghiu" 
destinate pregătirii ziariștilor din ță
rile în curs de dezvoltare. Poziția 
țării noastre în sprijinirea eforturilor 
tinerelor state în acest domeniu iz
vorăște din convingerea că „decolo
nizarea" informației reprezintă o 
componentă esențială a instaurării 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, ca o cerință a creării 
unui climat de înțelegere și cooperare 
în lume.

Valentin PAUNESCU

Sprijin hotărît luptei poporului namibian 
pentru obținerea independenței 

O rezoluție a Consiliului Ministerial al O.U.A.
TRIPOLI 28 (Agerpres). — Con

siliul Ministerial al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) a adoptat 
o rezoluție prin care exprimă spriji
nul acordat luptei armate a Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) pentru a pune 
capăt ocupației teritoriului Namibiei 
de către Republica Sud-Afncană. 
O.U.A., se arată în rezoluție, con
damnă manevrele regimului rasist 
sud-african de ocupație din Namibia 
pentru a ajunge la așa-zisa „regle
mentare internă cu sprijinul unor 
marionete". Rezoluția respinge anti
cipat „orice alegeri în Namibia care 
nu ar fi organizate sub egida 
O.N.U.". „Orice acord negociat pen

Acțiuni agresive ale regimurilor rasiste 
din Africa australa

GABERONES 28 (Agerpres). — O 
nouă acțiune agresivă a trupelor re
gimului rasist* rhodesian la adresa 
Botswanei a fost anunțată, marți. Ia 
Gaberones. Un purtător de cuvînt 
militar a informat că o patrulă a 
forțelor armate ale Botswanei a 
fost surprinsă, la 27 februarie. într-o 
ambuscadă pregătită de trupele ra
siste rhodesiene. suferind pierderi 
umane și materiale. El a precizat — 
potrivit agențiilor France Presse și 
U.P.I.. -A că ambuscada s-a produs 
pe teritoriul Botswanei. în regiunea 
de frontieră Kazangula, în apropiere 
de localitatea Le-soma.

Autoritățile din Botswana apre

Revendicări ale Comisiilor muncitorești din Spania
MADRID 28 (Agerpres). — Comi

siile muncitorești „vor lansa o vastă 
acțiune dacă guvernul va continua 
să ignore revendicările sindicale", a 
declarat la Madrid Marcelino Ca
macho. secretarul general al acestei 
centrale sindicale spaniole.

în cursul unei conferințe de presă, 
Marcelino Camacho a precizat că 
această acțiune va fi întreprinsă de 
comun acord cu Uniunea Generală a 
Muncitorilor. El a criticat atitudinea 
guvernului, care, a afirmat el, „nu 
aplică Pactul de la Moncloa", înțe

Colaborarea economica 
bulgarO-nipOnă. Președintele 
Consiliului de Stat al R.P.Bulgaria, 
Todor Jivkov, l-a primit pe pre
ședintele companiei japoneze .,Hon
da Motor". Soichiro Honda, aflat in 
vizită în Bulgaria. După cum men
ționează B.T.A., au fost examinate 
perspectivele stabilirii unei colabo
rări pe termen lung între întreprin
deri din Bulgaria și „Honda Motor".

ATENA. — La primăria din 
Atena, in marea sală de festivi
tăți, a avut loc o manifestare or
ganizată de Casa de cultură 
a prieteniei greco-române. Cu 
acest prilej, publicistul Tasis 
Tavelas și scriitorul G. Hurmu- 
zaidis au vorbit despre începu
turile revoluției- naționale gre
cești de la 1821 și legăturile is
torice, de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și grec. 
Vorbitorii au subliniat însemnă
tatea istorică a vizitei efec
tuate in urmă cu doi ani, la 
Atena, de președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și s-au referit 
la dezvoltarea deosebită pe care 
au cunoscut-o relațiile dintre 
România și Grecia in ultimii 
ani.

ROMA 28 (Agerpres). — Cen
trul italian pentru difuzarea 
culturii și artei a organizat, în 
colaborare cu „Accademia di 
Romania" din Roma, o manifes
tare de prietenie româno-ita- 
liană. In cuvintul rostit cu a- 
ceastă ocazie, prof. Antonio 
Landolfi, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, care 
a prezidat manifestarea, s-a re
ferit pe larg la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre 
România șl Italia, la promova
rea de către țara noastră a 
principiilor îndreptate spre 
crearea unui climat de secu
ritate, de cooperare și pace 
bazat pe încrederea intre po
poare în Europa și in întreaga 
lume.

Acorduri economice viet- 
namezo-indiene. Mai multe 
acorduri de cooperare indiano-viet- 
nameze au fost semnate la Delhi cu 
prilejul vizitei oficiale în India a 
primului ministru' al guvernului R.S. 
Vietnam. Fam Van Dong. între aces
tea se află un nou acord comercial 
și de cooperare economică, un acord 
de cooperare științifică și tehnică, 
un acord de cooperare în domeniul 
cercetării agricole și un acord prin 
care India va acorda R.S. Vietnam 
un credit de 100 milioane rupii pen

Rezultate ale alegerilor locale din India
DELHI 28 (Agerpres). — Partidul 

Janata, de guvernămînt, a obținut 
cel mai mare număr de mandate in 
Adunarea locală a statului Maha- 
rashra — al treilea stat că mărime 
din India — dar nu și majoritatea 
care să-i permită formarea în ex
clusivitate a guvernului local. Cu 
numai 6 mandate încă neatribuite, 
acestui partid îi reveneau 95 din cele 
288 de locuri ale adunării. Partidului 
Congresul Național Indian (tradi
țional) — 69, iar partidului Congre
sul Național Indian — I (condus de 
Indira Gandhi) — 62, restul fiind 
obținute de candidați ai altor partide 
ori independenți.

Partidul Congresul Național In
dian — I, care după rezultatele de
finitive din statul Karnataka anun
țate luni obținuse două treimi din 
mandatele acestui stat, a înregistrat 
victoria și în statul Andhra Pradesh, 

tru a aduce Namibia pe calea unei 
independente reale trebuie să fie 
acceptabil pentru S.W.A.P.O., singu
rul reprezentant legitim al poporului 
namibian, și pentru Națiunile Unite, 
autoritatea administrativă legală a 
Namibiei" — se spune în rezoluție.

★
Marți s-a încheiat sesiunea Con

siliului miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale O.U.A. După 
cum a anunțat agenția libiană de 
presă J.A.N.A., a fost constituită o co
misie specială însărcinată cu investi
garea informațiilor despre iminepța 
unui atac împotriva Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe organi
zat de mercenari străini.

ciază această ambuscadă drept una 
dintre cele mai grave acțiuni agre
sive ale regimului rasist rhodesian 
comise împotriva acestei țări.

MAPUTO — Un purtător de cuvînt 
al Congresului Național African 
(C.N.A.) din Republica Sud-Africană 
a declarat marți, la, Maputo, că 
membri ai politiei regimului rasist 
de . la Pretoria au pătruns pe terito
riul Swazilandului, unde au asasi
nat doi militanți ai C.N.A. El a pre
cizat că politia sud-africană a atacat 
în mai multe rinduri membrii 
C.N.A. în ..afara teritoriului Republi
cii Sud-Africane. j

legere survenită în octombrie anul 
trecut între guvern și opoziția parla
mentară.

în context, Camacho a prezentat 
principalele revendicări susținute de 
Comisiile muncitorești, care constau 
in redactarea unui Cod al muncito
rilor, trecerea în posesia sindicate
lor democratice a bunurilor aparți- 
nind așa-ziselor sindicate „verticale" 
de pe vremea regimului franchist și 
refuzul de a accepta un proiect gu
vernamental autorizînd reducerile de 
personal.

tru cumpărarea de echipamente des
tinate transporturilor feroviare și 
altor bunuri din India.

Delegația Asociației de 
prietehie a poporului chi
nez cu străinătatea, confusă 
de Wan Pin-nam. președintele aso
ciației, și-a încheiat, marți, vizita de 
prietenie în Republica Islamică Pa
kistan. in timpul căreia a fost pri
mită de președintele Fazal Elahi 
Chaudhry și de Mohammad Zia-Ul- 
Haq, administratorul-șef al Legii 
marțiale.

La Cairo a fost semnat un 
acord între Egipt și Statele Unite 
privind un împrumut de 250 de mi
lioane dolari pentru acoperirea im
porturilor egiptene din S.U.A. pe 
anul 1978 în sectoarele industriei, 
transporturilor, telecomunicațiilor, e- 
nergici. agriculturii și ocrotirii sănă
tății — informează agenția M.E.N. 
Se precizează că acordul constituie 
o parte a programului S.U.A. de a- 
sistență pentru Egipt, care se ridică 
la aproximativ 1 miliard de dolari.

Senatul Statelor Unite “ 
respins luni un amendament la unul 
din cele două noi tratate asupra Ca- ț 
naiului Panama semnate de pre- j 
ședinții S.U.A. și Republicii Panama. 
Amendamentul stipula prelungirea CU' 
încă 20 de ani — pină în 2019 — a 
mandatului trupelor americane. Po
trivit prevederilor inițiale ale celor 
două documente semnate anul treci.., 
trupele americane ar urma să rămi- 
nă in zona Canalului Panama pină 
la 31 decembrie 1999. Votul de luni 
este considerat un succes pentru po
ziția susținătorilor celor două trata
te semnate de președintele Jimmy 
Carter.

La încheierea vizitei pre
ședintelui Afganistanului, 
Sardar Muhammad Daoud Khan, in 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, a fost publicat un comu
nicat in care se reafirmă sprijinul 
acordat de ambele părți Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, singu
rul reprezentant legitim al poporului 
palestinian. Comunicatul denunță, 
totodată, regimurile rasiste din Afri
ca de Sud și din Rhodesia, părțile 
declarindu-și sprijinul pentru lupta 
popoarelor din Zimbabwe. Namibia 
și Africa de Sud împotriva colonia
lismului. imperialismului și rasismu
lui. Potrivit comunicatului, cele două 
țări se pronunță împotriva ameste
cului străin în treburile interne ale 
continentului african, insistînd asu
pra faptului că modalitatea de solu
ționare a conflictelor actuale din 
zonă este cea a mijloacelor pașnice 
și negocierilor.

unde din 288 de mandate i-au reve
nit 127, în timp ce Partidul Janata 
a dobîndit 59, iar Partidul Congre
sul Național Indian (tradițional) — 
30. în statul Assam, după număra
rea voturilor în 81 din cele 126 de 
circumscripții conducea Partidul 
Janata cu 33 mandate, urmat de 
Congresul Național Indian (tradițio
nal), cu 16, Congresul Național In
dian — I, cu 8, Partidul Comunist 
(Marxist) din India, cu 7, și Partidul 
Comunist din India, cu 6 mandate.

Comentind semnificațiile acestor 
alegeri locale parțiale, agenția Asso
ciated Press remarcă faptul că parti
dul Congresul Național Indian — I, 
al fostului premier Indira Gandhi, 
speră ca în urma victoriei obținute 
să-și atragă noi aderenți din rîndu- 
rile Congresului Național Indian 
(tradițional) și să devină astfel prin
cipalul partid de opoziție.
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