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Solemnitatea depunerii jurămîntului 
în fața președintelui republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Corespunzător prevederilor le
gii, joi a avut loc solemnita
tea depunerii jurămîntului de 
credință și devotament față de 
Republica Socialistă România, în 
fața tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, de

către membrii guvernului recent 
numiți prin decret prezidențial.

Au depus, totodată, jurămîntul 
alte cadre din conducerea unor 
ministere și instituții centrale, de 
asemenea recent numite în aces
te funcții prin decret prezi
dențial.

în încheierea solemnității depu
nerii jurămîntului de credință,

secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a felicitat călduros pe 
tovarășii nou-numiți, urîndu-le 
succes deplin în îndeplinirea sar
cinilor de mare răspundere ce le 
revin, a hotărîrilor Congresului al 
XI-Iea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

0 condiție esențială pentru Înfăptuirea hotăririlor

Congresului al Xl-lea și ale Conferinței Naționale
economisirea

ENERGIEI EEECTRICE
Plenarele consiliilor județene 

ale oamenilor muncii
REPARTIZAREA MAI BilMA A CADREEII’!, 

A FORIEEOR l)t CARE UISI’IIAIEM 
I ACTIVITATEA DE CIliOCERE

- o imperioasă necesitate 
economică, o îndatorire civică 

a fiecărui om al muncii!

de naționalitate maghiară și germană

Făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul Româ
niei presupune ca o cerință obiec
tivă esențială întărirea continuă a 
rolului conducător al partidului în 
întreaga operă de edificare a noii 
orinduiri, perfecționarea conducerii 
științifice , a societății, asigurarea 
funcționării ireproșabile a tuturor 
sectoarelor de activitate. Partidul nos
tra pornește de la principiul verificat 
in viață că formele și metodele de 
conducere ale activității economico- 
sociale nu sînt imuabile, că ele tre
buie continuu adaptate noilor reali
tăți, stadiilor mereu mai înalte, ce
rințelor noi ale dezvoltării multila
terale a societății, pentru a asigura 
punerea deplină în valoare a între
gului potențial material și uman al 
țării în vederea asigurării progresu
lui multilateral tot mai accelerat al 
patriei.

în această cuprinzătoare viziune 
asupra dezvoltării economico-sociale, 
in ultimii ani, pe baza hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R., par
tidul nostru a adoptat un ansamblu 
de măsuri privind îmbunătățirea or- - 
ganizării diferitelor sectoare de. acti- 
vitate. a conducerii economiei in 
ansamblul ei, adincirea și perfecțio
narea democrației socialiste. Esenția
le insă pentru transpunerea efecti
vă în practică a acestor măsuri, pen
tru afirmarea lor în viața noastră e- 
conomică, politică și socială ca 
autentice și puternice izvoare de 
progres sînt activitatea milioa
nelor și milioanelor de oameni 
ai muncii, capacitatea organiza
torică și mobilizatoare a cadre
lor de conducere, învestite cu 
înalte răspunderi de către partid și 
popor. Constituie un merit deosebit 
al partidului nostru că in vasta ac
tivitate politică și organizatorică pe 
care a desfășurat-o, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., s-a 
format un puternic detașament de 
cadre, în continuă dezvoltare, din 
rîndurile clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, oameni cu 
o înaltă pregătire politică, profe
sională și culturală, care muncesc cu 
devotament și abnegație pentru în
deplinirea sarcinilor de răspundere 
încredințate. de partid. *

în lumina prevederilor Programu
lui partidului, justa repartizare a ca
drelor constituie o preocupare per- 
manentă a partidului nostru, aceasta 
f’ i_d o cerință obiectivă a perfecțio- 
hahi, activității de partid și de stat,

a conducerii științifice a societății, o 
acțiune impusă de sarcinile tot mai 
complexe ale dezvoltării economico- 
sociale a tării în fiecare etapă. în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
Xl-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului care presupune ca 
o condiție sine qua non creșterea și 
întărirea continuă a rolului cadrelor 
în organizarea și conducerea întregii 
activități politice, economice și so
ciale, in soluționarea eficientă a pro
blemelor tot mai complexe ale etapei 
pe care o străbatem, necesită pro
movarea în diferite sectoare ale 
muncii de partid și de stat, ale acti
vității economice și sociale a celor 
mai bune cadre, care demonstrează, 
prin întreaga lor activitate, capacita
tea de a răspunde cerințelor și sar
cinilor mereu crescinde ale dezvoltă
rii societății noastre. In spiritul înal
telor exigente stabilite de conducerea 
partidului, cadrelor de partid și de 
stat le revine îndatorirea de a 
contribui, prin întreaga lor activitate, 
cu energie și pasiune la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului, la 
studierea și cunoașterea fenomenelor 
și proceselor n<?i care apar în socie- 
tăttă noastră, la organizarea și mo
bilizarea maselor de oameni ai milncii 
pentru aplicarea fermă in viață a 
hotărîrilor partidului, a indicațiilor 
secretarului general al partidului.

Așa cum este cunoscut, recenta șe
dință de lucru a Comitetului Central 
al partidului și ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au 
dezbătut o serie de probleme de o 
deosebită importanță pentru activi
tatea organizatorică și de cadre, 
pentru organizarea în condiții tot 
mai bune a activității de condu
cere pe linie de partid și de 
stat. Au fost supuse unei analize a- 
profundate aspecte esențiale ale vieții 
economice și perfecționării vieții so
ciale, ca și ale vieții interne de partid, 
au fost adoptate măsuri corespunză
toare. Astfel, au fost aleși noi mem
bri ai Comitetului Politic Executiv și 
ai Secretariatului C.C. al P.C.R. ; au 
fost repartizate un șir de cadre în 
diferite munci de înaltă răspundere, 
în organe superioare de partid și de 
stat, în vederea întăririi activității în 
aceste sectoare ; au fost adoptate mo
dificări în componența guvernului, 
în conducerea unor ministere.

Toate aceste măsuri pornesc de la 
necesitatea unei mai judicioase re
partizări a forțelor de care dispunem, 
îndeosebi a cadrelor de conducere, a

perfecționării în continuare a orga
nizării și conducerii întregii activi
tăți pe linie de partid și de stat, în 
vederea îndeplinirii în condiții tot 
mai bune a marilor obiective și sar
cini stabilite de Congresul al Xl-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui. Este știut că hotăririle Congre
sului al Xl-lea al partidului se în
făptuiesc cu succes ; pe baza bune
lor rezultate obținute in primii doi 
ani ai cincinalului revoluției tehni- 
co-științifice a fost posibilă elabora
rea Programului suplimentar de dez
voltare economico-socială și a Pro
gramului de creștere a nivelului de 
trai. în același timp, conducerea 
partidului a arătat că există încă mari 
resurse de creștere a producției, a 
eficienței întregii activități pentru a 
căror valorificare trebuie să se ac
ționeze tot mai susținut. Și este de 
înțeles că, în mobilizarea acestor 
mari rezerve și posibilități de acce
lerare a dezvoltării noastre econo
mice și sociale, un rol hotărîtor are 
justa repartizare și folosire a ca
drelor. în acest sens, hotărîrile adop
tate în ședința de lucru a C.C. al 
P.C.R., în spiritul muncii și condu- 
'cerii colecf.ive, ărl ca principal obiec
tiv întărirea unor. sectoare, de bază 
ale economiei naționale, în vederea 
aplicării în viață, ferme și eficiente, 
a măsurilor de reorganizare pe baze 
noi a conducerii activității economi- 
co-financiare din țara noastră — do
meniu căruia conducerea partidului, 
secretarul său general îi acordă o 
atenție de prim ordin în etapa ac
tuală ; este vorba, îndeosebi, de creș
terea rolului activității de planifi
care și a celei financiare în. îndepli
nirea programelor de • dezvoltare în 
ritm înalt a forțelor de producție, a 
întregii economii, de ridicarea rolului 
întreprinderilor și centralelor în pla
nificarea propriei lor activități, de 
așezarea pe o bază mai temeinică a 
autogestionării și autoconducerii 
muncitorești, în general de creșterea 
răspunderii colectivelor de oa
meni ai muncii în mai buna gos
podărire a tuturor unităților eco
nomice și sociale. Iar ca o măsură 
practică pentru reorganizarea , pe 
baze noi a activității economico-fi- 
nanciare, se va trece cît mai repede 
posibil la aplicarea în viată, ca indi
catori de bază ai dezvoltării economi
ei, a producției nete și producției fi
zice. Pe această bază se va putea

nomiei naționale, asigurarea unei înalte eficiente 
în fiecare întreprindere. în fiecare ramură indus
trială impun, ca o preocupare de prim ordin, uti
lizarea judicioasă a materiilor prime, a energiei, 
a tuturor resurselor materiale. Evidențiind din nou, 
cu putere, această cerință primordială, recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv a subliniat că 
trebuie să se acționeze cu toată perseverenta pen
tru reducerea consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și energie, imbunătățindu-se 
permanent normele de consum în pas cu cele mai 
noi realizări tehnice.

Pe această temă deschidem, astăzi o rubrică nouă 
a ziarului nostru, abordind comparativ — pentru 
inceput — unelte probleme ale consumului de ener
gie electrică pentru producerea otelului.
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ALE CONSUMULUI DE ENERGIE 
ELECTRICĂ LA PRODUCȚIA DE OTEL

în reședințele a 16 județe — 
Arad, Alba, Bihor. Brașov, 
Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, 
Cluj, Covasna, Harghita. Hu
nedoara, Maramureș. Mureș, 
Satu Mare, Sălaj. Sibiu și Ti
miș — au avut loc plenarele 
consiliilor județene ale oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară și ale oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană.

Au luat parte — alături de 
membrii' consiliilor — repre
zentanți ai organelor loca'e de 
partid și de stat, ai unor orga
nizații de masă și obștești.

Plenarele au dat o înaltă a- 
preciere principialității con
secvente și modului creator in 
care Partidul Comunist Român 
a rezolvat problema națională, 
rolului de însemnătate excep
țională al tovarășului '-Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și în
făptuirea politicii naționale a 
partidului, care asigură decli
na egalitate in drepturi a oa
menilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, afirmarea lor ple
nară in toate compartimentele 
vieții sociale, întărirea solida
rității, unității și frăției tutu
ror cetățenilor tării, fără deo
sebire de naționalitate. în 
munca și lupta pentru înflori
rea patriei comune '— Repu
blica Socialistă România.

în numele populației de na
ționalitate maghiară și germa
nă, participanții au exprimat 
cele mai calde sentimente de 
dragoste și recunoștință față 
de partid, față de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru po
sibilitățile create de a parti
cipa efectiv, în condiții de de
plină egalitate, la întreaga via
tă politică, economică șl socia
lă' a țării;' ia conducerea socie
tății, de a se bucură din plin 
de cuceririle socialismului, 
p.entru locul demn pe care-1 
ocupă în marea familie a 
României socialiste.

Plenarele au reprezentat o 
puternică manifestare a ade
ziunii tuturor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și 
germană din patria noastră la 
politica internă și externă a 
partidului și statului, a voin
ței lor de a-și consacra întrea
ga energie înfăptuirii acestei 
politici spre binele și fericirea 
întregii noastre națiuni.

Participanții au subliniat cu 
profundă satisfacție că bilan-- 
tul primilor doi ani ai cincina
lului, precum și obiectivele 
stabilite pentru anii următori 
reflectă cu pregnantă justețea 
și realismul politicii partidului 
de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, de dezvoltare 
economică armonioasă a tutu
ror județelor, ceea ce asigură 
baza materială pentru realiza
rea în fapt a egalității depli

ne în drepturi a tuturor cetă
țenilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate, pentru mani
festarea și afirmarea plenară 
a capacităților lor creatoare in 
sfera producției de bunuri ma
teriale. in toate sectoarele de 
activitate, posibilitatea de a 
beneficia din plin de roadele 
muncii lor, de tot ce se fău
rește în România, de marile 
înfăptuiri obținute în edifica
rea noii orinduiri, de efectele 
adîncirii democrației noastre 
socialiste.

în cuvîntul lor, vorbitorii 
au relevat cadrul organizatoric 
— atît la nivelul unităților eco
nomico-sociale, al comunelor, 
orașelor si județelor, cît și la 
nivel național —. care asigură 
participarea nemijlocită a tu
turor categoriilor de oameni ai- 
muncii, indiferent de naționa
litate, la conducerea economiei, 
a vieții sociale, a întregii so
cietăți.

Evidențiind roadele politicii 
științifice, marxist-leniniste. a 
partidului nostru în problema 
națională, participants au sub
liniat realizările de seamă ob
ținute în dezvoltarea vieții cul- 
tural-artistice și înflorirea va
lorilor culturale ale naționali
tăților conlocuitoare în clima
tul deplinei libertăți și egali
tăți. al democrației noastre so
cialiste. Ei au arătat că. Ia în- 
vățămîntul de toate gradele in 
limbile naționalităților conlo
cuitoare, se adaugă o vastă re
țea de publicații, ziare și re
viste, programe de radio si 
televiziune, edituri. formații 
artistice — toate contribuind la 
cultivarea limbii materne,si lă 
propășirea culturii naționalită
ților conlocuitoare, parte inte
grantă a patrimoniului spirir 
tual comun al României socia
liste.

Participanții au subliniat că 
oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități trăiesc astăzi senti
mentul de a, fi pe deplin stă- 
pini în țara lor. au conștiința 
de fii ai aceluiași pămînt. uniți 
indestructibil printr-un trecut 
istoric comun, printr-un pre
zent și un viitor cu idealuri 
comune, înscrise în programul 
luminos al partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

în cursul dezbaterilor s-au 
făcut numeroase propuneri pri
vind valorificarea superioară a 
potențialului uman și material 
de care dispun aceste județe, 
creșterea nivelului tehnic si 
calitativ al producției, sporirea 
productivității muncii și a efi
cienței economice. utilizarea 
rațională a bazei de : materii 
prime șl energetice, a tuturor 
resurselor, reducerea consumu
rilor materiale, asigurîndu-se 
astfel mijloacele materiale ne

cesare ridicării continue a bu
năstării celor ce muncesc, a 
întregului popor.

Au fost formulate, de ase
menea, propuneri cu privire la 
perfecționarea' stilului și meto
delor de muncă ale consiliilor 
județene ale oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară 
și germană. în vederea crește
rii aportului acestor organisme 
— potrivit democrației noastre 
socialiste, atribuțiilor ce le re- ' 
vin — la dezbaterea ‘ proble
melor specifice, la adoptarea 
măsurilor menite să contribuie 
la dezvoltarea economico-so
cială a județelor respective, 
la ridicarea gradului de civi
lizație al locuitorilor lor, la 
mersul înainte al societății 
noastre socialiste.

Plenarele au desemnat mem
brii consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară 
și germană din Republica So
cialistă România — muncitori, 
tehnicieni și ingineri, țărani 
cooperatori, activiști de partid 
și de stat, cercetători și spe
cialiști, cadre didactice, lucră
tori pe tărîmul literaturii și 
artei — oameni dintre cei mai 
activi, mai energici, mai ca
pabili. care au un aport remar
cabil la întreaga activitate po
litică, economipă și socială și 
care militează neobosit pentru 
întărirea prieteniei si conlucră
rii frățești cu poporul român, 
cu întreaga noastră națiune so
cialistă, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii de con
strucție socialistă în patria 
noastră.

In telegrame adresate Comi
tetului Cehtrgl al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
își găsesc o vibrantă expresie 
dragostea yși recunoștința fier
binte a oamenilor muncii de 
naționalitate- maghiară și ger
mană față de partid și secreta
rul său general,, pentru grija 
deosebită • manifestată față de 
toți cetățenii patriei, fără deo
sebire de naționalitate. încre
derea profundă în politica 
partidului, ce corespunde inte
reselor și aspirațiilor • funda
mentale ale națiunii noastre.

în telegrame se exprimă, tot
odată, angajamentul solemn 
fată de partid, față de secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. al oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și 
germană de a-și consacra în
treaga energie și capacitate de 
muncă pentru a-și aduce o 
contribuție tot mai activă. îm
preună cu întregul popor ro
mân, Ia realizarea hotăririlor 
Congresului al Xl-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului. pentru făurirea so
cietății socialiste și comuniste 
pe pămintul scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă 
România.

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Biografia unei pasiuni
...Cînd voi intra, de- 

acum înainte, în ma
gazinul „Bucur-Obor" 
sau la „Unirea" și cînd 
îmi voi plimba privi
rea asupra ingenioase
lor vitrine, stelaje, îm
binări de rafturi, care 
alcătuiesc ceea ce se 
numește, cu un ter
men prozaic, „mobi
lierul comercial", gîn- 
dul mi se va îndrepta 
întotdeauna spre un 
colectiv și, mai ales, 
spre un om. Magazi
nele amintite — și 
multe altele — au mo
bilier comercial de 
producție autohtonă : 
întreprinderea de con
fecții metalice și pre
lucrări mecanice Ră
dăuți. Iar omul care, 
în mare măsură, le-a 
„gindit" se numește 
Victor Schipor și e, la 
ora de față, șeful ate
lierului de proiectări.

Dacă ar fi fost vor
ba numai de mobilie
rul comercial, nu 
ne-ar fi atras în ase. 
menea măsură atenția 
acest nume. Mai e 
ceva, cu mult mai im
portant : o viață de om 
luminată de flacăra 
unei pasiuni.

La vîrsta cînd ado
lescenții nutresc vise 
roze și se hîrjonesc cu 
amintirile proaspete 
ale copilăriei, Victor 
Schipor a fost marcat 
de pecetea unei sufe
rințe ireparabile : lu- 
crînd împreună cu ta
tăl său, in anii de 
foamete și .mizerie 
1945—1946, prin pădu
rile din preajma co
munei natale, Vicovu

de Sus, tînărul de 16 
ani a fost izbit de un 
trunchi de copac. A 
fost dus direct pe ma
sa de operație.

„S-au găsit oameni 
inimoși, comuniști care 
m-au ajutat" — spune 
astăzi Schipor, cu re
cunoștință. Ei, acești 
comuniști de omenie.

l-au sprijinit pe tînă- 
rul utecist de atunci, 
mistuit de dorința ar
zătoare de a se face 
cît mai folositor noii 
societăți, de a-și de
păși infirmitatea, să 
plece în 1951 la o școa
lă profesională spe
cială din Galați, pe 
care a terminat-o ca 
ajustor-lăcătuș de ca
tegoria a V-a excep
țională. A devenit, în
tre timp, membra de 
partid și. potrivit spu
selor sale, a simțit că 
„pentru tot ce a făcut 
societatea în sprijinul 
meu, contul meu de
bitor va rămîne veș
nic deschis".

Un cont care s-a 
umplut an de an cu 
roadele unei îndirjiri

patetice tocmai prin 
lipsa ei de spectaculos 
exterior : cel ce părea 
sortit a rămîne victi
ma nefericirii din ado
lescență a devenit un 
reputat inovator și in
ventator, Ia activul că
ruia sînt înscrise trei 
brevete de invenții și 
peste cincizeci de ino
vații.

Portretul lui Victor 
Schipor ar rămîne in
complet dacă n-am 
aminti că, la 44 de ani, 
s-a înscris la cursurile 
serale ale facultății de 
subingineri din Sucea
va. că timp de patru 
ani, în fiecare după- 
amiază, omul acesta 
aștepta, pe zloată, ger 
sau arșiță, autobuzul 
care să-l ducă de la 
Rădăuți la Suceava, la 
facultate, că a termi
nat învățătura „mag- 
na cum laudae" și că, 
la vîrsta de 48 de ani. 
a luat premiul II pe 
tară la un concurs de 
creație tehnico-știin- 
țifică... studențească.

...Adaug că bibliote
ca sa tehnică, de pes
te o mie de volume, 
nu are egal prin aces
te meleaguri. „Am ci
tit cînd și pe unde am 
putut. Căci nu există 
pasiune fără cunoștin
țe și nici creație fără 
învățătură". Cuvintele 
sale sunau aforistic, 
exprimînd. de fapt, 
însăși esența unei bio
grafii de om dăruit 
trup și suflet creației.

Victor 
BÎRLĂDEANU

(Continuare in pag. a V-a)

Prin creșterea 
productivității 

muncii
La întreprinderea minieră 

Uricani, unitate fruntașă în ba
zinul Văii Jiului, 42 de brigăzi, 
cuprinzind peste 500 de mineri, 
au preluat și aplică cu rezultate 
bune inițiativele minierești „Bri
gada înaltei productivități" și 
„Brigada de producție și educa
ție socialistă". Productivitatea 
muncii a crescut față de preve
deri, pe ansamblul întreprinde
rii, cu 3,5 la sută în ianuarie, 
și cu 3,9 la sută în februarie. 
Producția de cărbune extrasă 
pește sarcinile de plan în 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului s-a ridicat la 
6 400 tone. Ca urmare a aplică
rii inițiativei „Brigada înaltei 
productivități", la întreprinde
rea minieră Petrila s-a realizat, 
în luna februarie, pe ansamblul 
unității, o creștere a productivi
tății muncii în abataje cu 50 kg 
cărbune pe post față de sarcina 
stabilită.

Ralea, cărturarul
cunoscut pentru marea sa 
mobilitate intelectuală si
pentru deschiderea spre di
verse domenii ale cunoaș
terii. observa intr-un co
mentariu consacrat disci
plinei interioare a criticii 
si. bineînțeles, a criticului-
..Criticul e si el unul din 
cititori. Un cititor insă care
are obiceiul să-și strige 
tare impresiile tuturor. Un 
cititor care găsește in o- 
pera de artă un sens ceva
mai general, menit să inte
reseze mai multi oameni, 
să le atragă atenția la alte 
aspecte care se pot dez
volta și care au fost pină 
acum ignorate. Criticul e
un creator de puncte de 
vedere noi în raport cu o 
operă". Reluînd opiniile 
formulate de cunoscutul
psiholog, el insusi un ..citi
tor". în cea mai fericită
accepție a cuvîntului. ideea 
(una dintre ele) ar fi că 
supremul argument al cri
ticului este acela al lectu
rii. Nu o lectură alterată 
de rutină.' de automatis- 
mele unei profesiuni exer
citate uneori cu blazare
sau cu o falsă și neiustifi- 
cată superioritate e de ac
ceptat' în disciplina inte-

criticii literare.

Plasînd în față aspectele 
sancționabile, afirmăm re
lația cu adevărat vrednică 
de luat în considerare pen
tru comportamentul criti
cului : criticul este un ci
titor. Or. a fi cititor — si 
nu e defel neglijabil codul 
estetic și etic al celui care

mează să păstreze, dacă 
vrea să fie citit, ascultat 
sau „consultat" (tot prin 
lectură 1). fervoarea, plă
cerea. voluptatea cunoaște
rii și a confruntărilor, date 
aflate în comportamentul 
unui cititor adevărat. Si 
prin lectură— independent

tuale. Opinia cititorului nu 
e doar actul unui dialog 
direct cu autorul — deși 
prilejurile sint frecvente si 
sînt. nu de puține ori. e- 
locvente prin pertinența 
opiniilor exprimate de cele 
mai diverse categorii de ci
titori — ci probabil edifi-

un cititor...
citește pentru a comunica 
unei colectivități care ad
mite și crede in autorita
tea specialistului — în
seamnă a privi cu o ine
puizabilă curiozitate spre 
creația- nouă, spre poemul 
abia apărat, spre un ro
man anuntat (promisiunea 
verificărilor, a cunoașterii, 
a contactului cu lumile 
personajelor. cu istoria 
trăită si cu cea imaginată 
etc) sau spre o lucrare 
dramatică pusă in scenă la 
un teatru. Cititorul are — 
in sensul cel mai profund 
al cuvîntului — atributele 
criticului, iar criticul ur-

Opinii de Ion VLAD
de calitatea judecăților de 
valoare formulate — se 
pronunță un critic. Nu tin
de si cititorul spre a-și 
comunica impresiile despre 
o carte ? Nu o face prin 
propriile lui confruntări, 
chiar dacă acestea nu sînt 
neapărat împărtășite ? Si 
nu sîntem. in fapt, mar
tori la sanctionarea unei 
opere, la ratificarea sau 
la respingerea ei prin nu
mărul. calitatea si frec
venta lecturilor ?

întrebărilor de acest fel 
le răspundem în cadrul atît 
de complex și de divers al 
democrației culturale ac-

catoare rămîne în cel mai 
înalt grad difuzarea cârtii. 
Alegerea cititorului este 
simptomatică. Desigur, nu 
avem să generalizăm anu
me opțiuni. Sociologia lite
raturii. ca și psihologia ar
telor examinează aspectele 
„succesului" literar din 
unghiuri diferite și disocie
rile provin din rațiuni 
multiple. Editorul, instru
mentele puse la dispoziție 
de societatea socialistă ro
mânească pentru extinde
rea formelor de comunicare 
spirituală, educarea citito
rului și influențarea prin 
cititor a literaturii (precum

și a criticii 1) sint cîțiva 
termeni dintr-o realitate 
mai vastă, unde problema 
lecturii, a cititorului fidel 
creației, pasionat, aflind in 
literatură o valoare ce duce 
spre cunoaștere, spre înno
bilare spirituală, spre un 
univers afectiv generos, in
teresează în mod deosebit. 
Dacă sîntem de acord cu 
punctul de vedere potrivit 
căruia criticul este un ci
titor. conservînd calitățile 
unei lecturi deschise, defel 
blazate sau compromise de 
automatismele impresionis
mului critic, ale lecturii su
perficiale. frivole ca lipsă 
de angajare ideologică si 
intelectuală, ca respectare 
a codului disciplinei si ca 
respect (aspect esențial 1) 
pentru cititorul dispus să 
urmeze recomandările „spe
cialistului". atunci rela
ția critic-cititor obține — 
teoretic, practic și etic — 
un sens superior oricărui 
alt proces implicat în actul 
de valorizare a crea'tiei li
terare.

E azi un truism afirmația 
că literatura presupune un 
cititor, odată produsă, si că. 
prin urmare, aventura crea
ției începe abia în momen-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Mesajul de la 
Ipotești

Cu prilejul lucrărilor de res
taurare a casei memoriale de la 
Ipotești, in care s-a născut și 
a copilărit luceafărul poeziei 
românești, săpăturile au scos la 
iveală, zilele acestea, o sticlă. O 
sticlă in care se afla un perga
ment cu numele membrilor co
mitetului care, la 7 august 1933, 
„din obolul publicului din ora
șul și județul Botoșani", au re
construit casa memorials a lui 
Mihai Eminescu. Printre susți
nătorii inițiativei se află înscrise 
numele unor personalități de 
renume din perioada interbelică. 
Documentul va fi expus chiar 
in casa memorială a poetului, a 
cărei restaurare se va încheia in 
lunile următoare.

Gemenele

I

I
!

De 22 de ani, de cînd s-au năs
cut, cele două surori — Maria și 
Valeria Prisecaru — nu s-au 
despărțit niciodată. Au învățat 
împreună, în aceeași bancă, la 
școala din comuna natală Ar- 
deoani-Bacău. Și tot împreună, 
au plecat la Buhuși, la gru
pul școlar textil, unde s-au 
inițiat în tainele aceleiași me
serii. încadrate ca țesătoare la 
întreprinderea de postav „Pro
letarul" din Bacău, după numai 
un an de muncă gemenele au 
ajuns printre fruntași, O știre 
de ultimă oră : amindouă 
pregătesc acum de... nuntă, 
urăm „Casă de piatră !“.

Cu

se
Le

i
buldozerul

I
1
I

i

nu-i de joacă
...La ceas de amiază. Petru 

Lestin de la Exploatarea minie
ră Vatra Dornei .cobora cu bul
dozerul o pantă. Â fost suficien
tă o clipă de neatenție, pentru 
ca buldozerul să se răstoarne, 
iar P.L. să-și piardă viața. , ■

...La primele ore ale dimineții, 
Gheorghe Dumitrescu se afla 
la lucru cu buldozerul, ca de 
obicei, la balastiera Corlătești 
— Prahova. A fost suficientă o 
clipă de neatenție, pentru ca 
buldozerul să se răstoarne într-o 
groapă, iar G.D. să-și piardă 
viața.

Două cazuri, aceeași cauză : 
neatenția. De aici, un semnal pe 
adresa tuturor celor care lucrea
ză pe buldozere, și ățte utilaje.

Cartierul „Tomis" din Constanța

„Așa da". „Așa nu", sînt cuvintele 
înscrise pe frontispiciul unor . vitri
ne ale calității" dintr-un sir de în
treprinderi din județul Ilfov. Vom fo
losi această modalitate spre a apre
cia orientarea si eficienta muncii po
litico-educative in cîteva din cele mai 
mari întreprinderi ale județului. 
, ...Filatura din Balotești. Margareta 
Iancu. secretara comitetului de partid, 
si Cătălina Scutaru, secretara adjunc
tă c,u propaganda, ne relatează des
pre mijloacele folosite în domeniul 
muncii politico-educative de masă. 
Parcurgînd atelierele, stînd de vorbă 
cu propagandiști și cursanti. cu mun
citori.-maiștri si ingineri, te convingi 
că oamenii sînt „cuprinși". într-un 
fel sau altul. în toate formele de des
fășurare a muncii politico-educative. 
Dar care este forța lor de inrîurire, 
cum se manifestă ea pe planul efici
entei practice ?

Anul trecut indicatorii de plan ai 
producției fizice, 
lității producției 
pentru export, fo
losirii timpului 
de lucru și al u- 
tilajelor nu au 
fost realizați. în
călcările discipli
nei în producție 
s-'nt frecvente ; 
absențele nemoti
vate 
peste 
om. 
două 
nului 
menține rămîne- 
rea în urmă privind 
la unele sortimente.

Apare, așadar, limpede slaba in
fluentă a muncii politico-educative' 
asupra conștiinței oamenilor, asupra 
rezultatelor obținute în producție. 
Cauza principală ? Formalismul cu 
multiplele sale manifestări.

Am întîlnit cursanti în învățămîn- 
tul de partid care nu îsi amintesc 
măcar tema dezbătută la ultima șe
dință. Cit despre propaganda vizua
lă. ea este caracterizată de înlocuirea 
caracterului concret, a calculului eco
nomic edificator, prin enunțarea unor 
teze abstracte sau lozinci generale, 
lipsite de o cît de redusă străduință 
de argumentare. Iată citeva eșantioa
ne : „Singura valoare social-educati- 
vă supremă e munca" : „tineri, lup
tați pentru reducerea deșeurilor 1“ : 
„să declarăm nu risipei" : „filatoare, 
intensificați eforturile pentru realiza
rea angajamentelor". Gazeta de pe
rete oferă privirilor 
zervate .fruntașilor 
co’țului satiric.

Aspecte similare 
Șantierul naval 
ceptia anacronică despre caracterul 
ornamental, decorativ, al propagan
dei vizuale se ref’ectă si aci în pre
dominarea apelurilor generale, ab
stracte. si. Prin aceasta, neconvingă
toare. Straniu ni s-a părut însă că 
aceste tendmte de formalism nu erau 
sesizate de tovarășul Silviu Tudor, 
secretar al comitetului municipal de 

..partid, care ne însoțeamai mult., el ,, 
| '.le considera „reușite". Țeme/care îsi 

.■|. 'găsesc-.locul la punctul de-.rdoeum^n® •_
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investițiilor, ca-

O
L';

au însumat
71 000 ore- 

Pe pr«mele 
luni ale a- 

1978 se

producția fizică

spatii goale re
in producție si
am întîlnit la 
Giurgiu. Con
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„Grijă 
filială

La sesizarea unor oameni de 
inimă, s-a efectuat o verificare 
la un imobil de pe strada Gri- 
viței nr. 137 din Brăila. Aici 
„locuiește" bătrinul Ion Mărcii 
in virstă de 74 de ani. Am pus 
cuvintul locuiește in ghilimele, 
pentru că numai locuință nu 
poate fi numit subsolul in care 
se află... Cu atit m.ai de 
neînțeles apare această con
statare, 
află in 
care 
bil ............
său, proprietar de drept. Și tot 
de neînțeles este și faptul că 
alte trei fiice ale sale Sint per
soane „distinse" : două sint 
profesoare in București, iar 
cealaltă este proiectantă la 
Brăila. Deocamdată, nu le dăm 
aici numele, adresa, locul 
muncă, tn speranța că după 
tirea acestor rinduri...

a 
și

atit . m.ai 
această 

cu cît bătrinul se 
„îngrijirea" fiicei sale, 
ocupat spațiul locul- 
confortabil al tatălui

de 
ci-

loorit

I 
I
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Pantalonii 
buclucași

— N-am auzit eu bine sau ... 
ai fost la viața ta și croitor 1 l-a 
întrebat F. Maxim, șeful depozi
tului de ambalaje de la între
prinderea de industrializare a 
peștelui din Tulcea, pe subal
ternul său, Ionel Turtoi.

— Am fost, șefule, și încă un 
croitor bun, dar...

— Atunci, uite ce 
nevoie de o pereche de 
Ioni pentru nevastă-mea.

— Da. dar nu prea am
— Aranjez eu. Tu stai 

de zile acasă și-i coși, iar eu te 
pontez, ca și cum ai fi la muncă.

— S-a făcut, șefule.
Dar n-a apucat să treacă toa

tă luna, că amîndoi au fost che
mați să dea socoteală pentru 
faptele lor. Șuclucași pantaloni 1

tu

este : am 
panta-
timp... 
o lună

I Cînd alergi 
după 
chilipir...

Petre C. Tudor era șofer la 
autobaza 6 călători a întreprin
derii de transporturi auto Pra
hova. Pus să aprovizioneze de
pozitul cu benzină. P.C.T. a pro
cedat exact ca lupul pus să pă
zească oile. Adică a făcut ce a 
făcut și a sustras 1 193 li
tri de benzină. După care, a 
plecat in comuna lui de baștină 
s-o „valorifice" pe cont propriu. 
Aici a găsit cîțiva amatori de 
chilipir. „La ce preț ?" — au în
trebat ei. „Prețul jumătate — 
a răspuns P.C.T. — dar cu con
diția să fie bani gheață". Aface
rea fiind descoperită. P.C.T. a 
fost trimis in judecată pentru 
infracțiunea de delapidare, iar 
cei trei chilipirgii îi țin isonul 
pentru „tăinuire în paguba avu
tului obștesc". Acum așteaptă 
toți patru să vadă cam la cit le 
va „prețui" legea fapta săvîrșită.
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Rubrică realizata de
P. PETRE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii
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târg politico-ideologică (cum ar fi 
principalele direcții ale revoluției 
tehnico-științifice) sint pictate cali
grafic pe panouri din curtea șantie
rului. alături de un impozant panou 
referitor la angajamentele întreprin
derii pe anul... 1977. si de o gazetă de 
perete expunînd, între, altele, urări 
de revelion.

Comitetul de partid al acestui co
lectiv muncitoresc cu vechi tradiții ni 
s-a pârlit, într-o anumită măsură, 
contaminat de tendința de a justifica 
exclusiv prin factori de natură obiec
tivă unele deficiente în producție. în 
loc să mobilizeze forțele spre înlătu- 

' rărea neajunsurilor interne privind 
cooperarea între sectoarele șantieru
lui. ridicarea calificării muncitorilor, 
întărirea disciplinei în muncă. Ace
eași constatare e valabilă și 
Filatura din Balotesti. unde 
rea unor greutăți reale abate 
de la necesitatea imperioasă

pentru 
invoca- 
atentia 
a inlă-

Wi

I
; J

»:

turării tendințelor de formalism in. 
munca politico-educativă.

Posibilitatea obținerii unei îmbună
tățiri calitative în domeniul eficientei 
propagandei e dovedită convingător 
de experiența întreprinderii textile 
„Dunăreana“-Giurgiu. Impresionează 
plăcut că atît secretara comitetului 
de partid. Ioana Ene. cît și secretarul 
adjunct cu propaganda. Radu Geor
gescu. ne spun de la început că nu 
au făcut „minuni". Nici nu era ne- ’ 
voie : principalul e că își fac datoria 
așa cum se cuvine. Ca la Filatura din 
Balotești. si aici sînt folosite variate 
metode ale muncii politico-educative 
de masă. Numai că ele sînt orientate 
convergent și cu perseverentă spre o- 
biectivele de interes maior stabilite 
de Conferința Națională a P.C.R.. 
înainte de toate spre perfecționarea 
laturilor calitative ale activității eco
nomice. Astfel, adunările generale de 
partid. învătămintul ideo’ogic. munca 
politică de masă au drept tematică 
centrală realizarea producției fizice, 
calitatea, cheltuielile materiale de 
producție, disciplina. în interva'ul 
dintre adunările generale, birourile 
organizațiilor de bază cer membrilor 
de partid să prezinte informări des
pre activitatea în producție si cea ob
ștească. Cînd se întimpla ca o fală 
să lipsească nemotivat primește vi
zita responsabilului grupei sindicale 
care stă de vorbă cu părinții sau cu 
soțul și. de regulă, lucrurile revin pe 
făgașul normal. Un ecou larg au avut 
inițiativele comitetului .de. .partid : 
„Eu produc, eu controlez, eu răsplmd 
de calitate" ; „CHem«iy;a...,<cț;lui j cu ' 
m brri-. ■'■! ■ -.HrI e •

---------- Invitație la

pricina) la rampa calității" ; „Minu
tul, gramul, calitatea". Propaganda 
vizuală are aici un caracter concret, 
e bazată pe calcule menite să ajute 
pe fiecare să înțeleagă răspunderea 
care îi revine în procesul de produc
ție. Iată cîteva mostre : „Economisind 
1 metru de fir la fiecare canetă. rea
lizăm în atelier o economie de 53 400 
lei". „Prin reducerea cu numai 1 la 
sută a cheltuielilor materiale, obți
nem beneficii suplimentare de 
5 750 000 lei". „1 minut pierdut la ni- 
ve'ul secției aduce pierderi de 171 000 
lei". Tocmai dezvoltarea spiritului de 
responsabilitate socială (concretizat, 
intre altele. în folosirea integrală a 
timpului de lucru și utilajelor prin 
pre’uarea schimbului din mers) a dus 
la îndeplinirea sarcinilor de plan la 
producția fizică si la ceilalți indica
tori ai planului pe anul trecut si pe 
primele două luni ale acestuia.

în multe privințe 
experiența muncii

s:mi!ară este 
politico-educative 

la Șantierul na
val Oltenița, a- 
vînd . drept o- 
biectiv p«'incipal 
întărirea d:scip'i- 
nei si ' ridicarea 
calificării profe
sionale. Dacă, a- 
nul trecut si în 
primele luni ale 
acestui an p’anul 
a fost realizat in
tegrai. aceasta se 
datoreste si fap- 
tu’ui că toti mem
brii comitetului 

de partid, toate cadrele de specialiști, 
muncitorii cei mai înaintați participă 
efectiv la munca de propagandă, iar 
orientarea acesteia este stabilită în 
funcție de cerințele specifice fiecărui 
atelier. îmbinînd sarcinile profesio
nale cu munca politico-educativă. la 
sfirșitul fiecărei zile de muncă, mais
trul și șefii de brigadă fac, împreună 
cu colectivul respectiv, un bilanț al 
rezultatelor obținute și al neajunsuri
lor ce se cer înlăturate. La clubul 
șantierului se desfășoară — pe baza 
consultării muncitorilor — interesan
te manifestări de informare politică, 
simpozioane, expuneri, consacrate 
creării unei opinii de masă privind 
aplicarea cerințelor Codului etic, cul
tivarea intransigentei fată de orice 
manifestări retrograde.

Concluzia care se desprinde din a- 
naliza comparativă a activității poli
tico-educative în patru mari între
prinderi din același județ relevă că 
garanția unor progrese calitative de 
durată o' constituie combaterea orică
ror tendințe de pasivitate, rutină și 
formalism. Dacă măcar jumătate' din 
eforturile depuse pentru justificarea 
neajunsurilor ar fi îndreptate spre 
sporirea combativității si forței de 
mobilizare a muncii politico-educati
ve. cea mai mare parte a neajunsuri
lor ar putea fi înlăturate. Un singur 
lucru se cere în acest sens activiști
lor de partid — dar acesta reprezintă 
de fapt esența profilului politico-mo- 

. ral al comunistului : spirit revolu
ționara,

Lwe. si Tudor OLARU

Geoagiu-băi

IN ÎNTÂMPINAREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ

A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

Propunerile cetățenilor | program 
de tacra pentru consiliul popular

în ultimii ani, în spiritul holărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului, au fost adoptate un șir de măsuri 
pentru perfecționarea cadrului organizatoric care să 
asigure creșterea contribuției consiliilor populare la 
înfăptuirea Programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism, participarea tot mai largă, 
nemijlocită, a maselor populare la elaborarea și tra
ducerea în viață a politicii partidului și statului nostru, 
tn rindul acestora, un loc de primă însemnătate îl 
ocupă instituționalizarea congresului consiliilor popu
lare județene și al președinților consiliilor populare. 
Camerei legislative a consiliilor populare, conferinței 
pe țară a primarilor, precum și a conferințelor pe ju
dețe ale deputaților consiliilor populare municipale, 
orășenești și comunale.

Zilele acestea, Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a aprobat propunerea de organizare, între 29 și 
31 martie, a Conferinței pe țară a președinților con- 

, siliilor populare si a conferințelor pe județe ale depu-

taților consiliilor populare municipale, orășenești și 
comunale. Largi foruri democratice de conducere a 
vieții economico-sociale — care reunesc mii de aleși 
ai obștii — conferința pe tară si conferințele pe ju
dețe vor dezbate modul în care organele locale ale 
puterii și administrației de stat iși îndeplinesc sarci
nile ce ie revin din planul de dezvoltare economico-so- 
cială în profil teritorial, aplicarea în viată a măsurilor 
adoptate de congresul consiliilor populare, a holărîrilor 
partidului și legilor tării. Conferința pe tară și con
ferințele județene vor prilejui, de asemenea, un larg 
schimb de experiență cu privire la activitatea desfă
șurată de consiliile populare pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a localităților, pentru înfăptuirea pro
gramelor proprii de construcții și sistematizare, pen
tru gospodărirea și înfrumusețarea acestora. Ele vor 
adopta noi măsuri pentru perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale consiliilor populare, pentru 
creșterea contribuției acestora la dezvoltarea armo
nioasă a fiecărei localități, a întregii țări.

Din experiența Consiliului popu’ar al municipiului Constanța
Cine străbate în aceste zile muni

cipiul Corjstanța, de la Năvodari și 
pînă la Mangalia, nu poate să nu 
observe o intensă activitate edilitar- 
gospodărească, începind cu ritmul 
alert al lucrărilor pe șantierele 
noilor ansambluri de locuințe; con- 
tinuind cu amenajarea și mode.rn.j- 

rzgfeg. șțrșzi|Qr, j; eu extinderea ;'.r.ețe-/ZțUțeg. străzilor,ți eu extinderea .'.r.ețe- 
■(.lăîvde t&i'mbffca're. cu „revitarizărea" 
clădirilor ’de valoare Arhitecturajăclădirilor

Stațiune balneoclimaterică per
manentă, situată la 12 km nord de 
Orăștie, într-o zonă deluroasă. Al
titudine 350 m. Climă continentală. 
Factori naturali de cură : ape alca
line, ușor sulfuroase, bicarbonatate, 
magneziene. mezotermale și terma
le. radioactive ; nămol de turbă, io- 
duros-feruginos ; climat sedativ. 
Indicații terapeutice : afecțiuni ale 
aparatului locomotor (reumatismale 
degenerative, abarticulare, inflama
torii, posttraumatice, neurologice 
periferice) ; afecțiuni ginecologice. 
Indicații si proceduri de tratament : 
băi minerale calde în căzi și în 
bazine acoperite ; băi cu ape mi
nerale termale în bazine descope
rite ; plajă ; buvete cu apă mine
rală pentru cură internă ; instala
ții pentru electroterapie. Iată, la
pidar expuse, cîteva dintre atrac
țiile pe care Ie prezintă frumoasa 
localitate pe care o prezentăm în 
fotografia alăturată.
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După publicarea în zia
rul nostru din 22 februarie 
a notei cu titlul „Corpuri 
străine in spiritul de răs- 

’pundere", despre sesizările 
unor cititori care găsiseră 
în diferite produse alimen
tare (iaurt, pîine, gemuri, 
conserve) o serie de „cor
puri străine" (cioburi, pie
tricele, ace de cusut, agra- 

. fe. scobitori, nasturi și al
tele). am primit la redacție 
răspunsuri din partea fa
bricilor producătoare, anun- 
țind măsurile luate pentru 
ca asemenea cazuri să nu 
se mai repete./ „Analizind 
cu toată atenția și răspun
derea sesizarea cumpără
toarei din Craiova, care a 
găsit un ac. de cusut într-o 
pîine — se spune în adresa 
trimisă de întreprinderea 
de morărit, decorticat. pa
nificație și produse făinoase 
Dolj — consiliu! oamenilor 
muncii, cu sprijinul comi
tetului de partid al între
prinderii, a stabilit măsuri 
pentru intensificarea con
trolului în toate fazele de 
fabricație și s-a preluat ar
ticolul cu toți lucrătorii, 
maiștrii, controlorii tehnici 
de calitate si șefii de uni
tăți". O altă adresă, sem
nată de directorul fabricii 
de bere „Grivita" din Bucu
rești. ing. Fruth Alexandru, 
precizează : „Sesizarea con
sumatorului care a găsit o 
sticlă de bere cu... ulei, o 
considerăm ca un sprijin 
efectiv adus activității co
lectivului fabricii noastre. 
Vă informăm că am luat 
măsuri ferme pentru o mai 
bună organizare a contro
lului ne întregul flux de fa
bricație. în același timp, 
cazul a fost prelucrat cu 
întregul colectiv al secției 
imbuteliere, iar factorii de 
răspundere din cadrul aces
tei secții au fost sanc'io- 
nați*'. în adre°ă se mențio
nează că. în fiecare zi. fa
brica livrează nenfru Bucu
rești si județul Ilfov circa 
400 000 sticle cu bere și tot

fabrică 
aproxi-

zilnic se aduce în 
un număr de sticle 
mativ egal cu cele livrate, 
înainte de imbuteliere. sti
clele sînt spălate la o tem
peratură de pină la 80 gra
de Celsius și cu soluții al
caline, pentru a se îndepăr
ta impuritățile și a se face 
sterilizarea lor, după care 
se spală cu apă porta
bilă și se verifică pe ecra
ne luminoase. Un nou con-

lore să 
pentru 
punere 
de 
muncitoresc, 
spectoratul

' București pentru controlul 
calității produselor, dar de
mersurile făcute pînă acum 
la Departamentul industriei 
alimentare au rămas fără 
rezultat. Apelăm și la spri
jinul „Scinteii" pentru so-

fie folosite 
ulei. Această 
a fost 

organele

numai 
pro- 

însușită și 
controlului 

și de In- 
municipiului

păstăi. întrucît și altui ce
tățean din Bocșa i s-a în- 
timplat același lucru, s-a 
efectuat un control asupra 
respectivelor 
mai găsit nu 
ci... 80, care 
ceeași fasole 
de compot de struguri. Toa
te cele 80 de cutii au fost 
returnate la I.C.R.A. Reși
ța, iar aceasta, la producă
torul lor : Fabrica de con-

cutii și s-au 
una .sau două, 
conțineau a- 
păstăi in loc

Una pe cutie
alta-n farfurie

trol pe astfel de ecrane se 
realizează după imbuteliere 
și depozitarea sticlelor în 
spații frigorifice speciale. 
Am stăruit asupra acestui 
proces tehnologic pentru 
că buna sa desfășurare de
pinde de lucrătorii fabricii. 
Există însă și o cauză o- 
biectivă, care face ca. une
ori, cîte o sticlă cu bere 
să ajungă la consumatori, 
așa cum am văzut, cu im
purității „Vă informăm că 
o mare greutate pe care o 
întîmpinăm — se spune in 
adresă — constă în pre
zența in circuit a aceluiași 
tip de sticle folosite și de 
fabricile de bere, si de cele 
de ulei, avînd capacitatea 
și culoarea identică. Pentru 
rezolvarea acestei proble
me, s-a propus Departa
mentului industriei ali
mentare ca sticlele de cu
lori închise să fie fo'osite 
numai pentru bere si ape 
minerale, iar sticlele inco-

luționarea acestei proble
me, care va duce la elimi
narea unor deficiențe ca 
acelea sesizate, pe bună 
dreptate, de cititori".

Dacă rezolvarea acestei 
probleme este de compe
tența departamentului 
resort, nu-i mai puțin 
vărat că 
produse 
fac ele 
încurcînd 
tele și borcanele, astfel că 
una scrie pe hîrtie sau cutie 
și cu altceva te trezești in 
farfurie. Unul din cei mai 
activi corespondenți volun
tari ai ziarului nostru, loan 
Rotărescu. muncitor lăcătuș 
la întreprinderea de con
strucții metalice Bocșa, ne 
scrie că de la magazinul a- 
limentar nr. 53 din localita
te, un cetățean a cumpărat 
o cutie pe care scria „com
pot de struguri", dar cînd 
a des fă cut-o a constatat că 
înăuntru se afla... fasole

de 
ade-

de 
îsi

unele fabrici 
alimentare 

singure greutăți, 
adeseori... etiche-

serve de legume și fructe 
Baia Mare. La rindul său, 
gospodina Mia Darie din 
Brăila a găsit într-o'cutie 
pe care scria „Mazăre boa
be", . produsă de fabrica 
Zagna-Vădeni, tot., fasole 
păstăi, iar Andrei Radu din 
Nănești — Vrancea a cum
părat un plic cu „Supă de 
vită cu fidea" pe care a dat 
5 lei, produsă de l.P.l.L.F. 
Oltenița, dar cînd l-a des
chis. a găsit „cremă de ciu
perci". care costă numai 
3,50 lei. Apropo de ciuperci
— ne scrie el — de 
mă trimite nevasta
iau „Supco", îmi Pun în
trebarea : „Ghici, ciupercă, 
ce-i ?“ „S-ar putea. întimpla
— continuă el — ca luînd 
ciuperci, să mă trezesc cu 
supă de pasăre sau vită, 
ceea ce. m-ar avantaja pe 
mine, dar ar pierde cei 
care le-au fabricat". Un

cite ori 
să mai

alt cititor. Mircea Coman, 
se consideră mai „norocos", 
întrucît a găsit cîte 2 eti
chete la nu mai puțin de 5 
plicuri de „Supco" pe care 
le-a cumpărat de la maga
zinul alimentar cu autoser
vire „Unic" din Curtea de 
Argeș : cîte o etichetă ex
terioară. pe care scria 
„Supă de pasăre", de cîte 
4,50 Iei, după cum a și plă
tit. și o altă etichetă, sub 
ea. cu conținutul real al 
plicurilor : cremă de legu
me.

Șirul exemplelor unor 
astfel de neglijențe ar putea 
continua, - dar rostul aces
tor însemnări — ca și al a- 
celora publicate în 22 fe
bruarie — este de a supune 
atenției conducerii unități
lor producătoare vizate (ca 
și altora, care nu și-au gă
sit locul aici, dar cărora le 
vom trimite „mostrele" so
site de Ia cititori) nece
sitatea de a • lua toate 
măsurile pentru întărirea 
controlului pe întreaga fi
lieră. de la preluarea ma
teriei prime și fczele de 
prelucrare, pină la ambala
rea și expedierea produse
lor spre beneficiari. Odată 
cu sporirea preocupărilor 
pentru înlăturarea oricăror 
„corpuri străine" din unele 
produse alimentare de ce
rere curentă — asa cum 
rezultă din răspunsurile 
primite de la fabricile de 
specialitate — este de da
toria tuturor lucrătorilor, a 
factorilor de decizie si con
ducere din acest sector de 
cel mai larg interes public 
să acționeze cu energie, cu 
neslăbită atenție pentru ca 

■ spre rețeaua de desfacere 
să capete „cale liberă" nu 
numai produse de cea mai 
bună calitate, ci si într-o 
deplină consonantă a în
scrisului de pe cutie cu ce 
va fi în farfurie.

Petre POPA

Si terminînd cu lucrările de reparații 
si întreținere a hotelurilor si zone
lor de agrement.

— Imediat după Constituire — ne 
spune tovarășul Gheorghe Trandafir, 
primarul municipiului Constanța — 
consiliul popular a trecut Ia reali
zarea acestui program, mult mai 

■ «••■ ■concret și • mai amplu deeît în anii 
trecuți. .Sintem preocupați de țeali- 

?uvzarea;rirrtocmai a -.obiectivelor, planu
ri :lui_. pe,'acest an.: vcare prevede,; între . 

altele, construirea a 5 500 apartamen
te din fondurile statului și ale popu
lației, 24 săli de'clasă, 280 de locuri 
în creșe, extinderea rețelei de apă 
potabilă, modernizări de străzi, im
portante îmbunătățiri ale rețelelor 
comerciale, sanitare și serviciilor 
pentru populație. Sesiunea consiliu
lui popular municipal, care a aprobat 
aceste obiective, a stabilit totodată 
— ca răspuns la chemarea la între
cere a Consiliului popular municipal 
Sibiu - să realizăm, în acest an. cu 
40 de zile mai devreme modernizarea 
întregii suprafețe de străzi stabilite 
in plan și să dăm în folosință cu o 
lună mai devreme cel puțin 200 de 
apartamente. De asemenea, prin con
tribuția bănească și prin acțiuni vo- 
luntar-patriotice vom asigura între
ținerea și amenajarea a 1 300 000 me
tri pătrați de străzi si trotuare, 110 
hectare spații verzi, plantat ea a 
1 400 000 de arbori și 228 000 arbuști, 
amenajarea falezelor prin taluzări, a 
unor baze sportive și de agrement.

Oricît ar fi însă de realist pro
gramul de lucru al consiliului popu
lar municipal și oricît de mobiliza
toare ar fi obiectivele sale, acestea 
nu constituie în sine garanția tradu
cerii lor în viață deeît în măsura în 
care sînt atrași la realizarea lor toți 

- cetățenii. Iată de ce, valorificînd 
propria experiență din legislatura 
trecută — cînd pe șantierele con
strucțiilor de locuințe din Constan
ța, de pildă, au fost antrenați viito
rii beneficiari ai acestora, în formații 
de lucru organizate pe diferite me
serii — în acest an s-a trecut la ex
tinderea acestei inițiative în toate 
localitățile și, în special, in cele care 
beneficiază de un volum sporit de 
investiții, cum ar fi Năvodari și Man
galia. în acest scop, toți deputății, 
împreună cu comitetele de cetățeni 
diri circumscripții și-au întocmit 
planuri de acțiuni patriotice, in care 
sint nominalizate lucrările ce le re
vin si este stabilit numărul cetățenilor 
care să le execute pe zile, săptămîni, 
trimestre în felul acesta, comitetele 
de cetățeni constituie nu numai ca
drul organizatoric de consultare per
manentă a deputatului cu alegătorii 
din circumscripțiile lor, dar și „ce
lula" activă de lucru, de mobilizare 
a acestora la realizarea propriilor 
lor propuneri, precum și de rezol
vare a diferitelor probleme curente 
ale circumscripției. Din comitetele 
de cetățeni s-a hotărît să facă parte 
și reprezentanți ai diferitelor insti
tuții și organizații de masă și ob-

anu- 
care 
îna-

ștești care pot soluționa pe loc 
mite probleme, iar în cazul în 
competența Ier este depășită, să 
inteze propunerile respective consi
liului popular și să urmărească în 
continuare, prin deputați, traducerea 
lor în viată. Acționînd în acest fel, 
prin intermediul comitetelor de cetă- 

■ țeni.. Consiliul popular municipal Con- 
stahfă’ â; reușit ‘ca pină în prezent să 
rezolve .26.3 de propuneri din totalul 
celor 438 făcute de cetățeni cu pri
lejul intilnirilor dintre candidați și 
alegători, care au precedat alegerile 
de la 20 noiembrie 1977.

— Dar iată și o experiență nouă 
a consiliului nostru popular in ac
tuala legislatură — ne spune inter
locutorul. Ea se referă la atragerea 
prin forme și mijloace eficiente a 
tuturor cetățenilor la rezolvarea as
pectelor majore care țin de sistema
tizarea orașului și de asigurarea ne
voilor populației. Dacă pină acum 
acțiunile voluntar-patriotice aveau 
în vedere înfrumusețarea propriilor 
blocuri de locuințe și spațiilor verzi 
de către locatari, aria acestora, ne
depășind perimetrul unei circum
scripții sau alteia, în prezent, in 
urma propunerilor făcute de alegă
tori a apărut necesitatea coordonă
rii acțiunilor cetățenilor din mai 
multe circumscripții pentru realiza
rea acestor obiective. Pentru a rea
liza o astfel de conlucrare este ne
cesar să nu ne mulțumim numai cu 
participarea la aceste obiective doar 
a acelor cetățeni și deputați care ac
ționează din proprie inițiativă. Se 
cere o mai largă mobilizare a ma
selor și, în acest scop, trebuie acti
vizate toate formele democratize : 
comitetele de cetățeni, asociații i„f, de 
locatari, comisiile permanente ale 
consiliului popular, toți deputății.

Consiliul popular a pornit la în
deplinirea mandatului in actuala le
gislatură cu o formă organizată de 
instruire a deputaților, astfel incit 
aceștia să cunoască foarte bine sar
cinile și atribuțiile ce le revin, felul 
în care trebuie să activeze 
tru exercitarea atribuțiilor de ex
ponent! ai maselor 
locale de conducere, 
verigă principală .în

pen-
în organele 
dar și de 

,____ r___ ... mobilizarea
cetățenilor la îndeplinirea proprii
lor lor propuneri. Pentru ca dia
logul cu cetățenii . privind treburile 
obștii să devină 6 practică in în
treaga activitate a consiliului popu
lar municipal, nu numai prin inter
mediul intilnirilor dintre deputați și 
alegători, ne-am gîndit să instituim 
o zi pe lună, la dată fixă și într-o 
sală permanentă, în care fiecare din 
cetățenii orașului să se poată intilni 
cu președintele sau cu un vicepreșe
dinte al consiliului popular pentru 
a afla cum s-au îndeplinit propune
rile făcute și pentru a veni cu noi 
sugestii privind dezvoltarea econo
mică, edilitară și social-culturală a 
municipiului.

George MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteii"

Cooperația de consum Jn sprijinul
gospodăriilor sătești

Cooperația de consum desfășoară 
la sate o amplă acțiune de contrac
tare și achiziționare pentru fondul 
de stat a surplusului de produse 
agroalimentare de la populație. 
Pentru anul 1978, planul de con
tractări si achiziții la principalele 
produse agroalimentare prezintă o 
creștere fată de sarcinile anului 
precedent cu 66.2 la sută Ia porci, 
cu 73.2 la sută la oi — batali, cu 65 
la sută Ia păsări, cu 150 la sută la 
miei și cu 170 la sută la cartofi.

Organizațiile cooperației de con
sum au si început să raporteze rea
lizarea planului de contractări, ac
țiune începută încă Ia sfirsitul a- 
nului trecut. Astfel, fată de aceeași 
perioadă a anului precedent s-au 
contractat cu aproximativ 126 960 
mai multi porci, cu 34 280 mai multe 
oi — batali, cu 51 200 mai mulți miei

etc. O contribuție importantă la a- 
ceste realizări au avut-o U.J.C.C. Ar
geș (care a realizat planul de con
tractări la porci in proporție de 100 
Ia sută), uniunile județene Vilcea, 
Suceava. Neamț. Mehedinți. Bistri- 
ta-Năsăud si Arad, precum si uniu
nile județene Constanta. Buzău și 
Vaslui care sînt avansate in reali
zarea planului de contractări la 
miei.

Unitățile cooperației 
asigură 
material tot mai substanțial, 
cretizat în avansuri in bani.

de consum 
producătorilor un sprijin 

con- 
pui 

de o zi. produși in incubatoarele 
proprii, iepuri matcă, semințe se
lecționate, 
prumuturi 
producției 
etc.

turate concentrate. îm- 
in scopul dezvoltării 

în gospodăriile proprii

J
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FISE COMPAftlTIVE
CONSUMURILE DE ENERGIE ELECTRICĂ

Oțelul obținut în cuptoa
rele electrice este un pro
dus considerat, în limbajul 
specialiștilor, ca fiind „e- 
nergointensiv“ — adică fa
bricarea lui presupune un 
mare consum de resurse 
energetice. în acest an, 
f>entru realizarea cantități- 
or planificate de oțel elec

tric se folosește 20 la sută 
din energia electrică desti
nată industriei metalurgice. 
Producerea oțelului electric 
este pe deplin justificată — 
tehnic și economic — de
oarece astfel se valorifică 
fierul vechi de care dispu
ne economia și se reali
zează metal cu caracteris
tici superioare, necesar di
feritelor ramuri, în special 
construcțiilor de mașini. 
Nivelul producției de oțel 
electric pe care îl va atinge 
în acest an industria noas
tră metalurgică ridică însă 
în mod imperios problema 
reducerii continue a consu
murilor.

Prin prisma acestei ce
rințe, să examinăm cum 
este gospodărită și consu
mată energia electrică în 
două mari oțelării electrice 
ale țării — la Combinatul 
siderurgic din Galați și la 
Combinatul siderurgic- din 
Hunedoara, unități cu po
sibilități tehnice similare. 
Așadar, iată față în față 
cele două oțelării, din 
punctul de vedere al înca
drării în normele de con
sum :

Azi, la PRODUCȚIA DE OTEL
7 9 1

HUNEDOARA GALAȚI

Este evidentă situația total diferită din cele două oțelării în privința respectării norme
lor de consum. în vreme ce la oțelăria din Hunedoara consumurile se^încadrează în limita 
normată, la oțelăria din Galați se constată tendința de creștere a consumului de energie elec
trică peste norme. Cum se explică această situație și ce trebuie făcut pentru ca și la Galați 
consumurile specifice de energie electrică să se încadreze în normele stabilite ?

Am căutat răspuns la aceste întrebări discutînd cu cadre de conducere și muncitori cu 
experiență din cele două oțelării, cu alți specialiști, cercetînd rapoarte, documente de analiză 
asupra mersului producției și consumului de energie, observînd la fața locului cum decurge 
procesul de fabricație, lată cîteva concluzii ale investigației, axate în jurul principalelor faze 
ale elaborării oțelului.

1. Pregătirea șarjei
hunedoara

economisirea 
aici de 

Fierul vechi 
care provi- 

800 mm 
,__  , este
aliaje. însă

Preocuparea pentru 
energiei electrice începe 
la pregătirea 
aliat și 
ne de 
de pe 
sortat 1 _ .
peste 80 la sută din totalul fierului 
vechi provine de la laminoare și din

șarjei.
i înalt aliat, 

la laminorul de 
platforma apropiată, 

pe grupe de

otelul aliat colectat, care, adesea, 
are compoziție necunoscută sau sta
bilită eronat. De aceea, pentru pre
venirea topirilor necorespunzătoare 
ca urmare a dozării greșite (ceea ce 
ăr duce la consumuri neiustificate de 
energie electrică), aceste deșeuri de 
otel inoxidabil sint verificate cu un 
aparat special și apoi sortate într-o 
hală amenajată anume. Pe lingă in
fluența pozitivă asupra consumului de 
energie, pe această cale s-au econo
misit anul trecut 130 tone ferocrom.

SBT1
Aici. fierul vechi p

;ș

ne în 
principal de pe platforma side
rurgică și este de cea mai bună 
calitate. Există în combinat și un 
sector de pregătire a fierului vechi, 
dotat cu utilaje și cu buncăre de de
pozitare a acestuia . pe dimensiuni. 
Dar din cauza unor deficiente orga
nizatorice, acest sector. nu asigură

pregătirea îritregii cantități de fier 
vechi necesare oțelăriei. Or, dacă 
încărcătura de fier nu este bine 
pregătită, electrozii se rup și durata 
șarjei se prelungește. Oțelării de 
aici spun că fierul vechi, deosebit de 
bun, de la „Laminorul de tablă" din 
Galați este trimis altor unități din 
țară. De ce se procedează așa ? 
Oare oțelăria electrică, „laminorul" 
și întreprinderea de colectare a me
talului nu fac parte din același mi
nister ?

încărcarea cuptorului
..........................................— ■ ■■

Să popularizăm, să încurajăm, să aplicăm 
EXPERIENȚĂ ÎNAINTATĂ !® 
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Introducerea fierului vechi in cup

tor se face după o regulă strictă : 
corespunzător dimensiunilor si com
poziției indicate in rețetă. în acest 
sens au fost luate măsuri pentru ca 
încărcătura de fier vechi să fie cit 
mai omogenă, evitîndu-se astfel pre
lungirea duratei de topire și deci 
consumul de energie inutil. Cadre de 
specialitate urmăresc și dirijează, in

3.

fiecare schimb, modul de așezare a 
încărcăturii metalice în bene și în 
cuptoare. După evacuarea șarjei se 
trece imediat la repararea cuptoru
lui. apoi, fără a se mai pune și ri
dica bolta acestuia. încărcătura de 
fier vechi gata pregătită este intro
dusă rapid. Se cistigă astfel zi de zi 
timp prețios (indicele de utilizare a 
timpului disponibil fiind anul trecut 
de aproape 97 la sută), cuptoarele 
sînt folosite intens și. fapt deosebit 
de important, risipa de energie elec
trică este înlăturată.

După evacuarea șarjei, cuptoarele 
trebuie să fie reparate cu dolomită. 
Dar cum se execută această opera
ție ? Adesea, după ,ce șarja a fost 
evacuată, trec minute prețioase pină 
la începerea reparației. După aceea 
se așază la loc bolta cuptorului, trec 
alte minute pînă ea este ridicată din 
nou și se introduce fierul vechi. Este

adevărat că între șarje; nu se con
sumă energie electrică, dar se pierde 
din căldura acumulată în cuptor. Iar 
pentru aducerea. fierului la tempera
tura de topire se consumă mai multă 
energie electrică decît cea normată ; 
o dovadă că șe irosește mult timp 
între șarje este indicele de utilizare 
a timpului disponibil — de numai 
86;57 la sută în anul trecut. Și fie
care minutXde prelungire a duratei 
de staționare între șarje determină 
un- eonsum suplimentar -la șarja ur
mătoare de 0,5 kWh pe tonă.

Ori ele cite ori iți pro
pui să vizitezi o unitate 
zootehnică modernă cu 
emblema „Complex de 
creșterea animalelor", 
imediat te gindești că 
este vorba de tehnologii 
avansate, de ordine și 
disciplină, de muncă fă
cută cu migală și price
pere. Normal, deci, ca 
ajungînd într-un astfel 
de complex să fii îndem
nat să cauți răspunsul la 
cel puțin două întrebări : 
Care este măsura contri
buției la formarea fondu
lui centralizat al statu
lui ? Dar la crearea unor 
efective de înaltă valoare 
biologică, capabile să ac
centueze procesul de 
ameliorare a șeptelului 
in tara noastră ? Cu in
tenția de a cunoaște ex
periența și realizările în 
aceste domenii, am vizi
tat complexul intercoope- 
rătist pentru creșterea 
taurinelor de la Mărti- 
nehi, județul Covasna.

Rînd pe rind, în graj
durile de vaci, la mater
nitate, la punctul de ali
mentație, facem cunoș
tință cu Ștefan Bartpk, 
directorul complexului, 
Iosif Hencs, medicul ve
terinar, și cu inginerul 
zootehnist Francisc Kiss
— trei tineri specialiști 
trimiși aici pentru a în
deplini o importantă 
sarcină de partid pusă în 
fața crescătorilor de ani
male din județul Covas
na : crearea unor ferme 
de selecție care să ducă 
la ameliorarea substanția
lă a băifatei românești 
sau, mai exact spus, la 
reconsiderarea performan
telor acestei rase cu în
delungi tradiții în această 
zonă a tării, și nu numai 
aici. ' Ce concluzii se 
desprind după trei ani de 
producție-cercetare în a- 
cest complex ?

— Am pornit la drum 
cu scopul de a scoate de 
la acesțe animale produc
ții de lapte cît mai mari
— ne mărturisește direc
torul complexului. Tre
buia să dovedim, înainte 
de toate, că din punct de 
vedere al potențialului 
biologic această rasă se 
poate compara chiar cu 
cele mai bune exempla
re aduse din import. 
Producția de 4 700 litri 
de lapte pe vacă furaja
tă, pe care am obținut-o 
în 1977, este o realizare 
de natură să ne garan
teze că acest obiectiv se 
va realiza întru totul.

— Ce argumente adu
ceți în sprijinul acestei 
afirmații 7 ț
' -- Marea 'majoritate a 

animalelor se află doar la 
a treia lactatie și. judecind 
după datele științifice, 
ne aflăm încă la în
ceputul curbei generale 
de lactatie. în mod nor
mal, deci, maximum de 
producție se va obține 
abia peste 2—3 ani.

— Ce nivel credeți că 
va reprezenta acest maxi
mum ? Există stabilită o 
limită biologică în creș
terea producției de lapte 
la această rasă ?

— Teoretic . da, și dacă 
ar fi să ne luăm după ea

perspectiva noastră este 
de-acum foarte limitată 
— cam 300 litri de lapte 
în plus pe vacă. Practic, 
respingem această limită 
atit timp cît, încă după 
primul an de lactatie, am 
reușit să formăm un nu
cleu de „recordiste" care 
au acum o producție me
die de lapte de peste 7 000

La complexul

sibilităților de creștere a 
potențialului rasei bălțate 
„mijlocii", care deține 
ponderea și în unitatea 
dv.

— Saltul de 1100 litri 
de lapte pe vacă înregis
trat de la prima la a doua 
lactație reprezintă doar 
jumătate din sporul care 
se obține în mod normal

de creștere
a taurinelor de la Mărtineni, 

județul Covasna

Selecție, nutriție 
raționala 

și - neapărat -
pasiune 

și pricepere

• în 1977 — o producție medie de 
4 700 litri lapte • Recordul absolut al 

rasei a fost ridicat la 12 000 litri

litri. Una din acestea, 
cea cu numărul matricol 
905,. la a treia lactatie, a 
stabilit recordul absolut al 
rasei de 12 000 litri lapte. 
Un record pe care junin- 
ca cu numărul matricol 
149 (de la care am obți
nut anul trecut 7 500 litri) 
ar putea ca în 1978 să-l 
ridice la un vagon și ju
mătate de lapte. Mă o- 
presc, deocamdată, aci cu 
previziunile privind po
tențialul productiv al a- 
cestei rase.

— Vă propunem totuși 
să insistați în argumen
tare nu atit asupra aces
tor „eșantioane" ale rasei 
pentru concursuri, cum 
s-ar spune, ci asupra po

în cadrul evoluției curbei 
generale de lactație — in
tervine în discuție medi
cul veterinar Iosif Hencs. 
Cealaltă jumătate o pu
nem mal ales pe seama 
unor îmbunătățiri în teh
nologia de creștere și mai 
ales în sistemul de ali
mentație.

— Acum, cînd știința 
zootehnică a pus la punct 
tehnologii precise de 
creștere și un număr atit 
de mare de formule de 
alimentație, se mai poate 
vorbi de astfel de îmbu
nătățiri ?

— Nu contest acest a- 
devăr, numai că, din pă
cate, în marea lor majo
ritate aceste tehnologii și

formule se referă la va
cile aduse din import, in 
timp ce pentru ale noas
tre se aplică principiul 
„extrapolării", lipsit ade
sea de raționament știin
țific. Pe mulți dintre cei 
ce lucrăm cu această rasă, 
relația alimentație-pro- 
ducție-eficiență ne-a o- 
bligat la cu totul alte re
țete decît cele indicate în 
literatura de specialitate. 
Și nu aș putea spune că 
nu avem unele realizări 
în acest sens. Dar în ca
zul rasei bălțate, acest 
optim economic se cere a 
fi abordat in toată com
plexitatea lui biologică și 
economică. Cît și pină r 
unde trebuie mers pe 
producția de lapte ? De 
unde să înceapă profilarea 
lor pe producția de car
ne ? Ce formă de alimen
tație trebuie aplicată pen
tru a se putea obține a- 
ceastă dublă funcție ? Iată 
numai cîteva întrebări, la 
care am căutat să dăm 
răspunsuri riguros știin
țifice.

Azi, nimeni nu mai con
testă superioritatea fura
jelor preparate sub formă 
de semisiloz. Se știe însă 
că aceste nutrețuri acu
mulează și acid butilic, 
care în cazul rasei băl- 
țate — ce consumă un 
mare volum de asemenea 
furaje — poate avea e- 
fecte negative asupra să
nătății animalelor. Pentru 
a înlătura acest neajuns 
am introdus în alimenta
ție un semisiloz preparat 
din porumbul siloz pe care 
îl recoltăm doar atunci 
cînd este uscat pe jumă
tate. Deși literatura de 
specialitate nu admite o 
asemenea metodă, noi îi 
putem proba superiorita
tea cu date concrete.

— Să înțelegem din dis
cuția de pină acum că în 
dorința de a dovedi cali
tățile productive ale aces
tei rase v-ați îndepărtat 
oarecum de obiectivul 
principal pus în fața co
lectivului — și anume a- 
meliorarea rasei „Săltata 
românească" ?

— Scoaterea de „recor
diste" a fost la început 
pur și simplu o ambiție 
profesională, care mai 
tîrziu s-a transformat in
tr-o adevărată competiție 
între îngrijitori — ne 
spune Inginerul zooteh
nist Francisc Kiss. Preo
cuparea noastră princi
pală a constituit-o însă, 
întotdeauna, selecția. Do
vadă : din cele 110 mame 
de taur nominalizate pe 
tară la această rasă, 59 
se găsesc la' Mărtineni, 
59 de exemplare, pentru 
care t'ehnicile tradiționale 
de creștere și reproduc
ție cad una după alta sub 
rigorile celor impuse de 
cerințele selecției.

în esență, experiența 
crescătorilor de animale 
de la Mărtineni dovedește 
că fără eforturi financiare 
deosebite, ci. în .primul 
rînd, printr-o investiție de 
pasiune și inteligentă, se 
pot obține rezultate re
marcabile în zootehnie.

Iosif POP 
TUMORI G6za

La Combinatul de fire

și fibre sintetice 

Săvinești

CONTRASTE
Contestație la... federație

Elaborârea otelului»

HUNEDOARA
Prin prisma cerinței reducerii con

sumului de energie electrică șarja 
trebuie să stea în cuptor numai atit 
timp cit este strict necesar din punct 
de vedere tehnologic. La Hunedoara 
se respectă, de regulă, durata de ela
borare a șarjelor. Iată cîteva pre
ocupări și experiențe sugestive :

© Pentru folosirea intensă a oxi
genului în cuptoare, se pregătește 
extinderea utilizării lăncilor neconsu
mabile, cu regim controlabil, ceea ce 
va permite reducerea perioadei de 
topire cu 5 minute.

0 Amplul proces de modernizare 
a producției a vizat și reducerea 
timpului de efectuare a analizelor de

laborator. în prezent, prin folosirea 
metodei spectrografice. foarte moder
nă. de efectuare a analizelor și a 
„poștei" pneumatice, care aici func
ționează foarte bine — timpul de 
analiză s-a redus la 6 minute, fată 
de 45 minute cit dura înainte.

O S-au luat măsuri pentru buna 
întreținere a cuptoarelor. înlăturîn- 
du-se în primul rînd pierderea căl
durii prin pereții acestora : o. econo
mie însemnată se realizează prin e- 
tanșarea orificiilor din bolta cuptoa
relor. prin scurtarea — în medie cu 
10 minute — a duratei reparâțiilor 
după fiecare șarjă. Preventiv, vetre
le cuptoarelor sint reparate săptămî- 
nal, iar pereții acestora — din trei, 
în trei zile. Acest „secret" i-a ajutat 
pe oțelari să elaboreze. între două 
inzidiri. mai mult de 120 de șarje..

GALAȚI K ®
Durata de elaborare a șarjelor este 

încă mare. Specialiștii și oțelării 
de aici ar trebui să știe că, o pre
lungire de numai 10 minute deter
mină un consum suplimentar de 15 
kWh pe tonă. Cauzele :
• Procesul de topire a . metalului 

prin folosirea intensivă a oxigenului 
— metodă introdusă relativ recent — 
nu este stăpînit în toate detaliile de 
fiecare otelar și maistru.

• Efectuarea lentă a analizelor de 
. laborator pune uneori pe oțelari in
situația de a prelungi durata șarje
lor. Deși există un sistem de „poștă" 
•pneumatică pentru transportarea 
probelor la~ laborator, care asigură 

; analiza eșantioanelor în 5—6 minute,

această instalație se defectează des. 
iar durata șarjei este prelungită cu 
o oră.
• în privința reparațiilor, se poate 

spune că acestea sînt, cu puține 
excepții, de bună calitate. Cu toate 
acestea, statisticile combinatului în
registrează o situație care nu-i poale 
mulțumi deloc pe oțelari : între două 
inzidiri, cuptoarele rezistă doar la 70 
de șarje. Sint mai multi factori care 
accentuează uzarea zidăriei și. odată 
cu aceasta, pierderea, caloriilor în 
atmosferă : poziția, fierului vechi în 
cuptoare, compoziția chimică a șar
jelor. cantitatea și structura zgurei 
ș.a. Sînt factori în privința cărora s-a 
discutat adesea, uneori în mod auto
critic. dar care nu sînt urmăriți zi 
de zi și nu sînt corectați prompt de 
către oțelari. de cadrele tehnice.

Turnarea șarjei
{ShunedoaSax .;

în această fază finală se poate ve
dea și măsura, in modul cel mai con
cret cu putintă. cît otel lingou se scoa
te din metalul lichid. Un grafic sim
plu si clar, care se respectă cu stric-

Mete. indică în ce jnăsură mersul ela
borării șarjelor este in deplin acord 
cu capacitatea de turnare a otelului. 
Se poate interveni astfel prompt și 
in această fază nu există „strangu
lări" ale procesului de producție. 
Practic, gradul de scoatere a otelu
lui lingou se apropie de cel tehno
logic posibil.

i'/g.GALAȚI
Potrivit raportărilor făcute minis

terului. gradul de scoatere a otelului 
este cu 5—6 la sută mai mic decît 
cel tehnologic posibil de realizat. 
Transpus pe plan energetic, acest

decalaj înseamnă un consum supli
mentar de 35 kWh pe tona de otel. 
Determinant .pentru gradul de scoatere 
a metalului este aici modul cum sînt/ 
dozate materiile prime introduse în 
cuptor și. din acest punct de vedere, 
oțelării gălăteni mai au încă multe 
de făcut.

Am prezentat, comparativ, principalele masuri tehnice, rezultate și preocupări din activitatea a două importante oțelării din țara noastră 
pentru a scoate în evidență numeroasele posibilități și rezerve folosite sau încă nevalorificate pentru reducerea în mod hotărit a consumului 
de energie electrică pe tona de metal. Rezultatele înseși demonstrează cu putere în ce măsură se afirmă spiritul gospodăresc, inițiativa și răs
punderea celor două colective în utilizarea energiei electrice — resursă importantă, dar totuși limitată, a economiei naționale.

Indiscutabil, în ambele oțelării există preocupări, se fac eforturi în acest domeniu. Dar, la întrebarea adresată unor oțelari șl specialiști 
gălățeni dacă cunosc rezultatele obținute de hunedoreni, metodele folosite de ei pentru reducerea consumului de energie electrică, ni s-a răs
puns ■ nimeni pină acum n-a luat inițiativa de a organiza un schimb de experiență. Desigur, ministerul, uniunea sindicatelor de ramură au dato
ria de a organiza schimburi de experiență între oțelării din țară. Dar consideră comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii și comitetul sindi
catului de la combinatul din Galați că altcineva, alte foruri au îndatorirea să inițieze cunoașterea și aplicarea experienței valoroase din alte 
unități ?

Dacă anul trecut tovarășii de la Galați nu s-au gîndlt la aceasta, era de așteptat ca, odată cu trecerea în cel de-al treilea an al cincina
lului, să se întrebe: cît timp vom mai produce oțel electric cu consumuri de energie peste normele planificate ? Căci un lucru este clar. 
numai în lunile ianuarie și februarie, energia electrică consumată suplimentar ar fi fost suficientă pentru producția pe șapte zile a oțelăriei 
electrice. Dincolo însă de necesitatea și eficiența schimbului de experiență, de cele mai de seamă realizări în producție dobindite de alte 
colective — și ele supuse unui proces de îmbunătățire — pentru oțelării gălățeni decisive sînt perseverența cu care trebuie să acționeze 
pentru aplicarea unui ansamblu de măsuri in toate verigile procesului tehnologic, hotărirea fiecărui muncitor și inginer de a ridica 
ștacheta exigenței lor în muncă la nivelul cerințelor actuale, înalte, puse de partid, de dezvoltarea economiei naționale, de creșterea eficienței în 
toate sectoarele de activitate. Tocmai de aceea, pe agenda de lucru a consiliului oamenilor muncii, a comitetului de partid din combinat, a fie
cărui oțelar și specialist, problema realizării producției de oțel cu un consum de energie în limitele normale planificate și chiar sub nivelul 
acestora trebuie să ocupe zi de zi un loc central.

Comeliu CÂRLAN, Dan PLAEȘU, Sabin IONESCU
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Creșterea 
producției fizice - 

o preocupare 
permanentă

Și în acest al treilea an al ac
tualului cincinal, harnicul detașa
ment al chimiștilor de la Combi
natul de fire și fibre sintetice din 
Săvinești asigură creșterea susți
nută a eficientei economice. De 
altfel. în perioada scurtă care a 
trecut din acest an. chimiștii Să- 
vineștiului au produs si livrat su
plimentar economiei naționale 403 
tone fibră melană, 45 tone rețele 
cord. 28 tone fire tehnice din re- 
lon, 23 tone fire tip covor. 1000 
tone îngrășăminte cu azot, 470. tone 
acid sulfuric și altele.

După cum am fost informați, co
lectivul combinatului și-a făcut un 
titlu de cinste din respectarea fie
cărui contract. Firesc, pe prim- 
planul preocupărilor se situează 
realizarea exemplară a sarcinilor 
la producția fizică a fiecărui sor
timent.

Notăm că printre factorii stimu
latori ai acestei rodnice activități 
economice se numără și măsurile 
luate in ultimul timp pentru ge
neralizarea muncii în acord global. 
Practica din 1977, de pildă, a evi
dențiat posibilitatea ca pe baza or
ganizării muncii în acord global 
fiecare chimist să fie mai puternic 
cointeresat în creșterea producției 
și a beneficiilor. (Ion Manea).

...Combinatul de li
anți din Cîmpulung 
— pe locul III. „Me
ritul" ? Anul trecut, 
volumul risipei a 
atins... frumoasa cifră 
de circa 12 milioane 
metri cubi de gaz me
tan. Pe locul al doilea, 
pentru depășirea con
sumurilor stabilite cu 
80 de milioane metri 
cubi, s-a clasat Uzina 
electrică din Govora. 
Deci, electricitatea s-a 
certat cu... combustibi
lul. Cine este oare 
„marele campion" —

Cine va
La scară industrială, 

pentru evitarea rute
lor ocolitoare si încru
cișărilor, transporturile 
destinate aprovizionă
rii cu materii prime 
și materiale sînt opti
mizate cu ajutorul cal
culatorului electronic. 
Dar, la scară mai 
mică, între două în
treprinderi, cum se 
petrec lucrurile ? Pen
tru a intra în posesia 
a 12 tone de oțel, pro
dus de Combinatul de 
oțeluri speciale din 
Tîrgoviște, întreprin
derea de accesorii pen
tru mașini-unelte din 
Blaj s-a adresat — 
conform repartițiilor 
primite — bazelor de 
aprovizionare din jude
țele • Vrancea, Prahova,

de pe locul I — și cu 
ce „performantă" se 
laudă ? Nimeni altul 
decît Combinatul pe
trochimic Pitești, cu 
176 milioane metri 
cubi. Iată însă că „Ci
mentul" Cîmpulung 
se consideră a fi ne
dreptățit de „Polietile
na" Pitești și de alte, 
produse fabricate în 
combinatul petrochi
mic, sub raportul de
pășirii consumurilor. 
Și — s-ar spune — 
este hotărît să facă 
contestație la F.I.R.

plăti pingelele
Bacău, Argeș și Bra
șov. Chiar și fără aju
torul calculatorului, se 
constată că distanta 
pe care a fost plimbat 
otelul pentru a ajunge 
de la producător la 
consumator însumează 
cîteva mii buhe de 
kilometri. Se pare 
că electronica le 
joacă feste în con
tinuare celor de la 
Blaj. Unitatea din Blaj 
forjează, în acest an, 
prin colaborare, carca
se pentru anumite dis
pozitive de la mașini- 
le-unelte produse de 
întreprinderea meca
nică de utilaje din 
Medgidia. Otelul spe
cial necesar este 
livrat tot de Com-

Nu ■ la Federația In
ternațională de Rugbi, 
ci la Federația împo
triva Risipei, adică la 
factorii în drept din 
centralele și ministe
rele de resort. Solicită 
să fie, scutită de... 
onoarea de a ocupa un 
loc pe... podiumul 
campionilor la risipa 
de gaz metan. Ba își 
ia chiar și angajamen
te în acest sens. Deo
camdată contestația a 
fost respinsă. Pînă ce 
„Cimentul" va reintra 
în... formă (de econo
mii).

de fier?
binatul din Tîrgoviște. 
Direct la Medgidia ? 
Nu, ci de la baza de 
aprovizionare din Con
stanța, de unde este 
transportat pe spezele 
întreprinderii din Blaj 
la Medgidia. Un „spe
cialist" în aprovizio
narea tehnico-mate- 
rială este de părere că 
ar exista o soluție op
timă : cei de la Tîrgo
viște să-i doteze pe 
lucrătorii de la servi
ciul de aprovizionare 
al întreprinderii din 
Blaj cu pingele de 
fier. Ca să poată aler
ga pe rutele Tîrgoviș
te, Prahova, Bacău, 
Argeș, Brașov. Medgi
dia, Constanta. Blaj... 
Dar cine va plăti pin
gelele ?

Colete cu regrete
Pentru întreprinde

rile și instituțiile de 
pe raza municipiului 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. mărfurile nu sint 
deșcărcate, așa cum ar 
fi normal, în statia de 
destinație, ci... la Tg. 
Ocna. Avizați de sosi
rea lor, „andrisantii" 
sint obligați să le 
transporte singuri, cu 
mijloace proprii, la 
adevărata destinație. 
Ca atare, zilnic, pe 
șoseaua dintre cele 
două orașe, roiesc 
zeci și sute de mașini 
de diferite capacități. 
Pînă la Tg. Ocna toate 
circulă goale, iar la 
reîntoarcere sînt în
cărcate cu te miri ce :

ditamai mașina de 3—4 
tone, cu 2—3 colete de 
cîte 100—200 kg. Și, 
trebuie spus, anual so
sesc pe adresa între
prinderilor industriale, 
unităților comerciale 
și instituțiilor din mu
nicipiul de pe Trotuș 
mii și mii de mărfuri, 
în ultimul an, bunăoa
ră, greutatea acestora 
a ajuns la 8 200 tone. 
Un calcul arată că. 
pentru a transporta a- 
ceastă greutate, numai 
cu mașini de patru 
tone, ar fi fost nece
sare mai mult de 2 000 
de autovehicule. Dar. 
cum coletele nu so
sesc toate, deodată, 
mașinile trebuie să

parcurgă cei 30 km 
de nenumărate ori. 
Consumul de benzină? 
Cel puțin 15 000—20 000 
litri pe an. Remediul ? 
Regionala C.F.R. Ga
lati să amenajeze o 
magazie pentru cole- 
tărie in stația din mu
nicipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Clădi
rea există. Numai că 
conducerea acestei re
gionale rămîne rece și- 
risipitoare, provocînd. 
în continuare, regretele 
justificate ale destina
tarilor. Se vede treaba 
că acolo, la regională, 
nimeni nu vede, nimeni 
nu aude. Poate că mă
car de data aceasta ci
neva „se simte"...
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Festivalul național „CÎNTAREA R0MÂMES“

Din cercurile și atelierele creatorilor 
populari-in expoziții sub ochii publicului

în județul Harghita, ac
tuala ediție a marii compe
tiții naționale „Cintarea 
României" înregistrează 
noi și îmbucurătoare rezul
tate in toate domeniile. O 
mențiune specială se cuvi
ne totuși făcută in privin
ța creației populare și crea
ției tehnico-știintifice. Date 
semnificative legate de a- 
vintul pe multiple planuri 
al creației populare în a- 
cest județ, ne împărtășește 
tovarășul Kardaluș Janos, 
directorul centrului de în
drumare a creației popu
lare și ă 
de masă.

Forurile 
județ au . 
încă în etapa de masă, un 
program complex de măsuri 
și acțiuni concrete, care să 
stimuleze procesul de crea
ție intr-o tot mai mare di
versitate de genuri, asigu- 
rînd. totodată, transmiterea 
nealterată 
populare 
generație, 
intîlnirile 
inițiate in acest sens au 
fost din timp și în mod te
meinic pregătite, asigurîn- 
du-li-se un caracter științi
fic. Bunăoară, la consfătui
rile cu 
invitate și 
litate de 
cercetare 
București, ___ _.
Tirgu Mureș. în 
dezbaterilor s-a aflat pro
blema conservării si perpe
tuării a tot ce este auten
tic și valoros în comoara 
folclorului românesc și al 
celui secuiesc, artiștii popu
lari fiind învățati să dis- 
cearnă mai bine „aurul 
pur" de neghină in creația 
populară, să nu lase loc 
nici unei fisuri prin care 
s-ar putea strecura prostul 
gust. în aCest scop s-a 
editat și un îndrumar, 
cuprinzînd lucrări ale unor 
personalități consacrate ale 
genului, indicații metodice 
cu privire la activitatea 
cercurilor de ceramică, de

\_________________________

mișcării artistice

culturale din 
pus în aplicare,

a meșteșugurilor 
din. generație in 
Toate instruirile, 
și consfătuirile 

sens

creatorii au fost 
cadre de specia
la institutele de 
de profil din 
Cluj-Napoca și 

centrul

cusături, țesături, cioplitori 
în lemn si altele, precum 
și o sumă de concluzii ori
entative formulate pe baza 
experienței acumulate in 
prima ediție a festivalului. 
Socotim că punerea la în- 
demîna artiștilor amatori, 
români, maghiari, a unui 
astfel de instrument de lu
cru, alături de alte forme 
de îndrumare, corespunde 
pe deplin dorinței și nece
sității ca fiecare zonă fol
clorică să-și păstreze au
tenticitatea proprie, să-și

de a-și confrunta creațiile 
lor cu opinia publicului. în 
toate orașele județului și 
intr-un număr de 18 centre 
de comune sint deschise, 
periodic, expoziții ale artiș
tilor populari. Asemenea- 
expoziții sînt organizate in 
prezent în municipiul Odor- 
heiu Secuiesc, Bălan si 
Gheorgheni. Se aduce, ast
fel, pe scena grandiosului 
festival tot ce este valoros 
în activitatea cercurilor, tot 
ce este mai bun în atelie
rele creatorilor români și

O coordonată majoră a 
actualei ediții a festivalu
lui in județul Harghita con
stă în caracterul de masă ■ 
și eficienta ridicată a crea
ției tehnico-știintifice. Re- 
ferindu-se la rezultatele 
obținute în acest sens, 
tovarășul Gergely Andras — 
membru al biroului consi
liului județean al sindica
telor — ne spunea că în 
actuala ediție vor fi cu
prinși în mișcarea de crea
ție tehnico-stiintifică peste 
10 000 de muncitori, tehni-

HARGHITA: ® Printr-o îndrumare permanentă, com
petentă, fiecare zonă folclorică își păstrează și dezvoltă 
trăsăturile proprii, autenticitatea © Realizări specta

culoase în domeniul creației tehnico-științifice

dezvolte potrivit particula
rităților specifice potenția
lul creator, beneficiind de 
condiții minunate de mun
că, de activitate artistică, 
în acest fel, reunind in 
manifestări colective ta
lentele apartinind oameni
lor muncii de diferite cate
gorii și naționalități.’ se 
dezvoltă și se consolidează 
creația artistică a maselor, 
parte integrantă a culturii 
României 
atenție : 
calității 
rilor, a 
Pornind 
menea
Miercurea Ciuc s-a înfiin
țat o școală populară de 
artă, cu clase afiliate in 
orașele Toplița și Bălan și 
în municipiul Odorheiu Se
cuiesc — forme de instruire 
chemate să contribuie la 
transmiterea și desăvîrșirea 
tradițiilor, la dezvoltarea 
lor de către noile talente 
care apar. Tot în interesul 
stimulării calității creației 
populare. creatorilor de 
frumos români și maghiari 
li s-a asigurat posibilitatea

socialiste. O vie 
se acordă de aceea 
tuturor mănifestă- 
fiecărui spectacol. 

. tocmai de la ase- 
considerente, la

maghiari. în asemenea con
diții este normal să crească, 
atît sub aspectul cantitativ, 
cit și calitativ activitatea 
de creație populară, context 
în care sînt realizate lucrări 
artistice de mare valoare. 
Saltul cantitativ realizat pe 
fondul permanentelor stră
danii pentru creșterea cali
tății are în vedere în mo
mentul de față existența in 
județ a 541 de cercuri cu 
peste 9 500 de artiști popu
lari. față de 251 cercuri cu 
circa 4 000 de creatori în
scriși în ediția precedentă 
a festivalului. Aceasta în
seamnă că în județul Har
ghita nu există, practic, lo
calitate unde să nu active
ze cercuri, unde să nu fie 
depuse eforturi serioase 
pentru stimularea creației 
populare. O remarcabilă 

■reușită a creației populare 
harghitene o constituie a- 
daptarea la cerințele vieții 
moderne a elementelor tra
diționale ale artei populare, 
ceea ce explică pătrunderea 
rapidă a valorilor artistice 
în casele și locuințele oa
menilor muncii.

cienl și ingineri, ceea ce 
înseamnă o sporire nume
rică de peste 5 000 de parti
cipant față de prima ediție 
a festivalului. La baza a- 
cestei creșteri, de-a dreptul 
speptaculoase, stau, deopo
trivă. impetuoasa dezvol
tare industrială a județului, 
apariția de noi obiective 
economice, de noi colective 
de muncă, precum și ridi
carea nivelului politico- 
ideologic și profesional al 
zecilor de mii de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și spe
cialiști. Astfel, județul Har
ghita este nu numai o vas
tă platformă industrială, 
dar și o imensă platformă 
de formare a conștiinței 
muncitorești. Aceasta obli
gă comitetul județean de 
coordonare a mișcării teh
nico-știintifice ca. pe baza 
sprijinului permanent al 
organelor și organizațiilor 
de partid, să desfășoare o 
intensă muncă de propa
gandă tehnică și economică, 
concretizată în organizarea 
a numeroase expoziții, sim
pozioane, dezbateri și întîl

niri cu personalități de sea
mă ale științei românești.

Dar și în acest domeniu, 
ca de altfel in toate cele
lalte domenii ale festivalu
lui creației și hărniciei, 
confruntarea cu realitatea, 
cu practica producției este 
hotărîtoare. S-a constatat, 
astfel, că o vie și perma
nentă emulație creatoare se 
înregistrează tocmai in ace
le întreprinderi unde se 
manifestă maximă operati
vitate fată de aplicarea in 
practică a creațiilor și stu
diilor colective ale munci
torilor, tehnicieniloi- și in
ginerilor. Așa se procedea
ză, de pildă, la întreprin
derea de tractoare pe șenile 
din Miercurea Ciuc. „Teh- 
noutilaj" Odorheiu Secu
iesc. Țesătoria de stofe de 
mobilă din Gheorgheni, în
treprinderea de filatură de 
lină pieptănată din Miercu
rea Ciuc și altele. Ceea ce 
nu se poate spune însă des
pre I. F. Vlăhița, de exem
plu. unde aplicarea doar în 
parte a studiilor tehnico- 
economice a invențiilor și 
inovațiilor realizate în anul 
1977 și în prima lună a a- 
cestui an s-ar fi putut sol
da cu beneficii de peste 15 
milioane lei. Aici, ca și la 
întreprinderile de confecții 
Odorheiu Secuiesc. I.P.E.G. 
Harghita, I.M. Gheor
gheni aplicarea în practică 
a rezultatelor creației Jeh- 
nico-științifice este încă 
greoaie, tergiversată. Toc
mai de aceea există o sus-, 
ținută preocupare ca prin 
dezbateri, discuții, popu
larizarea exemplelor celor 
mai buni să se dea și aces
tei mișcări amploarea ne
cesară. să se stimuleze mai 
hotărît atitudinea critică 
.față de orice tărăgănare, ea 
în fiecare colectiv de mun
că spiritul creator, gîndi- 
rea și imaginația oamenilor 
să fie mai iute încorporate 
în produsele muncii lor.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii”

Școala generală nr. 46 din Capitală

Construcțiile școîare
si universitare î

• Grădinițe 
laboratoare

A n 1978
18 000 locuri ® 2 400 săli de clasă, cabinete și 
Ateliere-școală cu 7 000 locuri de practică

CU
© ,

• Aproape 20 000 locuri noi în internate ® Spații noi în supra
față de 29 000 mp pentru învățămîntul superior • Cămine stu
dențești la București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Craiova
• Noi proiecte-tip de construcții menite să întărească moderni

zarea școlii românești de toate gradele
— Primele vești sosite de la con

structorii noilor obiective școîare și 
universitare sint îmbucurătoare 
ne-a precizat de la începutul discu
ției tovarășul ing, George Zarojanu, 
director adjunct pentru comparti
mentul de investiții din Ministerul 
Educației și învățămîntului. Sarci
nile anului 1978 în domeniul in
vestițiilor pentru învățămînt au fost 
pregătite mai bine decit în anii pre- 
cedenți ; planul a fost din timp de
finitivat și defalcat pe operațiuni, 
asigurîndu-se implicit o mai rigu
roasă bază de coordonare a eforturi
lor.

Consemnăm aceste informații pe 
un angajament din partea construc
torilor de a face totul în scopul rea
lizării la timp și în condiții optime 
a planului pe 1978. Cu atit mai mult 
Cu cit acest' an are o importanță 
deosebită pentru realizarea progra
mului de investiții școlare și univer
sitare din actualul cincinal. El pre
vede darea în folosință, în majori
tate pină la data de 1 septembrie, a 
noi grădinițe cu 18 mii de locuri, ast
fel incit în anul 1978—1979 să poată 
fi cuprinși în învățămîntul preșcolar 
circa 79 la sută din totalul copiilor

A fi un cititor...
Artiști amatori români și maghiari din ansamblul de cintece și dansuri 
al Casei 
8 Martie 
ceramică 
frumoase

de cultură din Miercurea Ciuc în spectacolul dedicat zilei de 
(fotografia din stingă și fotografia din mijloc). La atelierul de 
neagră din comuna Dănești, județul Harghita, se continuă cu 
rezultate un vechi meșteșug pe aceste meleaguri (fotografia 

din dreapta)

(Urmare din pag. I)
tul cînd acest nou creator 
ratifica opera prin lectura, 
recreind-o, conferindu-i a- 
cesteia valori noi. în ab
sența cititorului, literatura 
încetează să existe, în sen
sul cel mai grav al cuvin- 
tului, 'și nu e vorba de 
sancționarea imediată a u- 
nei creații, ci de ecoul ei. 
de șansele de a produce, 
prin lectură,' veritabile des
coperiri în istoria fiin
țelor, în înțelegerea rapor
turilor umane. în îmbogă
țirea referințelor spirituale, 
în crearea unei lumi. Aces
tui cititor învestit cu drep
tul de a confrunta si de a 
decide avem să-i oferim 
călăuzele necesare pentru 
accesul său la valorile cla
sice sau contemporane. De 
fapt, avem datoria să-i dăm 
icititorului un interlocutor 
:pentru propriul său efort, 
urmind să-l pregătim, să-l 
avertizăm si să-1 consultăm 
totodată. E vorba de un 
schimb, cu datele necesare 
pentru un dialog cu cisti- 
guri reciproce, cu întîlniri 
și cu etape consacrate me
ditației fiecăruia dintre 
protagoniștii la acest vast 
schimb de valori spirituale, 
în critica literară româ
nească rămîn exemplare 
prin conduită, seriozitate si 
prin asuniarea unei respon
sabilități convertite în act 
valorizator interpretările u- 
nor critici precum E. Lovi- 
nescu. G. Călinescu. Per- 
pessicius și. mai ales, cred, 
Pompiliu Constantinescu. 
Orgoliul de a fi cititori îi 
regăsește la tribuna ace
leiași magistraturi critice și 
ideea ce prezidează acțiu
nea criticului este dorința 
de a împărtăși cititorului

pentru creație : 
unui univers co- 

veridic. incitind la

cum si ce alegem, interpre
tăm, explicăm și argumen
tăm în numele . condiției 
decisive 
crearea 
erent,
cunoaștere, la descoperiri 
și la autocunoaștere. Cît de 
importante sînt fenomenele 
înscrise in aceste raporturi, 
cu ecouri și prelungite con
secințe în viata spirituală 
a unei colectivități, ne-o 
confirmă literatura contem
porană. Performantele spi
rituale se verifică prin au
dienta unei literaturi care 
a încetat să fie obiect de 
..consum". divertisment, 
simplă derulare de situații 
într-o tramă palpitantă (nu 
o excludem defel pe cea 
din urmă). Cînd cititorul 
descoperă semnificațiile și 
„sintaxa" poemelor lui Ni- 
chita Stănescu : cînd roma
nul lui C. Țoiu devine un 
eveniment literar : cînd 
teatrul lui D. R. Popescu 
produce simptomatice întil- 
niri dincolo de spațiul sce
nei. înseamnă că maturita
tea cititorului nu face decît 
să înregistreze maturitatea 
unei literaturi. Desigur, nu 
exemplele de mai sus sînt 
supremul argument. Diver
sitatea prozei și acuitatea 
problematică a unei poezii, 
unde ideea domină ca re
flecție filozofică esențială, 
dramaturgia apelînd la in
tervenția spectatorului în 
cadrul unui sistem de con
venții infinit îmbogățit : 
limbajul creației dînd, sen
sibil. diagrama problemati
cii. a semnificațiilor si va
lorii mesaielor literaturii 
de azi. ne plasează în sfe
ra unor concepte ale cultu
rii socialiste si ale umanis
mului revoluționar. Ele nu 
pot fi separate: indes-

tructibil legate, vorbesc 
despre demersul spiritual 
al societății noastre socia
liste. inimaginabilă fără o 
literatură care meditează 
asupra' vieții, societății, o- 
mului, asupra relațiilor a- 
flate intr-o pasionantă si 
extraordinară dialectică.

Paul Zarifopol, criticul și 
cititorul (ultima fiind al
ternativa sa preferată), a- 
trăgea atentia asupra unui 
proces logic în exercitarea 
criticii, disciplină înțeleasă 
ca soluție pentru comuni
carea unei judecăți estetice 
(act ideologic și cultural 
totodată) : „Orice formula
re — scrie Paul Zarifopol 
— implică, intr-un grad oa
recare. teorie...". Altfel 
spus, relația critic/cititor se 
cuvine a fi situată în plan 
social. teoretic vorbind, 
prin înțelegerea legăturilor 
dintre produsul spiritual si 
subiectul său. Marx vorbea 
despre condiționarea obiec
tului estetic astfel : ....o-
biectul meu poate fi numai 
confirmarea uneia 
forțele mele esențiale' 
„abia prin bogăția 
tual desfășurată a 
umane se formează, 
parte se și creează . 
prima oară bogăția simțirii 
umane subiective : o ure
che muzicală, un ochi care 
percepe frumusețea formei 
etc., pe scurt, simțuri capa
bile de desfătări omenești 
și care se afirmă ca forte 
esențiale umane. Căci nu 
numai cele cinci simțuri, ci 
și simțurile asa-zise spiri
tuale (...) se formează nu
mai gratie existentei obiec
tului corespunzător, gratie 
naturii umanizate". Deveni
rea istorică. în perspectiva 
materialismului istoric, a 
obiectului și a subiectului 
producției spirituale repre-

dintre 
■“ (...) 
obiec- 
fiintei 
sau in 
pentru

zintă de fapt problema 
creării destinatarului crea
ției. Tot în Manuscrisele e- 
conomice, Marx afirma 
drept principiu ideea pe 
deplin verificată azi in cul
tura noastră socialistă : 
„Obiectul de artă — si ceva 
asemănător se intîmplă cu 
orice alt produs — creează 
un public care înțelege arta 
și e capabil să aprecieze 
frumosul. Producția produ
ce, așadar, nu numai un o- 
biect pentru subiect, ci și 
un subiect pentru obiect".

Fenomenul interesează în 
programul general de fău
rire a personalității con
temporanului nostru. în 
sfera umanismului revolu
ționar. ideea cunoașterii, a 
dirijării factorilor educativi 
spre formarea unui om cu 
un orizont ideologic si spi
ritual cît mai bogat, este 
constant subliniată de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Recent. în cuvîntarea ros
tită la adunarea oamenilor . 
muncii de la întreprinderea 
de mașini grele din Capita
lă. secretarul general al 
partidului vorbea despre „o 
calitate nouă a oamenilor", 
recomandind concentrarea 
eforturilor pentru transfor
marea calitativă a omului, 
accentuînd asupra nece
sității lărgirii orizontului 
său de pregătire și cunoaș
tere. Literatura participă 
la acest proces esențial si 
ar fi de neimaginat — școala 
avind în această ordine de 
idei un rol important prin 
situarea la un loc corespun
zător a disciplinelor . uma
nistice" — ca omul de azi 
să renunțe la valorile lite
raturii. Cine ar putea con
cepe un atare act ? Fiindcă 
a fi cititor înseamnă a pro
clama superioritatea cul
turii.

Foto : E. Dichiseanu

de 3—5 ani. Pentru necesitățile în
vățămîntului primar și gimnazial se 
vor construi localuri de școli însu- 
mînd circa 1 900 săli de clasă, ce vor 
fi realizate după noi proiecte, imbu- 

. nătățite functional și constructiv, ca 
urmare a sarcinilor trasate de condu
cerea de partid. Printre îmbunătăți
rile aduse să remarcăm comasarea, 
intr-un ansamblu unitar, menit să ac
centueze continuitatea organică din
tre etapa preșcolară și cea școlară, 
a localurilor destinate grădiniței și 
școlii, cum și construirea, in peri
metrul acestui ansamblu, a unei săli 
polivalente în care se vor desfășura 
activități culturale, de educație fi
zică, adunările pionierilor și șoimi
lor patriei etc.

învățămîntul liceal și tehnic-pro- 
fesional va înregistra, de asemehea, in 
1978 o creștere considerabilă a bazei 
salfe materiale. îndeosebi a atelierelor- 
școală pentru activitatea productivă 
și a cabinetelor de specialitate. 
De pildă, prin planul de stat se pre
vede construirea și amenajarea de 
noi spații pentru atelierele-școală, cu 
o capacitate ce însumează 7 000 
locuri de muncă, precum și 500 de 
săli de clasă, cabinete și laboratoare. 
Toate au la bază, de asemenea, noi 
proiecte tip, concepute astfel îneît să 
favorizeze un învățămînt modern, 
întemeiat în bună parte pe activita
tea practică, experimentală, desfășu
rată de fiecare elev in chiar pro
cesul pregătirii sale cotidiene. în 
anul 1978 vor fi construite, de ase
menea, internate școlare cu aproape 
20 000 de locuri.

în sectorul invățămîntului superior 
se prevede darea în folosință a unor 
spații noi în suprafață de 29 mii 
metri pătrați, dintre care o bună 
parte sînt afectați Facultății de me
canică din Cluj-Napoca, Institutului 
de petrol și gaze din Ploiești, Insti
tutului politehnic din Iași etc., și a 
unor cămine studențești, totalizind 
6 000 de locuri, la București, Cluj- 
Napoca, Brașov, Timișoara, Craiova. 
Și aici proiectele după care se con
struiesc noile edificii sînt îmbunătă
țite, în sensul sporirii gradului de 
confort, al creșterii funcționalității 
lor specifice ; între altele, în cămi
nele studențești, fiecărei serii de 
cîte două camere i se atribuie un 
grup sanitar propriu, fapt ce va fa
voriza, după cum afirmă proiectanții, 
desfășurarea în condiții superioare 
a acțiunilor studențești de auto- 
gospodărire. Și încă o particulari
tate : ■ în 1978, din totalul investiții
lor pentru învățămîntul superior, mai

mult de jumătate, adică citea 60 la 
sută, vor fi consacrate dotării cu 
aparate și utilaje.

După cum se poate vedea, statul 
nostru a alocat și în acest an im
portante fonduri și mijloace mate
riale pentru desfășurarea procesului 
instructiv-educativ în condiții cît 
mai bune, inclusiv în localitățile 
unde, împreună cu copii și tineri 
români, școlile asigură invățămînt și 
educație fiilor de oameni ai muncii 
maghiari, germani sau de altă națio
nalitate.

Necesitatea ca toate obiectivele 
incluse în plan să fie realizate la 
termenul prevăzut și în condiții op
time de calitate nu mai are nevoie 
de argumente. Dezvoltarea armonioa
să a tuturor județelor tarii, ca și evo
luția de ansamblu a invățămintului 
nostru, in cuprinsul căreia intensifi
carea activităților practico-productive 
are o pondere remarcabilă, pledează 
pentru ca școala românească de toa
te gradele să primească riguros.1 in 
timpul planificat. întreaga bază ma
terială ce i s-a repartizat prin pla
nul de stat. O asemenea relație este 
cu deosebire valabilă în cazul jude
țelor Timiș, Mureș, Bihor, Harghita, 
Covasna ș.a., unde dezvoltarea 
materiale a învățămîntului va 
gistra și în anul 
înalt.

Pentru împlinirea 
derat, experiența 
denți se cere valorificată 
toate raporturile. Ea a demonstrat, 
din păcate nu o singură dată, că 
ori de cîte ori se întirzie deschide
rea șantierelor si se recurge la 
decalarea termenelor, pentru ca apoi 
să se încerce recuperarea prin 
„asalt" a întîrzierilor, sau cind lip
sesc spiritul gospodăresc si răspun
derea în utilizarea optimă a forței 
de lucru, în folosirea integrală a 
rhaterialelor de construcții, rezulta
tele necorespunzătoare sub raport 
cantitativ și calitativ nu mai pot fi 
evitate. Iată o situație asupra 
reia ar trebui să-și concentreze mai 
mult atenția titularii de plan, 
deosebi cei din județele Arad, Bis- 
trița-Năsăud, Botoșani, Caraș-Seve- 
fin, Constanța, Olt, .Satu Mare, Să
laj. Sibiu etc., care au încheiat anul 
1977 cu importante restanțe in do
meniul construcțiilor pentru învăță- 
mînt. După cum această situație ar 
trebui să se afle și în atenția mi
nisterelor economice, îndeosebi a 
Ministerului Industriei Chimice, Mi
nisterului Industriei Metalurgice. Mi
nisterului Energiei Electrice. Ministe
rului Minelor, Petrolului și Geolo
giei etc., cărora anul 1977 le-a adus 
„titlul", deloc lăudabil, de „corigent 
la construcții școlare".

Anul 1978 poate și trebuie să în
registreze rezultate bune in realiza
rea integfa’ă și la un bun nivel ca
litativ a planului de investiții șco
lare și universitare.

Mihaj IORDANESCU
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Așteptam de multă 
me o premieră cu o 
nouă românească la 
tful de comedie. Ea 

.prezintă acum sub 
„Măseaua de minte",
tind semnătura unui tînăr 
dramaturg al cărui debut 
promițător l-am salutat 
acum 3—4 ani. la televiziu
ne (Personalitate pentru 
concurs) și la Teatrul Na
țional din București (Co
moara din deal).

în „Măseaua de 
Corneliu Marcu se 
dește in continuare 
cupat de problematica ac
tualității. de aducerea în 
scenă a oamenilor zilelor 
noastre, surprinși în mo
mente semnificative pen
tru relevarea procesului de 
desăvîrșire a profilului lor 
moral. Eroii comediei sale 
sint studenți. iaf timpul 
acțiunii este luna de prac
tică a acestora pe un șan
tier. O comedie cu și des
pre tineri, așadar, promi- 
țîndu-ne din primele scene, 
prin schimbul viu de re
plici, prin nota de voioșie 
contaminantă, prin unele 
sugestii de gravitate,, o 
reușită. De ce, totuși, pro
misiunea a rămas neînde
plinită ? De ce, în ciuda 
eforturilor lăudabile ale 
bunilor actori ai Teatrului 
de comedie, 
treptat un 
insatisfacție, 
dezamăgită ?

Asistăm la 
ne. unele amuzante, agrea
bile. în care personajele — 
trei băieți și o fată, la care 
se mai adaugă, pe rind, 
cîte o fată — glumesc, se 
hîrjonesc. se tachinează

minte",
dove- 
preo-

se instalează 
sentiment de 
de așteptare
un șir de sce-

cîntă. dansează, flirtează 
cu măsură, totul cu măsu
ră ; din cind în cind, o notă 
gravă se face auzită, se fac 
referințe la biografia tul
bure a unuia dintre băieți.

de comedie

MARCU

de concep-dispută de idei.
ții, între adepții eficienței 
și cei care.- cu simțul 
perspectivei, vor ca eficien
ta să țină seama de legile 
frumosului. Apoi, unul din-

enunță, se încep — și nu se 
continuă, pentru că auto
rul aduce în scenă mereu 
altceva, iar ceea ce ar 
putut constitui un fir 
unei acțiuni se pierde

ti 
al 
in

de Corneliu

„Măseaua
de minle“

Premieră la Teatrul

biografie care a lăsat urme 
melancolice asupra sufle
tului lui. Din cind în cînd 
apare inginerul, șeful șan
tierului : și tema muncii, a 
responsabilității tinerilor, a 
rolului practicii în desăvir- 
șirea pregătirii lor profe
sionale răsună cu convin
gere în spațiul scenic. La 
un moment dat se naște o

tre tineri, tocmai șeful 
grupului. intră într-o în
curcătură tocmai din prici
na necunoașterii condițiilor 
concrete de lucră de pe 
șantier și de mica lui stin- 
găcie încearcă să profite 
un escroc, un tehnician 
care învîrtește. . se pare, 
afaceri cam necurate pe 
acolo. Dar toate acestea se

scene disparate, adesea in
consistente. Lipsește con
flictul. acel nod central in 
jurul căruia sau pe baza 
căruia să se structureze, 
coerent, amalgamul de sce
ne și în funcție de care 
să se contureze, să se de
finească personajele.

Inconsistente, uneori abia 
schițate, alteori doar enun-

țațe, personajele se indivi
dualizează datorită actori
lor Teatrului de comedie 
— tineri. talentati. cu 
priză la public și care iz
butesc prin convingerea cu 
care iși compun 
cu care trăiesc situațiile, 
cu care rostesc 
să realizeze atmosfera de 
voioșie, chiar de autentici
tate pe alocuri, a spectaco
lului. George Mihăifă, în
deosebi, parcurge o gamă 
bogată de situații și de 
stări, pentru -că și persona
jul său a fost mai generos 
înzestrat de autor. Vladi
mir Găitan, Anca Pandrea, 
Dan Tufaru îi țin o bună 
companie, alături de Maria 
Ploae și Iarina Demiaii, 
conturînd laolaltă imaginea 
unui tineret optimist, vesel 
și serios totodată, in plin 
proces de maturizare, 
demn de toată încrederea. 
„Maturii" apar în scenă 
prin prezenta bine marcată 
a lui 
Aurel
Savu, Candid Stoica si So
rin Gheorghiu — acesta 
din urmă compunind cu 
sobrietate „oaia neagră", 
escrocul.

în decorul sintetic al 
Sandei Mușatescu, care su
gerează. fără schimbări vi
zibile. multitudinea locu
rilor de joc. George Teodo- 
rescu a realizat un specta
col alert. agreabil, cu 
scurte momente de tensiu
ne, dar și cu multe pasaje 
albe. în care bunele inten
ții ale autoru'ui sînt puse 
în valoare fără a-și depăși 
totuși condiția.

rolurile,
replicile,

Silviu Stănculescu, 
Giurumia, Dem.

Margareta BĂRBUȚĂ

S HUNEDOARA. La Casa de 
cultură din Deva a fost orga- 

, nizată o consfătuire, cu carac
ter de schimb de experiență, 
privind activitatea de creație 
desfășurată in anul 1977 de in
ventatorii și inovatorii hunedo- 
reni, pe tărîmul introducerii 
progresului tehnic, ridicării 
productivității muncii, reducerii 
consumurilor specifice de mate
rii prime, materiale, combustibil 
și energie, îmbunătățirii ra'i- 
tătii produselor. Cu acest prilej. 

„ în holul Casei de cultură din 
Deva a fost deschisă o expozi

ție cu realizări din domeniul 
tehnico-știintific ale unor colec
tive hunedorene. (Sabin Iones- 
cu) © BOTOȘANI. Comitetul 
județean pentru cultură și edu
cație socialistă a editat două 
noi tipărituri : „Arc de triumf" 
cuprinde creațiile a peste 40 
poeți — membri ai celor peste 
20 de cenacluri literar-artistice 
din județ : „Drăgușeni — mo
nografie arheologică" — poartă 
semnătura profesorului Aristotel 
Crîșmaru și este rodul activită
ții de cercetare, de peste 3 de
cenii. pe șantierul arheologic al

comunei sale natale, i (Silvestri 
Ailenei) • BISTRIȚ A-NA- 
SAUD. în cadrul etapei de masă 
a Festivalului national .,Cin
tarea Româmei" s-au întîlnit 
formațiile artistice de amatori 
din 14 comune ale județului. La 
Livezile, în fața a peste 500 de 
spectatori, s-a desfășurat con
cursul gen „Cine știe, cîștigă" : 
„La trccutu-ti mare, mare 
viitor". (Gh. Crișan) O IAȘI. 
Consiliu] județean al sindicate
lor și Asociația juriștilor au 
inițiat, pentru luna martie, o'

amplă acțiune de educare ju
ridică a maselor, sub genericul 
„Educația juridică — compo
nentă majoră a activității sindi
catelor". întrecerile fazei inter- 
comunale a Festivalului națio
nal „Cintarea României" conti
nuă în județ pe centre inter- 
cooperatiste. Cea de-a 4-a con
fruntare la acest nivel a avut 
loc la Belcești. (Manole Corcaci).

t IJ V ! țj K L,

O DOLJ. Prin grija Casei 
agronomului din Craiova a apă
rut un nou set de tipărituri : 
„Producerea legumelor în gos
podăriile populației", „Fert'li- 
zarea viței de vie pe nisipuri", 
„Cultura tomatelor timpurii în 
solarii". în foaierul Naționalu
lui craiovean au fost organizate 
expozițiile „Afișe cu tematică 
rutieră" și „Desene și picturi pe

teme de circulație" care în
mănunchează lucrări realizate de 
elevii Liceului de artă. Școlii 
populare de artă ș.a. (Nicolae 
Băbălău) • GALATI. Teatrul 
muzical „N. Leonard" din Galați 
a prezentat. în premieră spec
tacolul cu opereta „Prințesa 
circului" de Kalman. (Regia — 
Paul Mihail Ionescu ; scenogra
fia — Simion Mărculescu ; diri
jor — Silviu Zavulovici : maes
tru de cor — Carmen Capato- 
Velincov : coregrafia — Vene
ra Gherman). în comuna Tudor

Vladimirescu s-a desfășurat 
spectacolul-dezbatere „Ritmuri
le dansului popular" cu parti
ciparea formațiilor comunei 
gazdă și a celor învecinate. (Dan 
Plăeșu) • TULCEA. în cadrul 
celei de-a doua ediții a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei" a avut loc trecerea în re
vistă a formațiilor artistice de 
amatori din așezămintele cultu
rale ale județului. Desfășurată 
pe centre — la Murighiol, Lun- 
cavița. Izvoarele, Peceneaga, 
Măcin, Topologu și Ceamurlia

de Jos — această manifestare 
artistică a încheiat ediția a șap
tea a sărbătorii satului nord- 
dobrogean „Iarna tuiceană". (E. 
Mihăilescu) • VASLUI. în mu
nicipiul Birlad, în cadrul etapei 
de masă a celei de-a doua ediții 
a Festivalului national „Cintarea 
României" a fost inițiat un con
curs „Dialog pe aceeași scenă", 
la care participă formațiile de 
toate genurile din școli gene
rale. licee, întreprinderi indus
triale și instituții. (Crăciun 
Lăluci).
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Domnule președinte,
România, prin intermediul dumneavoastră, a binevoit să se alăture eve

nimentului pe care l-au constituit recentele alegeri prezidențiale din Se
negal.

Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru această atenție prietenească și 
să vă transmit, la rîndul meu. urările noastre de prosperitate și fericire 
poporului român, precum și de succes in politica dumneavoastră de des
chidere și de apropiere față de țările iubitoare de pace și libertate.

Cu cea mai înaltă considerație,

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Președintele Republicii Senegal

Sosirea unei delegații economice
guvernamentale din R.P. Chineză

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada 
R. 0. Germane

La invitația ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, joi după- 
amiază a sosit în Capitală o delega
ție economică guvernamentală din 
Republica Populară Chineză, condusă 
de Wang Li, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Cronica zilei
Joi dimineața, Vasile Gliga. adjunct 

al ministrului afacerilor externe, l-a 
primit pe Joseph Francis Conceicao, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Singapore 
in Republica Socialistă România, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★ ,
Joi a avut loc la Ministerul Afa

cerilor Externe parafarea acordtilui 
de colaboiare culturală și științifică 
între Republica Socialistă România 
și Regatul Spaniei. Acordul preve
de dezvoltarea relațiilor de colabo
rare in domeniile învățămîntului, 
științei, culturii, sănătății, presei, ra
dioului și televiziunii, sportului și 
turismului, deschiderea de lectorate 
de limbă și literatură, pe bază de 
reciprocitate, schimburi de materiale 
documentare și alte acțiuni in sco
pul unei mai bune cunoașteri reci
proce. Din partea română, docu
mentul a fost parafat de Dumitru 
Trancă, director în M.A.E., iar din 
partea spaniolă — de către Jose 
Antonio Vaca de Osma, subdirector 
în M.A.E, al Spaniei.

★
Președintele Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, Miu Dobrescu. 
a avut o întîlnire. joi dimineață, cu

Pedeapsă meritată
Tribunalul județean Harghita a 

condamnat la pedeapsa cu moartea, 
pentru săvirșirea infracțiunii de 
omor deosebit de grav, pe numitul 
Băleanu Gheorghe, infractor recidi
vist, care a omorit, in scop de jaf. 
trei persoane. .... .. ..

Hotărirea de: condamnare a fost 
confirmată de Tribunalul Suprem,

Cererea de comutare a pedepsei 
cu moartea fiind respinsă, hotărirea 
a fost executată.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 martie. In țară. : Vreme relativ 
rece. Cerul va fi variabil mai mult 
noros in nordul și estul țârii, unde vor 
cădea precipitații locale mal ales sub 
formă de lapoviță și ninsoare. In cele
lalte zone, precipitații izolate. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între minus 5 și plus 5 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
cele maxime vor oscila între 2 și 12 
grade, local mai ridicate la sfirșitul in
tervalului, Ceață slabă dimineața și 
seara. In București : Vreme relativ rece 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații slabe. Vînt moderat. Tem
peratura in creștere ușoară la sfirșitul 
intervalului.

Repartizarea mai bună
(Urmare din pag. I)
asigura măsurarea realistă a eficien
tei întregii activități economice a 
fiecărei întreprinderi, legarea mai 
strinsă a cointeresării materiale de 
beneficiile obținute, de contribuția 
efectivă a fiecărui colectiv la crearea 
venitului național, la asigurarea re
surselor materiale pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării.

Sarcinile deosebit de complexe pe 
care le pune etapa actuală, măsu
rile de reorganizare pe baze noi a 
activității economico-financiare, alte 
sarcini majore privind perfecționarea 
conducerii și organizării activității 
economico-sociale impun ca în fie
care post de răspundere — mai ales 
cînd este vorba de conducerea unor 
ramuri sau a economiei — să se afle 
oameni cu o temeinică pregătire po
litică, care au o bogată experiență 
practică, acumulată de-a lungul ani
lor prin legătura nemijlocită cu pro
blemele vii, complexe ale construcției 
socialiste.

S-a dovedit în practica noastră că, 
pe măsura creșterii continue a rolu
lui conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate, a devenit o 
necesitate majoră cerința ca în mun
ca de conducere să se afle un nu
măr tot mai mare de cadre cu expe
riență în activitatea concretă de 
partid. Aceasta constituie, de fapt, o 
expresie a procesului de continuă 
întărire a rolului conducător al 
partidului, reprezintă o garanție a 

oaspeții au fost întîmpinați de 
Gheorghe Boldur, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, am
basadorul Republicii Populare Chine
ze la București, membri ai ambasa
dei. (Agerpres) 

ministrul culturii din Turcia, dr. 
Ahmet Taner Kișlalî, care ne vizi
tează țara.

în cadrul întîlnirii s-a procedat la 
un schimb de informații privind viața 
cultural-artistică din cele două țări, 
au fost abordate probleme ale colabo
rării bilaterale în domeniul culturii, 

.evidențiindu-se noi posibilități de 
dezvoltare și diversificare a acestei 
colaborări.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, un grup de 
reprezentanți ai organizațiilor negu
vernamentale japoneze, printre care 
Ayako Ishii, membră a prezidiului 
Asociației femeilor din Japonia și a 
F.D.I.F., Keizo Fujii, medic, director 
general-adjunct al Consiliului japo
nez împotriva bombelor atomice si 
cu hidrogen, Cheiko Watanabe, vic
timă a bombardamentului atomic de 
la Nagasaki, au fost oaspeți ai comi
tetului în perioada 3—8 martie.

Oaspeții au avut convorbiri la Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste. Uniunea 
Generală a Sindicatelor, Asociația de 
prietenie România-Japonia si au vi
zitat obiective economice si social- 
culturale din Capitală. (Agerpres)

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
lo.uo Telecinemateca
12.15 Corespondenții județeni transmit...
12.30 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limba franceză .
11,00 Emisiune in limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Film serial pentru copii : Cuore
19.30 Telejurnal
19,50 Viața in lumina normelor eticii și 

echității socialiste
20.15 Film artistic : „Secerișul roșu“. 

Premieră TV.
21,55 Atelier de creație literar-artistlcă
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17,00 „Agronomii". Reportaj realizat la 
Institutul agronomic „N. Bălcescu"

17.15 Poriativ. Moment muzical Franz 
Schubert

17.50 Radar pionieresc
18.15 Ora veselă
19,10 Cintece patriotice și revoluționare
19.30 Telejurnal
19.50 Treptele afirmării
20.30 Flacăra vie a științei : acad. Con

stantin Budeanu (electrotehnist)
21,00 Telex
21,05 Blocnotes — informații' utilitare
21,55 Telerama-sport

îndeplinirii cu maximă eficiență a 
hotăririlor adoptate, a liniei politice 
a partidului.

Măsurile organizatorice și de 
cadre adoptate recent de conducerea 
partidului reflectă, totodată, o prac
tică cuientă, demult încetățenită, în 
stilul de muncă al conducerii de că
tre partid. Astfel, în condițiile înde
plinirii unui volum cit mai mare și 
divers de sarcini, principiul stabili
tății cadrelor este împletit, sistema
tic, cu cel al transferului pe
riodic al cadrelor, conform cerin
ței ca activiștii de partid să cunoas
că specificul muncii de stat, iar ac
tiviștii de stat — pe cel al muncii de 
partid. Aceasta constituie o premisă 
pentru acumularea experienței mul
tilaterale necesare soluționării opti
me a problemelor complexe pe care 
le ridică viața socială, conducerea 
științifică a societății. Numai într-o 
asemenea concepție largă, unitară, 
evitîndu-se unilateralizarea se pot 
asigura în toate sectoarele cadre ca
pabile să îmbine armonios în munca 
lor pregătirea teoretică, experiența 
politică și practică, să promoveze 
spiritul novator al partidului în toate 
domeniile construcției socialiste.

Hotărîtoare pentru ducerea la în
deplinire a sarcinilor stabilite de 
partid pentru dezvoltarea eco
nomiei, a celorlalte domenii de acti
vitate. pentru exercitarea eficientă a 
funcției de conducere s-au dovedit a 
fi legătura strinsă cu oamenii mun
cii, prezența vie în mijlocul acestora,

La Ambasada R.D. Germane din 
București a avut ioc. joi dimineața, 
prezentarea de condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață a tovară
șilor Werner Lamberz, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. și Paul Markowski, mem
bru al C.C.. șeful Secției relații in
ternaționale a C.C. al P.S.U.G.

Au prezentat condoleanțe tovarășii 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.

Concursuri de admitere 
în instituțiile militare de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale or
ganizează concursuri de admitere 
pentru anul școlar 1978/1979. in ur
mătoarele instituții militare de in- 
vățămînt : Academia militară — 
facultățile tehnice : Institutul de 
medicină și farmacie din București 
— Facultatea de medicină milita
ră ; Institutul de marină ..Mircea 
cel Bătrîn" — secțiile de marină 
militară ; școlile militare de ofițeri 
activi ; școlile militare de maiștri 
și subofițeri ; liceele militare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una din

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Etica și echitatea în sport
Protest împotriva protestelor

într-o vreme protestul intrase cu 
drept de lege nescrisă in arenele 
noastre de fotbal. A apărut însă 
cartonașul galben și l-a mai scos 
ceva din „drepturi", dar nu l-a 
alungat definitiv — cum ar fi fost 
firesc și necesar. Așa se face că, 
în jurul balonului rotund, cu pe
tice alb-negre, se aud tot felul de 
proteste : protestează jucătorul 
împotriva unei decizii de arbitraj : 
protestează antrenorul de pe banca 
sa. și conducătorul echipei la ca
bină ori pe drumul spre cabină. în 
fața aceluiași arbitru ; protestează 
spectatorul din tribună ; protestea
ză un fotbalist dintr-o echipă pen
tru faultul de joc ce i l-a făcut co
legul său din formația adversă și 
tot așa mai departe. Forma obiș
nuită a protestului este vocifera
rea, adesea însoțită de o pantomi
mică atît de expresivă incit țifna 
celui supărat și intenția lui jigni
toare se văd cu ochiul liber pînă 
și din cel mai îndepărtat colț al 
tribunei. Mai întîinim și alte forme 
de protest — pe care nu le mai 
numim pentru că sînt prea fla
grante și, încâlcind grav regulamen
tul, sînt sancționate ca atare — 
pe loc ori, ulterior, de comisia de 
disciplină. Noi ne referim în aces
te rinduri la forma simplă a pro
testului — devenită ațîf de banală, 
incit in. cele mai multe- cazuri este 

1 trecută cu vederea ,și răminc nepe
nalizată.

Un exemplu: duminica trecută, 
Ia Satu Mare, un fotbalist localnic 
enervat și obraznic — Kaizer — a 
protestat vehement la o decizie, ba 
chiar a adresat insulte arbitrului 
Ilie Urdea. care arbitru s-a mulțu
mit să-i arate cartonașul galben și 
să ..explice" după meci că — ve
deți dumneavoastră — băiatul a 
avut un moment de nervozitate.

Alt exemplu : în derbiul etapei de 
miercuri, dinamoviștii au intrat ne 
teren cu tactica (devenită reușită 
pînă la urmă) de a anihila încă din 
„fașă" combinațiile pe care le reu
șește de obicei jucătorul Rădulescu 
de la Sportul studențesc. Deseori 
însă această tactică nu le reușea 
decit prin fault. Nu e vorba de 
faulturi — spunea cineva la masa 
presei — nu vedeți că Rădulescu 
nu protestează ?

a cadrelor
permanenta consultare cu muncito
rii, țăranii, intelectualii. Pentru fie
care activist, pentru fiecare cadru 
de conducere, a urma strălucitul 
exemplu pe care il oferă și in această 
privință secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
constituie un imperativ fundamental. 
Partidul nostru cere cadrelor care 
îndeplinesc funcții de răspundere, 
indiferent în ce domeniu lucrează,, să 
acționeze in permanență ca activiști 
politici, în strinsă conlucrare cu oa
menii , muncii, să explice acestora 
conținutul științific al politicii parti
dului, hotărîrile de partid și de stat, 
să constituie un exemplu in lupta 
pentru înfăptuirea Programului parti
dului, de slujire cu devotament și 
abnegație a intereselor poporului, a 
cauzei socialismului- și comunismului.

A conduce înseamnă a repartiza 
mai bine forțele, cadrele, în funcție 
de necesitățile fiecărei etape. Tocmai 
de aceea, ansamblul de măsuri adop
tate în ședința de lucru a C.C. al 
P.C.R. relevă înaltul spirit de Răspun
dere cu care Partidul Comunist Ro
mân își îndeplinește rolul de forță po
litică conducătoare a societății noastre, 
consecvența cu care acționează pen
tru promovarea noului, pentru îm
bunătățirea formelor de organizare 
și conducere, pentru creșterea efi
cienței tuturor pirghiilor și mecanis
melor sociale, in vederea progresului 
tot mai accelerat al patriei noastre 
socialiste, a ridicării întregului popor 
la un nivel tot mai înalt de civili
zație și bunăstare. 

al P.C.R.. Ștefan Andrei, membru 
sup'eant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Du
mitru Turcus. adjunct de sef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. și Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Cei prezenți au păs
trat un moment de reculegere în fata 
portretelor îndoliate ale defunctilor 
și au semnat în cartea de condo
leanțe.

(Agerpres)

aceste instituții militare de învăță- 
mînt vor depune cereri de înscrie
re. pînă la 20 aprilie 1978. la cen
trele militare județene (de sector) 
pe raza cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare la con
dițiile de selecționare, documentele 
necesare pentru admiterea la con
curs. disciplinele și probele con
cursului de admitere și alte de
talii, cei interesați se pot adresa 
comandanților de garnizoane si 
centrelor militare județene (de sec
tor) pe raza cărora locuiesc.

Si ultimul exemplu, de la același 
derbi cîștigat merituos de Dinamo 
— cum scriam și ieri : comentind 
cele două faze controversate, cînd 
arbitrul Rainea (prea plin de el și 
teribilist în această evoluție în 
Capitală) anulase un gol si dictase 
un penalti în defavoarea echipei 
universitare — unii spectatori spu
neau : „n-a greșit arbitrul, căci 
altfel ar fi protestat studenții !*’.

Ce ilustrează aceste cîteva exem
ple. din foarte multe care ar fi 
putut fi evocate în Ideea în care 
discutăm ? Că atîta s-â deformat 
optica despre etica sportivă, incit 
unii arbitri acceptă vociferările și 
gesturile de împotrivire ca pe ma- 
nifesări inevitabile luptei. unii 
spectatori socotesc firesc să se pro
testeze la o decizie ce nu con
vine. iar atunci cind sportivii au 
o conduită normală și nu protes
tează ii interpretăm altfel. Etica 
nouă in sport nu poate admite 
însă și nu trebuie să admită pro
testul in arenă sub nici o formă. 
Reacția de arici supărat dezvăluie 
lipsuri în educația sportivului și nu 
poate fi permisă. Ca să nu mai 
vorbim că asemenea atitudine con
travine regulilor jocului sau că 
este inutilă, intrucît nici un arbi
tru, spre exemplu, nu-și va schim
ba o decizie (chiar greșită) pentru 
că jucătorii- nu-sînt de acord- cu 
ea ! Dar nu ne propunem noi. 
aici, să facem educație fotbaliști
lor cu vorbe și sfaturi. Este datoria 
celor ce se ocupă direct de fotba
liști să-i obișnuiască o dată pentru 
totdeauna cu disciplina deplină, 
necondiționată. în tot timpul jocu
lui ; este datoria arbitrilor să amen
deze pe loc. cu fermitate. orice 
protest sau încercare de protest. 
Și nu numai cu cartonașul galben. 
Pentru proteste, în alte țări se 
arată recalcitrantului direct culoa
rea roșie ce-1 trimite pe banca de 
reflecție. De ce nu s-ar proceda și 
la noi astfel 7 Pentru că este 
timpul să instaurăm definitiv cu
ratul spirit al sportivității în toate 
arenele noastre. Nu numai in cele 
de fotbal, ci în sport în general, 
în acest nobil scop am exprimat 
și noi acest protest necesar împo
triva protestelor de pe stadioane !

G. MITROI

în. cîteva rinduri
• Au continuat întrecerile turneu

lui international de hochei pe gheață 
organizat de federația de specialitate 
din R. D. Germană.

Selecționata României a obținut o 
categorică victorie cu scorul de 12—4 
(3—1, 6—3, 3—0) în meciul susținut 
la Berlin cu formația Japoniei, cea 
care, cu o zi în urmă, terminase la 
egalitate cu redutabila reprezentativă 
a țării-gazdă.

• în runda a 3-a a turneului in
ternațional de șah de la București 
s-au terminat doar 4 partide, arbitrii 
consemnind tot atîtea remize în in- 
tîlnirile : Minev-Alburt. Lukacs-Un- 
gureanu. Vaisman-Bellon și Adamski- 
Stoica. Rezultate din partidele între
rupte în primele două runde : Ungu- 
reanu-Bellon 1—0 ; Vaisman'-Alburt 
0—1; Șubă-Minev remiză. în clasa
ment conduce marele maestru sovie
tic L. Alburt. cu 2.5 puncte, secun
dat de șahistul român Valentin 
Stoica — 2 puncte.

• Meciurile disputate ieri în cam
pionatul republican de polo pe apă 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Rapid — Voința Cluj-Napoca 
11—3 ; Dinamo — Progresul 11—4 ; 
Clubul Nautic Universitar — Crișul 
Oradea 7—4.

★
Turneul international de polo pe 

apă disputat in Capitală a fost cîști
gat de echipa Ruda Hvezda Kosice 
(Cehoslovacia), urmată de Ada-Kir- 
jali (Bulgaria), Rapid II și Clubul 
sportiv școlar.

România socialistă se pronunță ferm pentru

Unificarea pașnică, independentă a Coreei - 
cauză dreaptă, aspirație fierbinte 

a întregului popor coreean
Poporul român prețuiește în mod 

deosebit relațiile de frățească prie
tenie și colaborare, de solidaritate 
militantă cu poporul coreean, ma- 
nifestindu-și profunda satisfacție 
față de cursul dinamic, de evoluția 
mereu ascendentă a acestor relații. 
Deși Republica Socialistă România si 
Republica Populară Democrată Co
reeană sînt situate Ia mari distante 
geografice una de alta, cele două po
poare sînt de multă vreme legate 
prin sentimente de stimă si prețuire 
reciprocă, ce își au izvorul in. insâși 
dezvoltarea lor istorică. în trecutul 
lor de luptă eroică, plină de sacrifi
cii împotriva dominației si asupririi 
străine, pentru eliberarea națională si 
socială, se simt aproape, umăr la 
umăr, ca tovarăși pe care îi apropie 
strîns comunitatea de orînduire si de 
ideologie, telurile comune ale făuri
rii noii societăți, idealurile supreme 
ale socialismului si comunismului.

Relațiile multilaterale româno-co- 
reene își găsesc o concludentă ilus
trare în extinderea si adîncirea con
tinuă a conlucrării pe plan politic, 
economic, tehnico-stiințific și cultu
ral. ca și în sfera vieții internațio
nale. O inriutire hotărîtoare în acest 
sens exercită legăturile de solidari-, 
tate revoluționară si colaborare to
vărășească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea. întîlnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Kim Ir Sen, la 
Phenian, in 1971, și la București, in 
1975. s-au înscris ca momente me
morabile. de o deosebită însemnătate 
în întărirea prieteniei și colaborării 
dintre țările și partidele noastre. 
Tratatul de prietenie și colaborare, 
care poartă semnăturile celor doi 
conducători de partid și de stat — 
marcind un moment de importanță 
istorică in dezvoltarea relațiilor din
tre popoarele, partidele și statele 
noastre — constituie o puternică 
bază politico-juridică. un cadru din 
cele mai fertile pentru intensificarea 
pe mai departe a acestor relații.

Ca prieten devotat, poporul român 
și-a manifestat față de poporul co
reean solidaritatea frățească atit în 
perioada războiului de apărare a 
patriei contra agresiunii imperia
liste, cit și apoi în anii recon
strucției. dezvoltînd larg o fructuoasă 
colaborare, pe multiple planuri, cu 
Coreea democratică și populară. 
Succesele remarcabile obținute de 
poporul coreean în opera de edifi
care a socialismului, în făurirea 
unui puternic si modern potențial 
economic. în înflorirea științei si cul
turii naționale. în ridicarea nivelului 
de trai al maselor — ca urmare a 
aplicării creatoare a marxism-leni- 
nismului la condițiile concrete ale 
Coreei — toate acestea bucură 
din inimă ponorul român, card
ie urmărește cu cel mai viu in
teres și profundă satisfacții, tot așa 
după cum realizările României socia
liste sînt salutate cu bucurie de prie
tenii coreeni.

în condițiile în care in Nordul țării 
se desfășoară intr-un ritm susținut 
munca pașnică, activitatea construc
tivă. cu atit mai puternic se mani
festă aspirația, pe deplin îndreptățită, 
a poporului coreean de a-si restabili 
unitatea națională, de a trăi într-o 
singură țară, de a păși unit pe calea 
unei vieți libere, prospere, depășind 
Împărțirea artificială și arbitrarie, 
eliminînd toate consecințele războ
iului ce a însîngerat pămîntul Coreei. 
Se poate, astfel, spune că înfăptuiri
le de seamă ale R.P.D. Coreene 
în 'toate 
constituie 
un factor

domeniile de activitate 
un puternic stimulent, 
profund mobilizator in

lupta națiunii coreene îndreptată spre

Adunare de solidaritate cu lupta poporului coreean
La întreprinderea „Autobuzul" din 

Capitală a avut loc. joi după-jamia- 
ză, o adunare de solidaritate cu lup
ta poporului coreean pentru înfăp
tuirea idealului național de reuni
ficare pașnică și independentă a pa
triei, în legătură cu recentul memo
randum al Guvernului R.P.D. Core
ene. care denunță și condamnă con
cepțiile separatiste ale autorităților 
sud-coreene, manevrele acestora de 
permanentizare a scindării țării. Or
ganizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Asociația de 
prietenie româno-coreeană. aduna
rea a fost deschisă de tovarășul Ni
colae Ganea, prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 5.

Luînd cuvintul, Gheorghe Dumi
tru, directorul întreprinderii, a spus 
că România socialistă este deplin 
solidară cu cauza dreaptă a poporu
lui coreean de reunificare a patriei. 
Tara noastră a sprijinit și sprijină 
în mod hotărit politica justă și con
structivă promovată de Partidul 
Muncii din Coreea, inițiativele și 
propunerile Republicii Populare De
mocrate Coreene menite să ducă la 
împlinirea aspirațiilor vitale, pe de
plin legitime, ale întregii națiuni co
reene de reunificare independentă și 
pașnică a patriei, fără nici un a- 
mestec din afară.

Vorbitorul a scos, totodată, în e- 
vidență s'prijinul României socialiste 
la O.N.U. și in alte foruri interna
ționale pentru respectarea dreptului 
sacru, inalienabil al poporului core
ean de a hotărî în mod de sine stă
tător asupra destinelor sale, de a-și 
reunifica țara in mod independent. 

realizarea unificării pașnice, inde
pendente și democratice a. patriei 
sale, pentru angajarea întregului po
por pe un drum nou. pe făgașul unei 
evoluții democratice.

Aceste năzuințe ale poporului co
reean. marele său obiectiv national 
— reunificarea pașnică, democra
tică a patriei — se bucură de 
sprijinul consecvent și deplina 
solidaritate a partidului, poporu
lui și statului nostru. Așa cum 
se știe, prin întreaga sa poli
tică externă. România socialistă se 
pronunță cu neabătută , consecventă 
pentru respectarea dreptului impres
criptibil al fiecărei națiuni de a-și 
hotărî de sine stătător destinele, 
aceasta constituind un comandament 
primordial al epocii noastre, funda
ment și chintesență a insăsi făuririi 
unei lumi mai bune si mai. drepte. 
Națiunea coreeană a fost dintotdea- 
una și continuă să fie o națiune unică 
și este întru totul legitimă aspirația 
poporului coreean din partea de Nord 
și din cea din Sud a țării de a-și re
face unitatea națională.

Tocmai pornind de la această 
realitate inexotabilă. de la necesita
tea imperioasă ca reunificarea patri
ei să fie opera co.eennor înșiși. Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, președintele Kim Ir Sen au pre
zentat in .repetate rinduri. pe baza 
urtei temeinice analize a situației 
existente in prezent pe pămintul 
coreean, propuneri concrete, realiste, 
menite să ducă la slăbirea încordării 
și eliminarea stării de confruntare 
dintre Nord și Sud. la retragerea 
neîntirziată a trupelor străine stațio
nate in zona sudică și desființarea 
bazelor militare străine amplasate 
aici, la restabilirea legăturilor si îm
bunătățirea relațiilor dintre cele 
două părți ale țării, ca tot atîția 
pași indispensabili pe calea împlini
rii idealului național al reunificării 
pașnice și democratice. Aceste iniția
tive și propuneri au fost salutate cu 
satisfacție și amplu susținute de țara 
noastră, care le-a apreciat și le 
apreciază, pe bună dreptate, ca un 
program întru totul rațional, cores- 
punzînd pe deplin năzuinței po
porului coreean de a pune capăt di
vizării țării, de a trăi de sine stătător 
și a înainta pe drumul progresului 
economic și social, in cadrul unui stat 
național unitar liber și independent. 
„România — arăta în acest sens to
varășul Nicolae Ceaușescu — a spri
jinit și sprijină în nu.d hotărit poli
tica justă și constructivă promovată 
de Partidul Muncii din Coreea, ini
țiativele și propunerile Republicii 
Populare Democrate Coreene menite 
să ducă la împlinirea aspirațiilor na
ționale, pe deplin legitime, ale în
tregii națiuni coreene, de unificate 
independentă, și ...pașnică a patriei, 
fără nici un amestec din afară**.

Propunerile R.P.D. Coreene îndrep
tate spre realizarea aspirațiilor na
ționale au întrunit, de asemenea, 
sprijinul a numeroase alte țări și 
popoare, sprijin exprimat și cu pri
lejul Conferinței mondiale de la 
Bruxelles pentru reunificarea inde
pendentă și pașnică a Coreei, la care 
au participat delegații și organizații 
social-politice din intreaga lume, so
lidare cu cauza dreaptă a poporului 
coreean ; împlinirea, zilele trecute, a 
unui an de la acest important eveni
ment a fost marcată de opinia publi
că progresistă prin evidențierea din 
nou a însemnătății deosebite pe care 
o prezintă soluționarea acestei pro
bleme acute, arzătoare, a reunificării 
poporului coreean.

în profund coritrast cu aceste po
ziții constructive, elementele separa
tiste de la Seul, grupate în jurul 

prin eforturile proprii, fără nici un 
amestec străin.

Directorul întreprinderii „Autobu
sul" a subliniat apoi că poporul ro
mân urmărește cu sentimente de 
caldă simpatie, prietenie și satisfac
ție succesele remarcabile pe care po
porul coreean le obține sub condu
cerea Partidului Muncii d'n Coreea 
în opera de edificare a socialismu
lui, în industrializarea țării, moder
nizarea agriculturii. în dezvoltarea 
învățămîntului și culturii. în ridica
rea nivelului său de trai material 
și spiritual.

întîlnirile și convorbirile rodnice 
care au avut loc între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir Sen. secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, au constituit eve
nimente de o însemnătate deosebită 
în cronica raporturilor de prietenie 
tradițională frățească dintre parti
dele și țările noastre, dintre poporul 
român și poporul coreean.

în încheiere, vorbitorul a transmis 
poporului coreean urarea frățească 
de a obține noi succese în activita
tea consacrată înfloririi și întăririi 
R.P.D. Coreene. în lupta pe care o 
duce pentru reunificarea pașnică a 
patriei.

Luînd cuvintul, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Sin In 
Ha, a exprimat Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului ro
mân, personal tovarășului Nicolae 

„președintelui" Pak Cijan Hi. pre
cum și sprijinitori; lor din afară 
urmăresc, prin diferite manevre, să 
perpetueze divizarea Coreei, inclusiv 
prin încercarea de a acredita ideea 
existentei „a doua Coree". Fără în
doială. perseverind pe calea scindării 
tării, regimul de la Seul încearcă să 
înăbușe glasul forțelor democratice. 
Realitatea atestă însă că, in pofida 
intensificării i măsurilor represive, 
forțele patriotice din Coreea de Sud 
își extind acțiunile și manifestările 
în sprijinul unității naționale.

România susține întru totul poziția 
guvernului R.P.D. Coreene, care. în 
memorandumul dat recent publici
tății, denunță tentativele regimului 
de la Seul îndreptate' spre menține
rea pentru totdeauna a scindării Co
reei; in flagrantă contradicție cu 
mersul istoriei ; pe bună dreptate, așa 
cum se arată în memorandum, este 
de neconceput ca o tară ce a rămas 
unită de-a lungul mileniilor să fie 
împărțită în două — într-o epocă 
în care toate națiunile lumii, mari 
și mici. înaintează spre unitate, in
dependentă și suveranitate. Totodată, 
memorandumul condamnă acțiunile 
pe plan militar din sudul Coreei. De- 
nunțînd manevrele organizate în 
aceste zile in ,Coreea de Sud — cele 
mai ample din intreaga perioadă de 
la încheierea armistițiului — recenta 
declarație a Ministerului de Externe 
al R. P. D. Coreene arată, in mod 
îndreptățit, că ele constituie „o gravă 
violare a păcii și securității in Co
reea și în Asia, o provocare la adresa 
întregului popor coreean și a popoa
relor iubitoare de pace din intreaga 
lume, care doresc unificarea pașnică 
a Coreei**. Este evident că organiza
rea unor acțiuni militare de aseme
nea anvergură se află intr-un pu
ternic contrast cu cerințele stabilirii 
unui climat de destindere și înțele
gere, care să favorizeze cauza unifi
cării — ceea ce reliefează și mai 
mult caracterul provocator al acestor 
manevre, de natură să sporească în
cordarea și să primejduiască pacea 
din această parte a lumii.

întreaga evoluție a evenimentelor 
arată, fără putință de îndoială, că 
unica modalitate de normalizare a 
situației, de restabilire a liniștii și de 
creare a condițiilor ca poporul co
reean să-și poată concentra toate 
eforturile în direcția muncii pașnice, 
constructive o constituie acceptarea 
propunerilor formulate de R.P.D. Co
reeană pentru impulsionarea proce
sului de reunificare. Aceasta este și 
poziția consecventă a României so
cialiste. care se pronunță cu toată 
fermitatea in sprijinul realizării

. dezideratului legitim al poporului 
coreean de unificare democratică și 
pașnică a patriei sale-

' ' Animat'' de ’ Cele mai calde sen ti-' 
mente fată de poporul Coreei prie
tene — reafirmate si cu prilejul nou
lui schimb de mesaje dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
în aceste zile, cînd țara noastră l-a 
avut ca oaspete pe tovarășul Kim 
long Nam, membru supleant al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, trimi
sul personal al președintelui R.P.D. 
Coreene — poporul român isi expri
mă. din nou. întreaga solidaritate cu 
aspirațiile fierbinți ale coreenilor de a 
trăi intr-o patrie reunificată. liberă 
și prosperă, afirmîndu-si. totodată, 
hotărirea de a face totul pentru 

adîncirea continuă a prieteniei și 
colaborării multilaterale româno- 
coreene. spre binele reciproc. în in
teresul cauzei generale a socialismu
lui, păcii și înțelegerii în lume.

«. CAPEESCU

Ceausescu. recunoștința profundă 
pentru solidaritatea militantă cu 
cauza dreaptă a poporului coreean, 
subliniind că această solidaritate 
este o mărturie a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre țările, și 
popoarele noastre, la a căror dezvol
tare un rol hotărîtor l-au avut și il 
au întîlnirile și convorbirile rodnice 
de la Phenian și București, dintre 
tovarășii Kim Ir Sen și Nicolae 
Ceaușescu.

Vorbitorul a înfățișat apoi pe larg 
propunerile conținute in memoran
dumul R.P.D. Coreene, care demas
că și condamnă manevrele vizind 
permanentizarea actualei scindări a 
țării și reafirmă poziția justă a 
R.P.D. Coreene de împlinire a idea
lului național de reunificare a pa
triei. Ambasadorul R.P.D. Coreene a 
arătat că problema coreeană, potri
vit propunerilor făcute de tovarășul 
Kim Ir Sen. trebuie să fie rezolvată 
de către poporul coreean însuși, fără 
nici un amestec din afară, pe baza 
principiului autodeterminării, a e- 
xercitării dreptului sacru de suve
ranitate. El a exprimat convingerea 
că forțele progresiste din intreaga 
lume se vor opune tuturor mane
vrelor scizioniste și vor 'acorda un 
sprijin activ luptei pentru unifica
rea independentă și pașnică a pa
triei.

în încheiere, ambasadorul coreean 
a transmis poporului român urarea 
de a obține noi succese in înfăptui
rea mărețelor obiective de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României.

® O „ENCICLOPE
DIE A ȚĂRILOR ÎN CURS 
DE DEZVOLTARE" a 
editată la Belgrad. Lucrarea, 
care însumează 3 500 pagini, o- 
feră date esențiale privitoare la 
potențialul economic, bogățiile 
naturale, gradul de dezvoltare 
al forțelor de producție, planu
rile de dezvo’tare economică și 
socială, produsele de import
export. intr-un cuvînt informa
ții de larg interes pentru coope
rarea țărilor in curs de dezvol
tare atit între ele. cit și cu ce
lelalte state ale lumii. Lucrarea, 
publicată în nouă limbi, este în
soțită de hărți politico-economi- 
ce. Sînt incluse, de asemenea, 
adresele a 300 000 de întreprin
deri din aceste țări.

• CÎȚI LOCUITORI 
VA AVEA TERRA LA 
SFIRȘITUL SECOLULUI, 
în jurul anului 2 000 populația 
globului va fi de 5,5—6.8 miliar
de de oameni — apreciază un 
specialist de Ia Centrul pentru 
cercetări demografice Harward 
(S.U.A.). Această cifră este cu 
circa un miliard mai mică do- 
cit cea avansată anul trecut de 
experți ai Organizației Națiuni
lor Unite și se întemeiază pe 
statistici oficiale din diferite 
țări. Datele estimative atestă, 
astfel o încetinire apreciabilă a 
ritmului de creștere a popu
lației pe planeta noastră — de 
la 1,9 la sută în 1970, la 1,7 la 
sută in 1977.

• ORDINATORUL ÎN
VAȚĂ SĂ VORBEASCĂ. 
Deocamdată, omul dialoghează 
cu computerul prin intermediul 
claviaturii ; dar. desigur, ar fi 
mult mai comodă și mai rapidă 
„convorbirea" obișnuită. Urmă
rind acest obiectiv, constructorii 
de mașini electronice au reali
zat aparate care „înțeleg" și 
„răspund" la graiul omului, cum 
sînt cele folosite in diferite 
sectoare de servire a populației 
— de la vînzarea biletelor de 
avion, pînă la informațiile tele
fonice. Este numai un început ; 
specialiștii consideră că ;peste 
10—20 de ani vor fi depășite 
actualele limite în ce privește 
vorbirea. Această fază este an
ticipată de realizarea in S.U.A. 
a unui computer care dispune 

de un vocabular de 60 000 cu
vinte. Mașina „înțelege" și „i- 
rnită" glasul omenesc, reprodu- 
cînd tonalitatea vorbirii.

• CASĂ ECOLOGI
CĂ. O casă de locuit care să 
corespundă mai bine cerințelor 
echilibrului dintre om și natu
ră. precum și ale economisirii 
unor resurse va fi experimenta
tă timp de un an in Finlanda, 
încălzitul casei se realizează cu 
ajutorul unui colector solar care 
are și rolul de acoperiș al unei 
sere amplasate la etajul I. Res
turile menajere și alte corpuri 
solide sînt transformate pentru 
a servi drept îngrășămînt. Ape

le uzate sînt recuperate, decan
tate și dirijate spre seră, unde 
lichidul este purificat pe cale 
bacteorologică și utilizat la iri
garea legumelor. Astfel, se asi
gură legume proaspete tot 
timpul anului. Deșeurile care nu 
putrezesc — sticlă, metale, ma
teriale plastice — sînt colecta
te separat în vederea reciclări
lor.

© PICCOLO TEATRO 
- WOOD DE REPRE
ZENTAȚII. Intrat în al 31-lea 
an al existenței sale, celebrul 
„Piccolo Teatro" (Teatrul Mic) 
din Milano a prezentat, recent, 

spectacolul jubiliar cu numărul 
10 000. Prima reprezentație — cu 
„Azilul de noapte" de Gorki — a 
avut loc la 14 mai 1947. De a- 
tunci. repertoriul s-a îmbogățit 
mereu, ajungînd să cuprindă azi 
166 de piese — care au fost 
prezentate, de-a lungul anilor, 
în 239 de orașe italiene, precum 
și în aproape 190 de țări din 
toată lumea. în prezent. ..Picco
lo Teatro" prezintă simultan 
trei piese : la Milano. ..Regele 
Lear" de Shakespeare, ia Bres
cia, „Slugă la doi stăpîni" de 
Go'doni și Ia Genova, „Casa 
văduvului" de Shaw.

® GRĂDINILE SEMI- 
RAMIDEI ÎN VERSIUNE 
MODERNĂ. Parcul „Thaw- 
ra“ (Revoluția) din Bagdad este 

foarte îndrăgit de irakieni. Pe O 
suprafață de 300 ha sînt amena
jate aci terenuri sportive, muzee, 
o grădină zoologică, o uriașă 
„roată" cu gondole etc. în cu- 
rînd, parcul urmează a fi îm
bogățit cu o copie a celebrelor 
„grădini suspendate" ale Semi- 
ramidei cu nu mai puțin vesti
tele galerii din piatră colorată.

• „APĂ ÎMBOGĂȚI
TĂ". Utilizind metoda unor 
oameni de știință din R.S.S. U- 
craineană. un .grup de specia
liști din Plovdiv (R.P. Bulgaria) 
a elaborat o aparatură specială 
destinată îmbogățirii din punct 
de vedere electrochimie a apei 
obișnuite cu ioni de argint. A- 
ceastă „apă îmbogățită" cu pu

ternice calități bacteriostatice 
este destinată marinarilor de pe 
navele oceanice. In prezent, spe
cialiștii bulgari au lansat o se
rie de produse cosmetice pen
tru realizarea cărora au folosit 
apă cu ioni de argint. Rezulta
tele sînt mai mult decit satis
făcătoare.

• CARNAVAL LA LU
ANDA. Autoritățile angoleze 
au creat o comisie specială a- 
vind sarcina de a pregăti intr-o 
concepție nouă viitoarea ediție 
a tradiționalului carnaval ce va 
avea loc la Luanda. ..Renașterea 
carnavalului — a afirmat com
pozitorul angolez Oscar Ribas 
— va constitui un minunat pri
lej de a descoperi tinerele ta
lente din țara noastră".
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Reuniunea de la Belgrad și-a încheiat lucrările
BELGRAD 10 — Trimisul special Agerpres transmi

te : Joi au luat sfîrșit lucrările reuniunii de la Belgrad 
a reprezentanților statelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Europa. în ultima zi, 
în ședințe plenare deschise, reprezentanții țărilor par
ticipante au continuat să prezinte declarații de închi
dere. în care au expus opiniile guvernelor statelor res
pective asupra rezultatelor reuniunii, cuprinse în Do
cumentul final.

- în ședința plenară de dimineață a luat cuvîntul șeful 
delegației României, ambasadorul Valentin Lipatti, 
care a înfățișat punctul de vedere al tării noastre 
asupra negocierilor desfășurate de-a lungul reuniunii, 
precum și în legătură cu rezultatele consemnate în 
Documentul final.

Vorbitorul a adresat, totodată, mulțumiri guvernului 
și poporului țării-gazdă pentru bunele condiții asigu
rate desfășurării lucrărilor reuniunii.

DOCUMENT FINAL
al reuniunii de la Belgrad — 1977 a reprezentanților statelor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare în Europa, ținută în conformitate cu dispozițiile 

Actului final privind „Urmările Conferinței*'

Președintele R. A. Egipt i-a primit 
pe ministrul român al apărării naționale

Reprezentanții statelor participante 
la Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, desemnați de mi
niștrii afacerilor externe ai acestor 
țări, s-au reunit la Belgrad, între 4 
octombrie 1977 și 9 martie 1978, în 
conformitate cu dispozițiile Actului 
final privind „Urmările Conferinței".

Președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a adresat un mesaj participan- 
ților, iar vicepreședintele Consiliului 
Executiv Federal și, secretar federal 
pentru afacerile externe al Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Miloș Minici, a rostit o cuvîntare.

Au prezentat contribuții reprezen
tanții următoarelor state meditera
neene neparticipante : Algeria. Egipt, 
Israel, Libia, Maroc, Siria și Tunisia.

Reprezentanții statelor participan
te au subliniat importanța pe care 
țările lor o acordă destinderii ce a 
continuat după adoptarea Actului fi
nal, cu toate dificultățile și obstaco
lele întîmpinate. în acest context, ei 
au subliniat rolul Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, a- 
plicarea dispozițiilor Actului final 
fiind esențială pentru dezvoltarea ă- 
cestui proces.

Reprezentanții statelor participante 
au efectuat un schimb de vederi a- 
profundat atît în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Actului final și 
îndeplinirea sarcinilor definite de 
conferință, cit și, în contextul pro
blemelor tratate la aceasta, cu pri
vire la aprofundarea relațiilor lor re
ciproce, ameliorarea securității și 
dezvoltarea cooperării în Europa și 
dezvoltarea procesului destinderii în 
viitor.

Reprezentanții statelor participan
te au subliniat importanta politică a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa și au reafirmat 
voința guvernelor lor de a aulica pe 
deplin toate dispozițiile Actului final, 
pe plan unilateral, bilateral și mul
tilateral.

S-a recunoscut că schimbul de ve
deri reprezintă el însuși o contribu
ție de valoare la atingerea obiective
lor stabilite de Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
deși au fost exprimate puncte de ve
dere diferite asupra gradului de anli- 
care a Actului final înregistrat pînă 
în prezent.

Declarația reprezentantului Republicii 
Socialiste România

Sînt împuternicit să declar că 
acordul dat de delegația Republicii 
Socialiste România în vederea adop
tării Documentului final al reuniunii 
noastre a fost determinat numai de 
dorința de a se putea realiza con
sensul, guvernul meu considerind că, 
în ansamblul lor, rezultatele cu care 
se încheie reuniunea sînt departe de 
a fi satisfăcătoare. Ele au, desigur, 
meritul că exprimă dorința de a con
tinua activitatea consacrată întăririi 
destinderii, securității și colaborării 
pe continent, dar, practic, documen
tul final la care s-a ajuns după dis
cuții îndelungate este cu mult sub 
așteptările poporului român, ca și ale 
celorlalte popoare.

în conformitate cu instrucțiunile 
guvernului român, delegația noastră 
a participat activ la lucrările re
uniunii, animată de hotărîrea de a-și 
aduce contribuția la realizarea obiec
tivului ei principal, obiectiv definit 
prin Actul final al Conferinței gene- 
ral-europene și prin deciziile întîlni- 
rii pregătitoare de anul trecut. în a- 
cest spirit, am acționat pentru elabo
rarea unui, document final politic 
de substanță, echilibrat, care să cu
prindă hotărîri și măsuri concrete de 
natură să dinamizeze aplicarea do
cumentelor semnate la Helsinki, con
tinuarea cu succes și adincirea pro
cesului de cooperare multilaterală 
inițiat de Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Româ
nia a avansat o serie de propuneri 
constructive — în domeniile politic, 
militar, economic și cultural. In ace
lași timp, în cadrul reuniunii, repre
zentanții statelor participante au pre
zentat numeroase alte propuneri, in
tr-un domeniu sau altul, care au o- 
glindit preocuparea de a se impulsio
na aplicarea Actului final, de a în
tări bazele destinderii, securității și 
cooperării pe continent. Totodată, nu 
putem să nu menționăm că s-au fă
cut și unele încercări de a abate re
uniunea de pe calea stabilită împreu
nă la Conferința de la Helsinki, de 
la spiritul declarațiilor făcute în a- 
cest cadru de șefii de state și guver
ne, care au afirmat dorința de a se 
acționa pentru adincirea și extinderea 
în continuare a colaborării și întări
rii securității pe continent. Pornind 
de la normele și regulile democra
tice stabilite la Conferința general- 
europeană, delegația română a acțio
nat statornic, conlucrînd intens cu 
celelalte delegații, pentru a fi luate 
în considerare și examinate toate 
propunerile și inițiativele prezentate 
și pentru a se ajunge, prin negocie
re, cu participarea tuturor delegații
lor, la un document politic care să 
corespundă așteptărilor popoarelor, 
să accelereze înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței de la Helsinki.

Din păcate, lucrările reuniunii nu 
au mers însă pe un asemenea făgaș 
și nu au avut o asemenea finalitate, 
deziluzionind în acest fel opinia pu
blică, popoarele continentului. De 
altfel trebuie arătat deschis că pe 
parcursul reuniunii noastre, și mai 
ales spre finalul ei, nu s-au depus 
eforturi necesare pentru a se lua în 
considerare interesele tuturor țărilor 
participante, s-au manifestat chiar 
tendințe de a transforma reuniunea 
într-o dezbatere cu caracter steril și 
abstract, de a eluda problematica de 
substanță a întăririi securității și co
operării în Europa.

Deși reuniurtea noastră avea meni
rea să constituie o nouă etapă în 
procesul de edificare a securității, de

Ei au examinat, de asemenea, pro
puneri referitoare la chestiunile de 
mai sus și la definirea modalităților 
corespunzătoare pentru ținerea altor 
reuniuni, în conformitate cu dispo
zițiile capitolului din Actul final pri
vind „Urmările Conferinței".

Asupra unui număr de propuneri 
prezentate la reuniune nu a putut fi 
realizat consensul.

în conformitate cu dispozițiile co
respunzătoare ale Actului final și cu 
hotărîrea lor de a continua procesul 
multilateral inițiat de Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa, 
statele participante vor continua să 
țină reuniuni ale reprezentanților lor. 
A doua dintre aceste reuniuni se va 
ține la Madrid, începînd de marți 11 
noiembrie 1980.

O reuniune pregătitoare va avea 
loc tot în capitala Spaniei, începînd 
de marți, 9 septembrie 1980, pentru 
a hotărî asupra modalităților cores
punzătoare ale reuniunii principale 
de la Madrid. Aceasta se va face pe 
baza Actului final, precum și a celor
lalte documente corespunzătoare a- 
doptate în cursul procesului Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa.

Celelalte documente pertinente a- 
doptate în cursul procesului Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa sînt : recomandările finale 
ale consultărilor de la Helsinki ; ho- 
tărîrile reuniunii pregătitoare însăr
cinată să organizeze reuniunea de la 
Belgrad 1977 ; prezentul Document 
final.

S-a convenit, de asemenea, ca în 
cadrul „Urmărilor C.S.C.E." să se 
țină reuniunile de experți ai state
lor participante, menționate mai jos.

în conformitate cu mandatul con
ținut în Actul final și ca urmare a 
propunerii făcute în acest scop de 
guvernul Elveției, o reuniune de ex- 
perți va fi convocată la Montreux, 
la 31 octombrie 1978, cu scopul de a 
continua examinarea și elaborarea 
unei metode general-acceptabile de 
reglementare pașnică a diferendelor 
care să completeze metodele exis
tente.

La invitația guvernului Republicii 
Federale Germania, reuniunea de .ex
perți , prevăzută în Actul final pen
tru pregătirea unui „forum științific" 

adîncire a colaborării economice și 
cultural-științifice, de continuare a 
destinderii, prin inițierea unor mă
suri concrete de dezangajare milita
ră și dezarmare, lucrările ei se în
cheie cu un document cuprinzînd în
țelegeri care, spre regretul nostru, nu 
reprezintă și nici nu pot fi interpre
tate ca un progres real pe calea în
făptuirii în viață a Actului final de 
la Helsinki. Rezultatele reuniunii 
se adaugă în mod nefericit situației 
în care, după semnarea Actului final 
de la Helsinki, nu s-au întreprins ac
țiuni hotărîte pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor Conferinței gene- 
ral-europene. în lumina acestei situa
ții, rezultatele reuniunii pot fi privi
te chiar ca un regres, dat fiind că po
poarele europene, toate forțele iubi
toare de pace au așteptat un docu
ment de încheiere angajant, concret 
și eficient, care să însemne o con
tribuție de seamă la îmbunătățirea 
climatului politic european și mon
dial, un pas spre pacea și securitatea 
tuturor.

Ansamblul situației din perioada de 
după semnarea Actului final de la 
Helsinki — inclusiv rezultatele re
uniunii de la Belgrad nu poate să 
nu producă poporului român, celor
lalte popoare, o îngrijorare legitimă, 
cu atît mai mult cu cît în viața in
ternațională au apărut probleme noi 
și complicate, care impietează des
tinderea și colaborarea și care și-au 
găsit ’ reflectarea — într-un anumit 
fel — și în desfășurarea reuniunii 
noastre.

Rezultatele reuniunii atrag în mod 
serios atenția asupra faptului că nu 
trebuie să ne facem iluzii în privința 
destinderii, ea rămînînd încă fragilă 
și posibil reversibilă.

Această situație impune ca guver
nele țărilor participante la reuniune, 
popoarele, toate forțele iubitoare de 
pace să tragă învățămintele cuveni
te din rezultatele reuniunii noastre, 
să le coinsidere drepț un semnal de 
alarmă in legătură cu pericolele care 
se opun destinderii, să facă tot ce 
depinde de ele pentru ca în anii ur
mători să se acționeze în modul cel 
mai hotărît în direcția întăririi păcii 
și securității în Europa, pentru înfăp
tuirea în viață a Actului final de la 
Helsinki, pentru dezvoltarea colabo
rării economice, tehnico-științifice, 
culturale și, în mod deosebit, pentru 
examinarea și adoptarea unor măsuri 
hotărîte privind dezangajarea mili
tară și dezarmarea pe continent.

Guvernul Republicii Socialiste 
România, poporul român consideră 
că trebuie acționat în continuare cu 
toată fermitatea, că trebuie depuse

Simpozion internațional despre controlul 
de stat în industriile petroliere

VIENA 9 (Agerpres). — în cadrul 
Simpozionului internațional asupra 
problemelor privind activitatea com
paniilor petroliere de stat în țările 
în curs de dezvoltare, desfășurat la 
Viena, s-a relevat că sectorul con
trolat de stat in industriile petroliere 
din întreaga lume s-a extins de la 
9 Ia sută — în 1963 Ia 62 la sută — 
în 1975. în ce privește industria de 
prelucrare a petrolului, guvernele 
și-au lărgit, de asemenea, controlul 
în aceeași perioadă de la 14 Ia 24 
la sută și de la 11 la 21 la sută în 
activitățile de desfacere a produselor 
petroliere.

se va tine la Bonn, cu începere de la 
20 iunie 1978. Reprezentanții UNESCO 
și ai C.E.E./O.N.U. vor fi invitați să 
prezinte punctele de vedere ale aces
tor organizații.

La invitația guvernului Maltei, o 
reuniune de experți asupra proble
melor privind Mediterana se va ține 
la 13 februarie 1979, în orașul La 
Valletta. Ea va avea drept mandat, 
în cadrul capitolului din Actul final 
privind Mediterana. examinarea po
sibilităților și mijloacelor menite să 
promoveze inițiative concrete de coo
perare reciproc avantajoasă privind 
diferite domenii economice, științifi
ce și culturale, care să se adauge 
altor inițiative în curs de realizare 
în domeniile sus-menționate. Statele 
mediteraneene neparticipante vor fi 
invitate să-și aducă contribuția la 
lucrările acestei reuniuni. Probleme
le privind securitatea vor fi examina
te la reuniunea de la Madrid!

Durata reuniunilor de experți nu 
ar trebui să depășească patru-șase 
săptămini. Aceste reuniuni vor elabo
ra concluzii și recomandări și vor 
trimite rapoartele lor guvernelor 
statelor participante. Rezultatele a- 
cestor reuniuni vor fi luate în con
siderare. după caz, la reuniunea de 
la 'Madrid.

Toate reuniunile sus-menționate se 
vor ține în conformitate cu para
graful 4 al capitolului Actului final 
referitor la „Urmările Conferinței".

Guvernul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia este rugat să 
transmită prezentul document secre
tarului general al Organizației Națiu
nilor Unite, directorului general ăl 
UNESCO și secretarului executiv al 
Comisiei Economice pentru Europa a 
O.N.U. Guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia este, de ase
menea, rugat să transmită prezentul 
document guvernelor statelor medi
teraneene neparticipante.

Reprezentanții statelor participante 
au exprimat profunda lor recunoștin
ță poporului și guvernului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia pen
tru excelenta organizare a reuniunii 
de la Belgrad și pentru calda ospita
litate rezervată delegațiilor partici
pante.
Belgrad, 9 martie 1973

eforturi deosebite pentru a se asigu
ra înfăptuirea prevederilor documen
telor semnate la Helsinki și în mod 
deosebit trecerea la examinarea res
ponsabilă a problemelor de ordin mi
litar, absența unor progrese reale în 
acest domeniu constituind, în fapt, 
principalul obstacol în calea destin
derii, colaborării și înțelegerii.

„Adoptarea unor măsuri concrete 
de dezarmare, declara președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, consti
tuie o necesitate stringentă, un fac
tor fără de care nu se poate vorbi 
de pace și secpritate nici in Europa, 
nici in altă parte a lumii". Or, la 
reuniunea noastră nu numai că nu 
s-au adoptat măsuri în domeniul mi
litar, dai- nu s-a creat nici măcar ca
drul minim pentru examinarea și a- 
doptarea acestora, deși statele parti
cipante au exprimat în nenumărate 
rinduri preocuparea lor față de si
tuația militară din Europa. O ase
menea examinare apărea cu atît mai 
necesară cu cît pe continentul nos
tru au loc dezvoltări militare de-a 
dreptul îngrijorătoare, bursa înarmă
rilor a continuat într-un ritm fără 
precedent, în timp ce discuțiile des
pre . dezarmare purtate în alte foruri 
au bătut pasul pe loc.

Sperăm că rezultatele insuficiente 
cu care se încheie această reuniune 
vor indemna la reflecții și învățămin
te, vor mobiliza guvernele, forțele 
politice responsabile, popoarele la în
treprinderea de acțiuni concrete care 
să justifice și să confirme speranțele 
pe care ni le-am pus toți în posibili- 

, tatea de a transforma Europa într-un 
continent al păcii, securității și în
țelegerii.

, ■ Guvernul și poporul român își ex
primă, totodată, speranța că, pînă la 
viitoarea reuniune de la Madrid, din 
1980, se vor întreprinde pași care să 
permită ca această reuniune să con
stituie un moment nou, să impulsio
neze dezvoltarea relațiilor în diverse 
domenii dintre statele participante, 
să ducă la întărirea încrederii, des
tinderii și colaborării pe continent. 

Vă asigurăm, stimați reprezentanți, 
că guvernul și poporul român vor 
acționa, în continuare, în modul cel 
mai hotărît, in vederea aplicării în 
practică a Actului final semnat la 
Helsinki, vor face totul pentru a con
tribui la îmbunătățirea climatului 
general-european, Ia crearea premi
selor necesare pentru ca în anii ur
mători să se realizeze progresele aș
teptate de popoarele europene, de 
toate popoarele lumii, în înfăptuirea 
unei reale securități și unei colabo
rări largi și nestingherite pe conti
nentul nostru.

S-a atras, totodată, atenția asupra 
necesității intensificării eforturilor, 
în special în țările în curs de dez
voltare, pentru extinderea prospec
țiunilor vizînd descoperirea unor noi 
zăcăminte petrolifere. El a subliniat 
că, în 1975, de exemplu, numai .3 la 
sută din totalul forajelor de prospec
tare din întreaga lume au fost effec
tuate în cele aproximativ 80 de țări 
în curs de dezvoltare, 60 la sută 
dintre acestea — în țările industria
lizate, 24 la sută — în țările expor
tatoare de petrol și 13 la sută în 
10 țări producătoare, care continuă 
însă să importe petrol pentru aco
perirea necesităților interne.

CAIRO 9 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt. Moham
med Anwar. El Sadat, l-a primit joi 
pe general-colonel Ion Coman. mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, care face o 
vizită în această tară.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, mi
nistrul român a transmis președin
telui Mohammed Anwar El Sadat un 
cald mesaj de salut, urări prietenești 
de sănătate și fericire.

Președintele Mohammed Anwar El 
Sadat a adresat, la rîndiil său. pre
ședintelui Nicolae . Ceausescu cele 
mai. bune urări de sănătate și feri
cire. calde mulțumiri pentru primirea 
ce i-a fost, rezervată în timpul re
centei vizite pe care a efectuat-o la 
București.

în timpul primirii, președintele 
Egiptului a exprimat deplina satis
facție fată de cursul continuu ascen
dent al relațiilor egipteano-române. 
arătînd că vor fi luate toate măsurile
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Lucrările Comitetului special al Națiunilor Unite

NAȚIUNILE UNITE 9 (Ager
pres). — Comitetul special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației continuă examinarea căilor 
și mijloacelor de sporire a contribu
ției instituției mondiale la soluționa
rea pașnică a diferendelor internațio
nale.

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
dezbateri, reprezentantul român a 
evidențiat necesitatea întăririi capa
cității de, acțiune a O.N.U. în preve
nirea stărilor conflictuale și regle
mentarea pe cale pașnică a oricăror 
diferende internaționale.. El ,a: arătat 
totodată că se impune creșterea ra
lului Adunării Generale a O.N.U. în 
soluționarea pe căi exclusiv pașnice 
a diferendelor și a adus din nou în

Declarațiile lui
într-un discurs rostit la New 

York, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, s-a pronunțat pen
tru o soluționare politică globală a 
crizei din Orientul Mijlociu, pentru 
instaurarea unei păci ' trainice și 
juste în această zonă. . El a subli
niat însemnătatea atragerii în mod 
activ a tuturor părților direct intere
sate în eforturile vizînd o reglemen
tare atotcuprinzătoare a conflictului. 
Kurt Waldheim a reafirmat propu
nerea privind organizarea unei reu
niuni pregătitoare a Conferinței de 
la Geneva pentru pace în Orientul 
Mijlociu, care să se desfășoare sub 
egida O.N.U., subliniind că aceasta 
„ar coijstitui metoda cea mai accep- 
țabiță pentru a asigura prezența tu- 
tiîror părților la masa tratativelor":

Referindu-se la situația din Cornul 
Africii, secretarul general al O.N.U. 
a evidențiat necesitatea reglementă
rii pașnice, pe calea tratativelor, a 
conflictului dintre Somalia și Etiopia, 
pe baza respectării reciproce a suve
ranității, integrității teritoriale, in
violabilității frontierelor și neames
tecului în treburile interne. Kurt 
Waldheim a reafirmat rolul pe care 
poate să-1 joace O.N.U in rezolva-

Președintele Assad despre preocupările prioritare 
in politica internă și externă a Siriei

DAMASC 9 (Agerpres). — In cu- 
vîntarea rostită la' ceremonia de • de
punere a jurămîntului ca președinte 
al Republicii Arabe Șiriene, Hafez 
Al-Assaijl a relevat că, în domeniul 
politicii interne,’ vor fi continuate 
eforturile în direcția întăririi unității 
naționale, ridicării rolului Frontului 
Național Progresist în conducerea 
activității politice și în munca orga
nizatorică de -masă. Președintele’a 
arătat că sectorul de stat, care de
ține poziții .importante în economia 
națională, va cunoaște o dezvoltare 
continuă. El a subliniat’ că în elabo
rarea programelor cincinale de dez

agențiile de presă transmit:
Convorbiri L. I. Brejnev- 

Y Arniat Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U R.Ș.S., a avut o convor
bire cu președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat. 
Au. fost examinate probleme ale si
tuației actuale din Orientul Mijlociu 
și ale relațiilor dintre cele două 
părți.

Pentru o soluție politică 
în Cornul Africii. Erich H°- 
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe al Etio
piei, Feleke Gedle Giorgis. Referin
du-se la situația din Cornul Africii, 
Erich Honecker s-a pronunțat pen
tru o soluționare a conflictului pe 
baza principiilor Cartei O.N.U. și 
Cartei O.U.A.. avînd la bază respec
tarea suveranității, integrității terito
riale. inviolabilității granițelor și 
neamestecului în treburile interne.

Un grup de specialiști 
Chinezi 'n ^omen'u‘ centralelor 
atomoelectrice,. condus de Cean Pin, 
ministru adjunct al energiei și gos
podăririi apelor din R.P. Chineză,’ a 
efectuat o vizită în Franța. Specia
liștii chinezi au studiat probleme ale 
tehnologiei centralelor atomoelectri
ce și au avut întîlniri cu reprezen
tanți ai ministerului francez de re
sort — informează agenția China 
Nouă.

pentru intensificarea si diversificarea 
cooperării dintre Egipt și România 
în toate domeniile de activitate, așa 
cum a convenit cu președintele 
Nicolae Ceaușescu.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, au participat Muhammad 
Abdul Ghani AI Gamassi. vicepre- 
mier. ministrul de război si al pro
ducției militare al Egiptului, și Pe
tru Burlacu. ambasadorul României 
în capitala egipteană.

★
La Cairo au început convorbirile 

oficiale dintre general-colonel Ion 
Coman. ministrul român al apărării 
naționale, și Muhammad Abdul 
Ghani Al Gamassi, vicepremier, mi
nistrul de război și al producției mi
litare al Egiptului.

Cei doi miniștri au discutat pro
bleme de interes reciproc. în spiri
tul relațiilor prietenești ce se dez
voltă. între popoarele român și egip
tean.

atenția comitetului propunerea țării 
noastre privind înființarea unei co
misii permanente a Adunării Gene
rale — deschisă tuturor statelor 
membre — care să îndeplinească 
funcții de mediere, bune oficii și con
ciliere.

Reprezentantul român a reafirmat 
în continuare poziția țării noastre 
privind însemnătatea adoptării unor 
măsuri pentru grăbirea procesului de 
codificare a principiilor și normelor 
menite să guverneze reglementarea 
pașnică a diferendelor și a reînnoit 
propunerea de elaborare de către 
O.N.U. a unui instrument internațio
nal care să consacre căi și modalități 
concrete de abordare și soluționare a 
diferendelor dintre state.

Kurt Waldheim
rea conflictului din Cornul Africii. 
,;Nu pot decît să îmi reafirm speran
ța că guvernele vor recurge mai 
curînd și mai frecvent Ia Organiza
ția Națiunilor Unite, atunci cînd se 
află într-o situație de conflict, și să 
nu aștepte momentul în care acest 
conflict să evolueze pînă la punctul 
în care o soluție să devină deosebit 
de dificilă, dacă nu imposibilă", a 
adăugat Kurt Waldheim.

în legătură cu situația din Africa 
.australă, secretarul general al O.N.U. 
a apreciat că așa-numita „reglemen
tare internă" realizată la sfirșitul 

. săptămînii trecute poate duce nu
mai la. continuarea conflictului tragic 
din această țară, „O asemenea'evolu
ție a.'.evenimentelor ar fi catastrofală 
nu iitimăi pentru ' țările și popoarele 
din zonă, ci și pentru întreaga ome
nire".'. El a subliniat necesitatea par- 

' ticipării Frontului Patriotic Zim
babwe la reglementarea situației din 
Rhodesia.

.Kurt Waldheim s-a pronunțat, pe 
de altă parte, pentru aplicarea inte
grală a rezoluțiilor O.N.U. privind 
Namibia și transmiterea puterii ade
văratului reprezentant al poporului 
namibian — Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

voltare a țării, atenția prioritară va fi 
acordată dării in exploatare in ter
menele ' prevăzute a obiectivelor ce 
se construiesc, creșterii ponderii 
agriculturii, explorării și exploatării 
resurselor naturale.

Președintele Assad a arătat apoi că 
tara sa își va întări pe mai departe 
relațiile de prietenie și colaborare cu 
țările socialiste, va sprijini popoarele 
care luptă pentru independență, va 
acorda ajutor mișcărilor de eliberare 
națională împotriva imperialismului, 
rasismului și reacțiunii. Vorbitorul a 
prezentat, de asemenea, poziția țării 
sale în problemele Orientului Mij
lociu.

întrevedere I. B. Tito — 
J Carter Președinții Iosip Broz 
Tito și Jimmy Carter au avut joi 
cea de-a treia și ultima întrevedere 
din cadrul vizitei președintelui iu
goslav în S U.A. Agenția Taniug 
precizează că au fost examinate 
probleme ale actualității interna
ționale și ale relațiilor dintre cele 
două țări.

Joi s-a deschis la Helsinki 
Tirgul internațional pentru tu
rism. România participă cu un 
stand național, care a lost vizi
tat cu interes de către partici
panta la festivitatea de deschi
dere, fiind deosebit de apreciată 
prezentarea atracțiilor turistice 
românești, a facilităților de tu
rism . în țara . noastră.

Procesul de Ia Nicosia, 
în capitala Ciprului a început pro
cesul intentat celor doi teroriști care 
l-au asasinat, la 18 februarie. în ca
pitala cipriotă, pe Youssef El Sebai, 
secretar general al Organizației de 
solidaritate a popoarelor afro-asiati- 
ce (O.S.P.A.Ă.), director general al 
Casei editoriale egiptene „Al Ah
ram". Actul de acuzare, întocmit 
după audierile preliminare, arată că 
cei doi sînt vinovați de crimă cu 
premeditare și, în conformitate cu 
legile cipriote, sînt pasibili de pe
deapsa cu moartea. Potrivit agenției 
Associated Press, procesul va dura 
aproximativ zece zile.

în sprijinul luptei drepte 
a poporului Zimbabwe

• Reuniunea Consiliului de Securitate • Amplă 
condamnare pe plan internațional a manevrelor 

rasiștilor rhodesieni
■NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate a avut o 
nouă întrunire în problema situației 
din Rhodesia.

Reprezentanții Venezuelei, Boliviei 
și Conferinței panafricane a biseri
cilor și-au exprimat sprijinul față 
de lupta poporului Zimbabwe, desfă
șurată sub conducerea Frontului Pa
triotic, pentru lichidarea rînduielilor 
colonialiste și rasiste, pentru inde
pendență. Vorbitorii au respins așa- 
numita „reglementare internă" în 
Rhodesia.

ALGER. — într-o scrisoare adresa
tă secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, ministrul de externe 
al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, 
denunță încercările rasiștilor de la 
Salisbury de a împiedica procesul 
normal de decolonizare în Zimbabwe 
(Rhodesia) prin manevre de genul 
așa-zisului acord semnat de premie
rul rasist Ian Smith și lideri din in
terior ai populației africane. Ignorind 
năzuințele legitime ale poporului 
Zimbabwe, al cărui exponent legitim 
este Frontul Patriotic Zimbabwe — 
se arată în scrisoare — acest „acord" 
are ca scop permanentizarea regimu
lui lui Ian Smith. El reprezintă, tot
odată, un act premeditat de sabotaj 
al eforturilor comunității internațio

S. W. A. P. 0. va continua lupta armată 
pină la cucerirea independenței reale a Namibiei

DAKAR. — Autoritățile sud-afri- 
cane rasiste de ocupație din Nami
bia pun' la cale un complot împo
triva poporului namibian cu scopul 
de a perpetua dominația regimului 
de la Pretoria asupra Namibiei și a 
intereselor marelui capital monopo
list internațional care exploatează 
bogățiile tării — se arată într-o de
clarație dată publicității de către Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Reprezentan
ții corupti ai unor triburi pe care 
regimul sud-african intenționează 
să-i pună la conducerea „guvernu
lui" și a „organelor legislative", se 
spune în declarație, trebuie să ga
ranteze menținerea Namibiei sub in

România la Tirgul internațional 
de la Tripoli

„Si în acest an, primăvara so
sește la Tripoli pe aripile lui Her
mes". Publicația în mai multe 
limbi pe frontispiciul căreia chipul 
zeului comerțului își găsește o sim
bolică reprezentare consemnează 
astfel, într-o manieră sugestivă, 
evenimentul desfășurării, în peri
oada 1—20 martie, a Tîrgului in
ternațional de la Tripoli, aflat la 
cea de-a - XVI-a ediție. fi:-

România se numără și in acest 
an printre cele 38 de națiuni pre
zente la această prestigioasă ma
nifestare economică. Participarea 
țării noastre se înscrie în cadrul 
rodnic al tradiționalelor relații de 
prietenie și colaborare economică 
statornicite între România socia
listă și Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă — relații caro 
au cunoscut, după cum se știe, o 
puternică adîncire și intensificare 
(numai volumul schimburilor eco
nomice a sporit de peste 13 ori față 
de situația de acum șapte ani) in 
urma întilnirii, in 1974, la Tripoli, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Moammer El Ged- 
dafi.

Pavilionul României la actuala 
ediție a Tîrgului de Ia Tripoli eta
lează, pe o suprafață de 1 000 mp, 
o gamă bogată și variată de produse 
industriale — ilustrare semnifica
tivă a creșterii și întăririi continue 
a potențialului economic al țării 
noastre : de la tractoare, mașini- 
unelte, autoturisme de teren și 
oraș, motoare și articole electro
tehnice și electrocasnice la produse 
chimice, mobilă, produse' ale in
dustriilor ușoară și alimentară.

în carnetul reporterului prezent 
în aceste zile la birourile de lucru 
de la pavilion ale celor 24 de în
treprinderi de comerț exterior ex

La Ambasada română 
din Moscova a avut 100 jQi 0 
gală de filme consacrate vizitei o- 
ficiale de prietenie efectuate anul 
trecut în țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale, de o de
legație a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Au participat A. P. Vader, 
conducătorul delegației parlamentare 
sovietice, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Estone, deputați 
ai Sovietului Suprem al U.R.S.S., re
prezentanți ai unor republici unio
nale, alte persoane oficiale. Amba
sadorul român, Gheorghe Badrus, a 
oferit în dar Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. filmul despre vizita dele
gației parlamentare sovietice în 
România.

Al IV-lea Congres al Uni
unii Revoluționare a Femei
lor din Congo și a încheiat lu“ 
crările la Brazzaville. în documen
tele adoptate se prevede extinderea 
participării femeilor la lupta pen
tru dezvoltarea economică și socia
lă a țării, pentru întărirea indepen
denței naționale. în funcția de pre
ședinte al C.C. al uniunii a fost re- 
aleasă Josephine Bavonne Moutou.

Situația din Ogaden. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., ci
tind un comunicat al comandamen
tului operativ al trupelor etiopiene, 
forțele armate ale Etiopiei au elibe
rat complet orașul Fuk, situat la sud 
de Jijiga, precum și orașul Dagabur. 
în comunicat se menționează că ar
mata etiopiană își continuă ofensiva. 

nale, solidară cu Africa, în vederea 
găsirii unor soluții trainice problemei 
rhodesiene.

ACCRA. — Guvernul Ghanei de
nunță orice reglementare a proble
mei rhodesiene la care nu ia parte 
Frontul Patriotic Zimbabwe, repre
zentantul legitim al luptei de elibe
rare națională a poporului Zimbabwe, 
se arată într-o declarație dată pu
blicității la Accra.

ANTANANARIVO. — Președintele 
Republicii Democratice Madagascar, 
Didier Ratsiraka, a dat publicității o 
declarație în care condamnă așa-zisul 
„acord" de la Salisbury și subliniază 
că Madagascarul se alătură forțelor 
progresiste africane care sprijină 
lupta forțelor Frontului Patriotic 
Zimbabwe pentru cucerirea indepen
denței și libertății.

HELSINKI. — Consiliul Mondial 
al Păcii a adresat o telegramă pre
ședintelui în exercițiu al Consiliului 
de Securitate, în care îi cere să 
sprijine poporul Zimbabwe și să sus
țină pozițiile statelor africane din 
„prima linie" care acordă sprijin 
nemijlocit luptei de eliberare a Fron
tului Patriotic.

fluența și dominația Republicii Sud- 
Africane și privilegiile monopoluri
lor internaționale. Aceste manevre, 
subliniază documentul, vizează stăvi
lirea luptei de eliberare națională si 
crearea unei baze de atac in acțiu
nile agresive pe care Pretoria le de
clanșează împotriva statelor africane 
independente, care sprijină mișcarea 
de eliberare națională din Africa 
australă. Declarația denunță uneltiri
le autorităților rasiste de Ia Pretoria 
și reafirmă hotărîrea Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
de a continua lupta armată de elibe
rare pină ia cucerirea independentei 
reale a Namibiei.

pozante sînt consemnate numeroase 
aprecieri elogioase ale partenerilor 
libieni referitoare la gradul de dez
voltare a industriei noastre, la ca
litatea produselor românești, mani
festări vii ale interesului larg al 
cercurilor comerciale din Libia de 
a dezvolta relațiile economice între 
cele două țări. Directorul general 
al Tîrgului internațional de la Tri
poli, Moharn'ed El-Gâdi. ne-a de
clarat : „Experiența României pe 
calea industrializării oferă un 
exemplu deosebit de valoros pen
tru țările în curs de dezvoltare. în 
acest context, participarea la târ
gurile internaționale reprezintă un 
mijloc eficient al unei mai bune 
cunoașteri reciproce, de extindere 
și diversificare a legăturilor de co
laborare, in sectoare industriale și 
agricole. România este o prezență 
tradițională, nelipsită de la Tirgul 
de la Tripoli. Anul trecut noi am 
fost prezenți pentru prima dată la 
Tirgul internațional de la Bucu
rești. Semnificativ este că legătu
rile romăno-libiene au depășit de 
mult stadiul schimburilor de măr
furi, imbrăcînd tot mai frecvent 
forme moderne de cooperare eco
nomică (inclusiv construirea în co
mun de obiective industriale). Sint 
convins că și actuala ediție a Tir- 
gului de la Tripoli va da un nou 
impuls schimburilor economice re
ciproce, va contribui la întărirea 
colaborării și prieteniei româno- 
libiene",

Sint opinii semnificative, care 
ilustrează perspectivele crescînde 
ale conlucrării româno-libiene'’’ In 
interesul reciproc, al făuririi, n^ii 
ordini economice internaționale.

Viorel POPESCU
Tripoli

„Soiuz-28" și-a încheiat 
misiunea. Cosmonautul sovietic 
Aleksei Gubarev și cosmonautul ’ ce
hoslovac Vladimir Remek au rapor
tat joi dimineața îndeplinirea inte
grală a misiunii lor și faptul că âu 
început stringerea materialelor pen
tru reîntoarcerea pe Pămint. Agen
ția T.A.S.S. anunță că echipajul 
„Soiuz-28" este așteptat pe Pămint 
la 10 martie.

R. F. Germania si Brazi
lia au încheiat trei acorduri de 
cooperare în domeniul cercetărilor 
nucleare, s-a anunțat la Bonn. Sem
narea acordurilor a avut Ioc în pre
zența președintelui Braziliei. Emesto 
Geisel, aflat intr-o vizită oficială de 
cinci zile în R.F.G.

Hotărîre a opoziției din 
Salvador. Opoziția tradițională 
din Salvador, care regrupează parti
dele „Democrația Creștină". „Uniu
nea Democratică Naționalistă" și 
„Mișcarea Națională Revoluționară", 
nu va participa duminică la alegerea 
a 44 de deputați in Congres și nici 
a membrilor celor 261 de consilii mu
nicipale, s-a anunțat la San Salva
dor. în această situație, la alegeri 
vor participa doar Partidul de Con
ciliere Națională, guvernamental, și 
Partidul Popular Salvadorian, de 
dreapta.

Ridicarea stării de ase
diu în Chile. Șeful statulul 
chilian, generalul Augusto Pinochet, 
a anunțat suspendarea, începînd de 
la 11 martie, a stării de asediu de
cretate la 11 septembrie 1973, dată 
la care actualul regim a preluat pu
terea.
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