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OGRAMUl
Se apropie scadența încheierii lucrărilor

la amenajările planificate
în ansamblul obiectivelor stabilite 

de Congresul al XI-lea al partidului 
pentru intensificarea producției a- 
gricole, un loc prioritar îl ocupă 
extinderea suprafețelor irigate. La 
•ecenta Consfătuire de lucru consa
crată problemelor agriculturii, criti- 
cind faptul că nu s-au dat in func
țiune unele suprafețe irigate sta
bilite prin plan, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat că trebuie lua
te măsuri hotărite pentru ca, pină 
cel tîrziu la 1 mai, să fie terminate 
toate lucrările și să se asigure, tot
odată, . condițiile necesare ca Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare să realizeze la timp și în 
întregime programele de irigații, 
se întreprinde și ce probleme se 
să fie grabnic soluționate pentru 
făptuirea acestei sarcini exprese ?

UN ANGAJAMENT PROMIȚĂ
TOR : RESTANȚELE VOR FI RE
CUPERATE INTEGRAL. în acest 
an. Departamentul îmbunătățirilor 
funciare trebuie să amenajeze pen
tru irigații, în sisteme mari, o supra
față de 343 400 ha. Cea mai mare 
parte — peste 257 300 ha — au ter
men de punere în funcțiune în luna 
mai, iar restul în semestrul doi. 
Este vorba deci de un mare volum 
de lucrări ce se cer executate in
tr-un timp scurt. Nu o dată fac
torii de conducere ai Departa
mentului îmbunătățirilor funciare 
s-au angajat și au stabilit măsuri 
pentru recuperarea restantelor și in
trarea activității din acest domeniu 
pe un făgaș normal. Totuși, restan
țele nu au fost lichidate, iar situa
ția persistă de la un an la altul. Se 
ridică deci serios problema materia
lizării măsurilor preconizate. Prin a- 
ceastă prismă, să analizăm stadiul 
executării lucrărilor atit la amenajă
rile restante, cit și la noile capaci
tăți de irigații.

Dintre amenajările cu termen de 
punere în funcțiune in luna mai a.c. 
circa 81 500 ha — situate în sistemele 
Giurgiu — Răsmirești, Insula Mare 
a Brăilei, Berceni — Vidra — Fru- 
mușani ș.a. — sint restante din anul 
1977. La departamentul de resort am 
fost informați că lucrările de amena
jare a acestor suprafețe sînt in sta
diu final, existînd certitudinea că vor 
fi date în exploatare in perioada 
martie-aprilie. în felul acesta capi
tolul restanțe va fi lichidat. Dar 
pentru ca acest rezultat să fie con
solidat, se cer soluționate o serie do 
probleme esențiale de care depinde 
ca planul de amenajări pe acest 
an să fie realizat pină la ultimul 
hectar.

Ce 
cer 
în-

IMPORTANTE PÎRGHII PENTRU 
ACCELERAREA RITMULUI LU
CRĂRILOR. Prima urgență din pla
nul pe anul în curs o constituie in
tensificarea ritmului de lucru pen
tru amenajarea celor peste 175 800 ha 
situate în sistemele Rasova — Vede- 
roasa, Hîrșova, Pecineaga — Turcoa- 
îa, Izvoarele — Cujmir, Crivina — 
Vînju Mare, Albita — Fălciu ș.a., 
care au termen de punere in func
țiune în luna mai. Evident, sarcina 
constructorilor nu este ușoară. Dar 
avînd in vedere puternica bază teh- 
nico-materială de care dispun trus
turile de construcții pentru îmbună
tățiri funciare, acest obiectiv este pe 
deplin realizabil. Se cere să fie 
înlăturate cu fermitate deficiențele 
care se mai manifestă în acest sector 
și valorificate marile rezerve care 
există pentru sporirea productivi
tății muncii pe șantierele de irigații. 
În acest sens se detașează, prin im
portanță, necesitatea folosirii la ca
pacitatea maximă a parcului de ma
șini și 
vederea accelerării ritmului lucrări
lor și reducerii termenelor de exe
cuție.

De ce este stringentă această pro
blemă ? Anul trecut, din cauza de
ficiențelor ce s-au făcut simțite in 
exploatare, gradul de folosire a unor 
categorii de utilaje grele de con
strucții — excavatoare cu echipa
mente de săpat și buldozere de peste 
65 CP, screpere și autoscrepere, în
cărcătoare pe pneuri — a fost cu 
mult sub cel prevăzut. Iată de ce. 
măsurile preconizate de conducerea

utilaje de construcții, în

departamentului — concentrarea uti
lajelor pentru a lucra grupat, repar
tizarea sarcinilor fizice pe grupe de 
formații de utilaje, confecționarea 
pieselor de schimb și asimilarea în 
fabricație la bazele proprii a noi re
pere pentru repararea utilajelor din 
import, asigurarea atelierelor de re
parații cu personal calificat, efec
tuarea strictă a reparațiilor planifi
cate și remedierea cu operativitate 
a defecțiunilor — trebuie aplicate 
neabătut, punct cu punct. Numai așa 
se poate menține în continuă stare 
de funcționare parcul de mașini și 
utilaje pe întreg parcursul anului — 
condiție de prim ordin a realizării 
în mod ritmic a volumului de 
lucrări planificate. în aceeași ordine 
de idei, a sporirii răspunderii pentru 
executarea lucrărilor la termenele 
stabilite, se cer aplicate totodată, 
încă de pe acum, măsurile pentru 
extinderea sistemului de organizare 
și retribuire a muncii pe șantiere în 
acord global — de la 50—60 la sută 
în anid trecut, la cel puțin 80 la sută.

CORELĂRI NECESARE INTRE 
GRAFICELE DE EXECUȚIE ȘI LI
VRAREA UTILAJELOR ȘI MATE
RIALELOR. La departamentul a- 
mintit se afirmă că pentru o su
prafață de 127 000 hectare termenul 
planificat de punere în funcțiune în 
luna mai este periclitat. De ce 7 Fără 
a subaprecia răspunderea construc
torilor, totuși, în ultimă instanță, res-

Oamenii muncii din întreprin
derile industriale bucureștene. 
puternic mobilizați de organele 
și organizațiile de partid pentru 
înfăptuirea sarcinilor de plan și 
angajamentelor asumate in în
trecere, au realizat in primele 
două luni ale anului o producție 
industrială suplimentară in va
loare de 247 milioane lei. Aceas
ta se concretizează intr-o serie 
de produse deosebit de solici
tate de economia națională, cum 
sînt : 5 locomotive diesel hi
draulice pentru linii magistrale. 
44 autobuze, 10 combine auto
propulsate pentru recoltat ce
reale, motoare electrice insu- 
mînd 11 560 kW, peste 360 tone 
mașini și utilaje tehnologice, 230 
tone laminate finite pline din 
otel, produse ale industriei" de 
mecanică fină și opticii, totali
zed aproape 22 milioane lei. 
mijloace de automatizare, elec
trotehnice și electronice in va
loare de aproape 17 milioane 
lei, medicamente în valoare de 
25 milioane lei, 498 000 mp țesă
turi. 546 tone uleiuri comestibi
le, 297 tone produse zaharoase 
și altele. Ca rezultat al preocu
părilor stăruitoare ale colective
lor de muncă pentru mai buna 
valorificare a resurselor de care 
dispun, sporurile de 
menționate 
deosebi pe 
ductivității 
9,4 la sută
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. De asemenea, se cu
vine subliniat că au fost in în
tregime îndeplinite și sarcinile 
planului la export. (D. Tircob).

producție 
au fost obținute în- 
seama creșterii pro- 
muncii care este cu 
mai mare față de

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri diminea.- 
ța, pe participanții la masa rotundă 
pe teme economice, organizată la 
București în colaborare cu Asocia
ția „Business International" — pre
ședinți, directori generali, experți_ și 
specialiști ai celor 30 de societăți, 
companii și firme membre ale aso
ciației, din S.U.A., Japonia, Europa 
occidentală. Această importantă ma
nifestare, desfășurată sub înaltul 
patronaj al șefului statului român, 
este menită să contribuie la mai 
buna cunoaștere a posibilităților e- 
xistente pentru promovarea relații
lor de cooperare dintre organizații 
și întreprinderi din țara noastră și 
companiile și firmele membre ale 
asociației.

La primire au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Gheor- 
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Ion Ursu, 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Vasile Pungan, 
șeful grupului de consilieri ai pre
ședintelui Republicii, precum și con
ducători ai unor departamente, in
stituții centrale economice și finan
ciare.

Președintele Asociației „Business 
International", Elliott Haynes, a ex
primat, în numele membrilor 
ciației, călduroase mulțumiri 
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
tru întrevederea acordată.

Subliniind interesul pe care
ciația îl manifestă față de extinde
rea relațiilor economice cu România, 
vorbitorul a arătat că scopul actua
lelor dezbateri de la București este 
de a studia posibilitățile de colabo
rare, de a stabili în comun acțiuni și 
proiecte de cooperare viitoare, 
cum și mijloacele 
realizarea lor. El 
după întilnirea 
Nicolae Ceaușescu; membrii asocia
ției vor vizita diferite instituții și o- 
biective economice pentru a discuta 
la fața locului o serie de proiecte 
care, odată înfăptuite, vor face ca 
eforturile depuse în vederea organi
zării acestei mese rotunde să fie 
mai mult decît justificate.

Referindu-se apoi la diferite as
pecte legate de dezvoltarea neîngră
dită a relațiilor economice între 
state, Elliott Haynes a relevat - că 
membrii asociației sînt pe deplin 
convinși de necesitatea liberalizării 
comerțului și a promovării unei largi 
cooperări cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială.

Președintele Asociației „Business 
International" a arătat că o trăsătură 
caracteristică a ultimei jumătăți de 
secol a constituit-o interdependența 
crescîndă, economică, socială și poli
tică, între toate națiunile lumii, 
adăugind că, atunci cînd se va scrie 
istoria 
va fi 
nală
Nicolae Ceaușescu 
cooperării și înțelegerii între 
statele planetei noastre.
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Stația principală de pompare de la Mihal Viteazul, județul Ialomița, asigură apa pentru 
irigarea celor aproape 60 000 hectare din sistemul Gălățui-Călărași. Instalațiile și 
agregatele au fost verificate și reparate, astfel încît in timpul campaniei de irigare 
a culturilor vor putea funcționa cu întreaga capacitate; se pun astfel cu grijă, prin 

eforturi temeinice, bine chibzuite, bazele viguroase ale recoltei acestui an

pre-
practice pentru 

a menționat că. 
cu președintele

acestor ani, cu siguranță 
marcată contribuția perso- 

deosebită a președintelui 
la promovarea 

toate

!
I

Școala
inventatorilor

Adresîndu-se participanților, pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU a 
exprimat satisfacția pentru organi
zarea acestei reuniuni între repre
zentanții societăților, companiilor și 
firmelor membre ale asociației și or
ganizații economice din România pe

probleme de schimburi comerciale și 
cooperare economică.

în continuare, șeful statului ro
mân a expus pe larg politica de 
colaborare economică promovată de 
România cu toate statele lumii, sub
liniind că țara noastră consideră că 
o asemenea colaborare, inclusiv sub 
forma cooperării in producție, con
stituie un factor de seamă în dez
voltarea tuturor statelor, pentru sta
bilitatea economică internațională, 
pentru cauza păcii șl destinderii. Ca 
țară socialistă șl, în același timp, 
ca țară în curs de dezvoltare, a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România acordă o însemnătate deo
sebită statornicirii unor relații eco
nomice Internaționale bazate pe 
principiile noi ale egalității, echității 
și avantajului reciproc.

în acest cadru, președintele Româ
niei a relevat că țara noastră dez
voltă cu o serie de firme, unele re
prezentate la această întîlnire, re
lații largi și stabile de colaborare, 
cu rezultate bune în multe dome
nii, fapt care demonstrează că, din
colo de deosebirile de orînduirl so
ciale, există posibilitatea realizării u- 
nor acțiuni economice de mare am
ploare, reciproc avantajoase.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
înfățișat programul de dezvoltare și 
modernizare economică continuă a 
României, politica statului nostru de 
a aloca o mare parte din venitul 
național pentru dezvoltare, ceea ce 
creează premise și presupune în a- 
celașl timp lărgirea continuă a coo
perării sale cu celelalte state, cu 
firme străine, Inclusiv cu firme ame
ricane.

Sttbliniînd necesitatea eliminării 
oricăror îngrădiri în desfășurarea 
cooperării și comerțului internațio
nal, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit șl la relațiile economice ro- 
mâno-americane, arătînd că guvernul 
român acționează pentru înlăturarea 
oricăror discriminări, în special în 
acordarea clauzei națiunii celei mal 
favorizate, în exportul unor tehno
logii moderne americane în Româ
nia și, în general, ' 
largi cooperări în 
res comun. Șeful 
arătat că trebuie 
țiile învechite, nerealiste, precum șl 
practicile discriminatorii, barierele 
artificiale și tendințele de restrîn- 
gere a relațiilor în cadrul unor gru
pări economice închise, care împie
dică buna desfășurare a raporturi
lor dintre state, că trebuie depuse 
eforturi pentru promovarea unui co
merț cu adevărat liber și a unei coo
perări egale între toate țările, fără 
deosebire de orînduire socială.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat dorința ca relațiile Româ
niei cu Statele Unite, dintre orga
nizațiile economice românești și fir
mele și companiile americane să se 
extindă sub toate formele, Inclusiv 
sub forma modernă a societăților

în realizarea unei 
domenii de Inte- 
statului român a 
depășite concep-

mixte de cooperare în producție, față 
de care țara noastră nu manifestă 
nici un fel de rețineri. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea unei cooperări mai bune cu 
S.U.A. în domeniul tehnologiilor mo
derne și, în legătură cu aceasta, a 
creării unui sistem foarte simplu și 
eficace pentru ca ceea ce se reali
zează în comun să fie la 
tehnicii mondiale, competitiv 
nomic, să aducă maximum 
neficii și unora și altora.

Expunînd cîteva considerente cu 
privire la necesitatea lichidării 
subdezvoltării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că România, ca 
țară socialistă și ca țară în curs de 
dezvoltare, membră a grupului țări
lor în curs de dezvoltare, participă 
intens la acțiunea de făurire a unei 
noi ordini economice internaționale 
care să ducă la eliminarea fenome
nului subdezvoltării, la așezarea re
lațiilor economice pe principii de e- 
galitate și echitate, care să permi
tă desfășurarea unui comerț Inter
național fără îngrădiri, aceasta con
tribuind la întărirea stabilității eco
nomice mondiale, ia practicarea de 
prețuri stabile, atît la materiile pri
me, cît și la produsele Industriale, 
la accesul tuturor statelor la teh
nologii, la ridicarea generală a 
gradului de civilizație al tuturor ță
rilor.

Șeful statului român a relevat că 
un rol principal în ridicarea econo
mică îl au înseși țările în curs de 
dezvoltare, menționînd că România 
face eforturi proprii pentru a lichi
da starea de la care a pornit, pen
tru a se dezvolta rapid. în același 
țimp, țara noastră susține cererile 
îndreptățite ale țărilor în curs de 
dezvoltare de a primi un sprijin mai 
puternic din partea statelor mai dez
voltate, mai 
accesului la 
movării unor 
tabile.

Legat de
Nicolae Ceaușescu a subliniat că în 
condițiile accentuării cooperării eco
nomice internaționale este necesar 
să se depășească unele practici în
vechite, iar activitatea companiilor 
internaționale să fie adaptată cerin
țelor dezvoltării economiilor naționa
le, respectării independenței și su
veranității tuturor statelor.

nivelul 
și eco- 
de be-

cu seamâ în domeniul 
tehnologii și al pro- 

relațil economice echi-

aceasta, președintele

Președintele Asociației „Business 
International", Elliott Haynes, a mul
țumit președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru expunerea făcută si a ex
primat sentimentele de considerație 
și stimă ale membrilor asociației fată 
de șeful statului român.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat celor prezenti să 
asigure o colaborare cît mai bună 
între întreprinderile românești și 
firmele membre ale Asociației „Bu
siness International", realizarea unui 
larg comerț cit mai liber și echitabil, 
care să contribuie la dezvoltarea și 
bunăstarea popoarelor, la cauza des
tinderii. cooperării și păcii Interna
tionale.

Mi-au rămas întipărite in memorie cuvintele unui 
reputat savant ieșean : „Acela care nu știe că știe este 
un visător — trezește-l I Acela care știe că știe este 
un puternic — urmează-l !“

Mi-am amintit de cuvintele lui auzind despre școala 
de inventică din Iași, locul unde oameni care știu că 
știu, muncitori, tehnicieni, ingineri și studenți cu ap
titudini de creativitate tehnico-științifică, dintre care 
unii titulari de brevete de inventatori, studiază laolaltă 
strategia și tactica inventivității, sociologia invențiilor, 
metodologia descrierilor de invenții, concentrindu-și 
cu precădere atenția asupra tematicii izvorîte din ne
cesitățile concrete ale producției.

Este oare posibilă o școală a inventatorilor ? De bună 
seamă, de vreme ce trăim intr-o epocă in care inven-

tatorul nu mai apare ca un solitar retras in ungherul 
lui așteptind să descopere de unul singur soluția ge
nială Ba, de cind integrarea învățămintului în produc
ție a trecut la noi de perioada de „rodaj", am putea 
spune că „aurul cenușiu" al tineretului studios din fa
cultățile tehnice a făcut-din întâlnirea cu uzina, cu
atelierul, adevărate școli de inventatori ai căror emuli 
își termină studiile punînd adeseori alături de diploma 
de absolvire și un mult rivnit brevet de inventator.

La catedra de mașini-unelte și scule a facultății de 
mecanică din Institutul politehnic lași, sub conducerea 
cunoscutului profesor și inventator V. Belous —_ autor 
a peste 4U de invenții, dintre care multe de reputație 
internațională — „recolta" școlii de studențl-inventa- 
tori se cifrează pentru ultimul deceniu la 52 de inven
ții (dintre care mai mult de jumătate realizate in anii 
integrării invățămintului in producție), la 41 de titu
lari ai unor brevete de inventatori cucerite de stu
denți și la o eficiență economică anuală a descoperi
rilor aplicate in producție care însumează citeva zeci 
de milioane de lei. în 1977. doi dintre absolvenții aces
tei facultăți — V. Tisu și M. Enache — aveau la acti
vul lor cile trei invenții brevetate, iar alți cinci absol
venți cite una. Profesorii care știu să-și păstreze acti
vitatea de mentori și atunci cind predau ex-catedra și 
atunci cind imbracă salopeta sint adesea coautori de 
invenții cu studenții lor.

Brevetele cucerite laolaltă sint cele mai frumoase di
plome care atestă roadele integrării pe verticală cind, 
cum spun ieșenii, nu mai pot fi „unii doar cu 
schepsisu’ și alții cu dirvala. ci de la schepsis la dir- 
vală, toți, umăr la umăr !“. dind certificat de pereni
tate aurului comun al tinereții românești și ambițiilor 
de autodepășire în cadrul revoluției tehnico-științifice, 
cea care l-a trezit pe visător și le-a dat puternicilor 
urmași.

cunoscut cu 
multi ani în urmă. 
S-ar putea să fi fost 
în vara lui ’65. Cu cer
titudine știu însă că a- 
cel tînăr blond si înalt 
cu privirea hotărită și 
zîmbetul blind pe 
buze, căruia îi mergea 
vestea că „mereu are 
cite o idee", fusese a- 
les de curind primar 
al comunei sale nata
le. Teremia Mare. Aici, 
fiecare, indiferent că 
era român sau german, 
s-a deprins să-l nu
mească nu numai „pri
marul nostru", ci și 
Willj al nostru. Avea 
pe atunci 30 de ani îm
pliniți Si voia să 
realizeze ceva deose
bit, în folosul obștii, 
ceva care să intre în 
istoria comunei.

„Mă preocupă o idee 
care, dacă o vom ma
terializa. cu siguranță 
va face «școală»", a 
declarat el plin de en
tuziasm reporterului 
curios să afle amă
nunte despre planurile 
unui tinăr primar in 
care un sat întreg își 
pusese speranțe mari. 
„Vă rog să mă spriji
niți ! Am nevoie de o 
documentație tehnică 
pentru un hidrofor. 
Vrem să -scoatem apă 
din pămînt. foarte 
multă apă I La Bucu
rești există un institut 
sau
care realizează docu
mentații tehnice. Pu- 
neti-mă în legătură cu 
ei si peste un an. doi. 
trei veți avea ce scrie.

Vă garantează Willi 1 
Vrem să fim și vom 
fi prima comună bă
nățeană cu o 
proprie de apă 
bilă !“.

L-am sprijinit . 
tunci, cit mi-a fost po
sibil, pe tovarășul Willi

invite atunci cind. în 
mod festiv, a fost des
chis primul robinet 
din care a curs apă de 
Teremia poate tot a- 
tit de limpede si de 
gustoasă ca apreciatul 
vin din această locali
tate. aflată în coltul

mi-am spus — si. cu
rios. i-am vizitat re
cent. A devenit o pa
siune pentru mine să 
urmăresc evoluția e- 
roilor mei de altăda
tă. să urmăresc modul 
cum au crescut, cum 
li s-a transformat con-

umăr la umăr

Heinz, 
deauna 
oamenii 
tiative. 
și hotăriti. nuși 
fapte mari, oamenii 
care nu se mulțumesc 
„să stea cuminte în 
banca lor“.

Si primarul si-a ți- 
nut cuvintul : atît fată 
de concetățenii săi pe 
care a știut să-i 
tuziasmeze și care 
sute și mii de ore 
muncă patriotică 
construit, umăr la 
măr. români si ger
mani. prima rețea ru
rală de apă potabilă 
din istoria Banatului 
— soluția fiind siste
mul 
cluit 
fată 
care

fiindcă tot- 
mi-au plăcut 
cu idei și ini- 
oamenii ageri 

hotăriti, nuși pe 
mari.

vestic al roditorului 
șes bănățean.

Mi-a venit în minte 
prima mea întilnire cu 
comunistul Willi Heinz 
în preajma alegerilor 
din toamna trecută, 
cind am citit în co
loanele unui ziar local 
declarația „cunoscutu
lui primar" din Tere
mia Mare — după 12 
ani de muncă în fo
losul obștii merită in
tr-adevăr să i se spu
nă „cunoscutul pri
mar" — cum că cei 
din comună. în cinstea 
Conferinței Naționale 
a partidului, vor înce
pe construirea unui 
mic complex de băi 
termale.

Deci. Willi și consă
tenii săi sînt din nou 
puși pe fapte mari —

stiinta. dacă și cum 
s-au materializat idei
le lor, cindva foarte 
îndrăznețe. Prima mea 
constatare la Teremia 
Mare : primarul nu a 
fost nici visător, nici 
n-a vorbit in deșert, 
ci a fost un om de 
mare acțiune care a 
înțeles că muncind azi. 
cu privirea spre ziua 
de miine. poți realiza 
fapte deosebite, dem
ne să intre în croni
ca. încă nescrisă, a u- 
nei comune. Argumen
tele mi-au fost „furni
zate" la fata locului, 
unde nimeni nu mai 
zîmbeste neîncrezător 
cînd primarul lor — tot 
tînăr. plin 
îndrăznețe, 
idee nouă.

de visuri 
vine cu o
Dimpotri-

vă. toți cetățenii, indi
ferent de naționalitate, 
pun umărul, lucrează 
efectiv, știind că o fac 
pentru ei. Cum s-ar 
fi putut altfel ca din 
cele 1 784 de gospodă
rii din Teremia Mare 
si satele aparținătoa
re. Nerău și Teremia 
Mică. 1 132 să fie ra
cordate azi la rețeaua 
de apă potabilă, avînd 
impresionanta lungime 
de 38 km ? Sau să se 
ajungă la sera comu
nală de legume. încăl
zită cu apă termală, la 
sala de sport a scolii 
sau la asfaltarea șose
lelor principale. la 
impunătoarea remiză a 
pompierilor voluntari, 
sau...

„Acum ne preocupă, 
printre multe alte pro
bleme economice, si în 
primul rind sporirea 
recoltelor, micul nos
tru complex de băi 
termale, prevăzut cu o 
cantină-restaurant si o 
terasă atrăgătoare. Do
rim ca in august a- 
ceastă lucrare să fie 
terminată. Vă invităm 
de pe acum", mi-a 
spus primarul care iși 
onorează mandatul că
pătat din nou. în urma 
ultimelor alegeri. Voi 
reveni cu plăcere. Poa
te voi scrie atunci des
pre o mică stațiune 
balneară în sesul Ba
natului. Cine știe ce 
surprize ne mai pre
gătește ..Willi al nos
tru". El ne-a convins 
doar că omul sfințește 
intr-adevăr locul...

Suplimentar
Muncitorii și specia

liștii din marile com
binate metalurgice au 
realizat, pînă la aceas
tă dată, peste preve
derile de plan, produ
se siderurgice în va
loare de circa 117 mi
lioane lei. Potrivit da
telor centralizate la 
ministerul de resort, 
oțelarii din Galați, Hu
nedoara, Reșița și Tîr- 
goviște au reușit să 
producă suplimentar a-

SUCEAVA

Economii

30000
proximativ 30 000 tone 
oțel. Acest succes a 
creat condiții colecti
velor de la laminoare 
să înscrie, la rindul 
lor, în graficele între
cerii un plus de pro
ducție ce se ridică la 
mai mult de 8 000 tone 
laminate finite. La 
baza realizărilor stau 
măsurile tehnice apli
cate încă de la înce
putul anului pentru 
optimizarea producției

de energie
de rețeleLucrătorii întreprinderii 

electrice — Suceava, care beneficiază 
începind cu 1 martie de majorarea 
retribuției, vor primi in plus, pină 
la finele anului, peste 3.7 milioane 
lei. Față de grija conducerii partidu
lui și statului pentru continua creș
tere a nivelului de trai al tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii, ei 
sînt hotărîți să răspundă prin efor
turi sporite pentru onorarea exem
plară a sarcinilor de plan. Dovadă 
sînt și succesele de producție înscrise 
pînă acum. Astfel, in primele două

tone oțel
cuptoarelor Martin și 
electrice, pentru ridi
carea continuă a indi
celui de încărcare și 
utilizare a agregate
lor. S-au obținut, ast
fel. pe această cale, a- 
devărate recorduri de 
producție. La oțelăriile 
electrice ale combina
tului hunedorean, de 
pildă, în ultima lună 
au fost elaborate, zil
nic, 120—160 tone otel 
peste plan. (Agerpres).

electrică
luni care au 
energeticienii 
economie de 1.1 milioane kWh ener
gie electrică, ceea ce echivalează cu 
aproape jumătate din angajamentul 
asumat — la acest indicator — pe 
1978. De altfel, numai la nivelul mu
nicipiului Suceava în această pe
rioadă s-a obtinut. la consumul pro
priu. o economie de energie electrică 
cu care întreprinderea de morărit si 
panificație 
tiona timp

ÎN ZIARUL DE

trecut din acest an. 
suceveni au realizat o

din localitate poate func- 
de o lună. (Agerpres).
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acestui colectiv

a fost

despre sufletul frumos
al poporului nostru

unui tînăr colectiv muncitoresc

fie

Nicolae TIC

O

din veniturile soției ; P. D.

23,

se 
un

nimerit din 
in această

în- 
pro-

Si 
la 

noi 
re-

cu 
de tînăr. Rețineți 
muncitoare

cerc 
pentru 

interes : o 
zile mari !

muncă. Iată cum, datorită

obligă astăzi la 
spunea tovarășul

înțeles vocația
în rîndurile

Creațiile noastre

casnice, războ-

și împlinirile unor femei care și-au

concentrare 
tresărit la 

foto-

MM

teh- 
unor 
ducă 
spo-

de 
fi 

sute 
mie.

...iar ele vorbesc, în același timp, despre aspirațiile

să vorbească lumii

într-o uzină situată la granița 
dintre industrie și artă lucrează, 
la Alba Iulia, aproape o mie de ti
nere femei. La capătul multor ore 
de muncă și vis, din mîinile lor 
prind formă acele diafane obiecte 
din porțelan care aduc eleganță și 
desfătare artistică in căminele 
noastre. Trebuie să vezi aceste 
mîini care înconjoară cu delicatețe 
plăsmuirile din pastă moale 
caolin, parcă ocrotindu-le, 
insuflîndu-le cu 
viață ; trebuie să 
concentrate, ochii < 
dincolo de neființa 
nuni din porțelan ; 
toate acestea ca să 
unde își dobîndește porțelanul — 
așa cum îl cunoaștem — gingășia 
și grația, tainica sa lumină. Există 
aici, desigur, mașini ingenioase, 
mari și moderne instalații care au 
modificat structural datele tradițio
nale ale meseriei ceramistului. O 
mașină modelează în cîteva secun
de forma delicată a unei cești. Dar 
forma aceea se va îmbogăți

de 
parcă 

gesturi magice 
vezi chipurile 
care scrutează 
viitoarelor mi- 
trebuie să vezi 

i înțelegi de

aplicații și ornamente, va căpăta 
netezime și perfecțiune numai după 
ce se va împărtăși din sufletul și 
din dragostea pentru frumos a u- 
nor femei care și-au descoperit aici 
vocația lor autentică. împlinirea so
cială,

în fapt, e o continuare firească, 
pe treapta industrializării, a unor 
străvechi îndeletniciri ale femeilor 
de aici, din Apuseni ; cusăturile cu 
arnici, broderiile 
iul de țesut...

„Orice profesie 
autodepășire — ____ ______
Silvestru • Moldovan, directorul în
treprinderii — iar evoluția munci
toarelor noastre confirmă din plin 
această adevărată lege. în cițiva 
ani. majoritatea lor au dobîndit o 
înaltă profesionalitate. Un reputat 
profesor din străinătate, care ne-a 
vizitat fabrica după ce văzuse fa
brici de porțelan cu vechi renume, 
cu greu s-a lăsat convins că putem 
produce asemenea porțelanuri 
un colectiv atît 
însă : 600 dintre

absolvente de liceu, altele urmează 
acum liceul seral. Avem cursuri 
de pregătire profesională. Dar și o 
multitudine de forme educative. 
Cultivarea gustului artistic, a con
științei că produsele noastre nu
sint simple mărfuri, ci obiecte este
tice contribuie la întărirea clima
tului creator, la stimularea ambiției 
profesionale".

Acest spirit de emulație prezi
dează cu succes concursul de crea
ție pentru modele noi, care se or
ganizează periodic în întreprin
dere. Participă toți cei ce simt că 
au de adus ceva nou în materie 
(mai puțin creatorii de modele din 
atelierul specializat). E piatra de 
încercare, selecția, suprema con
fruntare profesională. La prima 
ediție au participat 20, la urmă
toarea 40, apoi 60... Și astfel, fa
brica oferă femeilor muncitoare 
venite aici din Alba Iulia si din îm
prejurimi, nu doar un simplu loc 
de muncă, ci și un orizont spiri
tual, bucuria împlinirilor multila
terale.

Florica Ștefan a învățat aici 
să deseneze, cu lumină și cu
loare, pe suprafața diafană a 
porțelanului.

— Aș vrea să ajung la ni
velul cel mai înalt ce i se cere 
aici picturii ceramice...

Și-a descoperit aptitudinile 
in mijlocul 
muncitoresc și, asemeni multor 
tinere din fabrică, 
de-ajuns să-și descopere voca
ția pentru ca drumul împlini
rii să i se deschidă. A și creat 
un decor pe care fabrica l-a 
omologat, iar timp de doi ani 
au pornit de-aici in lume

servicii de porțelan purtind 
desenul imaginat de ea. Fi
resc : la 22 de ani, are senti
mentul mîndriei profesional 
conștiința realizării sale.

FIȘIER SOCIAL

Goana după avantaje

MM
ifH

Cizelează costumația unui 
oșan in miniatură. Vîrful as
cuțit al pensulei trasează cu 
precizie (dar nu fără emoție .') 
linii și detalii, pete de culoare 
din care se ivește un personaj 
ce trăiește intens în imagina
ția desenatoarei. Maria Bindea 
lucrează aici de 5 ani, deci de 
la început. Cu timpul, mîinile 
ei au dobîndit siguranța ges
tului profesional, proiectele ei 
s-au cristalizat, maturizîn- 
du-se. își dorește : 1. „Să per
fecționez produsele noastre!" 
2. „Vreau să concurez cu toți 
cei din profesia noastră și să 
înving !“

— Vă dorim succes denlin

Am o idee, anunța 
omul, lntr-un 
restrîns, doar 
a stîrni 
idee de 
...Altfel, din detaliile 
pe care le oferă, nu 
se înțelege mare lu
cru. E pe deplin 
mulțumit : tocmai
asta a vrut, să nu se 
înțeleagă... Din acel 
moment, așteaptă să 
fie chemat, pe scară 
ierarhică, pentru a 
mai face unele pre
cizări. „Ar fi o solu
ție să creștem indi
cele de folosire a ma
șinilor. De aici, sigur, 
și un randament spo
rit...". „Tocmai 
ne interesează, și 
ascultăm cu cea 
mare atenție 1“ 
privința asta, că 
fi ascultat, el nu 
nici o îndoială, 
cum nu prea 
semne că i s-ar oferi 
ceva în schimbul 
ideii, găsește Ia re
pezeală un pretext și 
întrerupe convorbirile 
— cu intenția de a se 
vedea invitat la un 
alt nivel. Ceea ce, 
curînd, se și întîm
plă. „De-a lungul a- 
nilor, eu am dat mai 
multe idei, cînd mi-au 
venit în minte — și-a 
fost nevoie de ele. 
Sigur, m-am gindit 
și-acum la o soluție, 
bineînțeles, dacă 
va ajunge la 
acord...". Aluzia a fost 
receptată. Dar nu i se 
pot face decît vagi 
promisiuni. Cum te-ai 
descurcat ? — întrea
bă prietenii. Nicicum I

asta 
vă 

mai 
în 
va 

are 
Dar, 
sint

Ei cu ale lor, eu cu 
ale mele. Ce ți-au 
oferit ? — se repede 
soția. Mi-au zis că 
asta nu e inovație, e 
numai o soluție 
organizare. Ar 
să-mi dea cîteva 
de lei, pînă la o 
di.ntr-un fond lunar 
destinat stimulărilor... 
Doar n-ai să te mul
țumești cu atît ! ...Și 
începe trecerea în re
vistă a avantajelor 
obținute de alții în si
tuații similare : bani, 
apartament, călătorii 
peste hotare, speciali
zări... „încearcă mai 
sus !“.

în sl'îrșit, a ajuns 
la cine și-a pus el in 
gînd să ajungă : 
„Dacă soluția mea se 
dovedește viabilă, 
eficace, aș dori să 
știu cum o să fiu răs- 
plătit. De strîngeri de 
mină, vă mărturisesc, 
nu duc liipsă. Am 
aici și un calcul în 
legătură cu benefi
ciile. Nu, nu vă neli
niștiți. n-am să pre
tind procente". întot
deauna a ținut să fie 
un om rezonabil. I 
se amintește de bătă
lia pentru progres 
tehnic, in care sin.t 
angajați aproape toți 
muncitorii și tehni
cienii cu experiență. 
„Dumneavoastră sîn- 
teți un cadru cu pre
gătire superioară — 
și promovarea 
nlcii noi, găsirea 
soluții care să 
la un randament 
rit Intră în atribu
țiile de fiecare zi.

trecem 
peste asta : pină 
urmă, vom găsi și 
o soluție de a vă 
compensa...". Omul se
retrage, promițînd să 
se mai gîndească ; de 
altfel, mai are nevoie 
de timp și pentru a 
verifica unele detalii... 
Nu te lăsa furat de 
vorbe I — îl îndeam
nă prietenii. Du-te și 
mai sus I — îi cere 
soția. Pînă să se ducă 
el și mai sus, lucru
rile se rezolvă, mai 
avînd și alții — nu 
numai idei de zile 
mari, ci și conștiința 
datoriei în folosul co
lectivității. care folos 
se răsfringe, firesc, și 
asupra lor.

„Am o idee" - 
nunță omul, mai 
din ce în ce mai 
stirnind tot mai 
țin 
clipa
detalii 
proape 
ceilalți 
urma 
niște 
de el : 
soluții 
curios 
să se • 
el n-o să mai deschi
dă gura... Ar putea fi 
un eminent tehnician, 
un om de bază — 
spun 
dacă nu și-ar 
intențiile și 
în avantaje... 
că nu e prea 
să 
noi.

■ a- 
rar,

interes. Dar 
cînd i se
— tace. E

■ convins
i trăiesc de

lui :
detalii
și le dau drept 
originale. Și e 
să vadă cum o 
descurce, cînd

cer 
a- 
că 
pe 

combină 
oferite

om de
cei din jur — 

cîntări 
soluțiile 

Poate 
târziu 

adăugăm

în atelierul de decora
ții, Marlnela Burba așter
ne pe suprafața unor 
farfurii ornamente de o 
incredibilă finețe. Absor
bită, intr-o 
maximă, a 
declicul aparatului 
grafic...

— Ați 
tîmplare 
fesie ?

— Nu. Mi-au plăcut de
senul, pictura. Și-am gă
sit aici împlinirea acestei 
pasiuni. '

— Vă satisface munca 
de aici ?

— O, da. Urmez acum 
și liceul seral. Pentru că 
vreau să mă perfecțio
nez. Visez să pot face lu
cruri de mai mare va
loare. Și-am să le fac. 
Ambianța și exigențele 
de aici mă stimulează.

Fiică de țărani din 
îghiu, Marinela Burba a 
isprăvit de curînd școala 
profesională și aspiră 
acum la condiția de crea
tor de frumos.

Se numește Ana Bolea 
și vine dintr-o comună 
apropiată : Bucerdea Vi- 
noasă. Profesia : ceramis
tă. Calificare dobindită la 
o școală profesională din 
Cluj-Napoca. Dar abia 
aici, la masa ei de lucru 
din fabrică, profesia a 
inceput să-și dezvăluie 
adevăratele subtilități...

— La ce lucrați ?
— La acest bibelou, 

„Sorin voiajorul"...
Cu o pensulă muiată in

pastă subțire de porțelan, 
nivelează rugozități și re
tușează cu migală deta
liile unei figurine.

— Faceți mereu aceeași 
operație ?

— Am învățat să lucrez 
pe tot fluxul tehnologic, 
la toate sortimentele.

— Ați încercat să creați 
un model ?

— N-am încercat, dar 
poate aș reuși.

— N-aveți... curaj 2
— Mai am puțin de în

vățat.

— Ce mult a crescut, 
profesional, fata asta ! 
Ce ascensiune frumoa
să a avut !

Sint cuvintele de ad
mirație ale unei femei 
cu o îndelungată ex
periență profesională, 
Veronica Sandu, secre
tara comitetului de 
partid din întreprin
dere. Se referea la 
Olimpia Olar, ciștigă- 
toare a unor con
cursuri de creație pe 
fabrică și pe centrală.

— Fabrica mi-a dat 
posibilitatea să mă 
afirm. Aici am desco
perit că am cu adevă
rat talent și că pot, cu 
pensulele mele, să 
aduc bucurie in viata 
oamenilor. Lucrez uni
cate, pictez tablouri in 
miniatură pe servicii 
de porțelan, care se 
bucură de , apreciere.

Tace cîteva secunde, 
apoi reia :

— Visul meu acum 
e să ating culmile pro
fesiei mele. Să învăț. 
Mă preocupă decora-

inspirate 
străvechea noastră 
artă populară. Vreau 
ca porțelanurile de 
Alba să-și capete

astfel o personalitate 
distinctă și să-i vor
bească lumii despre 
sufletul frumos al po
porului nostru.

Fotoreportaj: Mihai CARANFIL
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O Nu 4, ci 23. Mni multe scrisori 
primite in ultima perioadă reiau 
tema combaterii parazitismului. 
(Răspunzînd acestui legitim interes, 
în ziarul nostru din 2211 a.c. s-a 
publicat articolul „Nimeni să nu 
trăiască din plinea muncită de alții"). 
Faptul atestă că, in mod tot mai 
responsabil, opinia publică mani
festă intransigență față de orice 
incălcare a îndatoririi fundamentale 
a fiecărui membru al societății noas
tre de a desfășura o muncă utilă. 
Așa este drept, așa este echita
bil într-o orinduire în care orice 
tendință de a consuma fără să pro
duci echivalează cu un furt din 
munca celorlalți. Este firesc deci ca 
obștea, prin cuvînt scris sau rostit, 
prin măsuri de organizare și de 
educație, prin norme morale și dis
poziții legale, individual sau în 
grup, să veștejească orice cochetă
rie cu nemunca.

Tovarășul dr. Constantin Crișu, 
președintele Judecătoriei Curtea de 
Argeș, ne comunică o serie de 
acțiuni insistente, concertate, în
treprinse de organele de stat și 
organizațiile obștești, de factorii 
educaționali, inclusiv colaborarea cu 
colectivele de muncă, pentru lămu
rirea celor pe care i-am putea numi 
„ultimii mohicani" ai parazitismu
lui din orașul respectiv. Aflăm de 
discuțiile răbdătoare purtate cu fie
care dintre cei vizați, despre soli
citudinea cu care s-a oferit fiecă
ruia locul de muncă potrivit, sub- 

încrederea că membriiscriem la 
colectivelor cărora le-au fost încre
dințați vor desfășura „o permanen
tă activitate de reeducare a lor, de 
formare a unei noi atitudini". 
Sintem de acord cu autorul scrisorii 
și în legătură cu următoarea aver
tizare : „Se înțelege că, dacă și de

DUȘMANII RISIPEI
„vicleșugurile" lor pedagogice

La prima vedere, secția presaj a 
Întreprinderii „Autobuzul" din Bucu
rești arată ca orice altă secție simi
lară. dominată de coloși de oțel, 
înalți cit o casă cu două etaje : pre
sele de mare forță. De 300. de 500 
tone-forțâ. Care au și motoare pe 
măsură : de 100, de 150 kilowați. 
Ceea ce înseamnă că, în răstimpul 
cit ar trage cineva un fum. două de 
țigară, s-a și dus kilowatul 1... Tot 
aici însă, vizitatorul mai atent re
marcă o particularitate tehnologică : 
la numai cîteva clipe după ce o pre
să este „neglijată", adică merge în 
gol. motorul acestuia se opreștă. 
Brusc, alimentarea cu energie elec
trică este întreruptă. Cum ?

— Nu e vorba de cine știe ce dis
pozitive „de ultimă oră" a electroni
cii incluse in echipamentul mașinii. 
Ce vedeți nu e altceva decît o mos
tră a spiritului de bun gospodar 
— ne explică maistrul Constantin 
Dobroiu, secretarul organizației de 
partid din secție. Rodul frămintări- 
lor unui om pe care-1 doare inima 
după cea mai mică risipă.

Omul se numește Nicolae Telejan 
si este șeful echipei de electricieni 
din secție. L-am găsit în atelierul 
său împrejmuit cu geamuri. în fața 
unui tablou de comandă pe care scli
peau lumini verzui. Am înțeles că 
aici se afla și cheia opririi motoare
lor uitate să meargă in gol. Ne-a im- 
părtășit-o însuși autorul ei.

— Prin natura meseriei, un electri
cian umblă mult și se vîră pretutin
deni. Și vede multe, numai să des
chidă ochii și să vrea să vadă. Mă 
rodea de mult neglijenta cite unuia, 
că vedeam mergind cite o mașină in 
gol și lucrătorul respectiv umblind 
cine știe pe unde, după vreo sculă 
sau mai știu eu. Și motorul, dă-i 
înainte, kilowatt după kilowatt... Cu

opritul lui erau, bineînțeles, fel de 
fel de soluții, dar cum să fac eu să 
simtă și vinovatul risipa ?

— Și ?
— Ei, am tot sucit-o, am tot răsu

cit-o și pină la urmă ideea a venit : 
acest panou. Am aici sub ochi toate 
mașinile mari consumatoare din sec
ție. Cum merge una degeaba; se a- 
prinde beculețul de alarmă și — 
harșt 1 — i-am decuplat alimentarea.

— Dar cu... sancționarea uitucului ?
— Aici e aici I Că nu poate porni 

mașina fără să întorc eu comutato
rul. Și in felul ăsta, dă ochii cu 
mine. Numai ce apare : „măi nea Te- 
lejane. ce-mi făcuși, dă drumul la 
curent". „Dar pină acum, pe unde 
umblași frățioare. pe kilowații statu
lui ?“ Și-i fac și o mică socoteală : 
„știi că neglijenta asta a înghițit cam 
tot atiția kilowați cit consumă o 
casă de om intr-o săptămînă ? Ți-ar 
conveni să stai asa, o săptămînă. fără 
radio, fără televizor și să te bărbie
rești dimineața la luminare ? Ei, dacă 
nu-ti place, fă bine și ia seama cum 
se cuvine Ia kilowați".

— Și efectul ?
— Cui i-ar face plăcere o astfel de 

dojană ? Așa că. treptat, sistemul a 
prins și e tot mai rar nevoie să in
tervin ; au început oamenii să se de
prindă cu economia. Cum zice o vor
bă : la puțin, oricît de puțin ai adău
ga. dacă o faci des. grămada tot va 
ajunge mare. Important este să te 
stîrnești și pe tine, să-i stîrnești și 
pe cei din jur și să scuturi rutina. 
Uite, cum a fost cazul cu iluminatul 
halei. Ori se aflau la lucru toți 
menii, ori numai doi-trei, hala 
la fel de luminată, ca o sală de 
Era o ciudățenie costisitoare —
proiectare. în plus, comutatoarele 
fiind plasate în diverse locuri, pînă 
dădea roată pe la toate, electricianului

oa- 
era 
bal. 
din

trebuiau cam vreo 10de serviciu îi
minute la venire și la plecare, timp 
în care becurile ardeau degeaba. Azi 
așa, mîine așa. totuși pină cînd ?... 
Am adunat băieții din echipă, ne-am 
bătut capul, iar rezultatul este că 
acum luminile se aprind toate doar 
în cîteva secunde, de la un singur 
panou ; dacă e cazul, hala se poate

economisi orice gram de metal, pie
se realizate din deșeuri de tablă, ră
mase în urma ștanțării. Pînă nu de 
mult, se aruncau. Acum, se aruncă 
din ce în ce mai puțin, pină cind 
ceea ce rămine devine cu adevărat 
inutilizabil. O cifră ? Economii de 
încă 18 tone tablă — peste angaja
mentul inițial de circa 90 tone. Cum

Unul dintre muncitorii participanți la 
ancheta de față i-a împărtășit reporte
rului acest gînd demn de luare aminte:

Cînd văd o foaie de tablă albă, curată, parcă văd 
o înălbea mama cînd ne făcea cămăși, că eu de fel sînt de la țară. 
Și, doamne, cum mal potrivea pinza, cind se apuca de croit... O 
bucățică nu se Irosea. Uite, îmi 
cîte ori trasez un reper nou pe 
că nu se cuvine să fim 
tați dintotdeauna...

pinza pe care

altfel de

nu „chi
ci faptul

vine în minte imaginea asta, de 
tabla albă șl nouă șl mă gîndesc 
cum ne e firea de oameni cumpă-

ilumina numai parțial. Dar 
chita" tehnică e importantă, 
că participarea la înlăturarea acestui 
izvor de risipă i-a făcut pe toți să 
reflecteze practic la depistarea a noi 
surse de economie.

într-adevăr. rezultate deosebite și 
de durată in lupta pentru economii, 
pentru combaterea risipei de orice 
fel. nu se pot obține in afara asigu
rării și cultivării unui veritabil cli
mat de exigentă și preocupări sta
tornice de a face ca nicăieri să nu 
se irosească nimic, să nu se consu
me nimic peste strictul necesar. Ilus
trarea concretă a acestei cerințe o 
constituie, tot în secția amintită, o 
vitrină. în ea depun mărturie pen
tru statornicia preocupărilor de a

i

se întreține spiritul de emulație con
sacrat economisirii de metal ? Am 
recunoscut și aici. în persoana șefu
lui de echipă Ion Oprea, un „duș
man personal" al risipei.

— Tocmai m-am întors de la ma
gazia atelierului tinichigerie-caroseril. 
Fiindcă dacă nu fac 
acolo, mi se pare că 
fără rost. De ce ? 
„supranormativele".
vine cite unul : „Repede, taie niște 
tablă, că nu mai avem reperul cu
tare...". „Zău. chiar nu mai aveți ?“ 
Mă duc în magazie, că eu știu re
perele astea și cu ochii închiși, și 
pînă la urmă le găsesc chiar acolo, 
ba unele chiar prăfuite. Dar deh, 
unora le vine mai ușor să dea fuga

un tur zilnic pe 
mi-a trecut ziua 
Ca să depistez

Că numai ce

la grămadă, mai bine să prisosească. 
De aceea și stau acum degeaba în 
magazie — și încă de mult timp — 
vreo nouă tone de tablă, cine știe 
de la ce comandă terminată demult j 
îneît va trebui s-o iau înapoi și să 
văd în ce repere am putea-o trans
forma fără pierderi.

— Tovarășe Oprea, verificarea a- 
ceasta a stocurilor magaziei consti
tuie pentru dumneavoastră o sarcină 
de serviciu ?

— Ce vorbă-i asta ? Dacă ar fi 
asa. după statul de funcțiuni, sigur 
că nu : eu sint de lă presaj și lu
crurile ar putea să meargă „poftim 
tabla, poftim schița și taie..." Dar ce 
fel de oameni am fi noi dacă am 
face așa ? 1 Pe urmă, mai e ceva. 
Cînd văd o foaie de tablă albă, cu
rată. parcă văd pinza pe care o înăl
bea mama cînd ne făcea cămăși, că 
eu de fel sînt de la țară. Și. doam
ne. cum mai potrivea pinza. cînd se 
apuca de croit... O bucățică nu se iro
sea. Uite, îmi vine in minte imagi
nea asta, de cîte ori trasez un reper 
nou pe tabla albă și nouă și mă gin- 
desc că nu se cuvine să fim altfel 
de cum ne e firea de oameni cumpă
tați dintotdeauna...

Ne-am interesat, în secția a Il-a 
mecanică, despre felul cum sînt 
transmise și întreținute, îndeosebi in 
rîndul tinerilor, deprinderile de buni 
gospodari cu sculele, cu materialele, 
cu energia electrică. Interlocutor, de 
această dată, ne-a fost tovarășul 
Gheorghe Bunget. secretarul organi
zației de partid din secție și șeful 
unei brigăzi de lăcătuși mecanici.

— Cel mai grăitor ar fi. cred, să 
vă relatez cîteva episoade. Primul : 
cel cu apa potabilă. Avem un șir de 
chiuvete la intrare. Se ducea cîte 
unul, lua apă. dar din neglijentă nu 
închidea robinetul de tot și apa tot

cînd 
voce 
apa

curgea și curgea. Pînă într-o zi. 
cineva a gindit cel dinții cu 
tare : „Auzi, prietene, ce zici, 
asta nu costă bani ? Ia închide robi
netul...". Așa s-au format ad-hoc co
lective de combatere a risipei. Uită 
unul becul aprins ori mașina (că se 
mai intîmpla si la noi) mergind ? 
Imediat uitucul e făcut să-și aducă 
aminte... Alt episod. într-o ședință la 
care se cam făcea risipă... de vorbe 
pe tema economiilor, maistrul Ale
xandru Voican, pierzîndu-și răbda
rea. pune deodată pe masă o freză. 
Spartă. Oțel special scump — 
vreo «2 000 de lei făcea freza. 
„Se întîmplă". a dat careva să zică. 
Voican, nimic. Se apleacă sub masă 
(cred că avea o ladă întreagă adusă 
din vreme acolo 1) și scoate alta. Și 
încă una și încă una... Bani grei. De 
zis. nu zicea însă nimic. S-a așter
nut o liniște mai grăitoare decit toate 
vorbele ; „vicleșugul" pedagogic fă
cea cît toate concluziile. Acum, nu 
se dă din magazie o sculă nouă fără 
semnătura maistrului Voican. Cei 
mai greu — povestesc băieții care au 
pătit-o — este să ții piept la între
bările lui. Că-ți scoate sufletul 1 „Ia 
spune-mi cum ai rupt-o. ia arată-mi 
cum era prinsă, ia spune-mi ce tu
rație aveai la mașină" și așa mai 
departe... Mai e nevoie să adaug că 
s-a redus substanțial consumul de 
scule ? Iată, ăsta e climatul în care 
îi deprindem noi pe tineri și cu 
munca de calitate, dar și cu econo
misirea a tot ceea ce se poate și 
trebuie economisit — material" sau 
energie. Adică, să facem din fiecare 
tînăr intrat pe ușa secției noastre, 
cîte un Voican sau cîte un Oprea. 
Dușmani neîmpăcați ai risipei. Și sîn- 
tem siguri că vom reuși 1

această dată vor părăsi locurile de 
muncă, nu rămine decît ca orga
nele in drept să-și exercite prero
gativele, să sesizeze instanța și, 
prin hotărire judecătorească, să-i 
oblige ca timp de un an ei să mun
cească pe șantiere, unități agricole, 
forestiere etc".

în scrisoarea citată ne-a mai 
atras atenția și un aspect aparte, 
care a determinat și subtitlul aces
tei note. Citim lista de nume co
municate de autor și iată ce re
marcăm. Spre exemplu, primii pa
tru ; D. V. din sir. Valea Iașiului, 
tată a 5 copii minori, toacă pe bău
tură banii soției, încadrată la 
U.F.E.T. ; A. I. din str. Forestieri — 
tată a 3 copii, toacă pe băutură ve
niturile din muncă ale soției ; Il V. 
din str. 6 Martie — tată a 3 copii, 
trăiește
— tată a 4 copii, are soția încadra
tă in 
acestei comportări antisociale, cele 
4 cazuri nu sînt de fapt 4... ci 
socotind și impasul care afectează 
cele 19 existențe (soțiile, copiii) pe 
seama cărora cei patru paraziți tră
iesc în mod nemijlocit. în plus, cei 
15 copii sînt oameni în formare, în 
căutarea unui model de existență. 
Care model l-ar alege ei, dacă edu
cația ar fi să li se rezume la at
mosfera din casă ? Ne permitem să 
atragem atenția organelor de resort 
din Curtea de Argeș că, din lista 
de persoane aflate în atenția lor, cei 
4 tați de mulți copii merită o aten
ție prioritară ; chiar dacă numai 
unul din cei 15 copii ar fi să preia 
„ștafeta" mentalității tatălui, tre
buie făcut totul pentru a evita ris
cul unei asemenea eventualități.

@ Măsuri convingătoare, răspuns 
fără echivoc. Ca urmare a anchetei 
sociale „Optica îngustă a fermității 
cu vederi largi" (Scînteia nr. 11 008) 
recepționăm de la Uniunea coope
rației meșteșugărești metal-chimie- 
lemn-construcții din Capitală un 
răspuns detaliat, concret, sub sem
nătura președintelui uniunii și a 
secretarului organizației de partid. 
Cităm o parte din măsurile luate : 
„Au fost organizate adunări de 
grupe sindicale, cu ordine de zi 
specială, în care au fost prelucrate 
abaterile săvirșlte, în mod deosebit 
ale contabilului Ion Paraschiv (cri
ticat în articol — n. ns.)“ ; „vom 
organiza, pe grupe de unități, o 
nouă instruire pentru cunoașterea 
conținutului actelor normative pri
vind regulile de comerț" ; „condu
cerea uniunii și biroul organizației 
de bază P.C.R. mulțumesc 
această cale redacției 
«Scînteia» pentru ajutorul acordat 
prin publicarea articolului și asi
gură că vor veghea cu mai multă 
atenție 
Codului 
muncii 
eticii și

pe 
ziarului

la aplicarea în practică a 
principiilor și normelor 

și vieții comuniștilor, ale 
echității socialiste".

bmmb1

x

— De ce vă legați de mine ? Eu 
îmi umplu timpul I Și ce-s eu de 
vină că desenatorul a făcut clepsi

dra ca un pahar de coniac?!
Desen de Eugen TARUDinu POPESCU



SCINTEIA — slmbătă 4 martie 1978 PAGINA 3

REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE - SARCINĂ ESENȚIALĂ

PIESA DE METAL PE ClNTAR:
mainte de prelucrare—și ca produs finit
ELIMINAREA ADAOSURILOR INUTILE, ORGANIZAREA MUNCII CU EXIGENȚĂ Șl PRECIZIE, 

COMBATEREA MANIFESTĂRILOR DE INDIFERENTISM SURSE DE SUBSTANȚIALE ECONOMII
Orice produs industrial se fabrică dintr-o anumită cantitate de 

materie primă, mai mică sau mai mare, în funcție de concepțiile 
constructive, de tehnologiile folosite, de spiritul gospodăresc al oame
nilor care le proiectează și le produc : muncitori, maiștri, ingineri. In 
contextul eforturilor pentru realizarea saltului de la acumulările can
titative la o calitate nouă, superioară, gospodărirea riguroasă a ma
teriilor prime și materialelor — de care depinde nemijlocit sporirea 
eficienței producției, a economiilor și beneficiilor — interesează in 
mod direct colectivele unităților industriale, pe fiecare om al muncit.

Iierului de sculărie, magazionera 
Elena Ivan ne-a prezentat circa 10 
feluri de dispozitive — concepute și 
realizate în întreprindere, cu menirea 
de a asigura un înalt grad de pre
cizie în prelucrare — pe care mun
citorii nu le-au folosit niciodată. De 
ce ? Cum explică această situație 
conducerea întreprinderii și de ce

■Ținîndu-se seama de toate acestea, 
considerăm că pe baza unei analize 
judicioase, inițiată de organizația de 
partid din întreprindere, vor fi găsi
te căile de accelerare a procesului de 
modernizare a fabricației, de intro
ducere a progresului tehnic în pro
ducție.

Revenim asupra problemei pierde-

această cauză s-au con-

Ne-am propus să analizăm, 
ÎNTREPRINDEREA „NEPTUN" 
CÎMPINA, cit din cantitatea de 
tal consumată se regăsește in | 
dusul finit și cît se pierde, ce 
sibilități există pentru economisirea 
mai accentuată a acestei materii 
prime.

Datele din grafice vorbesc despre 
eforturile importante depuse de co
lectivul întreprinderii, de specialiștii 
săi, pentru a îmbunătăți produsele 
fabricate. în scopul reducerii consu
mului de metal.

Dar concepția produselor consti
tuie numai o latură a problemei. 
Pentru a avea o imagine completă 
asupra modului în care este utilizat 
metalul se cuvine să adăugăm că, 
dintr-o cantitate de 130 kg de metal 
supus prelucrării. în produsul finit 
— un reductor convențional mediu — 
sînt incorporate numai 100 kg, restul 
pierzîndu-se sub formă de șpan, ca
pete. resturi.

Cum se pierd, prin prelucrare, can
tități atit de mari de metal și ce 
trebuie făcut pentru evitarea risipei 1

, la 
DIN 
me- 
pro- 
po-

• Furnizorii nu au șubiere de măsurat? De ce trimit producții 
pentru șpan? ® „Capul de serie“ al produselor - excelent; în 

continuare, apar rebuturi ® Din nou despre rolul maistrului în 
controlul calității execuției

■ ■■

Cîteva observații și sugestii
1. In loc de 8 mm, cît este a- 

daosul maxim admis, carcasele 
ce le primim de la întreprin
derea de piese turnate din Cim
pina au adaosuri de prelucrare 
de 12—20 mm, ceea ce înseam
nă, de fapt, metal ce se trans
formă în șpan. (Gheorghe Gă- 
man, maistru principal la ate
lierul de prelucrări carcase).

2. Sintem aprovizionați, ade
sea, cu laminate de alte dimen
siuni decît cele optime necesare. 
Consecința nefavorabilă a co
modității furnizorilor se locali
zează insă la noi. Iată, 
pentru a confecționa un ax de 
pinion am primit un laminat cu 
diametrul de 130 în loc de 120 
mm. „Dintr-un foc" s-au irosit 
1,5 tone de metal, fără a mai 
socoti și consumul suplimentar 
de manoperă (Ion Dudui, mais
tru principal la atelierul axe și 
roți).

3. Calificarea oamenilor, în 
special in meseriile care privesc 
prelucrarea, este insuficientă. 
Executăm, în medie, lucrări de 
categoria a IV-a cu lucrători 
care au categoria a Il-a de pre
gătire. Se întîmplă deci ca unii 
muncitori tineri să rebuteze pie
se. De aceea, în organizația de 
partid s-a hotărî! ca fiecare ti- 
năr muncitor să fie ajutat de 
un lucrător cu experiență. (Ni- 
coiae Dragomir. secretarul orga
nizației de bază nr. 3 din ate
lierul axe și roți).

4. Eforturi stăruitoare trebuie 
depuse pentru întărirea discipli
nei Ia locurile de muncă. Bună
oară, cum altfel decît o încăl
care a disciplinei 
poate fi considerată 
nor muncitori de a 
primă piesă bună la 
butîndu-Ie pe celelalte ? 
cea Grigore, maistru la atelierul 
axe și roți).

recent,

tehnologice 
practica u- 
prezenta o 
control, re- 

(Mir-

Fără îndoială, cele relatate de in
terlocutori, de alți factori de răs
pundere din unitate sînt reale și 
reflectă, în mod obiectiv, neajunsu
rile care determină consumuri mari 
de metal. Surprinde însă faptul că, 
atunci cînd s-au referit la proble
mele interne ale activității, tovarășii 
respectivi au privit lucrurile cu o 
anumită detașare, ca și cum nu ei 
înșiși ar fi direct implicați în pro
cesul gospodăririi metalului, ca și 
cum nu ei ar fi aceia care răspund 
nemijlocit de calificarea oamenilor, 
de disciplină, de rebuturi, de pier
derile de metal de orice fel. De ne
înțeles, dar unii maiștri nu își în
deplinesc o îndatorire fundamentală : 
de a controla calitatea execuției 
pieselor, modul de reglare a mașini
lor în timpul prelucrării. Controlul 
final este deosebit de exigent, nu 
pleacă la montaj nici o piesă cu de
fecte, ori cît de mici ar fi acestea. 
Dar cele respinse se adună în stive 
și înseamnă metal și manoperă con
sumate fără rost.

încă un aspect și mai concludent 
referitor la rolul maistrului, al șe
fului de atelier : deși în unitate lu
crează mulți tineri, totuși noutățile 
tehnice în materie de reglaj al ma
șinii și control al calității execuției 
nu sînt larg extinse, în magazia ate-

se lucrează tot cu sistemele clasice, 
în condițiile în care aproximațiile în 
piăsurări și reglări înseamnă un con
sum mai mare de metal ?

Potrivit programului existent în în
treprindere . pînă în 1980 ponderea 
produselor noi și reproiectate după o 
concepție modernă va trebui să se 
ridice la 65 la sută. Practic, deși pla
nul de producție a reductoarelor va 
fi de două ori mai mare în 1980, 
față de 1975, consumul total de me
tal va crește cu numai 25—30 la sută, 
în aceste condiții se cere însă ca 
procesul de modernizare a fabricației 
să fie accelerat. Subliniem această 
necesitate de mare însemnătate eco
nomică, întrucît există posibilități 
reale în această privință :

O Concepția de modernizare a 
reductoarelor este în prezent 
bine definită. Practic, se știe ce 
trebuie făcut pentru ridicarea 
performantelor tehnice si utili
zarea superioară a metalului din 
construcția reductoarelor • E- 
xistă capacitate tehnică la atelie
rele de proiectări O Sectoarele 
de producție au de acum o anu
mită experiență în asimilarea 
reductoarelor în noua concepție 
constructivă și au dovedit că 
pot să-și însușească rapid noile 
tehnologii.

t

rilor generate de adaosurile mari de 
prelucrare. După cum ni s-a spus 
în întreprindere, . . * 1 '

pectarea termenelor de dare în ex
ploatare a sistemelor de irigații de
pinde in măsură hotăritoare de asi
gurarea la timp a utilajelor tehnolo
gice și a materialelor de ■’construcții. 
Or, în acest domeniu, al aprovizio
nării tehnico-materiale, persistă gra
ve incălcări ale disciplinei contrac
tuale din partea unor întreprinderi 
industriale. Bunăoară, pentru cele 
127 000 ha la care ne-am referit, În
treprinderea de pompe București si 
Șantierul naval Giurgiu au amînat 
termenele de livrare a electropom- 
pelor și stațiilor plutitoare de pom
pare din anul 1977 in 1978, la diferen
țe de o săptămînă, două față -de ter
menul de punere în funcțiune a sis
temelor, in unele cazuri chiar după
1 mai. Evident, eforturile constructo
rilor de a termina la timp amena
jările interioare, stațiile de pompare 
și construcțiile hidrotehnice sint ză-, 
dărnicite de sosirea cu întîrziere a 
echipamentelor tehnologice, al căror 
montaj durează cel puțin o lună și ju
mătate sau două luni. De asemenea, 
in cazul unor materiale de construc
ții strict necesare pentru realizarea 
programului de irigații pe acest an 
— cum sint tuburile Premo și Bucov. 
conductele metalice, tablă mijlocie, 
produse de balastieră și altele — 
cantitățile prevăzute prin cotele alo
cate, repartițiile emise și contractele 
încheiate descresc, în această ordine, 
substanțial față de necesarul stabi
lit prin proiectele de execuție.

Este, desigur, necesar ca această

perele turnate la întreprinderea de 
piese turnate din ~~ .
în greutate cu 5—12 la sută pe cele 
produse în vechea turnătorie de Ia 
„Neptun". Un calcul arată că, anul

Un pozitiv grafic

aproape toate re-

Cimpina depășesc
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Așa a scăzut consumul de metal prin modernizarea reduc- 
toarelor cilindrice convenționale... (în procente)

trecut, din
sumat suplimentar 342 tone de me
tal. Totodată, piesele forjate la în
treprinderea de utilaj chimic și for
jă din Rimnicu Vîlcea, in loc să fie 
livrate la dimensiuni aproape ideale, 
fără a mai fi nevoie de prelucrări, 
așa cum prevede tehnologia, au a- 
daosuri 
decît i 
liberă.
25—30 ] 
pentru 
pretează a fi forjate în matrițe, ceea 
ce ar echivala cu o economie de me
tal de circa 300 tone la nivelul unui 
an. însă centrala și ministerul nu au 
organizat colaborări cu alte uzine în 
acest scop.

Cum pot fi soluționate aceste pro
bleme ? Despre un prim pas făcut 
în acest sens ne-a informat ing. 
Marcel Preda, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Cîmpina, 
care a relatat corespondentului 
„Scînteii". Constantin Căpraru :

i de prelucrare mai mari 
cele obținute prin forjare 
De asemenea, se apreciază că 
la sută din piesele forjate 

întreprinderea „Neptun" se

pieselor turnate, reducerii consumu
rilor de metal, diminuării substanțiale a rebuturilor, Consiliul orășenesc de 
control muncitoresc al activității economice și sociale — Cîmpina a inițiat o 
consfătuire de lucru intre furnizor — întreprinderea de piese turnate Cîm
pina — și principalii beneficiari : întreprinderea mecanică și «Neptun» din 
aceeași localitate, la care au participat directorii unităților, șefii comparti
mentelor de proiectare și control tehnic de calitate, ai secțiilor și atelie
relor prelucrătoare. S-au analizat soluții concrete de realizare a unor tra
tamente termice corespunzătoare, care să asigure parametri înalți de cali
tate la fiecare reper turnat. Au fost stabilite tehnologii de turnare noi sau 
îmbunătățite, precum și măsuri de asigurare a SDV-urilor necesare, a 
aparaturii de măsură și control. în cadrul programului comun elaborat, 
furnizorul și beneficiarii au stabilit sarcini și responsabilități precise. Un 
calcul estimativ arată că atit la „Neptun", cît și la întreprinderea meca
nică Cimpina se vor realiza — la nivelul unui an — economii de metal în 
valoare de circa 12 milioane lei. Consiliul orășenesc de control muncitoresc 
al activității economice și sociale va analiza lunar, sau ori de cite ori va 
fi nevoie, cum se aplică programul de măsuri elaborat“.

Așteptăm asemenea răspunsuri prompte, Ia obiect și din partea celor
lalte unități vizate.

descendent...

t-
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...Și așa s-a redus consumul de laminate la un milion de lei 
producție industrială (în procente)

Calitatea produselor 
competenței

Anul trecut, pe platforma indus
trială din Focșani și-a început ac
tivitatea una dintre întreprinderile 
moderne ale industriei ușoare : fi
latura de lină pieptănată. în tim
pul scurt care a trecut de la data 
debutului în producție au și fost 
obținute rezultate foarte bune. în 
primul an de activitate, nivelul 
planificat al productivității muncii 
a fost depășit cu 2.2 la sută, rezul
tat pe seama căruia s-a obținut o 
producție suplimentară de 60 tone 
fire. Inițiativele lansate în între
cerea socialistă au contribuit. în a- 
celași timp, la mai buna gospodă
rire și folosire a materiilor pri
me și materialelor, a energiei elec
trice. Față de plan, consumurile 
specifice de materiale au fost re
duse cu 4 la sută, iar la energia 
electrică s-a înregistrat o economie 
de 230 000 kWh.

Rezultatele menționate sînt tot 
atîtea dovezi ale afirmării compe
tenței profesionale a colectivului 
de muncă de aici, la care trebuie 
adăugat și subliniat în același timp 
faptul că ponderea produselor de 
calitatea extra și I în totalul 
producției obținute a depășit cu 3 
la sută cota prevăzută prin plan.

— Problema îmbunătățirii conti
nue a calității produselor, moder
nizarea acestora în consens cu e- 
xigențele tot mai mari ale benefi
ciarilor vor constitui și în acest an 
punctul central al preocupărilor 
întregului nostru colectiv de mun
că, arăta ing. Marin Broșteanu, di
rectorul filaturii. în acest scop, de 
exemplu, recent am introdus în 
fabricație un sortiment nou de fire

-terenul afirmării 
profesionale
speciale cu efect de bucleuri și no- 
peuri. Primele cantități au și fost 
livrate, noul produs fiind apreciat 
pentru calitățile lui. De altfel, 
ne-am propus să creăm 12 sorti
mente de fire noi in 30 de poziții 
coloristice, pe care să le prezentăm 
în acest an beneficiarilor în vede
rea contractării. Realizarea obiec
tivelor pe care ni le-am propus 
necesită de fapt ridicarea calității 
muncii de ansamblu. în toate veri
gile fluxului de fabricație. Iată de 
ce incă din prima lună a anului 
am luat măsuri pentru continuarea 
nregătirii profesionale a întregului 
personal, pentru calificarea unor 
noi muncitori în meseriile cerute 
de dezvoltarea producției. Se va 
acorda o atenție deosebită instrui
rii profesionale a ajutorilor de 
maiștri. reglorilor. personalului 
muncitor din cadrul controlului 
tehnic de calitate pentru ca aceș
tia să poată urmări și interveni cu 
maximă competență pe fluxul de 
fabricație in vederea asigurării 
unei înalte calități a firelor, elimi
nării oricărei forme de deșeu. 
Ne-am propus, de asemenea, să îm
bunătățim indicii de utilizare ai 
mașinilor din dotare, să perfecțio
năm tehnologiile de fabricație pen
tru a livra beneficiarilor numai 
produse de bună calitate și în can
tități suplimentare.

Dan DRAGULESCU ț 
corespondentul „Scîriteii"

In imagine : Aspect de muncă de 
la Filatura de lină pieptănată din 
Focșani.

*• ±.~ X.'-

BÎRLAD

Realizări în diversificarea producției 
bunurilor de larg consuni

Eforturile stăruitoare ce se depun 
la întreprinderea de confecții din 
municipiul 
slficării și 
tizează de 
90 la sută 
in acest an s-a înnoit. In primele 
două luni ale anului au fost intro
duse in fabricație peste 100 modele 
noi. atit pentru fondul pieței interne, 
cît și pentru cerințele de export. în 
vederea îmbunătățirii calității pro
duselor și creșterii simțitoare a 
productivității muncii, la atelierul 
nr. 1 cămăși se efectuează termo- 
colarea gulerelor și manșetelor.

Birlad in vederea diver- 
modernizării se concre- 
pe acum in faptul că 
din producția realizată

Colectivul de. oameni ai muncii 
de la I.C. Bîrlad vine in inlimpina- 
rea cerințelor pieței și eu o bogată 
colecție de cămăși cu minecă scur
tă. Astfel, pe lingă produsele din 
țesături de bumbac in amestec cu 
poliester sau poliester cu celofibră, 
in întreprindere se confecționează 
cămăși din țesături din in sau in 
cu poliester. Colectivul de muncă 
de la întreprinderea de confecții 
Birlad este hotârît să asigure pe 
piață noile produse pentru sezonul 
cald încă din perioada martie- 
aprilie. (Crăciun Lăluci).

întreprinderea mecanică 
de echipament hidraulic 

Galați 

Avantajele autoutilării
După cum ne informa inginerul 

Tănase Velea. directorul întreprin
derii mecanice de echipament hi
draulic Galați, la această unitate se 
manifestă susținute și rodnice pre
ocupări pentru autodotare. Este de 
menționat in acest sens realizarea 
unui strung pentru găuri adinei, 
care obține performante asemănă
toare celor înregistrate pe o mași
nă specializată străină, care astfel 
n-a mai trebuit cumpărată. Pină in 
prezent s-au executat 6 asemenea 
strunguri, alte 4 fiind in diferite 
faze de lucru. La aceste mașini se 
realizează cilindrii pentru echipa
rea tractoarelor cu încărcătoare hi
draulice. Prin conceperea și reali
zarea cu mijloace proprii a acestui 
strung s-au economisit pină in pre
zent circa 30 milioane lei valută. 
In direcția eforturilor de autodota
re mai amintim realizarea unei in
stalații pentru probat și montat ci
lindri. Prin intrarea ei în fluxul 
productiv, productivitatea muncii la 
respectivele puncte de lucru a spo
rit cu 60 la sută, iar calitatea pie
selor s-a ridicat. S-au mai execu
tat prin autodotare un strung echi
pat. necesar producerii cilindrilor 
de la servocilindru pentru tractoa
rele de 45 cai putere, prese hidrau
lice. strunguri pentru alte opera
ții etc.

Eforturile realizate de colectivul 
I.M.E.H, Galați, pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție sint eviden
țiate și de frumoasele rezultate 
obținute anul trecut : livrarea su
plimentară a 2 260 ridicătoare hi
draulice. a 10 instalații de tocat 
fibroase, precum și a unor piese de 
schimb in valoare de 4 milioane 
lei etc. Anul 1978 a debutat de ase
menea bine. Amintim doar că pro
ductivitatea muncii a fost îndepli
nită in proporție de 102 la sută. La 
obținerea acestor succese a contri
buit întregul colectiv, din rindul că
ruia remarcăm activitatea desfășu
rată de formațiile conduse de loan 
Matei, Nicușor Fluerar. Ștefan Fe
lea. Arghir Hagiu. de inginerii 
Ovidiu Ciocan. Marian Ilieș etc. 
(Dan Plăeșu).

în fotografie : aspect de muncă 
de la întreprinderea gălăteană.

Programul
(Urmare din pag. I)

de irigații
situație să-și găsească o rezolvare 
urgentă din partea forurilor in 
drept. Este insuficientă și ineficientă 
doyr corespondența purtată intre 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Ministe
rul Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții — care permi
te am narea termenelor de livrare 
prevăzute in contracte, cu toate con
secințele ce decurg de aici. Sint ne
cesare măsuri ferme, urgente. îneît 
șantierele de irigații să primească 
la timp și in cantitățile necesare 
utilajele tehnologice și materialele 
de construcție, pentru a realiza lu
crările potrivit graficelor stabilite.

Ce anume se cuvine subliniat 
în concluzie ? Incepind cu a- 
cest an, este posibil și necesar tot
odată ca activitatea de amenajare a 
noilor sisteme de irigații să intre pe 
un făgaș normal. Cu precădere se 
cer soluționate operativ problemele 
care condiționează punerea in func
țiune a amenajărilor prevăzute să 
fie gata pină cel tirziu la 1 mai și 
pentru care unitățile agricole și-au 
prevăzut prin plan să realizeze pro
ducții în condiții de irigare. Răspun
derea pentru rezolvarea acestor pro
bleme revine deopotrivă atit De
partamentului îmbunătățirilor fun
ciare, ca titular de investiții, cît și 
celorlalte foruri de resort cu sarcini 
bine definite în ce privește asigura
rea condițiilor tehnico-materiale ne
cesare pentru desfășurarea în ritm 
intens a lucrărilor pe șantierele noi
lor a-nenajări pentru irigații.

La Beregsău - într-o unitate model a zootehniei
® Metodele avansate de acum șapte ani sînt astăzi anacronice... și le iau locul tehnologii 
noi e Un muncitor îngrijește acum de trei ori mai multe animale • Prin creșterea sporului 

în greutate se vor livra suplimentar peste 125000 de porci
Ca și in celelalte sectoare ale agri

culturii, in zootehnie se ridică cu 
deosebită pregnanță — așa cum s-a 
subliniat la Conferința Națională a 
partidului — problemele modernizării 
producției și introducerii noilor teh
nologii in scopul sporirii producțiilor 
medii și totale și creșterii eficienței 
economice. în această privință s-au 
acumulat experiențe valoroase care 
merită să fie larg extinse și, tocmai 
pornind de la această cerință, ne pro
punem să prezentăm astăzi experien
ța colectivului unei mari unități 
agricole — întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea porci
lor Beregsău-Timiș — in domeniul 
promovării noului in tehnologie, al 
modernizării și creșterii producției.

Ce anume, elemente și rezultate 
conferă acestei unități rolul de avan
post al zootehniei moderne româ
nești ? Pentru a răspunde la această 
întrebare ar fi suficient să precizăm 
doar că aici, la Beregsău, cu șapte 
ani in urmă, a fost pusă Ia punct una 
din metodele care au revoluționat 
concepția și tehnologia de creștere și 

\îngrășare a porcilor. Dar acest răs
puns este valabil numai in măsura 
în care se referă la elementul de 
modernitate generalizat acum aproa
pe in toate complexele din țară, pen
tru că, între timp, la Beregsău, din 
tehnologiile aplicate in 1971 mai su
praviețuiesc doar 15 la sută. Efortul 
stăruitor spre modernizare, spre per
fecționarea pe baze științifice a or
ganizării producției și a muncii a 
culminat aici cu elaborarea unei noi 
tehnologii : creșterea porcilor in 
boxe etajate, cu proces de producție 
complet . mecanizat sau automatizat. 
Pentru a înțelege adevărata valoare 
a acestei tehnologii, imaginați-vă o 
unitate cu o capacitate de 50 000 ca
pete, servită și dirijată doar de doi 
muncitori și un șef de fermă, care 
produce intr-un an peste cinci mili
oane kilograme de carne.

Dar prin ce se detașează, de fapt, 
întreprinderea de celelalte unități si
milare din țară ?

— Desigur, rezultatele sînt cele 
care ne plasează în rindul acelor uni

tăți a căror activitate se ridică la va
loare de experiență — ne spunea to
varășul Florentin Cirpan, directorul 
întreprinderii. Tehnologiile de creș
tere in baterii, amenajarea boxelor 
pe grătare, alimentarea mecanizată 
și, mai de curînd, automatizată, 
teoretic erau cunoscute, dar pen
tru prima dată ele și-au găsit 
finalitate practică la noi. Si asta, 
pentru că am înțeles mai mult 
decît alții că singura cale de-a 
ajunge la ele este efortul propriu. 
Așa s-a născut și ‘dezvoltat aici o 
adevărată „unitate de construcție" de 
care se leagă, in cea mai mare par

te. întreaga metamorfoză a Beregsăn- 
lui. Este suficient să spun că acești 
oameni au început să schimbe tot 
ceea ce cu șapte ani in urmă era 
considerat ca o performanță de mare 
valoare. Alegind ca bază de referin
ță chiar anuj 1975, saltul de la 9 000 
la 25 000 de porci pe îngrijitor este 
aproape triplu, cum de altfel sînt și 
beneficiile. Dar in „laboratoarele" 
noastre au început să prindă viață 
idei noi, care au ca scop declarat 
eliminarea completă a intervenției 
directe a omului in procesul de in- 
grășare a porcilor.

— într-un domeniu în care se lu
crează, totuși, cu animale, nu cum
va există riscul ca automatizarea in
dustrială să aibă cu totul alte efecte?

— Aici, unde răspunzi de viața și 
sănătatea a 300 000 de animale, solu
țiile de risc ar însemna un faliment 
total. Dar transformările pe care ie 
preconizăm in baza de producție, în 
fondul genetic al animalelor sînt de 
natură să dea certitudine scopului 
nostru. O primă condiție este să asi
guri o sănătate perfectă tuturor ani
malelor care se introduc în îngrășă- 
țorii. Iar odată ajunși aici, să le 
creezi un regim de viață care să per
mită atingerea greutății de livrare 

exact la data stabilită. în sectorul de 
reproducție și creștere a tineretului 
porcin, noi am trecut acum la uni
rea acestor două sectoare, astfel in
cit grăsunul este trecut în ingrășă- 
tor.ie direct din boxa în care s-a 
născut. Această simplă înlăturare a 
stressului legat de schimbarea lo
cului înseamnă, economic exprimat, 
un cîștig de 25 grame pe zi la fie
care purcel, iar biologic ■— o vitali
tate și o robustețe sporite.

— Justifică aceste sporuri în 
greutate pierderile de suprafață utilă 
din acest sector ?

— Dispunem de prea puțin spațiu 

ca să ne putem permite să pierdem 
măcar cițiva centimetri pătrați pe 
animal. Raportarea trebuie făcută 
insă nu la un sector sau două, ci 
la ansamblul întreprinderii. Or. noi 
am ajuns, in prezent, poate la cea 
mai redusă suprafață utilă pe ani
mal — de numai 0.55 mp — și ne 
propunem să o micșorăm, pînă in 
1980. la 0,49 mp. Acest infim cîștig 
de suprafață, de numai 0.06 mp pe 
animal, la efectivul nostru echiva
lează cu capacitatea unui complex 
de 36 000 capete. De altfel, în acest 
cincinal, numai pe calea reducerii 
suprafeței utile pe animal vom pro
duce în plus, pe aceeași suprafață, o 
producție de carne egală cu aceea 
a unui complex de 90 000 capete. Dar 
în afară de aceasta, noi ne-am pro
pus să cîștigăm pe zi — prin crește
rea mai intensă a sporului în greu
tate — cel puțin două ore la îngră
șarea unui porc ; aceasta va face 
cu putință livrarea suplimentară, in 
acest cincinal, a 126 000 de porci. 
Consumul specific de furaje este 
planificat la limita minimă de 3,85— 
3,95 kg, dar pentru viitor avem in 
vedere ca fiecare animal să consu
me in jurul a 3 kg de furaje pe un 
kilogram spor de carne.

— Să înțelegem că aceste cifre ar 
reprezenta limite biologice absolute ?

— Categoric, nu. Dar, deocamdată, 
nu cunoaștem toate tainele geneticii 
pentru ca în următorii doi-trei ani 
să putem stăpini metodele de obți
nere a fenomenului de heterozis. 
Trebuie, de asemenea, să ne rapor
tăm la posibilitățile și cunoștințele 
noastre despre alimentație și — de ce 
să n-o spunem ? — chiar in domeniul 
tehnologiilor, știința nu și-a spus 
definitiv cuvîntul. Prin aplicarea le
gilor geneticii și selecției, chiar in 
acest an vom obține un hibrid nou 
prin încrucișarea a patru rase. Cer
cetările au dovedit că de,la fiecare 
rasă pot fi preluate anumite calități 
superioare și. îngemănate intr-un 
singur exemplar, vor întruni toate 
performanțele legate de viteza de 
creștere, consumul de furaje, randa
ment și altele.

Ar fi, desigur, încă multe' de spus 
despre această remarcabilă experien
ță in zootehnia românească. Ele
mentele de noutate din ultima vre
me — trecerea la tehnologii de creș
tere cu hale etajate, automatizarea 
proceselor de alimentație și de eva
cuare, microclimatul asigurat în to
talitate pe cale naturală — vor face 
ca productivitatea pe muncitor, ca 
de altfel și gradul de ocupare pe 
unitate de suprafață, prevăzute pen
tru ultimul an al cincinalului, să 
atingă niveluri comparabile cu ori
care îngrășătorii din lume. Am in
sistat asupra lor nu numai pentru a 
evidenția ceea ce pot realiza acești 
oameni pasionați de promovarea 
noului pentru creșterea și moderni
zarea producției, sporirea eficienței 
economice, ci și cu speranța că ele 
vor atrage atenția și vor stîrni un 
interes și mai mare în rîndul spe
cialiștilor din acest domeniu, vor 
schimba o anumită mentalitate de
pășită despre noțiunea de progres în 
zootehnie, dar mai ales despre căile 
pentru afirmarea lui puternică in 
producție.

Iosif POP 
Cezar IOANA
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< Spirit critic militant 
în promovarea valorilor autentice,

'.....  —paSWne
.......... r pozitive ale 
literar-artistice actuale

Iff
Cit de important este, 

oare, rolul muzicii în edu
carea tinerei generații ? Cit 
de departe 
țiunea sa 
proces și 
cota-parte 
muzicianului față de pregi 
tirea pentru viață a tînăru- 
lui de azi. maturul de mii
ne ? Ce fel de muzică „ne 
trebuie" și care e. oare, 
muzica ce „nu ne trebuie" 
pe imensa scenă pe care o 
constituie viata muzicală a 
tării ? Iată întrebări care 
revin des, in ultima vreme 
mai ales, in discuțiile noas
tre. un subiect de dezba
tere amplă, cuprinzătoare, 
pasionată și pasionantă, 
sperăm, lucidă si responsa
bilă. serioasă și temeinică. 
Iată probleme ce se pun 
atunci cind vorbim despre 
formarea conștiinței socia
liste și prin muzică. S;n- 
tem, noi. compozitorii, ade
seori țentați să simplificăm 
lucrurile, să le abordăm sub 
aspectul lor cel mai direct, 
mai frust, mai pragmatic, 
gindindu-ne că acestei sar
cini i-ar putea răspunde o 
muzică declarativă, cu 
demnuri exprimate în 
vinte 
puțin 
crări 
ne-am 
mim 
lă“ si. 
opunem celor „fără tema
tică actuală".

A crede așa înseamnă a 
schematiza pină la absurd 
lucrurile, înseamnă a redu
ce totul la o singură linie 
trasă cu creionul facil al 
comodității în gindire. în
seamnă a refuza să vezi lu
crurile puțin mai adine, in 
conexiunea lor firească si 
în adevărata lor complexi
tate.

A crede așa înseamnă a 
confunda muzica, in aspec
tele ei esențiale, cu o con
ferință aridă, o demonstra
ție științifică riguroasă sau 
o lecție de gramatică ; toa
te acestea, ca și muzica, au 
menirea să ne convingă de 
ceva — și ne conving dacă 
sint bine făcute, cu mijloa
cele care li se potrivesc. Nu
mai că, în timp ce în exem
plele de mai sus acționăm, 
de obicei, cu noțiuni exacte, 
exprimate si vehiculate cu 
sau fără har. adresîndu-ne 
mai ales gindirii, muzicii 
nu-i rămine decit șansa de 
a ne interesa, de a ne în
călzi sau revolta, de a ne 
emoționa, de a ne convinge 
utilizind exclusiv mijloacele 
sale specifice. sunetele.

Cum ar trebui să fie o 
asemenea muzică ? Va 
trebui ea să fie 
sau „grea", cu sau 
cuvinte, avangardistă 
„academizantă" ? Iată 
trebări care nu 
după părerea mea, 
cit un singur răspuns 
ne duce direct la esența 
problemei : muzica va pu
tea fi de orice gen. de orice 
orientare stilistică si în 
orice tehnică de compoziție, 
dar va trebui să aibă. în 
mod obligatoriu, calitate. 
Ea va trebui să aibă valoa
re. ea va trebui să aibă 
acea substanță care 
dea trăinicie și care

poate merge ac- 
in sus-numitul 

care este, oare, 
a răspunderii 

:ă-

mai mult sau 
meșteșugite, în 

pe care, între 
obișnuit să le 

„cu tematică actua- 
prin aceasta, sâ le

VALOAREA CREAȚIEI
MUZICALE Șl EDUCAȚIA

PUBLICULUI
nici o cercetare muzicolo
gică expertă, nici un critic 
reputat nu pot și n.u au 
dreptul să nu țină seama 
în aprecierea valorii unei 
muzici de reacția, opinia 
destinatarului său, ascul
tătorul, seismograful real, 
autentic ai emoției artisti
ce. Pentru mine, noțiunea 
de valoare este insepara
bilă in artă de aceea 
emoție, 
valorii 
rind in 
emoția 
înălțimea la care a urcat 
mercurul din termometrul 
sufletului, dacă așa ceva ar

manual școlar sau un

de 
iar dimensiunea 
stă în. primul
gradul in care 
s-a născut, in

un
profesor de educație fizică. 
Nu stă in puterile și in na
tura ei să o facă astfel. Dar 
generația aceasta tinără, 
îndemnată consecvent și, 
mai ales, cu talent și cu 
dragoste să asculte muzică, 
pusă continuu in contact cu 
producții sonore de calita
te. Îndrumată mai 
școală să iubească 
să o înțeleagă, să 
purtată pe aripile 
creadă în muzică și. even
tual. să și încerce să o 
practice, cu mijloacele ce-i 
stau fiecăruia la indemină 
(și Festivalul național „Cin-

ales in 
muzica, 
se lase 
ei. să

bui acum să demonstrăm 
incandescenta sentimentelor 
trezite și a ideilor puse in 
mișcare de șansoneta clasi
că franceză, de exemplu ? 
Marii autori-compozitori ai 
genului ne stau la dispo
ziție, indiferent că se nu
mesc Georges Brassens, 
Leo Ferre sau Gilbert Bă- 
caud. Dar de ce să căutăm 
atit de departe și să nu ve
dem lingă virful nasului, la 
noi. cum cu un inventar re
dus la o chitară, o voce, un 
text și. eventual, o melodie 
(aceasta din urmă nefiind 
absolut necesară, de multe 
ori), toate patru mai bune

in
ca
rnai

Concert simfonic la liceul de muzică „Ion Vidu" din Timișoara
Foto : E. Dichiseanu

„ușoară' 
fără 
sau 
în- 
au, 
de- 

care

să 
să o 

facă să ajungă la inima și 
la sufletul ascultătorului. Și 
cine altul decît ascultătorul 
poate să-i confere titlul de 
noblețe, care este valoarea? 
Nici o comisie din lume.

schemă 
la 
Si 
zi.

care 
poa- 
ceea 
deci

exista, in contactul cu ope
ra de artă. Valoarea „rece" 
nu mă interesează aici, per
fecțiunea sterilă nu mâ 
poate avea ca partener in 
acest contact. Contactul, 
lipsit de osmoză, lipsit 
de pătrundere, rămine ex
terior, 
mea si 
ența in 
loc de 
nală muzica trebuie să aibă 
forța de penetrație a glon
țului cu care Maiakovski 
compara puterea cuvintu
lui poetului („cuvîntu-i 
glonț..."). Numai că „glon
țul" nostru nu poate îm
pușca doi iepuri dintr-oda- 
tă. El trece printre iepuri 
atunci cind ne închipuim că, 
atîrnînd de partituri titluri 
„ce din coadă au să sune", 
lipind cu gumă arabică cu
vinte ademenitoare pentru 
primul naiv care le citește, 
contribuim cu ceva la cauza 
nobilă a educării si formă
rii conștiinței socialiste a 
semenilor noștri. Dimpotri
vă, idei mari și subiecte 
grave, stanțate pe o mu
zică „de serviciu", sînt de
servite. sint minimalizate si 
bagatelizate de aceasta, 
chiar dacă, uneori, notele 
din partitură corespund 
perfect cutărui sau cutărui 
standard. Dar ferice de a- 
cela care va găsi idei 
ginale pe care le va 
în cuptorul sufletului
— dacă acolo arde 
flacără

tarea României" oferă ca
drul cel mai propice si cel 
mai organizat pentru așa 
ceva), generația aceasta se 
va îmbogăți incet-încct cu

rămine in afara 
nu mă poate influ- 
nici un fel. Ca mii- 
influențare emoțio-

Puncte de vedere 
de Dumitru 
CAPOIANU

ori- 
topi 
său 

vreo
și le va turna 

în forme fără cusur. EI va 
reuși să scoată, sigur, din 
siderurgia aceasta a crea
ției metalul „glonțului" lui 
Maiakovski.

Muzica 
virtuți 
nu ne 
în mod

nu poate avea 
de enciclopedie si 
poate învăța nimic 
direct, așa cum face

oameni sensibili, mai buni, 
mai bogați sufletește, cu un 
orizont mai larg si cu inima 
gata să tresalte la cel mai 
mic impuls din afară, venit 
de la viața din jur. din cer
cul în care se mișcă sau de 
la societatea în care-și ros- 
tuiește fiecare existența. 
Oamenii aceștia vor simți 
oameni lingă ei, pretutin
deni unde se vor afla și 
vor ti ei înșiși oamenii din 
jurul celor deopotrivă lor. 
Ajutorul muzicii la.trezi
rea unei conștiințe sociale, 
și socialiste este, cred eu. 
o investiție cu termen lung 
de amortizare, o construcție 
migăloasă, al cărei benefi
ciar va intra in posesia ei 
intr-o zi nu prea îndepăr
tată.

Și toate acestea exclu- 
zind de la bun început aju
torul cuvintului în muzică
— mă refer la acel cuvin t 
care joacă rolul de „cirjă"
— vorbind doar de muzica 
„in stare pură", ușoară, 
grea sau de orice gen. dar 
de calitate. Ar mai fi oare 
nevoie acum să lăudăm 
virtuțile educative ale mu
zicii cu text, ale cintecului 
de muzică ușoară, de pildă, 
atit de răspîndit în marile 
mase de tineri și. de ce nu. 
și de virstnici ? Ar mai tre-

sau mai proaste, după caz 
și posibilități „creatoare", 
cu aceste patru elemente 
doar, la îndemîna oricui 
azi. scoli o sală întreagă in 
picioare, o aprinzi și o faci 
să ardă în jurul tău ceasuri 
întregi?! Fenomenul- acesta 
social, pe care unii ii nu
mesc mai mult sau mai pu
țin adevărat ..folk", iar .alții 
îl categorisesc exclusivist 
drept „muzică tinără", am
bele definiții avînd serioa
se procente de eroare, este 
un fenomen pozitiv și lău
dabil în sine, de clar și di
rect profit pentru forța e- 
ducativă a cintecului ușor 
și pentru primul pas pe 
care tinărul îl face către 
muzică, luînd o chitară in 
mină și cintind pe ea doar 
două sau trei acorduri, deo
camdată. Nu-i prea cred pe 
aceia pare . tună și fulgeră 
împotriva chitarelor si a 
celor două acorduri, dar 
sînt gata să vin lingă cei 
care ar vrea să dea tineri
lor neștiutori de muzică a- 
cordul al treilea și al pa
trulea. al zecelea si ai o 
sutălea ! Să-i învățăm să 
cinte bine, să-i inițiem in- 
stituționaiizat in minuirca 
muzicii. în alegerea texte
lor. să-i educăm in așa fel 
incit ei înșiși să respingă 
prostul gust, grosolănia si 
hidoșeniile găunoase de 
care sînt pline uneori pro
ducțiile genului. căci. 
VTind-nevrînd. trebuie să 
recunoaștem că s-a născut 
un gen. Și să nu-i hulim pe 
animatorii lui. ci să venim 
lingă ei și. eventual. în lo
cul lor. căci ei fac bine 
st.rîngind laolaltă pe pasio- 
nații genului. îndrumindu-i 
cum se pricep și ei si, poeți 
fiind, de obicei (n-am prea 
văzut compozitorii pe bari-

cadele genului), se pricep 
mai ales la poezie. A venit 
însă vremea, cred eu. să-i 
ajutăm pe tinerii aceștia 
talentați și entuziaști să 
urce, puțin cite puțin, șta
cheta „prestației" muzicale a 
„folkiștilor". A venit, cred, 
vremea să nu mai facem 
pe mofturoșii, să nu mai 
întoarcem spatele unei 
realități, care, cu sau fără 
noi. există si prinde teren. 
Fără noi, compozitorii. lu
crurile vor merge mai de
parte așa cum vor putea și 
orice pretenție de calitate 
muzicală iși va pierde, cu 
vremea, orice urmă de le
gitimitate. Cu noi. înrolați 
voluntar și cu pasiune în 
războiul pe care ar trebui 
să-I declarăm ignorantei 
muzicale, genul ar putea 
progresa, practicantii lui 
(care se numără, am auzit, 
cu miile si. dintre ei. des
tul de multi posedă un ta
lent nativ adesea remarca
bil). ar putea să vadă 
mai departe, ar căpăta te
meiul cunoștințelor muzi
cale pentru a căuta și alt
ceva decit cele două, trei 
acorduri și aceeași 
melodică agasantă 
se mărginesc acum, 
te ar și găsi. într-o
ce caută... Să sărim 
în ajutorul animatorilor 
de gen și să deschidem 
larg ușile muzicii pentru 
cei care vor să intre în ea. 
Selecția naturală va func
ționa atunci automat și 
precis, iar bunul gust va 
îndepărta de la sine con
trafacerea. impostura si a- 
roganța. Să ținem cursuri 
de alfabetizare muzicală 
pentru toți cei care ar vrea 
să le urmeze (si ar vrea 
multi, cu siguranță...), să-i 
îndrumăm in cenacluri mu
zicale pe lingă întreprin
deri sau, de ce nu, pe 
lingă școli sau universități. 
Și mai ales să nu-i oprim 
să cinte.

Un exemplu, floare rară, 
ce-i drept, l-am mai a- 
vut săptăminile trecute 
in sala de la subsol a 
Uniunii compozitorilor cu 
Școala populară de muzică 
din Brașov și cu omul de 
lăudat care o animă. Ed
mond Deda. Am auzit. în
tr-o prezentare-cenaclu. 
glasuri tinere cintind îngri
jit și decent, în aranjamen
te pline de bun gust și de 
fantezie, un repertoriu în 
compunerea căruia ei înșiși 
erau implicați plenar. A 
fost o seară care m-a în
demnat să scriu rinduriie 
de față, pentru că mi-a a- 
rătat că inițiativa, dublată 
de talent și pasiune, dă 
roadele așteptate, la Bra
șov. Să facem mai multe 
scoli ca aceasta și vom fi 
pe drumul cel bun. Muzica 
poate acționa, printr-o te
rapie îndelungată, asupra 
conștiinței umane, sensibi- 
lizînd oamenii, făcîndu-i 
mai buni, mai umani, mai 
deschiși către tot ce e fru
mos și tot ce înseamnă 
„mai bine". Aceasta mi se 
pare a fi contribuția ei de 
căpetenie la formarea unei 
ființe umane cu o înaltă con
știință a binelui, a adevă
rului, a frumosului, a ome
niei si a dreptății. în fer
tilizarea terenului^ pe care 
se vor sădi conștiințe clare 
și trainice, pe care se va 
clădi edificiul înțelegerii 
superioare a lumii si a sen
sului in care merge ea. mi 
se pare că stăydatoria noas
tră din ceasul de fată.

D VERS
în laboratorul de fizica al liceului din lernut

Probleme ale perfecționării învățămîntului

COLOCVIUL DIRECTORILOR

acelor

Alba s-a 
Jibotea- 

la Școala 
o

realizarea 
la un nivel cali
tativ superior a 
pregătirii munci- 
specialiștilor de

concrete de acțiune 
viață, in 

hotărîrilor Confe-

FAPTUL

.•/Xw.V.W.V.V.'.*

• SIBIU. 
filologie și 
Institutului 
perior din 
timp de două zile, cu participa
rea catedrei de limbă germană 
și a unor lectori universitari 
din R. D. Germană, un simpo
zion dedicat dramaturgului ger
man Bertolt Brecht (1898—1956) 
cu prilejul împlinirii a 80 de 
ani de la naștere. în orașul Cls- 
nădle se desfășoară (intre 1 și 
7 martie) „Săptămina culturală 
cisnădiană". în acest cadru s-a 
deschis o expoziție de artă plas
tică cu lucrări dc Elena Sirbu, 
Modjesch Rezi. Nicolae Lepșa 
și Gerhard Roth. (Nicolae Bru- 
jan). O IALOMIȚA. La Slobo
zia a fost editat, in redacția 
Comitetului județean de cultură 
și educație socialistă și a Mu
zeului județean de etnografie, 
volumul de studii și comunicări 
de muzeologie, arheologie, isto
rie și etnografie intitulat „Ia
lomița după prima publicație 
apărută cu 100 de ani in urmă 
in județ". (Lucian Ciubotaru). 
® MARAMUREȘ. Teatrul dra
matic din Baia Mare a prezen
tat cea de-a patra premieră din 
actuala stagiune cu 
Strindberg" de Fr. 
Regia artistică este 
Petre Popescu de 
„Lucia SturdZa Bulandra' 
București, iar

La Facultatea 
istorie din cadrul 
de învățămînt su- 
Sibiu a avut loc,

piesa „Play 
Diirrenmatt. 
semnată de 
la Teatrul 

i“ din 
scenografia de 

Victor Crețulescu. (Gh. Susa). 
• CONSTANȚA. Sub titlul „Is
toria poporului român oglindită 
în filme", întreprinderea cine
matografică județeană Constan
ța a organizat o serie de con
cursuri cu public gen „Cine știe 
ciștigă" in orașul Constanța și 
în numeroase localități din ju
deț. (George Mihăescu). ® SA- 
LAJ. în 
zate. in 
poziții : 
la Casa

județ au fost organi- 
acefte zile, citeva ex- 
de monotipie. deschisă 
de cultură din Jibou.

de către artistul Demeter Atila; 
de artă populară, la căminul 
cultural din comuna Crasna, 
care cuprinde un număr însem
nat de obiecte ca ștergare, co
voare, costume populare și alte 
creații ale artiștilor amatori din 
zonă ; de fotografie artistică, la 
Casa de cultură din orașul Cehu 
Silvaniei, cu sprijinul membri
lor cercurilor foto din oraș și 
localitățile învecinate ; la Șim- 
leu Silvaniei expune un grup 
de plasticieni amatori. (Ion 
Mureșan). O BACAU. „Confi
gurări ale tradiției în arta con
temporană românească" — se 
intitulează expoziția de pictură 
și sculptură deschisă la Gale
riile de artă din Bacău, care 
valorifică tradiții de prelucrare 
a lemnului in țara noastră. Ac
torii Teatrului dramatic „Baco- 
via" au înscris pe afiș o nouă 
premieră : „în ceasul al 13-lea“ 
de D. Solomon. Regia este sem
nata de Letiția Popa, iar sceno
grafia aparține lui Ștefan Geor
gescu. (Gh. Baltă). 9 TULCEA. 
La Horia a avut loc o dezbatere 
pe tema „Creația 
valorificarea ei în 
neitate". organizată 
Deltei Dunării din
muzeul Deltei Dunării a susți
nut la căminul cultural din co
muna Turcoaia simpozionul „Va
lorificarea și protejarea patri
moniului cultural-national în 
județul Tulcea. Descoperiri ar
heologice recente", urmat de 
proiecții de filme documentare. 
(E. Mihăilescu). © V RANCE A. 
„2050 de ani 
primului stat 
independent" 
sub care au
județului o serie de acțiuni or
ganizate de întreprinderea ci
nematografică : proiecții de fil
me românești cu caracter Isto
ric. medalioane cinematografice, 
dezbateri. (Dan Drăgulescu).

populară și 
contempora- 

de muzeul 
Tulcea. Tot

de la constituirea 
dac centralizat și 
— este genericul 
lpc în localitățile

După o îndelungată si de
plin izbutită prezentă in 
spațiul prozei, Francisc 
Păcurariu revine la pasiu
nea sa dinții, poezia. Să ne 
amintim că primul său vo
lum a fost o plachetă de 
versuri. „Psalmii neliniștii", 
publicată in 1942, dar de a- 
t.unci preocupările scriitori
cești s-au deplasat spre e- 
seistica și istoria literară 
inspirate din creația latino- 
americană 
timp, au 
parate de 
puțin prin 
o lucrare 
prozei noastre contempora
ne. Fără a se fi îndepărtat 
totuși definitiv de chemă
rile dintru inceput (in 1967 
publică o retrospectivă liri
că „Priveliștile lumii"), abia 
în ultimul timp revenirea 
în spațiul poetic este mar
cată printr-un nou volum.

„Solstitiu de iarnă", apă
rut Ia editura „Dacia", mar
chează o nouă virstă lirică 
atit ca tonalitate, cit și, mai 
cu seamă, ca preocupări. 
Meditația poetică asupra 
timpului împrumută între
gului volum o gravitate so
lemnă. desfășurată în ver
suri ample, cu o muzicali
tate interioară care tran
scrie vibrațiile secrete in 
fața acestei curgeri neîntre
rupte. Totul se așterne calm 
si pașnic, fără mari gesturi 
patetice, deoarece poetul a 
dobîndlt. după un îndelung 
exercițiu, echilibrul apolinic 
al omului de cultură 
stient de relativitatea 
nificației faptelor, de 
lectica valorilor. Fără 
doiaiă. nu ne aflăm în fața 
unor precepte filozofice de
ghizate liric, ci, dimpotrivă, 
in fața unei poezii care-și 
asumă întrebările filozofiei 
pentru a Ie decanta printr-o

și. in ultimul 
fost .deplin aca- 
roman. unde, cel 
„Labirint", a dat 
reprezentativă a

experiență proprie. între
gul ciclu cuprins sub titlul 
generic „Testament" îmbi
nă solilocviul filozofic, re
flexiv, general cu desfășu
rarea lirică tensionată de 
participarea nemijlocită la 
desfășurarea evenimente
lor. Numai că poetul cro
nometrează și aici, aseme
nea lui Camil Petrescu, 
mersul lucrurilor după cea
sul său interior, în stare să 
accelereze sau să inceti-

con- 
sem- 
dia- 
în-

î»
„Colocviul directorilor" este in rea

litate un schimb periodic de expe
riență intre directorii liceelor bucu
reștene. De vreo trei ani. trimes
trial. la aceste întîlniri — iniția
te de Comitetul municipal de partid 
și Inspectoratul școlar al Capitalei — 
sint dezbătute probleme fundamenta
le. de stringentă actualitate ale vie
ții școlare, ale conducerii și desfășu
rării procesului de pregătire pentru 
muncă și viață, de educare comunis
tă. revoluționară a elevilor.

Programul schimbului de experien
ță organizat in acest al doilea tri
mestru al anului școlar a avut ca 
temă „Stilul de muncă al conducerii 
școlii, al organizației de partid și al 
comisiilor metodice în vederea per
fecționării metQdelor de predare pen
tru creșterea eficienței invățămîn- 
tului". Dincolo de titulatură, destul 
de generală, de fapt s-a discutat des
pre condițiile 
pentru transpunerea în 
practica școlară a 
rinței Naționale a 
partidului privind 
realizarea unei 
noi calități in 
toate domeniile 
construcției socia
liste din patria 
noastră, despre cc 
înseamnă lupta 
pentru calitate in 
procesul ’ ’
vățămîntui 
participanții 
și secretari 
partid din 
au considerat, 
tățit, că o asemenea temă 
teresează acum în cel mai inalt 
grad toate colectivele profesorale, 
pe toți comuniștii de la catedră. 
De asemenea, s-a considerat, nu fără 
temei, că locul cel mai adecvat 
pentru o asemenea dezbatere este 
liceul de matematică-fizică „Ion Ne- 
culce", același care, în urmă cu zece 
ani, începea experimentul pedagogic 
— generalizat astăzi în întregul în
vățămînt liceal — al predării tuturor 
disciplinelor de studiu în cabinete, 
laboratoare și ateliere de profil, pen
tru cit mai organica îmbinare a no
țiunilor științifice, teoretice, generale, 
cu aspectele lor. aplicative, practice.

Dezbaterea ternei înscrise pe ordi
nea de zi-a fost precedată de vizita
rea cabinetelor, laboratoarelor și ate
lierelor liceului, de urmărirea „pe 
viu" a predării unor lecții, in contex
tul tehnicii didactice moderne, al 
muncii practice-productive a elevi; 
lor. Un film cu aceeași tematică și 
un referat prezentat de directorul 
liceului-gazdă (susținut și el prin 
mijloace audio-vizuale moderne) au 
oferit punctele concrete de referință 
pentru discuții. Dar. și acesta este 
principalul merit al întregii acțiuni, 
nici unul dintre participant! nu s-a 
mărginit la observații protocolare, la 
amabilități adresate gazdelor sau or
ganizatorilor. ci a punctat cu seriozi
tate și spirit de răspundere acele 
aspecte care solicită maximă atenție, 
de care depinde ridicarea nivelului 
calitativ al procesului instructiv- 
educativ.

S-a subliniat că învățămintul li
ceal bucurestean, ca și din întreaga 
țară, dispune de o bază materială co
respunzătoare realizării unui învăță
mînt modern. Dar pentru atingerea 
acelui nivel calitativ superior, formu
lat drept obiectiv 
mentele de partid, 
eforturi creatoare,

petență profesională, în direcția 
profilării și utilizării mai pronunțate, 
mai directe, a zestrei didactice a șco
lii în scopul înfăptuirii sarcinilor po
litice. instructiv-cducative, ale fie
cărei discipline de studiu în parte și 
a tuturor în ansamblu. Observația 
este cu atit mai întemeiată pentru 
liceele care, ca și liceul-gazdă, și-au 
schimbat recent profilul (în urma 
măsurilor stabilite de conducerea 
partidului pentru perfecționarea în- 
vățămîntului de toate gradele) și 
care trebuie să acționeze mai ener
gic, mai hotărît pentru amenajarea 
cabinetelor, laboratoarelor și atelie
relor necesare predării disciplinelor 
noilor profiluri.

S-a relevat că organizarea și des
fășurarea pregătirii profesionale a e- 
levilor. sub aspectul însușirii tehni
cii moderne, dar și ai formării de
prinderilor practice directe de muncă 
în meseria de profil. . 
lacune, liceele bucureștene 
adăugat, unitățile

O inițiativă 
a Comitetului municipal 

București al P.C.R.

prezintă încă 
și. am 

liceale din alte lo
calități din țară 
— avînd in față 
un cimp amplu 
de acțiune pentru 
crearea 
condiții obligato
rii in

instructiv-educativ din !n- 
liceal. Organizatorii și 
— directori de licee 
ai organizațiilor de 

unitățile respective — 
pe deplin indrep- 

asemenea temă in- 
în

timpul. Nu ne așteptăm ca 
poetul să exulte in fața 
victoriei, emoția sa e cen
zurată de acel simț al re
lativului de care aminteam, 
dar și de conștiința obirși- 
ilor aspre și dureroase : 
„Eu sînt din căzniți. Din 
cei de pe roată. / Din sîn- 
gele ce-a-necat lumea toa
tă. / Săminfă din săminfa 
celor răstigniți’'. Purtînd nu 
numai însemnele răzvrăti
tului învins, ci și spiritul

Francisc PACURARIU

prioritar în docu- 
sînt necesare încă 
inițiativă și com-

torilor calificați și
miine : locuri adecvate de practică, 
de muncă efectivă pentru fiecare e- 
lev ; încadrarea ca profesori îndru
mători a celor mai competenți ingi
neri și maiștri din producție ; fuzi
unea organică a disciplinelor știin
țifice cu cele de profil tchnic-profe- 
sional.

Referindu-se constant la tema în 
discuție, participanții și-au exprimat 
convingerea că 
lului comunist 
colectiv școlar 
rea neabătută

cheia de boltă a sti- 
de muncă al oricărui 
o constituie înfăptui- 

a liniei politice a 
partidului, întărirea rolului conducă
tor al organizației de partid în în
treaga viață a școlii. în liceul vizitat, 
după cum s-a arătat, deciziile pri
vind modernizarea conținutului, în
făptuirea unității învățămîntului cu 
cercetarea și producția, reprofilarea 

. liceului sînt și rodul unor dezbateri . . 
fructuoase în adunările de partid.

Rodnic, în esență, „colocviul direc
torilor" 
sat deschise atenției, 
răspunderii 
de aspecte 
calitative a 
și educație, 
mă de analiză și discuție 
tinuare 
organizațiilor de partid din licee, or
ganelor și organizațiilor locale de 
partid. Modalitate de îndrumare a 
comuniștilor de la catedră, „colocviul 
directorilor" se înscrie ca o expe
riență pozitivă a Comitetului muni
cipal de partid București ; astfel se 
realizează acea sarcină importantă, 
subliniată din nou de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la recenta Conferință a 
U.A.S.C.R., ca șl comitetele județene 
si orășenești de partid să acorde o 
atentie mai mare activității institute
lor de învătămint. ca de altfel bunei 
funcționări a școlilor de toate gra
dele. Ele trebuie să asigure condu
cerea procesului complex, care se 
desfășoară practic in aproape toate 
județele țării, de ridicare în ansam
blu a nivelului învățămîntului din 
tara noastră.

de licee din București a lă- 
competenței, 

oamenilor școlii o seamă 
principale ale ridicării 
procesului de invățămint 
pe care le-a oferit ca te- 

în con- 
colectivelor profesorale,

Florica DINULESCU

meu de răscolit nisip / 
necu- 

deopotrivă,
sul 
tresare pe-o clipită 
prinsul”. Cum, 
cu toate îndoielile și cu tă
gadele, și cu neliniștile, iși 
află certitudinea de nez
druncinat în regăsirea e- 
ternă in spațiul gliei : 
„Orice s-ar spune, cea din
ții e glia / din care ne-am 
născut ca griul sau porum
bul. / Cind vine clipa să ne 
soarbă veșnicia t doar ea 
ne fine de picioare, grea

„Solstițiu de iarnă“
nească desfășurarea. Ast
fel, rememorînd anotimpul 
distrugător al războiului, 
imaginile se derulează cu 
o rapiditate care amintește 
natura 
cesta 
Anul 
Totul 
piclă, 
ram pe 
pămintului / spre 
spre miine, spre zare ? / 
In miezul adine era golul. 
/ Jur-imprejur codrul de 
morți, riul de leșuri, t Me- 
litâ mitraliera. Fierbea-n 
clocot nămolul. / Călcam pe 
frafii uciși ca pe vinete 
preșuri”. Suflul unei istorii 
trăite răzbate în tot acest 
ciclu conceput astfel incit 
să sugereze evoluția, dru
mul ascendent ai omului 
în această confruntare cu

cataclismului : „A- 
a fost începutul,

zero al timpului, t 
se năștea dintr-o

dintr-o uitare. I Că- 
bocanci pecetea 

moarte.

numită Stefan cel 
/ Și există vecia fără 
/ Numită omul care 
nu are. / De aici in-

etern învingător al revolta
tului țintind spre mai 
bine, o asemenea poezie nu 
se sfiește să-și elogieze 
istoria : „Există o clipă 
numită Decebal. / Există o 
clipă 
Mare, 
hotar 
nume
cepem. Din cei de la Bo- 
bîlna. / Din ceata lui lan- 
cu. Din gloata lui Horia. / 
Zadarnic ne seceră viețile 
Cirna : / Noi sintem nemu
rirea. Istoria. / Și sintem 
timpul. Sintem acest pă- 
mint / Plin de oasele noas
tre. ! Pînă-n cele mai înde
părtate stele-albastre / ve 
noi ne-a răscolit de-aicea 
orice vint. / Cind îl descriu 
— îmi plămădesc un chip. 
/ cind mă ghicesc — îi des
cifrez cuprinsul / Și-n pa-

ca plumbul. / tn fiecare 
centimetru-al ei / e o fîn- 
tină din care poți vedea 
din veac în veac / cum lu
crurile lumii cu oarece te
mei / se fac și se desfac”.

Dacă acest ciclu, „Testa
ment", definește într-o mo
dalitate ce se inspiră nu o 
dată din epic raportul 
creatorului cu istoria, par
tea de început a 
simbolic denumită 
are o determinare
gtcă, vizînd deopotrivă ra
porturile creației cu eter
nitatea și ale creatorului 
cu lumea. Mai puțin unitar 
decit celălalt ciclu, acesta 
posedă totuși un evident 
plus de lirism, o mai lar
gă deschidere spre 
puternică a poeziei 
vane. Nu ne oprim 
zia de iubire, caldă

risire crepusculară, și nici 
la acel mănunchi de „me
ditații", ci la o singură 
poezie care ni se pare eloc
ventă pentru a defini na
tura sensibilității poetului: 
„Ceas de vară". într-o 
continuitate blagiană, poe
tul înalță o laudă neînvin
sei naturi, forței eterne de 
regenerare : „Cimpia se 
pregătește să moară. Sini 
pline / cărările toate de o- 
semintele rodului nou. / 
Curg de pretutindeni riurî 
de aspre semințe, / bulbli-și 
dezvăluie carnea. crapă, 
păstăile-n ceasul / de foc 
al amiezii. Nunta / de taină 
a rodului geme-n cimpie.! 
Trecem pină-n genunchi 
printre lujeri / frinfi, prin
tre spice răpuse, sub crengi 
schingiuite. / Aceasta-i me
nirea străveche a verii : 
cind rodul / se-ncarcă de 
seve, de soare, de deplină
tate, / redind armonia ega
lă cu sine a sferelor, calma 
și desăvirșită-mpUnire 
celor ursite să fie 
cu eternitatea, / e 
cind coasa și secera, 
custura / sau reci și
se mașini, il preschimbă / 
în boabe, magiunuri, tărițe 
/ faini, aluaturi și terciuri / 
din care-și hrănesc 
tele vremelnicia”. 
noaștem în aceste 
dar nu numai aici, 
nea adevărată a i 
mului care circulă
ran în întreaga poezie, re
sursele vitalității 
lui lui Francisc 
rariu. Prin „Solstițiu 
iarnă", poetul stabilește 
echilibru creator intre 
rism și cultură, marcind 
moment nou în călătoria sa 
artistică.

a 
vecine 
ceasul 
malul, 
tăloa-
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cărții, 
„Sisif", 
axiolo-

tradiția 
transil- 
la poe- 
mărtu-

1 / clipi- 
Recu- 

versuri, 
. origi- 
optimis- 

subte-

lirismu- 
Păcu- 

de 
un 
li- 
un

Emil VASILESCU

I
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Performanța 
arcașilor"»
Echipajului „Arcașii lui Stefan" 

de la Școala generală nr. 3 din 
Suceava, participant la expe
dițiile „Cutezătorii”, i-a fost 
conferit premiul special al ju
riului „pentru cercetări com
plexe pe teren”. Este pentru a 
patra oară, in ultimii cinci ani, 
cind micii „arcași” suceveni fac 
dovada talentului și pasiunii 
lor in cercetarea naturii, numă- 
rindu-se și printre deținătorii 
trofeului „Busola de aur" și ai 
trofeului „Chemarea munților". 
Este — să recunoaștem — o 
performantă.

Vrind să aflăm și alte amă
nunte din activitatea acestui e- 
chipaj, l-am căutat pe „geolo
gul" expediției din 1973, Mo- 
canu Vasile, unul din câștigăto
rii „Busolei de aur".

— 11 găsiți la București — ni 
s-a răspuns. Elevul de atunci 
este acum student la geologie- 
geodezie.

Încă o performanți a echipa
jului sucevean.

O stringer© 
de mînă

La miliția județului 
prezentat elevul Liviu 
nu, din clasa a V-a de 
generală din Oarda de Jos, 
localitate de lingă Alba Iulia.

— Am găsit pe stradă acest 
portmoneu — i-a spus el ofițe
rului de serviciu. Sînt acolo acte 
și bani. O grămadă de bani !

într-adevăr, în portmoneu se 
afla o mare sumă de bani.

— Pină acum, a spus ofi
țerul de miliție, n-am primit 
nici o sesizare de la păgubaș. 
Poate că nici nu și-a dat încă 
seama că a pierdut portmoneul. 
O să-1 anunțăm imediat.

Ofițerul de miliție l-a 
mina elevului bărbătește, 
bind. Apoi, Liviu s-a dus 
acasă, să-și continue lecțiile 
pentru aceeași zi.

strîns 
zîm- 
glont

Spectacolul 
suspendat

Locuitorii satului Zebil — 
muncitori la cariera de piatră, 
țărani cooperatori, elevi — citesc 
mereu la avizierul cinemato
grafului același anunț sec: 
„Suspendat". Adică nu mai ru
lează filme. Și asta nu de ieri, 
de alaltăieri, ci de citeva luni 
de zile. Nedumeriți, cetățenii 
s-au adresat întreprinderii ci
nematografice a județului Tul
cea. Răspunsul primit: „Apa
ratul de proiecție a fost ridicat 
pentru reparații". „Foarte bine 
— și-au spus oamenii — asta 
înseamnă că vom vedea filme 
in condiții mai bune!" Dar 
aparatul a fost de mult repa
rat și, totuși, n-a fost readus 
in sat. „L-am aduce — zice în
treprinderea — dar la Zebil nu 
există operator". „Ba avem o- 
perator" — zic și oamenii, zice 
și primăria. Dar ei zic, ei 
aud. Hotărît lucru: cineva de 
la întreprinderea cinematogra
fică a județului Tulcea ține cu 
tot dinadinsul să se dea in 
spectacol. I-am făcut... plă
cerea.

pe o stradă 
Roșu, jude- 
La un mo-

Stopați 
la timp

O tinără mergea 
din orașul Oțelu 
țul Caraș-Severin.
ment dat, în dreptul fetei a 
frînat brusc o mașină. Din ea 
au coborit trei vlăjgani care au 
invitat-o pe fată la o plimbare. 
Fata a refuzat. Ei au insistat și 
au urcat-o în mașină dispărînd 
in viteză de la locul faptei. 
Trecătorii au t' ' 
care a pornit imediat 
lor. Cei trei au fost stopați și 
legitimați. Toți trei 
Craiova și toți trei, 
nume (șl prost renume), aveau 
și cite o poreclă: 
Găman — zis 
ghe Găman 
Petru Curelaru 
Cei trei (după 
Ion Hurtupan) 
tr-un 
da seamă în fața legii.

alertat miliția, 
pe urmele

erau din 
pe lingă

Constantin 
„Fluture", Gheor- 

zis „Dodu" și 
— zis „Cucu". 
cum ne scrie 
au apărut în- 

proces public, pentru a

Șuruburi
9

contra...
conserve

Pe adresa bazei județene 
aprovizionare din Bistrița a 
sit conteinerul numărul 13 347. 
Conform documentelor însoțitoa
re, conteinerul trebuia să fie 
plin ochi cu șuruburi. Nu mică 
le-a fost insă mirarea celor care 
l-au deschis cind, in locul șuru
burilor. au dat peste o sumede
nie de... conserve. Nu, nu erau 
șuruburi conservate, șuruburile 
nefiind insă — după cum o știu 
și ceferiștii — comestibile. Por
nind pe fir, pină la expeditor, 
s-a constatat că respectivul con- 
teiner sosit la Bistrița trebuia 
de fapt să alungă la l.C.R.A. 
Iași Probabil că celălalt con
frate, conteinerul de la l.C.R A. 
lași, trebuia să ajungă la Bistri
ța. Vorba e : cine stringe... șu
rubul unor astfel de neglijente ?

ii
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil”

I
I
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Intîlnire la C. C. al P. C. R
Tovarășii Emil Bobu, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Constantin Dăscălescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-au 
întilnit cu delegația Partidului 
Mapam din Israel, formată din Meir 
Talmi, secretar general al partidului, 
Victor Shem-Tov, secretar politic al

partidului, Natan Peled, Josef Cha
nds și Lazar Lazarovici, membri ai 
secretariatului partidului.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-o atmoșferă caldă, prietenească, 
au prilejuit un schimb de păreri pri
vind activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două partide.

La intîlnire au participat tovarășii 
Ghizela Vass, Mlhnea Gheorghiu, 
membri ai C.C. al P.C.R., și Hara- 
lambie Alexa, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Încheierea lucrărilor mesei rotunde pe teme
economice organizate în colaborare 

cu Asociația „Business International"
La București s-au încheiat Vineri 

lucrările mesei rotunde pe teme eco
nomice, desfășurate sub înaltul pa
tronaj al președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organizată în colaborare 
cu Asociația „Business International".

Timp de trei zile, în cadrul dialo
gului cu reprezentanți ai conducerii 
vieții noastre economice, participanții 
— președinți, directori generali, ex- 
perți și specialiști a peste 30 de so
cietăți, companii și firme membre 
ale „Business International" — au avut 
prilejul să ia cunoștință de realiză
rile și perspectivele dezvoltării eco- 
nomico-sociale ale României. îndeo
sebi a industriei, de măsurile privind 
perfecționarea organizării și planifi
cării economiei, dezvoltarea colabo
rării economice, a cooperării indus
triale, tehnice și științifice și în alte 
domenii cu toate statele lumii, de 
modul de organizare și funcționare a 
întreprinderilor românești de comerț 
exterior, băncilor și societăților mixte.

în numele participanților de peste 
hotare la lucrările mesei rotunde, a 
luat cuvîntul Elliott Haynes, pre-

în-ședințele Asociației „Business 
ternational". El a exprimat admira
ția pentru dinamismul dezvoltării 
economiei românești, subliniind do
rința celor prezenți la lucrările reu
niunii de a contribui la dezvoltarea 
și diversificarea legăturilor de afa
ceri cu partenerii din România.

A luat, de asemenea, cuvîntul Du
mitru Bejan, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
care a subliniat satisfacția pentru in
teresul cu care participanții âu abore 
dat, într-o atmosferă pozitivă, pro
blemele dezvoltării relațiilor econo
mice cu România și a exprimat con
vingerea că lucrările actualei mese 
rotunde vor contribui la un curs as
cendent al colaborării dintre organi
zațiile și întreprinderile românești și 
asociațiile, companiile și firmele 
membre ale „Business International".

Directorul general al mesei rotun
de, Dudley W. Pinks, a mulțumit pen
tru condițiile deosebite create des
fășurării lucrărilor reuniunii.

(Agerpres)

Primul ministru al guvernului, Manea Mănescu,

Tovarășul Manea Mănescu. prim- 
mlnistru al guvernului Republicii 
Socialiste România, va face o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Arabă Siriană, la invitația lui Abdel

Rahman Khleifawi, președintele 
Consiliului, de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, în cea de-a doua de
cadă a lUnii martie a.c.

Primire la Consiliul de Miniștri
continuare a colaborării și cooperă
rii economice, industriale și tehnice 
dintre România și Danemarca.

A participat Ion Stanclu, adjunct 
al ministrului agriculturii și indus
triei alimentare.

A fost prezent Axei Serup, amba
sadorul Danemarcei la București.

Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, vi
neri, delegația condusă de Aage 
Lommer, președintele Consiliului da
nez de cooperare economică și in
dustrială.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea in (Agerpres)

Vineri ș-au încheiat la București 
lucrările sesiunii a Vil-a a Comisiei 
mixte româno-daneze de colaborare 
economică, industrială, tehnologică 
și științifică.

Delegația română a fost condusă 
de Ion Stanciu, adjunct al ministru
lui agriculturii și industriei alimen
tare, iar delegația daneză de Aage 
Lommer, președintele Consiliului da
nez de cooperare economică și in
dustrială. Delegațiile au examinat 
stadiul relațiilor economice bilate
rale și au stabilit măsuri pentru 
dezvoltarea în continuare a cooperă
rii industriale, îndeosebi în domeniul 
industriei construcțiilor de mașini, 
construcțiilor navale, electrotehnicii, 
precum și în sectorul agroindustrial.

De asemenea, o atenție deosebită a 
fost acordată lărgirii și diversificării 
schimburilor comerciale.

în legătură cu colaborarea tehnico- 
stiințifică, cele două părți au apreciat 
rezultatele obținute în domeniul 
agriculturii și au convenit măsuri 
pentru încheierea de programe 
colaborare pe termen lung.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de președinții celor două părți in 
comisie.

A luat parte Axei Serup, amba
sadorul Danemarcei la București.

★
în aceeași zi, delegația economică 

din Danemarca a părăsit Capitala.

de

(Agerpres)

Vineri dimineața a părăsit Capitala 
ministrul comerțului din Marea Bri- 
tanie, Edmond Dell, care, la invitația 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Reginald 
Seconde, ambasadorul 
la București, membri

★
înainte de plecare, Edmond Dell 

s-a întilnit cu reprezentanți ai presei 
române.

în declarația făcută, ministrul bri
tanic și-a exprimat profunda satis
facție de a fi fost primit de președin
tele Nicolae Ceaușescu. El a arătat 
că în cadrul convorbirii cu șeful sta
tului român au fost trecute în revistă 
stadiul actual și perspectivele de 
dezvoltare a colaborării economice 
româno-britanice, atît pe plan bilate
ral, cît și pe terțe piețe, fiind identi
ficate o serie de posibilități concrete 
de extindere a cooperării și schimbu
rilor. reciproc avantajoase.

Referindu-se la vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu-o-va 
efectua în Marea Britanie, în vara 
acestui an, Edmond Dell a subliniat 
că aceasta va constitui un eveniment 
deosebit de important, de referință 
pentru dezvoltarea cooperării econo
mice și tehnico-științifice; a relațiilor 
dintre cele două țări.

Răspunzind la unele întrebări, mi

Louis 
Marii Britanii 
ai ambasadei.

nistrul britanic a relevat că discuțiile 
pe care le-a avut cu conducătorii 
unor departamente economice din 
țara noastră au evidențiat domeniile 
concrete spre care vor fi orientate 
acțiunile și programele de cooperare 
economică și tehnico-științifică dintre 
cele două țări, că guvernul și cercu
rile de afaceri din Marea Britanie 
manifestă un interes deosebit față de 
dezvoltarea colaborării și schimburi
lor cu România în diferite sectoare.

Abordînd problematica schimburi
lor economice și comerciale interna
ționale, oaspetele a apreciat că, ală
turi de o serie de tendințe pozitive in 
direcția lărgirii cooperării economice 
și a diversificării și extinderii comer
țului internațional, în prezent în co
merțul mondial se manifestă și unele 
fenomene negative, menționînd per
sistența unor bariere în calea comer
țului și unele tendințe de protectio
nism. El a arătat că pentru regle
mentarea acestor probleme este ne
voie, înainte de toate, de dezvoltarea 
conlucrării între state.

(Agerpres)

Manifestări cu prilejul centenarului 
eliberării Bulgariei 

de sub dominația otomană 
in literatura bulgară", iar prof. dr. 
Nikolai Ghencev, decanul Facultății 
de istorie a Universității de Stat din 
capitala bulgară, a prezentat comu
nicarea „Importanta Renașterii bul
gare în lupta pentru eliberare 
sub dominația otomană".

Cu același prilej, prof dr. Ivan 
Duridanov, decanul Facultății de fi
lologie slavă a Universității de Stat 
din Sofia, a susținut, în cadrul lecto
ratului de limbă bulgară al Universi
tății craiovene, expunerile „Proble
me actuale ale toponimiei bulgare" 
și „Trecerea de la sistemul sintetic 
la cel analitic al limbii bulgare".

(Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la eliberarea Bulgariei de sub 
dominația otomană. lectoratele de 
limbă și literatură bulgară de la uni
versitățile din București și Craiova 
au organizat manifestări cultural- 
științifice cu participarea unui mare 
număr de cadre didactice și studenți.

în deschiderea manifestării de la 
Universitatea din București, conf. dr. 
Dorin Gămulescu, prodecanul Facul
tății de limbi străine, a subliniat 
semnificația evenimentului, relevînd 
totodată strînsele legături de solida
ritate statornicite, de-a lungul veacu
rilor. între poporul român și poporul 
bulgar, raporturile bilaterale de prie
tenie și colaborare multilaterală sta
bilite în perioada edificării noii 
orinduiri. Acad. Petăr Dinekov, 
profesor la Universitatea de Stat din 
Sofia, a conferențiat apoi despre 
„Reflectarea războiului de eliberare

de
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„Parada greilor
de selecție a viitorilor performeri

“—un bun prilej

^'EXPRESS'1':

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-folleton : „Familia Palli- 

ser“
13,00 Emisiune muzical-coregraflcă sus

ținută de ansamblul „Rapsodia 
română" al U.G.S.R.

14,05 Viața în lumina normelor eticii și 
echității socialiste
Muzică folk
Agenda cultural-artlstică 
Reportaj de scriitor 
Clubul tineretului

14,25
14.45
15,15
15.35
16.35 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
16.50 Rugbi : Irlanda — Țara Galilor In 

„Turneul celor 5 națiuni". (Trans
misiune directă de la Dublin)

18.30 Antologia filmului pentru copii șl 
tineret : „Stan și Bran"

19.30 Telejurnal
19.50 Teleenclclopedia

■ 9,20 Mari filme western : „El Dorado". 
Producție a studiourilor america
ne. Premieră TV.

22,20 Intîlnire cu satira și umorul 
23,00 Stelele cînteculul șl dansului
23,40 Telejurnal o Sport

PROGRAMUL 2
19.50 Dicționar cinematografic : Shirley 

Mac Laine
20.50 Pe teme economice
21,05 Minunatele întîmplări ale fraților 

Brady
21.30 Faust și Margareta
22.50 Pe meleaguri tropicale

Pe ringul din sala Floreasca, la în
cheierea galei de ieri seara, maestrul 
Ion Popa, antrenorul lotului repre
zentativ, i-a felicitat din partea 
F.R.B. pe tinerii pugiliști participanți 
la „Parada greilor"' pentru felul cu
rajos și dirz in care s-au întrecut în 
fața publicului bucureștean. Iar co
misia de selecție, formată în majo
ritate din foști boxeri la categoria 
maximă, astăzi cu alură de „super- 
grei" — colonelul Dumitru Ciobotaru, 
actorul Vasile Boghiță, profesorul Ion 
Alexe, antrenorii Eugen Furesz, Va
sile Mariuțan și Ion Monea, cu 
concursul altor specialiști cunoscuți 
cum sînt Constantin Nour, Marcu 
Spakov și Eustațiu Mărgărit — a tre
cut chiar de aseară la alcătuirea pla
nului de pregătire a celor mai talen- 
tați dintre cei trecuți în revistă.

Ieri s-au distins puternicul brăi- 
lean Dumitru Fănel, învingător prin 
K.o., Ștefan Birleanu, sticlarul din 
Turda, antrenat de profesorul Virgil 
Cenan (specializat la I.E.F.S. în ma
terie de schi, dar a cărui pasiune e 
boxul !), Gheorghe Preda din Tohan,

Teodor Silaghi de la Salonta, Dinu 
Siminischi din Tulcea și, din nou, 
Marcel MarCu de la Voința Tulcea, 
însă originar din Botoșani, venit în 
portul dunărean ca să urmeze cursu
rile liceului industrial de navigație 
fiindcă-i place marina. Dar-, marea 
majoritate dintre cei pe care i-am 
văzut boxind la „Parada greilor" sînt 
tineri între 17 și 19 ani și n-au la ac
tiv mai mult de zece meciuri ! De 
aceea, comisia a cercetat cu atenție 
și calitățile celor învinși, selectînd 
din rindurile acestora numeroși pugi- 
liști. învingători sau învinși, ei vor 
fi supuși unui stagiu mai îndelungat 
de pregătire fizică specială pentru 
dezvoltarea musculaturii și vor învăța 
de la un colectiv de antrenori, sub 
conducerea maestrului Constantin 
Nour, elemente de tehnică pugilisti- 
că. După care, amatorilor de box din 
București li se va oferi prilejul să 
asiste la o nouă „Paradă a greilor", 
cu un nivel 
deschizătoare 
nerii inimoși, 
performanței.

tehnic ceva mai înalt, 
de drumuri pentru ti- 
doritori să cîștige laurii

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

șl 7 martie. In țară : Vreme caldă mal 
ales la începutul intervalului. Cerul 
va £1 variabil, mai mult notos. Local 
vor cădea burniță și ploaie slabă. Vint 
slab pină la moderat cu Intensificări de 
scurtă durată in sudul 
parte a intervalului, 
minime vor fi cuprinse 
plus 6 grade, iar cele 
șl 14 grade, local mal

țării în a doua 
Temperaturile 

între minus 2 șl 
maxime între 4 

__ „____  ____  ___  ridicate,
mai ales dimineața șl seara. în 
rești : Vreme caldă mal ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Precipitații slabe sub formă de 
burniță și ploaie. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață mai ales dimineața și seara.

Ceață
Bucu-

• Tradiționala competiție 
țională „Crosul balcanic" se 
fășura duminică la Istanbul, 
tul probelor vor fi prezenți 
atlete din Bulgaria. Grecia. Româ
nia. Iugoslavia și Turcia. Din lotul 
țării noastre fac parte, printre alții, 
Ilie Floroiu, Petre -Lupan, Fița Lovin 
și Maricica Puică.

• în cadrul „Cupei Cupelor" la 
fotbal s-au disputat trei meciuri tur 
contînd pentru sferturile de finală, 
întreruptă din cauza unei ploi to
rențiale, partida dintre echipele 
F.C. Porto și R.S.C. Anderlecht s-a 
rejucat și s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (1—0) în favoarea fotbaliștilor 
portughezi. Golul a fost înscris în 
minutul 37 de Gomes.

La Viena, echipa locală Austria a 
terminat la egalitate : 1—1 (0—0) cu 
formația iugoslavă Hajduk Split. 
Gazdele au deschis scorul in minu
tul 61 prin Partis, golul egalizator

interna-s 
va des- 
La star- 
atleti și

fiind marcat patru minute mai tîrziu 
de cunoscutul internațional

Echipa Real Betis Sevilla 
reușit să învingă pe teren 
formația Dinamo Moscova, 
luind sfîrșit cu un scor alb : 0—0.

0 Turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet mascu
lin a programat alte trei partide, 
încheiate cu următoarele rezultate : 
Asvel Villeurbanne — Jugoplastika 
Split 112—82 (53—44) ; Real Madrid 
— Maccabi Tel Aviv 98—77 (46—34); 
Alvlk Stockholm — Mobilgirgi 
rese 79—95 (36—49).

în clasament conduce echipa Real 
Madrid, cu 15 puncte, urmată 
formația Mobilgirgi Varese — 13 
puncte.

• în turul II al turneului de te
nis de la Hollywood (Florida), Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—7, 6—4. 6—4 
pe Charles Pasarell. în alt meci 
Bjorn Borg l-a întrecut cu 7—6, 
1—6, 7—5 pe Vladimir Zednik.

Surjak. 
nu a 

propriu 
partida

Va-

de

LOTO

DIN
Extragerea 

22 79
Extragerea 

81 43 33

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA

3 MARTIE 1978
I : 36 80 15 2 26 40 53

a II-a : 3 8 56 39 67 41

DE LA CEC.
După cum se știe. în primele 

zece zile ale lunii martie, ca șl 
în celelalte luni ale anului, obli
gațiunile C.E.C. cu ciștiguri se 
pot procura la valoarea lor no
minală. fără diferență de preț.

La depunerile pe obligațiuni 
C.E.C., Casa de Economii și 
Consemnatiuni acordă prin tra
geri la sorți lunare numeroase 
cîstiguri cu valori cuprinse in- 
țre 50 000 de lei și 800 de lei.

® ACCELERATOR DE 
PARTICULE GIGANT. 
Așa cum am mai relatat la a- 
ceastă rubrică, din R.P. Chi
neză parvin, în această perioa
dă care precede o conferință 
națională consacrată științei, 
vești semnificative despre pre
ocupări și realizări in dome
niile fizicii, chimiei, matemati
cii etc. Una din aceste știri se 
referă la începerea construirii 
unui mare accelerator de par
ticule, avînd ca scop aprofun
darea cunoștințelor asupra 
structurii atomului. Accelera
toare de dimensiuni mai mici 
funcționează în China pe lingă 
centre nucleare și universități 
de mulți ani ; acum este însă 
vorba, după cum relatează 
China nouă, de o mașină gi
gant. de. cîteva zeci de GEV 
(miliarde de electronvolti).

• CU GALIONUL 
DIN INDIA ÎN INDO
NEZIA. O ambarcațiune cu 
pînze indiană va reconstitui 
vechiul drum de apă cuprins 
între statul indian Orissa și 
insula indoneziană Ball, utilizat 
acum două milenii. Nava, con
struită după modelul străvechi
lor galioane, urmează șă plece 
din Palur, un port cindva în
floritor din Golful Bengal, pen
tru a străbate o distantă de 
15 000 km. Ea va face escală în 
porturi din Sri Lanka, Malaye- 
zia, Indonezia și de pe coasta 
răsăriteană a Indiei. La întoar
cere, acest galion, avîhd 14 me
tri lungime, se va opri în por
turile de pe litoralul vestic al 
Indiei. Potrivit aprecierilor, pe
riplul va dura o jumătate de 
an.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Maroc, ambasadorul acestei țări 
la București, Boubker Boumahdi. a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Vasile Patili- 
neț, ministrul minelor, petrolului si 
geologiei. Florin Iorgulescu. președin
tele Consiliului Național al Apelor. 
Petre Blajovici, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii si In
dustriei. Alimentare. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor instituții 
centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a XXI-a ani

versări a proclamării independenței 
de stat a Republicii Ghana, vineri 
după-amiază a avut loc, in Capitală, 
o manifestare organizată de Insti
tutul român pentru 
rale cu' străinătatea.
Gheorghe Dobran, 
Comerțului Exterior 
Economice Internaționale, 
tat aspecte ale dezvoltării 
și culturale din Ghana.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenți Kwame Addae, 
ambasadorul Republicii Ghana la 
București, membri ai ambasadei.

★
Vineri a avut loc la Brașov deschi

derea Expoziției finlandeze de foto
grafii artistice, cuprinzînd lucrări ale 
artiștilor Kalle Kultala și Jaakko 
Julkunen.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Comei Sandru, secretar al Comitetu
lui municipal Brașov al P.C.R., și 
Matti Hăkkănen, ambasadorul Finlan
dei la București.

R. P. D. COREEANĂ

Pe magistralele subterane
ale Phenianului

relațiile cultu- 
Cu acest prilej, 
din

și
Ministerul 
Cooperării 
a prezen- 
economice

(Agerpres)

A apărut revista „LUMEA“ 
nr. 1/1978

Vineri a apărut nr. 1. în limbile 
engleză, franceză, rusă, germană și 
spaniolă, al săptămînalului de politi
că externă „Lumea". Prin ediția sa 
în limbi străine, revista își propune 
să răspundă în mod nemijlocit inte
resului manifestat în lume față de 
România și de politica sa, informîn- 
du-și cititorii din țară și străinătate 
asupra actualității politice româ
nești, a poziției României în princi
palele probleme ale vieții internațio
nale și a direcțiilor fundamentale 
ale politicii sale externe.

însemnări de călătorie

existenta unui 
ca încă o ilus- 
omului de a in-

Cîndva — mai precis acum un 
sfert de secol — această alăturare 
de vocabule, „Phenianul subteran", 
avea o semnificație precisă : era 
întinsa, vast ramificată și bine or
ganizata rețea de adăposturi sub
terane, pe care locuitorii capitalei 
coreene le săpaseră în stîncă și Ic 
consolidaseră temeinic spre a face 
față nimicitoarelor bombardamente.

E. deci, firesc ca, atunci cînd i se 
sugerează o incursiune în „Phe
nianul subteran", vizitatorul să 
aibă o tresărire, repede potolită 
de precizarea gazdelor că este 
vorba de „a face cunoștință" cu 
metroul din Phenian...

Metrou la Phenian ? Pentru cel 
care, ca autorul 
rindurilor de față, 
a cunoscut Coreea 
în urmă cu un 
sfert de secol, 
cind războiul își 
arăta la tot pasul 
tragicele urmări, 
metrou se înscrie 
trare a capacității
vinge vicisitudinile istoriei și ale 
soartei. de a-și afirma plenar ener
gia creatoare.

...Maiestuoase escalatoare rulan
te duc in stația Bonha, cea prin 
a cărei (festivă inaugurare — la 
5 septembrie 1973 — de către con
ducătorul partidului și poporului 
coreean, tovarășul Kim Ir Sen, s-a 
inaugurat, în fapt, însăși rețeaua 
subterană a metroului.

— Zece milioane de oameni, adi
că de circa șase ori întreaga popu
lație a Phenianului, au folosit de 
la inaugurare pînă în prezent li
niile existente ale rețelei de circu
lație subterană — ne spune ingine
rul Pen In Suk din conducerea teh
nică a metroului. Prin buna sa 
funcționare, metroul a adus o înles
nire considerabilă în transportul 
locuitorilor capitalei noastre, capi
tală a cărei suprafață s-a extins 
considerabil după război atît pe un 
mal, cît și pe celălalt 
Tedongan.

Fiecare stație dintre 
zece existente prezintă 
litate distinctă pe plan 
Sumni (stația 
sugestive înfățișează momente ale 
luptei neînfricate a poporului co
reean pentru libertate și indepen
dență, precum și priveliștea lumi
noasă a Phenianului contemporan,

al fluviului

cele unspre- 
o individua- 

artistic : 
„Victoriei") cu fresce

cu ansamblurile sale moderne de 
blocuri, cu impunătoarele sale edi
ficii guvernamentale și de cultură; 
Kesun (stația „întoarcerii biruitoa
re"), dominată de un mozaic ex
presiv, sugerează încrederea neclin
tită. a poporului coreean în 
viitorul său înfloritor, pe fundalul 
imaginilor grăitoare ale bătăliilor 
susținute, în prima jumătate a a- 
cestui veac, de eroicele unități de 
partizani conduse de tovarășul Kim 
Ir Sen, bătălii ce au făurit temelia 
de nezdruncinat a Coreei socialiste 
de astăzi ; in sfîrșit Thon-Il (stația 
„Reunificării"), poate cea mai im
presionantă din punct de vedere 
artistic dintre toate, întruchipează 
in imagini simbolice de deosebită 

vigoare idealul pe 
--------------------- care fiecare co

reean îl nutreș
te în adîncul ini
mii — reunifica- 
rea pașnică și de
mocratică a pa

triei sale sub semnul dinamizator și 
tutelar al propășirii și bunăstării.

...O călătorie în vagoanele con
fortabile ale trenului subteran ne 
îngăduie traversarea Phenianului 
de la un capăt la celălalt. în fie
care stație, același flux de oameni 
grăbiți care urcă și coboară. La fie
care trei minute, de altminteri, cu 
precizie de ceasornic, aceste trenuri 
subterane își fac apariția în drep
tul stațiilor, ducînd și aducînd noi 
torente umane.

La una din stații, prin difuzoa
rele care transmit în fiecare vagon 
numele stațiilor, se aude limpede : 
„Morambon".

Numele acesta, care evocă înălți
mea de stînci pietroase și grădini 
superbe ce domină de milenii Phe
nianul, sugerează, totodată, și vas
tele încăperi subterane de aci, 
unde, în urmă cu două decenii și 
jumătate, Phenianul continua să 
trăiască, sfidînd urgiile bombarda
mentelor...

...Urcăm cu elevatorul rulant, în 
mijlocul mulțimii de oameni cu 
chipuri destinse și priviri limpezi. 
Ieșim afară, în lumina solară a 
unei zile superbe. Phenianul zilei 
de azi zîmbește privirilor cu toate 
miile sale de ferestre în care se re
flectă razele soarelui.

Victor BÎRLĂDEANU

„Sîntem singurii viețuitori în
Sîntepa singuri în univers •?

— răspund miile de afișe ale _
mului de mare succes „întîlniri 
de gradul 3“*), a cărui premieră
pariziană are loc în aceste zile. Nu
— răspunde și majoritatea oameni
lor de știință. Pentru ei însă, viața, 
inteligența extraterestră nu sînt si
nonime cu OZN-urile și cu omu
leții verzi sau albaștri din romane
le științifico-fantastice. Răspunsul 
la această întrebare ei îl caută cer- 
cetînd stele aflate la zeci, sute și 
mii de ani lumină de Terra ; stele 
care sînt in număr de sute de mi
liarde numai in

Oare există 
planetare ale 
apărut oare în 
dotate cu inteligență ? Trimit ele 
in spațiu semnale radio pe 
le-am putea capta ? Vom fi 
capabili 
saje ?

Din 
singură 
unor 
originea vieții, 
vieții extraterestre au și început 
pe Marte, odată cu operațiunile 
sondelor americane „Viking". După 
cît se pare, deocaîpdată, ele nu au 
dus la rezultatul 'așteptat. Un răs
puns, cel puțin parțial, la această în
trebare s-ar putea găsi în interiorul 
meteoriților foarte rari care „aduc" - 
pe Terra o serie de informații 
asupra a ceea ce s-â întîmplat în 
sistemul solar în urmă cu 4 mili
arde și jumătate de ani, pe vre
mea cind se formau Pămîntul și 
celelalte planete.

Doi din acești meteoriți au fost 
reperați în Antarctica de o expe
diție. americano-japoneză, condusă 
de prof. William Cassidy, de la 
Universitatea din Pittsburg. Restu
rile lor au fost adunate cu mij
loace sterile și depozitate cu multă 
grijă în saci protectori speciali. 
Poate că nici chiar astronauții din 
cadrul programului „Apollo" nu au 
manipulat cu mai multă grijă 
eșantioanele lor selenare... Meteo
riții profesorului Cassidy sînt însă

Nu 
fil-

galaxia noastră, 
viață în cortegii ie 
acestor stele ? Au 
evoluția lor ființe

să descifrăm aceste
care 
oare 
me-
unaavalanșa de întrebări,

i poate constitui obiectul 
analize științifice serioase : 

Cercetările asupra

’) Prin „întîlniri de gradul 3“ se 
înțelege, în limbajul oamenilor de 
știință care se ocupă cu problema 
vieții în univers, eventuale con
tacte directe cu ființe extraterestre ; 
„întâlnirile de gradul 2“ se referă 
la dovezile fizice ale existenței unor 
ființe extraterestre, iar „întâlnirile 
de gradul 1“ semnifică observațiile 
vizuale.

• „LABORATORUL 
VERDE". La poalele vulcanu
lui stins „Kojuh", din sudul 
Bulgariei, funcționează o bază 
experimentală pentru cultiva
rea algelor. în instalațiile sale, 
care însumează 1 500 mp, se 
cultivă algele monocelulare — 
clorela șl scenedesmus. Din a- 
ceste plante se obține, prin- 
tr-un proces tehnologic compli
cat, în care intervine apa mi
nerală, făina de alge cu variate 
Întrebuințări. Amplasarea „la
boratorului verde" în această 
regiune nu este întâmplătoare. 
Aici clima este uscată,' 240 din 
cele 365 zile ale anului sînt în
sorite, iar izvoarele minerale 
conțin un procent ridicat de să
ruri și bioxid de carbon. Bio- 
masa rezultată din microalge 
își găsește o largă aplicare în 
medicină, parfumerie, cosmeti
că. precum și în zootehnie, 
pentru îngrășarea animalelor.

mult mai prețlo.și decît pietrele de 'tante -pentru evoluția spre viață, 
pe Lună. Ei vor permite probabil " " ...
confirmarea sau infirmarea unei 
noi teorii, elaborate în ultimele 
luni : evoluția către viață a început 
în afara Terrei, în imenșii nori de 
praf și de gaz interstelar, . înainte 
chiar de nașterea sistemului solar.

în urmă cu 10 ani, „scenariul" 
apariției vieții părea pe deplin cla
rificat. „Decorul" il constituia 
foarte tînăra Terra, acoperită de 
vulcani, emanînd o atmosferă ires
pirabilă de vapori de apă, de amo
niac și de metan. „Actorii" : ra
zele cosmice, razele ultraviolete 
ale Soarelui, fulgerele unor furtuni 
imense, provocînd in atmosfera te-

Cum puteau să se formeze în sinul 
norilor galactici molecule de apă, 
amoniac, acid formic, acid cianhi- 
dric — pentru a nu cita decît 
cîteva din cele 40 de componente 
observate pînă la ora actuală ? De 
la o lună la alta se descoperă noi 
și noi molecule din ce în ce mai 
complexe. Reperarea în spațiu a 
unui aminoacid nu este, fără în
doială, decît o chestiune de timp. 
Din punct de vedere cantitativ, 
materia organică extraterestră este 
colosal de abundentă : norul Sagit
tarius B 2, situat la 30 000 de ani 
lumină de Terra, în apropiere de 
centrul galaxiei, conține, în total,

de-

ex- 
atît

Meteoriții descoperiți în ghețurile Antarcticii 
și posibilitatea ca viața de pe Pămînt să fi 

provenit din spațiile interstelare

o adevărată cascadă de 
chimice. Pe această cale 

format „cărămizile" ele- 
ale vieții : aminoacizii,

restră 
reacții 
s-ar fi 
mentare 
elemente constitutive ale proteine
lor. și acizii nucleici, din care sînt 
constituite genele noastre. Aceste 
molecule s-ar fi concentrat treptat 
în mări, formînd acolo o adevărată 
„soluție prebiotică". Pe urmă, „ha
zardul și necesitatea" ar fi deter
minat apariția primelor structuri 
vii — îndepărtații noștri „strămoși". 
Acest scenariu a fost 
1936 de un savant sovietic, A. Opa
rin. Prima lui etapă — crearea 
unei „soluții prebiotlce" — a fost 
simulată ,în laborator, în 1952, de 
doi cercetători americani.

Pe vremea aceea ipoteza unei 
origini extraterestre a vieții apă
rea drept o erezie. Este adevărat 
că au fost descoperite substanțe 
organice în mai mulți meteoriți, 
în cel mai celebru din acești me
teoriți — căzut în Franța, la Tarn- 
et-Garonne în 1864 — au fost ob
servate chiar inserții sub formă de 
celule. Ele se datorau însă foarte 
probabil unei contaminări a meteo
ritului cu microorganisme 
Oricum însă, moleculele 
ale meteoriților apăreau 
vînd nici o legătură cu 
vieții.

Se poate imagina surpriza gene
rală atunci cînd astronomii au în
ceput, în 1968, să descopere în spa-' 
țiile interstelare molecule impor-

avansat in

terestre, 
organice 
ca nea- 
originea

o masă de alcool etilic compara
bilă cu cea din Soare.

Ce rol au jucat moleculele din 
spațiu în apariția vieții ? Cercetă
rile asupra meteoriților sînt deci 
cu atît mai importante, cu cît se 
pare că pot oferi un răspuns la 
această întrebare deosebit de im
portantă. încă de pe acum, nu mai 
există nici un dubiu asupra carac
terului extraterestru al moleculelor 
organice descoperite în meteoriți. 
Un meteorit căzut în Australia, la 
28 septembrie 1969, nu departe de 
orașul Murchinson, a fost cules 
deîndată de cercetători, fără să 
ajungă să fie contaminat de me
diul terestru. Echipa profesorului 
Ponnamperuma a descoperit in 
acesta aminoacizi care se deose
beau de cei specifici organismelor 
de pe planeta noastră.

Din nefericire, majoritatea me
teoriților nu sînt scutiți de conta
minare. Meteoritul de lîngă Mur
chinson a fost chiar singurul ne
contaminat pină în momentul des
coperirilor recente din Antarctica. 
Profesorul Cassidy și-a dat seama 
de interesul pe care îl 
anumite regiuni antarctice 
colectarea de meteoriți.
1976—1977. Imediat după uauvic, 
meteoriții sînt acoperiți de zăpadă, 
apoi incorporați într-o crustă de 
gheață practic sterilă. Astfel, ei 
sînt protejați vreme de secole, 
deși rămîn vizibili prin gheața care 
îi acoperă. în mai puțin de două

prezintă 
pentru 

în anul 
cădere.

univers
luni; echipa profesorului- /Cassidy 
a descoperit > 31() meteoriți. în ,apro
pierea vîrfului Allan Nunatak, la 
200 km nord de baza de la Mc. 
Murdo. Stocul mondial acumulat 
în decursul ultimului secol nu 
pășește 2 000 de exemplare.

Noile ipoteze asupra originii 
traterestre a vieții se bazează
pe rezultatele cercetărilor astrono
mice. cît și pe analiza meteoriți
lor. Principalii autori : Fred Hoyle, 
celebrul astrofizician britanic, și 
confratele său, Chandra Wickra- 
mansinghe. Pentru cei doi specia
liști. „cărămizile" elementare de la 
temelia materiei vii se formează 
prin condensare în norii interste
lari, la suprafața unor mici grăun
te de praf stelar. Incorporate Jn 
meteoriți sau comete, ele se râs- 
pîndesc apoi pe suprafața planete
lor cu ocazia coliziunilor cosmice. 
Materia primă a „soluției prebio- 
tice" vine deci din spațiu. Wickra- 
mansinghe consideră chiar că 
microorganismele vii sosesc direct 
din spațiu, după ce au evoluat in 
mediul favorabil, bogat în materie 
organică, al cometelor.

Cei doi specialiști britanici nu 
ezită să afirme : „Norii moleculari 
sînt leagănul cel mai natural pen
tru viață". Această concluzie a lor 
este împărtășită și de profesorul 
sovietic Goldanski, care vede în 
grăunțele de praf interstelar_ „ger
menii înghețați ai vieții", 
acești germeni sînt căutati 
teoriții din Antarctica.

Dacă acest „scenariu" se 
de adevăr, atunci viața trebuie să 
fie extrem de răspîndită în galaxie. 
Poate chiar și civilizațiile extrate
restre... Oare aceste civilizații nu 
vor putea să descopere 
ființelor 
tori de 
shington 
ceastă 
lansăm în spațiu mesaje care spun: 
„noi sîntem aici". Aceste mesaje 
sînt purtate de emisiunile de tele
viziune și de undele radarelor. O 
civilizație extraterestră cu un nivel 
tehnic comparabil cu al nostru ar 
putea să le descopere într-o bună 
zi. de la o distanță de 250 de ani- 
lumină. Și, , anallzîndu-le. ea va 
afla că ele provin de la ființe tră
ind pe o planetă care efectuează o 
rotație completă în jurul ei în 24 de 
ore, iar în jurul Soarelui — în 365 
de zile...

Tocmai 
în me-

apropie

prezența 
pămîntene ? Trei cercetă- 
la Universitatea din Wa- 

răspund afirmativ la a- 
întrebare : fără să vrem,

înDatorită conținutului mare 
albumină (pînă la 62 la sută), 
nu este exclus, așa cum 
mai arătat, ca initr-un 
apropiat algele să constituie un 
aliment și pentru om.

• STUDIUL ATMO
SFEREI CU AJUTORUL 
LASERULUI. O rază laser 
este îndreptată 
numai cîteva secunde un apa
rat prezintă gradul de poluare 
atmosferică din oraș. Dacă a- 
ceastă analiză ar fi fost efec
tuată prin metodele obișnuite, 
ea ar fi necesitat un volum 
mai mare de timp, calitatea ei 
rămînînd inferioară celei reali
zate cu ajutorul laserului. Pen
tru recoltarea probelor de aer,

s-a 
viitor

spre cer și în

aviatorii ar fi avut nevoie de 
mai multe zile, iar pentru ana
liza lor, chimiștii ar mai fi lu
crat tim.p de cîteva ore. Com
plexul de aparate pentru ana
liza atmosferei cu ajutorul la
serului, pus la 
meni............ .
tatea 
se 
înalt 
aparate pot indica, de aseme
nea, caracterul poluării.

punct de oar
de știință de la Unlversi- 
bielorusă „V. I. Lenin", 
caracterizează printr-un 
grad de precizie. Aceleași

® UN MARS AL „PI
PEI PĂCII". în următoarele
șase 
zeci
un

luni, un grup de cîteva 
de indieni vor întreprinde 
marș în lungime de 5 000 
de la Sacramento (Califor- 
la Washington, unde speră 

să fie primiți la Casa Albă 
pentru a prezenta obiecțiile lor 
față de noua legislație privin- 
du-i pe indienii din Statele 
Unite. „Purtăm cu noi pipa

păcii și sperăm să ne îndepli
nim misiunea" — a declarat 
unul din organizatorii acestui 
marș. Potrivit noii legislații, 
vechile tratate semnate cu di
versele triburi indiene urmează 
să devină caduce, iar rezerva
țiile indienilor vor cădea sub 
incidența legilor locale.

• ȘOMAJUL SI BO
LILE NERVOASE. 35000 de 
persoane sînit spitalizate în 
Franța cu nevroze care provoa
că invaliditate, semnala profe
sorul Pierre Deniker, la un co
locviu care a avut loc la Paris 
în legătură cu unele categorii 
de boli psihice. Printre cauzele 
care au dus la acest număr ri
dicat al cazurilor grave de ne
vroză, un loc însemnat ocupă 
— potrivit specialistului fran
cez — cele de ordin social, in 
primul rind incertitudinea și 
tensiunea continuă sub care

— a
trăiesc cei care nu găsesc de 
lucru.

© CÎINI GEOLOGI.
La variatele domenii în 
cîinele s-a dovedit un 
auxiliar al omului 
depistarea 
s-a adăugat mai de curînd geolo
gia. Cîini-lup, antrenați la un 
centru de cercetări din Fin
landa, sînt folosiți cu foarte 
bune rezultate la prospecțiunile 
geologice, dovedindu-se deose
bit de eficienți mai ales la 
descoperirea mineralelor sulfu
roase. Grație simțului lor olfac
tiv dezvoltat, cîinii reușesc să 
detecteze rocile după emana
ții. La un prim test, efectuat 
la Virtasalmi pe o suprafață de 
900 hectare, cîinii au dovedit un 
randament de cinci ori mai 
mare în depistarea rocilor sul
furoase decît cei mai experi
mentați geologi.

care 
prețios 

(vînătoare, 
delincventilor etc.)
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Intîlnirea tovarășului Manea Mănescu 
cu tovarășul Stanko Todorov

SOFIA 3 (Agerpres). — Tovarășul 
Manea Mănescu, primul ministru al 
guvernului, a avut, la Sofia, o nouă 
intîlnire cu tovarășul Stanko Todo
rov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria.

Cei doi șefi de guvern au acordat 
o atenție deosebită colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre ță
rile noastre, în special lărgirii coope
rării și specializării în producție, 
realizării în comun a unor obiective 
industriale pe teritoriile celor două 
state, de deosebită importantă pentru 
progresul României și Bulgariei.

Primii miniștri au exprimat hotă- 
rîrea celor două guverne de a între
prinde măsuri pentru transpunerea 
exemplară în practică a indicațiilor 
și sarcinilor date de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov privind 
continua întărire a prieteniei frățești

★
SOFIA 3 (Agerpres). — Tovarășul 

Manea Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
conducătorul delegației române la 
manifestările prilejuite de sărbăto
rirea centenarului eliberării Bulgariei 
de sub jugul otoman, împreună cu 
tovarășul Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulga
ria, au vizitat, vineri, localitățile 
Plevna, Grivița și Pordim, locuri cu 
adîncă semnificație în istoria popoa
relor român și bulgar.

La sosirea la Plevna, tovarășii 
Manea Mănescu și Stanko Todorov, 
membrii delegației române au fost 
salutați de tovarășii Penko Gherga- 
nov, membru al C.C. al P.C.B., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Plevna, de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

Au fost vizitate Mausoleul eroilor 
români de la Grivița, Mausoleul

și colaborării dintre popoarele și ță
rile noastre,

S-a apreciat că succesele obținute 
de România și Bulgaria în construi
rea socialismului, programele de 
perspectivă ale celor două țări oferă 
largi posibilități pentru extinderea 
conlucrării bilaterale, în interesul po
poarelor român și bulgar, al cauzei 
socialismului, progresului și păcii. în 
acest context, primii miniștri au con
venit să fie întreprinse noi măsuri 
pentru dezvoltarea și adîncirea, în 
continuare, a colaborării și cooperării 
în construcția de mașini, chimie, e- 
nergetică, agricultură și în alte do
menii de interes comun, precum și 
pentru lărgirea schimburilor comer
ciale.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și de
plină înțelegere reciprocă.

★
ostașilor ruși șl români de la Plev
na, Muzeul „Ostașul român 1877— 
1878“ din Pordim și alte monumente 
istorice. Tovarășul Manea Mănescu 
împreună cu membrii delegației au 
depus coroane și jerbe de flori la 
monumentele vizitate, precum și la 
statuile maiorului Gheorghe Șonțu, 
căpitanului Valter Mărăcineanu și ale 
altor eroi români care și-au dat via
ta în marile bătălii purtate pe aceste 
locuri acum un veac pentru indepen
denta popoarelor noastre.

Muzeele și monumentele ridicate 
aici evocă glorioasele fapte de arme 
și strălucitele victorii obținute de 
ostașii români și voluntarii bulgari, 
împreună cu ostașii ruși, paginile de 
înalt eroism înscrise în bătălia comu
nă dusă împotriva imperiului otoman 
pentru libertate și independentă na
țională.

In cursul după-amiezii, tovarășul 
Manea Mănescu, membrii delegației 
române au sosit la Veliko-Tîrnovo, 
centru economic și cultural al Bul
gariei.

Întâlnirea președinților Comisiei mixte
guvernamentale

SOFIA 3 (Agerpres). — Vineri a 
avut loc la Sofia intîlnirea celor doi 
președinți ai Comisiei mixte guver
namentale româno-bulgare de colabo
rare economică și tehnico-științifi- 
că, tovarășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Andrei Lukanov, 
membru al C.C. al P.C.B., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Cu acest prilej a fost examinat 
modul în care se realizează indica
țiile date de tovarășii Nicolae

româno-bulgare
Ceaușescu și Todor Jivkov privind 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
economice dintre România și Bulga
ria.

în cadrul întilnirii, care a decurs 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, au fost convenite 
măsuri menite să contribuie la fi
nalizarea unor activități de coope
rare în diverse domenii, precum și 
la lărgirea în continuare a schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări.

Joncțiunea navei „Soiuz-28“ 
cu complexul cosmic „Saliut-6“ - „Soiuz-27“

MOSCOVA 3 — Co
respondentul Agerpres 
transmite : în seara zi
lei de 3 martie 1978, la 
ora 20,10 (ora Moscovei), 
nava cosmică „Soiuz-28“, 
lansată în ziua prece
dentă, pilotată de Alek
sei Gubarev. pilot
cosmonaut sovietic, și 
Vladimir Remek, cerce- 
tător-cosmonaut ceho
slovac. a fost cuplată cu 
complexul științific or
bital „Saliut-6“ — „So- 
iuz-27“.

Conducătorii centrului 
sovietic de dirijare a 
zborului au comunicat 
ziariștilor prezenți aici

că toate etapele proce
sului — apropierea, 
cuplarea propriu-zisă și 
pătrunderea echipajului 
în stația orbitală — au 
decurs normal, cu o pre
cizie remarcabilă, la reu
șita lor contribuind atît 
componenții echipajului 
lui „Soiuz-28“, cit și 
cei doi cosmonauți care 
lucrează pe stația „Sa- 
liut-6“, Iuri Romanenko 
și Gheorghi Greciko.

După joncțiunea na
vei „Soiuz-28“ și verifi
carea ermetizării an
samblului de cuplare, 
situat în zona de acces 
în stație, Gubarev și

Remek au pătruns în 
interiorul laboratorului 
orbital, fiind primiți cu 
bucurie de Romanenko 
și Greciko. Cei patru 
membri ai echipajelor 
reunite vor efectua îm
preună, timp de opt zile, 
cercetări și experimen
te științifice la bordul 
stației orbitale.

Potrivit datelor furni
zate de sistemele de 
bord și rapoartelor e- 
chipajelor, complexul 
spațial ,,Saliut-6“ — 
„Soiuz-27“ — „Soiuz-28“ 
funcționează normal. 
Starea cosmonauților 
este bună.

președintelui
conflictele

Noi acțiuni de cooperare intre România 
și Egipt

CAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-egiptene de co
operare economică și tehnică. Cu 
acest prilej au fost semnate acordul 
de cooperare economică și tehnică 
pe termen lung și protocolul sesiunii.

Prin prevederile pe care le conțin, 
documentele semnate pun în eviden
ță rezultatele fructuoase obținute 
pînă în prezent în cooperarea econo
mică și tehnică româno-egipteană.

în cadrul actualei sesiuni a comi
siei au fost analizate stadiul actual 
și perspectivele schimburilor comer
ciale dintre cele două țări, exprimin- 
du-se satisfacția față de realizarea 
unui curs continuu ascendent al a-

cestora, față de contractele încheiate 
sau în curs de negociere. Documen
tele semnate fixează măsurile pe 
care cele două părți urmează să le 
întreprindă în scopul finalizării ac
țiunilor în curs și adoptării unor 
hotărîri corespunzătoare în vederea 
concretizării, pînă la sfîrșitul anu
lui, a unor noi acțiuni de cooperare 
economică și tehnică. Au fost conve
nite, de asemenea, măsuri în vederea 
creșterii continue a volumului schim
burilor comerciale, pentru a se ajun
ge, în 1980, la 500 milioane dolari, așa 
cum s-a hotărît cu prilejul întîlniri- 
lor la nivel înalt.

Lucrările comisiei mixte s-au des
fășurat într-o atmosferă priete
nească.

SE DEZVOLTĂ RELAȚIILE
ROMÂNO-ECUADORIENE

QUITO 3 (Agerpres). — La Quito 
s-au desfășurat lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte interguver- 
namentale româno-ecuadoriene. Cu 
acest prilej au fost analizate posibi
litățile de creștere a schimburilor 
comerciale și lărgirii cooperării eco
nomice dintre cele două țări.

în timpul sesiunii au fost semnate 
protocolul de mărfuri pe perioada 
1978—1982, precum și un acord de 
plăți, care va facilita dezvoltarea 
schimburilor economice bilaterale.

Delegația română a fost condusă 
de Alexandru Mărgăritescu, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, iar delegația ecuado- 
riană de Milton Cevallos, subsecre
tar în Ministerul Industriei, Comer
țului și Colaborării.

Răspunzînd interesului față de politica internă 
și externă a României, față de concepția și 
acțiunile președintelui Nicolae Ceaușescu în 

domeniul vieții internaționale
Donații de cărți românești

PEKIN, 
niei in R. 
vrllescu, a 
sității din 
operelor 
Ceaușescu, 
poporului nostru, politica 
lui Comunist Român de construire 
a socialismului, geografia Româ
niei, lucrări beletristice, albume de 
artă. Au mai fost oferite seturi de 
cărți românești Academiei de știin
țe, Bibliotecii de stat Pekin, uni
versităților din Șanhai, Nankin și 
din alte localități.

— Ambasadorul Româ- 
P. Chineză, Nicolae Ga- 
oferit bibliotecii Univer- 
Pekin un set complet al 
președintelui Nicolae 
lucrări privind istoria 

Partidu-

in limba engleză, precum 
lucrări privind istoria po- 
român, 
socială 
externă

dezvoltarea econo- 
a țării noastre șl 
a României socia-

fost înmînate di
al Oficiului

RHODESIA

O nouă manevră a rasiștilor
SALISBURY 3 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile de presă, 
vineri s-a semnat, la Salisbury, 
„acordul" privind așa-zisa reglemen
tare internă a problemei rhodesiene, 
intervenit între șeful regimului ra
sist minoritar și asa-numiții lideri 
de culoare „moderați". Această „re
glementare" vizează perpetuarea rîn- 
duielilor rasiste prin menținerea pri
vilegiilor minorității albe.

Anunțată cu o săptămînă în urmă, 
„Reglementarea internă" a fost res
pinsă de Frontul Patriotic Zimbabwe, 
de reuniunea Consiliului miniștrilor 
afacerilor externe ai Organizației 
Unității Africane de la Tripoli și de 
statele africane din prima linie de 
confruntare cu regimurile rasiste din 
Africa australă, fiind calificată ca o 
tentativă de salvare a sistemului co
lonial și rasist.

„Acordul de la Salisbury nu este de natură să ofere 
majorității de culoare puterea reală“

După opinia observatorilor africani, 
așa-zisul acord semnat la Salisbury 
ridică noi bariere în calea soluțio
nării reale a problemei rhodesiene, 
agravind în fapt situația din Afri
ca australă. După cum a declarat 
Robert Mugabe, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, actul 
respectiv „este o afacere rușinoasă 
pusă la cale de către forțele reac
ționare". Aceasta, deoarece „acor
dul", negociat de Ian Smith cu 
trei lideri africani care au accep
tat poziția de colaboraționiști ai 
regimului rasist, prevede doar un 
transfer fictiv de putere către 
populația de culoare. în baza 
„acordului" se va crea o „admi
nistrație internă" — Consiliul Exe
cutiv, în care președinția va reveni, 
prin rotație, lui Ian Smith și celor 
trei „reprezentanți" africani. For
mal. la 31 decembrie anul acesta, 
puterea ar urma să fie preluată de 
populația de culoare, dar, de fapt, 
ea va rămine în miinile minorității 
albe, care va controla. în continua
re. aparatul administrativ, poliția 
și forțele armate.

La rîndul său, Joshua Nkomo, 
unul din copreședinții Frontului 
Patriotic Zimbabwe, a declarat că : 
„întreaga putere va rămine in mii
nile minorității albe, iar aparatul 
de represiune va rămine neschim
bat". Deputății albi in organele le
gislative vor avea dreptul, de ase
menea, să opună vetoul lor orică
ror inițiative africane. Pe bună 
dreptate, ziarul conservator britanic 
„DAILY TELEGRAPH" a scris in
tr-un comentariu, publicat in nu

mărul lui de vineri, că „acordul de 
la Salisbury nu esie de natură să 
ofere majorității de culoare puterea 
reală".

încercările de a crea în Rhode
sia un regim neocolonialist sînt în 
flagrantă contradicție cu voința 
majorității africane, care sprijină 
Frontul Patriotic Zimbabwe în 
lupta pentru înfăptuirea telului su
prem — dobindirea independentei 
reale a țării. Conducătorii Frontu
lui au declarat cu fermitate că vor 
intensifica lupta împotriva regimu
lui ilegal al lui Smith și a celor ce 
au acceptat să colaboreze cu el. 
„Lupta noastră va crește in am
ploare", a ținut să precizeze Robert 
Mugabe. Această poziție principială 
s-a bucurat de sprijinul participan- 
ților la recenta sesiune de la Tri
poli a Consiliului ministerial al 
O.U.A., care, în numele Africii li
bere, și-a exprimat hotărîrea de a 
extinde ajutorul acordat luptători
lor pentru libertatea poporului 
Zimbabwe, reuniți în cadrul Fron
tului Patriotic. De altfel, este sem
nificativ că, așa cum a declarat 
ministrul de externe al Zambiei, 
Siteke Mwale. nici unul dintre cele 
49 de state membre ale Organiza
ției Unității Africane nu sprijină 
acordul cu privire la așa-zisa re- * 
glementare internă din Rhodesia.

La rîndul său, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a apre
ciat că „acordul" de la Salisbury 
nu soluționează problema rhodesia- 
nă, relevînd că excluderea Frontu- 
lui Patriotic va avea „consecințe 
grave pentru pacea din zonă".

„Singura cale rațională 
— destinderea"

— declară președintele P.C.G.
BONN 3 (Agerpres). — Luînd cu- 

vintul în cadrul unei întruniri care a 
avut loc la Miinchen, președintele 
P.C.G., Herbert Mies, a declarat că 
Partidul Comunist German consideră 
necesară promovarea in continuare a 
politicii de destindere internațională, 
de încetare a cursei înarmărilor. Con
siderăm — a declarat Herbert Mies
— că politica destinderii nu are nici 
o alternativă. Istoria a demonstrat 
că pentru R.F.G. are o importantă 
vitală politica de cooperare interna
țională, de dezvoltare a relațiilor de 
bună prietenie cu țările socialiste.

Situație încordată 
în Nicaragua

MANAGUA 3 (Agerpres). — Marile 
demonstrații care s-au înregistrat in 
Nicaragua de mai multe săptămîni 
și care, in unele locuri, au luat un 
caracter insurecțional, sint pe punc
tul de a se transforma intr-un ade
vărat război civil, relevă agenția 
France Presse. Luptele dintre forțele 
opoziției și cele fidele regimului dic
tatorului Somoza continuă la Ma- 
saya, Jinotepe, Leon și in alte re
giuni ale tării. în timpul reprimării 
unei manifestații de protest care a 
avut loc la Jinotepe. mai mulți stu- 
denti au fost răniți. în orașul Leon, 
la 90 km de Managua, indienii „Su- 
biiava", răzvrătiți, controlează im
portante zone ale orașului.

Frontul Sandinist de Eliberare a 
lansat un apel la continuarea luptei 
pină la înlăturarea dictaturii Somoza.

La Managua. în cadrul unei confe
rințe de presă, Somoza. deși a rele
vat că „armata controlează situația", 
a fost nevoit să recunoască faptul că 
tulburările din tară „sînt de o inten
sitate nebănuită".

GENEVA. — In cadrul unei ce
remonii desfășurate la Palatul Na
țiunilor, Bibliotecii Oficiului O.N.U. 
din Geneva i-a fost donat un set. 
de volume cuprinzind opere ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu

traduse 
și alte 
porului 
mică și 
politica 
liste.

Lucrările au 
rectorului general 
O.N.U. de la Geneva, Luigi Cottafa- 
vi, de către ambasadorul Constan
tin Ene, reprezentantul permanent 
al României la Oficiul din Geneva.

Directorul general al Oficiului 
Națiunilor Unite a mulțumit pen
tru donația făcută, subliniind că 
aceasta răspunde interesului larg 
manifestat pe plan internațional 
față de politica internă și externă 
a României socialiste, față de con
cepția și acțiunile președintelui 
Nicolae Ceaușescu in domeniul 
vieții internaționale.

Se apreciază că „situația de impas a fost deblocată" 
dar „persistă incertitudini"

ROMA 3 (Agerpres). — Reunită, 
joi, Ia Roma, Direcțiunea P.C. Italian 
a analizat propunerile formulate de 
Direcțiunea 
Creștin în 
soluționării 
considerînd 
ție de impas 
A.N.S.A.

La sfîrșitul reuniunii, senatorul 
Gerardo Chiaromonte, membru al 
Secretariatului P.C.I., a arătat, într-o 
declarație făcută presei, că forțele 
din interiorul P.D.C. care urmăreau 
o ruptură și o ciocnire între partide 
au fost învinse. Acest rezultat — a 
subliniat el — deschide posibilitatea 
constituirii unei majorități parlamen
tare care să cuprindă și Partidul co
munist. Acest rezultat a putut fi 
realizat — a spus el — datorită ini
țiativei noastre politice ferme și fun
damentate. datorită poziției celorlalte 
partide democratice, a acelor forțe 
din interiorul P.D.C. care s-au opus

Partidului 
legătură cu 
crizei guvernamentale, 
„deblocată actuala situă
ri — relatează agenția

Democrat- 
necesitatea

urmăreau o ruptură
a menționat că 
situația destul de 
deschisă către evo-

propunerilor ce 
a dialogului.

Chiaromonte 
P.C.I. consideră 
incertă încă și
Iuții diverse. „Ca urmare — a preci
zat el — premierului desemnat, An
dreotti, îi revine sarcina de a pre
zenta partidelor în cadrul reuni ‘nii 
colegiale de sîmbătă propuneri n 
cise politice și programatice (vizînd 
programul guvernamental — n.r.). 
Este necesar să se ajungă cit mai 
repede > la un acord clar, iar motiva
ția ce urmează să stea la baza noii 
majorități parlamentare să fie clară 
și convingătoare, cerută de situația 
de urgență prin care trece țara, de 
stadiul acut al crizei, de necesitatea de 
a o depăși printr-un efort solidar. 
Atitudinea noastră — a arătat. în în
cheiere, Chiaromonte — va depinde 
de modul în care se va ține seama de 
cerințele exprimate care. în opinia 
noastră, corespund așteptărilor și 
preocupării țării"

NAMIBIA

Puternice acțiuni ale forțelor patriotice 
împotriva trupelor de ocupație ale R.S.A.

Declarații ale
privind situația dolarului,
WASHINGTON 3 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de presă, pre
ședintele Jimmy Carter, referindu-se 
la probleme interne, și-a exprimat 
convingerea că situația dolarului pe 
piețele internaționale de devize se 
va îmbunătăți, întrucît „vor crește 
investițiile străine în S.U.A.. se vor 
stabiliza importurile americane de 
petrol și se va accelera ritmul de 
dezvoltare economică a principalilor 
parteneri economici ai S.U.A.". Jimmy 
Carter a subliniat că • Administrația 
americană va acționa adecvat pentru 
a preveni noi evoluții speculative pe 
piețele de devize în care să fie im
plicat dolarul.

Subliniind că guvernul american 
este în favoarea unor negocieri co
lective pentru reglementarea unor 
conflicte de muncă, președintele Car-

S. U. A.
sociale, Orientul Mijlociu

ter a relevat că, în ultimul an, s-au 
înregistrat succese în frînarea infla
ției și șomajului, în anticiparea co
rectă a creșterii produsului național 
brut și în relațiile Administrației cu 
Congresul.

Abordînd situația din Orientul Mij
lociu, președintele a declarat că va 
încuraja reluarea negocierilor directe 
dintre Egipt și Israel. „Sperăm — a 
spus el — să găsim rezolvarea unor 
deosebiri de vederi cu privire la de
talii legate de regiunea Sinai, pre
cum și o declarație de principii cu 
privire la teritoriile ocupate de' pe 
malul vestic al Iordanului și Gaza", 
precizînd că rezoluția 242 a Consi
liului de Securitate al O.N.U. repre
zintă baza continuării negocierilor și 
a reglementării finale a problemelor 
din zonă.

LUANDA 3 (Agerpres). — Un co
municat al Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
dat publicității la Luanda, relevă că 
în intervalul 20 decembrie 1977 — 31 
ianuarie 1978 peste o sută de militari 
din armata Republicii Sud-Africane 
au fost uciși în cursul luptelor des
fășurate pentru eliberarea Namibiei, 
al cărei teritoriu este ocupat în mod 
ilegal de R.S.A. în comunicat se a- 
rată, totodată, că in urma acțiunilor

întreprinse de Armata populară de 
eliberare a Namibiei (P.L.A.N.) au 
fost capturate mari cantități de arme 
și muniții și au fost distruse nume
roase vehicule militare sud-africane.

Pe de altă parte, comunicatul 
S.W.A.P.O. relevă că în ultimele luni 
regimul de la Pretoria a intensificat 
politica de ocupație militară a teri
toriului namibian, sporind în acest 
scop efectivele dislocate in Namibia 
cu noi unități trimise din R.S.A.

PORTUGALIA

Dialog între guvern 
și sindicate

LISABONA 3 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A.N.O.P., in 
cadrul convorbirilor inițiate de gu
vernul portughez cu organizațiile 
sindicale și asociațiile patronale, a 
avut loc o întilnire intre primul mi
nistru, Mario Soares, și reprezentanți 
ai Confederației Generale a Munci
torilor Portughezi — Intersindicala 
Națională. Intersindicala a prezentat 
un pachet de revendicări, în care 
principalele puncte le reprezintă apă
rarea puterii de cumpărare a oame
nilor muncii și combaterea șoma
jului.

Convorbirea, precizează agenția, a 
permis să se abordeze mai multe 
conflicte sociale in curs de desfășu
rare, între care cel care paralizează 
de peste o lună Societatea națională 
a săpunurilor, întreprindere particu
lară cu 1 500 de salariați.

agențiile de presă transmite

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
COLUMBIA

Semnificația scrutinului legislativ
Alegerile legislative desfășurate 

în Columbia au dominat actuali
tatea politică latino-americană. 
Consultarea corpului electoral a 
avut ca obiectiv reînnoirea com
ponenței ambelor camere ale 
Parlamentului (Senatul și Came
ra Reprezentanților), precum și 
desemnarea noilor membri ai a- 
dunărilor departamentale, ai con
siliilor de intendență (organele re
giunilor slab populate) și ai adu
nărilor municipale. Totodată, ale
gerile au prilejuit clarificarea op
țiunilor in cadrul partidelor „tra
diționale" în ce privește stabilirea 
candidaților pentru scrutinul pre
zidențial din iunie.

Datele oficiate relevă că Parti
dul liberal continuă să-și mențină 
poziția preponderentă în viața po
litică a țării, cu un avans impor
tant faiță de principalul său opo
nent, Partidul conservator. Forțe
lor de stînga, grupate în ..Uniunea 
Națională a Opoziției" (U.N.O.), din 
care face pai te și Partidul comu
nist, le-au revenit peste 10 Ia sută 
din voturile depuse, mareînd un 
avans față de trecut.

Comentiind actualele alegeri, ob
servatorii din Bogota au remarcat, 
intre caracteristicile lor esențiale, 
faptul că ele au consfințit dispa
riția completă a „Frontului Na
țional", acord de alternanță la pu
tere între liberali și conservatori, 
instituit în 1958 pentru a pune

capăt disensiunilor interne, ce du
raseră zece ani, soldate cu uriașe 
pagube materiale și peste 300 000 
de morți. în al doilea rind, Parti
dul liberal a organizat pentru pri
ma oară cu ocazia acestui scrutin 
așa-numitele „alegeri primare", al 
căror scop era să departajeze pe 
conducătorii principalelor două 
curente din sinul său : cel condus 
de senatorul Julio Cesar Turbay și 
cel al fostului președinte Carlos 
Lleras Restrepo. în urma rezulta
telor obținute, senatorul Turbay, a 
cărui listă a întrunit peste un mi
lion de voturi, se conturează ca 
unic candidat al Partidului liberal 
(de guvernâmînt) la funcția de șef 
al statului, in perspectiva alegeri
lor prezidențiale. în sfîrșit, o a 
treia caracteristică a decurs din 
nivelul ridicat al absenteismului — 
70 la sută — depășind „recordul" 
din 1938 (69.80 la sută), cind con
servatorii au cerut simpatizanților 
lor să se abțină de la vot. Este 
un fenomen — estimează observa
torii — care indică, prin propor
țiile sale, refuzul „majorității tă
cute" (mai mult de nouă milioane 
din cele douăsprezece care alcă
tuiesc corpul electoral) de a parti
cipa la evoluții politice apreciate 
că nu contribuie la rezolvarea u- 
nor probleme acute legate de îm
bunătățirea condițiilor de viață și 
muncă ale păturilor largi ale popu
lației.

V. PĂUNESCU

Ipropiatâ vizate a prs- 
ședintetei Tite m S.O. 
Agenția Taniug informează că pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, va face o vizită oficială 
de prietenie în Statele Unite, în pe
rioada 7—9 martie, la invitația pre
ședintelui S.U.A., Jimmy Carter.

Gală a filmului românesc, 
în cadrul manifestărilor consacrate 
celei de-a 60-a aniversări a formării 
statului național unitar român, la 
Bruxelles a avut loc o gală a filmu
lui românesc. Filmele prezentate — 
„Prin cenușa imperiului" și un do
cumentar reliefînd bogăția artistică 
și culturală a țării noastre — s-au 
bucurat de un deosebit succes.

Intîlnirea dintre primii 
miniștri ai Greciei și Tur
ciei, Constantin Karamanlis și, res
pectiv, Biilent Ecevit, va avea loc cu 
începere de la 10 martie în orașul 
Montreux, din Elveția, informează 
agenția Associated Press, citind surse 
oficiale din Atena.

întrevederi iugostevo- 
spaniole. La Be,srad au început
convorbirile dintre Miloș Minici. vi
cepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, si 
Marcelino Oreja, ministrul de externe 
al Spaniei, aflat intr-o vizită oficială 
în capitala iugoslavă.

Convorbiri malaveziano- 
COrSSÎÎS. Br*mu' ministru al Ma- 
layeziei, Datuk Hussein Onn, a avut 
joi o convorbire cu Kong Jin Tae, 
vicepremier al Coniliului Administra
tiv al R.P.D. Coreene, conducătorul 
delegației guvernamentale coreene 
care se află într-o vizită la Kuala 
Lumpur. Au fost discutate aspecte 
ale dezvoltării relațiilor economice si 
comerciale bilaterale, precum și pro
bleme internaționale de interes co
mun.

Todor Jivkov va vizite
Japonia. La Sofia s-a anunțat că
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, va face 
o vizită oficială in Japonia, la mijlo
cul lunii martie.

vați de asasinarea, în capitala ci
priotă, la 18 februarie, a lui Youssef 
Sebai, secretar general al Organiza
ției de solidaritate a popoarelor afro- 
asiatice (O.S.P.A.A.), directorul casei 
editoriale egiptene „Al Ahram". Tri
bunalul a fixat inceperea procesului 
propriu-zis pentru 8 mai.

Conferința muncitorilor comuniști italieni
ROMA 3 (Agerpres). — în Palatul 

sporturilor din Neapole s-au deschis, 
vineri, lucrările celei de-a VH-a 
Conferințe naționale a muncitorilor 
comuniști din Italia. Participă peste 
4 000 de delegați din uzinele și fa
bricile țării, precum și reprezentanți 
ai altor partide politice, conducători 
ai unor organizații sindicale. Confe
rința este consacrată rolului condu
cător al clasei muncitoare în lupta 
pentru lichidarea crizei, pentru întă
rirea democrației și pentru reînnoi
rea țării. Raportul la conferință a 
fost prezentat de Giorgio Napolitano, 
membru al Direcțiunii P.C.I.

într-un document difuzat partici- 
panților la conferință se arată că a- 
ceasta oferă posibilitatea de a dez-

bate multilateral și pe larg în cadrul 
partidului 
muncitoare 
tualei crize 
cinile care
fața organizațiilor P.C.I. din fabrici 
și uzine. Documentul evidențiază 
succesele de seamă dobîndite de 
clasa muncitoare italiană ca rezultat 
al acțiunilor ei perseverente pentru 
drepturile sale și subliniază necesi
tatea unei 
problemele 
parii forței 
ei Italiene, 
lucrătorilor 
și unirea eforturilor în lupta comu
nă a oamenilor muncii și a șomeri
lor italieni.

acțiunile și rolul clasei 
italiene în contextul ac- 
din țară, precum și sar- 
stau în etapa actuală in

ample dezbateri privind 
acute din domeniul ocu- 
de muncă, criza industri- 
condițiile de muncă ale 
din întreprinderi, precum

ORIENTUL MIJLOCIU
Declarația regelui Marocului • Fostul ministru de externe 

pentru interpretarea corectă a Rezoluției 292
•
israelian
a Consiliului de Securitate ® Acțiuni militare pe teritoriul 

Libanului
RABAT 3 (Agerpres). — într-un 

discurs adresat națiunii cu ocazia 
sărbătorii tronului, regele Hassan 
al II-lea al Marocului a declarat, 
vineri, la Rabat că „Israelul nu s-a 
ridicat la nivelul eforturilor depuse 
de președintele Sadat pentru a re
aliza pacea în Orientul Mijlociu". 
El a criticat poziția Israelului, pe 
care a calificat-o drept „rigidă, lip
sită de orice logică".

Suveranul marocan a lansat un 
apel la „restabilirea coeziunii și uni
tății lumii arabe", arătînd că. în pre
zent, „obiectivele președintelui Sa
dat se pot vedea clar și fără echi
voc", iar 
situeze pe o 
și obstinație, 
reglementare 
Mijlociu".

„Israelul continuă să se 
poziție de intransigență 
care face dificilă orice 
a problemei Orientului

3 (Agerpres). — „Dacă

Vizita delegației guver
namentale vietnamez® te 
Colombo. în caPitala Republicii 
Sri Lanka au început vineri convor
birile oficiale între președintele 
Junius Richard Jayewardene și pre
mierul Guvernului R. S. Vietnam, 
Fam Van Dong, conducătorul dele
gației guvernamentale vietnameze 
care se află in vizită oficială la Co
lombo — informează agenția V.N.A.

Ștepte mari cotidiane vest- 
germane nu au apărui vi- 
ÎÎOrl, ca urmare a conflictului de 
muncă între personalul angajat și 
patronat. Lucrătorii de la alte zece 
publicații din R.F.G. au declarat 
grevă. în semn de solidaritate cu co
legii lor. Printre principalele ziare 
vest-germane care nu au apărut vi
neri se numără ..Die Welt". „Frank
furter Allgemeine", „Frankfurter 
Rundschau", „Express", „Kolnische 
Rundschau", „General Anzeiger", 
„Neue Ruhr Zeitung", „Stuttgarter 
Zeitung" și altele.

Lansarea urni nou sate
lit de telecomunicații în 
UXS.S. La 3 martie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat un nou sate-, 
lit de telecomunicații de tipul 
„Molnia-1“. El este destinat retrans
miterii programelor televiziunii cen
trale sovietice prin punctele terestre 
din rețeaua „Orbita" spre ținuturile 
nordice, ale Siberiei. Extremului 
Orient și Asiei centrale sovietice, 
precum și comunicațiilor telefonice 
și telegrafice la mari distante. Apa
ratele de la bordul satelitului func
ționează normal, informează agenția 
T.A.S.S.

TEL AVIV
guvernul israelian caută astăzi să in
terpreteze Rezoluția 242 a Consiliu
lui de Securitate ca neavînd nici o 
aplicare asupra malului vestic al Ior
danului și asupra Gâzei, el va intra 
in conflict nu numai cu poziția în
tregii comunități mondiale, dar și cu 

dreptului internațional" — a 
fostul ministru de externe 
Abba Eban. într-un articol 
în ziarul „Jerusalem Post".

normele 
declarat 
israelian 
publicat
Eban a subliniat că „dacă eforturile 
de pace eșuează ca urmare a insis
tentei Israelului în excluderea opțiu
nii compromisului teritorial la vest 
de Iordan, noi ne vom afla în fata 
propriei noastre crize, dezbinați și 
singuri".

BEIRUT 3 (Agerpres). — Potrivit 
agenției palestiniene de știri W.A.F.A., 
forțe israeliene și elemente aparți- 
nind Frontului libanez, sprijinite de 
vehicule blindate, inclusiv tancuri, 
au pătruns, joi dimineața, în locali
tatea libaneză Maroun Er Ras, 
unde au bombardat colinele ce 
conjoară localitatea Bint Jbeil, 

în cursul zilei — menționează 
genția citată de U.P.I. — „forțe 
mune" (palestiniene și aparținînd 
Partidului Socialist Progresist din Li
ban) au atacat localitatea Maroun Er 
Ras și au respins forțele inamice.

★
Postul de radio falanglst a anunțat 

că în trei sate 
fost respins un 
palestiniene și 
list Progresist.

Pe de altă parte, potrivit agpnți 
United Press International, cei 10 060 
locuitori ai localității libaneze 
Hasbaya, din regiunea de sud-est a 
Libanului, au adresat secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
un apel să intervină personal pentru 
a face să înceteze bombardamentele 
artileriei israeliene asupra localității, 
în ultimele luni, 15 localnici au fost 

de

de 
In
a- 

co-

din sudul Libanului a 
atac lansat de forțele 
ale Partidului Socia-

în ultimele luni, 15 localnici au 
uciși de aceste bombardamente, 
clară conducătorii satului.

Un(Agerpres). — 
al forțelor armate

Demisie. Tassos Papadopoulos,
negociatorul cipriot grec la convor
birile intercomunitare, a demisionat 
vineri din funcție, s-a anunțat ofi
cial la Nicosia. El deținea acest post 
din aprilie 1976.

TEL AVIV 3 
purtător de cuvint 
israeliene a calificat, joi, ca „lipsite 
de temei" știrile potrivit cărora tru
pe israeliene ar fi ocupat un sat li
banez, afirmind că armata israeliană 
nu a participat la nici o luptă in su
dul Libanului.

ILUSTRUL ANONIM

Discrepanțe sociale. p°- 
trivit datelor publicate la Paris, în 
prezent în Franța doar 4,5 la sută din 
totalul familiilor franceze dețin ju
mătate din avuția națională. Aproxi
mativ 10 la sută din locuitorii Fran
ței beneficiază de aproape o treime 
din beneficiile întreprinderilor, iar 
cinci la sută din acționari dețin 42 la 
sută din totalul acțiunilor industriale, 
bancare, comerciale etc.

Procesul de la Nicosia.
La Tribunalul provincial din Nicosia 
au luat sfîrșit audierile preliminare 
în procesul celor doi teroriști vino-

Primul ministru al gu
vernului birmanez, u Maung 
Maung Kha, a fost reconfirmat în 
funcție în noul cabinet creat în urma 
alegerilor desfășurate, recent, în Bir- 
mania.

Set de vandalism.Localita- 
tea elvețiană Corsier-sur-Vevey, 
unde a fost inmormintat. la sfîrsitul 
anului trecut, marele comedian Char
lie Chaplin, a devenit, peste noapte, 
obiectul atenției generale : sicriul cu
noscutului actor a dispărut din ca
voul familiei Chaplin. Autoritățile el
vețiene declară că furtul a fost efec
tuat în scopul pret.inderii unei răs
cumpărări. Pină acum însă nu s-au 
primit nici un fel de mesaje din par
tea profanatorilor.

spre surpriza gene
rală, Asociația belgia
nă a ziariștilor a de
semnat ca „personali
tatea anului 1977“ un 
anonim — cetățeanul 
belgian de rînd. Și 
aceasta nu din lipsă 
de candidați, ci pen
tru că, așa cum 
declara un membru al 
juriului, ilustrul ano
nim laureat „a dat do
vadă de o infinită în
țelepciune și o mare 
răbdare. El a înțeles 
cit de serioasă este 
criza economică, so
cială și bugetară și cit 
de insuficiente efor
turile depuse pentru a 
i se face față".

Intr-adevăr, pentru 
cetățeanul belgian — 
ca și pentru cetățeanul 
oricărei țări occidenta
le — 1977 a fost un an 
dificil. Conjunctura 
nefavorabilă a redus

creșterea economică la 
numai 2,5 la sută, in 
timp ce numărul șo
merilor a atins peste o 
jumătate de milion.

Și pe plan politic, 
după cum sublinia 
purtătorul de cuvint al 
juriului, „personalita
tea anului" a avut de 
făcut față unei situații 
la fel de dificile, in
clusiv o criză de gu
vern prelungită pe 
parcursul a citorva 
luni. Juriul Asociației 
ziariștilor a apreciat 
că, pentru un singur 
an, cetățeanul de rind 
a avut prea multe de 
înfruntat. Și de in
durat...

De-a lungul vremu
rilor, popoarele au 
glorificat „soldatul ne
cunoscut" care a dus 
greul războiului și 
care a fost adevăratul 
făuritor al victoriilor.

tel 
a 

ce- 
ah-

In fond — a vrut să 
spună prin alegerea sa 
Asociația ziariștilor 
belgieni — și în timp de 
pace există un „erou 
anonim". Erou, pentru 
că a suportat povara 
șomajului, spirala 
mai vertiginoasă 
prețurilor și toate 
lelalte vicisitudini
crizei economice. Ano
nim, pentru că nu a 
avut un chip anu
me, deși in trăsătu
rile lui s-au recunos
cut marea majoritate 
a cetățenilor țării. Așa 
incit gestul juriului a- 
mintit, indiferent de 
aspectul amuzant In 
prima vedere, pe care, 
de altfel, unele ziare 
occidentale s-au și 
gindit să-l sublinieze, 
are un tilc și o sem
nificație evidente.

A. BUMBAC
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