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TARILE, UNIȚI-VA! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășul Kim long Nam
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Motocompresoare cu consum mai redus de metal — rezultat al modernizării produselor la întreprinderea bucu- 
reșteană „Timpuri noi"

Produsele noi, modernizate 
reduc cheltuielile materiale,

sporesc venitul național
Amplul proces de transformare a cantității intr-o 

calitate nouă, superioară presupune — ca o cerință 
esențială — înnoirea și modernizarea în ritm accelerat 
a produselor, de care depinde implicit creșterea efi
cienței economice. Experiența a numeroase întreprinderi 
a demonstrat că introducerea, in fabricație a unor pro
duse de înaltă tehnicitate, cu performanțe superioare,

care înmagazinează o cantitate sporită de muncă com
plexă și, în același timp, se realizează cu consumuri 
materiale, mai reduse, constituie o pirghie principală 
pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție, 
pentru sporirea beneficiilor, a venitului național. La 
preocupările in acest domeniu, dintr-o unitate construc
toare de mașini ne vom referi în articolul de față.

LA ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI" DIN CAPITALĂ :

• Ponderea produselor noi și reproiectate — 60 la 
sută din valoarea producției-marfă ® Prin moderniza
rea producției
tuielile materiale ® Mii de repere, mii de posibilități 

pentru reducerea consumului de metal

- economii de 15 milioane lei la chel

are 
sar- 

com- 
aces-

Colectivul de la întreprinderea 
„Timpuri noi" din Capitală 
de Îndeplinit în anul 1978 
cini economice deosebit de 
plexe și mobilizatoare. Dintre
tea se detașează — prin importanța 
și amploarea lor — cele care privesc 
înnoirea și modernizarea producției, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. Mal exact, pînă la sfir- 
șitul acestui an, ponderea produselor 
noi și reproiectate. introduse in i'a-

bricatia de serie in primii trei ani ai 
cincinalului, urmează să se ridice la 
60 la sută din valoarea producției- 
marfă a întreprinderii.

— Acest obiectiv ocupă un loc im
portant in cadrul eforturilor pe care 
le depunem pentru a trece, așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului, de la faza acumulării 
cantitative la o fază nouă, superioa
ră. aceea a luptei pentru calitate —

ne spune tovarășul Constantin Stan- 
ciu, secretar ai comitetului de partid, 

... președintele consiliului .oamenilor 
muncii. In mod firesc, creșterea în’ a- 
cest an cu 11 la sută a productivității 
muncii, reducerea cu 53 lei a chel
tuielilor la 1 000 lei productie-marfă. 
adică îndeplinirea tuturor indicato
rilor i de eficiență depind, în mare 
măsură, de rezultatele pe care' le 
vom obține în domeniul înnoirii și 
modernizării produselor. Colectivul 
nostru s-a convins că orice produs 
conceput și realizat la parametri 
tehnico-calitativi superiori, cu chel
tuieli materiale mai reduse înseam
nă, implicit, un spor de beneficiu, 
de venit național.

— Care sint rezultatele practice ale 
acestor acțiuni ?

Ilie ȘTEFAN
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Nu o dată, săpindu-se temelii viitorului, memoria 
Istoriei tezaurizată. sub glia vetrei strămoșești a lăsat 
să iasă la iveală adevărate arhive de piatră tăinuite 
de-a lungul mileniilor și oferite drept incontestabile 
mărturii ale vechimii, permanenței și continuității po
porului român in spațiul carpato-dunărean. Lista locu
rilor unde, săpind, zidind, inălțind am dat peste graiul 
sobru și auster al vieții strămoșilor noștri, de la un 
capăt la altul al țării, ar fi prea lungă pentru a o 
evoca in întregime aici.

La Iași insă, sub smârcurile din apropierea fostei 
mahalale zisă a „Broscăriei", pe valea piriului Nico
tină, cu ocazia deschiderii șantierului marelui combi
nat. de utilaj greu implantat la poalele Cetățuii, ar
heologii au avut din plin treabă laolaltă cu excavato- 
riștii. Locul era bănuit a deține comori, căci pe-aici se 
afla una din răspintiile marilor culturi ale trecutului 
'îndepărtat ce poartă denumirile legate de vetre multi
milenare ca Sintana. Cucuteni, Hlintea sau Dridu.

Nicotină vine să adauge incă un nume in arheologia
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romanească deoarece, făcindu-se ordine in ceea ce au 
lăsat in urma lor inundațiile năbădăiosului pîriu. acolo, 
la margine de oraș, cupele excavatoarelor și hirlețele 
cercetătorilor au pătruns adine in stratificările timpu
lui și ale pămintului scoțind la lumină rămășițele unei 
așezări din Moldova daco-romană aparținind secolelor 
iil—V, adică tocmai perioadei m.igrației unor năvăli
tori care, după cum afirmă mistificatori străini ai isto
riei, ăr fi găsit, aici un teren gol, populația autohtonă 
fiind retrasă în munți, sau in păduri. Cele peste 20 de 
vetre trezite cu tot inventarul lor gospodăresc 
somnul veacurilor demonstrează existența in 
vremi și dăinuirea in continuare a strămoșilor noștri 
din partea locului peste un timp în .care cei 
de vint“ trebuiau să treacă precum apa, iar statornicii, 
ca piatra, să rămână.

Dar nu atit revelația arheologică face obiectul aces
tor sumare însemnări, cit un detaliu pe care l-am 
auzit din gura constructorilor chemați să înalțe noua 
cetate a industriei românești de sub 1 Cetățuie. Venind 
la ei arheologii, înainte ca săpăturile să înceapă și 
cupele excavatoarelor să muște din âdincuri, și cerin- 
du-le să colaboreze cu ei, au încercat să-i convingă cu 
argumente științifice asupra importanței căutărilor fă
cute cu migală sub pămîntul acela uitat de timp și de 
lume. Atunci, unul dintre oamenii acelui pămînt, „ni- 
colinean" din moși-strămoși, om al tehnicii și al subți- 
rimii de spirit, pus mai mare peste noua zidire, i-a 
replicat omului de știință care căuta să-l convingă: 
„Mă simt insultat dacă pentru povestea asta credeți că 
trebuie să mă lămuriți ! Oare aici este vorba doar de 
istoria dumneavoastră ? Este și a mea, și a lor, a tutu
ror românilor !“ Și a dat un ordin demn de pravilele 
strămoșești : „Să se umble cu cea mai mare grijă

Rezultatul ? La marginea lașiului s-a mai găsit o 
comoară. O comoară de suflet care cintărește mai greu 
decît tezaurele de aur.

din 
acele

„aduși

Ioan GRIGORESCU
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„La temelia succeselor noas
tre — munca disciplina și răs
punderea muncitorească" este 
genericul inițiativei ai cărei au
tori sint constructorii și monto- 
rii de pe șantierul termocentra
lei Turceni — Gorj. Scurtarea 
termenelor de execuție, crește
rea gradului de mecanizare, 
sporirea productivității muncii, 
ridicarea eficienței economice a 
întregii activități, transformarea 
cantității intr-o calitate nouă a 
muncii — sint principalele o- 
biecțive ale inițiativei ce a fost 
însușită de toate formațiile din 
șantier, obiective ce au și în
ceput să prindă viață. Așa. de 
pildă, un colectiv de specialiști 
a confecționat un ingenios dis
pozitiv ce permite rotirea me
canizată a conductelor in vede
rea sudării, ceea ce a dus la ob
ținerea unei productivități cu 
120 la sută superioară procedeu
lui clasic de realizare a lucrării, 
la diminuarea efortului fizic al 
muncitorilor-sudori. , Brigada 
complexă de constructori con
dusă de Petre Șerban și-a pro
pus, in cadrul inițiativei, să ciș- 
tige, in fiecare trimestru, un a- 
vans de o săptămînă și să eco
nomisească o cantitate 
teriale care să asigure 
rarea lucrărilor timp

de ma- 
desfășu- 
de 6-7

Tovarășul' Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit miercuri 
după-amiază pe tovarășul Kim long 
Nam. membru supleant al Comitetu
lui Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, trimis per
sonal al tovarășului Kim Ir Sen, se
cretar general ai C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea. președintele 
R.P.D. Coreene. Oaspetele a fost în
soțit de Kim Ghil 
supleant ai C.C. 
iunct de șef de 
P.M.C.

La primire au 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Dumitru Turcus, 
adiunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R................................................

A fost de față Sin In Ha. ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București.

Tovarășul Kim long Nam a înmî- 
nat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de prietenie din partea 
tovarășului Kim Ir Sen. Totodată, 
oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea tova
rășului Kim Ir Sen. un cald salut 
si cele mai bune urări de noi suc-

Hien. 
al P.M.C.. 
secție la
luat parte

membru 
prim-ad-
C.C. al
tovarășii

poporului co- 
urări de pro- 
noi succese în

cese. de multă sănătate și putere de 
muncă, iar poporului român noi vic
torii în activitatea pe care o desfă
șoară sub conducerea P.C.R. pentru 
edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintarea spte co
munism.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să transmită tovarășului Kim Ir Sen 
un salut cordial, iar 
reean cele mai bune 
greș și bunăstare, de 
construcția socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat solidaritatea deplină a Parti
dului Comunist Român, guvernului 
și poporului român fată de aspira
țiile legitime ale poporului frate co
reean de reunificare pașnică, inde
pendentă și democratică a patriei, 
subliniind că România socialistă spri
jină cu consecventă propunerile si 
inițiativele constructive ale tovarășu
lui Kim Ir Sen menite să asigure în
făptuirea acestui deziderat major.

în numele tovarășului Kim Ir Sen, 
oaspetele a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu întreaga recunoș
tință pentru sprijinul și solidaritatea 
activă a României socialiste față de

lupta poporului coreean pentru în
făptuirea idealurilor de reunificare a 
patriei sale.

în timpul convorbirii ■ a fost ma
nifestată deplina satisfacție fată de 
dezvoltarea ascendentă, multilaterală 
a relațiilor frățești, de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană, în acest cadru s-a subli
niat că, întîlnirile și convorbirile la 
cel mai înalt nivel româno-coreehe 
au constituit evenimente de o în
semnătate deosebită în cronica rapor
turilor de prietenie tradițională din
tre partidele, popoarele și țările 
noastre, deschizînd perspective din
tre cele mai favorabile pentru extin
derea si adîncirea colaborării dintre 
România și R.P.D. Coreeană în do
meniile politic, economic, cultural, 
tehnico-științific, in interesul celor 
două popoare, al cauzei generale a 
păcii și socialismului.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale situației internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Femeile României socialiste vor munci fără preget] 

pentru înfăptuirea și triumful idealurilor mărețe 

înscrise pe stindardul Partidului Comunist Român“ 
Scrisoarea adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Consiliul Național ai Femeilor din Republica Socialistă România

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
r’ilor Congresului ăl Xî-lea al bârtidului. ale Confe
rinței Naționale, pentru a contribui cu întreaga noas
tră energie și pricepere la înaintarea fermă a țării 
pe calea socialismului și comunismului.

Vă adresăm din adîncul inimii cele mai calde mul
țumiri pentru grija permanentă pe care o manifes
tați pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor noas
tre de muncă și de viață — intre care creșterea re
tribuției, a alocației pentru copii, a ajutorului pentru 
mame, ca și reducerea duratei săptămînii de lucru 
sint cele mai recente exemple — pentru crearea po
sibilităților de îmbinare armonioasă 
de participantă activă la dezvoltarea 
de soție, mamă, educatoare.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
Ceaușescu, că, împreună cu soții, fiii 
meile României socialiste vor munci fără preget pen
tru înfăptuirea și triumful idealurilor mărețe inscrise 
pe stindardul Partidului Comunist Român, ce ne con
duce din biruință în biruință pe calea socialismului 
și comunismului.

Ziua de 8 Martie, zi de solidaritate cu toate feme
ile de pe planeta noastră care luptă pentru pace și 
pi ogres, constituie un nou prilej de a ne exprima de
plina aprobare față de politica externă a României 
socialiste, ca și inaita apreciere pe care o dăm ro
lului dumneavoastră hotărîtor în promovarea păcii, 
înțelegerii și colaborării intre popoare, in afirmarea 
tot mai puternică a României in rindul națiunilor ce 
luptă pentru dezarmare, și in primul rind pentru dez
armare nucleară, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale, pentru un viitor se
nin copiilor de . pe întreg globul pămintesc.
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în această zi de 8 Martie. simbol al luptei și soli
darității femeilor din întreaga llime, gindufile noastre 
se îndreaptă cu nețărmurită dragoste și profundă re
cunoștință către dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, promotor al politicii 
partidului de făurire a noului destin al femeilor din 
România, de creștere a rolului lor in viața economi
că. politică și socială a țării.

Pentru noi este o mare bucurie și satisfacție să 
subliniem că epoca luminoasă, cea mai bogată în rea
lizări din istoria țării, marcată de proeminenta dum
neavoastră perșonalitate este, în același timp, peri
oada in care afirmarea femeii în toate domeniile de 
activitate a devenit politică de partid și de stat, în 
care au fost create condiții reale pentru mobilizarea 
in interesul societății a forței pe care o reprezintă 
femeile și, implicit, pentru realizarea plenară a per
sonalității lor. ca membre egale ale societății.

Cu adincâ emoție, satisfacție și bucurie au primit 
milioanele de femei din patria noastră caldele urări 
și felicitări, îndemnurile de noi izbinzi în muncă și 
viață cuprinse în mesajul adresat de dumneavoastră, 
conducătorul nostru iubit, cu prilejul „Zilei interna
ționale a femeii".

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că adunările și conferințele de dări de seamă și 
alegeri ce du loc în cadrul mișcării de femei se des
fășoară sub ^semnul prețioaselor dumneavoastră indi
cații și orientări, ele constituind un minunat prilej 
pentru stimularea efervescenței creatoare in rindul 
maselor de femei — românce, maghiare, germane și 
de alte naționalități — pentru reînnoirea angajamen- 

y^telor asumate în vederea traducerii in viață a hotări-

a rolului femeii 
patriei cu acela
tovarășe Nicolae 
și frații lor, fe-
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NOASTRE : în confruntare : 
răspunsuri ; Faptul divers ;scrisori

Puncte de vedere ; Din țările socialiste ; 
Răsfoind
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Aspect de muncă la Combinatul 
chimic din orașul Victoria
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curindAm urcat de 
pe Dîlma. un deal do
mol aflat la 
ginea comunei Șomcu- 
ta Mare — Maramu
reș. Deși nu călcasem 
pe aceste locuri de 
multi ani. aveam im
presia că abia teri fu
sesem acolo, 
era același : 
departe, se 
Gutinul și 
munți, în dreapta — 
dealul. Berchezului, iar 
in stingă — șesul care 

de fapt, o prelun- 
a luncii Someșu- 
aflat la o depăr- 
de cițiva zeci de

mar-

Peisajul 
în față, 

prefigura 
ceilalți

este 
gire 
lui.
tare
kilometri. Numai Dîl
ma avea altă înfățișa
re. Dispăruseră tufișu
rile de mure, prunii 
răzleți, cele cîteva 
pilcuri de stejari. Mai 
mult.
„Calea Ștefănesii". un 
fel de drum spre 
virful Dîlmii. o viroa- 
gă prin care animale
le trăgeau. opintin- 
du-se din greu, spre

a dispărut și

IN ACEST AN, PESTE 7 MILIARDE IEI PENTRU
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Activitate intensa pe Șantierul naval din Galați
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Dezvoltarea zestrei edilitare
® Cel mai mare volum de fonduri alocat gospodăriei 
comunale © Calitatea serviciilor pentru populație 
în atenția ediliior @ Mijloace de îmbunătățire a 

transportului orășenesc

culmea dealului. Cu 
ani in urmă, ne urme- 

, le lăsate, de roți ana
a săpat șiroaie, care a- 
poi s-au adincit. incit 
oamenii erau nevoi ți 
să circule pe mărgi-

cum îți pare curios să 
nu mai vezi „Calea 
Ștefănesii"...

Cu 
urmă, 
a fost 
turile

cîtva timp în 
liniștea Dilmei 
spartă de lovi- 
topoarelor care

arbori și tufișuri, a ră
mas ’ golașă, dar nu 
pentru multă vreme. 
Pe pantele ei. pînă de
parte la pădurea din 
hotarul comunei Satu
lung. se organizează o

fel, 
ma-

Arhitectura livezilor
maramureșene

ne. Cînd și acest drum 
a fost 
au tăiat altele, 
lățit această 
din care, în 
ploilor, puhoaiele du
ceau la vale pămîntul 
galben. înfundînd șan
țurile și podețele. Mă- 
cieși si tufe de tot fe
lul împînziseră locu
rile care rezistaseră e- 
roziunii. Iată de ce a-

adincit de ape. 
Așa s-a 
vi roagă 
timpul

defrișau arborii și tul
pinile. de tractoarele 
grele prevăzute cu u- 
tilaje terasiere ce as
tupau viroagele. nive
lau și desfundau tere
nul. Lucrările de îm
bunătățiri funciare au 
continuat spre șes. a- 
colo unde terenurile e- 
rau afectate perma
nent de o umiditate 
excesivă. Dîlma. fără

mare livadă intensivă. 
Sub ochii și spre ne
dumerirea unora au și 
fost plantate 120 hec
tare din cele 150 cit 
are această suprafață. 
Spuneam „nedumeri
rea unora" deoarece 
au fost multi care vă- 
zînd puieții mici de 
pomi își ziceau: „Ce 
livadă va fi asta ?

Niște bete firave 
fipte in pămînt".

Aveau, intr-un 
dreptate să-și
nifeste surprinderea. 
Vechi pomicultori, lo
cuitorii comunei Șom- 
cuta 
nuiți 
turi 
pomi 
grădini, fie livezi 
care creșteau laolaltă 
toate speciile și toate 
soiurile. Doar pe dea
lul Berchezului și spre 
Văleni, pe Cornesa, 
cițiva înființaseră li
vezi pe suprafețe mai 
întinse, dar cu pomi 
înalți, în care oame
nii se urcau cu scara 
pentru a culege fruc
tele. De ce să nu re
cunoaștem că vechile 
manuale 
de pînă 
decenii

Mare erau obiș- 
cu alt fel de cul- 

pomicole : fie 
răspîndiți prin 

in

HERȚEG

și practica 
acum cîteva 
recomandau

(Continuare 
în pag. a V-a)

După cum am anunțat in ziarul 
nostru de ieri. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat 
organizarea, între 29 și 31 martie, a 
Conferinței pe țară a primarilor și 
tinerea în a doua jumătate a aces
tei luni a conferințelor județene' ale 
consiliilor populare municipale, oră
șenești și comunale.

O imagine a eforturilor ce se fac 
pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a tuturor localităților ță
rii o constituie și prevederile 
planului de stat pe acest an pri
vind dezvoltarea tehnico-edilitară 
a orașelor și comunelor — preve
deri care se înscriu in ansamblul 
preocupărilor partidului și statului 
consacrate creșterii continue a nive
lului de trai și civilizație al oameni
lor muncii.

Alături de sutele de noi obiective 
industriale și agrozootehnice care vor 
fi date în funcțiune în toate județele, 
de cele 219 000 apartamente planifi
cate să se construiască in acest an, 
toate orașele și comunele țării se vor 
îmbogăți și cu numeroase dotări so- 
cial-edilitare. Pentru dezvoltarea re
țelelor de alimentare cu apă și cana
lizare, pentru îmbunătățirea transpor
tului în comun și a salubrității, pen
tru protecția mediului ambiant se vor 
cheltui anul acesta, de la bugetul sta
tului, peste 7,1 miliarde lei — cele 
mai mari fonduri alocate pînă acum 
din întreaga perioadă a construcției 
socialiste pentru dezvoltarea gospo
dăriei comunale.
• După cum am fost informați de 
tovarășul ing. George Budișteanu, di

rector in Comitetul pentru Probleme
le Consiliilor Populare, cele mai mari 
fonduri vor fi destinate dezvoltării 
rețelelor de distribuție a apei pota
bile, care vor crește în acest an cu 
620 km. Lucrările sint concentrate, 
în special, în județele care cunosc un 
ritm mai înalt de dezvoltare în ac

tualul. cincinal, între, care — multe din
tre cele mai slab dezvoltate în trecut, 
precum și în localitățile unde actua
lele debite nu satisfac in bune condi
ții cerințele populației. Toate locuin
țele ce vor fi construite în acest an, 
precum și toate obiectivele social- 
culturale, inclusiv cele situate în pe
rimetrele platformelor industriale, vor 
fi racordate la rețelele de alimen
tare cu apă potabilă. Pe lista priori
tăților în executarea unor astfel de 
lucrări figurează și o bună parte din 
comunele planificate să devină, pină 
în 1980, orășele agricole sau agroin
dustriale. încă din acest an. în 40 de 

.viitoare centre urbane vor începe lu
crări de alimentare cu a.pă, iar în alte 
15 se vor încheia lucrările începute 
in ultimii ani. în rindul viitoarelor 
orașe, care vor beneficia începind din 
acest an de instalații proprii de ali
mentare cu apă potabilă, se numără 
comunele Sîntana-Arad, Prejmer- 
Brașov, Bozovici-Caraș-Severin, Leh- 
liu și Dragalina-Ialomița, Plenița- 
Dolj, Bumbești-Jiu-Gorj, Gugești- 
Vrancea și multe altele.

Constantin PRIESCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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I
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făcut o propunere, 
a născut o inițiati- 
inițiativă s-a trecut 
„Noi vă punem la 
parte din produsele 
au zis muncitoarele
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Cineva a 
propunerea 
vă și de la 
la acfiune : 
dispoziție o 
noastre" —
de la Fabrica de tricotaje Foc
șani — „iar noi le dăm un plus 
de frumusețe, aplicind pe ele 
cusături populare de ți-i mai 
mare dragul" — au răspuns tă
răncile din comuna Paltin. 
Acum a devenit o regulă ca, din 
două in două săptămini, repre
zentantele tinerei întreprinderi 
focșănene să meargă la Paltin 
pentru a perfecta noi comenzi. 
Broderiile aplicate pe tricotaje 
au adus atit muncitoarelor fa
bricii, cit și iscusitelor creatoa
re populare din Paltin aprecie
rile unanime ale beneficiarilor 
din tară și ale numeroaselor 
firme străine. în același timp, 
conlucrarea dintre ele consti
tuie o sursă suplimentară de 
venituri pentru numeroase fa
milii dintr-una din cele mai 
pitorești așezări din ținuturile 
Vrane ei.

Cele mai
frumoase
flori

pe 
văi 

și Sebeșului. 
Viorica Sivdn, 

generală 
(Alba), 

nepieri- 
strigă- 

„Iar

i
I

I

I
1Multe flori frumoase cresc 

nu mai puțin frumoasele 
ale Ampoiului 
Dintre toate, 
profesoară la Școala 
nr. 3 din orașul Sebeș 
le culege pe cele 
toare : cîntece, doine, 
turi, obiceiuri străbune, 
vine dăscălița, să' ne afle cin- B 
țările" — spun cind o văd fe
meile din Feneș sau Almașul 
Mare, din Sebeșel sau Petrești. 
Pasionată culegătoare de fol
clor, profesoara din Sebeș a a- 
dunat cu migală, de-a lungul 
anilor, un buchet impresionant 
din nestematele creației popu-, 
lare. O parte din ele au fost 
publicate la Alba Iulia. Altele 
își așteaptă rîndul. Pină atunci, 
ea le citește școlarilor, pentru 
ca să deprindă de la marele în
vățător — poporul — înțelep
ciunea, omenia, dragostea de 
muncă și viață.

în

Extinderea și aprofundarea demo
crației muncitorești presupun ca un 
dat primordial, așa cum se subli
niază în documentele Conferinței 
Naționale a partidului, o preocupare 
mai susținută pentru folosirea efi
cientă a tuturor pîrghiilor democra
ției interne 
context, 
capătă activul de partid : 
șurarea eficientă 
nizatorice 
unui organ de partid nu este de 
conceput fără antrenarea unui larg 
activ, a cărui consultare periodică 
și participare per
manentă Ia ac
țiunile întreprin
se pentru reali
zarea sarcinilor 
curente si de 
perspectivă sînt 
menite să valori
fice tezaurul de 
experiență și e- 
nergie al întregii 
organizații.

Ne propunem, în 
fată, să desprindem din 
unor 
punderi în organele de partid din 
unele unități economice gălătene. as
pecte concrete privind modul cum 
este folosit în prezent. în înfăptuirea 
sarcinilor stabilite de Conferința Na
țională, activul 
tierul naval și 
refractare din 
siderurgic.

— Pentru noi 
lie Mehic, secretarul comitetului de 
partid de la șantierul naval — acti
vul reprezintă. în primul rînd. o ine
puizabilă sursă de idei creatoare 
pentru ridicarea nivelului calitativ al 
actiVitătii productive a colectivului. 
Să vă dau un exemplu. în luna ia
nuarie a fost organizată, în lumina 
obiectivelor majore trasate de Confe
rința Națională a partidului, o largă 
consultare a activului nostru de 
partid, mai precis a tovarășilor din 
activ care lucrează în secțiile insta
lații, electrică, montaj, amenajări, 
mecanică. în cadrul întîlnirilor cu 
acești tovarăși am realizat, pe de o

de partid. în acest 
o deosebită importantă 

desfă- 
a muncii orga- 

și politico-educative a

parte, o mai bună cunoaștere de că
tre comitetul de partid a probleme
lor ce preocupă colectivele respecti
velor secții, iar. pe de alta, am pri
mit o seamă de propuneri din partea 
lor privind îmbunătățirea activității 
de proiectare, ridicarea eficientei 
economice, crearea unui front comun 
împotriva risipei de materii prime și 
materiale, toate acestea pe fundalul 
întăririi ordinii și disciplinei în mun
că, al ridicării calității producției. în 
mod operativ au fost înscrise pe 
agenda preocupărilor prioritare ale 
comitetului de partid și ale consiliu-

activul de partid — ține să preci
zeze tovarășul Constantin Văduva, 
secretarul comitetului de partid al 
uzinei oțelării-refractare din cadrul 
combinatului siderurgic — se referă 
la mai buna desfășurare a activității 
de producție în uzină, in lumină exi
gențelor puse de Conferința Națio
nală. Cu prilejul discutării cu activul 
a documentelor adoptate de înaltul fo
rum al comuniștilor, s-au făcut un șir 
de sugestii ingenioase vizînd mărirea 
ciclului de funcționare a convertizoa
relor. intre două înzidiri. la peste 500 
de șarje. Cele mai rodnice propuneri

rice și dinamizarea vieții interne de 
partid. Acest studiu — sugestie a 
unor tovarăși din activul de partid și 
pe care îl înfăptuiește la ora ac
tuală comisia pentru problemele or
ganizatorice de partid și de cadre a 
respectivului comitet — vizează adap
tarea structurii organizației de partid 
a uzinei la profilul tot mai complex 
al producției. Fără a anticipa rezul
tatele studiului, precizăm doar că. în 
esență, este vorba de 
cadru organizatoric 
permită comuniștilor 
tiile uzinei, inclusiv

însemnările de 
relatările 

interlocutori. învestiți cu răs-

de partid de la san
de la uzina oțelării- 
cadrul combinatului
— ne spunea Anato-

lui oamenilor muncii unele dintre 
problemele ridicate în cadrul întilni- 
rilor despre care am amintit. în 
același timp, folosim activul de 
partid la îndeplinirea unor sarcini 
curente, de asemenea aflate pe agen
da de lucru a comitetului nostru de 
partid pentru primul trimestru al 
acestui an. Concret, este vorba des
pre efectuarea unor studii privind in
troducerea unor metode modeme de 
organizare științifică a producției si 
a muncii la serviciul mecanic-șef și 
la cel de pregătire, programare și ur
mărire a producției. în acest scop, am 
format două colective, compuse din 
peste douăzeci de tovarăși din activ, 
colective conduse de Traian Mîndru. 
inglner-șef, membru al comitetului 
de partid din întreprindere, și ingi
nerul Vasile Miron, membru al con
siliului de control muncitoresc. Stu
diile urmăresc elaborarea unor noi 
modalități de organizare a activității 
în respectivele servicii, astfel încît 
ele să-și realizeze mai bine sarcinile 
ce le revin în acest an.

— Și la noi. problemele în a căror 
rezolvare este cu deosebire antrenat

au venit din rîndul activului nostru 
dc la oțelăriile I și II privind luarea 
unor măsuri concrete pentru acope
rirea necesităților in perioada in care 
se vor efectua, pe rînd. reparațiile ca
pitale la convertizoarele otelăriei nr. 
1. Evident, comitetul de partid și-a 
însușit o mare parte din aceste pro
puneri și a fixat, în această privință, 
sarcini precise conducerii tehnico- 
administrative pentru a elabora solu
țiile cele mai bune menite să contri
buie eficient la realizarea planului și 
angajamentului nostru pe 1978.

în chip firesc, am solicitat interlo
cutorilor noștri să ne vorbească și 
despre modul cum este folosit acti
vul de partid în alte domenii, mai 
ales pe tărîmul perfecționării vieții 
interne de partid, a muncii organi
zațiilor de masă. Ion Căpraru, secre
tar adjunct al comitetului de partid 
de la uzina otelării-refractare. ne 
amintește faptul că, în planul de 
muncă pentru acest trimestru, comi
tetul de partid și-a propus. între al
tele. efectuarea unui studiu privind 
îmbunătățirea structurii organizato-

a se crea un 
optim care să 
din toate sec- 
celor din sec

țiile de întreținere 
și reparații meca
nică și electrică, 
să participe mai 
dinamic la des
fășurarea muncii 
de partid. Tot co
misia pentru pro
blemele organiza
torice de partid șl 
de cadre, alcă
tuită din tovarăși 
activul de partid,

La tratament, in bazinul de înot al sanatoriului „Doina", din Mangalia

I

anonimat ?
Duminică, 5 martie, la Brăila 

a fost organizată deschiderea ce- ■ 
lei de-a VIIl-a ediții a ciclului 
de manifestări sub genericul 
„Itinerar cultural Brăila ’78". 
înscrisă în a doua ediție a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei", manifestarea se adresează 
tuturor locuitorilor județului. O 
nedumerire : cîți dintre brăi- 
leni știu acest lucru ? în ziua 
începerii acțiunii sus-zise, nici in 
municipiul Brăila și nici în alte 
localități ale județului nu exista 
nici măcar un afiș care să anun
țe marelui public manifestările 
din cadrul programului. Motiv 
pentru care ii întrebăm pe or
ganizatori dacă această a VIII-a 
ediție este sortită să rămină in 
anonimat. Sau, dacă-i așa, vor
ba lui Nea Iancu : „Anonimă- 
anonimă, dar să știm și noi".

I

Arhitectură nouă intr-un vechi oraș — Piatra Neamț

Achizitorul
„achizițî 
onat“

Este achizitor la cooperativa 
meșteșugărească „Unirea" din 
Măcin, județul Tulcea. Se nu
mește D. Popescu — zis Mitică. 
Dar cine nu-1 cunoaște pe Mitică 
achizitorul ? Și nu atit 
cit în localitățile din 
anume achiziționează 
Mitică achiziționează... 
Este considerat chiar 
în problemă. Numai că. deunăzi, 
în timp ce se afla în misiune, la 
Crișan. ce credeți că și-a pus 
Mitică în gînd ? „Pe lingă pa
pură, hai să mă aleg și cu ceva 
pește". Și s-a ales cu vreo 30 
kg de pește proaspăt, plus 35 
kg icre de crap și știucă. Dar 
achizitorul a fost, la rîndu-i, 
„achiziționat" de miliție pentru 
a răspunde la unele întrebări. 
După care rămîne să vadă cu ce 
se va „alege" și după lege.

Faină
dar...

I
î

în Măcin. 
jur. Ce 
Mitică ? 
papură, 

specialist

haină,

— Ei, ce zici.
— Pușchea pe 

bine ?
— De haină am zis, mă, ce-ți 

închipuiai ? Ia mai îmbrac-o 
o dată. Așa, stai drept. întoar- 
ce-te. Faină haină, merită s-o 
iei.

Si Ovidiu Ioan Costea a 
luat-o. Dar nu cu bani, ca oa
menii, ci a îmbrăcat-o sub pal
ton, „asistat" de amicul său, 
Doru Dandeș, care-i făcuse pro
ba. Dar tocmai cind să iasă pe 
ușa magazinului brașovean, una 
din vinzătoare, cerind ajutorul 
cumpărătorilor din jur. a reușit 
să le bareze calea. Acum, 
doi prieteni ..la cataramă"- 
află în cercetarea miliției 
nicipiului Brașov.

mă prinde ? 
limbă, nu ți-e

cei 
se 

mu

I

I
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I
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Rubrică realizată de
P. PETRE
cu sprijinul corespondenților
„Scînteil"

I

cu experiență din 
acordă în prezent un sprijin asiduu și 
competent organizației U.T.C. pentru 
continua lărgire a orizontului politi
co-ideologic al uteciștilor în vederea 
creșterii numărului tinerilor primiți 
în rîndul partidului. Membrii comi
siei urmăresc cu atenție evoluția ce
lor mai merituoși dintre tinerii mun
citori, poartă discuții cu aceștia, le 
îndrumă cu grijă și atenție pregă
tirea politică, călirea pe plan moral.

Firește, nu se poate concepe ca 
activul unui comitet de partid să 
fie... inactiv. Și cu atît mai puțin ca 
tovarășii ce fac parte din el nici să 
nu știe de acest lucru. Din păcate, 
am întîlnit și unele situații de acest 
gen la uzina otelării-refractare.

— Eu — ne spunea muncitorul co
munist Constantin 
nume l-am găsit pe lista 
de partid — ajut la difuzarea 
la mobilizarea cursanților 
învătămînțul de partid, la ’ 
ganda vizuală, mă ocup și de 
tatea organizației U.T.C...

— Ce sarcini concrete, precise vi 
s-au trasat. în ultimul timp. în ca
drul activului de partid din uzină 
din care faceți parte ?

— Particip la toate adunările, Ia 
plenare și instruiri...

Sarcinile înșiruite mai sus — nu
meroase. poate chiar prea nume
roase pentru un singur om — consti
tuie preocupări zilnice, lăudabile ale 
unui comunist. Antrenarea acestuia 
la activitate cere împletirea muncii 
de zi cu zi pe care o desfășoară fie-, 
care cotnunist cu participarea la 
elaborarea unor hotărîri judicioase și 
la organizarea practică a muncii pen
tru aplicarea lor. Pentru că folosirea 
cu pricepere a activului de partid 
(care nu reprezintă o listă formală, 
ce trebuie „bifată" din cind în cînd, 
ci o forță reală și eficientă) în
seamnă. așa cum au demonstrat con
vorbirile și constatările din cele două 
colective de muncă gălătene. o pîr- 
ghie de însemnătate majoră pentru 
realizarea în practică a acelor creș
teri calitative pe care Conferința Na
țională le preconizează pentru în
treaga viată socială a orînduirii noas-

Sîrboiu. al cărui 
activului 

presei, 
pentru 
propa- 
activi-

; -Dan PLĂEȘU _ 
corespondentul .■„Scînteii" 

-'■V ■■ ■ '

Ce se întreprinde pentru îmbunătățirea
circulației în Capitală

® Trecerile de pietoni și arterele principale vor fi mai bine iluminate 
® Construirea de pasaje denivelate, modernizarea arterelor principale 
și a rețelei de semnalizare ® Acțiuni de educare a pietonilor și conducă

torilor auto pentru prevenirea accidentelor
în ultimii opt ani. parcul de auto

vehicule al Capitalei a sporit de două 
ori. Pe arterele buciireștene circulă 
astăzi mai multe mașini decît exis
tau in întreaga tară în urmă cu un 
deceniu și jumătate. în același timp, 
a crescut si numărul posesorilor de 
permis de conducere auto, alungind 
la circa un sfert de milion. Pe multe 

ale municipiu- 
trafic ating 

de 2 700—3 200 au- 
și sens. Ca ur- 

întreprinse. în ul-

artere principale 
lui. valorile de 
orele de virf cifra 
tovehicule pe oră 
mare a măsurilor 
timul timp, de Consiliul popular al 
municipiului București, s-au moder
nizat o serie de artere importante, 
îndeosebi cele pe care circulă mij
loacele de transport în comun, s-au 
sistematizat si semaforizat nume
roase intersecții. Au fost organizate 
de către Miliția Capitalei, în colabo
rare cu ceilalți factori cu atribuții și 
răspunderi în domeniul circulației, o 
serie de acțiuni cu caracter preventiv 
pentru reducerea - numărului și ur
mărilor accidentelor, pentru ridicarea 
gradului de ordine și disciplină în 
rîndul tuturor participanților la tra
fic.

Cu toate acestea, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, la adu
narea activului de partid si a cadre
lor de conducere din Ministerul de 
Interne din decembrie 1976. în do
meniul circulației în municipiul 
București mai persistă lipsuri se
rioase și „se impun măsuri hotă- 
rîte pentru o bună sistematizare a 
circulației, pentru a pune o ordine 
desăvîrșită în acest domeniu".

— însușindu-ne observațiile și in
dicațiile date de comandantul nostru 
suprem — ne spune tovarășul gene- 
ral-maior Gheorghe Vasile, șeful In
spectoratului municipiului București 
al Ministerului de Interne — orga
nele de miliție au înțeles să acțio
neze cu mai multă fermitate pentru 
respectarea regulilor de deplasare pe 
drumurile publice, desfășurind acti
vități susținute de prevenire a acci
dentelor in rindurile pietonilor și con
ducătorilor auto. Din păcate, numă
rul accidentelor produse pe raza Ca
pitalei s-a menținut si în 1977 la un 
nivel ridicat. Din statisticile noastre 
rezultă că 58 la sută din numărul ac
cidentelor s-au produs din vina pie
tonilor si 40 la sută din cea a con
ducătorilor de autovehicule. Multe 
dintre accidente s-au datorat șoferilor 
cu experiență redusă la volan. Aceas
ta impune un efort susținut pentru 
creșterea calificării, a însușirii nor
melor conducerii preventive, cu atit 
mai mult cu cit jumătate din efecti
vul conducătorilor auto din Capitală 
au obtinut permisul de conducere auto 
în ultimii 5 ani. în ce privește pie
tonii. cea mai mare parte din acci
dentele produse din vina lor se da- 
toresc traversării drumurilor fără 
asigurarea prealabilă sau prin locuri 
nepermise. De asemenea, din con
troalele efectuate de echipajele

în

noastre reiese că la producerea unui 
număr important de accidente au 
concurat și cursele clandestine fă
cute cu mașinile statului de către 
unii șoferi profesioniști, precum și 
defecțiunile tehnice ale multor auto
vehicule. De aici, necesitatea ca în 
viitor organele de miliție, în colabo
rare cu toți ceilalți factori răspunză
tori de activitatea desfășurată în acest 
domeniu, să pună un accent mai mare 
pe acele forme, mijloace si acțiuni de 
prevenire a accidentelor, cu o efi
cientă sporită în educarea pietonilor, 
a șoferilor, a 
pentru respectarea strictă a regulilor 
de circulație. Subliniem importanta 
deosebită a muncii de educație și 
prevenire, cu atit mai mult cu cit 
praotica arată că sancțiunile nu pot 
să stopeze, ele singure, neajunsurile 
care mai persistă în acest 
meniu. Fără îndoială, orice 
călcare a regulilor de deplasare pe 
drumurile publice, care pune în pe
ricol sănătatea și viata oamenilor, 
va fi și pe viitor sancționată prompt, 
potrivit legii, 
în asigurarea 
tei circulației, 
carii ritmului 
auto, este și rămîne activitatea edu
cativă desfășurată în mod organizat, 
sistematic, începind din grădinițe si 
scoli, pină în colective de muncă. în 
cartiere, în fiecare familie. Pe această 
cale se poate ajunge, intr-adevăr, la 
împlinirea dezideratului unei circu
lații modeme. civilizate. în deplină 
securitate, pot fi ocrotite valorile 
umane și materiale ale societății.

Necesitatea îmbunătățirii circulației 
în Capitală, inclusiv a transportului 
în comun, a făcut obiectul unei con
sfătuiri recente, la care au partici
pat reprezentanți ai municipalității, 
miliției, ministerelor, marilor unități 
deținătoare de parcuri auto din Ca
pitală. Pe baza unei analize aprofun
date. in spirit critic și autocritic, par- 
ticipantii la consfătuire au dezbătut, 
în același timp, un amplu program 
de măsuri menit să creeze condițiile 
necesare unei circulații fluente, ca
pabile să facă fată cerințelor de as
tăzi și celor impuse de dezvoltarea 
urbanistică si edilitară generală a 
Capitalei, a împrejurimilor si artere
lor sale de penetrație.

—' Măsurile preconizate — ne 
spune tovarășul Constantin Dumi
trescu, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București — ur
măresc atît rezolvarea unor cerințe 
actuale ale îmbunătățirii circulației 
in oraș, cît și trecerea la o determi
nare riguros științifică, pe bază de 
studii si analize complexe, a posibili
tăților și necesităților impuse de per
spectiva intensificării transporturilor, 
adevărate „nervuri vitale" ale ora
șului. cu implicații ample în întreaga 
viată economică si socială a aces
tuia. Este o realitate că., în momen
tul de fată, pe multe din arterele 
Capitalei, circulația se desfășoară

tuturor cetățenilor

do- 
în-

Dar. repet, esențialul 
cursivității si siguran- 
în condițiile intensifi- 
de creștere a parcului

greoi, se înregistrează mari aglome
rări de autovehicule în perimetrul 
central. îndeosebi în orele de virf, 
fapt care f£ce ca pe traseele trans
portului în comun să se producă dese 
dereglări, să nu se poată asigura rit
micitatea necesară, iar deplasările de 
la și spre locul de muncă să nu se 
efectueze în condițiile dorite. Tocmai 
de aceea, programul de măsuri 
prevede, între altele, sistemati
zarea unor intersecții si artere aglo
merate. descongestionarea acestora si 
a perimetrului central prin limitarea 
circulației altor autovehicule în afara 
celor ale transportului in comun, sta
bilirea unor grafice de aprovizionare 
a rețelei comerciale și de alimentație 
publică în alte ore decît în cele de 
virf. dirijarea pe rute ocolitoare a 
traficului greu și a altor autovehicule 
care trec prin București spre alte 
zone ale țării — îndeosebi' spre lito
ral, în perioada de vară — în acest 
scop fiind necesar să intensificăm 
ritmul de execuție a lucrărilor de 
modernizare a liniei de centură. încă 
din acest an, vor fi modernizate și 
reparate noi străzi, în principal cele 
destinate transportului in comun, vor 
fi amenajate și semaforizate noi in
tersecții. S-a trecut, de asemenea, la 
construirea de pasaje denivelate, cum 
este cel de la Obor. Se fac pregătiri 
pentru începerea execuției Podului 
Grant. Pasaje denivelate rutiere vor 
mai fi construite în Piața Muncii' și 
Calea Rahovei, precum și la trecerile 
peste calea ferată spre Constanța, 
Ploiești, Oltenița, Roșiori, Giurgiu. In 
ce privește transportul în comun, se 
vor extinde o serie de linii de tram-

văie și troleibuze și se vor înființa 
noi linii exprese de autobuze care vor 
face legătura intre diferite cartiere și 
marile platforme industriale. Alte mă
suri. de natură tehnică si organiza
torică. se referă la îmbunătățirea 
sistemului de semnalizare, suprave
ghere și dirijare a circulației (ceea 
ce impune ca unitățile de proiectare 
și producție ale construcțiilor de ma
șini să urgenteze asimilarea apara
turii necesare), extinderea televiziu
nii cu circuit închis, extinderea 
iluminării arterelor centrale și 
a trecerilor de pietoni cu lămpi 
cu vapori de natriu. cu un con
sum redus de energie electrică, 
dar cu luminozitate mai mare, mo
dernizarea procesului de instruire a 
șoferilor profesioniști și mărirea ca
pacității școlii de șoferi amatori, ge
neralizarea testărilor psihologice și 
altele. Pentru realizarea, punct cu 
punct, a programului de măsuri, 
pentru întărirea siguranței circula
ției, este necesar ca organismele de 
specialitate ale municipalității, mili
ția, toți deținătorii de parc auto de 
pe raza Capitalei să desfășoare o ne
slăbită activitate de prevenire, în
drumare și control, astfel incit să se 
treacă 
melor 
astăzi

Prin .
dezbaterile constructive care au avut 
loc și. mai ales, prin măsurile con
crete care au fost stabilite, consfă
tuirea la care ne-atn referit s-a do
vedit oportună, utilă. Rămîne ca în
vățămintele ei, concluziile desprinse 
să se regăsească în acțiunile unitare 
ale tuturor factorilor răspunzători și 
obligați să aducă îmbunătățirile aș
teptate 
de larg

efectiv la solutionarea proble- 
de fond cu care se confruntă 
circulația.
problematica abordată, prin

de cetățeni în acest domeniu 
interes public.

Petre POPA 
D. TÎRCOB

ÎN JUDEȚUL
Cooperația de consum 

din județul Mureș numă
ră, în prezent, j 095 de 
magazine și unități de 
alimentație publică. însu- 
mînd circa 90 400 m.p. de 
suprafață comercială. Nu
mai în cursul anului 1977 
au fost construite sau 
modernizate 23 de unități.

Astfel, pentru îmbună
tățirea aprovizionării 
populației din mediul ru
ral s-a urmărit ca, odată 
cu sporirea fondului de 
marfă, să se extindă în 
mod corespunzător re
țeaua de magazine. Super- 
coopurile, supermagazine- 
Ie și complexele comer
ciale — organizate pe 
principiile moderne de 
comerț — desfac întreaga 
gamă sortimentală de 
mărfuri. Printre cele mai 
reprezentative se numără 
supermagazinele 
vata. Sărmașul,

din So- 
Sîngior-

MUREȘ

Marcajul 
de pe șoseaua 

Mangaliei
Cititorul nostru Flo

rian Bordea din mu
nicipiul Constanta ne-a 
trimis un memoriu, 
însotit de două chi
tanțe a 25 lei fieca
re. reprezentând o a- 
mendă dată pentru 
încălcarea unei reguli 
de circulație. Desigur, 
este firesc ca atunci 
cînd încâlci legea să 
fii sancționat. Dar el 
și toti ceilalți posesori 
de autoturisme 
locuiesc în 
„Complexul 
nu pot pleca 
să fără riscul 
amendați. Și 
durează de vreun 
de zile, de cînd 
știu cine a dispus ca 
pe șoseaua Mangaliei, 
prin care trecem pen
tru a. ieși în oraș, să 
fie numai linie conti
nuă, astfel că noi. 
practic, nu mai putem 
merge spre centrul o- 
rașului decît 
trecînd peste 
continuă". Nu 
așadar, pentru 
torii din acest 
o altă posibilitate de 
ieșire spre oraș. „Noi 
am stat de vorbă cu 
mai multi lucrători 
de la circulație, se a- 
firma în încheierea 
scrisorii, care au re
cunoscut că nu este 
corect dar, in cele din 
urmă, ne-au spus că 
nu dînșii au „vopsit 
drumurile".

Consiliul popular al 
municipiului” Constan
ta ne-ă comunicat. în 
răspunsul trimis de 
curînd. că marcajul 
arterelor de circulație 
din municipiu se va 
executa în anul 1978, 
după un program în
tocmit de către Consi
liul popular al muni
cipiului Constanta, in
stitutul de proiectări 
al județului si servi
ciul de circulație al 
miliției județului Con
stanta. Programul are 
în vedere atît cerințe
le mereu crescînde ale 
posesorilor de autove
hicule. cît și asigura
rea securității traficu
lui rutier și pietonal 
pe arterele de circula
ție.

în legătură cu sesi
zarea propriu-zisă. în 
răspuns se precizează 
că la aplicarea marca
jului pe șoseaua Man
galiei se va tine sea
ma și de propuneri
le petiționarului scri
sorii. bineînțeles cu 
respectarea normelor 
de siguranță a circula
ției pe drumurile pu
blice.
I se tot răspunde, 

dar el scrie 
întruna

Inițial, la primirea 
scrisorii, n-aveam de 
unde să știm că Nico
lae Dragomir. din co
muna Periș. județul 
Ilfov, se mai adresa
se și altor organe de 
presă, că primise răs
punsuri. toate date po
trivit legislației noas
tre. prin care i se ex
plicase că, ori de cîte 
ori și oriunde s-ar a- 
dresa, 
poate 
singur. în concordantă 
cu legea. Dar el tot 
scrie întruna, cre- 
zînd. probabil, că doar, 
doar cineva îi va sa
tisface cererea de pen
sie de invaliditate,

care 
cartierul 
abator" 

de aca- 
de a fi 
aceasta 

an
..nu

numai 
linia 

există, 
locui- 

cartier.

răspunsul nu 
fi decît unul

deși ea este vizibil 
nelegală.

Scrisoarea lui a fost 
trimisă Ministerului 
Muncii, în atenția to
varășului Anton An- 
dronic. adjunct al mi
nistrului. care, se a- 
firma în sesizare, „cu
noaște cazul, ar fi dat 
indicații să se intre în 
legalitate, dar cei vi- 
novati nu vor". Redăm 
în întregime răspun
sul, semnat 
A. Andronic. adjunct 
al ministrului muncii, 
în speranța că petițio
narul va fi în sfîrșit 
lămurit asupra nelega- 
lității cererii sale.

în cursul anului 1977
— se afirmă în răs
puns — Nicolae Dra- 
gomir s-a adresat zia
relor „România libe
ră". „Steagul roșu", 
revistei „Flacăra". Ra- 
dioteleviziunii române 
și Ministerului Muncii 
si de fiecare dată i s-a 
răspuns la problemele 
ridicate în scrisorile 
respective. De aseme
nea. cu prilejul au
dientelor acordate la 
Ministerul Muncii i 
s-au dat aceleași re
lații și lămuriri pri
vind capacitatea sa de 
muncă. considerîn- 

. du-se că situația sa 
medicală s-a clarificat, 
într-adevăr. Institutul . 
de expertiză medicală 
și recuperare a capa
cității de muncă a a- 
nalizat în două rînduri 
starea sănătății aces
tuia. stabilind că ne- 
încadrarea în vreun 
grad de invaliditate a 
luiyN. D. s-a făcut cu 
respectarea ...criteriilor ■. ___  _____ _
medicale de . evâluare posibilitatea unui con- 
a capacității de mun
că. De asemenea, i s-a 
explicat că boala de 
care suferă nu in
fluențează capacitatea 
de muncă și că poate 
să desfășoare o acti
vitate normală de lu
cru. Tot nu e clar ?

„Mulțumim 
de sprijin"

De la 
mitru I. 
trimis o 
nă

de tov.

„Cum este posibil să 
nu existe destulă gri
jă din partea celor ce 
lucrează la ambalarea 
produselor lactate la 
întreprinderea de in
dustrializare a lapte
lui din municipiul 
nostru? — se întreba 
el. Zilele trecute am 
găsit într-un borcan 
cu iaurt cioburi care, 
dacă nu le-as fi ob
servat. mi-ar fi pus în 
pericol sănătatea. Dacă' 
acest lucru s-ar în- \ 
timpla chiar celui care 
a lucrat neglijent oriz 
unui membru al fami
liei lui. cum s-ar 
simți ? Este o chestiu
ne peste care nu 
poate trece ușor 
vederea". Ceea ce
si făcut conducerea 
întreprinderii de in
dustrializare a lapte
lui din Craiova, dr. Ion 
Chiriță, director, ing. 
N. Tăbăcioiu. respon
sabilul compartimen
tului C.T.C., care 
trimis redacției | 
răspuns concret, la; 
biect. autocritic.

Scrisoarea trimisă 
redacției a fost prelu
crată cu tot persona
lul fabricii care concu
ră la ambalarea pro
duselor in borcane și 
cu factorii de răspun
dere ai fabricii — se 
subliniază în răspuns. 
Cu acest prilej s-a in
dicat să existe o gri
jă deosebită la opera
țiile de imbuteliere; să 
se asigure o reglare 
cît mai corectă a ma
șinilor. Totodată, s-au 
confecționat ecrane lu
minate cu tuburi fluo
rescente pentru a da

se 
cu 
a

au 
un 
o-

de

Craiova. Du- 
Mitrică ne-a 
sesizare pli- 
amărăciune.

CONCIS,
I.C.R.A.L.-Vitan,

trol mai eficient al 
borcanelor pentru am
balare.

„Asigurăm prin in
termediul dv. pe con
sumatorii produselor 
noastre că întregul co
lectiv al I.I.L.-Dolj nu 
va precupeți nici un 
efort pentru asigu
rarea unor produse cît 
mai bune și prezenta
te corespunzător — se 
subliniază în răspuns. 
Redacției „Scînteia" îi 
mulțumim pentru spri
jinul acordat".

LA OBIECT
București : Prin sectorul© . . . ______________

de gospodărie locativă nr. 4 s-a întocmit de
vizul (în valoare de 996 lei) pentru refacerea 
zugrăvelilor și a vopsitoriei de la apartamen
tul nr. 126, din blocul 61 de pe strada Com
plexului. deteriorate în urma inundației pro
vocate din neglijenta locatarilor de la aparta
mentul nr. 130. Totodată, locatarul W. Willy a 
fost somat să respecte liniștea si normele de 
conviețuire în imobil. Dacă va continua să tul
bure liniștea locatarilor, se vor întocmi formele 
de evacuare. în conformitate cu prevederile 
gii nr. 5/1973.

Le-

co-
De

• Grupul întreprinderilor de gospodărie 
munală și locativă al județului Brașov : 
aproape o lună de zile. I.C.R.A.L. verifică con
ductele pentru depistarea și remedierea pier
derilor de apă din centrala termică. Construc
torul. I.C.I.M. Brașov, a executat unele îmbu
nătățiri la sistemul de aerisire a instalației din 
blocul nr. 9 de pe strada Ciocanului, despre 
care este vorba in sesizare. Considerăm că 
foarte scurt timp deficientele de încălzire 
vor remedia.

în 
se

• Consiliul popular județean Prahova : 
vederea îmbunătățirii alimentării cu apă a 
tregii zone Boldești — Scăeni. in prezent se 
tocmește proiectul de sistematizare privind ali
mentarea cu apă a zonei. începind cu anul 1980 
se va trece la executarea sistematizării rețelei 
de distribuție a apei potabile.

în 
în- 
în-

• Regionala de căi ferate Cluj : Pentru eli
minarea cazurilor de îndrumare a vagoanelor 
cu instalația de încălzire defectă au fost or
ganizate. în stațiile finale, constatarea si repa
rarea acestor defecțiuni prin echipe speciale, 
sub supravegherea directă a șefilor de tură de 
la reviziile de vagoane.

Neculai ROȘCA

Noi unități comerciale sătești
secția drumurilor Tg. Mu- 
reș-Brașov cu Sovata-Tîr- 
năveni, în 
lăușeri. a 
elegantul 
„DEALUL 
plasat într-o 
zonă viticolă.

Fîntînele, 
Iernut.

giul de Pădure, 
Lunca Bradului.

Totodată, cooperația de 
consum din județul Mu
reș și-a dezvoltat în ulti
mii ani rețeaua de unități 
turistice. Pe șoseaua in
ternațională E 15. la inter-

localitatea Bă- 
fost construit 

han turistic 
VIILOR", am- 

pitorească 
Unitatea

dispune de camere cu 
confort modern și încăl
zire centrală, precum și 
de un restaurant, fiind 
deschisă în orice anotimp. 
De asemenea, la 7 km de 
Tg. Mureș, pe șoseaua 
spre Brașov a fost con
struit. anul trecut, hanul 
„DEALUL VATMAN" (48 
locuri de cazare în came
re cu încălzire centrală, 
un restaurant și o brase
rie). Apreciate de vizita
tori sînt și HANUL 
„URSUL NEGRU" din 
Sovata-sat. 
GALAOAIA 
pierea localității Răstoli- 
ța. CABANA ȘOIMILOR 
de lingă Stînceni, CABA
NA STEJARUL lingă Tîr- 
năveni și CABANA SAL- 
CÎMUL lingă Luduș.

O nouă tragere 
excepțională 
Pronoexpres

și 
NEGRU" 

CABANA 
din apro-

ls foto : Complexul co
mercial din comuna Fin- 

. tînele.

Tragerea organizată la 12 mar
tie de Administrația de stat Loto 
Pronosport atribuie autoturisme 
„Dacia 1300". excursii în U.R.S.S. 
sau R. P. Ungară — Austria sau 
R. P. Polonă — R. D. Germană 
— R. F. Germania — R. S. Ce
hoslovacă — Austria — R. P. 
Ungară, precum și câștiguri în 
bani de valoare fixă (50 000. 
15 000 lei etc) și variabilă.

La cele 2 faze ale tragerii 
efectuează 8 extrageri — 4 
cite 6 numere fiecare din 45 
faza I și 4 de cîte 5 numere fie
care din 45 la 
trăgîndu-se în 
mere.

Cîștigurile se 
tegorii. Se 
numere la 
trageri.

Vinzarea 
11 martie.

se 
de 
la

faza a Il-a. ex- 
total 44 de nu-

acordă pe 10 ca- 
poate cîștiga și cu 3 
fiecare din cele 8 ex-

biletelor pînăsîmbătâ
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LA „DACIA” PITEȘTI

DRUMUL 
AUTOMOBILULUI 

TRECE PRIN 
AUTODOTARE

: J:’’.:

Întreprinderea de autoturisme 
din Pitești și-a asumat sarcina 
ca, prin fructificarea unui im

portant volum de investiții, să asigure, 
pină în 1980, pe aceleași spații, o du
blare a capacității actuale de produc
ție. Pentru a se încadra mai repede și 
mai bine în termenele de execuție, 
colectivul ei, în frunte cu comu
niștii, a luat hotărîrea de a realiza 
cu forțe proprii cea mai mare parte 
din utilajele tehnologice necesare.

„Măsura s-a impus — ne relata 
tovarășul Miliaî Dumitru, directorul 
general al întreprinderii — după 
fructuoase dezbateri colective cu 
unitățile colaboratoare, producătoare 
de utilaje din țară, care au argu
mentat că au capacitățile încărcate la 
maximum, neputîndu-ne onora la 
timp comenzile și cerințele. îndeo
sebi pentru utilajele unicat. Greutăți 
similare s-au ivit și la achiziționa
rea unor utilaje din import. în fața 
acestei situații, răspunsul munci
toresc a fost clar și hotărit : să rea
lizăm prin forțele noastre tot ceea 
ce avem nevoie. Și ne-am apucat 
gospodărește de treabă, organizîn- 
du-ne două secții de construcție a 
utilajelor și un atelier de proiectare 
a lor. Acum, după cum arată rezulta
tele, sintem, intr-adevăr, în stare să 
realizăm mașinile și utilajele de care 
avem nevoie, așa cum ne-am anga
jat in fața secretarului general al 
partidului, cu prilejul vizitei de lu
cru intreprinse în uzină".

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN ARAD

Este încă timp pentru respectarea 
(și nu reprogramarea) 

termenului de dare în funcțiune 
® Prima condiție - întărirea răspunderii pe filiera beneficiar-con- 
structor-proiectant • Totul pentru montajul rapid al instalațiilor din 
stoc... ® ...și pentru livrarea de către furnizori a utilajelor restante

în cadrul celei de-a doua etape de 
dezvoltare a Combinatului de îngră
șăminte chimice din Arad sint pre
văzute să intre în funcțiune, pină Ia 
sfirșitul anului, o serie de capacități 
importante — o fabrică de uree și 
alta de amoniac, centrala electrică de 
termoficare nr. 2 și altele — menite 
să sporească considerabil potențialul 
productiv al acestei mari unități a 
industriei chimice.

A ajuns construcția noilor capaci
tăți în faza planificată ? Din păcate, 
nu! Activitatea de pe acest mare șan
tier al industriei chimice rămîne 
grevată în continuare de un șir de 
neajunsuri, ca o consecință a stilului 
defectuos de muncă manifestat de 
factorii care participă la realizarea a- 
cestei investiții. Practic, fiecare dintre 
ei — beneficiar, proiectant, construc
tori și diverși furnizori de utilaje teh
nologice — este dator la un capitol sau 
altul, nu si-a realizat integral sarci
nile clare si precise ce-i revin. Re
zultatul ? Numeroase termene fixate 
pentru executarea unor lucrări, pen
tru livrarea de proiecte si utilaje 
tehnologice au fost sistematic încăl
cate, replanificate cu ușurință, pen

O „ILUSTRATĂ- PE ADRESA...
...COMBINATULUI DE CELULOZA, HiRTIE Șl FIBRE ARTIFICIALE 

DIN BRAILA Șl ÎNTREPRINDERII DE ALUMINIU DIN SLATINA, 
care, în primele două luni ale anului, au depășit consumurile planificate 
de energie electrică.

Laurii risipitorului
desen de V. TIMOC

Secția de autodotare a întreprin
derii a fost înființată in 1971 și 
în ea lucrează oameni de dife

rite profesii. Această secție are plan 
anual propriu de producție cu sarcini 
ce au crescut substanțial de la un an 
la altul. Cei de aici și-au confecționat 
singuri uneltele de muncă și au re
profilat calificarea unor oameni de 

® Anul acesta, de 65 de ori mai mult decît în 1971 • La o singură instalație, 
economii de 30 milioane lei valută ® La întrebarea : cine elaborează proiectele ? 
— specialiștii uzinei răspund firesc : noi! • întreprinderea, ca beneficiar de inves

tiții, nu mai apelează la alte unități pentru realizarea utilajelor

bază, in funcție de noile cerințe. 
Concomitent au fost întreprinse 
acțiuni privind generalizarea acor
dului global, organizarea muncii in 
mai multe schimburi, specializarea 
și calificarea, care au concurat din 
plin la rodnicia muncii oamenilor.

Șeful secției, inginerul Ion Stoica, 
remarca în acest sens : „De la o pro
ducție de 2,2 milioane lei, cit era la 
început, cind a luat ființă colectivul 
nostru, am realizat anul trecut 130 
milioane lei, iar productivitatea 
muncii a fost depășită cu 1 la sută. 
In 1978 vom realiza tot o producție 
de 130 milioane lei, dar cu jumătate 
din efectiv, ceilalți trecind să lu
creze in alte secții, care s-au dezvol
tat, deci și cu o productivitate su

tru ca din nou să nu fie respectate. 
Fabrica de uree, de pildă, arată ca si 
cum lucrările au început de puțin 
timp. O excepție ? Nicidecum 1

— Ne îngrijorează tendința con
structorilor de a începe cu mare în- 
tîrziere tocmai acele lucrări legate 
de asigurarea frontului de montaj, 
afirma ing. Mărgărit Pițurescu, șeful 
serviciului de investiții al combina
tului.

Beneficiarul a sesizat și înregistrat 
de multă vreme principalele carențe 
care persistă în activitatea Trustului 
de construcții chimice din Cluj-Na- 
poca. executantul lucrării. Este vorba 
de folosirea neratională a mașinilor 
si utilajelor de construcții, asigu
rarea neritmică a materialelor la 
punctele de lucru, slaba organizare si 
îndrumare a muncitorilor ș. a.

Reținînd aceste critici îndreptățite, 
la care mai adăugăm faptul că. la 
ora actuală, lipsa fronturilor de mon
taj a generat un stoc de 700 tone do 
utilaje, nu putem să nu întrebăm :

De ce se situează conducerea 
combinatului arădean în postura 
de „observator" al unui neajuns 
sau altul, fără să intervină-ener

perioară. Am confecționat și chiar 
montat, în termen și in avans și 
cu cheltuieli mai reduse, un volum 
mare de utilaje, unele unicat. A 
crescut simțitor calitatea lucrărilor 
de investiții. Pentru că, oricit s-ar 
strădui un constructor din afară, 
care vede prima oară un utilaj teh
nologic complex, un unicat, nu-1

execută atît de bine ca acela care se 
află în miezul preocupărilor benefi
ciarului".

Iată și cîteva din realizările în
treprinderii piteștene obținute 
în acțiunea de autoutilare : o 

vopsitorie modernă de grunduire elec- 
troforetică — care a și fost montată 
de constructor cu participarea celor 
ce o exploatează și o întrețin — in
stalație care urma să fie importată, 
presupunînd cheltuieli de 30 mili
oane lei valută ; o instalație de tur
nat fontă cenușie și alta pentru 
fontă maleabilă, utilaj care asigură 
necesarul de materie primă nu nu
mai pentru întreprindere; cuptoare 
speciale pentru halele de turnat 
pistoane și alte metale neferoase; o

gic, în virtutea prerogativelor cu 
care este învestită, în scopul 
impulsionării energice a acti
vității constructorilor ?

Răspunsul este simplu : pentru că 
însuși beneficiarul poartă răspun
derea pentru apariția .unor neajun
suri deloc minore, nu-și respectă la 
timp și în bune condiții propriile 
obligații. Cum altfel poate fi apre
ciat faptul că pe șantier au sosit 
doar 50 la sută din utilajele necesare 
fabricilor și obiectivelor programate 
să fie puse în funcțiune ? Cine altci
neva decît beneficiarul — special or
ganizat în acest scop — are Îndatori
rea de mare însemnătate de a se ocupa 
cu seriozitate și răspundere de achizi
ționarea utilajelor și echipamentelor 
tehnologice, de a acționa neîntre
rupt pe lingă furnizorii restantieri 
spre a-i determina să ia măsuri ho- 
tărite pentru introducerea ordinii în 
livrări 1

Nimic de zis. pe șantier au loc cu 
regularitate ședințe, se efectuează 
analize însoțite de planuri cuprinză
toare de măsuri, subordonate fără 
excepție asigurării condițiilor pentru 
bunul mers al lucrărilor. Dar ur
mărirea modului in care sint duse la 
îndeplinire aceste măsuri, considerate 
în momentul adoptării lor extrem de 
utile, este lăsată la voia întîmplării. 
Nimeni nu-și asumă această răspun
dere, deși există reglementări clare 
in această privință, deși prin aceste 
planuri de măsuri sint stabilite ter
mene și responsabilități precise. Acest 
mare neajuns — lipsa de îndrumare 
și coordonare a lucrărilor — face loc 
F.psei de conlucrare, „jocului de-a 
răspunderile" si justificărilor de tot 
felul, in detrimentul ritmului de lu
cru pe șantier, al respectării terme
nelor de punere in funcțiune, in ul
timă instanță.

mașină de îndoit bare, renunțîn- 
du-se astfel la trei prese din import, 
în prezent se confecționează a doua 
mașină de îndoit bare, se execută lu
crări pentru instalațiile de vopsit 
prin imersie și pulverizare, pentru 
extinderea turnătoriei de bloc-motor; 
se execută, de asemenea, diverse 
conveioare, benzi transportoare, pa

sarele pentru extinderea fabrica
ției în toate halele uzinei, pre
cum și 6 000 tone de confecții 
metalice — luminatoare, travee ș.a. 
— pentru noile obiective care se 
înalță în incinta fabricii.

Alături de această secție și-a 
început din plin activitatea și cea 
de-a doua secție de autoutilare — 
aceea de mașini-unelte și agregate — 
în cadrul căreia lucrează oameni cu 
experiență de buni meseriași. Lu
crătorii de aici confecționează ma
șini de alezat biele și de rașchetat 
sudura la jenți, agregate de perfo
rat bare ș.a.

Un avantaj mare prezintă aceste 
lucrări și datorită faptului că multe 
din ele sint proiectate in uzină. A- 
telierul de specialitate, condus de

Ce au de făcut

pentru a grăbi lucrările pe șantier ?
® CONSTRUCTORUL are datoria de a-și sincroniza forțele 

cu cele ale montorilor și, printr-un efort comun, să asigure toate 
fronturile necesare montării rapide a utilajelor aflate în stoc sau 
prevăzute să sosească in curînd pe șantier. Așa cum a hotărit, in 
repetate rînduri, consiliul de conducere al Ministerului Construcțiilor 
Industriale, se impun măsuri energice pentru creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor.

© BENEFICIARUL DE INVESTIȚII va trebui să asigura 
de urgență utilajele și proiectele nesosite încă pe șantier, să treacă 
la montarea — cu forțe proprii — a unul volum- cit mai mare de 
mașini și utilaje tehnologice. Nu mai puțin important este însă și 
rolul activ, nemijlocit, pe care trebuie să-1 exercite fiecare specia
list al serviciului de investiții din combinat în urmărirea și controlul 
evoluției lucrărilor de construcții și montaj.

• FURNIZORII DE UTILAJE TEHNOLOGICE au sarcina 
de a recupera restanțele la livrări. în mare parte, acestea se da
torează și intîrzierii cu care au fost contractate unele utilaje, întirziere , 
generată de modul în care au acționat proiectanții și beneficiarul. Sint 
necesare eforturi energice și stăruitoare în fiecare întreprindere pen
tru fabricarea, în cel mai scurt timp, a utilajelor contractate, din care 
unele sint restanțe, pentru livrarea lor în ordinea firească cerută de 
montaj.

Cuvîntul furnizorilor ------------
Primul dintre acești furnizori 

este ÎNTREPRINDEREA DE MA
ȘINI GRELE DIN' BUCUREȘTI, 
care trebuie Să furnizeze trei tur- 
bocompresoare ale căror termene 
de livrare sint necorelate cu cele 
de montaj. La apelul muncitoresc 
al colectivului Combinatului chi
mic din Arad, tovarășul Emanuel 
Babici, directorul întreprinderii 
bucureștene, ne-a precizat :

— lntirzierea cu care beneficiarul 
de investiții a contractat aceste 
utilaje ne-a pus fortuit in situația 
de a stabili termenul lor de livrare 
la sfirșîtul trimestrului III a.c. Cu
noaștem insă marea lor importanță 
pentru finalizarea la timp a noilor 
capacități de producție ale combi
natului din Arad. De aceea, am 
luat un șir de măsuri tehnice șl 
organizatorice, menite să asigure 
devansarea livrărilor cu aproape 
3 luni de zile pentru turbina și 
compresoarele necesare liniei de 
aer. Reușita intențiilor noastre este 
condiționată de sprijinul prompt pe 

inginerul Ion Marinescu, este în
cadrat cu specialiști in proiectare 
tehnologică, dornici și capabili de a 
realiza echipament de înaltă com
plexitate. Cîteva din lucrările lor: 
un colectiv condus de Marin Po
pescu a proiectat o linie semiauto
mată de jenți; șeful atelierului, îm
preună cu alte colective, a proiec
tat o mașină automată de rectificat 
supape, precum și o mașină auto
mată de teșit bolțuri. ambele unicate 
în țară; de asemenea, un colectiv 
condus de Ion Panaitescu a executat 
cu bune rezultate proiectele unui mo
dern agregat pentru arborele cotit. 
Fiind aproape de șantiere, cunoscînd 
mai bine nevoile unității, proiectanții 
acordă și asistență tehnică operativă 
la soluționarea eventualelor necon- 
cordanțe intervenite la unele pro
iecte.

Putem spune că aici, la Pitești, 
asistăm la o răsturnare de optică și 
anume că, în materie de investiții, 
un beneficiar de investiții nu pre
supune neapărat și existența unui 
executant din afară, în sensul că în
treprinderea de autoturisme iși rea
lizează și modernizează cu propriile 
forțe capacitățile de producție, foarte 
multe din utilajele tehnologice nece
sare. Acesta este și motivul care a 
determinat colectivul oamenilor mun
cii din uzină să-și organizeze secții 
specializate pentru proiectarea și 
construcția utilajeloi- proprii.

Florea CEAUȘESCU 
Gheorghe CÎRSTEA

care-l așteptăm din partea centra
lei și ministerului nostru in legă
tură cu asigurarea unor importuri 
de completare, problemă aflată 
incă in discuție.

In secția turbine, locul unde se 
fabrică aceste echipamente tehno
logice. ne-am informat despre mă
surile adoptate in vederea intensi
ficării ritmului de execuție.

— Am repartizat cei mai buni 
oameni și cele mai bune utilaje 
la executarea echipamentelor so
licitate de chimiștii arădeni, ne-a 
spus tovarășul Eugen Bianchi, șe
ful secției. Pe de altă parte, am 
stabilit o strinsă legătură cu pro
iectantul de utilaje in scopul înlă
turării oricăror eventuale necon- 
cordanțe intre prevederile din do
cumentații și subansamblele pe 
Care le construim. De asemenea, 
in momentul in care vom trece la 
montajul acestor echipamente, vom 
constitui formații de lucrători cu 
mare experiență și inaltă pregăti
re profesională.

Un apel 
de a urgenta 

livrările 
este adresat:
• ÎNTREPRINDERII DE UTI

LAJ CHIMIC DIN PLOIEȘTI — 
pentru două condensatoare de 
suprafață ;
• ÎNTREPRINDERII DE UTI

LAJ CHIMIC DIN PLOIEȘTI 
ȘI LA.I.F.O. ZALĂU — pentru 
o mare cantitate de armături ;

• ÎNTREPRINDERII DE UTI
LAJ CHIMIC DIN GĂEȘTI — 
pentru toate flansele necesare 
schemelor Izotermice.

în numerele viitoare ale ziarului 
vom publica răspunsurile conduceri
lor acestor unităti la întrebarea : cind 
veți lichida restantele la Utilajele 
tehnologice ?

Cristian ANTONESCU 
Constantin SIMION

Ieri, in secția turbine a între
prinderii de mașini grele din 
București, Eugen Bianchi, șeful 
Secției, șl llie Crețu, muncitor 
de înaltâ calificare, în timpul 
controlului unor echipamente 
solicitate de chimiștii arădeni 

„C.S.C.A.-250" 
și Medalia de aur

Printre noutățile înscrise în gra
ficul de producție al întreprinderii 
de mașini electrice București in 
acest an se numără si convcrtizorul 
de sudură in curent alternativ de
numit „C.S.C.A.-250". Avind la 
bază o concepție originală, nou! 
convertizor prezintă o serie de 
avantaje față de vechiul produs. în 
primul rînd, o fiabilitate sporită in 
comparație cu cele de curent con
tinuu. De asemenea, are o greu
tate mult mai mică si. deci, un con
sum redus de metal. Pentru avan
tajele sale, noul convertizor a fost 
premiat cu Medalia de aur la 
Tirgul internațional de la Ptovdiv. 
din R.P. Bulgaria, la ediția 1977.

Tehnologii moderne, 
eficiență superioară
Colectivul întreprinderii clujene 

„Unirea" și-a înscris, in actuala e- 
diție a Festivalului național „Cin- 
tarea României", rezolvarea a 456 
teme cu implicații directe in pro
cesul productiv, dintre care o parte 
au și început să fie aplicate. Numai 
pe această cale, colectivul va reali
za în cursul acestui an o eficiență 
economică suplimentară în valoare 
de peste 13 milioane lei.

EVAPORATOR PELICULAR IN 
FILM. Executat pentru prima dată 
in țară, la întreprinderea mecanică 
de utilaj chimic din București, 
acest agregat iși găsește o largă 
utilizare in industriile petrochimică 
și alimentară. Prin construcția sa 
se obține o considerabilă economie 
de efort valutar. întregul proces 
din evaporator este controlat cu 
exactitate, evitîndu-se orice reacție 
de altă natură care poate avea loc 
în celelalte tipuri de evaporatoare. 
Problemele tehnice rezolvate de 
specialiștii întreprinderii bucu

PRODUSELE NOI, 
MODERNIZATE

(Urmare din pag. I)
— în primele două luni ale anului, 

ponderea produselor noi și reproiec- 
tate s-a ridicat la aproape 50 la sută, 
creîndu-se condiții favorabile pentru 
reducerea ciclului de asimilare a 
noilor produse.

Cind lupta 
pentru calitate 
devine o cauză 

a întregului colectiv 
Pentru înfăptuirea sarcinilor spo

rite ce revin întreprinderii bucu
reștene in acest an in ce pri
vește înnoirea si modernizarea 
produselor, se acționează cu bune 
rezultate pe baza unor programe de 
măsuri bine fundamentate, cuprinză
toare. Este demn de relevat faptul 
că organizația de partid și consiliul 
oamenilor muncii s-au preocupat și 
se preocupă stăruitor pentru a trans
forma lupta pentru calitate intr-o 
cauză a întregului colectiv, în cadrul 
căreia să se afirme tot mai puternic 
inițiativa și capacitatea de creație a 
fiecărui muncitor, inginer și tehni
cian. Menționăm, în acest sens, 
„mesele rotunde" ce au loc de două 
ori pe lună, sub îndrumarea comisiei 
inginerilor și tehnicienilor, la care 
participă muncitorii fruntași și cadre 
de conducere din diferite sectoare și 
compartimente ale întreprinderii.

Dar pentru ca aceste dezbateri să 
fie cit mai fructuoase șl eficiente, din 
inițiativa comitetului de partid și a 
comitetului sindicatului. în urma con
sultării directe a colectivelor de lu
crători, în fiecare sector de fabricație 
S-au „inventariat" și afișat probleme
le tehnice si organizatorice care soli
cită o soluționare urgentă și, ca atare, 
trebuie să se situeze în centrul aten
ției activității de zi cu zi a fiecărui lu
crător. Concomitent, au fost stabilite 
și popularizate în toate sectoarele de 
activitate sarcinile ce revin între
prinderii in domeniul Înnoirii și mo
dernizării produselor in perspectiva 
întregului an. la înfăptuirea cărora 
sint chemați să-si aducă contri
buția toti membrii colectivului. 
Astfel, am notat că în acest 
an vor fi analizate și verificate din 
punct de vedere constructiv șl teh
nologic. în vederea reproiectării lor, 
peste 20 000 de repere ; de asemenea, 
se va înnoi integral familia de com- 
presoare de aer de 5—10 mc, pro
duse care dețin o pondere însemna
tă in producția întreprinderii.

în primul trimestru al anului vor fi 
Introduse in fabricație motocompre- 
soarele 2 MC-5 și eleetrocomprcsoa- 
rele 2 EC-5, care au fost modernizate 
— acțiune în urma căreia consumul 
de metal pe produs s-a redus cu 100— 
150 kg. iar performanțele tehnico- 
functionale au sporit Simțitor.

Deosebit de eficiente sint si anali
zele organizate săptămînal în între
prindere, în legătură cu modul in 
care se aplică în practică măsurile 
stabilite pentru accelerarea procesu

reștene pentru realizarea acestui 
evaporator constau in prelucrarea 
și finisarea cu mare finețe a supra
feței interioare, operație care a 
impus conceperea și executarea 
unui dispozitiv de finisare special.

BATERIA DE RĂCIRE — reali
zată la întreprinderea mecanică de 
utilaj chimic din Capitală — des
tinată transformatoarelor de mare 
putere, ce se fabrică la întreprinde
rea „Electroputere" din Craiova. 
Superioritatea acestui utilaj constă 
în suprafața de răcire cu 50 la sută 
mai mare, într-o putere sporită cu 
60 la sută și în reducerea conside
rabilă a consumului de metal 
incorporat în el — comparativ cu 
tipurile clasice de astfel de baterii. 
Parametrii săi funcționali o situea
ză la nivelul produselor similare 
din țările dezvoltate din punct de 
vedere industrial.

De șase ori mai mare...
La Rafinăria de tijei de pe plat

forma Combinatului petrochimic 
din Pitești a fost integrată in 
circuitul productiv o instalație de 
solventare (prin care se dizolvă în 
masa unei substanțe chimice alte 
chimicale). Noua capacitate, reali
zată după un proiect elaborat de 
specialiștii Institutului de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 
pentru rafinării din Ploiești, este 
dotată cu utilaje moderne, de mare 
complexitate tehnică, furnizate în 
totalitate de întreprinderi speciali
zate din țară și are un înalt grad 
.de automatizare a procesului de 
^fabricație. Prin prelucrarea su
perioară'a .Drodusglpc, obținute in 
urma di-stilării-în^-vi^-a țițeiului. 
Instalațiile aferente blocului de 
uleiuri minerale din cadrul rafină
riei vor fabrica. în final. 5—6 tipuri 
de lubrifianți, a căror valoare va 
fi de circa 6 ori mai mare decît a 
materiei prime folosite.

lui de înnoire și modernizare a pro
duselor și tehnologiilor de fabricație. 
Cadrele de conducere din atelierele, 
secțiile și serviciile întreprinderii, 
precum și cele ale colectivelor de 
proiectare, care participă la aceste 
analize, stabilesc si căile de acțiune 
pentru înlăturarea operativă a even
tualelor neajunsuri ce apar in 
acest domeniu, supun dezbaterii co
lective sugestiile și măsurile valo
roase care se propun, fixează, de la 
caz la caz. termene și responsabilități 
precise pentru aplicarea lor in prac
tică.

Răspundere, 
receptivitate, finalitate 

în această întreprindere bucureș- 
teană sint numeroase dovezile care 
atestă că reușita acțiunilor privind 
înnoirea si modernizarea produselor 
si a tehnologiilor de fabricație este 
determinată de răspunderea și pro
funzimea cu care se abordează sar
cinile din acest domeniu, dar. mai 
ales, de receptivitatea organizației 
de partid și a consiliului oamenilor 
muncii fată de soluțiile și propune
rile novatoare ale colectivului. Dar 
să dăm cuvîntul faptelor. Bunăoară, 
turnătorul Gheorghe Manea a propus 
si a contribuit personal la îmbunătă
țirea tehnologiei de turnare a scutu
rilor pentru motoare. Rezultatele ? 
Productivitatea muncii la această 
operație a crescut de 3 ori. se 
realizează produse cu un con
sum redus de metal și cu para
metri tehnico-funcționali ridicați. La 
rindul său. mecanicul Dumitru Popa, 
din cadrul laboratorului uzinal, a 
conceput și realizat un nou tip de 
răcitoare finale pentru compre
soarele C 250—C 1 000 ; noile pro
duse au consumuri mai mici de me
tal si sint din punct de vedere cali
tativ superioare tipurilor vechi. De 
asemenea, muncitorul ■ Vasile Gorj 
din secția prelucrări mecanice a con
struit un dispozitiv original de strun- 
jit pistoane, iar maistrul Eugen Nițu 
din aceeași secție a adus o serie de 
îmbunătățiri constructive la mașina 
de șlefuit supape.

— Gîndirea novatoare, seriozitatea 
Si răspunderea cu care întregul nos
tru colectiv acționează pentru pro
movarea progresului tehnic, pentru 
înnoirea si modernizarea produselor 
— ne relata inginerul Mircea Ungu- 
rcanu, șeful compartimentului pro
iectare — se concretizează si se vor 
concretiza în rezultate tot mai bune 
in diminuarea consumului de metal 
Si valorificarea superioară a resur
selor de materii prime și materiale, 
in creșterea mai accentuată a efi
cientei economice. Mai precis, in anul 
1978, prin asimilarea unor produse 
noi si moderne, precum si prin re- 
proiectarca constructivă si tehnologi
că a produselor aflate în fabricație, 
se vor obține economii Ia cheltuielile 
materiale de producție în valoare de 
peste 15 milioane Iei.

Vom reveni, pentru a vedea cum 
se obțin aceste economii.
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Ccimarașan) ; Fnedric Walter)„in pragul „Omagiu lui Enescu" (de Aurel Pop) ; „Curcubeul
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Privind retrospectiv crea
ția muzicală și activitatea 
instituțiilor muzicale din 
ultimii ani, desfășurate pe 
fundalul de efervescentă 
creatoare, generat de pro
gramul ideologic al parti
dului, de prețioasele indi
cații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu dife
rite prilejuri, nu e dificil 
să observăm afirmarea ta
lentelor din toate genera
țiile. atit pe planul creației, 
cît și al interpretării, efor
tul rodnic pentru continua 
îmbogățire a vieții muzicale 
românești cu realizări im
portante, 
evoluției spirituale 
lui de azi.

Pentru a ne da 
mai bine de rolul 
mare pe care este chemată 
să-l joace în viața muzica
lă critica de specialitate, 
socotesc necesare, mai în- 
tii, cîteva evaluări privi
toare la amploarea însăși a 
mișcării noastre muzicale. 
Este, astfel, cunoscut că 
rezultatele obținute pe pla
nul creației muzicale s-au 
reflectat pozitiv într-o serie 
întreagă de programe de 
spectacole și concerte ale o- 
perelor și teatrelor muzica
le, filarmonicilor, orchestre
lor simfonice și formațiilor 
camerale, teatrelor de es
tradă, ansamblurilor și co
lectivelor de cîntece și 
dansuri populare, în acțiu
nile de popularizare a mu
zicii prin tipar și disc, toate 
acestea contribuind la spo
rirea eficienței activității 
cultural-educative, la îm
bogățirea vieții spirituale a 
maselor. In spiritul exigen
țelor formulate de Progra
mul ideologic al partidului, 
repertoriile muzicale au 
fost orientate cu mai multă 
fermitate în direcția pro
movării în mod corespun-' 
ză,tor a creației originale, 
un loc important ocupîn- 
du-1 lucrările cu caracter 
patriotic-militant, inspirate 
din istoria națională, din 
lupta și activitatea partidu
lui, din actualitatea noastră 
socialistă.

îmbunătățirea continuă a 
repertoriului, a calității 
spectacolelor și concertelor, 
diversificarea formelor 
metodelor de contact 
masele largi de oameni 
muncii — acțiuni ce se cer 
a fi continuate și intensifi
cate în viitor — au dus, 
după cum ușor se poate în
țelege, la lărgirea ariei de 
cuprindere a publicului 
spectator, a creșterii inte
resului acestuia față de fe
nomenul muzical.

Pe de altă parte, nu pu
tem să nu ne dăm seama 
că în activitatea1 de creație 
a instituțiilor muzicale-mai 
sînt, fără îndoială, nume
roase 
dată 
cole 
de 
lor, : 
gentele auditoriului, 
taiorului contemporan, 
sfîrșit, 
că experimentul artistic

corespunzătoare
a omu-

seama 
tot mai

și 
cu 
ai

climatul propriu necesar 
oricărei arte' novatoare — 
nu a obținut de fiecare dată 
și opere âutentice, lucrări 
pe care publicul și critica 
să le prețuiască. Varie
tatea de stiluri și de 
limbaj este determinată de 
necesitatea reflectării mul
tiple a realității societății 
noastre socialiste. Dar a- 
ccastă ■ libertate trebuie să 
conțină in sine, în mod im
plicit. responsabilitatea ac
tului de creație, ca de altfel 
și a celui de interpretare 
și de apreciere a muzicii, 
in concordanță cu cerințele 
estetice ale unui public 
real, istoricește format și 
susceptibil de perfectare.

Iată de ce, ținînd cont de

reviste nu și-a propus o- 
glindirea sistematică a pro
blemelor vieții muzicale. De 
aici, caracterul disparat al 
cronicilor, lipsa unor crite
rii de selecție, materiale 
așa-zis ..de sinteză", dar 
care trădează improvizația, 
informarea insuficientă. Nu 
poate fi scutită de reproșuri 
nici revista „Muzica", sin
gura publicație profilată 
integral pe probleme de 
muzică și. in ultimii ani, e 
drept, ciștigind in interes. 
Cel mai vulnerabil aspect 
al revistei „Muzica" rămine 
însă lipsa de operativitate. 
O serie de cauze obiective 
(printre care : timpul înde
lungat pentru tipărire) fac 
ea informațiile cu privire

Spirit critic militant 
în promovarea valorilor autentice, 

în încurajarea cu pasiune 
a orientărilor pozitive ale

puncte de vedere
de N. CĂLINOIU

compozitori, muzicologi, 
critici — care dispun de 
o bună pregătire ideologică 
și profesională, de un larg 
orizont de cultură generală 
și de un real talent publi
cistic. Materialele pe care 
le semnează 
regulă, bine 
vădesc 
exprimă 
uneori 
crez artistic, se ____
plăcere. într-un cuvînt, sint 
materiale eficiente,, care 
acționează pozitiv asupra 
cititorului, asupra formării 
lui intelectuale și estetice. 
Cu toate acestea, uneori se 
acordă in unele publicații 
spațiu și credit unor per
soane a căror pregătire 
profesională lasă de dorit.

în ultimii ani au fost 
create și programate in 
spectacole și concerte o se
rie de lucrări muzicale cu 
caracter patriotic-militant, 

. inspirate din istoria națio
nală, din lupta și activita
tea partidului nostru, din 
problematica actualității 
socialiste. Din păcate, unele 
dintre publicațiile noastre 
și unii dintre criticii noștri 
nu acordă atenția cuvenită 
creațiilor de semnificație 
majoră pentru orientarea 
militantă a muzicii noastre, 
subliniindu-se in schimb — 
unilateral și exclusiv apo
logetic — lucrările cu ca
racter abstract, neangajat.

Un alt aspect care merită 
să fie subliniat este pozi
ția criticii față de unele 
fenomene ale muzicii con
temporane, cu alte cuvinte, 
orientarea și finalitatea ac
tului critic. Multe din lu
crările muzicale create în 
zilele noastre sînt discu
tabile și trebuie discutate. 
Nu putem cere unui critic 
să renunțe la opinia sa 
personală. însă confruntă
rile 
pot 
cel 
gîndire a autorului și 
cititorului. Exercitată astfel, 
critica devine constructivă 
și formativă, obiectiv pri
mordial în special în con
dițiile actuale, de superioa
ră exigență în munca ideo
logică.

Părerile pe care le-am 
exprimat nu trebuie inter
pretate ca o minimalizare 
a eforturilor pe care le fac 
criticii și presa noastră de 
a oglindi fenomenul muzi
cal. Dimpotrivă, există mul
te inițiative bune și e de 
presupus că realizarea lor 
va cîștiga, cu timpul, deo
potrivă în spațiu și în 
competență. Viața muzica
lă așteaptă din partea cri
ticii muzicale o contribuție 
sporită in dezbaterea unor 
probleme de fond, vital 
importante pentru muzica 
românească, pentru crearea 
unui climat de interes, pen
tru realizările culturii noas
tre muzicale, determinarea 
unui curent de opinie mai 
pregnant în favoarea feno
menelor pozitive ale aces
teia.

ei sînt. de 
documentate, 

o justă orientare, 
convingător 

cu pasiune — 
citesc

(Omagiu), 
Endre). 

ale contemp’ora- 
(Sub semnul păcii 
Maria Barbonța). 

dimensiuni ale spiritului 
contemporan (Călătoria de 
Gheorghe Iovian), aspecte 
sau rezultate ale activității 
cotidiene (Formație săteas
că de Traian Goga, întîm- 
pinare de Gheorghe Gher
man. Uzine orădene de 
Aurel Pop) s-au constituit

școală artistică.
mul caz. experimentări 
fertile, urmărite cu con
secventă de-a lungul ani
lor. au dus la cristalizări, 
cum sînt acelea din pictura 
lui Alexandru Șainelic, 
prezent la ultimul Salon 
al artiștilor plastici cu o 
consistentă grupare de 
cinci compoziții riguros ar
ticulate, restituind — intr-o 
gamă sobră, dar fin nuan
țată, de griuri — ritmuri

postol intr-un peisaj 
amplă respirație, construit 
din unități cromatice de 
gravă și tulburătoare so
noritate. și Gheorghe Mada- 
rassy in două compoziții cu 
o adîncă spațialitate. echi
valată de gradarea plină de 
siguranță a intensității to
nurilor. Lucrările lui Mi
hai Olos se leagă, in 
schimb, de experiențele în
treprinse în dorința de ‘a 
amenda spațialitatea. struc
tura volumetrică și croma
tica ambiantei.

în domeniul graficii se 
detașează xilogravurile lui 
Friedric Walter, exempla
re pentru minuția elabo
rării și pentru profesiona
lismul execuției și desenele 
în peniță ale lui Zoltan 
Bitay cu o inspirată și efi
cientă interpretare a gra
ției și forței corpului 
uman.

Interesul pentru peisaj 
poate fi ilustrat de pictura 
și grafica unor artiști din 
generații felurite, ca Gheor
ghe Chivu, Meta Hornung 
Hermann, Vasile Grumaz. 
Viorel Pârțiu, Elisabeta 
Peter, Marius Tudoran și 
Mircea Bochiș, în timp ce. 
in domeniul sculpturii, și 
la Baia Mare se pot con
semna lucrările datorate 
unor tineri înzestrați ca 
Traian Moldovan. Gheorghe 
Crăciun, Vera Barkoci, Ca
rol Kâdăr și Ileana Kâdăr. 

în pofida acestor realizări, 
filiala va trebui să țină sea
ma în viitor de necesita
tea 
nu te

Stanca-Pamfil i 
Iosif Szabo (Ady 
Idealuri 
neității 
de Ana

presive. compuse cu eco- 
ncmie a mijloacelor de A- 
cațiu Lâszlo, in domeniul 
graficii s-au impus, de ase
menea, peisajele de mare 
finețe, evocind cu predilec
ție ținuturile bihorene, da
torate lui Roman Moltl, 
Vasile Lata. Elisabeta Szi- 
lagy și Editha Toldan.

Ar 
menea, 
rul și 
rilor de

Fără a încerca generali
zări forțate, vizitarea unor 
puternice colective de crea
tori cum sint filialele Uni
unii artiștilor plastici din 
Baia Mare și Oradea îngă
duie constatarea unor ele
mente 
vorbi 
„școli" 
sensul 
acela de cuprindere 
orientare comună a 
număr' însemnat de plasti
cieni români, maghiari, ger
mani cu o puternică perso
nalitate. De aici derivă o 
altă caracteristică comună, 
care rezidă în raporturile 
cu tradiția. înțeleasă atit 
ca o chintesență a realiză
rilor din sculptura și pic
tura românească modernă, 
cit și ca o sumă a cîștigu- 
nlor înregistrate în cursul 
ultimelor decenii în viața 
artistică a celor două o- 
rașe, precum si a prețioa
selor și mereu stimulatoa
relor sugestii oferite de fe
luritele genuri ale artei 
populare locale.

Tematica și calitatea 
plastică a realizărilor ulti
mului an, așa cum au fost 
puse în valoare de recentul 
Salon municipal al artiști
lor plastici din Oradea, răs
pund interesului și exigen
țelor publicului contempo
ran. Prin reconstituirea 
unor momente emblematice 
ori prin evocarea unor per
sonalități de excepție, isto
ria a fost prezentă în com
pozițiile pictorilor Traian 
Goga (Evocare 1877), Aurel 
Pop (1907 — țărani răseu- 
lați) și Mihai Tompa (Săr
bătoare), in admirabila gra
vură în metal, ilustrând o 
fază de salutară maturi
tate, pe care a expus-o Nis- 
tor Coi ta (Călăreț cu fla
mură albă), în gravura în 
acvaforte semnată’ de Bar
na Szabo (Avint 1877). ca 
și în bustul eroului comu
nist Eugen Rozvan, mode
lat de Iosif Fekete 
lucrările sculptorilor Iudith 
Egyed (Victorie). Rodiei

comune. Se poate 
de existența unor 
locale de artă, in 
larg al cuvintului, 

într-o 
unui

trebui. de 
remarcate 
calitatea 
sculptură

ase- 
num ă- 
lucră- 
și arte $1

BAIA MARE SI ORADEAAfirmarea unor puternicecolective de artiști plasticila viața muzicală, cronicile 
de concert și spectacole să 
apară cu multă intîrziere 
față de data la care au a- 
vut loc.

O problemă care se im
pune din aceste constatări 
se referă nu atît la spațiul 
insuficient acordat muzicii 
de către publicațiile social- 
culturale, cît mai ales la 
folosirea nerațională a a- 
cestuia. Neputîndu-se con
semna toate manifestările 
muzicale, devine necesară 
justa lor selecție, alegerea 
evenimentelor adevărate ale 
vieții muzicale. In lipsa se
lecției se creează pentru 
cititor aparența unei selec
ții cu implicații derutante ; 
nu se va ști niciodată dacă 
un concert este trecut sub 
tăcere fiindcă a fost neinte
resant sau pentru că pu
blicația nu a avut, întim- 
plător, spațiul necesar. Com
pozitorul, nerăbdător să cu
noască ecoul stîmit la pri
ma audiție a lucrării sale, 
interpretul dornic să-și ve
rifice prin ochii criticii e 
realizare deosebită — nu 
au cîtuși de puțin certitu
dinea că publicațiile vor 
consemna în vreun fel efor
turile 
cititor 
dintre 
zate și

cele arătate în rindurile 
precedente, consider că, 
pentru eliminarea neajun
surilor ce se mai manifes
tă în activitatea de creație 
și interpretare muzicală și 
pentru continua îmbogă
țire și ............ “ ”
tuturor 
muzicale 
necesară o participare mai 
activă din partea criticii 
muzicale la dezbaterea și 
orientarea fenomenului mu
zical contemporan de pe 
poziție militantă, angajată, 
manifestînd exigență și 
spirit partinic.

Critica muzicală continuă 
să reprezinte, după opinia 
mea, o problemă deosebit 
de acută a vieții noastre ar
tistice contemporane. Deși 
dezbătute frecvent, sub di
ferite auspicii, cerințele în 
acest domeniu de activitate 
au crescut pe măsura pro
gresului însuși al culturii 
muzicale în țara noastră. 
Publicațiile social-culturale, 
îndeosebi revista „Muzica", 
precum și presa cotidiană, 
în special „Scînțeia", caută 
șă. asigure într-o măsură 
exercitarea acestei impor
tante funcții, materialele cu 
privire la muzică mareînd 
uneori eforturi meritorii.

Trebuie să spunem însă că. 
spre deosebire de critica in 
alte domenii ale culturii, 
muzica este prea timid 
servită în paginile publica
țiilor social-culturale. De 
fapt, trebuie să recunoaș
tem că nici una din aceste

pretexte plastice cu ge-
continua

îmbunătățire a 
aspectelor vieții 
românești, este de opinii 

antrena, in 
mai fertil,

critice 
modul 

propria 
a

ori in

ca
neroase resurse pentru lu
crări prin care pictorii oră- 
deni au omagiat prezentul. 
Consemnînd compozițiile 
semnate de Gheorghe Gher
man. Alexa Kiss și Maria 
Ursziny și naturile statice 
prezentate de Veronica 
Goga, Elena Olah, Aurel 
Roșu și Gheorghe Silaghi, 
se cuvine să’ subliniem in 
mod deosebit interesul sus
ținut și motivat pentru 
peisaj, care duce la o sem
nificativă varietate a viziu
nilor și soluțiilor plastice, 
cum au dovedit-o pînzele 
unor autori bine cunoscuti 
ca Alfred Macalik, Corio- 
Jan Hora și loan Kristofi, 
dar și lucrările debutanți- 
lor Ovidiu Budureanu și 
Rodica Hărșan.

Alături de gravurile în 
metal, relevînd un ales 
meșteșug, expuse de. Nico- 
lae Jakabovits. și de'co- 
Jografiile sintetice și

decorative, cele mai multe 
datorate tinerilor. Dovedind 
că sînt într-o responsabilă 
căutare a unor modalități 
adecvate și personale de 
exprimare, sculptorii Iu
dith Egyed, Marta Jakabo- 
vits, Florian Labău. 
Pop, Gheorghe Praja. 
Robotos au creat 
crări în materiale 
nitive, finisate cu 
al răspunderii. Preocupări 
pentru estetica și funcțio
nalitatea obiectelor, susți
nute de reale virtuți de 
modelaj, pot fi descifrate 
cu ușurință in creația ce- 
ramiștilor Marta Jakabo
vits. Iudith Kristofi. Etelca 
Emodi și Costas Sterghidis.

O privire de ansamblu 
asupra picturii băimărene 
evidențiază din partea ar
tiștilor un deosebit interes 
pentru tradițiile folclorice 
locale, precum și pentru 
prelucrarea unor formulări 
moștenite

Zoe 
lulia 

lu- 
defi- 
simț

vechea

procedee ale stilizării spe
cifice artei populare mara
mureșene, ori acelea din 
compoziția lui Ilie Cămă- 
rășan. în pragul nuntii, cu 
o inspirată implicare a 
eposului popular în struc
tura unei imagini ce se 
vrea și este analoagă ve
chilor noastre fresce. în al 
doilea caz, asistăm fie la 
reluarea (nu o-dată lipsită 
de interes) a tipologiei pei
sajului băimărean interbe
lic, fie la interpretarea po
lemică a unor mijloace de 
coloratură expresionistă, 
cum se întîmplă în mod 
concludent in compozițiile 
lui Iosif Balia.

Demne de tot 
sint demersurile 
tire a limbajului
potentate resurse expresi
ve. O cale rodnică 
vedește aceea de a 
construcția imaginii 
ritul cromatismului 
nesc. cum face Nicolae A-

interesul 
de inves- 
cu noi și

se do- 
inscrie 
in spi- 
româ-

stimulării mai susți|- 
a 

crări de 
inspirate 
imediată, 
lora menite evocării trecu
tului. De asemenea, intr-un 
județ cu tradiții seculare in 
acest domeniu și cu nota
bile înfăptuiri recente este 
de așteptat o mai largă 
concludentă afirmare a ar
telor decorative.

creării unor lu- 
autentică valoar'e 
de actualitatea 

precum și a ace-

și

PROGRAMUL 1

t
Concert al orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii
Telex
Un fapt văzut de aproape (repor
taj)
Intilnire muzicala
Emisiune de știință

16,00
16,05
16,35
17,05

Nu O 
specta- 
punctul 
calității

Telerecital : Silvia Dumitrescu- 
Timică
Telejurnal
PROGRAMUL 2

studiu de re-

.Centenar Ady" (medalion de Tords Gavril) ; „Portret" (de Augustin Vesd) ;Răsculații" (de Imola Varhelyi) ; „i

: neîmplinită, 
asistăm și la 

care, din 
vedere al 
nu pot satisface exi- 

spec- 
In 

nu este un secret

respective. Pentru 
însă, comparația 

evenimentele recen- 
cele despre care nu 

s-a scris poate fi genera
toare de concluzii eronate. 

Probleme deosebite sus
cită și conținutul materia
lelor publicate. Există as
tăzi un număr de muzicieni

Telex
Teleșcoală
Curs de limba rusă
Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm...

Reportaj pe glob : Secvențe siriene 
România pitorească
Campionatele mondiale de schi 
alpin. (Selecțiuni înregistrate de la 
Garmisch Partenkirchen)
„Cintarea României"
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei in economie
Tezaur folcloric. Emisiune de cîn- 
tece și versuri
Ora tineretului

Mircea TOCA

„Portret de fată" (de Nicolae Apostol)

ZESTREA EDILITARĂ

Cartea de teatru
încă o existentă anonimă, 
în ultimul timp au apă
rut însă mai multe volume 
închinate 
românești 
discutate.
și cartea . . 
vestru Clio și Melpomena 
(Editura 
carte de 
românesc.
polemic, in care investiga
ția autorului merge in di
recții mai puțin studiate 
sau pune accente necesare 
acolo unde prejudecățile 
sint încă tari. Mai intii 
autorul ne prezintă ecoul 

-pe care istoria românească 
,1-a avut in dramaturgia 
universală, capitolul Re
verberații în universalitate, 
mod de a arăta că istoria 
românească are o încărcă
tură dramatică care o face 
deosebit de atrăgătoare 
pentru dramaturg. Di scu
tind piesa lui Lope de 
Vega. Prodigiosul principe 
transilvan. Valentin Silves
tru ne arată cuni istoria 
românească este îmbrăcată 
într-o haină străină, sub
stanța piesei permitînd to
tuși identificarea adevăra
tului erou inspirator al dra
maturgului spaniol, erou 
care este Mihai Viteazul. 
Relația dintre istorie și fic
țiunea dramaturgică este 
studiată și în cadrul reper
toriului românesc cu prile
jul discutării piesei 
Delavrancea 
torul face aici 
incursiune 
sprijinindu-se
ții și interpretări noi pen
tru a arăta că. adesea, 
perspectiva dramei istorice 
vechi este alta decît aceea 
pe care o indică noile des
coperiri documentare. în 
Stefănită. caracterizat de 
Delavrancea drept un om 
nestăpînit, lipsit de orice 
preocupare responsabilă, 
istoricul de azi. citind do
cumentele cu alti ochi, des
coperă un voievod calculat, 
mai abil politic decit s-a

vietii teatrale 
care merită a fi 
între ele se află 
lui Valentin Sil-
„Eminescu"), o 
istoria teatrului 
nu fără nerv

lui
Viforul. Au- 
o interesantă 
documentară, 
pe informa-

crezut, un nedreptățit 
interpretarea literară 
dramaturgului. Dacă 
gestiile vechiului stadiu 
documentar si interpretativ 
au condus pe Delavranceu 
către un portret interesant 
în sine, stadiul documen
tar si interpretativ al isto
riei. așa cum o vedem și o 
înțelegem astăzi, corectea
ză vechiul portret.

într-un lung capitol de
dicat Contextualitătii poli
tice. Valentin Silvestru

Un adevărat 
abilitare este cel despre pie
sa lui Delavrancea Hagi- 
Țudose. Observația criticu
lui este că piesa, rău înțe
leasă la primele ei puneri 
in scenă, a fost 
greșit ca lipsită de 
dramaturgică. Prin 
ei. dintr-un punct 
dere opus aceluia 
mierei ei absolute. Valentin 
Silvestru propune un unghi 
mai adecvat interpretării 
critice a acestei drame

clasată 
valoare 
analiza 
de ve
al pro

lui Valentin Silvestru, re
pertoriu românesc care ar 
merita să fie din nou cer
cetat de actualii slujitori 
ai scenei. Autorul știe că 
are de luptat cu o preju
decată bine instalată, de 
aceea scrie : „ideea că a- 
vem o literatură dramatică 
bogată, cuprinzătoare, in 
parte încă necunoscută, nu 
pătrunde dincolo de cuge
tele permeabile ale cîtorva 
specialiști ori obsedați, 
fringîndu-se in prejudecata

//
Clio și Melpomena"

Pledoarie pentru un repertoriu românesc

miș- 
exis- 
unui 

fiind, 
cărții

Si

studiază relația dintre eve
niment si repertoriu, 
promptitudinea cu care 
teatrul românesc, prin dra
maturgi și interpreti. s-a 
situat în miezul evenimen
telor decisive ale istoriei 
moderne a României. Au
torul surprinde o vie 
care a repertoriului, 
tenta plenară a 
repertoriu românesc 
de fapt. tema
sale. O vom regăsi 
în capitolul Atitudini crea
toare în dramaturgia ro
mână contemporană. in 
care autorul răspunde ce
lor ce ignoră sau con
testă existenta unui re
pertoriu românesc bogat și 
nuanțat, apt să dea o hrană 
suficientă scenei românești. 
Ne aflăm citind „Clio și 
Melpomena" in fața unei 
schite de istorie a drama
turgiei românești de astăzi. 
Valentin Silvestru oprin- 
du-se cu precădere asupra 
realizărilor ei de virf.

și, implicit, punerii ei în 
scenă. Autorul apelează 
aici atit la uneltele cri
ticului de teatru inte
resat de spectacologie, 
prin excelență, cit și la 
cele ale criticului literar 
propriu-zis. Rezultatul aces
tei colaborări este recupe
rarea unei piese de posibi
lă rezistentă în repertoriul 
românesc. De altfel, nu 
este singurul dosar pe care 
Valentin Silvestru îl redes
chide. Părerea lui este că 
teatrul românesc s-a bucu
rat de un 
piese 
deși 
piese 
luare
nă de consecințe pentru 
consolidarea 
ducative a 
trale.

Un mare 
se numește 
trece succint în revistă mai 
multe piese din vechiul, 
„enormul" după părerea

repertoriu de 
vast, uitat pe nedrept, 
multe dintre aceste 
ar fi meritat o reeva- 
critică și scenică pli-

generală nejustificată că 
principalul ar fi fost ex
plorat si straturile sleite". 
Că lucrurile stau altfel 
ne-o arată și descoperirile 
recente de piese, niciodată 
puse în scenă, multe dm 
ele încă inedite, atit de 
multe totuși incit, «zice Va
lentin Silvestru. ..putem 
edita serii de inedite în- 
tr-o acțiune ce e totuși 
încă la început și care in 
fiecare 
periri 
uitată 
piese
rămase în cartoanele 
trelor, deși ele cuprind atît 
valori literare, cit și valori 
scenice indiscutabile. Des
pre Răposatul postelnic, 
de pildă, tragedia lui B. P. 
Hasdeu. ni se spune că 
„n-a fost jucată — și deci 
verificată — niciodată", 
singurul impediment în ca
lea
...ignorarea piesei, 
comedia ocazională

an duce la desco- 
senzaționale". Piesa 
repropune atenției 
altădată jucate sau 

tea-

funcțiunii e- 
instituției tea-

capitol al cărții 
Piesa uitată și

reprezentării ei fiind
Despre 
intr-un

act începem de I. L. Ca- 
ragiale. Valentin Silvestru 
scrie : „De ce n-am juca 
azi începem, așa cum este, 
ca un moment din existen
ta teatrului românesc co
mentat de cel mai mare 
dramaturg al nostru ?“. 
Neglijate pe nedrept i se 
par și piesele Lumină nouă 
de Duiliu Zamfirescu, 
Moartea lui Dante Alighieri 
de Macedonski, Moliere se 
răzbună de N. Iorga, Cuza 
Vodă de Ion Luca, A doua 
conștiință de Barbu Dela- 
vrancea, Maica cea tînără 
de Emil Isac, Homer tra
vestit de E. Lovinescu, 
Mila Iacșici de Ion Perotz 
etc. Despre Năluca, o tra
gedie în versuri de Euse- 
biu Camilar, în care se 
reia tema Mioriței, trage
die încă inedită, autorul 
scrie următoarele : „Sînt 
rare în literatura noastră 
lucrările dramatice care să 
fi cutezat a aduce, intr-o 
formulă dramatic posibilă, 
întreaga țară, cu munții 
Vrancei, stufărișurile Dei- 

. tei, turnurile brașovene, 
cu personaje din vremuri 
crîncene și mituri ale fol
clorului. într-o ambiantă 
romantică de întunecat tu- 1 
mult. în minuțioase peisaje 
realiste și proiecții istori
ce", totul cu o reală forță 
de versificație.

Pledoaria inteligentă și 
plină de vervă a lui Va
lentin Silvestru e atrăgă
toare și convingătoare. 
Urmează ca sugestiile lui 
să-și găsească audienta 
meritată. întrunind atît ca
litățile criticului si istori
cului literar, cit și pe cele 
ale cronicarului de teatru 
de verificată specializare, 
Valentin Silvestru ne pro
pune într-o carte bună, de 
certă valoare, o imagine 
complexă a teatrului ro
mânesc de ieri și de azi 
dintr-un unghi de vedere 
pasionant, înnoitor.

• SUCEAVA. Centrul de în
drumare a creației populare și 
a mișcării artistice de amatori 
în colaborare cu Conservatorul 
„George Enescu" din Iași orga
nizează la Suceava stagiunea 
camerală 1978. Concertul inau
gural a fost susținut de cvarte
tul „Voci contemporane", lau
reat al festivalurilor internațio
nale de la Colmar și Bordeaux. 
(G. Parascan) • TULCEA. 
„«Cintarea României». Elogiu li
ric din creația cenaclurilor și 
cercurilor literare din județul 
Tulcea" se intitulează culegerea 
de versuri editată de comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă. Culegerea sugerează 
o autentică hartă literară a ju
dețului, a răspîndirii cenacluri
lor și cercurilor literare, ilustra
tă cu grupaje din încercările 
poetice a 56 dintre participanții 
la ediția I a festivalului — 
muncitori, intelectuali, elevi, 
militari. Ilustrațiile aparțin gra
ficianului 
pictorului
Mihăilescu) • DOLJ. 
răpire"
Stoica este piesa prezentată in 
premieră pe țară la Naționalul 
craiovean. Regia spectacolului 
aparține Valentinei Balogh, iar 
scenografia lui Vasile Buz. 
(Nicolae Băbălău) ® IAȘI. 
„Flori pentru mame" s-a inti
tulat expoziția de pictură a pio
nierilor și șoimilor patriei din 
comunele Cotnari și Rediu. 
„Jocul de-a vacanța" de Mihail 
Sebastian, cu ilustrația muzica
lă de Edmond Deda, a fost pre
zentat la Teatrul național ..Va
sile Alecsandri" de un colectiv 
de actori de la teatrul „Mihai 
Eminescu" din Botoșani, aflat în 
deplasare la Iași. (Manole 
Corcaci) • MARAMUREȘ. Mu
zeul județean din Baia Mare a 
deschis, în sălile din Piața Li
bertății 18, o expoziție de pic
tură și sculptură intitulată 
„Femeia — creatoare de fru
mos", cuprinzînd lucrări semna
te de plasticiene maramureșene

Ștefan Găvenea și 
Ștefan Știrbu. (E. 

„Ultima 
de autorul local Dan

aparținînd mai multor generalii. 
(Gh. Susa) O GALAȚI. La 
Casa de cultură din Tecuci s-a 
desfășurat un schimb de expe
riență pe tema „Universitatea 
cultural-științifică — mijloc de 
realizare. a educației socialiste 
a maselor", iar orașul Berești 
a găzduit o dezbatere cu carac
ter metodic, la care au luat 
parte instructori ai brigăzilor 
artistice. La Galeriile de artă 
din Galați a fost vernisată ex
poziția „Desene ale tinerilor 
plasticieni", organizată de Mu
zeul de artă contemporană 
românească din Galați. în ca
drul ciclului de manifestări 
intitulat „Revoluția tehnico-ști- 
ințifică", Clubul tineretului din 
Galați a organizat dezbaterea 
„Filmul documentar-științific in 
sprijinul ridicării nivelului de 
cunoștințe".
• MUREȘ. 
din Palatul 
reș a avut
expoziții intitulate 
minină
nă“. Expun plasticiene din în
treaga țară și din județ. (Gh. 
Giurgiu) • IALOMIȚA. Muzeul 
județean de etnografie a Bără
ganului „Ialomița", în colabora
re cu Casa agronomului din 
Slobozia, a inițiat un ciclu de 
manifestări dedicate probleme
lor agriculturii. Intre acestea, 
simpozionul avind ca temă „Ro
lul agriculturii 
porului 
căminele 
Muntenii 
Iești.
• BRĂILA. Formația de teatru 
a casei municipale de cultură 
a prezentat spectacolul-dezbate- 
re cu piesa „Un băiat de nă
dejde" de Nicuță Tănase și V. 
Stoenescu. Sub genericul „Oma
giu femeii muncitoare", in sa
loanele Fondului plastic s-a des
chis o expoziție de pictură și 
tapiserie. A fost înființat clubul 
„Femina Orizont". (Mircea Bu- 
nea).

(Urmare din pag. I)

M. UNGHEANU

(Dan Plăeșu). 
în sala de expoziții 
culturii din Tg. Mu- 
loc vernisajul unei 

„Plastica fe- 
în creația contempora-

în istoria po- 
român", organizat la 
culturale din comuna 
Buzău și satul Mărcu- 
(Lucian Ciubotaru).

In 1978 sint prevăzute, de aseme
nea, și ample lucrări de extindere a 
rețelelor de canalizare cu 480 km și 
de construire a unor noi stații de 
tratare a apelor uzate. Asemenea lu
crări se vor executa atit in județele 
cu ritmuri înalte de dezvoltare, in 
orașele mari, cit și intr-o serie de 
centre urbane care dispun de o insu
ficientă rețea de canalizare. Intr-o 
serie de localități, asemenea lucrări 
vor fi realizate și prin contribuția 
bănească și in muncă a cetățenilor.

în raport cu creșterea populației 
urbane, cu cerințele tot mai mari ale 
desfășurării in cele mai bune condiții 
a activității economice și sociale, fon
duri importante sînt prevăzute și 
pentru dotarea corespunzătoare a 
transportului urban. îmbunătățirea 
condițiilor de călătorit urmează să se 
realizeze prin creșterea dotării parcu
lui cu 1 800 autovehicule, extin
derea, în continuare, a liniilor de 
tramvai in orașele Arad, Oradea, Ga
lați, Iași, Timișoara, București, ca și 
prin aplicarea în toate județele a 
unor măsuri de raționalizare a dis
tanțelor dintre stații.

Investițiile alocate pentru dezvol
tarea gospodăriei comunale vizează, 
in același timp, îmbunătățirea activi
tății și in alte sectoare prestatoare de 
servicii ale gospodăriei comunale. în
tr-o serie de orașe ca București, Ba
cău, Petroșani vor continua lucrările 
de termoficare. In altele, ca Bistrița. 
Botoșani, Tulcea, Balș. Zalău, Ale
xandria, Rm. Sărat etc., sint plani
ficate să înceapă asemenea lucrări 
care, în raport cu volumul, vor fi 
continuate și în anii următori. In 
toate județele se vor lua măsuri pen
tru crearea și extinderea unor uni
tăți menite să asigure prestări de ser
vicii pentru populație in construcții 
și reparații de locuințe. Sînt prevăzu
te fonduri pentru extinderea numă
rului de spălătorii și curățătorii chi
mice aflate în subordinea consiliilor 
populare, pentru creșterea numărului 
de băi publice, construirea de noi 
unități de întreținere și reparare a 
autoturismelor.

Pentru realizarea întocmai a volu
mului mare de fonduri planificate in 
acest an pentru gospodăria comuna
lă. consiliile populare — titulare ale 
acestor investiții — au datoria să ia 
toate măsurile pentru realizarea lor 
integrală, pentru a contribui și pe 
această cale la creșterea standardu
lui de viață și civilizație al oameni
lor muncii.



SCINTEIA - joi 9 martie 1978 PAGINA 5

Reprezentantul P.C.R.
Miercuri a plecat la Libreville to

varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care va repre
zenta Partidul Comunist Român la

Delegația Partidului Muncitoresc Unit (MAPAM) 
din Israel a părăsit Capitala

Miercuri după-amiază a părăsit 
Capitala delegația Partidului Mun
citoresc Unit (MAPAM) din Israel, 
condusă de, Meir Talmi, secretai’ 
general al partidului, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

Din delegație au făcut parte Victor 
Shem-Tov, secretar politic al parti
dului ; Natan Peled, membru al 
secretariatului partidului, secretar 
general al Federației Kibuțurilor Ha- 
șomer Hațair (MAPAM) ; Josef 
Chamis, membru al secretariatului 
partidului, membru al Comitetului

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Ieri, in divizia A la fotbal

Ceața s-a mai risipit (pe ici, pe colo...)
Scriam în comentariul pe margi

nea etapei de duminica trecută că 
în campionatul nostru se joacă fotbal 
în ceață, făcînd aluzie nu atît .la, 
vreme, cît la ceața din gîndirea teh-' 
nico-tactică a multor jucători și an
trenori. Etapa de ieri, a 3-a din re
tur. a arătat că „ceata" s-a mai ri
sipit — pe ici, pe colo — și astfel 
zecile de mii de spectatori au putut 
vedea și ceva fotbal. S-a întîmplat 
artfel, la București (Dinamo jucind 
ca o echipă matură și ambițioasă, 
care știe ce vrea — adică total me
tamorfozată în comparație cu penibi- 
la-i evoluție din etapa anterioară), la 
Arad (unde U.T.A. a demonstrat F.C. 
Argeșului că F.C. Corvinul este o 
echipă care nu poate rezista în de
plasare dacă o „tratezi" cu fotbal în 
viteză și bine conceput), la Petroșani, 
la Timișoara si Bacău (tot datorită 
formațiilor gazdă), dar și la Iași sau 
Reșița (aici mai cu seamă datorită 
oaspeților).

Etapa a început destul de furtu
nos ; la pauză se și înscriseseră 18 
goluri. După ce jucătorii s-au odih
nit Ia cabine, nu au mai putut în
scrie însă decît de 6 ori 1 Scoțînd 
din discuție derbiul interbucureștean, 
observăm că din cele 22 goluri în
registrate in celelalte partide, majo
ritatea au fost marcate — cum a de
venit obișnuință în fotbalul nostru — 
de gazde ; scor total. 18—4 pentru 
ele. Dar iată „diagrama" etapei...

Dinamo București — Sportul stu
dențesc : 2—0 (1—0). Campioana a 
învins echipa evidențiată a primelor 
două etape din retur fiindcă a pre
gătit mai bine derbiul : jucătorii săi 
au făcut un marcaj eficace în apă
rare și s-au demarcat inspirat in 
atac, au alergat mai mult si au pasat 
in viteză, cu mingi lungi : studenții 
s-au complicat: în dantelării inutile, 
au atacat lent, dar fără periculozitate.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 8 MARTIE 1978
Extragerea I : 5 37 19 14 10 26.
Extragerea a Il-a : 20 9 31 42 21 44.
Fond total de ciștiguri : 896 588 lei, 

din care 169 442 lei report la cate
goria I.

a plecat la Libreville
festivitățile organizate cu prilejul 
celei de-a X-a aniversări a creării 
Partidului Democrat Gabonez. La 
piecare a fost de față tovarășul Ște
fan Voitec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Executiv al Federației Generale a 
Sindicatelor, și Lazar Lazarovici, 
membru al Secretariatului partidului, 
secretarul Asociației de prietenie 
Israel—România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Leonte' Răutu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Mihnea Gheorghiu, membru 
al C.C. al P.C.R., Haralambie Alexa, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Aba Gefen. amba
sadorul Israelului la București.

nu s-au înțeles între ei ca în jocu
rile anterioare, au „gafat" in cîteva 
faze decisive. Au înscris Vrînceanu 
(min. 6) și D.udu Georgescu (min. 61 
din 11 m). Victorie meritată a dina- 
moviștilor — chiar dacă raportul de 
cornete a fost 11—2 pentru Sportul 
(!!) și chiar dacă arbitrul Nicolae 
Rainea a greșit fată de învinși cel 
puțin într-una din cele două situații 
controversate : în min. 42, cînd a 
anulat un gol al lui Cazan acuzînd 
faultarea .portarului Ștefan ; în min. 
61, cînd a acordat cu ușurință pe- 
nalti lui Dudu Georgescu 1

Politehnica Iași — Universitatea 
Craiova : 0—1 (0—1). în derbiul uni
versitar de pe Dealul Copoului, ac
tualii studenți ai antrenorului Oană 
au învins pe foștii studenți ai lui Ilie 
Oană. Donose a apucat să înscrie în 
minutul 2. Romilă a ratat egalarea 
în min. 26 (trăgînd peste poartă din 
penalti 1) și ieșenii, paralizați de 
aceste două șocuri psihologice, nu 
și-au mai revenit, ba chiar era să 
mai primească un gol în final. Sur
priza etapei !

U.T.A. — F.C. Corvinul : 5—2 (4—1) 
Festival arădean, avînd ca soliști pe 
Cura (3 goluri) și Broșovschi (2).

F.C.M. Reșița — F.C. Constanta :
9—0. Crainicul radiodifuziunii spu
nea că s-a jucat un fotbal bun. inte
resant. Deci, dacă ultimele clasate 
reușesc — de ce n-ar reuși așa ceva 
și echipele mai cu pretenții !

Steaua — Petrolul : 4—1 ; A.S.A 
Tg. Mureș — F.C. Argeș : 3—0 ; Jiul 
Petroșani — F.C. Olimpia Satu Mare:
3—0 ; S.C. Bacău — C.S. Tîrgoviște : 
2—0 ; Politehnica Timișoara — F.C. 
Bihor : 1—0. Toate sînt rezultate aș
teptate, la care s-a ajuns fără întîm- 
plări ce să reclame comentarii deo
sebite.

In clăsament — A.S.A. și Poli Ti- 
rnișoara se mențin pe primele două 
poziții. Steaua și Dinamo au trecut 
pe locurile 3 și 4. Jiul a urcat pe 5, 
F.C. Argeș a coborît pe 8. ieșenii,, hu- 
nedorenii și constănțenii (la, egalitate 
de puncte) ocupă locurile 15—17, re- 
șițenii s-au cuibărit pe 18. Duminica 
viitoare — altă etapă, cu alte der- 
biuri (Universitatea Craiova — Dina
mo ; Sportul studențesc — Politeh
nica Timișoara) și cu încă vreo cî
teva întâlniri de atracție.

G. MITROI

Manifestări cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei internaționale a femeii"

Cu prilejul sărbătoririi . zilei de 8 
Martie — Ziua internațională a fe
meii — în sala Operei Române din 
Capitală a avut loc, miercuri după- 
amiază, un spectacol festiv organizat 
de Consiliul Național al Femeilor, 
împreună cu Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste și Comitetul munici
pal București al femeilor.

La spectacol au participat activiste 
de partid și de stat, ale mișcării de 
femei și altor organizații de masă și 
obștești, muncitoare, inginere și teh- 
niciene fruntașe din întreprinderi, 
cadre didactice și din domeniul ocro
tirii sănătății, femei evidențiate în 
activitatea obștească din cartiere. Au 
luat parte, de asemenea, soții ale 
șefilor misiunilor diplomatice acredi
tați în România.

Spectacolul a dat expresie înaltei 
cinstiri și aprecieri acordațe milioa
nelor de femei din țara noastră, care, 
bucurîndu-se de deplină egalitate în 
drepturi, își aduc, cu hărnicie, dă

Actualitatea la automobilism
® Frumoasa comportare a sportivilor români (pe „Dacia 
1 300“) la raliul „Kempen" din Belffia • Participare nu
meroasă, întreceri spectaculoase in prima competiție internă 

a anului : „Raliul zăpezii"
Sportivii români au participat cu 

deosebit succes, zilele trecute, la una 
dintre competițiile automobilistice de 
tradiție pe plan internațional : raliul 
„Kempen" (Belgia). Aflat la a 18-a 
ediție, acest raliu — al cărui traseu, 
conform regulamentului, este străbă
tut de toti concurenții fără o recu
noaștere prealabilă — a reunit peste 
140 de echipaje din mai multe țări 
europene. Cele două echipaje româ
nești (Ștefan Iancovici — Petre Ve- 
zeanu și Eugen Ionescu Cristea — 
Nicolae Herișanu) s-au comportat ne
așteptat de bine în întrecerea auto
mobilelor de la clasa 1 300 cmc. Con- 
curînd pe „Dacia 1300“ (mașini de se
rie, construite la Pitești), sportivii 
noștri au ocupat finalmente jocurile 
III și, respectiv V. in întrecere cu 
piloți de mare reputație internațio
nală, care au participat pe mașini 
Datsun, Fiat 128, Opel Kadet etc. 
Este, fără îndoială, un rezultat care 
atestă deopotrivă valoarea sportivă a 
automobiliștilor noștri, experiența lor 
(mai puțin, poate, cea a lui Nicolae 
Herișanu) și performanțele tehni
ce în astfel de concursuri ale mași
nilor „Dacia 1300". Cîștigător la clasa 
respectivă a fost echipajul belgian

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
« Turneul internațional de șah al 

țării noastre a continuat miercuri in 
Capitală cu desfășurarea partidelor 
rundei a doua. Lev Alburt a cîștigat 
la Ghindă, iar Juan Manuel Bellon 
l-a învins pe Lukacs. Partidele Mar- 
janovici — Adamski și Pidevski — 
Vaisman s-au încheiat remiză. Va
lentin Stoica l-a învins pe marele 
maestru Wolfgang Uhlmann, iar Cio- 
ciltea a cîștigat Ia Biriescu. Restul 
partidelor ,s-au întrerupt,. Astăzi, de 
la ora 16, îh sala de festivități a clu
bului central de șah din Capitală 
(str. Vasile Conta 16), se desfășoară 
partidele rundei a treia.

© Ieri a plecat în Italia lotul de 
sportivi români care va participa la 
campionatele europene de atletism pe 
teren acoperit, programate în zilele 
de 11 și 12 martie Ia Milano.

Din echipa feminină fac parte Na
talia Mărășescu și Ileana Silai, care 
vor lua startul in cursa de 1 500 m, 
Mariana Suman, Elena Tărîță (800 
m) și Gina Panait (săritura în lungi
me). în concursul masculin țara noas
tră va fi reprezentată de Carol 

ruire și pricepere, o contribuție de 
prim ordin la progresul și prosperi
tatea patriei, la transpunerea în via
tă, alături de întregul popor, a lu
minosului Program de făurire a -so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism, Ia înfăptuirea politicii de 
pace; și colaborare promovate de 
partidul și statul nostru.

La reușita spectacolului și-au dat 
concursul corul de cameră „Madri
gal" al conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", ansamblul de balet al 
Operei Române, formațiile ansamblu
rilor „Rapsodia română" și „Doina", 
corul de copii al Radioteleviziunii, 
actori și soliști de frunte ai scenelor 
bucureștene.

★
Sărbătorirea Zilei de 8 Martie a 

fost marcată, miercuri, în întreaga 
țară prin numeroase manifestări 
cultural-artistice șl politico-educati
ve, pentru omagierea femeilor din 
toate domeniile de activitate.

(Agerpres)

Laoureux — Collin (pe Honda Ci
vic). Raliul a revenit, de aseme
nea. unui echipaj belgian — bine- 
cunoscuții Staepelaere — Franssen 
(pe Ford Escort).

★
Primul concurs automobilistic din 

calendarul intern s-a disputat la Bra
șov — este vorba de „Raliul zăpezii"
— pe un traseu care a măsurat 524 
km. întrecere spectaculoasă, cu o par
ticipare record : peste 100 de concu
rent! (51 de echipaje). Secretarul fe
derației de specialitate, ing. T. Opri- 
șan, remarca faptul că la start s-au 
prezentat o serie de tineri sportivi, 
aparținînd unor noi asociații (I.T.A. 
Gorj, I.T.A. Cluj, Șoimii Sibiu, Auto- 
transport Brașov, I.N.M.T. București), 
care în mare majoritate s-au compor
tat bine la această dificilă competi
ție. în clasamentul pe echipe, primele 
trei locuri au revenit. în ordine : 
C.S.U. Brașov. I.T.A. Timiș. Auto- 
transport Brașov. La individual, cîș- 
tigători au fost: Gh. Nistor — C. Tit 
(I.T.A. Timiș) — la grupa II și L. 
Balint — I. Crăciun (C.S.U. Brașov)
— la grupa I.

I. D.

Corbu, care va concura în proba de 
triplusalt.

O Au început întrecerile turneului 
internațional de hochei pe gheață or
ganizat de federația de specialitate 
din R.D. Germană.

Selecționata României a susținut 
primul joc la Berlin în compania re
prezentativei Elveției, în fața căreia 
a pierdut cu scorul de 3—4 (1—1. 0—3, 
2—0). Golurile echipei române au fost 
înscrise de Olenici, Antal și Axinte, 
iar cefe ale formației elvețiene au 
fost realizate de Conte, Dellspefger, 
Koelliker .și. Șțampfli.

Disputată la Weisswasser, întîlni- 
rea dintre formațiile R.D. Germane 
și Japoniei s-a încheiat la egalitate :
4—4.

O Primele partide disputate. în ca
drul turneului internațional feminin 
de tenis de la Dallas (Texas) s-au 
încheiat cu următoarele rezultaje : 
Helena Anliot (Suedia) — Kathy 
Harter (S.U.A.) 1—6. 7—6. 6—2 ; Re
gina Marsikova (Cehoslovacia) — 
Florența Mihai (România) 6—3, 6—3; 
Kerry Reid (Australia) — Caroline 
Stoll (S.U.A.) 6—2, 6—0.

Cronica zilei
In zilele de 7 și 8 martie s-au des

fășurat la București lucrările sesiunii 
Biroului Federației Internaționale a 
Sindicatelor din Invățămint (F.I.S.E.), 
la care au participat reprezentanți 
ai organizațiilor sindicale din învăță- 
mînt din mai multe țări. Au fost dis
cutate. între altele, probleme privind 
activitatea federației în 1977. inclusiv 
în cadrul instituțiilor specializate 
ale O.N.U., planul de muncă pe anul 
în curs.

Miercuri după-amiază, participants 
Ia sesiunea Biroului F.I.S.E. au fost 
primiți de tovarășul Gheorghe Pană, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

★
La invitația Consiliului Culturii si 

Educației Socialiste, miercuri seara 
a sosit la București dr. Ahmet Taner 
Kîșlalî, ministrul culturii din Turcia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Miu Dobrescu, președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, de 
alte persoane oficiale. Au fost de 
față Nahit Ozgiir, ambasadorul Tur
ciei la București, și membri ai am
basadei.

★
O înțelegere de colaborare directă 

între universitățile din București și 
Bochum (R.F.G.) a fost semnată luni 
în Capitală de către rectorii celor 
două universități, George Ciucu și 
Peter Meyer-Dohm. Documentul pre
vede schimburi reciproce de informa
ții, material didactic, lucrări științi
fice și publicații de specialitate, rea
lizarea unor teme de cercetare co
mună din domeniul istoriei, lingvis
ticii și literaturii comparate. Sînt 
prevăzute, de asemenea, schimburi 
de cadre didactice și tineri cercetă
tori în vederea efectuării unor stagii 
de specializare.

★
Sub egida UNESCO, Universita

tea din București găzduiește, înce- 
pînd din 1973, cursuri de matematică 
și informatică, în cadrul cărora par- 
ticipanții dobîndesc noțiuni de bază 
privind calculatoarele și prelucrarea 
automata a datelor, precum și apli
cațiile lor. Pînă acum au funcționat 
cinci ediții ale cursurilor menționate, 
care au fost absolvite de tineri din 
Albania, Bangladesh, Bulgaria, Co
lumbia, Egipt, Filipine, Ghana, 
Grecia, Iordania. Irak, Iran. Mexic. 
Nepal, Polonia, Sri Lanka, Tanzania, 
Venezuela și altele. In cursul acestui 
an, în țara noastră vor fi organizate 
noi cursuri de specializare în alte 
domenii de vîrf ale tehnicii.

★
Teatrul „Nottara" a prezentat 

miercuri seara în premieră pe tară 
piesa „Jocul" de Ion Băieșu. în regia 
iui George Rafael. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 martie. în țară : Vreme rece, 
mai ales noaptea și dimineața. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai pronunțate 
în nordul și estul țării, unde vor cădea 
ninsori slabe, de scurtă durată. în rest, 
precipitații izolate. Vînt slab pînă la 
moderat din sectorul nord-vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, iar maximele 
între zero și 10 grade, izolat mai ridi
cate la sfîrșitu.1 intervalului în sud- 
vesțul țării, Dimipeața, pe alocuri, se 
va semnala .ceață. în București : Vreme 
relativ rece/ mai’ "ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil ninsorii slabe. Vînt slab pînă 
la moderat. Dimineața, ceață slabă.

A apărut revista 

„Anale de istorie" 
nr. 1/1978

Caratele Uzbekistanului
O natură generoasă a dăruit din 

belșug, cu avuții inestimabile, solul 
și subsolul Uzbekistanului. în peri
metrul teritoriului său, cuprins in
tre două fluvii — Amudaria și Sîr- 
daria — între o mare — de Arai — 
și un lanț muntos — Zeravsan-Tur- 
kestan-Alai — se găsesc, la adîncimi 
diferite, zăcăminte bogate de petrol 
și gaze naturale, de cărbuni și mi
nereuri, îndeosebi neferoase. se 
poate practica, pe scară largă, o a- 
gricultură intensivă. Dimensiunile 
eforturilor depuse de oamenii mun
cii din Uzbekistan pentru o valo
rificare rațională, superioară a re
surselor naturale existente sînt pre
zentate amplu la actuala „ediție 
revăzută" a expoziției realizărilor 
economiei naționale uzbece de la 
Tașkent. în pavilioanele în stil na
țional, înălțate în mijlocul unui 
frumos parc, sînt expuse, în „mări
me naturală", pe de o parte, mos
tre de roci minerale, respectînd în- 
trucîtva ordinea din tabelul lui 
Mendeleev (ghidul expoziției confir
mă că toate elementele tabelului își 
au corespondent 
virtual în reali
tatea republicii), 
iar pe de altă 
parte — o mare 
varietate de pro
duse, reprezen- 
tînd transformarea multora din a- 
mintitele bogății la scara indus
triei.

în limbajul local s-au încetățenit 
expresii plastice, care semnifică o 
„convertire" de un fel deosebit în 
soiuri ale aurului a principalelor 
avuții, convertire realizată prin 
munca asiduă a harnicului și talen
tatului popor uzbek. „Avem în re
publica noastră cam toate «soiurile» 
aurului" — ne declara K. A. Ahme- 
dev, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al R.S.S. 
Uzbece — prezentînd amploarea 
activității pentru transpunerea în 
practică a unor programe de an
vergură, menite să impulsioneze 
ramuri de vîrf ale economiei, prin 
fructificarea posibilităților oferite 
de condițiile naturale, de resursele 
de muncă din Uzbekistan.

Intr-adevăr, astăzi, pe lingă me
talul nobil propriu-zis, care de alt
fel se extrage și se prelucrează cu
rent de aproape un deceniu, au mai 
apărut, în ipostaze ale aurului și 
ca atribut al valorilor superioare 
obținute in economia uzbekă — o 
suită de produse, consemnate în 
statistici în cantități impresionante. 
Este vorba, în primul rînd, de ma
teriile prime energetice : petrolul 
— „aurul negru" — gazul metan, 
care posedă caratele specifice ale 
„aurului albastru", cărbunele — 
plinea industriei metalurgice din 
republică — apoi „aurul verde" al 
plantațiilor silvice, livezilor și vii
lor și, bineînțeles — prețiosul „aur 
alb" al cîmpiilor uzbece — bumba
cul. Neincluderea în acest „spectru 
aurifer" a altor produse și realizări 
la fel de importante nu înseamnă 
că ele nu se bucură de aprecierea ____  ___ „
cuvenită. Cu mîndrie îndreptățită1 :și ficiază ’și ele-de
cu modestie în' același timp, local- ----
nicii vorbesc de crearea, în anii 
construcției socialiste, a peste 100 
de ramuri industriale, clădite pe 
osatura a 1 400 de mari întreprin
deri. Metalurgia, mai ales cea ne
feroasă, construcțiile de mașini, e- 
lectronica și electrotehnica, energe
tica și chimia se dezvoltă prioritar, 
într-o perspectivă largă.

De remarcat că, dintre toate ra-

Însemnări de călătorie

murile apărute pe baza prelucrării 
materiilor prime locale, cea mai tî- 
nără este industria aurului... auten
tic. Practic, extracția șl prelucra
rea minereurilor aurifere uzbece 
datează din cincinalul anterior. 
Faptul că „reședința principală" a 
acestei ramuri este însăși inima 
pustiului Kizil-Kum — mai exact, 
împrejurimile localității Muruntau 
— este semnificativ pentru ilustra
rea eforturilor de căutare și valori
ficare a tuturor resurselor minera
le. Minereul aurifer, aflat aici sub 
dunele de nisip, la o adincime nu 
prea mare, este excavat, încărcat în 
autobasculante și trimis la uzina de 
prelucrare situată în vecinătatea 
carierelor de extracție. Puritatea 
este cu totul remarcabilă : 99,99 la 
sută. Se estimează că peste 5—10 
ani producția auriferă a republicii 
va reprezenta mai bine de jumă
tate din întreaga producție de a- 
cest gen a întregii țări. Același 
valoros metal a dat numele său 
unui orășel cochet, modern, cu clă
diri înalte (9 etaje) : orășelul Ze- 

ravsan. Prin apa
riția și dezvolta
rea industriei au
rifere, metalurgia 
neferoasă uzbekă 
s-a întregit și 
cîștigă în amploa

re. în patrimoniul ei se află mai 
multe unități moderne, majori
tatea de tip complex (metalur- 
gico-minier). între acestea — com
binatul de la Almalik, unde se 
prelucrează minereul de cupru și 
molibden extras de la exploată
rile din apropiere, complexul de la 
Altimtopkan și altele.

Statisticile evidențiază și avansul 
luat de extracția petrolului și căr
bunelui. Cît privește extracția ga
zelor naturale — din uriașele re
zervoare naturale subterane din re
giunile Buhara, Kaskadaria și mai 
cu seamă din cele de la Gazli, 
unde rezervele estimate depășesc 
600 miliarde de metri cubi — pro
ducția acestora a crescut substan
țial, 
anul 
tone de îngrășăminte chimice, pre
cum _______ _
griculturii. în acest an, colectivele 
respectivelor unități au anunțat că, 
printr-o mai rațională gospodărire 
a materiei prime și introducerea de 
tehnologii perfecționate, vor livra 
peste prevederile stabilite 150 000 
tone de îngrășăminte minerale.

O ramură cu potențe multiple, a 
cărei dezvoltare accentuată se răs- 
frînge pozitiv asupra celor mai di
verse sectoare ale economiei uzbe
ce, angrenate în valorificarea supe
rioară a resurselor, este construcția 
de mașini. în componența navelor 
aeriene ultramoderne fabricate în 
prezent la Tașkent, care transportă 
pasageri și mărfuri în cele mai în
depărtate colțuri ale republicii, pre
cum și pe trasee de curse lungi, 
intră, evident, o multitudine de 
piese metalice și aparatura elec
tronică de fabricație „locală". Cen
tralele term o și hidroelectrice bene- 

,1 -1-, ‘de apqrtuj uzinelor, 
constructoare de mașini uzbece. ’ 
Toate acestea sporesc „caratele" 
marilor bogății ale solului și sub
solului, valorificate tot mai intens 
prin munca harnică a poporului 
uzbek, care îmbogățește continuu 
harta economică a republicii cu a- 
tributele civilizației moderne.

Pe baza lor au fost produse 
trecut aproape 5,9 milioane de
și alte substanțe necesare a-

Mihai CORUȚ
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cultura pomilor cu coroană 
înaltă, plantați la distanțe 
mari intre ei, incit să nu-și 
facă umbră unul, altuia. A- 
cestea erau livezile clasice 
cu care se obișnuiseră oa
menii. Noile livezi care se 
plantează acum în hotarul 
dinspre apus al comunei 
corespund noii orientări : 
pomicultura intensivă.

Am întîlnit aici pe „arhi
tectul" noilor livezi mara
mureșene, inginerul Andrei 
Lazăr, directorul stațiunii 
de cercetare și producție 
pomicolă din Baia Mare, 
împreună cu șefii fermelor 
pomicole din județ discuta 
despre mijloacele care tre
buie folosite pentru crea
rea unor asemenea livezi 
și în alte zone ale județu
lui. Deși încă tînăr, ingine
rul are părul alb. în 1961, 
cînd l-am cunoscut, avea 
părul șaten. De ce ați albit 
așa 1 — îl întreb. „M-au 
aibit examenele". Care exa
mene, doctoratul ? „A, nu 
— acesta a fost ultimul. 
Pomii m-au albit".

Au fost, intr-adevăr, mai 
multe examene. Primul a 
constat mai degrabă într-o 
încercare de a demonstra 
superioritatea pomiculturii 
intensive despre care ziarul 
nostru a scris la vremea 
respectivă. Intr-un reportaj 
publicat în „Scînteia" acum 
vreo șaptesprezece ani re
latam că la casa agronomu
lui din ,Petin — Satu Mare, 
pe lîngă sarcina perfecțio
nării specialiștilor din agri
cultură, s-a organizat o li

vadă intensivă de pomi care 
ajunsese să stîrnească in
teres,

Al doilea examen. Ingi
nerul Lazăr Andrei a fost 
'invitat într-o zi la Comite
tul regional de partid Ma
ramureș de pe atunci, unde 
primul secretar i-a zis :

— Ce spui de terenurile 
de pe coastele de la Tăuții-. 
Măgherăuș? Nu ne prea fac

stațiunea a ajuns „să tră
iască" pe picioare proprii, 
veniturile de la fructe în- 
trecînd tot mai mult chel
tuielile.

An de an, pe măsura de
frișării și amenajării supra
fețelor situate în pantă, 
drenării celor cu umidita
te excesivă, plantațiile s-au 
extins. Livezile ocupă as
tăzi 300 hectare. Dealurile

fiecare conducînd o fermă 
pomicolă. Gheorghe Deac 
este de loc din comuna 
Bogdan Vodă și conduce a- 
cum ferma pomicolă de la 
Șomcuta Mare, făcîndu-se 
cunoscut pentru calitățile 
de bun organizator și spe
cialist apreciat. Urmează 
muncitorii care nu sînt alt
ceva decît... motopomicul- 
tori, ei executînd nu numai

Arhitectura livezilor maramureșene
................. ........ .......... ..................... ......—-—-—■-.............. ■ .... .n.....__..................... ......................... ............................... ■ ..................................................

cinste cum arată. Credem 
că ar putea fi plantate cu 
pomi fructiferi. Dar tot in
tensiv.

— Greu, dar se poate, a 
răspuns inginerul agronom.

Știa el de ce spune „greu". 
Dealurile care străjuiesc 
șoseaua ce leagă orașele 
Baia Mare și Satu Mare, 
despre care îl vorbise pri
mul secretar, erau pline de 
viroage, presărate cu pilcuri 
de arbori, cu o pădure co
munală, o pășune cu cioate 
și tufișuri. Da, pe asemenea 
terenuri au fost create plan
tații intensive de pomi 
fructiferi. întrebarea este : 
cum ? Pentru amenajarea 
acestor terenuri erau nece
sare diferite lucrări. Ele nu 
puteau fi executate de casa 
agronomului, de aceea s-a 
apelat la Ministerul Agri
culturii. Așa a luat ființă 
Stațiunea experimentală 
Baia Mare. încă din 1969,

dintre Baia Mare și Tăuții- 
Măgherăuș nu mai au aspec
tul dezolant de altădată. 
Dimpotrivă, livezile de aici 
constituie o frumoasă carte 
de vizită. Oamenii care 
le-au creat au demonstrat 
că terenurile situate în pan
tă pot fi puse în valoare 
de plantațiile intensive cu 
pomi fructiferi. Cine sînt 
ei ? în primul rînd pasio
natul pomicultor Andrei 
Lazăr, promovat între timp, 
după ce a făcut proba com
petenței de specialist, direc
tor al stațiunii. în jurul lui 
s-a format un colectiv de 
oameni destoinici : Anton 
Pop, care lucrează din 1968 
în cercetare, iar în 1974 a 
devenit inginer-șef al sta
țiunii ; Ispas Popa — ame
liorator ; Smaranda Breban 
— specialistă în protecția 
plantelor ; tehnicienii des
pre care directorul spunea 
că sînt sufletul stațiunii.

lucrările solului, stropirile, 
ci și tăierile.

Al treilea examen- este 
în curs de desfășurare, la 
Șomcuta Mare, și se anun
ță destul de greu nu atit 
prin problemele tehnice de 
rezolvat, cît mai ales prin 
amploarea lucrărilor. Pen
tru că stațiunea va planta 
alte 100 de hectare cu pomi, 
va reface 500 hectare de li
vezi ale întreprinderii agri
cole de stat, va adăuga o 
plantație nouă in satul Ber- 
chez. De asemenea, vor fi 
construite un mare siloz cu 
atmosferă controlată pentru 
păstrarea fructelor, hale de 
sortare și multe altele. O 
adevărată industrie pomi
colă.

Ultimul examen ? „Nici
decum — răspund arhi- 
tecții livezilor maramure
șene. Pomicultura, preocu
pare statornică a comi
tetului județean de partid,

se extinde mereu. Avem 
mîine o discuție cu șefii 
fermelor pomicole din coo
perativele agricole și ar fi 
bine să participați". Am 
răspuns invitației. Nu s-au 
citit referate docte, ci s-au 
purtat discuții libere, între 
colegi, pe tema de interes 
unanim : dezvoltarea inten
sivă a pomiculturii județu
lui. Anul acesta, în coope
rativele agricole din Mara
mureș vor fi înființate li
vezi pe 460 hectare. Spicu
iesc din dialogurile purta
te : „Vom avea material să- 
ditor îndeajuns ?“. „Da, 
după acoperirea nevoilor 
județului au fost livrate al
tor județe 300 000 de pomi 
altoiți". „Dar nucii și cas
tanii ?“. „Cooperativelor a- 
gricole le-au fost reparti
zați 9 000 de nuci, care sînt 
plătiți din fondurile consi
liilor populare. Aveți grijă 
la plantat 1 Castanii ? A- 
vem 5 000 de puieți. Grăbiți 
preluarea lor, altfel ii dăm 
altor județe". „Vrem îndru
mare tehnică și ajutor la 
fața locului pentru rezolva
rea unor probleme și buna 
desfășurare a lucrărilor". 
„Răspundem la orice che
mare. mai cu drag decît la 
nuntă. Dar puneți și voi 
mîna. Fiecare să-și facă da
toria. Sînteți ingineri, ați 
cîștigat experiență. La trea
bă, deci".

Sosește primăvara, iar în 
livezi începe să se simtă 
freamătul muncii. De fapt, 
un al patrulea examen, de 
astă dată pentru toți spe
cialiștii din pomicultura 
Maramureșului.

„LE MONDE1':

FRONTUL SANDINIST DE ELIBERARE 
ÎMPOTRIVA OLIGARHIEI DIN NICARAGUA

Telegramele agențiilor de presă primite din Managua, capitala Ni- 
caraguei, relatează că in fața manifestațiilor tot mai ample de protest 
ale forțelor democratice, regimul dictatorial al lui Anastasio Somoza, 
pe punctul de a se prăbuși, a recurs la o manevră de ultim moment, 
acceptind prezentarea in parlament a unui proiect de amendament la 
Constituție, in baza căruia se permite tuturor formațiilor politice, in
clusiv partidului comunist, să prezinte candidați proprii la viitoarele 
alegeri parlamentare și prezidențiale. In fruntea acțiunilor democratice 
împotriva regimului dictatorial se află militanții Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională. Iată ce scrie ziarul „Le Monde" in legătură cu fun
dalul actualelor evoluții din Nicaragua și, in acest context, in legătură 
cu originile frontului amintit.

Nu întîmplător. partizanii care 
luptă împotriva dictaturii familiei So
moza se declară continuatorii liniei 
politice a generalului Augusto Cesar 
Sandino. Din 1927 și pînă în 1933 a- 
cest simplu țăran s-a aflat în frun
tea răscoalei' populare împotriva o- 
cupării Nicaraguei de către infante
riștii de marină americani. Dispu- 
nînd de un nucleu inițial ce cuprin
dea vreo 30 de foști mineri, el a or
ganizat prima armată populară de 
partizani din istoria contemporană a 
continentului latino-american. Trep
tat. armata sa și-a mărit rîndurile 
pînă la 3 000 de persoane.

în 1933, după 21 de ani de ocupa
ție. trupele de infanterie marină 
străine au fost retrase. înainte de 
a părăsi țara, sub „impulsul" lor a 
fost însă creată așa-numita' gardă na
țională — în același timp corp po
lițienesc și armată propriu-zisă — al 
cărei comandament a fost încredin
țat unui fost student din Phila
delphia, care se ilustrase nu prin 
studiile sale, ci prin ocupațiile de...

traficant de bani falși. Anastasio So
moza Garcia.

în ce-1 privește, generalul Sandino 
s-a retras într-un mic sat din nor
dul tării, unde. împreună cu vechii 
săi tovarăși de arme, a întemeiat o 
cooperativă agricolă. în februarie 
1934 a fost asasinat de garda națio
nală din ordinul generalului Somoza. 
Ulterior. în urma unei lovituri de 
stat. Somoza a pus mîna pe putere 
si s-a proclamat președinte în 1937. 
De atunci, familia Somoza și-a con
solidat continuu dominația asupra a- 
cestei mici țări cu două milioane de 
locuitori, instaurînd un crîncen re
gim de dictatură. După asasinarea 
întemeietorului dinastiei. în 1956, i-a 
succedat fiul său mai mare, Luis, la 
moartea acestuia din urmă ștafeta 
fiind preluată de fratele său. actua
lul președinte. Anastasio Somoza De- 
bayle.

Pe la începutul anilor ’60 însă, sub 
impulsul proceselor înnoitoare ma
nifestate Ia scara întregului conti
nent. un grup de tineri intelectuali.

sub conducerea lui Carlos Fonseca 
Amador, au hotărît să treacă în ile
galitate pentru a lupta împotriva 
dictaturii. Preluind moștenirea gene
ralului Sandino. Frontul Sandinist de 
Eliberare Națională a reușit să se 
implanteze în zona muntoasă din 
nordul tării, la frontiera cu Hon
durasul.

în noiembrie 1976, Carlos Fonseca 
Amador a fost omorit în cursul u- 
nei ciocniri cu o patrulă a gărzii na
ționale. Mișcarea democratică a con
tinuat însă să se extindă. în octom
brie 1977. insurgenții au lansat o o- 
fensivă generalizată care a ajuns pină 
la periferiile orașului Managua. Mai 
multe comandouri ale frontului au a- 
tacat cazărmi ale gărzii naționale. 
Acțiunile îndrăznețe aie Frontului 
Sandinist s-au bucurat și se bucură 
de sprijinul păturilor largi ale popu
lației. fiind de ajuns să amintim că, 
la recentele alegeri municipale, din 
februarie. 90 la sută din alegători nu 
au șovăit să sfideze deschis guvernul 
abținîndu-se să se prezinte la vot

Dată fiind amploarea manifestații
lor ostile regimului dictatorial, se 
poate aprecia că. indiferent de ma
nevrele la care recurge Somoza. si
tuația din această mică republică 
sud-americană nu va mai fi aceeași 
ca pină acum. Un lucru este sigur, 
dictatura familiei Somoza iese din 
această criză teribil de slăbită, iar 
anacronismul regimului devine tot 
mai insuportabil pentru marea ma
joritate a populației.

© FIDELITATE CANI
NĂ. Peste 400 kilometri a 
străbătut prin taiga un cîine 
pentru a reveni la stăpînul său, 
ce locuia la Habarovsk. Cîinele, 
pe nume Dick, fusese împrumu
tat, pentru un sezon, unui vină-: 
tor profesionist din taiga. El 
nu a putut îrtsă suporta despăr
țirea de stăpînul său și, după 
două luni în care a avut de în
fruntat gerurile și atacurile fia
relor sălbatice, a reușit să se 
reîntoarcă acasă. Au fost nece
sare trei săptămîni de îngrijiri 
intense pentru ca patrupedul, 
care a dat dovadă de o fidelita
te și un simț de orientare atît 
de ieșite din comun, să se poată 
restabili după îndelungata sa 
călătorie.

• CAMPANIE ÎMPO
TRIVA FUMATULUI ÎN 
ANGLIA. Direcția adminis
trației civile britanice a publi
cat o notă prin care recomandă 

: celor 750 000 de funcționari pla
sați sub autoritatea sa să evite 
fumatul în birouri. Nota propu
ne ca, în măsura posibilităților, 
fumătorii și nefumătorii să fie 
plasați in birouri separate și su
gerează ca fumatul să fie limi
tat sau interzis în restaurantele 
administrației și în sălile de 
conferințe și cursuri de re
ciclare.

© CONSTRUCȚIE SO
LIDĂ. Cel mai vechi pod din 
Roma — Milvio — are peste 
două mii de ani. Cu prilejul u

nei recente verificări a stării 
sale, specialiștii au stabilit că 
el are nevoie de o ușoară ope
rație de întărire a pilonilor, 
ceea ce ar urma să fie a unspre
zecea reparație de la construi
rea sa. în ciuda vîrstei respec
tabile, podul continuă să ser
vească necesităților curente. 
După cum se vede, constructorii 
antichității făceau treabă so
lidă...

© SURPRIZA SCA
FANDRILOR. Pe fundul la
cului Melaren din Stockholm, 
scafandrii au descoperit nu de
mult un întreg cimitir de auto
mobile. Numai intr-un singur 
loc, la adincimea de zece me
tri, ei au identificat 14 mașini.
S-a stabilit că 13 din ele fu
seseră socotite furate și foștii

lor proprietari încasaseră des
păgubirile de la societățile de 
asigurare. Ziarele afirmă că în 
lac s-ar mai afla cel puțin o 
sută de automobile, iar poliția 
bănuiește că ar fi vorba de scu
fundarea intenționată a mași
nilor, chiar de către proprieta
rii lor. pentru a obține, despă
gubiri frauduloase.

® SUPERSONICELE 
Șl OZONUL. Avioanele su
personice au scăpat, în sfirșit, 
de o gravă bănuială, aceea de 
a mări pericolul cancerului. Se 
credea că gazele emanate de 
motoare ar intra în reacție cu 

moleculele de ozon, afectînd în 
felul acesta stratul de ozon care, 
între 20-50 km înălțime, consti
tuie o adevărată pavăză în ca
lea razelor ultraviolete. în urma 
unui program intensiv de cer
cetare a stratosferei. specialiști 
din diverse țări au ajuns la con
cluzia certă că avioanele super
sonice influențează minimal 
stratul de ozon și nu constituie 
nici un fel de pericol.

© PARBRIZE MAI CU
RATE. O instalație miniatura
lă de încălzire a apei destinate 
să spele parbrizul mașinilor a 
fost pusă la punct de o societa

te britanică. Aparatul, care poa
te fi adaptat pe 90 la sută din 
autovehiculele aflate în prezent 
în circulație, folosește apa aflată 
în circuitul de răcire a motoru
lui. Este vorba deci de un sim
plu schimbător de căldură, prin 
care apa destinată parbrizului 
recuperează calorii, valorificînd 
o energie parazitară.

® CEA MAI MARE 
CAMERĂ DE LUAT VE
DERI DIN LUME, de «p 
„Polaroid", se află expusă la 
Muzeul artelor frumoase din 
Boston (S.U.A.). De dimensiunea 
unei încăperi (3,60 m înălțime, 
tot atîta lățime și 4,8 m lungi
me), ea a fost construită în mod 
special pentru fotografierea co
lor, la scară 1:1, a unui cele

bru goblen vechi de 500 de ani. 
Pentru a se evita neclaritățile 
de detaliu, inerente tehnicii fo
tografice curente de mărire a 
imaginilor, a fost aleasă soluția 
acestei supercamere. Dacă la un 
aparat obișnuit de acest gen 
expunerea, developarea și fixa
rea se face automat, prin sim
pla apăsare pe buton, la acest 
aparat doi oameni execută din 
interior operațiunile' respective. 
Pentru a ilustra perfecțiunea a- 
paratului, în același muzeu se 
află expusă și fotografia goble
nului, pe baza căreia măies
tria țesătorilor medievali poate 
fi mai bine studiată decît chiar 
pe original.

• COMUNA DIN PA
RIS PE ECRAN. Filmul 
„Baricada de la Point-du-Jour“ 

realizat recent de studiourile 
pariziene, în regia lui Rend Ri- 
chon, umple, după cum scrie 
săptămînalul „L’Express". un gol 
resimțit de mai multă vreme în 
cinematografia franceză, recon
stituind un episod eroic din 
timpul Comunei din Paris. Este 
vorba de rezistenta unui pumn 
de revoluționari în fața asaltu
lui trupelor reacțiunii, într-una 
din zilele lui mai 1871. Săptă- 
minalul apreciază că filmul reu
șește să zugrăvească în culori 
emoționante viața cotidiană din 
timpul Comunei, reînnoind ast
fel o tradiție mai veche a ci
nematografiei franceze, inaugu
rată odată cu filmul „Marsei- 
lleza", turnat înainte de război, 
în timpul guvernului Frontului 
Popular.
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PODINTELE HUA KUO-FEN A PRIMIT 
DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ ROMÂNĂ

în ajunul încheierii 
reuniunii de la Belgrad

PEKIN 8 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P Chine
ze, tovarășul Hua Kuo-fen, a pri
mit miercuri, la Palatul Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Nicolae Giosan, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Marii 
Adunări Naționale, care se află în 
vizită oficială în R.P. Chineză.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șeful 
delegației parlamentare române, a 
transmis tovarășului Hua Kuo-fen, 
tovarășului Ie Cien-in, vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez, președintele 
Comitetului Permanent al A.N.R.P.. 
celorlalți conducători de partid și de 
stat chinezi un salut cordial, urări de 
sănătate și fericire, de noi și mari 
succese în activitatea de înaltă răs
pundere pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului.

Președintele Hua Kuo-fen a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceausescu, 
partid și 
Partidului 
guvernului 
precum și

celorlalți conducători de 
de stat, din partea 
Comunist Chinez, a 
și poporului chinez, 
din partea sa perso

nal și a celorlalți conducători chinezi.
un salut cordial, urări de sănătate și

încheierea sesiunii celui de-al V-lea Comitet
National al Consiliului Consultativ Politic

Popular al R. P. Chineze
PEKIN 8 (Agerpres). — Den Siao- 

pin. vicepreședinte al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a fost ales pre
ședinte al celui de-al V-lea Comitet 
Național al Consiliului Consultativ 
Politic Popular al R. P. Chineze 
(C.C.P.P.C.), în cadrul ședinței de în
chidere a lucrărilor primei sesiuni a 
acestui organism — anunță agenția 
China Nouă. în cursul aceleiași șe
dințe. desfășurate miercuri la Pekin.

Obiective importante ale programului 
de dezvoltare economică

PEKIN 8 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă, referindu-se la sarcinile 
economice ale tării astfel cum reies 
din documentele recentei sesiuni a 
celei de-a V-a Adunări Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, relatează că, pînă în 1985.

Pregătiri în vederea Congresului 
Partidului Elvețian al Muncii

BERNA 8 (Agerpres). — în legă
tură cu al XI-lea Congres al Parti
dului Elvețian al Muncii, care ur
mează să aibă loc între 13 și 15 mai. 
ziarul „Voix Ouvriere" a dat publi
cității documentul Comitetului Cen
tral al partidului continînd proble
mele principale care vor constitui o- 
biectul dezbaterilor ce vor avea loc 
înaintea congresului.

în document se subliniază că Elve
ția trebuie să contribuie activ la cau
za păcii și coexistenței pașnice, în le
gătură cu aceasta ridicîndu-se pro
blema intrării tării în O.N.U. Dacă 
Elveția trebuie să rămînă de o parte 
fată de blocurile sau alianțele de ti
pul C.E.E. sau N.A.T.O., se spune în 
document, în cadrul O.N.U.. ghidin- 

viată îndelungată, iar poporului ro
mân urări de noi și mari succese.

în cadrul întrevederii a avut loc 
o convorbire. în care s-au evocat bu
nele raporturi româno-chineze. evi- 
dentiindu-se perspectivele dezvoltării 
lor în continuare pe multiple planuri.

Președintele Hua Kuo-fen a făcut 
aprecieri calde, elogioase la adresa 
partidului și poporului român, care, 
sub conducerea înțeleaptă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a înaintat 
cu fermitate pe drumul construirii 
socialismului, asigurînd un ritm înalt 
de dezvoltare a industriei, agricultu
rii. științei și culturii și a celorlalte 
sectoare. Partidul Comunist Chinez și 
poporul chinez se bucură în modul 
cel mai sincer de aceste izbînzi ale 
poporului frate român si-i urează noi 
și mari victorii în înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a României 
socialiste.

Tovarășul Hua Kuo-fen a relevat, 
totodată, preocupările actuale ale 
conducerii chineze de partid și de 
stat pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor celui de-al XI-lea Con
gres al P.C. Chinez și ale recentei 
sesiuni a Adunării, Naționale a Re
prezentanților Populari.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie. au fost prezenți Ulanfu. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al A.N.R.P., alte persoane 
oficiale chineze. A fost de fată Ni
colae Gavrilescu. ambasadorul Româ
niei la Pekin.

au fost aleși, de asemenea, cei 22 de 
vicepreședinți ai Comitetului Națio
nal al C.C.P.P.C., printre care se nu
mără Ulanfu, Uei Kuo-cin, Go Mo-jo, 
Șen Yen-pin. Pebala Gelieh-Namje, 
precum și Ci Yen-min ca secretar 
general.

Sesiunea a desemnat, totodată, un 
Comitet Permanent al Comitetului 
Național al C.C.P.P.C., format din 243 
de membri.

China urmează să producă 400 mili
oane tone de cereale si 60 milioane 
tone de oțel. Anual, în cadrul planu
lui de 10 ani (1976—1985), valoarea 
producției agricole urmează să creas
că cu 4—5 la sută, iar cea a produc
ției industriale cu peste 10 la sută.

du-se după prifjchjiiîș politicii de 
neutralitate, eâ trebuie să militeze 
pentru dezarmare, pentru destindere 
și pace.

în document se relevă, de aseme
nea. că Elveția este profund afectată 
de criza economică. în mai puțin de 
trei ani au fost reduse aproximativ 
340 000 de locuri de muncă. Au avut 
de suferit, mai ales, industriile con
structoare de mașini-unelte. de cea
suri, textilă, sectorul construcțiilor. în 
același timp, profiturile trusturilor și 
instituțiilor bancare au crescut în 
ritm mai accelerat decît în trecut.

în încheiere. în document se arată 
că Partidul Elvețian al Muncii luptă 
pentru unitatea poporului, pentru u- 
nitatea de acțiune a tuturor forțelor 
progresiste din tară.

BELGRAD 8 — Trimisul special 
Agerpres transmite : Miercuri, parti- 
cipanții la reuniunea de la Belgrad 
a reprezentanților statelor partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa (C.S.C.E.) au 
trecut la examinarea ultimelor punc
te de pe ordinea de zi. în ședința 
plenară de după-amiază a fost adop
tat. prin consens, documentul final al 
reuniunii.

în continuare s-a trecut la rostirea 
discursurilor de închidere, potrivit

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ședința Comitetului pentru afaceri externe al Adunării 
Poporului a R. A. Egipt • Declarațiile primului ministru al 
Israelului în parlament ® Eforturile președintelui Sudanului 

pentru restabilirea solidarității arabe
CAIRO. — Comitetul pentru afa

ceri externe al Adunării Poporului 
a Republicii Arabe Egipt este reu
nit la Cairo, relatează agenția 
M.E.N., pentru a discuta rezultatele 
contactelor ambasadorului itinerant 
american Alfred Atherton. în O- 
rientul Mijlociu și alte probleme in
ternaționale.

într-un comentariu consacrat re
zultatelor primei etape a misiunii lui 
Atherton, ziarul egiptean „Al Ahram" 
scrie că ea nu a dus la nici un pro
gres real în ceea ce privește solu
tionarea celor două probleme funda
mentale ale conflictului arabo-israe- 
lian — problema palestiniană și cea 
a retragerii totale a Israelului din 
teritoriile arabe ocupate. „Israelul — 
precizează ziarul — continuă, tergi
versările și amînările în ce privește 
reglementarea radicală și echitabilă 
a problemei palestiriiene, continuă să 
recurgă la justificări și interpretări 
echivoce, așa cum este interpretarea 
rezoluției 242 a Consiliului de Secu
ritate. care, după cum pretinde par
tea israeliană. nu implică o retra
gere israeliană pe toate fronturile".

„Al Ahram" reafirmă poziția e- 
gipteană privind retragerea totală a 
Israelului din teritoriile ocupate, re
cunoașterea drepturilor palestinieni
lor și încetarea implantărilor israe- 
liene în teritoriile ocupate.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Israelului, Menahem 
Begin, a reafirmat, miercuri în Kne- 
sseth, poziția cu privire la teritoriile

agențiile de presă transmit:
Președintele Tito va vi

zita Anglia. A§entia Taniu® 
precizează că vizita președintelui 
R.S.F Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
în Anglia, la invitația reginei Elisa- 
beta a Il-a, va avea loc în zilele de 
10 și 11 martie. Președintele Tito va 
fi însoțit de Mildș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral, secretar federal pentru aface
rile externe al R.S.F.I., și de alte 
persoane oficiale.

Sosirea la Delhi a unei 
delegații chineze. Delegatia 
Asociației de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea, condusă de 
Wan Pin-nan, președintele asociației, 
care întreprinde o vizită în unele țări 
din Asia de sud, a sosit la Delhi. La 
sosirea pe aeroportul „Palam". șeful 
delegației a declarat că scopul vizi
tei in India este de a promova prie
tenia dintre popoarele Chinei și In
diei. 

unei ordini dinainte stabilite. Vorbi
torii au exprimat aprecierile guver
nelor țărilor lor în legătură cu des
fășurarea lucrărilor ■ reuniunii de la 
Belgrad, cu conținutul documentului 
final și cu acțiunile care trebuie în
treprinse pentru aplicarea în conti
nuare a prevederilor Actului final de 
la Helsinki.

Lucrările reuniunii de la Belgrad 
continuă joi. cînd reprezentanții ță
rilor participante vor rosti cuvîntă- 
rile de închidere.

arabe ocupate în 1967, arătînd că gu
vernul său interpretează rezoluția 
242 a Consiliului de Securitate ca 
nereferindu-se la retragerea israeli
ană din Cisiordania și Gaza. El a 
recunoscut că are divergențe cu gu
vernul S.U.A. din cauza acestei in
terpretări a rezoluției 242.

Poziția guvernului a fost criticată 
și de fostul ministru de externe is- 
raelian Yigal Allon care, într-o mo
țiune prezentată în Knesseth, arăta : 
„încercarea guvernului Begin de a 
interpreta că rezoluția 242 nu se a- 
plică frontului iordanian este ciuda
tă și îngrijorătoare. Pozițiile rigide 
ale guvernului privind viitorul ma
lului vestic al Iordanului comportă 
grave pericole pentru Israel. Ome
nirea nu va fi de acord ca Israelul 
să domine peste 1 100 000 de arabi 
palestinieni din teritoriile ocupate".

BEIRUT 8 (Agerpres). — Preșe
dintele Sudanului, Gaafar Nimeiry, 
a declarat, într-un interviu acordat 
revistei libaneze „Assayad", citată 
de agenția Reuter, că depune efor
turi în vederea convocării la Khar
tum a unei reuniuni arabe la nivel 
înalt urmărind restabilirea solidari
tății arabe.

„Acționez in prezent, a afirmat 
președintele Sudanului, în vederea 
convocării unei reuniuni arabe la 
nivel înalt la care să participe, prin
tre alții, Hafez Al Assad și Anwar 
El Sadat". El și-a exprimat speran
ța că reuniunea ar putea avea loc 
pînă în luna iulie.

Precizare a poziției Egip
tului în problema cipriotă. 

„Egiptul își menține atașamentul 
fată de salvgardarea independenței, 
suveranității și integrității teritoria
le a Ciprului" — a declarat, marți. 
Ahmed Osman, subsecretar de stat 
pentru afacerile externe al Egiptu
lui. El a subliniat. într-o expunere 
în fata. Comitetului pentru afaceri 
externe al Adunării Poporului, că ru
perea relațiilor diplomatice cu Ci
prul după evenimentele de la aero
portul Larnaca nu a modificat a- 
ceastă poziție de principiu a guver
nului egiptean.

Remaniere. Președintele Ci
prului, Spyros Kyprianou, a pro
cedat miercuri la o remaniere a 
guvernului, hotărînd, totodată, mări
rea numărului ministerelor de la 10 
la 13. în noua formulă guvernamen
tală, portofoliul Ministerului de Ex
terne a fost atribuit lui Nicos Ro- 
landis.

Acord privind formarea 
noului guvern italian

ROMA 8 (Agerpres). — Reunite 
miercuri la Roma, delegațiile a cinci 
partide politice italiene care fac 
parte din „arcul constituțional" și-au 
dat oficial acordul privind formarea 
noului guvern, condus de Giulio An
dreotti. La reuniune au luat parte 
secretarii generali ai partidelor de- 
mocrat-creștin. comunist, socialist, 
socialist-democratic si republican.

Acordul, care urmează să fie rati
ficat de direcțiunile acestor forma
țiuni politice, pune capăt crizei gu
vernamentale, declanșată la 16 ia
nuarie.

în cadrul reuniunii, delegațiile au 
aprobat, de asemenea, programul gu
vernamental. care fusese elaborat 
anterior cu consensul si participarea 
acestor cinci partide politice.

Partidul Liberal Italian a anunțat 
oficial că va trece în opoziție.

Marți seara a avut loc la Roma 
ședința Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian.

Luînd cuvîntul în încheierea lu
crărilor. secretarul general al parti
dului. Enrico Berlinguer, ..a confir
mat disponibilitatea comuniștilor 
pentru continuarea și încheierea 
negocierilor" forțelor politice ale 
„arcului constituțional" asupra pro
gramului viitorului guvern.

SIRIA

Ceremonia depunerii 
jurămîntului de către 

președintele Assad
DAMASC 8 (Agerpres). — La Da

masc a avut loc miercuri ceremonia 
de depunere a jurămîntului de către 
Hafez Al Assad ca președinte al Re
publicii Arabe Siriene, funcție în 
care a fost reales pentru un nou 
mandat de șapte ani. în aceeași zi, 
s-a sărbătorit la Damasc a 15-a ani
versare a Zilei Revoluției în urma 
căreia a fost preluată puterea de 
Partidul Baas Arab Socialist din 
Siria.

Cu această ocazie, președintele 
Assad a ținut o cuvîntare în care a 
trecut în revistă succesele obținute 
în acești 15 ani în transformarea 
economico-socială și politică a Siriei 
și perspectivele care se deschid pen
tru dezvoltarea tării în viitor.

Zborul complexului orbi
tal sovietic. De la Centrul de di
rijare a zborului se anunță că com
plexul orbital „Saliut-6“ — „Soiuz- 
27“ — „Soiuz-28“ își continuă zborul 
în spațiu. Ziua de 8 martie a fost 
consacrată de cei patru cosmonauta 
odihnei active. în afara sistematiză
rii unor rezultate ale experiențelor 
executate anterior, ei au efectuat 
exerciții fizice și au pregătit diferite 
materiale, precum și corespondenta 
care urmează să fie expediată pe 
Pămînt.

Banca centrală a Spaniei 
a fost autorizată de guvern să preia 
băncile particulare care întîmpină 
dificultăți și să lichideze activele 
acestora dacă este necesar, se stipu
lează într-un decret publicat marți 
la Madrid. Potrivit agenției Reuter, 
decizia se înscrie în eforturile gu
vernamentale de prevenire a înrău
tățirii situației economice.

Declarația Agenției române de presă 
Agerpres

Agenția română de presă — Ager
pres este împuternicită de Guvernul 
Republicii Socialiste România să de
clare :

Opinia publică din România a aflat 
cu profundă indignare de atacul vio
lent dezlănțuit de formațiuni mili
tare ale regimului rasist rhodesian, 
sprijinit de avioane cu reacție și e- 
licoptere, asupra teritoriului Repu
blicii Zambia, ca și de recentele a- 
gresiuni rhodesiene împotriva Mo- 
zambicului și Botswanei. Aceste noi 
acte agresive și încălcări flagrante 
de către rasiștii rhodesieni a suve
ranității unor state vecine fac parte 
din politica permanentă de grave 
provocări ale regimului de la 
Salisbury împotriva unor state a- 
fricane independente, de natură să 
deterioreze tot mai mult situația 
explozivă din Africa australă, să a- 
dîncească starea de încordare și con
flict din această parte a lumii. A- 
gresiunea rasiștilor rhodesieni asupra

ASPRĂ CONDAMNARE A AGRESIUNII 
ÎMPOTRIVA ZAMBIEI Șl BOTSWANEI

NAȚIUNILE UNITE 8 (Ager
pres). — Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, „condamnă în mod 
energic", într-o declarație dată pu
blicității la sediul Națiunilor Unite, 
recentele atacuri întreprinse de for
țele armate ale regimului rasist 
rhodesian împotriva Zambiei și 
Botswanei.

„Aceste atacuri, întreprinse la scurt 
timp după gravele acțiuni purtate 
împotriva Botswanei de trupele rho
desiene săptămîna trecută, constituie 
un proces periculos care, dacă nu 
este stopat, va avea consecințe nefas
te pentru pacea și securitatea din 
regiune. Secretarul general al O.N.U. 
condamnă cu fermitate asemenea ac
țiuni agresive", se precizează în în
cheierea declarației.

LONDRA 8 (Agerpres). — „Foreign 
Office" și-a manifestat „opoziția 
intransigentă" față de raidul între
prins de trupele regimului minoritar 
rasist asupra Zambiei.

„Deplîngem — afirmă un comuni
cat oficial dat publicității la Londra 
— orice escaladare a violenței în in
teriorul Rhodesiei și asupra țărilor 
vecine, în special în contextul situa
ției foarte complexe care domnește 
în regiune".

Comunicatul Ministerului de Ex
terne al Marii Britanii condamnă, de 
asemenea, precedentele atacuri rho
desiene împotriva Mozambicului și 
Botswanei.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt adjunct al De
partamentului de Stat american, Tom

„Un act periculos pentru întregul 
continent african64

Copreședinții Frontului Patriotic Zimbabwe resping așa-zisul 
acord de la Salisbury

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate i-a invitat 
pe Joshua Nkomo și Robert Mu
gabe. copreședinți ai Frontului Pa
triotic Zimbabwe, să participe la 
dezbaterile sale privind situația din 
Rhodesia.

în cadrul unei conferințe de presă 
desfășurate miercuri la Națiunile 
Unite, Joshua Nkomo și Robert Mu
gabe au respins orice tentativă de 
a-i asocia la așa-numita „reglemen
tare internă11 a problemei rhodesiene. 
„Noi nu vom participa indirect la 
negocierile de la Salisbury, pe care 
le considerăm nule și neavenite", a 
subliniat Joshua Nkomo. „Guvernele 
american și britanic au exprimat de 

Zambiei are, de asemenea, scopul de 
a zădărnici lupta de eliberare a po
porului Zimbabwe, acțiunile Fron
tului Patriotic Zimbabwe.

Guvernul și poporul român con
damnă cu toată fermitatea actele a- 
gresive ale rasiștilor rhodesieni îm
potriva statelor vecine și cer în mod 
hotărît autorităților de la Salisbury 
să pună imediat capăt acestei politici 
profund contrare legalității interna
ționale, cauzei păcii și securității ge
nerale.

în spiritul politicii sale consecvente 
de sprijinire a luptei de eliberare a 
popoarelor, de apărare a independen
ței și suveranității lor naționale, 
România exprimă solidaritatea și 
sprijinul activ față de popoarele din 
Zambia, Mozambic și Botswana, față 
de poporul Zimbabwe, ca și față de 
lupta majorității populației din Rho
desia și din Africa de Sud împotriva 
regimului rasist, de apartheid, pen
tru dreptul de a-și hotărî singure 
destinele.

Reston, a declarat că „Statele Unite 
deplîng atacul comis de forțele rho
desiene împotriva Zambiei, după cum 
au deplîns în mod constant orice ac
țiune care ridică nivelul violenței și 
sporește riscul unei și mai mari am
plificări a conflictului".

PARIS 8 (Agerpres). — Guvernul 
Franței condamnă actele agresive ale 
regimului ilegal al lui Ian Smith îm
potriva Zambiei, a declarat miercuri 
la Paris un purtător de cuvint ' -’1 
Ministerului de Externe francii. 
Această acțiune agresivă constituie o 
escaladare ce prezintă pericole pen
tru pacea în sudul Africii și al cărei 
singur rezultat este împiedicarea unei 
soluționări pașnice și democratice a 
problemei rhodesiene, a adăugat 
purtătorul de cuvînt.

CAIRO 8 (Agerpres). — Guvernul 
egiptean „condamnă cu fermitate 
agresiunea lansată de regimul rasist 
din Rhodesia împotriva Zambiei. 
Aceasta constituie o sfidare flagran
tă a întregului continent african și 
dezvăluie adevăratele intenții ale re
gimului rasist al lui Ian Smith", a de
clarat purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului egiptean de Externe. El a 
menționat că „Egiptul condamnă, de 
asemenea, așa-numita reglementare 
internă și își declară din nou soli
daritatea cu țările africane din „pri
ma linip" și sprijinul său pentru 
lupta poporului Zimbabwe, sub con
ducerea Frontului Patriotic, in con
formitate cu rezoluțiile Organizației 
Unității Africane și ale Națiunilor 
Unite".

mai multe ori în ultimele zile spe
ranța că acordul menționat ar putea 
fi lărgit, prin acceptarea sa și de că
tre „Frontul Patriotic", a spus lide
rul african. Cei doi lideri ai „Fron
tului Patriotic" au afirmat că acor
dul de la Salisbury nu rezolvă ni
mic. Sintem hotărîți — a spus Nkomo 
— să facem totul pentru ca acest 
acord să nu fie transpus în practică, 
deoarece el este periculos atît pen
tru poporul nostru, cit și pentru în
tregul continent african.

în cadrul dezbaterilor de pînă 
acum ale Consiliului de Securitate, 
reprezentanții unor state africane au 
condamnat cu vehemență așa-zisul 
acord „intern" de la Salisbury.

Pemra asigurarea dreptului la libertate al poporului Zimbabwe, pentru 
încetarea actelor agresive, provocatoare ale rasiștilor rhodesieni

In sprijinul reunificârii independente 
și pașnice a Coreei

Așa cum este bine cunoscut, avîn- 
tul puternic al luptei de eliberare a 
popoarelor africane. dezagregarea 
vechilor imperii coloniale de pe 
continent. în contextul general al 
dezvoltării forțelor progresului și li
bertății în întreaga lume, au pus cu 
acuitate la ordinea zilei sarcina li
chidării regimurilor rasiste din Rho
desia. Namibia și Africa de Sud. în
treaga evoluție a vieții politice de 
pe continent a demonstrat că per-' 
petuarea regimurilor colonialiste din 
Africa australă, ca de altfel oriunde 
în lume, reprezintă un grav anacro
nism istoric, o sfidare la adresa con
științei popoarelor, o sursă de con
tinue primejdii pentru cauza păcii și 
securității pe continent și în lume.

îmbărbătate de victoriile obținute 
de celelalte popoare africane în fău
rirea unei vieți noi. bucurindu-se de 
simpatia întregii omeniri progresiste, 
poporul Zimbabwe, poporul namibian, 
populația majoritară din Africa de 
Sud și-au intensificat continuu lupta 
de eliberare, dînd grele lovituri re
gimurilor rasiste asupritoare. în 
Rhodesia, Namibia și în Africa de 
Sud, în pofida represiunilor sălbatice, 
popoarele se ridică cu tot mai multă 
vigoare pentru libertate și indepen
dență, mișcările de eliberare afir- 
mîndu-se ca o puternică forță ce 
raliază în jurul său mase din cele 
mai largi.

Evoluția recentă a evenimentelor 
din Rhodesia a dovedit că nici un 
fel de acte teroriste ale guvernului 
rasist nu pot intimida masele popu
lare. nu pot să le înăbușe aspirațiile 
de libertate, dorința , de a fi stăpîne 
pe propria soartă. înțelegind că dez
voltarea mișcării de eliberare ■ din 
Rhodesia a luat un curs ireversibil, 
chiar și state care pînă nu de 
mult susțineau guvernul rasist 
furnizîndu-i arme, sprijin material și 
politic, și-au revizuit in ultimul timp 
pozițiile, recunoscînd că nu poate 
exista soluționare a problemei rhode
siene decît prin asigurarea condițiilor 
ca poporul Zimbabwe să se bucure de 
o reală independență.

Blamat de opinia publică mondia
lă, condamnat in repetate rînduri de 
O.N.U., repudiat de majoritatea co- 
vîrșitoare a statelor lumii, regimul 
rasist rhodesian se află astăzi într-o 
stare de puternică izolare interna
țională.

în aceste condiții și în iluzia că 
prin manevre de ultim moment și-ar 
putea, prelungi existența, regimul ra
sist al lui Ian Smith a recurs la o 
încercare cu caracter diversionist prin 
semnarea unui așa-zis „acord intern" 
cu unii lideri africani denumiți „mo
derați". a căror poziție este apreciată 
de masele largi ale poporului Zimbab
we drept capitulardă. Acest „acord" 
nu poate avea insă nici o valoare, 
pentru că el a fost încheiat peste ca
pul și fără participarea adevăraților 
conducători ai mișcării de eliberare 
națională, peste capul și . împotriva 
voinței poporului 'Zimbabwe. Avînd 
menirea să confere o aparență de 
„legitimitate" regimului rasist, .^cor
dul intern" nu urmărește decît să 
zădărnicească împlinirea deziderate
lor de libertate, demnitate și inde
pendență reale ale poporului Zimbab
we. Pronunțîndu-se An termeni vagi 
pentru instaurarea unui guvern de 
tranziție, „acordul intern" prevede 
în fapt că aparatul administrativ și, 
în mod deosebit, principalele pirghii 
ale puterii — poliția și armata — vor 
rămine în continuare in mîna actua
lilor guvernanți, care vor dispune ast
fel, mai departe, de instrumentele 
reprimării prin forță a poporului, 
continuării în fapt a politicii colo
nialiste și neocolonialiste.

Așa cum era și de așteptat, aceas
tă înșelătorie a fost respinsă cu in
dignare de adevărații reprezentanți 
ai poporului Zimbabwe, conducătorii 
mișcării de eliberare, de toate sta
tele africane, de cercurile largi ale 
opiniei publice internaționale. în 
acest sens, Joshua Nkomo și Ro
bert Mugabe, copreședinții Fron
tului Patriotic Zimbabwe, au subli
niat că „acordul este totalmente 
inechitabil întrucît lasă atît puterea 
politică, cit și cea militară în miinile 
unei minorități, contribuind la men
ținerea și consolidarea regimului lui 
Smith, cu structurile sale viciate po
litice și militare. Frontul Patriotic 
Zimbabwe este ferm angajat în crea
rea unei societăți democratice nera- 
siale și respinge orice aranjament 
care intenționează, explicit sau im
plicit. să promoveze dominația ra
sială". La rindul său. secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
releva că „o reglementare care ex
clude unele partide politice și forțe 
de eliberare nu soluționează proble

ma — și aceasta va continua să exis
te cu toate consecințele grave care 
decurg de aici pentru pacea din re
giune".

Nutrind vechi și statornice senti
mente de simpatie și solidaritate mi
litantă față de lupta de eliberare a 
poporului Zimbabwe, poporul român 
respinge cu fermitate această nouă 
încercare a regimului rasist de a-și 
prelungi dominația. Este bine cunos
cut că în mod consecvent, nedezmin
țit, partidul nostru, poporul român. 
România socialistă au sprijinit activ, 
pe multiple planuri, lupta dreaptă a 
poporului Zimbabwe, ca și' a tuturor 
popoarelor oprimate din Africa aus
trală pentru lichidarea acestei plăgi 
a contemporaneității pe care o con
stituie rasismul, pentru autodetermi
nare și dezvoltare de sine stătătoare, 
în repetate rînduri. prin glasul celui 
mai autorizat exponent al națiunii 
noastre, prin cuvintul secretarului 
general al partidului, președintele re
publicii. tovarășul Nicolae' Ceaușescu, 
poporul român a cerut cu fermitate 
să se facă totul pentru lichidarea 
cu desăvîrșire a politicii de asuprire 
colonialistă și rasistă, pentru eradi
carea apartheidului, pentru a se a- 
sigura respectarea dreptului sacru al 
popoarelor din Rhodesia, Namibia și 
Africa de Sud de a-și hotărî sin
gure soarta, de a se bucura de o 
viață liberă și civilizată, de a-și 
consacra toate forțele progresului e- 
conomico-social.

Această cauză dreaptă a fost sus
ținută de conducătorul partidului și 
statului nostru in nenumărate prile
juri, în intîlniri și contacte interna
ționale. în declarații și documente 
încheiate cu alte state sau conducă
tori politici. în cuvîntări rostite în 
țară și peste hotare Chiar recent, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Sprijinim activ lupta po
poarelor din Zimbabwe și Namibia 
pentru independentă, ne pronunțăm 
cu hotărire împotriva politicii de 
apartheid a regimului din Africa de 
Sud. Sintem convinși că încercările 
forțelor colonialiste de a-și menține 
pozițiile în Africa australă nu numai 
că nu vor putea înăbuși, dar vor 
intensifica și mai mult lupta forțelor 
de eliberare națională pentru lichi
darea definitivă a colonialismului, a 
rasismului și apartheidului, pentru 
victoria deplină a cauzei drepte a 

popoarelor din această zonă a con
tinentului".

Paralel cu politica de asuprire a 
poporului Zimbabwe, cu încercările 
de inducere în eroare prin jnanevre 
de felul „acordului intern", regi
mul rasist din Rhodesia desfășoară 
o activitate agresivă impotriva po
poarelor vecine care s-au eliberat 
de sub dominația colonială și au 
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente. Practic, acest regim se do
vedește a fi un adevărat centru al 
forțelor reacțiunii și cercurilor agre
sive. ale căror acțiuni sint îndreptate 
împotriva mișcărilor de eliberare na
țională. împotriva luptei popoarelor 
pentru lichidarea colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului, a 
oricăror forme de dominație și asu
prire imperialistă. Urmărind tocmai 
asemenea scopuri, regimul rasist de 
la Salisbury desfășoară de mai mul
tă vreme un șir de acte agresive 
împotriva popoarelor vecine. încâl
cind frontierele statelor, trimițînd 
forte armate și violînd independența 
și suveranitatea națională a acestora, 
creînd astfel un grav focar de con
flicte și războaie, de mari pericole 
la adresa păcii și securității popoa
relor din Africa și din întreaga lume.

Chiar în aceste zile — deci la scurt 
interval după semnarea „acordului" 
de la Salisbury — agențiile de presă 
au relatat despre un nou atac ar
mat săvîrșit de guvernul rhodesian 
împotriva Republicii Zambia. Antre- 
nînd o vastă desfășurare de forțe 
militare și tehnică de luptă, inclu
siv avioane cu reacție și elicoptere, 
incursiunea rasiștilor rhodesieni s-a 
transformat într-o veritabilă opera
țiune de război. Trupele invadatoare 
au pătruns adine în interiorul Zam
biei, angajînd lupte crîncene cu uni
tăți ale armatei zambiene și forma
țiuni ale miliției populare. înscriin- 
du-se într-un lanț de continue pro
vocări și uneltiri, noul atac împo
triva Zambiei, stat independent și 
suveran, îi demască încă o dată pe 
rasiștii de la Salisbury nu numai ca 
opresori ai poporului Zimbabwe din 
Rhodesia, ci și ca dușmani înverșu
nați ai popoarelor africane libere.

După cum se vede, există o de
plină, dar nefericită, concordanță în
tre politica internă și cea externă 
promovată de regimul rhodesian — 
ambele fiind caracterizate prin con

servatism, agresivitate, rasism. încer- 
cind, pe plan intern, să perpetueze 
rinduielile rasiste, colonialiste, prin 
izolarea politică a mișcării de elibe
rare, guvernanții de la Salisbury în
cearcă totodată să conjuge aceste 
manevre cu declanșarea unor vaste 
acțiuni militare dincolo de hotarele 
rhodesiene — acte teroriste, de în
călcare brutală a celor mai ele
mentare norme de relații internațio
nale. România socialistă deza
probă cu profundă indignare și con
damnă cu hotărire acțiunile agresive 
comise de Rhodesia impotriva state
lor africane vecine — Zambia. Mo
zambic și Botswana — acțiuni în
dreptate impotriva întregii mișcări 
de eliberare din Africa, a țărilor și 
popoarelor de pe continent care își 
apără independența, suveranitatea și 
dreptul la dezvoltare de sine stătă
toare.

în consens cu întreaga opinie pu
blică mondială, poporul român cere 
cu maximă energie ca toate statele, 
toate forțele democratice, progresiste 
să acționeze ferm spre a impune re
gimului rasist al Iui Ian Smith să 
înceteze imediat orice acțiune agre
sivă împotriva popoarelor vecine, 
orice atentat la adresa libertății si 
suveranității popoarelor. Așa cum se 
arată în declarația dată publicității 
din împuternicirea Guvernului Repu
blicii Socialiste România de agenția 
română de presă Agerpres, „guvernul 
și poporul român condamnă cu toa
tă fermitatea actele agresive ale ra
siștilor rhodesieni împotriva statelor 
vecine și cer în mod hotărît autori
tăților de la Salisbury să pună ime
diat capăt acestei politici profund 
contrare legalității internaționale, 
cauzei păcii și securității generale".

în acest spirit, poporul român își 
reafirmă deplina solidaritate cu lupta 
de eliberare a poporului din Zim
babwe, din Namibia și Africa de 
Sud, hotărîrea de a le acorda in 
continuare întregul său sprijin in 
lupta lor dreaptă pentru a-si cuceri 
libertatea și neatîrnarea. pentru li
chidarea ultimelor vestigii ale colo
nialismului și rasismului, pentru in
staurarea în această parte a lumii a 
unor relații noi. de egalitate și res
pect reciproc, care să permită dez
voltarea liberă, de sine stătătoare, 
progresul și înflorirea tuturor națiu
nilor.

PHENIAN 8 (Agerpres). — Cu oca
zia primei aniversări a Conferinței 
internaționale pentru reunificarea in
dependentă si pașnică a Coreei, care 
a avut loc la Bruxelles. Comitetul 
internațional de legătură pentru re
unificarea independentă și pașnică a 
Coreei a adresat o scrisoare deschisă 
guvernelor diverselor țări, organiza
țiilor internaționale si comitetelor de 
sprijin pentru reunificarea Coreei. în 
care arată. între altele : Conferința 
de la Bruxelles a avut o importantă 
istorică deoarece au avansat poziții 
clare și comune în favoarea reunifi- 
cării Coreei nu numai o serie de gu
verne. ci și mai multe organizații na

FRANȚA

SE PRECONIZEAZĂ 0 INTÎLNIRE „LA NIVEL ÎNALT
A PARTIDELOR DE STINGĂ

după primul tur de scrutin al
PARIS 8 (Agerpres). — Partidele 

stîngii franceze — Comunist, Socia
list și Mișcarea Radicalilor de 
Stînga — au anunțat că forurile lor 
conducătoare vor ține reuniuni sepa
rate a doua zi după primul tur de 
scrutin al alegerilor, pentru a trage 
concluziile pe marginea rezultatelor 
întrunite și a-și stabili poziția pen
tru cel de-al doilea tur de scrutin, 
de la 19 martie, informează agenția 
France Presse.

Partidul Comunist Francez a făcut 
cunoscut că la 13 martie Comitetul 
său Central va examina, în sesiune 
extraordinară, rezultatele „in fiecare

Situația din Ogaden
MOGADISCIO 8 (Agerpres). — A- 

gențiile Reuter și Associated Press 
anunță că postul de radio somalez 
a difuzat o declarație a unui pur
tător de cuvînt al Frontului pen
tru eliberarea Somaliei de vest 
(F.L.S.O.) în care se recunoaște cu
cerirea orașului Jijiga, situat in 
partea de nord a provinciei Ogaden, 
de către forțele armate etiopiene. 
Se precizează că după lupte vio
lente, care au durat două săptămini, 
forțele F.L.S.O. s-au retras din Ji
jiga și din alte două orașe din nord 

ționale și internaționale. Ea a permis 
forțelor democratice să evalueze im
portanta acestei probleme, nesolutio- 
nată de mai bine de 30 ani.

Relevând, în continuare, Că a 
doua conferință internațională,(Spre 
se va ține la Tokio, va trebui sțj-K Mar
cheze un pas considerabil înainte, 're
unind delegații din toate țările, pre
cum și ale organizațiilor internațio
nale. in scrisoare se exprimă certitu
dinea că „guvernele atașate cauzei 
păcii și independentei naționale vor 
acorda un sprijin eficace pregătirilor 
si reușitei viitoarei conferințe de la 
Tokio".

alegerilor legislative
circumscripție, precum și pe plan na
țional", menționează sursa citată.

Partidul Socialist Francez a propus 
organizarea unei „reuniuni la nivel 
înalt" a formațiunilor stîngii fran
ceze in scopul realizării unui acord 
pentru cel de-al doilea tur de scrutin 
de la 19 martie — a anunțat Claude 
Estier, secretar național al Partidu
lui Socialist. într-un interviu acor
dat postului de radio „Europa—1", 
Estier a precizat că, în viziunea Par
tidului Socialist, reuniunea ar urma 
să aibă loc lunea viitoare — a doua 
zi după primul tur de scrutin.

in regiunile muntoase pentru a con
tinua rezistența.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
adunări la Mogadiscio, președintele 
Somaliei, Siad Barre, a declarat că 
forțele Frontului pentru Eliberarea 
Somaliei de vest (F.L.S.O.) au fost 
împinse înapoi pe frontul din Oga
den, dar nu au fost înfrînte — trans
mite agenția Associated Press. Pre
ședintele Somaliei a spus că războiul 
va continua „pină la ultimul om" și 
a făcut un apel la unitate națională. 
Totodată, el a arătat că Somalia nu 
va abandona sprijinul pe care îl 
acordă F.L.SO. în luptă.
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