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Un puternic izvor de forță ai României socialisteUNITATEA DE NEZDRUNCINATA TUTUROR CETĂțEMEOR PATRIEI, FĂRĂ DEOSEBIRE DE NATMAIMtE
„Toate mărețele realizări pe care le-am obținut pe calea făuririi societății 

socialiste multilateral dezvoltate le datorăm, în primul rînd, eforturilor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționalitate, români, maghiari, germani, 
sîrbi - întregului nostru popor care, într-o deplină unitate, înfăptuiește 
neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru".

NICOLAE CEAUȘESCU

pentru convocarea Conferinței pe țară
a președinților consiliilor populare

In temeiul art. 16 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera legislativa și 
Conferințele consiliilor populare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Conferința pe țară a președinților consiliilor popu

lare în ziua de 29 martie 1978, ora 9,00. ț

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

Viața politică a țării noastre a con
semnat în aceste zile, ca un eveni
ment marcant, de o deosebită sem
nificație. 
Consiliului 
ționalitate 
oamenilor . . ........
germană, ce au urmat in mod firesc 
plenarelor consiliilor județene ținute 
in 16 județe ale țării.

Ilustrare vie a 
caracteristic so
cietății noastre, 
care asigură par
ticiparea tuturor 
cetățenilor la con
ducerea treburilor 
obștești. aceste 
plenare au consti
tuit totodată o 
pregnantă întru
chipare a deplinei 
egalități în drep
turi1 de care se 
bucură toii cei 
cc muncesc, fără 
deosebire de na
ționalitate. a posi
bilităților lor de a 
se afirma neîngră
dit in toate do
meniile de activi
tate.

Se cuvin subli
niate, in ^primul 
rind. larga parti
cipare la lucrările 
plenarelor. pre
cum si caracterul 
profund reprezen
tativ al acestei 
participări, inclu- 
zind oameni ai 
din industrie și agricultură, cei mai 
prestigioși intelectuali din rindul na
ționalităților conlocuitoare, oameni 
de știință, artă și cultură, cadre de 
conducere din organele de partid, ds 
stat și obștești. în același timp, des
fășurarea lucrărilor a pus în evidență 
aria vastă a preocupărilor, care a 
circumscris atît probleme importan
te. de ordin general, privind dezvol
tarea societății noastre, mobilizarea 
oamenilor muncii la înfăptuirea po
liticii partidului, a hotărârilor Con- 

/ greului al XI-lea și ale Conferinței
x Naționale, cit și probleme specifice 

. .e Tîationalitătilor conlocuitoare.

desfășurarea plenarelor 
oamenilor muncii de na- 
maghiară și Consiliului 
muncii de naționalitate

democratismului

Se poate astfel aprecia că, prin în
treaga lor desfășurare, plenarele au 
prilejuit noi și puternice afirmări alb 
solidarității și frăției tuturor oame
nilor muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, ale unită
ții indestructibile a întregului popor 
in jurul forței politice conducătoare 
în societatea noastră — Partidul Co
munist Român. Iar această unitate 
nu a făcut decit să reflecte realitatea

tului, hotărîrea de a-și consacra în
treaga energie și forță de creație în
făptuirii acestei politici care expri
mă fidel interesele și aspirațiile vitale 
ale tuturor celor ce muncesc — fie ei 
români, maghiari, germani sau de alte 
naționalități — iată sintetizate în 
citeva cuvinte gîndurile și sentimen
tele ce s-au manifestat din plin in 
cadrul dezbaterilor.

Lucrările plenarelor au dobîndit un

gramatică,' claritatea cu care au fost 
jalonate principalele direcții de ac
țiune in viitor pentru continua întă
rire a unității frățești a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, conferă acestei cuvîntări 
o înaltă valoare teoretică și practică, 
semnificația unui prețios îndreptar 
pentru activitatea practică a organe
lor și organizațiilor de partid, ca și a 
organelor de stat,

® Ritmul mediu anual de creștere a producției globale industriale a fost în anii 1971—1975 de 
12,9 la sută, în vreme ce în județul Bistrița-Năsâud a atins 15 la suta ; în județul Covasna — 16,1 la 
suta ; în județul Harghita — 15,8 la sută ; în județul Satu Mare — 16,3 la sută ; în județul 
Sălaj — 21,6 la sută ® 2 481 unități și secții cu predare în limba maghiară și 692 unități și secții 
cu predare în limba germană funcționează în anul școlar 1977—1978 ® în prezent se tipăresc 61 
publicații în limba maghiară, germană, sîrbă etc., cu un tiraj Ia o singură apariție de 799 298 exem
plare ; 38 de ziare și reviste sînt în limba maghiară, 10 în limba germană și 13 publicații în alte 
limbi ® în România se tipăresc cărți în limbile naționalităților conlocuitoare la .12 edituri, dintre care 
una — „Kriterion" — este profilată exclusiv în acest scop ; în anul 1977 au fost editate 315 titluri 
de carte în aceste limbi, într-un tiraj de 2 664 000 exemplare ® în limbile naționalităților conlocui
toare funcționează 14 teatre și instituții muzicale : 6 teatre dramatice, 3 teatre de păpuși și marionete 
și o operă în limba maghiară ; 2 teatre dramatice și unul de păpuși în limba germană ; un teatru 
dramatic în limba idiș ® Timișoara este singurul oraș din Europa în care se desfășoară spectacole 
în 4 limbi — română, maghiară, germană, sîrbă © La prima ediție a Festivalului „Cîntarea Româ
niei" din anii 1976—1977 au participat peste 3 700 de formații artistice de amatori aparținînd 
naționalităților conlocuitoare ; peste 2 900 și-au prezentat programele în limba maghiară, circa 

650 în limba germană și peste 150 în alte limbi
e

muncii fruntași at.ît de caracteristică societății noas
tre, exprimată concret prin infinita
tea faptelor vieții de zi cu zi. fapte 
ale muncii înfrățite a tuturor cetățe
nilor patriei — români și de alte na
ționalități. pentru a face să înfloreas
că economia și cultura, a spori bu
nurile materiale și spirituale comune 
ale întregului nostru popor, a acce
lera _ progresul general, a ridica 
România intr-un răstimp istoric scurt 
în rindul țărilor avansate ale lumii, 
a asigura înaintarea ei neabătută pe 
calea socialismului și comunismului. 
Dragostea și încrederea nemărginită 
în partid, deplina adeziune la politica 
internă și externă a partidului și sta-

și mai pregnant relief prin participa
rea și cuvîntarea rostită în încheierea 
lor de tovarășul Nicolae Ccaușescu. 
O dată mai mult s-a afirmat și cu 
acest prilej rolul hojăritor al secreta
rului general al partidului în elabo
rarea și aplicarea întregii politici a 
partidului, inclusiv a politicii națio
nale. politică ce se caracterizează 
prin înaltă principialitate marxist- 
leninistă și spirit creator, prin demo
cratism profund și consecvență nea
bătută în promovarea principiilor 
umanismului socialist. Profunzimea 
analizei asupra înfăptuirilor de pină 
acum, bogăția ideilor de valoare pro-

a tuturor organis
melor democrati
ce din societatea 
noastră.

Cuvintarea se
cretarului general 
al partidului, ca 
de altfel si inter
vențiile partici- 
pantilor au relie
fat cu putere re
zultatele deosebit 
de bogate ale po
liticii partidului în 
problema naționa
lă. rezultate ce 
confirmă în mod 
strălucit justețea 
acestei politici. 
Multitudinea as
pectelor ce au fost 
evocate in cadrul 
dezbaterilor pro
bează cu puterea 
de convingere a 
faptelor că nici
odată oamenii
muncii anarti- 
nind naționalități
lor 
nu 
de atît de largi 

prezent de a parti-

conlocuitoare 
s-au bucurat

în cartea tipărită de în
treprinderea orădeană „în
frățirea", cu prilejul săr
bătoririi unui sfert de 
veac de nouă existență, 
stă scris: „Noua între
prindere capătă denumi
rea de «înfrățirea» ca 
simbol al muncii înfrăți
te a muncitorilor liberi de 
orice exploatare, rbmăni, 
maghiari și de alte națio
nalități". Intr-adevăr, prin 
întreaga sa biografie e- 
conomică și socială „în
frățirea" reprezintă o 
strălucită dovadă a faptu
lui că principiul uni
tății și frăției tuturor oa
menilor muncii, indife
rent de naționalitate, este 
punctul de plecare al tu
turor victoriilor noastre, 
al creșterii bunăstării și 
al înfăptuirii egalității 
dintre toți cetățenii, țării. 
Această înfrățire, această 
solidaritate vin de demult, 
din tradițiile mișcării 
noastre muncitorești și 
poartă astăzi spiritul inalt, 
plenitudinar al politicii de 

. partid și de stat.
„înfrățirea" orădeană 

s-a născut din comasa
rea mai multor întreprin
deri mărunte care pro
duceau mărfuri modeste; 
sobe și rulouri, cărucioa
re pentru copii și broaște 
la uși, cîntare, agrafe și 
alte mărunțișuri. Dar incă 
înainte de unirea Transil
vaniei cu Țara, cîțiva ca
pitaliști s-au cîrdășit în
tr-o fabrică numită mito
logic „Phoebus", iar după 
decembrie 1918 fabrica a 
continuat sub același 
nume, dezvoltindu-se și 
dezvoltind, odată cu ea, 
și mișcarea muncitorească 
orădeană. Exploatarea se 
sălbăticește, grevele cresc, 
la ele participind cu egală 
angajare muncitorii ro
mâni și maghiari. După 
eliberarea Ardealului de 
nqrd, încă în 1945, după 

'Conferirtța Națională a’ 
P.C.R., începe prima co
masare a micilor între
prinderi, iar după actul 
naționalizării comasarea 
se întregește ca, in fine, 
in vara anului 1949, tînăra 
întreprindere să fie re
profilată pentru fabrica
rea de mașini-unelte.

Stau de vorbă 
comitetului de 
întreprinderii cu 
gojan, comunist,
in pragul pensionării, par
ticipant incă din copilă
rie la destinul întreprin
derii, cînd a intrat ucenic 
la fosta fabrică „Phoe
bus". Mai tirziu a fost 
chemat sub drapel și a 
luptat pentru eliberarea 
Ardealului, a Ungariei și 
a Cehoslovaciei, ' pină 
lingă Praga. După război 

^s-a reîntors la Oradea, a

in biroul 
partid al 
loan Ro- 
muncitor

—----------------- — ■

i Fereastra
IMuiți dintre cei 

alcătuirea asta pe

participat la naționalizare, 
dar, pentru întreprinderea 
lui — zice el — adevă
rata naționalizare a fost 
în julie 1949, cind s-au 
pus bazele noii uzine și 
cînd el, împreună cu Vass 
Karol, Szentivany Lu
dovic, Vasile Lupșa și 
Ioan Galea au sudat, pe 
poarta uzinei, noua denu
mire: „ÎNFRĂȚIREA".

Tovarășul Gheorghe Gro-

așa mai departe, cînd ro
mâni, cind maghiari, in
diferent de naționalitate 
— conducători crescuți și 
căliți in lupta comună 
pentru construirea socia
lismului, pentru înfăptui
rea operei de industriali
zare. Cu toții și-au soco
tit uzina drept marea lor 
datorie și dragoste, ridi- 
cind-o de la un atelier 
modest la ' rangul re-

JUFRĂJIREA^
simbol și realitate

cotidiană

1
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reportaj de
Alexandru ANDRIȚOIU

za, secretarul comitetului 
de partid. Ludovic Panik, 
adjunctul său, Zoltan 
Kayvany, președintele sin
dicatului, și Viorel Pan
tea, secretarul comite
tului U.T.C., au totdeauna 
la îndemînă „cartea de 
vizită" a întreprinderii, 
un volum parcimonios, 
dar cuprinzător, cu docu
mente de tot felul, pe 

■ care îl deschid, ca pe un 
argument, în fața vizita
torilor. în această carte 
este scrisă istoria de mari 
împliniri a uzinei și a 

ei — stăpîni, 
beneficiari.

posibilități ca în .
cipa efectiv, in condiții de deplină e- 
galitate, Ia întreaga viață politică, 
economică și socială, la conducerea 
societății, de a-și pune în valoare ca
pacitatea și aptitudinile, de a benefi
cia de cuceririle socialismului, că 
nicicînd în trecut activitatea lor pe 
tărîmul creației materiale și spiritua
le nu a fost atît de rodnică și de 
multilaterală. Pd bună dreptate s-a 
apreciat că rezolvarea marxist-leni- 
niștă a problemei naționale de către 
partidul nostru reprezintă o măreață
(Continuare în pag. a IV-a)

!
i
!

I

I
I
I
I
i

I
i

i ce urcă intr-un vagon ignoră că 
........... .. ...... pe roți, care aleargă pe magistralele 
de oțel, e făcută din mii și mii de piese, mai simple 
ori mai complicate, unele ascunse pentru totdeauna 
vederii călătorului veșnic grăbit. Piese cu un rost 
exact, așezate intr-o ordine matematică. Incit, dacă 
o nevoie te impinge spre una dintre acestea, uneori 
trebuie să înlături toate obstacolele din cale, puse 
și, ele acolo in chip necesar, cu rolul lor precis in 
mișcarea întregului vehicul.

La toate acestea se gindiseră șt proiectanții de la 
întreprinderea de material rulant „Grivița roșie" din 
Capitală cind a venit vremea să înfățișeze pe foaia 
de calc tema : „consolidarea traverselor la cilindrii de 
frină ai vagoanelor".. Și ei înșiși .erau preocupați de 
îmbunătățirea soluției propuse. Cum insă ? Nu o dată 
simți că ceva nu merge, că e nevoie de o schimbare,

dar ecuația aceasta are uneori atitea necunoscute incit 
numai aflindu-le poți cuteza la innoire.

— Cum ? s-au întrebat și Constantin Crișan și Ion 
V. Popescu. (Primul e muncitor, al doilea meșter). 
Simplu ca „oul lui Columb". De ce să demontăm 
un car de piese pentru a ajunge la traversele cu 
pricina ? De ce să irosim atita muncă ?, Tăiem o fe
reastră in alcătuirea de metal — se-nțelege, fără să 
se impieteze asupra rezistenței și rostului îndeplinit 
de partea la care se renunță. Mai exact, facem o des
chizătură ca la o operație, dacă vreți, atît cit să se 
poată lucra nestingherit de către sudor. Tăiem o fe
reastră deci, și economisim atita muncă pe care, pină 
acum, eram nevoiți s-o risipim cu prea puțin folos.

Da, a fost simplu ca „oul lui Columb". Multe ase
menea „ferestre", în perfecționarea unor operații au 
deschis aici, de-a lungul timpului, proiectanții. De data 
asta insă, a fost rindul celor doi oameni amintiți să 
deschidă. Gindlrea lor a luat-o înainte in rezolvarea 
acestui lucru simplu, dar care părea că intrase in 
impas definitiv. Gindlrea lor s-a silit mai mult și a 
ciștigat. in competiția pasionantă pentru perfecționarea 
tehnică — începind cu lucrul de amănunt, care scapă 
adesea privirii, dar nu se cade cituși de puțin să fie 
ignorat.

Dar cite „ferestre" nu deschide, zi de zi, gindirea 
novatoare ! Și cite „ferestre" nu mai sint de deschis, 
pretutindeni! Numai astfel lumina spre care năzuim 
se poate răsfrînge cu și mai multă dărnicie in viața 
noastră.

I
Iile TANĂSACHE I

La întreprinderea „Grivița roșie" din Capitală se 
acordă o atenție deosebită realizării unor produse 
de înalt nivel tehnic și calitativ. La unul dintre 
asemenea produse se lucrează în prezent la secția 
cazangerie, de unde prezentăm imaginea alăturată.

Foto : E. Dichiseanu

Casă ori... căsuță ? Mărturisim că 
dacă cineva ne-ar fi pus această în
trebare cu privire la un imobil de pe 
strada Ana Davila din Capitală îna
inte de a fi văzut dosarul nr. 6147/ 
1976 (pendinte la Tribunalul munici
piului București), am fi riscat de 
bună seamă o apreciere, -într-un sens 
sau altul Acum însă, după cele ce ne 
„împărtășește" amintitul dosar, vă 
veți convinge că nici vorbă nu poate 
fi de asumarea unui asemenea risc al 
evaluării, 
dosarul : 
adică să-și împartă 
tea imobilului cu 
pricina și neînțe- 
legindu-se pe cale 
amiabilă, cei cinci 
coproprietari au 
ajuns cu litigiul 
in justiție. Aici, 
pentru a se asi
gura toate condi- • 
țiile judecății te
meinice, s-a dis
pus efectuarea unei expertize teh
nice. Obiectivul ei — evaluarea 
imobilului. Și l-a evaluat : 247 374 Iei. 
Cum insă în aceeași cauză se mai ce
ruse b expertiză', douăsprezece zile 
mai tîrziu pe masa instanței se mai 
depune un raport, conform căruia 
imobilul valorează de această dată... 
159 481 lei. Cum o fi scăzut valoarea 
casei cu aproape 90 000 lei in citeva 
zile, greu de înțeles...

în asemenea condiții, nu e de mi
rare că alungind la Tribunalul Su
prem. procesul a fost retrimis spre 
rejudecare instanței de fond : cu in
dicația de a se efectua o nouă exper
tiză care să stabilească, in sfîrsit. 
valoarea __ i ?“ 1.. .Li.
1976... în decembrie 1977, raportul 
noii expertize — a treia — a fost 
înaintat instanței. Dar... stupoare 1 
Valoarea imobilului este stabilită de 
această dată la... 91575 lei. O casă 
care se umflă și desumflă ca un 
balon...

Nu știm cum se va soluționa liti
giul în cele, din urmă și nici nu inte
resează aici acest lucru. Destul să ob
servăm însă că după o perioadă de 
timp atît de mare lucrurile par să 
fie la fel de încurcate ca la începu
tul procesului. Și aceasta tocmai cînd 
instanțele de judecată apelaseră la

... De ce ? Ne-o arată însuși 
vrind să iasă din indiviziune. 

intre ei proprieta-

oamenilor 
producători,
Sint pomeniți cronologic 
toți directorii, incepind 
cu David Francisc, care 
a simțit primul pe umeri 
povara înaltei responsa
bilități muncitorești; după 
un an a fost trimis la o 
școală, apoi s-a reîntors 
iarăși în fruntea între
prinderii. după ce, în răs
timpul cit a lipsit, fusese 
director Traian Faur. Și

publican de astăzi, la pal
maresul ei strălucit : „în
frățirea" exportă mașini- 
unelte în 55 de țări. To
varășul Ioan Rogojan a 
însoțit el. însuși mașinile' 
produse Ia „înfrățirea" 
pe trei continente, iar 
deunăzi Iosif Szabo s-a 
întors din R.D.G., Mihai 
Ianoș din Elveția, iar An
ton Barabas din R.F.G.

Marca fabricii le este la 
fel de dragă tuturor, o 
exemplară stabilitate de 
cadre pune chenar de aur 
la cartea de vizită a în
treprinderii. Unitatea între 
toți muncitorii și tehni
cienii, indiferent de na
ționalitate, se vădește in 
toate acțiunile, de la 
probleme fundamentale, 
cum sint introducerea 
automatizării și dezvolta
rea autoutilării (Iosif 
Nemecsek, Iosif Goldkam- 
mer, loan Martin, ing. 
loan Limban și ing. Teo
dor Bistrian. formează o 
echipă cu cele mai repu-

rezultate in aceste 
două domenii) pină la 
amenajarea cu gust a 
spațiului din curtea între
prinderii. Invențiile bre
vetate și inovațiile sint 
numeroase, ele materiali- 

. zindu-se adesea in noi 
tipuri . de mașini-unelte 
foarte necesare industriei 
noastre socialiste și la fel 
de căutate peste hotare. 
Cantemir Oncu, Alexan
dru Viktorjenic, iarăși 
Iosif Nemecsek sînt auto
rii citorva asemenea in
venții. Mi se dă exemplul 
de frumoasă colaborare 
dintre Iuliu Cioca. și 
Iosif Papp la „modifica
rea sistemului de antre
nare al amestecătoarelor 
de nisip din stația de 
pompare" — ciclu lung și 
de specialitate care depă
șește vederile mele artis
tice asupra produselor u- 
zinei.. Și fiindcă tot am 
ajuns la artă, la partea 
estetică a produselor, ce
rută și ea, ca apanaj al 
calității, la Conferința 
Națională a partidului, vă 
mărturisesc cu bucurie că 
mașinile-unelte produse la 
„înfrățirea" sînt atit de 
aspectuoase îneît par 
sculpturi moderne în ade
văratul sens al cuvin- 
tului.

Această exemplară con
lucrare muncitorească, a- 
ceastă prietenie statornică 
cuprind, in spirit comu
nist, revoluționar, toate 
generațiile de oameni ai 
niuncii din întreprinde
re. Se pune bază solidă 
pe tineret, mulți 
(Aron Popa, Arpad 
tay ș.a.) sînt șefi 
chipă, ei colaborind nu 
numai în producție, ci și 
în activitatea civică, în 
cea cultural-educativă La 
prima ediție a Festivalu
lui „Cîntarea României" 
tinerii de la „înfrățirea" 
s-au prezentat cu nouă 
genuri artistice, iar in 
competiția „Daciadei" cu 
șase discipline sportive. 
Ei merg împreună în 
schimburi de experiență 
(deunăzi, la întreprinde
rea de strunguri din A- 
rad), în excursii, partici
pă și prezintă comunicări 
la simpozioane de rigu
roasă ținută științifică.

Și plec de la „înfrăți
rea" cu acel sentiment ste
nic al marilor Împliniri și 
cu mîndria de a aparține 
unui oraș de oameni des
toinici și plini de omenie, 
cum sint toți 
muncii 
tățile 
care-și 
aur a 
muncă, orașul, patria — 
crescuți și educați de 
partid. în fierbintele pro
ces al muncii creatoare.^

tineri 
Mila- 

de e-

oamenii 
din toate locali- 
patriei — oameni 
iubesc brățara de 
meseriei, locul de

9 RUBRICILE NOASTRE: CuvîntulÎN ZIARUL DE AZI
cititorilor, cuvîntul oamenilor muncii; Radiografii ale ma
rilor șantiere de investiții ; Muncă, răspundere, competență ; 
Faptul divers ; Din țările socialiste; Sport; De pretutindeni.

toate mijloacele de probă în stare să 
asigure deplină temeinicie actului 
justițiar.

Problema căreia îi consacrăm aceste 
rinduri nu este nouă : expertiza judi
ciară. Mai exact, problema perfecțio
nării activității de expertizare. Chiar 
dacă nu este nouă, această problemă 
pe care o semnalam incă de anul 
trecut in coloanele ziarului nostru 
(„Scinteia" nr. 10 711) iși cere — 
după cum a reieșit din relatările mai 
multor specialiști si practicieni din 
justiție și procuratură consultați cu 
prilejul investigațiilor necesare reali-

activitate ? Pe plan central, din punct 
de vedere metodologic și al coor
donării științifice, expertiza tehnică 
se afla în atribuțiile Biroului central 
pentru expertize tehnice din cadrul 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie ; din anul 1973, această 
activitate a trecut la Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe (care nu are, cu toate acestea, 
în structura sa organizatorică, un 
compartiment special consacrat în
drumării și coordonării activității de 
expertiză tehnică).

Din nou despre necesitatea perfecționării 
unui instrument de mare însemnătate în

înfăptuirea actului de justiție

casei. Era in noiembrie

zării anchetei de fată — cu tot mai 
multă acuitate rezolvarea. O rezolva
re. după opinia interlocutorilor noștri, 
sub forma unei reglementări noi. uni
tare care să asigure expertizei judi
ciare o organizare și funcționare co
respunzătoare. Pentru că. fie conta
bilă. tehnică, medico-legală. crimina
listică etc., expertiza este in primul 
rînd un mijloc de probă impus 
de grija fată de adevăr si legalitate, 
de preocuparea constantă pentru eli
minarea oricărei posibilități de apre
ciere eronată a faptelor.

Cum se face atunci că, dintr-un in
strument științific destinat să con
tribuie la înfăptuirea temeinică si 
operativă a actului de iustitie. exper
tiza (ne referim îndeosebi la cea teh
nică și contabilă) aiunge uneori să 
„slujească" justiția în modul arătat 
mai sus ?

Să ne oprim mai întîi asupra exper
tizei tehnice — dintre toate celelalte, 
cea mai des solicitată de organele 
de urmărire penală sau instanțele de 
judecată (care cer. de exemplu, să se 
stabilească, de către specialiști, modul 
de funcționare ori defecțiunile unor 
mecanisme, cauza unor accidente, 
determinarea proprietăților unor pro
duse etc.). Cum este organizată și 
cum se desfășoară în prezent aceăstă

Pe plan local, ne- 
dispunînd de or
ganisme proprii, 
expertizei tehnice 
i se prestează a- 
numite servicii 
de către birourile 
locale pentru ex
pertize contabile 
(care funcționea
ză în cadrul ad
ministrațiilor fi

nanciare), servicii care se rezu
mă la tinerea listelor de experți 
tehnici și verificarea deconturilor de 
cheltuieli. Atît. Greu de susținut că 
in asemenea condiții se pot asigura 
îndrumarea și controlul metodologic 

■ necesar, că experiența și concluziile 
prilejuite de constatările experților 
sint studiate și centralizate pentru a 
servi la găsirea unor soluții de pre
venire a pagubelor, de preiiitîmpi- 
nare a manifestărilor infracționale.

îndeplinește actualul sistem această 
cerință ? Evident nu. îngăduie, in 
schimb, să se furnizeze instanțelor 
„concluzii" găsite parcă anume pen
tru a servi drept model cum poate 
fi încurcat și îngreunat mersul jus
tiției. Exemple care șă susțină 
această afirmație, din păcate, nu lip
sesc. Cit o fi prejudiciul produs in 
■legătură cu funcționarea secției 
anexă (firme luminoase) a C.A.P. 
Bragadiru ? Dar oare o fi intr-ade
văr prejudiciu, sau... ? Fiindcă, deși 
o primă expertiză tehnică stabilește 
o pagubă adusă beneficiarilor de 
1 077 365,41 lei, o a doua găsește că

Dinu POPESCU
(Continuare în pag. a U-a)

0
în două luni și 

acest an, oțelaril 
prinderea „Industria sîrmii" din 
Cimpia Turzii au dat, peste pre
vederi, 230 tone de oțel. în ace
lași timp, ei au economisit 8 
tone 
den, 
tone 
nu sini spectaculoase, dar 
sint ‘ ' ■/
vechi a oțelarilor de la Cimpia 
Turzii ce se desfășoară sub ge
nericul „Fiecare echipă de oțe- 
lari de la cuptoarele electrice să 
economisească lunar nichel și 
molibden pentru prepararea a 4 
șarje de oțel aliat cu nichel, res
pectiv, 8 șarje cu molibden". 
Pornind de la acest angajament, 
ei au început să adune gram cu 
gram deșeurile .rezultate de la 
șarjele de nichel-și molibden și 
apoi să Ie introducă ca aliaj în 
procesul de elaborare a altor 
șarje. Anul trecut, pe această 
cale, s-au economisit 35,7 tone 
nichel și 10,9 tone molibden, cu 
care au fost elaborate 3 800 tone 
de oțel cu caracteristici supe
rioare. Valoarea metalului astfel 
economisit se ridică la peste 2,6 
milioane lei. Iată deci cum 
cantități mici valorează milioa-- 
ne. (Alexandru Mureșan).

jumătate din 
de la între-

de nichel și 5 tone molib- 
cu care s-au elaborat 1 700 
otel aliat. Aceste economii 

ele 
rodul unei inițiative mai

Izvorul Muntelui
într-o nouă

Apele rîului Izvorul Muntelui 
au părăsit vechea albie odată 
cu terminarea lucrărilor de la 
captarea secundară și devierea 
lor în lacul Bicaz. A fost o lu
crare de mari dimensiuni, lun
gimea tunelului de aducțiune 
fiind de aproape 2,5 km. Lucra
rea a fost încheiată cu 9 luni 
mai devreme față de termenul 
planificat. în prezent, construc
torii de aici lucrează la tunelul 
de deviere a riului Bicaz in a- 
celași lac de acumulare, tunel 
care, în final, va avea o lungime 
de peste 10 km. Prin termina
rea acestei investiții, producția 
anuală de energie electrică a 
hidrocentralei Stejarul va crește 
cu 42,5 milioane kWh. (Ion Ma
nea).

i
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Profesorul loan Nădișan din 
Baia Mare ne-a trimis această 
imagine (neretușată) surprinsă 
la peste 2 000 de metri altitudi
ne. O curiozitate a naturii. Un 
chip de om dăltuit de natură, 
de-a lungul mileniilor, in pia
tră. Iată-l in imagine, acoperit 
de furturi și dominind solitar re
zervația naturală maramureșea
nă din masivul Pietrosul Rod- 
nei. Localnicii l-au botezat 
„Vijul" — adică bătrinul. in grai 
maramureșean. Celor care se in- 
cumeță să urce pină la el, la 
2 000 de metri. Vijul le oferă o 
priveliște de neuitat.

Ecoul unei scrisori

citorești si revoluționare^ a 
Partidului
mân. (Gh. Giurgiu).

Comunist Ro-

Cuvintul

I
!
I
I
I 
I

Tinerețe fără I

cititorilor,
staruit

special asupra necesită
ții de a se acționa in sen
sul apropierii de oameni, de 
locul lor de muncă și de 
viată a activităților cultu
ral-educative. de a fi cu
noscute și înțelese mai 
bine nevoile lor spirituale. 
S-a jnsistat asupra cerinței 
ca acțiunile de propagandă 
să intervină mai activ în 
combaterea anumitor mani
festări retrograde, neștiin
țifice, în contradicție cu 
etica și ideologia partidu-' 
lui nostru. (Gheorghe Susa).

comentarii — multe dintre 
ele vizind chiar activitatea 
celor din sală — s-au con
stituit într-o autentică lec
ție practică privind proble
matica. funcționalitatea și 
eficienta concretă a gazete
lor de perete si satirice. 
(Dumitru Prună).

atragerea unui număr cît 
mai mare de muncitori si 
tehnicieni la introducerea 
progresului -tehnic, organi
zarea științifică a - produc- 

. tiei si a muncii., reprpiecta- 
rea unor produse si tehno
logii. dezvoltarea autouti- 
Iării. (Măria Baboian).

Acțiuni consacrate 
obiecîiveior 
Conferinței 
Haționafe

Recent, un Simpozion or
ganizat de Comitetul de 
partid al sectorului 6 din 
Capitală, cu activul din do
meniul muncii de propa
gandă, a avut drept scop 
precizarea citorva modali
tăți de acțiune in vederea 
mobilizării oamenilor mun
cii la înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Confe
rința Națională.

Acest schimb de expe
riență a fost apoi amplifi
cat. Sub egida organizației 
de partid, la întreprinderea 
„Vulcan" sau organizat 
un simpozion pe tema „Ro
lul maistrului ca om politic 
și organizator al procesului 
de producție" și altul — ia 
care au luat parte peste 
100 de tineri — sub gene
ricul „Tineretul si munca". 
La „Tricodava" — un dia- 
log-expunere și-a propus, 
și a realizat, o vie dezba
tere cu muncitoare membre 
și nemembre de partid pri
vind contribuția colectivului 
și a fiecărui om in parte 
la creșterea competitivității 
produselor.

Multe alte acțiuni au loc 
ori sînt în pregătire : un 
ciclu de mese rotunde pe 
tema resurselor de creștere 
a productivității muncii (in 
cele patru mari întreprin
deri din microzona indus
trială Ghencea) și cu pri
vire la reducerea cheltuie
lilor materiale (în coope
rația meșteșugărească).-

în același timp, organi
zațiile de partid acționează 
pentru extinderea iniția
tivelor înaintate in între
prinderile sectorului. în 
mod deosebit cîstigă teren 
inițiativa „Contul personal 
de creație științifică și teh
nică". avînd drept obiectiv

Critica 
diapozitiv

CUVINTUL
La întreprinderea „Fero- 

email“ din Ploiești a sosit 
o reclamație de la T.C.M. 
Prahova. „Unele dintre ra
diatoarele fabricate de co
lectivul unității — se ^Pu
nea. printre altele. în scri
soare — nu corespund caii- . 
tatii cerute, creind greuțăti 
constructorilor în realizarea 
la termen si în condiții co
respunzătoare a apartamen
telor", Acest semnal a de
terminat dezbaterea exigen
tă, . amănunțită a proble
mei calității în adunările 
generale din luna februarie 
ale organizațiilor de bază 
din turnătorie. S-au adus 
critici îndreptățite modului 
de organizare a muncii. 
sistemelor .de turnare., con
trolului calității. Meritul 
deosebit al dezbaterilor a 

' fost. acela că ele s-au con
cretizat într-o serie de 
propuneri valoroase pentru 
lichidarea grabnică a ne
ajunsurilor. Pe lingă măsuri 
tehnico-organlzatorice. le
gate direct de calitatea tur
nărilor. comuniștii au pro
pus să fie înf'intate două 
cursuri de perfecționare a 
cunoștințelor pentru lucră
torii de la turnătorie. Propu
nerile au fost luate imediat 
în analiza comună a comi
tetului de partid și consi
liului oamenilor muncii, 
unde s-au stabilit măsuri 
concrete pentru îndrepta
rea lucrurilor. „Ca rezul
tat al acțiunilor politico- 
educative întreprinse de or
ganizația de . partid, al efor
turilor depuse de cei 500 de 
comuniști, de întregul co
lectiv, al fermității cu care 
se acționează — ne-a-spus 
ing. Dumitru Enache. di
rectorul unității — produc
ția actuală înregistrează un 
sensibil salt calitativ". 
(Constantin Căprarii).

OAMENILORPentru educația 
materialist- 
științiiică

pe.
La .. cabinetul . județean 

pentru activitatea ideologi
că și politico-educativă din 
Tg. Jiu a fost organizată o 
expoziție a gazetelor de 
perete si satirice — acțiune 
prin care s-a încheiat con
cursul la care a participat 
marea majoritate a gazete
lor editate, de organizațiile 
de partid; sindicat si U.T.C. 
din întreprinderi si institu
ții. din orașele si satele ju
dețului Gorj.

Pentru a valorifica mai 
deplin experiența bună, un 
colectiv al secției de pro
pagandă a efectuat un stu
diu amănunțit al materiale
lor expuse, cît și al dosare
lor prezentate de colecti
vele de redacție, selectin- 
du-le 'atît pe cele pozitive 
— pentru modalitățile de 
prezentare, conținutul lor, 
forța de expresie, spiritul 
critic etc — cit și pe cele 
realizate în mod formal, 
fără putere de convingere. 
Toate acestea au fost cli- 
sate in seturi de diapozi
tive. pe marginea lor reali- 
zindu-se comentarii înre
gistrate pe bandă de mag
netofon. Firește, nu pen
tru a fi păstrate ca... docu
mente. ci pentru a fi folo
site concret, eficient in 
munca politico-educativă. 
Așa cum s-a procedat, de 
exemplu, la ultima instruire 
a secretarilor adjuncti cu 
probleme de propagandă ai 
comitetelor comunale de 
partid. Proiecțiile prezen
tate în fata lor. observa
țiile și criticile cuprinse in

MUNCIIîn cadrul programului 
unitar de. educație multila
terală a maselor, ce se 
desfășoară sub directa în
drumare a organelor si or
ganizațiilor de partid, sec
ția de propagandă a Comi
tetului județean de partid 
Maramureș a organizat. Ia 
Baia Mare, un simpozion 
cu tema ..Educația mate- 
rialist-stiintifică — Compo
nentă esențială a dezvoltă
rii conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii". Acțiu
nea a avut drept scop să 
pună în dezbaterea partici- 
pantilor cîteva aspecte ale 
activității practice privind 
înfăptuirea măsurilor sta
bilite de Conferința Națio
nală a partidului în vederea 
formării profilului moral 
al omului nou. să valorifice 
experiența înaintată, să a- 
precieze eficienta unor ini
țiative. 'metode și procedee 
folosite în acest sens de 
diverse colective de muncă 
din județ. Partidpantii — 
activiști de partid din do
meniul propagandei, acti
viști ai organizațiilor de 
sindicat, U.T.C. și pionieri, 
activiști din domeniul cul
turii. artei si învătămîntu- 
lui. secretari adjuncti cu 
probleme de propagandă 
din comunele județului, 
președinții comisiilor de 
răspîndire a cunoștințelor 
cultural-știintifice din ca
drul Frontului Unității So
cialiste, profesori de ști
ințe sociale și bibliotecari

Brigâzi specializate
Comitetul 

partid 
deosebită 
tățil 
zate, ale 
se bucură

județean de
Mureș acordă o 

atenție activi- 
brigăzilor speciali- 

căror acțiuni 
de o largă 

audientă în rindul maselor 
de cetățeni — români, ma
ghiari. germgni. Alcătuite 
din cadre didactice univer
sitare și studenti din ulti
mii ani de la Institutul de 
medicină și farmacie si de 
la alte institute de învăță- 
mînt superior din Tg. Mu
reș. aceste brigăzi sînt pro
filate pe domenii. Cu rezul
tate edificatoare activează, 
de exemplu, brigăzile spe
cializate în domeniul edu
cației materialist-știintifice. 
ai. căror membri însoțesc 
expunerile in fața oameni
lor muncii cu demon
strații științifice, experien
țe. prezentări de filme și 
diafilme. 
anunță 
înscrise 
„2 050 de 
primului __  __  ___ ___
dent". Brigăzile constituite 
in acest scop — incluzînd 
activiști de partid, istorici, 
filologi, arheologi ai mu
zeului județean — urmă
resc să ilustreze. în per
spectiva aniversării, mo
mente mai importante din 
istoria milenară a patriei și 
poporului, a mișcării mun-

Interesante se 
a fi acțiunile 

sub genericul 
ani de la crearea 
stat dac indepen-

ln realizările comunei se oglindește 
și munca

Aurelia TARCAU, președinta co
mitetului comunal al femeilor Săr- 
maș. județul Harghita :

Alături de toate zonele țării, și 
meleagurile 
superioară a Mureșului 
guri unde in trecut au avut loc pu
ternice mișcări greviste ale munci
torilor forestieri — au cunoscut și 
cunosc o dezvoltare economică și 
socială fără precedent. Comuna 
noastră, Sărmaș, de pildă, prin re
alizările sale — școli noi, grădini
țe pentru copii, cămin cultural, 
magazine moderne, dispensar, case 
noi, 
denl 
care

în
nă construcția unui nou dispensar

noastre, de pe valea 
melea-

în care bunăstarea e pretutin- 
prezentă — a primit, cu fie- 
an, atributele înnoirii.
acest an vor începe în comu-

noastră
medical uman, a centralei termice 
și a două blocuri — unul cu 12 a- 
partamente și spații comerciale la 
parter și altul cu 40 apartamente, 
pentru muncitorii de la secția che
restea.

Tot ce am realizat și realizăm în 
comună poartă și amprenta hărni
ciei și talentului femeilor sărmășe- 
ne, care se bucură de toate con
dițiile de afirmare create în tara 
noastră. Multe din consătencele 
noastre lucrează Ia sectorul de ex
ploatare a lemnului ; de asemenea, 
ne preocupăm de sporirea contri
buției la fondul de stat, participăm 
la activitatea de ridicare social-e- 
dilitară și spirituală a localității, 
contihuăm frumoasa tradiție a re
numitelor creatoare de covoare 
populare.
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bătrînete

I
tinerețe edilitară ce conferă batrinuiui lași un farmec aparte Foto : S. CristianSemne de trainică
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începe spectacolul. Intrarea in 
scenă a dansatorilor de la cămi
nul cultural Teșila (Prahova) a 
fost intimpinată cu ropote de a- 
plauze. Spectatorii aplaudă „la 
scenă deschisă" evoluția celui 
care conduce jocul sprinten al 
celorlalți. Se numește Gheorghe 
Bitu, in vîrstă de peste 70 de ani. 
Dar iată că veteranului i se ală
tură o altă talentată dansatoare, 
măi „tinără" ca el cu un an. Este 
soția lui. Apoi scena s-a umplut. 
In vîrtejul dansului intră fecio
rii și nepoții familiei Bitu. „Așa 
da, famlliuță!“ — exclamă ci
neva cu foc și aplaudă pînă-l 
dor palmele.

puterea „n
O știre de ultimă oră anunță 

pe constănteni că pot cumpăra 
de acum înainte flori și de la o 
nouă unitate de specialitate, des
chisă in Piața Griviței, sub de
numirea „Tomis". Vestea — deși 
îmbucurătoare — îi pune, totuși, 
in derută. Pentru că ei, constăn- 
țenii, se plimbă pe bulevardul 
„Tomis", fac cumpărături și de 
Ia magazinul universal „Tomis", 
se plimbă in portul turistic ..To
mis", pot petrece o seară la te
rasa „Tomis", beau o sticlă de 
bere „Tomis". comandă plăcinta 
preferată la laboratorul „Tomis", 
își procură cărți de la li
brăria „Tomis".., Adăugați la 
toate aceste „Tomis“-uri și fap
tul că nu mai puțin de 6 car
tiere și ansambluri arhitectonice 
noi ale orașului se numesc tot 
„Tomis I", „Tomis II". „Tomis 
III"... Mai există un tren ra
pid „Tomis", o marcă de stofe 
„Tomis", un sortiment de pră
jituri „Tomis". etc.* etc. Nu se 
'găsește un „naș" cu mai multă 
fantezie ?

Nu purtați 
ochelari cu 
rama lată

r- •

Deși semaforul indica limpede 
culoarea roșie, un profesor gră
bit de la un liceu din Cluj-Na- 
poca a încercat să traverseze 
strada. Spunem „a încercat", în- 
trucit n-a mai ajuns pe 
cealaltă. A fost surprins 
autovehicul. Din fericire. 
Ies numai cu o fractură 
picior. întrebat de ce a 
pe stop șl nici măcar nu 
sigurat, acesta a răspuns : „De 
vină este lățimea ramelor de la 
ochelari. Din cauza ei n-am pu
tut să văd dacă vine vreo, ma
șină din dreapta sau din stingă". 
De aici, odată cu învățătura de 
minte de a nu ignora stopul, să 
reținem și ideea că nu este bine 
să purtăm ochelari cu rama prea 
lată...

Peste
măsură

w o

Solicităm și pe
Ion CHIRU, președintele comite

tului asociației locatarilor, centra
la termică nr. 5 Hipodrom, Brăila: 

în spatele blocului G 11, de pe 
strada Policlinicii nr. 9 din cartie
rul Hipodrom, Brăila, funcționează 
de ani de zile o stație de preparat 
betoane, precum și un depozit de 
materiale de construcție și prefa
bricate, apartinind întreprinderii 
județene de construcțil-montaj. De 
aici se aprovizionează majoritatea 
șantierelor de construcții din raza 
municipiului. Zi și noapte, sute de 
autocamioane de tonaj greu, trac
toare cu remorci transportă ciment, 
nisip, pastă de beton, prefabricate, 
pe un drum situat chiar lingă blo
cul nostru. ’ 
intense. în 
în permanentă se infiltrează gaze 
de eșapament, praf stîrnit de ma
șini, iar pe timp ploios, ferestrele 
și pereții parterului sînt stropiți 
cu noroi. La acestea se adaugă și 
zgomotul motoarelor ce tulbură 11-

această cale.,.

Din cauza circulației 
apartamentele noastre

niștea locatarilor, dintre care multi 
lucrează în schimburi. în vederea 
înlăturării unor asemenea neajun
suri am cerut, in repetate rînduri, 
organelor locale să ia măsuri pen
tru schimbarea acestui drum de 
acces la o depărtare corespunză
toare față de blocul nostru. Cu a- 
tît mai mult cu cit configurația 
terenului permite o astfel de {mă
sură.

Cei care au verificat sesizările la 
fața locului au constatat că ele co
respund realității și ne-atl promis 
că circulația de 1a și înspre sta
fia de preparat betoane se va 
face pe un alt drum. în acest 
sens s-a fixat și un ultim ter
men de rezolvare : 1 martie a.c.
Cum nici acest termen nu a fost 
respectat, locatarii blocului G 11 
solicită și pe această cale consi
liului popular să urmărească cu 
mai multă exigentă rezolvarea ce
rerilor legitime ale cetățenilor.

O amplasare nu tocmai bine aleasă
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la un 
trecut 
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Gheorghe TĂUTAN, profesor, 
Arad :
.Suprafața viticolă a I.A.S. Ba

rațca, județul Arad, a crescut an 
de am. în aceste condiții, centrul 
actual de vinificare din apropierea 
sediului întreprinderii a devenit 
insuficient pentru prelucrarea 
unor cantități tot mai sporite de 
struguri. S-a hotărît, astfel, să se 
construiască un al doilea cen
tru de vinificare, însă tot la 
Barațca. După părerea mea, la 
stabilirea acestui amplasament 
s-au 
mente 
rea 
vinificare

acestui 
omis o seamă 

care pledează 
construirii noului 

in comuna

de ele- 
în favoa- 
centru de 
Șiria. Am

in vedere faptul că între Siria și 
Covăsinț se află cîteva ferme care 
dispun de circa 500 ha viță de vie 
pentru struguri de vin ; la nord 
de Siria, deci și mai departe . de 
Barațca, se află o altă fermă, cu 
250 ha de vie. iar în satul Galșa 
a început plantarea cu vie a încă 
150 ha teren. In viitorul apropiat, 
în zona Siriei vor exista astfel 
circa 900 ha plantate cu viță de 
vie. Iată de ce sugerez ca noul 
centru de vinificare să fie ampla
sat în comuna Siria. în aceșt fel, 
strugurii ar fi transportați pe dis
tanțe mai mici, evitîndu-se pier
derile și. cheltuielile suplimentare 
cu transportul.

Zilele trecute, un cetățean din . 
Feldioara, județul Brașov, a in
trat la restaurantul ..Oltul" din 
localitate. A intrat, dar n-a mai 
ieșit decît intr-un tîrziu. imple- ■ 
ticindu-se, cu picioarele de 
plumb și capul cît o baniță. De 
ce l-or fi „servit" atît de mult 
ospătarii, asta este o altă poves
te, pe care urmează s-o lămu
rească ancheta. Spunem acest 
lucru pentru că respectivul 
client, plecind din local și ne- 
maiputînd merge ca lumea, s-a 
împiedicat și a căzut cu fața în- 
tr-o baltă. în starea în care se 
afla, n-a mai avut puterea să 
se ridice. Cînd a fost descoperit, 
era prea tîrziu...

!
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Rubrica realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

I
I
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Anul 1978 reprezintă începutul unei 
etape calitativ noi, superioare și in 
domeniul serviciilor publice. în aceșt 
sens, atenția tuturor factorilor, răs
punzători de organizarea și buna 
funcționare a serviciilor 
buie să se concentreze 
Voltării corespunzătoare 
de servicii solicitate, 
judicioasă a acestora . 
localităților, introducerea unor forme 
moderne și eficiente de servire. îm
bunătățirea calității prestațiilor, creș
terea ordinii și disciplinei. Firește, 
sarcini deosebite revin. în primul 
rind, consiliilor populare si comisii
lor permanente de deputați ale aces
tora. Potrivit competentei și obliga
țiilor lor legale, aceste comisii de 
specialitate pot și trebuie să-și adu
că o contribuție mai mare Ia dezvol
tarea și diversificarea serviciilor pină 
la nivelul satisfacerii celor mai di
verse cerințe ale unei vieți civili
zate, moderne. In primul rînd, prin 
consultarea sistematică, permanentă 
cu cetățenii, prin luarea tuturor mă
surilor ca propunerile lor să fie so
luționate, să devină program de lu
cru al acestor comisii. Viața arată 
că și în domeniul serviciilor, ca de 
altfel în toate domeniile de activitate 
ale consiliului popular, opiniile ce
tățenilor. propunerile și; sugestiile lor 
nu trebuie așteptate, ci se cer sti
mulate. receptate și rezolvate cu 
toată solicitudinea. Tocmai în 'acest 
sens acționează și comisia per
manentă de deputati pentru agricul
tură, silvicultură, comerț și prestare 
de servicii a Consiliului popular al 
orașului Năsăud.

— Ne-am propus să analizăm pres
tările de servicii către populație 
în următoarea sesiune a consi
liului popular — ne spunea tovară
șul primar Dumitru Nechiti — chiar 
dacă rezultatele de pină acum ar fi 
putut fi socotite mulțumitoare și. in 
consecință, dezbaterea amînată. Mă 
gîndesc. cînd spun acest lucru, la 
faptul că anul trecut, la Năsăud 
cifra medie a încasărilor pentru ser
viciile prestate pe un locuitor a fost 
mai mare decît media pe taiă. că 
numai în ultimii doi ani numărul 
secțiilor a crescut cu încă zece, că 
unele unități și-au depășit sarcinile 
de plan cu 5 procente sau că recla- 
matiile si sesizările referitoare la 
deficientele din acest sector de acti
vitate s-au redus simțitor. După cum 
prevede legea de organizare și func
ționare a consiliilor populare, biroul 
executiv va raporta sesiunii asupra 
întregii activități desfășurate în sec
torul prestărilor de servicii, sub toate 
aspectele : dezvoltarea și diver
sificarea unităților, modernizarea 
bazei materiale, îmbunătățirea ca
lității lor. Din constatările făcute 
pe teren de membrii biroului execu
tiv. dar mai ales din concluziile ana
lizelor in adunările generale ale oa
menilor muncii care lucrează în uni
tățile prestatoare de servicii, ca și 
din opiniile exprimate de cetățeni, 
rezultă că o bună parte din neajun-

publice tre- 
asupra dez- 
a unităților 
repartizarea 

pe. teritoriul

datorează 
...______ ____ ___ ___  reale ale
populației, aprovizionării defectuoase, 
cu materii prime, insuficientei cali
ficări a unor lucrători, precum și al
tor cauze care tin direct de organi
zarea muncii, deci de activitatea si

șurile de pină acum 
necunoașterii cerințelor

experimentarea 
rhanda". Acum, 
minale. toai 
din oraș sîi

vînzării cu „preco- 
  . ____la tirgurile săptă- 

’ ’__ ’ ite unitățile producătoare
Jînt prezente cu puncte de 

desfacere proprii. Deci, fac comerț 
stradal. Si cu succes.

Că lucrurile nu s-au rezolvat însă

Din experiența Consiliului popular 
al orașului Năsăud în consultarea cetățenilor 

privind îmbunătățirea serviciilor

răspunderile cadrelor de conducere. 
Tocmai din această cauză, la redac
tarea raportului, ce va fi prezentat 
sesiunii, participă și un colectiv for
mat din conducătorii unităților pres
tatoare de servicii din oraș. Aceiași, 
colectiv lărgit va elabora și proiectul 
de hotărâre ce va fi supus spre adop
tare consiliului popular.

Dar întocmirea in acest fel a ra
portului și a respectivului proiect de 
hotărire ar fi un lucru făcut pe ju
mătate. Iată de ce. concomitent, a 
fost organizat-și un sondaj în rindul 
cetățenilor. Concret, organizatorii de 
grupe sindicale din întreprinderi 
instituții vor strînge 
de muncă opinii in legătură cu orga
nizarea și functionarea serviciilor 
publice, propuneri de îmbunătățire a 
activității din acest sector de cel mai 
larg interes cetățenesc. Centralizate 
și analizate la nivelul biroului exe
cutiv al consiliului popular, propu
nerile oamenilor muncii vor fi inclu
se. în limita posibilităților materiale 
și financiare existente, în proiectul 
de hotărîre. De asemenea, la defini
tivarea proiectului de hotărire va 
contribui, ca de obicei, și comisia 
permanentă de deputati pentru agri
cultură, silvicul! ură, comerț, prestări 
de servicii.

— Cele două cooperative meșteșu
gărești din oraș, „Arta populară" și 
„Munca colectivă" — ne spunea de
putata Floarea Pleș. secretara comi
siei permanente — înregistrau, la 
sfirsitul anului trecut, mari restanțe 
la desfacerea unor produse care erau 
și cele mai solicitate de cetățeni. De 
comun acord cu conducerile a-esto- 
ra, am organizat o expoziție, la care 
au fost invitați reprezentanții orga
nelor comerciale orășenești si comu
nale. Rezultatul : s-a contractat un 
fond de marfă corespunzător desfa
cerii întregii proauctii. in valoare de 
peste 6 milioane Iei. în pianul de 
muncă al comisiei exista, și un aii 
punct. Mai bine zis. găsirea unui 
răspuns la întrebarea : de ce vînd 
cooperativele din alte localități, din 
alte județe mai multe produse pe 
piața Năsăudului decît cele din ora
șul nostru ? După ce comisia a fă
cut un așa-numit „studiu de piață", 
am luat măsuri pentru extinderea și 
diversificarea gamei produselor cu 
peste 20 de sortimente foarte solici
tate. mai ales la tirgurile care se or
ganizează in fiecare joi. Este în curs

Și
de la colegii lor

nici pe departe, așa de ușor și firesc 
pe cit par acum din prezentarea in
terlocutoarei .noastre, că la temelia 

întot- 
ne-am 
dintre 
Geor-

unor asemenea rezultate stă 
deauna o muncă, deloc ușoară, 
convins însoțindu-i pe patru 
membrii comisiei — deputății 
ge Mureșan, Floarea Pleș, Teodor 
Duca și Viorica Bodea — la sediul 
cooperativei „Munca colectivă" în- 
tr-una din acțiunile de control și stu
diu efectuate în pregătirea următoa
rei sesiuni a consiliului popular»-’ 
Am asistat la o analiză competentă, 
responsabilă, a întregii activități des-

fășurate în această unitate cu pon
dere mare în servicii. S-a discutat 
cu nomenclatorul minimal al prestă
rilor de servicii, cu documentele 
contabile și financiare, cu condicile 
de sugestii și reclamații, cu registrul 
de audiente, cu legea pe masă. Con
cret, la obiect. Pentru multe din 
neajunsurile manifestate pină acum 
s-a găsit pe loc o rezolvare. Astfel, 
se vor executa reparații la obiecte 
de uz casnic și gospodăresc, la radio 
și televizoare și la domiciliu ; se vor 
organiza mai multe echipe care să 
efectueze reparațiile urgente la in
stalațiile de apă, canal și de încăl
zire ale locuințelor ; se va efectua 
transportul la domiciliu al mobilei, 
bunurilor de folosință îndelungată și 
materialelor de construcții : periodic, 
se vor organiza expoziții pentru tes
tarea preferințelor cumpărătorilor.

— Aceasta a fost prima din anali
zele la fata locului pe care comisia 
noastră — ne spunea deputatul Geor
ge Mureșan — Ie va efectua pină la 
sesiunea 
unitățile 
oraș.

Pe scurt din scrisori
buclucaș. Deseori, auto- 
aprindere și stingere a 

casa scărilor de la 
defectează, fiind nece- 

arcului (a lamei)

• Arcul 
matele de 
luminii la 
blocuri se 
sară înlocuirea 
de contact Cum însă la magazi
nele de specialitate asemenea 
piese nu există, trebuie să schim
băm întregul automat. Adică, pen
tru un obiect care costă ci ti va lei 
sîntem nevoiti să cheltuim cîteva 
sute. (Ion Du ții. președintele aso
ciației locatarilor, bloc H 26, bd. 
Ion Șulea* București). N. R. Pe 
această temă ne-a trimis o sesi
zare și comitetul asociației loca
tarilor nr. 1 Centru din Deva, care 
ne semnalează că nu se găsesc in 
comerț automate pentru aprinde
rea și închiderea luminii la casa ' 
scărilor, atît de necesare 
rea economisirii energiei

poartă denumirea cunoscutului joc 
popular oltenesc „Rustemul". încă 
din faza de masă a actualei ediții, 
noua formație a prezentat un .nu
măr de 8 spectacole în orașele 
Slatina. Caracal. Balș și alte loca-f 
lități. în prezent, ansamblul „Rus 
ternul" pregătește un prograrff 
specific. „Cintecul brățărilor de 
aur". (Titus Ciortescu, activist cul
tural, Slatina).

(Urmare din pag. I)
lei (ulterior o 
lei). Răbdare

este vorba de 699 777 
corectează la 597 093 
insă, aproximațiile continuă : o ex
pertiză contabilă, administrată in 
cauză, are și ea un punct de vedere 
„propriu" — beneficiarii ar fi fost 
păgubiți cu numai 67 198 lei. Cul
mea n-a fost însă atinsă decît după 
ce s-a dispus de către instanță, re- 
judecind cauza, efectuarea unei noi 
expertize tehnice și contabile. Con
cluziile acesteia ? Nu există nici un 
prejudiciu... Ba, dimpotrivă, foștii 
păgubași ar datora ei 67 000 Iei !

Ce mijloc de probă pot constitui 
asemenea expertize care nu probează 
altceva decit intolerabile aproxima
ții ?! Să ne mal mirăm că in alte 
cazuri experții iși depășesc cu de la 
ei putere, conți ar procedurii judir 
ciare, mandatul primit, ajungind 
chiar să asculte martori, să se pro
nunțe ori să dea sfaturi instanței an- 
ticipînd in mod nepermis verdictul ? 
Dar expertiza tehnică nu se rezumă 
întotdeauna la simple calcule și mă
surători ; se cer uneori analize și 
verificări de laborator care nece
sită aparate speciale. Unde și cum 
va rezolva expertul aceste opera
țiuni ? Nu va fi pus in situația de 
a folosi fraudulos aparatura insti
tuției unde lucrează sau a alteia in 
care are acces ? Și ce garanție asu
pra rigorii concluziilor există în ase
menea condiții ?

Se desprinde, din chiar exemplul 
de mai sus. că și expertiza conta
bilă are parte de suferințele ei : nici 
ea nu scutește instanțele de „bine-

consiliului popular în toate 
prestatoare de servicii din

Florin CIOBĂNESCU

facerile" unor concluzii eronate 
contradictorii. Nu mai vorbim 
despre depășirea termenelor, despre 
repetatele adrese ale instanțelor pen
tru predarea raportului de expertiză 
ori despre celelalte neajunsuri — și 
nu puține — constînd în perceperea 
unor onorarii exagerate (adeseori 
„fortînd mina" părții solicitante prin 
chiar intermediul birourilor locale de 
expertiză), in angajarea de relații ne-

sau 
aici

în vede- 
electrice.
folcloric, 
a Festi-

® Un nou ansamblu 
în cadrul ediției a doua 
valului fiațional ..Cîntarea Româ- 

Uniunea județeană a 
... Olt 

ansamblu, ce
niei", la Uniunea județeană 
cooperativelor meșteșugărești 

i^a luat ființă un nou

O Oprire interzisă ? Cerem con
ducerii I.G.O.-Focșani să iă mă-- ' 
șurile necesare pentru ca șoferii 
de pe autobuzele care circulă, ne
încărcate la capacitatea normală, 
pe distanța Focșani—Odobești să 
oprească și în stațiile intermediare 
dintre comuna Cîmpineanca și 
Focșani. Aceste autobuze ar putea 
prelua astfel foarte multi navetiști, 
descongestionind ■ autobuzele arhi- 
aglomerate de pe traseul Focșani— 
Consiliul popular Cîmpineanca. 
(Nicolae Stoica, Direcția județeană 
de poștă și telecomunicații a ju
dețului Vrancea).

vința operativității, nu 
situație mai fericită 
medico-legală : nu puține sint' amî- 
nările pe care instanțele sînt nevoite 
să le dea din cauza nepredării con
cluziilor la timp, crescînd astfel du
rata proceselor pe rol. De asemenea, 
deși dintre toate genurile de exper
tiză judiciară înregistrează cele mai 
bune rezultate, perfectibilă — după 
opinia specialiștilor — este și organi-

se află într-o 
nici expertiza

Lungul drum al expertizei
principiale cu părțile, ca și în în
tocmirea unor lucrări eronate din 
punct de vedere al metodologiei și 
procedurii legale.

Care sint rezultatele unor aseme
nea neajunsuri nu este greu de 
înțeles : instanțele și organele de ur
mărire penală sînt departe de a fi 
primit ajutorul cuvenit, sub 
unor constatări temeinice, de 
științifică. Desigur, organele 
ciare depun toate eforturile _____
a se clarifica aspectele contradicto
rii. pentru a se spulbera orice dubii 
și a se asigura deplină temeinicie și 
legalitate actului justițiar : nu este 
mai puțin adevărat însă că neajun
surile la care ne-am referit mai sus 
aduc noi termene și amînări. iar 
timpul trece și nu este in interesul 
legii, al societății ca drumul spre 
adevăr să fie prelungit și întortocheat 
în chip artificial. îndeosebi în pri-

forma 
rigoare 

judi- 
pentru

zarea activității de expertiză crimi
nalistică.

Care ar fi soluția ? Potrivit păre
rilor a numeroși oameni de lege, ma
gistrat!, procurori, avocați și lucră
tori de miliție care participă Ia ur
mărirea penală, pe baza analizării 
unui număr de dosare din justiție 
care au avut de suferit din cauza 
expertizelor, ar fi necesară, în primul 
rînd, asigurarea unui cadru juridic 
unitar, printr-o reglementare comu
nă. întregii activități de expertiză ju
diciară de toate genurile : contabilă, 

■ tehnică, medico-legală, criminalistică 
(in prezent, pentru fiecare dintre a- 
cestea există cîte un act normativ, 
mai vechi sau mai nou, care le re
glementează separat). Din cauza dis
persării actuale rezultă și unele deo
sebiri flagrante în ceea ce privește 
statutul celor ce fac expertiză judi
ciară.; astfel, în timp ce calitatea de 
expert criminalist sau medic legist se

obține după verificări netăgăduit ri
guroase, experții tehnici și contabili 
ajung, practic, cu mult mai ușor la 
această calitate, aflîndu-se totodată 
și în afara modalităților de control 
profesional și etic existente pentru 
celelalte categorii de experți.

în al doilea rînd. rezolvarea spre 
care converg datele esențiale ale ex
perienței acumulate, inclusiv cele 
privind practica altor țări în același 
domeniu, ar cere crearea (așa cum 
se opina incă de anul trecut în ziarul 
nostru) unui for, institut sau labora
tor central, specializat, de expertiză 
judiciară, care ar putea să funcțio
neze sub egida Ministerului Justiției.

Rezolvarea optimă a acestei pro
bleme se înscrie în cadrul cerințelor 
de perfecționare a activității de ju
decată. evidențiate de Conferința 
Națională a partidului, și se află în 
relație directă cu necesitatea asigu
rării unei calități impecabile actului 
justițiar. Fiindcă, așa cum prevăd 

■documentele adoptate, așa cum a in
dicat în repetate rînduri secretarul 
general al partidului, trebuie aplicat 
ferm principiul ca nimeni să nu se 
poată sustrage răspunderii față de 
colectivul de muncă, față de socie
tate și stat, pentru încălcarea legilor 
și normelor de conviețuire socială si 
deci să nu rămînă nepedepsit, dar. tot
odată. nimeni să nu fie sancționat 
sau pedepsit pe nedrept. Un princi
piu de importanță majoră, a cărui 
apiicare începe și sfîrșește cu grija 
neabătută pentru stabilirea adevăru
lui. In slujba căruia. între alte mij
loace conferite de lege justiției, se 
află și expertiza judiciară.
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Urgența urgențelor

mai trebuie să insistăm asupra importanței economice a plat-

moderne.

montajul utilajelor tehnologice
PE PLATFORMA INDUSTRIALA TELEAJEN

® La unele obiective restanțele nu au fost recuperate ® Pîrghia 
principală de acțiune: creșterea puternică a productivității muncii 
® Unde se află adevărul în privința asigurării agregatelor minerale? 
® 4000 tone de utilaje în stoc și 2000 de tone în drum spre șantier

Nu
formei industriale Teleajen unde, după cum se știe, se realizează una 
din investițiile cele mai mari ale județului Prahova, ale petrochimiei 
românești in acest- cincinal. Despre mersul lucrărilor pe acest mare 
șantier, ziarul nostru a scris de nenumărate ori. Acum, după ce au tre
cut peste două luni din 1978, care este stadiul executării lucrărilor? 
Planul valoric de constructii-montaj a fost depășit După cum ne relata 
șeful grupului de șantiere, ing. Dumitru Holban, s-au creat chiar po
sibilități pentru cîștigarea unui avans de timp în desfășurarea lucrări
lor de construcții și montaj.

în strînsă legătură cu necesitatea 
punerii în funcțiune a obiectivelor cu 
termene de dare în funcțiune în acest, 
an, pe șantier se montează un volum 
mereu mai mare de utilaje tehnolo
gice din cele aflate în stoc. Datele 
arată că în ianuarie și februarie au 
fost montate aproape 1 100 tone utila
je din stocul vechi si alte circa 450 de 
tone din livrările curente, ceea ce re
prezintă o cantitate apreciabilă, în 
comparație cu aceea din perioadele 
anterioare. Pentru a le monta, con
structorii și montorii au dat dovadă, 
in unele zile friguroase, cu tempe
raturi sub 10 grade Celsius, de ab
negație și eroism muncitoresc. în 
timpul efectuării raidului, echipele 
lui Gheorghe Mutu și ale lui Ion Pe- 
trache turnau betoane la fundațiile 
cazanelor de la centrala electrică de 
termoficare. La un alt „punct fier
binte” — la sferele de propilenă și 
etilenă — lucrau oamenii maistrului 
Ion Nichita, iar la cracarea cataliti
că, fierarii betoniști din echipa lui 
Tudor Sivu și formația de dulgheri 
condusă de Gheorghe Tănase. Ne-am 
interesat de randamentul muncii. 
Bun, foarte bun 1

Totuși, datele comparative arată că 
productivitatea este incă scăzută, nu 
să ridică la nivelul planificat. 
Două cauze principale determină a- 
ceasta — și anume : insuficienta me
canizare a unor lucrări și slaba acti
vitate de la stația de betoane. Prima 
problemă a fost de cîteva ori dezbă
tută de către factorii de răspundere 
din trust și de la minister. Prea mult 
nu s-a făcut însă, mai ales pentru 
accentuarea 'mecanizării lucrărilor în 
schimburile de noapte. Și acum, o 
serie de utilaje și mașini nu sînt fo
losite potrivit 
De ce ?

indicilor prevăzut!.

Agregatele de prund
întîrzie lucrările

lașa

— în primul rînd, din cauza lipsei 
pieselor de schimb pentru menține- 

functionare a 
ne-a răspuns

Care sînt prioritățile?
—- Care sînt prioritățile, tovarășe 

inginer Mihai Niculescu, director 
tehnic al combinatului ?

— Montajul și iar montajul utila
jelor tehnologice. în acest scop, la 
piroliză se cer mobilizate toate efor
turile pentru înălțarea stației de 
compresoare și realizarea fundațiilor 
compresoarelor. Aceste utilaje au 
început să sosească pe șantier. Cu 
maximă operativitate trebuie să se 
acționeze pentru crearea frontului de 
lucru necesar montajului și la „copp- 
limerii stirenici”. Aici urmează să se 
înalțe patru hale. Ritmul la turnările 
de betoane este înșă lent. Una din 
hale se cerea să fie gata, conform 
graficelor.' în luna decembrie anul 
trecut. Dar nici acum nu este termi
nată. Cit privește montarea reactoru
lui regenerator (300 tone) la instalația 
de cracare catalitică se impune să fie 
ridicată de urgentă construcția me
talică.

— în calitate de beneficiar, cum 
sprijiniți constructorii și montorii 
pentru accelerarea ritmului lucrări
lor ?

— La „punctele fierbinți” de pe 
șantier lucrează 50 de, oameni cali
ficați din rafinărie : sudori, țevari, 
cazangii. Dacă situația o va cere, vom 
suplimenta forța de muncă.

Pirghia principală pentru intensi
ficarea ritmului lucrărilor de con
strucții si montaj constă în creșterea 
puternică a productivității muncii. 
Pentru aceasta, din ianuarie s-a in
tensificat procesul de industrializare 
a lucrărilor si de mecanizare a mun
cii. Toate lucrările de confecții 
metalice, bunăoară, s-au centralizat 
în două ateliere, unde 200 de oameni 
lucrează in aceleași condiții de teh
nicitate ca într-o veritabilă uzină. 
Efectele măsurilor întreprinse ? în 
primele două luni ale anului s-a ob
ținut o creștere a productivității 
muncii pe șantierele platformei, cu 
circa 25 la sută.

rea în stare de 
parcului de mașini, 
ing. Dumitru Holban. Oare întreprin
derile constructoare de mașini fur
nizoare nu se gîndesc la acest lucru ?

• Ne ține în loc și procurarea agrega
telor de prund. De cînd balastierele 
au fost preluate de Centrala de ex
ploatare industrială a agregatelor 
minerale pentru construcții din Tîr- 
goviște totul merge de-a-ndoaselea. 
Stația de betoane, cu o capacitate 
lunară de 10 000 mc, cantitate ce ar 
putea asigura necesarul platformei 
Teleajen — în ianuarie nu a produs 
decît 3 000 mc, iar în februarie,, 
aproximativ aceeași cantitate. Canti
tatea de agregate a scăzut pe măsură 
ce s-au înmulțit funcționarii de tot 
felul din această centrală. în balas
tiere. organizarea muncii este slabă. 
Cu prea multe hîrtii și referate nu 
poți avea agregate. Din lipsa agrega
telor de prund izvorăsc multe din în- 
tîrzierile în execuția lucrărilor. în 
plus, șantierul nu mai are practic loc 
pentru depozitarea cimentului (s-au 
și luat hotâriri de amînare a livră
rilor) : nu poate folosi deloc cele 12 
mașini speciale aflate in dotare pen
tru transportul agregatelor de prund.

Unde se află oare adevărul ? „Un
deva la mijloc” — cum se spune. 
Iată însă că problema asigurării 
agregatelor minerale s-ar putea re
zolva. Am discutat, în acest sens, cu 
tovarășul inginer Ion Marcă, de la 
Consiliul județean de control mun
citoresc al activității economice și 
sociale Prahova. Ce am aflat? în 
urma intervenției Trustului de con
strucții industriale Ploiești s-a por
nit stația Condrea cu două grupuri 
electrogene. Dacă aici se va lucra în 
două schimburi, se va putea asigura 
jumătate din cantitatea ce o livrează 
în mod obișnuit exploatarea . Bălă- 
ceanca — sursa de aprovizionare a 
platformei Teleajen. De la sthțiile 
Pietroaia și Văcărești (județul Dîm
bovița) vor mai sosi 20 000 tone 
agregate dacă — deci, iată un dacă! 
— Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor va aproba o supli
mentare de vagoane. „Ne folosim de 
acest prilej și adresăm rugămintea 
acestui minister să sprijine efortul 
constructorului de a înainta cu lu
crările rămase în urmă, de a recu
pera restantele” — a spus, in înche
ierea discuției, interlocutorul nostru 
de la consiliul județean de control 
muncitoresc.

„Problema problemelor" pe plat
forma chimică Teleajen este, în con
tinuare, accelerarea montajului uti
lajelor tehnologice. Trebuie 
cizăm că, la începutul lunii 
stocul de utilaje era evaluat 
4 000 de tone. „Aproape că 
avem unde să le depozităm. Toate 
terenurile noastre sînt ocupate cu uti
laje — ne relata directorul comercial 
al combinatului. Uitîndu-ne în do
sarul cu contracte am reținut că încă 
alte circa 2 000 de tone utilaje ur
mează să sosească de la 
Deci, stocurile au crescut 
vertiginos. Iată de ce pe 
Combinatului petrochimic 
mobilizarea întregului potential teh
nic si uman pentru asigurarea unui 
ritm susținut de lucru constituie sar
cina de prim ordin a tuturor celor 
angajați in realizarea investițiilor de 
aici, astfel ca noile capacități să fie 
terminate și să dea cît mai repede 
producție economiei naționale.

să pre- 
martie, 
la circa 
nu mai

furnizori, 
și cresc 

șantierul 
Teleajen

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

Școala economiilor
întreprinderea de

armături industriale 
din fontă și oțel din 
Zalău. O tinără uni
tate constructoare 
mașini, un tînăr 
lectiv muncitoresc 
industria in plină dez
voltare a județului 
Sălaj. Rezultatele e- 
conomice obținute in 

•ultima perioadă aici 
atestă faptul că munci
torii, inginerii și maiș
trii întreprinderii în
vață cu sirguință la 
„școala economiilor”. 
Reducerea continuă a 
consumurilor de ma
terii prime — metal, 
îndeosebi 
rea strictă în normele 
stabilite de 
promovarea tehnologi
ilor noi de fabricație 
au determinat 
misirea unor 
tante cantități 
terii prime și 
ale. Colectivul 
perseverează în conti
nuare în această di
recție — gospodărirea 
judiciqasă a metalu
lui fiind calea cea 
mai sigură de redu
cere continuă a cos-

de 
co- 
din

încadra-

consum.

econo- 
impor- 

de ma- 
materi- 
unității

turilor de producție 
și, in același timp, de 
sporire a beneficiilor 
întreprinderii. Astfel, 
în acest an, 
hotărîrilor 
de adunarea generală 
a oamenilor muncii se 
prevede realizarea 
unor economii de pes
te 250 ' - ■
feroase 
metal, 
sporirii 
producției fizice.

Cum se va acționa 
concret ? Prin genera
lizarea unei tehnolo
gii moderne de forja
re a ventilelor de ro- 
bineți de uz general 
și naval — experi
mentată cu bune re
zultate pină acum — 
va 
de 
de 
de 
în 
lor” 
capacelor 
robineții 
uni mici 
matrițate 
dere. O 
de acțiune promovată 
la „școala economii
lor” o constituie fo-

potrivit 
adoptate

tone laminate 
și a 1 000 tone 
in condițiile 
simțitoare a

rezulta o economie 
cîteva sute de mii' 
lei. Alte două sute 
mii de lei ajung 
„contul economii- 

prin înlocuirea 
turnate ia 
de dimensi- 
cu capace 

în întreprin- 
altă direcție

losirea pe scară lar
gă a înlocuitorilor 
de metal. Avantaje
le ? Produsele finite 
sint mai ușoare, au 
performanțe in exploa
tarea superioară și, 
evident, sînt mai ief
tine. Dovada ? înlo
cuirea modelelor 
alamă turnată cu 
din masă plastică, 
tinderea folosirii 
ților ■ 
masă 
celor 
fontă 
leabilă au determinat 
obținerea de impor
tante economii și a- 
precieri pozitive din 
partea beneficiarilor 
acestor produse.

Sînt 
cesele 
care, 
pările 
vedește o permanen
tă dorință de autode- 
pășire.

în fotografie : Benzi 
transportoare Ia între
prinderea de armături 
industriale din fontă și 
oțel din Zalău,

de manevră 
plastică în locul 

fabricate din 
cenușie și ma-

cîteva
unui
prin

de zi cu zi, do-

din suc- 
colectiv 
preocu-

Cîteva precizări ale 
centralei din Tîrgoviște

Pornind de la această situație, re
dacția s-a adresat centralei. Direc
torul ei tehnic, tovarășul inginer 
Nicolac Sprinceană, ne-a comunicat: 
„Centrala a livrat șantierelor Trus
tului de construcții industriale 
Prahova, in primele două luni ale 
anului, 56 000 tone agregate mine
rale, față de prevederile, contrac
tuale ale acestei perioade, care au 
fost de 52 900 tone. Pentru luna mar
tie, in urma măsurilor luate în uni
tățile centralei și a sprijinului pri
mit. din partea beneficiarului, con
cretizat în închirierea de utilaje de 
extracție sau încărcare, se vor livra 
zilnic șantierelor acestui trust peste 
2 000 tone. Numai că trustul din Pra
hova are un număr redus de auto
basculante 
galele".

care ridică agre-

NE^KAAȚ Noi tipuri de semănători3

Datorită calității produselor sale, 
colectivul intreprinderii mecanice 
„Ceahlăul” din Piatra Neamț și-a 
ciștigat un bine meritat prestigiu, 
O dovadă elocventă, in acest sens, 
este și obținerea unei medalii dc 
aur la Tirgul internațional de Ia 
Brno, unde semănătorile fabricate la 
Piatra Neamț au reținut interesul 
multor' firme de peste hotare atît 
pentru parametrii tehnico-funcțio- 
nali, cit și pentru calitatea lor.

Acum, în pragul unei noi campanii 
agricole, colectivul de aici prezin
tă alte noutăți tehnice. Este vorba 
de reproiectarea produselor exis
tente sau asimilarea de noi variante 
de mașini agricole. Printre altele,

lucrătorii ogoarelor vor beneficia 
de o nouă variantă a semănătorii 
SPC-6, care, fată de vechiul tip, 
este prevăzută și cu dispozitiv de 
fertilizare. De menționat că prin 
măsurile care au fost luate pentru 
gospodărirea mai bună a materiilor 
prime, consumul de metal se re
duce 
nă o 
tone 
leași 
asimilate și semănătorile universale 
pentru păioase SUP-21, SUP-29 și 
SUP-48, precum și grapele grele cu 
un front de lucru de 2,8—6,8 metri. 
(Ion Manea).

cu 30 la sută, ceea, ce înseam- 
economie anuală de peste 700 
metal. De asemenea, în ace- 
condiții de eficiență au fost

cea mai puternica
Locomotiva diesel-hidraulică de 

2 400 CP este una din cele mai pu
ternice locomotive în varianta cu 
transmisie hidraulică (in fotografia 
de jos). Dispune de două echipamen
te de tracțiune, ceea ce permite 
o utilizare optimă a puterii insta
late, in funcție de cerințele de 
exploatare. Caracteristicile ei teh
nice, forța dc tracțiune de 24 000 kg, 
viteza de 120 km pe oră, precum și 
o serie de soluții noi — ca încăl
zirea electrică — conferă noii lo
comotive de concepție românească 
posibilitatea de a fi folosită în con
diții foarte bune atît la trenurile 
de persoane, cit șl la cele de marfă 
grele. Autorii acestei creații teh
nice originale ? Institutul „FAUR” 
și colectivul intreprinderii „23 Au
gust” din Capitală, Dar la realiza
rea unor componente ale locomoti
vei au contribuit și alte unități: 
Institutul de proiectări pentru au
tomatizări, Institutul de cercetări și 
proiectări „Electroputere"

puteri de 300 kVA), conceput și rea
lizat de specialiști din Institutul de 
cercetări și proiectări „FAUR” și 
întreprinderea „23 August” din 
București, este destinat alimentă
rii cu energie electrică a unor con
sumatori importanți, in cazul scă
derii tensiunii in rețeaua princi
pală. Are caracteristici tehnico- 
funcționale comparabile cu produ
sele realizate de firme de renume 
pe plan mondial. Fabricarea in 
țară a. acestor instalații permite să 
se reducă simțitor importurile. Mai 
mult, odată cu diversificarea ga
mei de puteri ale acestor grupuri 
electrogene, cu diversificarea lor 
constructivă, efectul economic se 
va amplifica dacă ținem seama de 
cererile tot mai frecvente de pe 
piața mondială pentru aceste ma
șini

Sensibilizarea... 
lemnului

Cl ingenioasă instalație de curbare 
lemnului a fost concepută și rea- 

ingineri
a
lizată de un colectiv de

Ion MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

Craiova, „Hidromecanica” Brașov, 
Institutul dc cercetări și proiectări 
energetice din Reșița.

Sita... chimică
Cu puțin timp în urmă a fost a- 

similat in producția curentă, pen
tru prima dată în țara noastră, un 
nou și important produs — sitele 
moleculare — care-și găsesc o largă 
utilizare în petrochimie, industria 
de medicamente și în alte ramuri. 
Produsul se caracterizează prin- 
tr-o mare capacitate de absorbție, 
precum și prin calități fizico-me- 
canice similare cu ale celor reali
zate pe plan mondial; el este fo- 
loșiț în procesele de separare a 
substanțelor cu densitate, punct de 
fierbere și compoziție chimică a- 
propiate. Fabricarea acestui produs 
a fost posibilă datorită construirii 
și punerii in funcțiune a unei in
stalații speciale in cadrul Combi
natului de produse sodice din Go
vora, realizată in cooperare cu spe
cialiști din Republica Populară 
Chineză. Noua capacitate asigură 
întregul necesar de site moleculare, 
înlăturînd importul in acest do
meniu. în prezent se fac pregătiri 
pentru dezvoltarea capacității insta
lației, în scopul sporirii produc-

din Capitală. Procedeul se bazează 
pe tratarea lemnului cu ultrasu
nete. Interacțiunea energiei ultra- 
sonice cu fibrele lemnoase ridică 
temperatura, ceea ce stimulează 
procesul de curbare, reducînd in 
același timp frecările interioare 
care produc ruperea materialului. 
Această instalație complexă are â- 
vantajul de a realiza toate fazele 
tehnologice ale ' curbării, simplifi- 
cind astfel o serie de procese com
plicate. Utilizarea acestui aparat în 
întreprinderile de prelucrare a lem
nului din țară a dus la creșterea cu 
circa 30 la sută a productivității 
muncii.

Tehnologie bine sudată 
intrarea1” for'fabrjeație la între

prinderea dc fevi ,-,Republica” din 
București a prăjinilor de foraj cu 
racorduri sudate (în locul celor cu 
mufă) constituie o premieră tehnică 
în acest domeniu, de mare efi
cientă economică. Numai la un 
singur tip de prăjină de foraj cu 
racorduri sudate: S 135 — rod al 
creației tehnico-științifice a specia
liștilor din întreprindere — se rea
lizează o economie de 2 milioane 
lei valută in acest an, prin renun
țarea la importuri. De asemenea, 
a intrat in fabricație și noua serie 
— G 105 — de prăjini de foraj 
pentru adîncimi medii și mari cu 
racorduri sudate. în prima etapă a 
aplicării noii tehnologii, eficiența 
economică a acesteia a fost de 8 
milioane lei, pentru ca in acest an 
să fie mult sporită.

Foto : S. Cristianin secția țesâtorie a Filaturii de bumbac din Baia Mare

termocentrala 
personală11 

de intervenție 
„GEI 300“ (cu

Grupul electrogen 
cu pornire automată

— Am aflat că vă începeți progra
mul de lucru, în fiecare dimineață, in 
secțiile de producție ale întreprinde
rii de mașini-unelte și agregate din 
București — unitate pe care este 
„grefată"' centrala. Care este moti
vația ce o dă directorul general al 
centralei acestei deprinderi ?

— Simplu ! Ca să conduci trebuie 
să cunoști și tehnică și organizare. 
Dar mai important decît toate este 
să cunoști oamenii, realitatea din 
producție. Să simți pulsul producți
ei. Poate că este greu de explicat 
cum „simți pulsul producției”, dar 
pină voi găsi argumentele să mă cre
deți pe cuvînt. Zilnic, nu numai că 
îmi încep programul in secțiile de 
producție ale unei întreprinderi din 
centrală, dar îl închei tot acolo, 
mijlocul oamenilor.

— Nu constituie oare o risipă* 
timp pentru un director general 
centrală acest control cotidian, 
nivel' de secții ?

— Precizez că nu fac inspecție sau 
control. Este o deprindere mai veche 
a mea de a mă documenta direct la 
sursă. Și nu la nivelul secțiilor, ci la 
nivelul . unor locuri de muncă. E 
drept, cele mai fierbinți. Iată, azi di
mineață, am fost în hala nouă de la 
I.M.U.A.B. Mai bine zis, am fost doar 
la cîteva locuri, ca să urmăresc cum 
se desfășoară programul de turnare 
a fundațiilor pentru noile mașini-u
nelte de mare capacitate, mașini ce 
valorează cîteva milioane de lei și 
care vor realiza lunar produse în va
loare de cîteva zeci de milioane lei. 
Deoarece am constatat o mică rămî- 
nere în urmă, mi-am notat să iau le
gătura cu directorul întreprinderii de 
construcții și să-i cer să stabilească 
măsuri pentru reintrarea în ritmul 
de turnare. Cît timp consum ? Ma
ximum 5—10 minute. Dar eficiența 
unor asemenea intervenții preventive 
este incalculabilă. Timpul nostru de 
lucru, al directorilor, nu este numai 
un timp „de birou”, ci, în primul rînd, 
„de producție”, consumat în direct și 
permanent contact cu oamenii aflați 
în miezul producției. Un conducător 
de centrală sau de întreprindere tre
buie să simtă pulsul producției, să 
știe permanent cum lucrează oame
nii, cum se realizează planul. Or, 
asta nu se poate afla din rapoarte 
și informări, ci numai pe teren.

— Centrala are peste 20 de în
treprinderi. Cum vă impărțiți bu
getul de timp între aceste unități ?

— Nu sînt singur. Mai există 4 
directori în centrală. Fiecare cadru 
de conducere răspunde de un nu
măr de întreprinderi. Eu răspund 
de unitățile producătoare de mașini- 
unelte grele din București, Bacău 
și Roman. Dar, în același timp, in
tervin ori de cite ori constat minu-

cu 
ca

suri mai importante în activitatea 
altor unități. Adică, mă deplasez la 
fata locului și caut soluția cea mai 
potrivită, bineînțeles împreună 
colectivul. Se întîmplă, uneori,
soluțiile simple să nu fie sesizate. 
Din păcate, mai sînt cadre de con
ducere care cred că important este 
să găsești justificarea, nu soluția. 
Iată de ce, prin aceste contacte per
manente pe care le am cu colecti
vele de întreprinderi din centrală, 
cu cadrele de conducere, caut nu 
numai rezolvarea unor probleme 
tehnice sau organizatorice, ci să 
și stimulez inițiativa, eforturile pen-

tăți din cadrul aceleiași 
cum sint întreprinderile 
în relațiile dintre unitățile 
nu se justifică în nici un fel viziu
nea îngust departamentală.

— Ce vă supără cel mai mult in 
activitatea de conducere ?

— Faptul că n-am reușit să-l de
termin, încă, pe fiecare director de 
întreprindere să fie mai îndrăzneț, 
să-și asume responsabilități mai 
mari. Desigur, pentru cadrele noas
tre de conducere este foarte impor
tant să se priceapă la tehnică, la 
organizare. Dar tot atît de impor
tant este și să știe să îndrăznească.

centrale, 
amintite, 

noastre
modernizare 
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care, cum 

consi- 
centrală

in

de 
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la
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ritm de 
determine pe 
răspunderi 

că aceasta o face

un asemenea 
ar trebui să-l 
să iși asume 
convins fiind 
interesul economiei naționale, 
n-aș putea spune că toți 
noștri de Întreprinderi - 
arătam, sînt și membri în 
liul oamenilor muncii din 
— gîndesc și acționează din pers
pectiva unui cadru de' conducere al 
centralei. Viziunea îngust departa
mentală este dublată, în unele cazuri, 
de un interes îngust, local. Iată de 
ce, de cite ori am ocazia, dar mai 
ales în analizele lunare pe care le

bucureșteană de mașini-unelte

■ Ths. S P»V » km

de mobilizare a oamenilor"
tru nou. In întreaga mea activitate 
am fost și rămin un dușman decla
rat al liniei de minimă rezistență.

— Să ne oprim la un caz, pentru 
a înțelege mai bine această atitu
dine intransigentă a dv.

— Luna trecută am aflat că în
treprinderea mecanică din Sibiu nu . 
poate livra produse în valoare de 
circa 15 milioane lei. cu toate că a- 
cestea se aflau în fază foarte avan
sată de fabricație. Cauza ? Lipsa 
unor piese din import. Și reprezen
tantul centralei — ca să nu 
spun de cei din întreprindere 
consolat cu ideea că planul 
te fi realizat.. Motivele erau 
obiective. Spun „aproape”, 
ce conducerea întreprinderii 
cut nici cel mai mic efort să caute 
o soluție, mergînd pină la realiza
rea in tară a pieselor respective. 
Seara, după ce am văzut despre ce 
e vorba, am discutat cu conducerile 
întreprinderii mecanice și întreprin
derii „Balanța". Ambele din Sibiu, 
despărțite doar printr-un...pod. Cu 
puțin efort de concepție și cu multă 
ambiție, piesele așteptate din import 
au fost realizate la...... Balanța”. A-
semenea relații de întrajutorare sînt 
firești, . pe deplin normale între 
întreprinderile noastre socialiste. 
Mai ales cînd este vorba de uni-

mai
— s-a’ 

nu poa- 
aproape 
deoare- 
n-a fă-

de

Convorbire cu inginerul 
Teodor GORCEAG, 

directorul general 
al Centralei industriale 

mașini-unelte. mecanica find 
și scule

Aș spune că îndrăzneala este o... teh
nică avansată de mobilizare a oame
nilor. Pe baza măsurilor adoptate de 
conducerea partidului, consiliile oa
menilor muncii vor avea atribuții 
tot mai largi în procesul de exerci
tare a autoconducerii muncitorești. 
Or, în aceste condiții, directorul, 
ca președinte al biroului executiv 
din întreprindere și membru în 
consiliul oamenilor muncii din cen
trală, trebuie să acționeze atît în 
calitate de cadru de conducere din 
întreprindere, cit și din centrală. El 
trebuie să îmbine armonios această 
dublă subordonare a intereselor. 
Ceea ce trebuie să-l intereseze mai 
presus de orice este cauza generală 
— realizarea sarcinilor trasate de 
partid prin programele de dezvolta
re a producției de mașini-unelte și 
a mecanicii fine. Producția noastră 
se înnoiește în proporție de circa 75 
la sută în acest cincinal. Vedeți,

facem în organul de conducere co
lectivă al centralei, supun discuției 
asemenea atitudini, căutînd să sti
mulez curajul, răspunderea in a- 
sumarea de sarcini mobilizatoare.

— tn mai multe întreprinderi din 
centrală am intiln.it o serie de ca
dre tinere care îndeplinesc funcții 
de răspundere — directori, ingineri 
șefi. Această tinerețe a cadrelor 
este o calitate sau un impediment 
in realizarea sarcinilor de o deose
bită răspundere ce revin centralei ?

— în nici un caz impediment I 
încă de cînd eram director la între
prinderea de mecanică fină, am în
ceput să promovez susținut cadrele 
tinere. Firește, i-am avut în vedere 
pe tinerii bine pregătiți, inventivi, 
dinamici, cu un pronunțat simț or
ganizatoric, combativi, receptivi la 
nou. Cînd am fost numit directorul 
centralei, am insistat pentru pro
movarea unui tînăr inginer — Teo- 
dorescu — in funcția de director al 
întreprinderii de mecanică fină, și 
a unui alt tînăr — Matache — în 
funcția de inginer șef. Astăzi, ingi
nerul Teodorescu a ajuns director 
general în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, iar ingine
rul Matache — directorul întreprin
derii de mecanică fină. Tot tineri 
sînt și directorii de la întreprinde-

rea _____,__ __ __  ____
și de la întreprinderea mecanică din 
Suceava. Nici acum nu-mi explic de 
ce la promovarea acestor tineri am 
întimpinat rezistență din partea 
unor cadre care nu ezitau să-mi 
spună deschis că tinerii directori 
nu au experiență, că nu au autori
tate. Ceea ce mă bucură însă este 
faptul că, de fiecare dată, 
promovări au fost susținute, 
rezerve, de organizațiile de 
Nu numai că întreprinderile 
pective n-au avut deloc de 
prin numirea tinerilor directori, dar, 
așa cum se poate constata, an de 
an rezultatele au fost tot mai bune. 
$i aceasta în condițiile in care sar
cinile ce revin fiecărei unități — 
atît cantitative, dar mai ales cali
tative — sporesc an de an.

— Care este în prezent obiectivul 
fundamental care polarizează aten
ția consiliului oamenilor muncii din 
centrală ?

— După cum s-a subliniat în șe
dința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., se va trece în 
curînd la aprecierea muncii colec
tivelor din economie pe baza indi
catorilor producția fizică și produc
ția netă. Iată de ce, în bună măsu
ră începînd cu anul în curs, aten
ția noastră este concentrată asupra 
acestor indicatori. Ca urmare, în 
primele două luni, pe ansamblul 
centralei am realizat planul atît la 
producția fizică, cît și la beneficii. 
De fapt, încă de acum doi ani, două 
întreprinderi din centrala noastră 
au avut producția netă ca indicator 
de plan obligatoriu. Firește, specia
liștii vor pune la punct metodologia 
de calcul a indicatorului respectiv, 
în așa fel ca el să fie realmente un 
indicator fundamental, în măsură 
să reflecte contribuția efectivă a 
fiecărui colectiv la creșterea venitu
lui național. Aceasta înseamnă pre
ocupare permanentă pentru reali
zarea producției fizice planificate și 
desfacerea ei, pentru reducerea con
sumurilor specifice de materii pri
me și materiale, promovarea susți
nută a progresului tehnic, creșterea 
productivității muncii ș.a. Iată de 
ce, în această etapă de pregătire a 
introducerii indicatorului producție 
netă, conducerea centralei, conduce
rile de întreprinderi și organizațiile 
de partid pun un accent deosebit 
pe explicarea și înțelegerea limpede 
de către fiecare colectiv a faptului 
că numai și numai realizînd integral 
producția netă planificată vor putea 
fi asigurate fondurile necesare pen
tru plata retribuțiilor. Ca să fiu mai 
clar, acest indicator face pe deplin 
eficient principiul „după muncă și 
răsplată”.

Viorel SĂLAGEAN

aceste 
fără 

partid, 
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NOILE REZULTATE ALE CERCETĂRII ARHEOLOGICE

CONTRIBUȚII REMARCABILE LA CUNOAȘTEREA
ISTORIEI MULTIMILENARE A PATRIEI

Recent s-au încheiat la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste 
România din Capitală lucrările Celei de-a XH-a sesiuni anuale de ra
poarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din 1977, sesiune 
organizată de către Consiliul Culturii și Educativi Socialiste, Academia 
de Științe Sociale și Politice și Comisia Centrală de Stat a Patrimo
niului Cultural Național. Am adresat prof. unîv. dr. docent 
D. M. PIPPIDI, președintele Comisiei arheologice a Academiei de 
Științe Sociale și Politice, rugămintea să prezinte pentru cititorii „Scin- 
teii" cele mai importante concluzii și rezultate ale acestor cercetări, 
ce dobîndesț o semnificație deosebită în perspectiva aniversării a 
2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent 
condus de Burebista.

— în anul 1977 s-au încheiat, au 
continuat ori au început săpăturile 
la circa două sute de obiective ar
heologice — ne-a spus interlocutorul 
nostru — cifră ce vorbește de ia 
sine despre amploarea cercetărilor 
arheologice, despre prețuirea ce se 
acordă acestei discipline științifice, 
rolului său in cunoașterea trecutului 
național. Așa cum s-a relevat și iii 
cadrul sesiunii - unde au fost pre
zentate 179 de rapoarte — anul ar
heologic 19<7 se încheie cu un bilanț 
fructuos, un nou și bogat volum de 
date și știri adăugindu-se tezaurului 
documentar acumulat de arheologia 
noastră.

Numeroase cercetări au fost con
sacrate și in anul care a trecut pro
blemelor orinduirii comunei primiti
ve. valoroasele documente arheolo
gice scoase acum la lumină atestind, 
o dată mai mult, intensa locuire a te
ritoriului țării noastre incă din cele 
mai vechi timpuri, cu multe sute de 
mii de ani în urmă, în acest context 
aș semnala : descoperirea pentru în- 
tiia oară intr-o poziție stratigraScă 
sigură in vestul Munteniei, la Ciu- 
perceni (Teleorman), a unor unelte 
aparținind culturii de prund din pri
ma etapă a paleoliticului sau a adă
posturilor de la Ripiceni (Botoșani) 
datind din paleoliticul mijlociu ; stu
dierea. la Straja (Constanța), a unei 
așezări din perioada mezoliticului. 
prima de acest/ fel din Dobrogea.

Cercetările arheologice au fost 
orientate cu prioritate și în anul tre
cut spre problemele fundamentale ale 
istoriei patriei. A fost astfel desco
perit și studiat un bogat inventar 
arheologic privitor Ia civilizația ma
terială și spirituală daco-getică, ma
terial , care .pune în relief, o dată mai 
mult, caracterul profund original al 
acesteia, rădăcinile sale adinei in cul
turile dezvoltate anterior pe aces
te meleaguri, unitatea sa pe întreaga 
întindere a ariei dacice. Aș semnala 
mai intîi o descoperire de valoare ar
heologică excepțională — marele de
pozit de unelte daco-getice de fier de 
la Lozna (Botoșani), păstrat intact 
din secolele I i.e.n. — I e.n. Este 
singurul loc cunoscut in care unelte 
datind din această vreme s-au con
servat în starea lor inițială, dind ast-, 
fel posibilitatea studierii amănunțite 
a tehnicii de execuție, a modului de 
folosință etc. Cuptorul de redus mi
nereu de fier de la Șercaia (Brașov), 
atelierul orfăurarului dac de la Tă- 
șad (Bihor) — adăugindu-se altor 
descoperiri similare — dovedesc înal
tul nivel al metalurgiei și orfevreriei 
dacice., ca și faptul că atit uneltele 
complexe de fier, cît și măiestritele 
podoabe de argint șe apar frecvent

in săpăturile noastre au fost făurite 
aici de priceputii meșteri daci, chiar 
dacă ele copiau uneori modele din 
afară. Este important', de asemenea, și 
faptul că s-au identificat și cercetat 
așezări dacice din epoca clasică (se-

din castrul roman de la Tîrgșoru 
Vechi (Prahova) ridicat în vremea 
lui Traian și prin descoperirea unor 
fragmente de vase cu inscripții la- < 
tine in așezarea dacilor liberi de la 
Mătăsaru (Dîmbovița). La Sucidava- 
Celei (Olt), Hinova (Mehedinți) și 
Pietroasele (Buzău) s-au identificat 
noi mărturii — inscripții, fortificații 
etc. — ale revenirii stăpinirii romane 
la nordul Dunării in secolul al IV-Iea, 
fapt cu importante consecințe asu
pra consolidării romanității nord-du- 
nărene. ;

Puternice dovezi s-au adăugat m , 
1977 in sprijinul adevărului continui- ( 
tatii si viețuirii neîntrerupte a popu
lației daco-romane și apoi româ
nești în vatra străbună. Descoperirile 1 
de la Pdroiissum — Moigrad (Sălaj)

coiele I i.e.n. — I e.n.) in zone in 
care pină acum acestea nu fuseseră 
atestate — și mă refer in primul rind 
la așezarea. de la Lazuri (Satu 
Mare).

Cunoașterea procesului de romani
zare a Daciei a făcut, prin cercetă
rile de. anul trecut, importante 
progrese. Astfel. în urma unor să
pături sistematice s-au identificat noi 
edificii publice (Troesmis — Iglița 
și Ulpia Traiana Sarmizegetusa). lă
cașuri ’ ". .'
o splendidă camee 
gravură in relief ■ 
loare 
zeița 
grad), 
sticlă 
Dacie 
prăvălii antice (la Tibiscum-Jupa, 
lingă Caransebeș), toate aducind noi 
și valoroase mărturii privitoare la 
puternica dezvoltare a orașelor ro
mane din Dacia, in general la infio- 
ritoarea viată economică ce a pulsat 
aici in timpul stăpinirii romane. Prin 
noi elemente, rezultate in urma să
păturilor din castrele romane de la 
Feldioara (Brașov), Slăveni (Dolj), 
Micia (Hunedoara) etc., se atestă re
lațiile strinse stabilite între populația 
dacă și ostașii formațiunilor militare 
romane; cercetările din așezările ru
rale din aceeași epocă — Fîntînele 
(Constanta). Micăsasa (Sibiu). Șăcelu 
(Gorj) și Locusteni (Dolj)—au dus la 
descoperirea unor edificii publice și o- 
biecte de uz casnic cu caracter roman, 
dar folosite și de populația dacă, semn 
al adoptării treptate de către aceasta a 
modului de viață roman. Prezența și 
influenta romană in inima Munteniei 
au primit noi atestări prin săpăturile

de cult și s-a descoperit 
- piatră cu 
de mare va- 

artistică. reprezentind-o pe 
Minerva (Porolissum — Moi- 
un atelier de mărgele de 

unic pină acum in intreaga 
și un mare depozit al unei

PROGRAMUL 1

Teleșcoală
Telecinemateca
Corespondenții județeni 
Telex
Semifinalele Turneului 

■nai de box „Centura

(Transmisiune directă de la Pa
la tul. sporturilor și culturii) 

16,00 Telex 
.16,05 Teleșcoală
16,30, Curs de limbă franceză; 
17,00 Einislune in limba germană 
19,00 Rezultatele tragerii Loto 
19,03 Film serial pentru, copil : .„Cuore",
19.30 Telejurnal
19,50 Ancheta TV : „Opinia publică in 

acțiune" , •
20,20 Film artistic : „Fiecare moare sin

gur". Premigră TV. Producție 
studiourilor din R.F.G.

22.00 Revista literar-artistleă TV
22.30 Telejurnal

german, 
care 

in

ristici ale traiului populației autohto
ne din afara arcului carpatic in a- 
ceastă perioadă. Noi elemente in a- 
celași sens au adus săpăturile de la 
Alba-Iulia — Sinmiclăuș și Biharea 
(Bihor), unde s-au identificat prin
tre altele obiecte de podoabă din 
secolele V—VI de factură bizantină 
— net diferite de cele folosite de 
populațiile migratoare — și respectiv 
locuințe și ceramică de certă tradi
ție daco-romană.

Săpăturile de la Birlad — Valea 
Seacă au adus date grăitoare privind 
componenta locală a culturii Sintar.a 
de Mureș — Cerneahov (atribuită 
pină nu de mult in exclusivitate 
populațiilor migratoare) și care do
vedește conlocuirea populației autoh-

® Obiecte aparținind culturii de prund — cea mai veche 
cultură paleolitică. ® O descoperire de însemnătate ex
cepțională - depozitul de unelte dacice de fier de la Lozna 
@ Atelierul orfăurarului dac ® Splendida camee de la 
Porolissum — Moigrad, reprezentînd pe zeița Minerva 

Atestarea arheologică a unui cnezat românesc din 
secolele X—XII.

și Micia-Vețel (Hunedoara), arată că 
localnicii au transformat, după „re
tragerea aureliană". edificiile publi
ce în locuințe, răminînd să trăiască 
aici, adaptindu-se noilor condiții. 
Prin cercetările continuate in anul 
trecut s-au descoperit complexe de 
așezări la Budureasca și Cire- 
șănU (Prahova) din secolele V—VIT, 
ceea ce ă permis să . se. cunoas
că mai bine o serie de caracte-

tone cu noii veniti. folosirea in co
mun a aceleiași necropole.

Cercetările arheologice din anul 
trecut au furnizat importante atestări 
arheologice ale procesului de organi
zare social-politică a românilor Ia 
sfirșitul mileniului intii. O valoare 
deosebită au in acest, sens săpăturile 
de lâ Slon (Prahova). Clădirile de 
mari proporții ce au fost descoperite 
aici (ele au laturile locuințelor intre

Statuetă de bronz reprezentînd pe 
zeița Venus, descoperită în castrul 
roman de la Micia (Vețel — județul 
Hunedoara) pe șantierul arheologic 

al Muzeului național de istorie

incinta cetâții dinImagine de pe șantierul arheologic de la Histria 
epoca romană

PROGRAMUL 2

17,00 Reportaj TV
Portativ
Radar pionieresc 
Ora veselă
Creațprul și epoca . sa : George 
Apostu

19,30 Telejurnal
19,50 Treptele afirmării
20,20 Blocnotes — Informații utilitare .
20,45 Tezaur folcloric
21,05 Telex
21,10 Reportaj T
21,40 Cuplete, și refrene vesele din ope

rete
22,00 Telerâma-sport

intern atio-

transmit...

Albumul ALEXANDRU CIUCURENCU

Rafinărie în Ploiești
.«WK»

în editura „Meridiane" 
a apărut, de curînd, albu
mul monografic consa
crat marelui pictor Al. 
Ciucurencu.

Editat în acest an. 
cind ăr fi împlinit 75 de 
ani. volumul ne apare ca 
un act de recuperare în
tru totul binevenit, căci în
tregește atit prin selecția 
imaginilor și machetar.ea 
volumului (Clara Tamâs, 
Blaier) 
directa 
torului, 
semnat 
Mircea 
rea personalității acestui 
creator a cărei sensibili; 
tate și viziune artistică 
și-au’ păstrat, nealterate, 
mesajul în spațiu si timp.

Indiferent de subiectul 
lor. fie că reprezintă por
trete; compoziții.- peisaje 
sau flori, lucrările repro
duse acum in excelente 
condiții grafice de
monstrează viabilitatea 
unei concepții care, sluji
tă cu sinceritate. îmbogă
țită cu datele originale 
ale propriei sensibilități, 
se dovedesc capabile să 
emoționeze, să convingă. 
Reunite în acest selectiv, 
dar posibil mlcromuzeu 
irnaginar. lucrările pun 
pe deplin în valoare ca
pacitatea sa de a expri
ma cele mai fine intuiții.

cele mai nuanțate su
gestii in imagini simple 
și învăluitoare totodată. 
Ele subliniază parcă fap
tul că adevărata înnoire 
este, in cele din urmă, 
doar o problemă de in
tensitate din 
căreia nu pot fi 
experimentele.

— realizate ■ sub 
îndrumare a pic- 
cît și prin textul 
de criticul de artă 
Deac — cunoaște-

înțelegerea 
excluse 

___  înaintași
lor. Exemplul de rigoare 
și echilibru ăl lui Ressu 
— primul profesor aL lui 
Ciucurencu — sau învăță
turile lui Andre Lhote. dar 
mai ales pasiunea sa con
stantă pentru Luchian si 
Pallady i-au autorizat 
evoluția, au făcut-o po
sibilă pînă la deplina 
cîștigare a unui limbai 
fluent, a elocventei și si
guranței exprimării.

„Arta lui Ciucurencu. 
scria in urmă cu citiva 
ant Jacques Lassaigne. 
reprezintă întruchiparea 
calităților specifice româ
nești intr-o formă absolut 
modernă". Mai presus de 
toate insă ne apare cu
loarea maestrului Ciucu
rencu : capacitatea lui de 
a nuanța și diversifica 
grupajele de culoare care 
atinge virtuozitatea. Natu
rile statice cu flori si 
fructe sau pensule, peisa
jele sale din care se 
desprinde o tonică sigu
ranță de sine a culorilor 
însorite, se adresează sen-

sibilității noastre în 
ipostaza lor de fapte ar
tistice. Am aminti, de ase
menea. elocvența simplă a 
„Epilogului răscoalelor — 
1907", delicata ^tratare a 
suprafețelor in'lucrări de 
incandescentă revolu
ționară ca „1 Mai liber" 
sau „Victorie", care fac 
apel la sensibilitatea pri
vitorului. Ia finețea 
simțului său de detectare 
a talentului insinuat in 
compwterea unei supra
fețe. in subtilitatea efec
telor de 
aminti, de 
ferindu-ne 
mai veche 
ascuțitul simt al analizei 
cu care pictorul a știut 
să-și contureze modelele. 
A știut să confere. de 
pildă. portretelor lui 
G. Călinescu. M. Bresla- 
șu. K. H. Zambaccian. 
I. N. Dona. M. Weinberg. 
Soniei Cluceru. Marianei 
Dumitrescu etc. o vibra
ție. specială, o putere de 
iradiatie, poetică. în . 
această ordine de idei, 
textul pune, de pildă, in 
valoare, prin intermediul 
unei corespondente inedi
te. -relațiile maestrului 
Alexandru Ciucurencu cu 
George Călinescu. apre
cierile. sau uneori lipsa 
de înțelegere pe care cri
ticul le-a manifestat fată 
de lucrările sale.

materie. Am 
asemenea, re
ia o perioadă 
a creației sale.

Ce dațorează pictura 
lui Alexandru Ciucurencu 
spiritualității românești 
si creației europene a se
colului XX. care este lo
cul pe care il ocupă acest 
adevărat creator de școa
lă in pictura contempora-' 
nă ? Iată tot atîtea în
trebări la care, cu înțe
legere și pasiune, răspun
de criticul de artă Mircea 
Deac, Bazat pe O vastă 
documentație, studiul său 
Oferă sugestive repere de 
portret artistic si moral. 
Mai ales cel de-al doi
lea capitol al monogra
fiei. semnificativ 
lat „Străbățînd
pune in valoare, 
tr-un impresionant 
măr de mărturii și 
cații bibliografice, 
rile pe care arta si perso
nalitatea lui Alexandru 
Ciucurencu le-au trezit 
în conștiința contempo
ranilor. amintiri pline de 
semnificație pentru desci
frarea operei.

Aprecierile deosebite pe 
care, la lansarea volumu
lui, le-au exprimat mar
cante personalități ale 
Vieții noastre artistice au 
răsunat la unison cu 
ădincul sufletului nostru, 
cu acel adine în care se 
află, veșnic trează.' min- 
dria patriotică.

O BACAU. „Copiii lumii do
resc pacea" — se intitulează ex
poziția internațională de desene 
deschisă la. casa de cultură din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Expun copii — pionieri și șco
lari— din Polonia, R.D.G., An
glia, Japonia și din țâra noas
tră, (Gh. Baltă) © CLUJ. Casa 
de cultură a municipiului Cluj- 
NapoCa a organizat, in cadrul 
ediției a Il-a a Festivalului na
țional „Cintarea României", ma
nifestări artistice sub genericul 
„Zilele artistului amatqr". La 
căminul cultural din cartierul 
Someșeni este deschisă o expo
ziție de pictură și grafică a ar
tiștilor plastici amatori din ju
deț. Editura „Dacia" a prezen
tat; la librăria ■ „Universității", 
noile apariții editoriale : „Cere
monii", versuri de Petre Bucșa, 
„Orașul fără somn", proză de M. 
Ghitulescu, „Ora morilor de 
vînt", povestiri de Vasile Igiiași 
„Figurine de ceară", nuvele de 
Mircea Oprita. (Al. Mureșan) 
0 BOTOȘANI. La Muzeul ju
dețean de istorie s-a des
chis o expoziție documen
tară intitulată „Eminescu și 
plaiurile sale natale". La Casa 
municipală de cultură a avut 
loc un concurs gen „Cine știe 
ciștigă" pe tema „Botoșani — 
coordonate de dezvoltare eco- 
nomico-socială în anul 1978". (S.

intitu- 
secolul". 

prin- 
nu- 

indi- 
ecou-

Marina PREUTU

Primul 1 Mal liber

(Urmare din pag. I)
cucerire revoluționară a societății 
noastre socialiste.

O excepțională Importanță a pvut 
și are in acest sens preocuparea stă
ruitoare, tenace, de nedezmințită con
secventă a partidului pentru continua 
întărire a bazei materiale a egalității 
in drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei prin repartizarea forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al tării. 
Așa cum șe știe, in ultimii ani, mari 
fonduri de inveștitii. cu mult peste 
media pe tară, au fost orientate în
spre zonele rămase în urmă. între 
care se găseau numeroase județe — 
Covasna. Harghita, Satu Mare, Bis- 
țrita-Năsățid. Sălaj, Bihor, Mureș — 
unde alături de români trăiesc oa
meni ai muncii de alte naționalități, 
în mod corespunzător, ritmurile de 
creștere a producției industriale au 
fost mult mai rapide in aceste județe, 
fiind cunoscut, de pildă, că in timp ce 
pe ansamblul economiei producția 
glpbală industrială a sporit în primii 
doi ani ai cincinalului cu 25,4 la sută, 
județul Covasna a înregistrat un spor 
de 35.8 la sută, județul .Harghita — 
30,3 la sută, județul Sălaj — 54,5 la 
sută. Tocmai avind în vedere dezvol
tarea accelerată, cu prioritate a aces
tor zone, secretarul general al parti
dului aprecia in cuvîntarea rostită la 
plenara consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și germa
nă că in unele din județele rămase în 
urmă valoarea producției industriale 
va spori in acest cincinal de 4—5 ori. 
în mod evident, așa cum s-a arătat și 
în lucrările plenarelor, această puter
nică dezvoltare industrială a însemnat 
și înseamnă practic asigurarea efec
tivă a dreptului la muncă pentru to(i 
cetățenii tării, fără a fi nevoiti să-și 
părăsească localitatea sau județul, 
accesul larg la cuceririle științei și 
tehnicii, posibilitatea de a se bucura 
de condiții tot mai bune de viață, 
de o civilizație superioară.

15—50 metri) documentează existen
ta unui cnezat românesc local ce, a 
stăpinit această regiune in secolele 
X—XII : in ciuda unor distrugeri 
pricinuite de pecenegi si cumani, 
această formațiune a rezistat pină in 
a doua jumătate a secolului al 
XII-lea, cind și-a mutat probabil re
ședința. dăinuind pină la venirea tă
tarilor și posibil și după aceea. La 
fel de importante sint rezultatele să
păturilor de la Voivozi (Bihor), unde 
s-a descoperit o așezare fortificată, 
cu biserică, ceea ce îngăduie părerea 
că aici era un centru politic româ
nesc al zonei muntoase a Biho
rului nordic, precum și a celor de 
la Biharea (Bihor) și Dersca (Boto
șani).

Desigur, dalele pe care cercetarea 
arheologică le-a acumulat in 1977 
sînt mult mai numeroase, ele ui
mind a fi integrate circuitului știin
țific și public cit mai operativ. Apre
ciez. de aceea, că rezultatele anului 
arheologic 1977 constituie un pas îna
inte ce ne permite să pătrundem mai 
adine și să înțelegem mai profund și 
multilateral istoria multimilenară a 
patriei — istorie ce constituie pentru 
ppporul nostru nu numai temei de 
justificată mindrie patriotică, ci și 
izvor de forță, de energie in munca 
pentru înflorirea ROmâniei socialiste.

Silviu ACHIM

Ailenei) • BISTRIȚ A-NASAUD 
Concursul județean care ‘a de
semnat cele mai bune colective 
de redacție ale gazetelor de pe
rete și' satirice a fost finalizat 
printr-o expoziție recent deschi
să în sala de expoziții ,ă orașu
lui Bistrița. (Gh. Crișan) • 
IAȘI. Studenții și cadrele di
dactice de la Facultatea de fi- 
zică din Iași au prezentat la

căminul cultural din Țibana re
ferate și comunicări pe tema 
„Pămintul și universul", urmate 
de un program artistic. La cine
matograful „Copou“ din Iași s-a 
organizat un spectacol pionie
resc sub genericul ..Omagiu 
păcii". (Manole Corcaci) © V1L~ 
CEA. Membrii Asociației fol
cloriștilor vilceni și ai Asocia
ției creatorilor populari au parti
cipat la o sesiune comună, sub 
genericul „Creația populară in 
satul vilcean contemporan1. 
(Ion Stanciu) O GALAȚI. ' 
Galeriile de artă din Galați 
desfășurat o consfătuire cu 
tiștii plastici profesioniști 
localitate pe tema : „Cerințele 
ideologice și estetice ale omului 
contemporan reflectate in crea
ția plastică". Formația de tea-

La 
s-a 
ar- 
din

Daca din numeroase anchete, stu
dii . psiho-sociale știm cu oarecare 
precizie de ce se duc oamenii la ci
nematograf. e bine să știm si ce 
anume ie oferă cinematograful, cum 
ii ajută , să Se cultive, ce tip de dis
tracție difuzează. E o problemă pe 
lingă care nimeni nu are dreptul să 
treacă indiferent.

Desigur, ar fi greu să împingem 
exigenta pînă la limita propusă, de 
exemplu, de Brecht, care.afirmă ca
tegoric că filmul hu este (sau nu 
ar trebui să fie) o distracție, ci. pur 
și simplu, muncă — pentru spectator, 
în schimb, e cit. se poate de intere
sant să. reapalizăm premisa drama
turgului și. teoreticianului
și anume : Opoziția capitalistă 
împarte activitățile intelectuale 
cele . ce servesc muncii si in cele 
ce servesc distracției. Or. intr-ade
văr — în, afara, unei intenții deli
berate de, a menține populația, pro
ductivă intr-o sțare.-de atipiiv cul
turală i nim'ic 
nu’ justifică, lipsa- 
de.-, „omogenitate.

’ nepotrivirea ■ .din
tre? „universul 
muncii" . ' și „uni; 
versul timpului 
liber1’. Muncitorul, agricultorul, func
ționarul. profesorul pu se1 si
tuează (hu pot să se situeze) Ia un 
anumit nivel (intelectual.' profesio
nal. moral, cetățenesc) in procesul 
muncii,' in orele de t producție. si. ia 
un alt nivel, de obicei scăzut sau 
mult mai scăzut, in timpul liber, in 
ceasurile de destindere.

Se aud și păreri de soțul acesta : 
mă duc la un spectacol — de teatru, 
de estradă, de operă, de cinema — 
Șă -mai Uit de problemele cotidiene, 
să mai ies din cercul grijilor obiș
nuite. Chiar dacă am accepta și o 
asemenea . motivare, wide scrie că 
o asemenea „uitare" sau „ieșire" 
trdbuie să. aibă loc, bunăoară, prin 
„consumarea" unei comedii, nu nu
mai proaste, ci de-a dreptul prostești, 
a unei drame fals psihologice, „fă
cute". cu lovituri de teatru supte din 
degetul? șmecheriei unor meșteșugări 
de duzină (prefabricatele, sînt - exce
lente. in construcții; șl semipreparatele, 
in gastronomie, dar perfect indigeste 
șl nocivă in artă. . inclusiv in artele, 
spectacolului) ? Aceasta e. de fapt, 
problema : fără să se recurgă la lu
crări pedant-didacticiste, plictisi
toare — distracția „gastronomică", 
plăcerea epidermică, inertia si pasi
vitatea mintală pot fi (și. trebuie să 
fie) înlocuite cu o distracție vitală, 
activă, semnificativă, aptă să înno
bileze mințile și inimile, conștiin
țele. în ultimă analiză, e vorba de o 

_ cârință. la ordinea zilei. . pretutin- 
’ deni și in toate domeniile : aceea a 
calității, A calității produselor cultu
rale și artistice .— în speță, cinema
tografice — rezervate ocupării tim
pului liber al populației active. Mai 
mult, de calitatea acestor produse 
culturale și. artistice depinde — prin 
medieri destul de transparente și de 
grăitoare .— însăși, calitatea muncii ' 
productive propriu-zise. Pentru că 
nimeni nu va îndrăzni; e de presu
pus. să susțină că o comedioară stu
pidă sau o dramoletă îl va deter-

Puncte de vedere 
de Florian POTRA

tru a sindicatului învățămint a 
prezentat, pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din Ga
lati. spectacolul cu piesa „Steaua 
fără nume" de Mihail Sebas
tian. (Dan Plăeșu) O GORJ. In 
cadrul primei sale stagiuni. 
Teatrul popular din Tg. Jiu — 
înființat odată cu cea de-a doua 
ediție a Festivalului național 
„Cintarea României" — a debutat 
recent, pe scena sălii de spec
tacole a casei de cultură a sin
dicatelor, , cu piesa „Ultima 
cursă" de Horia Lovinescu. în 
contextul manifestărilor dedi
cate sărbătorii a 2050 de ani de 
la înființarea primului stat dac 

' centralizat, la casa pionierilor 
din Tg. Jiu a fost deschisă, ex
poziția de desene „Omagiu glo
riei străbune". Sub genericul 
„Pionieria — pasiune, creativi
tate", Cafea de cultură a sindi
catelor din Tg. Jiu găzduiește o 
expoziție de lucrări realizate in 
cercurile tehnico-aplicative, ale 
caselor pionierilor . și șoimilor 
patriei din județul Gorj. (Du
mitru Prună) O BRAȘOV. La 
Casa municipală de cultură din 
Brașov și la căminul cultural din 
comuna Sînpetru au avut loc. 
manifestări dedicate comemoră
rii lui Zaharia Bârsan, un mare 
animator al vieții teatrale ro
mânești (Nicolae Mocanu).

mina pe om să lucreze mai bine, 
mai cu spor. Dimpotrivă.

. Pină aici, referirile au fost gene
rale, potrivindu-se situației întregu
lui. cinematograf universal. Cu o 
precizare menită să ne ferească de 
echivoc. Referirile au avut rnerOu in 
vedere tendințele comerciale de a 
Standardiza, de a teși spectacolele, 
cinematografice distractive, iar nu 
filmele care au Ia bază o inten
ționalitate problematică și artistică. 
De altfel, multe din acestea din 
urmă văd cu îndreptățire lumina 
ecranului și in sălile noastre de ci
nema.

Să răminem la noi acasă. Cineaștii 
noștri — de ia producători Ia scena
riști, la ■ regizori — sînt chemați să 
fâcă noi pași înainte, dincolo de, cei 
efectuați pină în prezent, în a con
cepe . și realiza spectacolul filmic 
cel mai popular și. intr-un mod mai. 
hotărit, ca pe o „distracție în lumih.a 
rațiunii", menită să facă din spec

tator un om treaz, 
vivace ca spiriț. 
iar nu unul cu 
mintea si. cu.voin
ța leneșe, amorți
te. în senspl. ă- 
cesta este ne

cesar să se înțeleagă cu toată
profunzimea cuvenită că problema 
filmului — a spectacolului cinema
tografic — de. calitate depinde de
teme și conținuturi, de importanța 
lor ; dar dacă aceste teme și conți- 
npturi sint exprimate artificial șau 
pedestru, fără vlagă creatoare,. în
treaga operă se. transformă într-un 
eșec, inclusiv intr-un eșec educativ.

Faza atinsă de cinematogralia ro
mânească îndreptățeșe obținerea 
unor rezultate de ordin ideologicp- 
estetic superioare, mai viguroase șl 
mai riguroase. Dar in timp ce selec
tivitatea — capacitatea de selecțip 
— a publicului crește, devin mai di
ficile opțiunile producătorilor, fiind
că — așa cum in literatură, de pildă, 
șe scrie,. în medie, mai bine — și 
in cinematograf se filmează, mediu, 
mai bine, mai cursiv, ca „profesio- 
nalitate". Cei mai mulți cineaști de 
la noi ar fi in stare oricind să facă 
filme de tip Lelouch sau Tove story 
(ba le și fac prin mimare), puțini 
insă trec de acest nivel atunci cînd 
sint invitați să-și spună — in pro
bleme esențiale ale societății noastre 
și personal — Cuvintul lor ■ intr-un 
mod original. Publicul. în genere, se
sizează corect valorile și- iși ierarhi
zează preferințele — tocmai de aceea 
s-ar cuveni ca un realizator ajuns 
la al treilea, al patrulea sau Chiar ăl 
cincilea film al său fără succes de 
public și dp critică să. nu mai per
severeze. $i nici casa producătoare 
să nu mai persevereze in a-i încre
dința filme, așa cum prea 
întîmplă. în compensație, 
caute asiduu, fără odihnă, talente 
reale, să se promoveze și să se cul
tive aceste talente, aceste voci care 
să aibă efectiv ceva, de spus.

Nu se petrece oare la fel și în in
dustrie (sau in agricultură).?. Pen- 
Jtrtl a se obține o „calitate nouă" se 
introduc mereu mașini modernizate, 
cu plusuri de randament, sau se ob
țin sporuri de productivitate, prin 
transformarea (calificare profesiona
lă. creștere a conștiinței) â omului, a 
muncitorului ? Se schimbă, din prin
cipiu. .terenurile, solurile agricole 
sau se îmbunătățesc metodele și rit
murile de lucrare a celor dinții? 
în artă, in cinematograf, productivi
tatea se poate echivala, intr-o accep
ție minoră, cu eficacitatea echipei 
de. filmare din punct de vedere in
dustrial-economic, dar. intr-o' accep
ție majoră, semnifică mai multă 
creativitate, mai multă fantezie, o 
mai mare capacitate de a se dobindi 
noi sinteze, artistice tocmai, de feno
mene și esențe. . '

Am avut ocazia, in. ultimele luni, 
să ascult opinii ale unor spectatori 
de toăte 
Constanta, 
la Lehliu, 
București. .. ...
și inflorirea filmului românesc le 
stau la inimă. Aproape toti au cerut 
un sporit coeficient de gindire crea
toare. de imaginație, de calitate 
artistică.

Atunci cînd pe frontispiciu e în
scris titlul unei premiere românești^.' ■ 
e firesc ca publicul 
succesele reale ale 
nai. dar și ca să-i 
nerile L. _____________ ____ _
lipsurile, cerînd totodată depășirea 
lor. Educindu-se prin filmul de folos, 
publicul nostru se educă si pentru' 
film, in folosul filmului. E o dia
lectică firească, vitală, o fecundă 
punere in raport dinspre ecran spre 
spectator și 
ecran, care 
dea roadele 
într-un flux

deș se 
să Se

vîrstele si categoriile, la 
la Medgidia, la Pitești, 

la Blaj și, bineînțeles, la 
Spectatori cărora evoluția

în urmă.

să se bucure de ( 
filmului, natio- 

semnaleze rănii- 
imperfectiunile.

dinspre spectator spre 
nu vor întîrzia să-și 
artistice și formative 

calitativ ascendent.

Unitatea de nezdruncinat
a tuturor cetățenilor patriei

bunăstarea si demnitatea. Trăind . 
muncind de veacuri laolaltă, și-au 
soluționat. întotdeauna ei înșiși pro
blemele, fie că au fost mari sau mici; 
ca atare, și acum resping cu hotă- 
rire — așa cum s-a reflectat și în 
lucrările plenarelor — încercările de 
ingerințe din partea unor cercuri re
acționare din afară. încercări ce nu 
au alt scop decit de a semăna dezbi
nare. prin arma otrăvită a naționalis
mului și șovinismului, a disloca 
populații cu rădăcini seculare in a- 
cest pămînt, a lovi astfel in interesele 
vitale ale întregului popor, a dăuna 
operei de construcție socialistă în 
România.

în cadrul plenarelor. pO bună drep
tate s-a relevat importanta pe care o 
are în procesul de întărire a frăției 
dintre toti oamenii muncii folosirea 
adecvată a limbilor materne, in sen
sul că. respectind dreptul naționalită
ților conlocuitoare si creîndu-le con
dițiile materiale pentru a-si cultiva 
limba proprie, să se asigure în ace
lași timp cunoașterea de către toti 
Cetățenii tării a limbii române, aceas
ta fiind o necesitate determinată de 
însăsi cerința asigurării deplinei ega
lități în drepturi, a participării la o- 
pera de construcție socialistă în 
România.

în sudarea tot mai puternică a uni
tății si frăției dintre oamenii muncii 
fără deosebire de naționalitate, un 
rol important revine muncii politico- 
educativc, cu atît mai mult cu cit ră
mășițele vechiului din conștiințe, re
ziduurile prejudecăților si concepții
lor retrograde cultivate în trecut de 
clasele dominante nu pot fi lichidate

Crearea bazei materiale pentru asi
gurarea deplinei egalități în drepturi 
se imbină armonios cu grija pentru 
înflorirea vieții spirituale — dez
voltarea invătămintului de toate gra
dele în limbile naționalităților, vasta 
rețea a ziarelor și revistelor, a insti
tuțiilor de cultură (teatre, case de 
cultură, edituri etc.) ce le sint desti
nate. dovedindu-se factori reali de 
cultivare a limbji -materne, de păstra
re a tradițiilor naționale, de propă
șire a culturii acestor naționalități, 
ca parte integrantă a patrimoniului 
spiritual comun al României socia
liste.

Toate acestea arată consecvența cu 
care se înfăptuiește in practică poli
tica partidului in problema națională 
și chiar dacă în procesul aplicării ei 
se mal intîlnesc neajunsuri — la fel 
după cum și în economie sau 
in alte sectoare, ori de cîte ori 
apar stări de lucruri nesatisfăcătoa
re. ele sînt supuse criticii spre a fi 
remediate — tot astfel și în acest 
domeniu, neajunsurile ivite, aduse, 
firește, cu promptitudine la cunoștin
ța forurilor in drept, pot și trebuie 
să fie înlăturate. îh acest spirit, 
secretarul general al. partidului a ce
rut tuturor organelor purtind răs
punderi în aplicarea politicii națio
nale a partidului să acționeze cu fer
mitate, asigurînd respectarea neabă
tută a legilor țării și a hotăririlor de 
partid, a legalității socialiste în toate 
sectoarele de activitate.

Liberi si înfrățiți, oamenii muncii 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități făuresc prin eforturile 
lor comune societatea care Ie asigură

Si

peste noapte. De aici și stăruința cu 
care s-a . insistat îh cuvintărea secre
tarului ' general al partidului si in 
dezbateri asupra necesității intensifi
cării activității politico-educative, a 
folosirii tuturor mijloacelor si forme
lor acestei activități pentru a cultiva 
patriotismul socialist, dragostea si de
votamentul fată de patrie si partid, 
fată de cuceririle revoluționare, a 
dezvolta combativitatea 'si intransi
genta fată de orice manifestări nar 
tionaliste.

Sistemul democrației noastre socia
liste asigură, o largă participare a oa
menilor muncii, fără deosebire de na-, 
ționalitate, la conducerea vieții eco- 
nomico-sociale prin cadrul organiza
toric larg al organelor centrale si lo
cale de partid si de stat, al organiș-, 
meloi- democrației muncitorești. Inte
grate organic acestui sistem si avind. 
funcțiile lor bine precizate, consiliile 
oamenilor muncii aparținind naționa
lităților conlocuitoare pot și au dato
ria să desfășoare o activitate mai 
susținută, mai organizată, soluționînd 
ele însele diferitele probleme sau. 
prezentindu-Ie’ organelor de partid și- 
de stat și urmărind soluționarea lor 
corespunzătoare, aducind o contribu
ție mereu sporită la mersul înainte 
al societății noastre.

Experiența, vieții a înrădăcinat trai
nic în conștiința ponorului nostru 
convingerea că unitatea tuturor fii
lor patriei, fără deosebire de naționa
litate. în jurul partidului comunist 
reprezintă una din temeliile trăinicici 
și forței orinduirii noastre, un factor 
esențial de accelerare a progresului 
țării. întărind în continuare această 
unitate, oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți își vor spori și mai mult forțele 
în lupta pentru înfăptuirea obiective
lor însuflețitoare stabilite în Progra
mul partidului, asigurind astfel atît 
națiunii române, cit și naționalităților 
conlocuitoare condițiile tot mai bune 
de viață la care aspiră și pe care le 
merjtă.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul din Mauritius și eu personal am apreciat în mod deosebit 
și sintem foarte recunoscători pentru amabilul mesaj de felicitări și urări 
adresat de Excelența Voastră cu ocazia Zilei noastre naționale.

Vă rog să primiți sincere mulțumiri Și salutările noastre frățești.
H. GARRIOCH

Guvernator general

Cronica
în perioada 14—16 martie, o dele

gație de activiști ai P.M.U. Polonez, 
condusă de tovarășul Lucian Piat
kowski, adjunct al șefului Secției 
Relații Externe a C.C. al P.M.U. Po
lonez. a efectuat, la invitația C.C. al 
P.C.R., o vizită de prietenie în țara 
noastră. Membrii delegației au avut 
convorbiri lă C.C. al P.C.R., la Co
mitetul județean Prahova al P.C.R., 
au vizitat unele obiective economice 
și social-culturale din București si 
județul Prahova.

La încheierea vizitei, oaspeții au 
fost primiți de tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată intr-o 
atmos'feră caldă, prietenească, a luat 
parte tovarășul D. Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea. W. 
Wojtasik, ambasadorul R.P. Polone 
la București.

★
în cadrul aniversărilor culturale 

recomandate de UNESCO pentru 
anul 1978, sub egida Comisiei Națio
nale a Republicii Socialiste România

• SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

BOX;

Primii finaliști ai „Centurii de aur"
Peste 5 000 de spectatori au fost 

prezenti joi seara în tribunele Pala
tului sporturilor și culturii din Ca
pitală pentru a urmări prima gală 
a semifinalelor competiției interna
ționale de box „Centura de' aur".

în primul meci al reuniunii, la ca
tegoria semimuscă. pugilistul român 
Marcel Constantin, mai rapid in ri
poste și cu o bună condiție fizică, a 
obținut victoria la puncte (cu 3—2) 
in fata cunoscutului campion ve- 
nezuelean Armando Guevara. Marcel 
Constantin il va întîlni în finală pe 
cubanezul Hector Ramirez, care l-a 
întrecut net la puncte pe Săli Adem.

Q intîlnire atractivă, cu schimburi 
spectaculoase de lovituri, au oferit 
cubanezul Jesus Solett și reprezen
tantul nostru Dumitru Cipere. la ca
tegoria cocoș. Posesor al unor pro
cedee tehnice mai variate, Jesus So
lett a cucerit în mod meritat victoria 
la puncte. Tînărul boxer cubanez, in 
virstă de 17 ani. va încrucișa mă
nușile în finală cu sportivul român 
Ibraim Faredin. învingător la puncte 
(decizie cu 5—0) în fata lui N. Popa.

Un succes de prestigiu a obținut 
la cătegoria mijlocie boxerul român 
Valentin Silaghi. care a reușit să-I 
|ntreacă la puncte (decizie 3—2) pe 
vicecampionul mondial A. Lemus 
(Venezuela), la capătul unui meci e- 
chilibrat care a entuziasmat pe spec
tatori. O surpriză a fost înregistrată 
și la categoria sernimijlocie. unde 
Ion Vladimir a cîstigat la puncte în- 
tilnirea cu campionul national 
C. Hoduț.

Alte rezultate : categoria semiușoa- 
ră : Dragomir Ilie întrece la puncte 
pe I. Sandor ; FI. Livădaru cîștigă 
la puncte la Gh. Vlad ; categoria se- 
mimijlocie : L. Eschaide (Cuba) în
trece la puncte pe I. Budușan ; ca
tegoria mijlocie : S. Tîrîlă învinge la 
puncte pe P. Istrate ; categoria grea : 
I. Cernat dispune la puncte de 
T. Pirjol ; T. Stevenson (Cuba) în
vinge prin neprezentare pe P. Ungu- 
reanu. . __________ ____

Turneul internațional 
de șah de la București 

• Remiză, Ciocîltea — Uhlmann, 
după 117 mutări I

,'După o zi de repaus, turneul in
ternațional de șah de la București a 
continuat cu runda a IX-a. în care 
maestrul român Valentin Stoica a ob
ținut 6 victorie de prestigiu in parti
da cu rriarele maestru sovietic Lev 
Alburt.

în cursul dimineții de ieri s-au 
disputat partidele întrerupte din 
rundele anterioare. Maestrul interna
țional român Victor Clociltea a re
mizat partida cu marele maestru 
Uhlmann (R.D. Germană) după 13 
ore de joc și efectuarea a 117 mutări. 
Alte rezultate : Șubă — Ftacnik 0—1; 
Ghindă — Ungureanu 1—0 : Biriescu 
— Lukacs 1—0 ; Bellon'— Adamski 
1—0 ; Alburt — Marjanovici 1—0 ; 
Minev — Vaisman remiză.

în clasament conduce Victor Cio- 
ciltea (România).— cu 6,5 puncte, ur
mat' de Alburt (U.R.S.S.) — 5,5 punc
te (1), Stoica (România) — 5,5 
puncte etc. Astăzi, de la ora 16, se 
va disputa runda a 10-a.

POLO
La bazinul Floreasca din Capitală, 

în cadrul etapei a IV-a a campiona
tului diviziei A la polo pe apă, s-a 
disputat partida derbi dintre echipele 
bucureștene Rapid și Dinamo. Victo
ria a revenit cu scorul de 3—2 (1—0, 
1—0, 1—1, 0—1) formației Rapid.

în deschidere, echipa Progresul a 
întrecut cu scorul de 7—6 formația 
C.N.U.

zilei
pentru UNESCO și Facultății de 
limbi străine a Universității Bucu
rești. joi după-amiază a avut loc. în 
Capitală, o manifestare consacrat? 
sărbătoririi a 200 de ani de la naș
terea lui Jose de San Martin, general 
argentinian, erou al luptei de elibe
rare a poporului său și a altoi po
poare latino-americane de sub iugul 
colonial spaniol. Figura marelui 
luptător și eliberator a fost evocată 
de prof. univ. dr. Al. P. Georgescu, 
de la catedra de limbi romanice a 
Universității București.

La manifestare au participat prof, 
univ. dr. Jean Livescu. președintele 
Comisiei Naționale a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO, 
prof. univ. dr. Alexandru BaJaci. pre
ședintele Asociației pentru Națiunile 
Unite din România (ANUROM), 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, cadre didactice univer
sitare; .studeriti.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice din ță
rile Americii Latine acreditați la 
București și alti membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Astăzi, cu îpcepere de la ora 18,30, 
se va desfășura a doua gală a se
mifinalelor. Dintre cele 10 meciuri 
se remarcă intîlnirile Simion 
Cutov — Andres Aldama (Cuba) șl 
Ildemar Paisan (Venezuela) — Carol 
Hajnal. la categoria ușoară. Samuel 
Belford (Cuba) — Rafaelo Orono (Ve
nezuela), la categoria muscă, și Ma
rian Culineac — Sixto Soria (Cuba), 
la categoria semigrea.

După cum s-a anunțat în presa 
sportivă, in ultimele zile au avut 
loc discuții ale biroului Federației 
române de fotbal cu conducerile 
echipelor F.C. Argeș și Steaua. Por
nind de la evoluția nesatisfăcătoare 
a acestor formații, s-a subliniat că 
antrenorii lor nu-și îndeplinesc in 
mod corespunzător îndatoririle im
portante ce le revin pentru pregăti
rea tehnico-tactică și educația fotba
liștilor. Drept pentru care s-a hotărît 
sancționarea cu avertisment a antre
norilor respectivi. întrucît ni se pare 
că. faptul depășește cadrul strict al 
problemelor cu . care „se confruntă 
F. C. Argeș și Steaua, deficiențele de 
aici puțind fi regăsite într-o formă 
sau alta și în activitatea altor con
duceri tehnice și de cluburi — am 
purtat o discuție mai detaliată, pe 
această temă, la conducerea fede
rației.

Este foarte adevărat, în fotbalul 
nostru activează o serie de antrenori 
reiputați, cunoscuți și recunoscuți 
pentru pregătirea lor teoretică și 
bogata experiență practică, pentru 
pasiunea cu care s-au dăruit muncii 
in care s-au angajat, unii obținind 
și rezultate consecvent meritorii. Pe 
ansamblu însă se știe prea bine că 
se manifestă multe insuficiente în 
pregătirea antrenorilor noștri de 
fotbal, in exigența și răspunderea 
lor față .de echipă și de fiecare ju
cător in parte. Sigur, această stare 
nemulțumitoare este și consecința 
absenței unui sistem de durată pen
tru pregătirea profesională. supe
rioară a antrenorilor de fotbal. Pină 
la instituirea unui asemenea sistem 
bine organizat (aflat deja in proiect), 
s-a încercat să se suplinească ab
senta lui prin cursuri de perfecțio
nare și reciclare. Un astfel de curs 
a avut loc și înaintea acestui retur 
de campionat, la Snagov ; după a- 
precierea unanimă a antrenorilor 
participantă — în special a celor. cu 
îndelungată activitate și cu expe
riență — de data aceasta cursul s-a 
distins prin bogăție de informații, 
prin preocuparea de a pune la dis
poziția. antrenorilor elemente noi, 
din arsenalul cel mai modem al 
fotbalului mondial.

Cum spuneam, ceea ce s-a încer
cat este departe de a fi suficient, 
este doar un început ce se cere dez
voltat pe planul superior al organi
zării unui sistem de formare a an
trenorilor prin cursuri de durată în
cheiate cu examene corespunzătoare. 
Dar, în etapa actuală, este foarte 
important in ce măsură antrenorii 
transpun în practica zilnică la echi
pe cunoștințele, îndrumările și ex
periența de care au beneficiat la 
Snagov sau cu alte prilejuri ante
rioare, în ce măsură se străduiesc 
ei să găsească și să aplice metodele 
de antrenament și schemele tactic® 
menite să pună in valoare mereu 
mai bine calitățile jucătorilor de 
care dispun, in ce măsură manifes
tă exigentă și pricepere pedagogică 
pentru a imprima echipei un spirit 
general de muncă- serioasă, de mo
bilizare în joc și de comportare 
sportivă în toate împrejurările. Re
alitatea arată că. din păcate, unii 
antrenori divizionari nu se ridică la 
înălțimea acestor cerințe.

Chiar în cazul unor echipe ce be
neficiază de loturi bune' la nivelul

„ZILELE CULTURII BULGARE"
în cadrul Zilelor culturii bulgare, 

joi a fost deschisă, în sala ’Asocia
ției artiștilor fotografi din Capitală, 
expoziția documentară „100 de ani 
de la eliberarea Bulgariei — 1878— 
1978“. Sugestivă prin calitatea de 
document pe care o au reproduce
rile fotografice prezentate, expoziția 
evocă momente din luptele duse de 
poporul bulgar pentru eliberarea sa 
de sub dominația otomană. înfăți
șează acte de vitejie și figuri • de 
eroi din timpul războiului de inde
pendentă din 1877—1878, reproduce 
monumente ridicate în semn de 
neștearsă aducere aminte și vie re
cunoștință fată de cei ce s-au jertfit 
pentru eliberarea Bulgariei. Alte 
imagini stau mărturie a dezvoltării 
impetuoase a tării vecine în anii so
cialismului, atestă marile înfăptuiri 
ale Bulgariei de. astăzi.

Cu ace>st prilej, au rostit alocu
țiuni Angela Popescu Brediceni, di
rector al Bibliotecii Centrale de 
Stat, și Petar Danailov, ambasado
rul R.P. Bulgaria la București.

Au asistat reprezentanți ai Consi
liului Culturii Si Educației Socia
liste; Ministerului Afacerilor Exter
ne. oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

De asemenea, au luat parte mem
brii delegației conduse de Liubomir 
Levcev, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Culturii din R.P. Bulgaria, 
care ne vizitează țara.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 martie. In țarâ : Vreme în ge
neral caldă. Cerul va fl variabil, mai

HOCHEI

începe campionatul mondial (grupa B)
® Azi, România — Norvegia

începînd de astăzi și pină în ziua 
de 26 martie, la Belgrad se va desfă
șura campionatul mondial de hochei 
pe gheată (grupa B). competiție la 
care participă echipele României, El
veției, Italiei, Iugoslaviei, Japoniei, 
Norvegiei, Poloniei și Ungariei.

Din selecționata României fac 
parte, printre alții. Valerian Netedu 

fotbalului nostru se constată că nu 
s-a produs nimic nou sub raportul 
conceperii jocului, al schemelor tac
tice, aceleași formule ce le vedem de 
multă vreme dominînd jocul — ceea 
ce face să prolifereze platitudinea, 
să ni se ofere același fotbal fără 
nerv, lipsit de idei și inteligență. 
Nici măcar obiectivele clare, obliga
torii, stabilite de colegiul central de 
antrenori incă dinainte de acest 
campionat (jocul cu libero și jocul cu 

suferă echipa, suferă fotbalul
capul — capitole foarte deficitare 
în fotbalul nostru — mărirea vite
zei de execuție în fazele de atac, 
combinată cu scheme tactice origi
nale, care să surprindă prin nepre
văzut) nu sînt evidente, apar, rar și 
neconvingător în meciuri.

Toate acestea demonstrează că se 
face încă o muncă de calitate slabă 
la antrenamente și. în pregătirea 
partidelor de campionat, Dar nu o 
analiză amănunțită a carențelor gra
ve din pregătirea tehnico-tactică își 
propun rîndurile de fată, ci sublini
erea adevărului că progresele ce le 
așteptăm in fotbalul nostru se află 
în mina tehnicianului ce lucrează 
zilnic cu echipa, depinzind direct de 
priceperea și pasiunea acestuia, de 
responsabilitatea și exigența cu care 
el materializează practic îndatoririle 
ce-i revin azi, indicațiile metodice 
pe care 16 primește. La unii dintre 
tehnicieni și conducători de cluburi 
însă sînt evidente tendințele de au- 
tomultumire, de escamotare a reali
tăților ce ar impune măsuri dras
tice — ceea ce duce inevitabil la o 
pregătire ineficientă a echipelbr de 
care răspund, la indisciplină și dez
ordine.

După cum am fost informați, con
ducerea tehnică de la F.C. Argeș se 
lamenta că unii jucători irosesc în 
timpul liber ceea ce au acumulat la 
antrenamente, dar — întrebăm noi — 
cine altcineva trebuie să vină să-i 
determine pe toti fotbaliștii piteșteni 
să se pregătească cu răspundere ? 
Aceeași conducere tehnică — in loc 
să analizeze în mod responsabil cau
zele care au slăbit sudura morală a 
respectivei echipe, puterea de anga
jare colectivă pe teren — a dat ex
plicații puerile, desprinse de reali
tate, și — cind trebuia să-și propună 
măsuri disciplinare cu puternic ca
racter educativ — s-a gindit la pa
leative de genul supravegherii jucă
torilor prin mai multe vizite inopi
nate la domiciliu și mai multe te
lefoane de control. Mai rămine să 
se ceară fotbaliștilor să vină cu pă
rinții la club !

De la conducerea echipei Steaua 
s-au primit, de asemenea, fel de fel

Erau prezent! șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a avut loc. joi seara, des
chiderea „Zilelor filmului bulgar", 
manifestare artistică organizată de 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. cu prilejul aniversării cen
tenarului eliberării Bulgariei de sub 
dominația otomană. ’

Au participat Ladislau Hegedtis, 
secretar de stat la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai altor instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost de față Petăr Danailov. 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. membri ai ambasadei, precum 
și delegația de cineaști bulgari aflată 
in tara noastră.

După scurte alocuțiuni rostite de 
Corneliu Leu. directorul Casei de 
filme nr. 4, și regizorul Ianko Iankov, 
a fost prezentat filmul „Adios 
Muchachos", o recentă producție a 
studiourilor cinematografice din tara 
vecină.

în cadrul „Zilelor filmului bulgar" 
ce vor avea loc la București. Ploiești 
și Brăila, mai sînt programate peli
culele „Vremea bărbaților" si „Cu 
stele în păr și lacrimi în ochi".

(Agerpres)

mult noros. Vtnt moderat, predominînd 
din sectorul vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, Iar ceie maxime între 6 șl 
16 grade, local mai ridicate în sud-estul 
țării. In București : Vremea va fi caldă, 
cu cerul schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată.

și Gheorghe Huțan (portari). Doru 
Tureanu, Marian Costea, Elod Antal. 
Dumitru Axinte. Zoltan Naghi, Vasi- 
le Huțanu, Adrian Olenici și Ale
xandru Hălăucă.

In . primul meci, reprezentativa 
României va întîlni astăzi formația 
Norvegiei.

de explicații menite să scuze com
portarea nesatisfăcătoare in campio
nat și starea disciplinară criticabilă : 
ba că au survenit multe accidentări, 
ba că arbitrul a greșit și a fost ne- 

’ drept, ba că jucătorul a avut un 
moment de nervozitate. Nu se face 
însă nici măcar încercarea de a se 
vedea pentru ce conducerea tehnică 
.nu e în măsură să impună cu auto
ritate exigente maxime tuturor ju
cătorilor lotului, pentru ce unii fot

mai puțin valoroși la început, dar 
care știu că în sport și mai ales la 
eșalonul întii nu se poate fără muncă 
entuziastă și disciplină fermă ? De 
s-ar proceda astfel, ai- fi în interesul 
întăririi răspunderii fiecărui jucător 
pentru calitatea șa de fotbalist, pen
tru echipa în care activează.

Toate acestea nu se fac insă, deși 
este cunoscut că unii antrenori se 
pling — in presă, ori sub alte forme 
— de lipsa de interes și răspundere 
față de pregătirea fotbalistică. de 
viața nesportivă și etica necorespun- 

"• • . zătoare .a." unor jucători cu care lu-
lID A il n O crea’ză. Dar cind e vorba să treacă la
lill 41/41 fapte, în activitatea lor cotidiană nu
'livlWlU aplică același spirit de exigență, to

lerează delăsarea unor jucători, in- 
cercind să „sudeze" colectivul echipei, 
să-i -asigure" armonia prin acope- 

18/Vl.J.â rirea capriciilor unuia sau altuia. în
” felul acesta se ajunge pină acolo că

pentru stabilirea ordinii și a spiri
tului de exigență la o echipă sau 
alta este nevoie să intervină forul 
federal — ceea ce este anormal, 
întrucît fiecare echipă are conducere 
proprie și oameni plătiți special 
pentru a răspunde în fața clubului 
respectiv. în fața publicului de sta
rea de disciplină și de pregătire a 
lotului fotbalistic de care dispun. 
Dacă nu se renunță la cunoscutul 
spirit îngust, clubist, la interesele 
mărunte pentru puncte in proxima 
etapă de campionat — se vor ne
glija în continuare interesele ma
jore, de perspectivă, ale echipei, ale 
fotbalului nostru in general !

Factorul esențial în redresarea fot
balului românesc il reprezintă antre
norul. Pregătirea sa profesională, ca
pacitatea lui de a gîndi fiecare joc 
în parte, măiestria și răspunderea de 
care trebuie să dea dovadă, spiritul 
de exigentă pe care trebuie să-I în
troneze — sint hotăritoare pentru 
destinele mișcării noastre fotbalistice, 
în măsura în care . fiecare antrenor 
va răspunde acestor cerințe de azi — 
vom progresa, ori nu, în fotbal.

G. MITROI

co-
baliști sînt cu gîndul la alte cluburi, 
deși o hotărire fără echivoc 
municată și public — interzice cu de
săvârșire orice transfer dintr-un. ju
deț în altul timp de 5 ani.

în aceste cazuri — ca și în altele, 
asemănătoare — se ridică întrebarea: 
de ce asemenea manifestări nu pri
mesc replica autoritară din partea 
celor ce răspund de echipe, și nu i 
se spune într-o bună zi celui ce stă 
cu gîndul Ia plecare, că nu e nici 
o speranță de tîrguială sau de 
concesii și, dejvrea să plece, este li
ber. în sensul că echipa, dar si fotba
lul renunță la serviciile lui ? De ce 
nici măcar prin mintea cuiva n-a tre
cut gîndul să renunțe la . unul dintre 
jucătorii recalcitranți la efort sau la 
disciplină, pentru a-i determina in 
felul acesta și pe ceilalți să înțeleagă 
că nimeni nu e indispensabil, că in 
istoria unei echipe totul e recupera
bil și vor veni alti jucători, poate

FOTBAL

general. formația 
păstrează primul 

a XXII-a. Prin 
Satu Mare (rezul- 
Politehnica Timi-

IERI, O ETAPĂ
în pofida faptului că a fost învinsă 

la Reșița, cu 2—0, de ultima echipă 
din clasamentul 
A.S.A. (26 p.) își 
loc și după etapa 
punctul ciștigat la 
tat : 0—0), echipa 
șoara (25 p.) își menține și ea poziția 
bună din . clasament, adică locul se
cund.

După A.S.A. și Politehnica urmea
ză un grup de cinci echipe cu cite 24 
de puncte, care se departajează prin 
golaveraj astfel : Steaua (ieri, învin
gătoare, cu 3—0, în fata echipei 
S.C. Bacău ; aceasta din urmă a jucat 
fără vlagă și parcă resemnată de la 
bun început cu înfringerea). Dinamo 
(ieri. 3—1 cu F.C. Corvinul). Jiul 
(2—1, cu F.C. Constanța), U.T.A. 
(rezultat de egalitate, 1—1. in depla
sare. cu Universitatea Craiova) și 
Sportul studențesc (de asemenea, re
zultat de egalitate. 1—1, în deplasare, 
cu Politehnica Iași).

în aceste zile pe litoral
Stațiunile de odihnă de pe litoral, 

cu hotelurile lor elegante, cu sa
natoriile de tratament pentru nu
meroase afecțiuni, cu bazele de 
agrement și de practicare a sportu
rilor, au devenit de multă vreme 
și în tot cursul anului locuri pre
ferate de petrecere a concediului de 
odihnă pentru oamenii muncii sau 
turiștii străini. După cum ne-a in
format tovarășul Alexandru Drăgu- 
șin, directorul I.H.R. Mangalia, 
numai stațiunile' din sudul lito
ralului au fost gazdele a peste 10 000 
de turiști in perioada anotimpului 
rece, iar in prezent, solicitările 
fiind din ce în ce mai mari, s-a 
simțit nevoia ca, în afară de hote
lurile „Mangalia", „Beta" și „Sca
la", să se deschidă și altele, in in
teriorul cărora, în această perioadă, 
s-au efectuat lucrări de sporire a 
confortului, de reparații și întreți
nere. Deosebit de semnificative în 
acest sens sint activitățile care spo
resc zestrea de frumusețe a stațiu
nilor. în acest scop, lucrătorii din 
compartimentul de gospodărire au 
creat în sera proprie trei milioane 
de răsaduri de flori pentru plan-, 
tarea celor peste 200 hectare parcuri' 
și grădini, precum și pentru împo
dobirea interioarelor din hoteluri și 
restaurante. De asemenea, arborii 
și arbuștii decorativi, gardurile vii 
au fost ajustați, au început replan- 
tările cu trandafiri și boscheți, în 
special în zonele „Aurora" și „Că
tunul", unde se amenajează alei și 
se instalează bănci. Pe plaje, lucră
torii stațiunii au transportat 12 000 
mc de nisip fin, mărind astfel zo- 
nele mult solicitate vara, din Sa
turn, Venus, Aurora și Jupiter. (G. 
Mihăescu).

Componența lotului 
reprezentativ de fotbal 

pentru meciul 
România - Turcia

în vederea întîlnirii oficiale cu re
prezentativa Turciei' (22 martie, la 
Istanbul) biroul Federației române 
de fotbal a hotărît convocarea urmă
torului lot de jucători :

Răducanu, Speriatu. Cheran. Ștefă- 
nescu, Sătmăreanu. Mehedintu, Vigu, 
Hajnal. Anghelini. Romilă. Bdloni, 
A. Rădulescu. Lucescu. Bălăci. Do- 
brin, D. Georgescu. Zamfir C.

FĂRĂ SURPRIZE
Clasamentul continuă cu . un grup 

de patru echipe avind în prezent 23 
de puncte : F.C. Argeș (ieri. învinsă 
la Tirgoviște cu 1—0). S.C. Bacău, 
Universitatea Craiova, F.C. Olimpia.

Mai departe în clasament se situ
ează, cu 22 puncte — F.C. Bihor (ieri, 
învinsă la Ploiești, cu scorul de 4—0), 
cu 21 puncte — C.S. Tirgoviște, cu 20 
puncte — F.C. Petrolul, cu 19 puncte
— F.C. Constanta, cu cite 18 puncte
— Politehnica Iași și F.C. Corvinul, 
iar. pe ultimul loc, cu 15 puncte — 
F.C.M. Reșița.

Etapa viitoare se va juca duminică, 
26 martie, in programul ei fiind în
scrise meciuri ca A.S.A. — Steaua și 
U.T.A. — Dinamo. Echipele Politeh
nica Timișoara și Sportul studențesc, 
care vor juca pe terenurile proprii 
cu Politehnica Iași și, resp'ectiv, 
F.C.M. Reșița, au posibilitatea să-si 
îmbunătățească pozițiile din 
mentul general.

clasa-

Noile magistrale berlineze
...O vizită cu doar cîțiva ani în 

urmă in noile cartiere ale Berlinu
lui, pe magistrala Nord-Sud. Prin 
liniile sale masive se impune pri
virilor un modern edificiu unde 
își are „statul major" Combi
natul pentru construcția de lo
cuințe. O întreprindere de pro
porții, în cadrul .căreia lu
crează nu mai puțin de 8 000. de 
muncitori. Fapt explicabil, știut 
fiind că în capitala R. D. Germane, 
ca în întreaga țâră, de altfel, se 
construiește foarte mult. în această 
privință, documentele Congresului 
al IX-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania, care a avut loc 
în 1976, prevăd sarcini deosebit de 
mari. L-am cunoscut atunci pe ar
hitectul Lothar Kohler, unul din 
realizatorii schiței 
de reconstrucție a 
Berlinului. în fata 
unei machete, ne-a 
făcut un bilanț 
sutcint al realiză
rilor. insistînd a- 
supra a ceea ce 
urma să se înfăp
tuiască in anii viitori, prezentîn- 
du-ne concepția sa in legătură cu 
crearea de mari cartiere, care să 
corespundă tot mai mult exigențe
lor de ordin estetic și practic ale 
berlinezilor.

...Au trecut de atunci mai bine 
de doi ani. Macheta de ieri 
este astăzi o realitate. Dar 
înainte de a vizita noul car
tier, gazdele, colegii de la ziarul 
„Neues Deutschland", au ținut să 
ne prezinte pe vechea noastră cu
noștință, arhitectul Lothar Kohler. 
Ca membru al comisiei permanen
te pentru construcții a Adunării 
orășenești a deputaților din Ber
lin, precum și ca șef de secție la 
întreprinderea de cercetare-proiec- 
tare, Se simte responsabil de ca
litatea și execuția noului program 
de construcție de locuințe. Interlo
cutorul nostru ne declară : „Unii 
spun că proiectarea de cartiere de 
locuit de către mari colective, cu 
zeci de indicatori și cu proiecte ti
pizate, ar constitui «piinea neagră» 
a arhitectului. Eu mănlnc cu plăcere 
această pîine și nu aș schimba cu alt
ceva această activitate. Programul 
nostru de construcții de locuințe și 
de dezvoltare a capitalei ca centru 
politic, economic și spiritual nu ar 
putea fi realizat altfel. Realizările 
noastre — locuințele, noile cartiere 
— sint lucrări pe termen lung. Ber- 
linezii de astăzi și chiar cei de 
miine trebuie să se simtă cit mai 
bine în aceste locuințe, în edificiile 
pe care le ridicăm".

între vorbele arhitectului și fap
tele sale este o legătură indisolu

Note de călătorie 
din R. D. Germană

Armonii urbanistice în Berlinul contemporan

S-a încheiat cu succes cel mai îndelungat 
zbor pilotat din istoria cosmonauticii

MOSCOVA 16 —
Corespondentul Ager
pres, M. Corul, trans
mite : Potrivit pro
gramului prestabilit, 
la 16 martie, ora 15 și 
19 minute (ora Bucu- 
reștiului), echipajul 
format din cosmonau
ts sovietici Iuri Ro
manenko și Gheorghi 
Greciko a revenit pe 
Pămînt, încheind ast
fel cel mai îndelungat 
zbor pilotat din isto
ria cosmonauticii : 96 
de zile la bordul unei 
stații orbitale. Capsu
la de coborire a navei 
„Soiuz-27“ — ultima 
dintre cele patru apa
rate spațiale care au 
alcătuit cunoscutul 
complex științific or
bital, a aterizat intr-o 
zonă situată la 265 km. 
de orașul Țelinograd 
(Kazakstan). Datele 
medicale prealabile 
confirmă că cei doi 
cosmonauți au supor
tat bine zborul de 
lungă durată. Înainte 
de revenirea pe sol, 
membrii echipajului 
au efectuat operațiu

nile de conservare a. 
sistemelor de bord ale 
stației, care a fost 
trecută in regim au
tomat de zbor.

in decursul celor 
mai bine de cinci luni 
de cind evoluează in 
spațiu, stația științifi
că orbitală „Saliut-6“ 
a funcționat succesiv, 
in complex, mai intii 
cu navele pilotate 
„Soiuz-26“ și „Soluz- 
27", după care s-a cu
plat cu nava automa
tă de transport „Pro- 
gress-l“, iar in faza 
finală a misiunii — 
cu nava „Soluz-28“. 
Aceasta din urmă a 
fost pilotată de echi
pajul mixt format din 
cosmonautul sovietic 
Aleksei Gubarev și 
cosmonautul ceho
slovac Vladimir Re- 
mek. fiind lansată in 
cadrul programului 
de colaborare „Inter- 
cosmos", la care par
ticipă nouă țări socia
liste, inclusiv Româ
nia.

Fiecare dintre echi
pajele care au lucrat

bilă. El locuiește in chiar cartierul, 
veritabil orășel, pe care l-a 
proiectat. De pe balconul său din 
Aleea Lenin privește spre un mare 
scuar verde, odihnitor. De fapt, în 
acest sector — Lichtenberg — si
tuat între Aleea Lenin și strada 
Ho Și Min, se află cel mai mare 
șantier, de construcții de locuințe 
din Berlin. Aici s-au și mutat in 
apartamente noi 40 000 de cetățeni. 
Pină în 1980 urmează să mai fie 
construite un centru cultural, o 
sală de sporturi, magazine, centre 
de prestări de servicii, un bazin 
acoperit de înot etc.

Forța de atracție a unui cartier 
sau a unui oraș, spunea interlocu
torul nostru, depinde de felul cum 
sînt îmbinate construcțiile de locu

ințe și clădirile cu 
funcții sociale în- 
tr-un tot armo
nios. Este vorba 
de satisfacerea ne
cesităților sociale 
fundamentale, pre
cum si de condi
țiile de aprovizio

nare și prestări de servicii. De ase
menea. trebuie avute in vedere con
dițiile de educație și pregătire pro
fesională pentru noile generații, a- 
sigurarea sănătății tuturor cetățeni
lor. precum și a unor modalități a- 
greabile de petrecere a timpului li
ber. Noul cartier, care se află la 5 
km depărtare de Alexanderplatz, re
prezintă legătura teritorială și func
țională dintre centrul și sectorul 9 
al orașului. El constituie o compo
nentă esențială a complexului urba
nistic delimitat de Aleea Lenin, care 
va fi continuată cu alte zone de 
construcții de locuințe în sectorul 
HohenschSnhausen și in zona in
dustrială Lichtenberg Nord-Est. In 
concepția urbanistică sint incluse 
și parcurile și zonele verzi, precum 
Volkspark din Prenzlaner Berg. 
Lacurile existente vor fi lărgite. De 
altfel, datorită participării cetățeni
lor la înfrumusețarea cartierului, 
in 1976 au fost amenajate 25 hec
tare cu zone verzi, iar în anul ur
mător 26 de hectare. Un colectiv al 
Uniunii artiștilor plastici a R.D.G. 
se va îngriji de împodobirea noului 
cartier cu sculpturi și opere de artă 
aplicată.

Cartierul Lichtenberg, s-ar putea 
spune, oferă o imagine concluden
tă a operei de înnoire ce se desfă
șoară în Berlin, in întreaga tară, in 
spiritul hotărîrilor P.S.U.G. de edi
ficare a unei vieți tot mai prospere 
și mai luminoase pentru întregul 
popor prieten al R. D. Germane.

Neculai ROȘCA

la bordul complexului 
științific : Romanen
ko •— Greciko, Djani- 
bekov — Makarov, 
Gubarev — Remek — 
a adus o contribuție 
apreciată la efectua
rea unui volum im
presionant de cerce
tări științifice, expe
rimente de tehnică 
spațială. în timpul 
desfășurării misiunii, 
au fost experimentate 
o serie de sisteme și 
aparate noi, s-au rea
lizat in premieră teh
nologii spațiale, care, 
după aprecierea spe
cialiștilor, deschid 
perspective pentru vi
itoarele zboruri cos
mice cu stații orbita
le și nave de trans
port spațiale.. Progra
mul a inclus, de ase
menea, . un mare vo
lum de experiențe 
medico-biologice, care, 
împreună cu rezulta
tele tehnico-științifice 
obținute, vor fi folo
site in diverse dome
nii ale științei, tehni
cii și economiei na
ționale. ■

• „CARTEA DE BU
ZUNAR", LA 25 DE ANI. 
Celebra colecție franceză „Li
vre de Poche" (cartea de bu
zunar) a împlinit 25 de ani de 
existență, răstimp in care au 
fost publicate peste 2 500 de lu
crări, într-un tiraj de jumătate 
de miliard de exemplare. Pri
mul volum apărut în această 
colecție. cunoscutul roman 
„Kdnigsmark". al lui Pierre 
Benoit, a atins nu mai puțiii de 
614 000 de exemplare, recordul 
fiind însă deținut de un alt 
roman. „Le Grand Meaulnes", 
de Alain Fournier, al cărui ti
raj a depășit 2.3 milioane exem
plare. S-a calculat că. puse cap 
la cap. toate cele 500 milioane 
exemplare tipărite pină acum 
ar reprezenta o bandă neîntre
ruptă în lungime de 82 500 km ; 
puse una peste alta. înălțimea 
lor ar întrece de 14 ori pe cea 
a turnului Eiffel. In fine, cu 

ajutorul paginilor detașate, s-ar 
putea alcătui o uriașă umbrelă, 
sub care s-ar adăposti în între
gime Parisul și împrejurimile 
sale !

• POPULARITATEA 
BICICLETEI. După ce a cu
noscut, în 1975, un oarecare de
clin față de punctul de apogeu 
atins în timpul crizei de com
bustibil din perioada 1973—1974. 
bicicleta înregistrează din nou 
o popularitate deosebită in 
S.U.A.. în special ca urmare a 
sporirii prețului benzinei. Vin- 
zareă de biciclete a crescut in 
1977 la peste 9 milioane bucăți, 
față de 7,3 milioane în 1975, 
estimările prevăzînd că cifra 
respectivă va atinge 11 milioa
ne în 1980 și 19 milioane în 
1990. Printre rezultatele acestei 
popularități regăsite se include 
și construirea unor piste in 
lungime de mai multe mii de 

kilometri, destinate în exclusi
vitate bicicletelor. S-a calculat 
că numai în S.U.A. s-ar putea 
economisi peste trei miliarde 
litri de benzină pe an dacă doar 
5 la sută din navetiști ar folosi 
bicicleta în loc de automobil 
pentru a se deplasa la locul de 
muncă.

© INIȚIATIVĂ SALU
TARĂ. Așa cum se știe, pen
tru că nu se poate stabili cu 
exactitate consumul zilnic de 
pîine. fiecare familie își procură 
de obicei o cantitate mai mare 
decit ar fi necesar, ca urmare, 
felii de pîine uscată, uneori 
piini întregi fiind aruncate în 
lăzile cu gunoi. S-a calculat, de 
pildă, că în Varșovia sînt arun
cate zilnic 6. tone de pîine us
cată. Pentru valorificarea aces
tei însemnate cantități, in Po

lonia s-a încetățenit o frumoasă 
inițiativă, anume aceea ca in 
coșurile speciale anexate lăzilor 
de gunoi cetățenii să depoziteze 
piinea uscată, care. în urma 
unei operații foarte simple, re
prezintă un excelent furaj 
pentru animale. Un exemplu il 
constituie locuitorii orașului 
Chorzow (70 000 locuitori) de 
unde se colectează lunar 40 de 
tone de pilne uscată.

«REFUZUL LUI 
TOJO. Informații ținute mul
tă vreme secrete și dezvăluite 
recent arată că militariștii ni
poni ar fi putut dispune, in 
timpul celui de al doilea război 
mondial, de un dispozitiv nu

clear, lucru care, din fericire, 
nu s-a intîmplat. Fostul prim- 
ministru, amiralul Tojo (exe
cutat după cum se știe in 1948, 
sub acuzația de crime de război) 
a respins propunerile de con
struire a unei „arme necunos
cute și a cărei eficacitate nu a 
fost dovedită", pentru a cita 
propriile sale cuvinte. Proiec
tele în acest sens îi fuseseră 
prezentate de omul de știință 
japonez Yoshio Nishlna, elev 
al celebrului savant danez Niels 
Bohr, considerat ca unul din 
părinții, pe plan teoretic, ai 
bombei atomice. La .18 luni 
după ce Tojo pusese această 
rezoluție pe proiectele, ce-i fu
seseră înaintate, deasupra Hiro- 
șimei exploda prima bombă 
atomică...

• „SĂRBĂTOAREA 
MIGDALILOR IN FLOA
RE". La Agrigento, în Italia, 
s-a desfășurat recent cea de-a 
21-a ediție a cunoscutului Fes
tival internațional de folclor. 
Premiul I a fost obținut de an
samblul argentinian „Mi cuerpo 
es mi lenguaje" (in traducere 
liberă : „Vorbesc în limbajui 
trupului meu"). Ceremonia de 
încheiere a coincis cu sfîrșitul 
tradiționalei sărbători populare 
a „Migdalilor în floare", care 
a dobindit o deosebită strălu
cire prin participarea tuturor 
ansamblurilor de muzică și 
dansuri folclorice prezente la 
festival.

© ACTIVITATE VUL
CANICĂ PE VENUS ? 
Analizarea imaginilor radar 
transmise în anul 1975 de son

dele sovietice „Venus-9“ și 
„Venus-10“ i-a condus pe oa
menii de știință sovietici la 
concluzia că, asemeni planetei 
Marte, și planeta Venus este 
acoperită de vulcani gigantici. 
Undele radar au înregistrat aici 
o formă de relief de 10 km 
înălțime, cu un diametru de 
700 km, și o adincitură de 
60—90 km în vîrf. Se presupune 
că este vorba de craterul din 
virful unui uriaș trunchi vul
canic. Faliile de pe suprafața 
venusiană ar putea fi, și ele, de 
natură vulcanică.

© UNDE SE NASC' 
VALURILE URIAȘE? Pe 
baza unor date geologice, me
teorologice și seismologice, fur
nizate de servicii de specialita
te din Uniunea Sovietică, 
S.U.A., Japonia. Canada, Boli1 
via și Cuba, oamenii de știință 

sovietici au întocmit o hartă 
seismică a oceanului Pacific. 
Scopul este detectarea „obîr- 
șiei" acelor valuri gigantice, 
denumite tsunami, ce iau naș
tere în urma cutremurelor sub
acvatice. Harta indică 79 de arii 
— posibile locuri de origine a 
valuri'or tsunami — unde au 
avut loc în Ultimii 70 de ani 
mișcări seismice.

@ ANTIOXIDANT. Un 
combinat din Sofia a lansat un 
nou și original preparat 
„Seci-K“, destinat suprafețelor 
metalice oxidate. Soluția ne
utralizează oxizii și formează 
săruri insolubile care măresc 
în mod simțitor rezistența me
talelor la coroziune. Se reco
mandă aplicarea acestui pre
parat înaintea operațiunilor de 
vopsire a structurilor de oțel, 
a podurilor, autovehiculelor etc.
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Declarația Agenției române Un act terorist condamnat de opinia publică mondială

de presă „Agerpres"

cu privire la acțiunile militare ale Israelului 
in sudul Libanului și necesitatea incetării lor

în legătură cu evenimentele, care 
au loc in sudul Libanului. Agenția 
română de presă „Agerpres" este 
împuternicită de Guvernul Republicii 
Socialiste România să declare :

Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu îngrijorare de opera
țiunile militare de mari proporții 
declanșate. în noaptea de marți spre 
miercuri, și continuate in zilele ur
mătoare. de către forțele armate is
raeliene în sudul Libanului, acțiuni 
soldate cu numeroase victime, inclu
siv din rindul populației civile, pre
cum și cu imense pagube materiale. 
Guvernul și poporul român își ex
primă totala dezaprobare față de 
această acțiune agresivă, care con
stituie o încălcare gravă a legalității 
si dreptului international, a inviola
bilității teritoriului unui stat inde
pendent vecin și care este de natură 
să ducă la escaladarea conflictului 
din Orientul Mijlociu, să ridice ob
stacole in calea instaurării păcii și 
securității in această zonă.

Acțiunea militară a Israelului con
stituie o nouă sursă de intensificare 
a incordării în această parte a lumii, 
aduce prejudicii grave intereselor 
tuturor popoarelor din regiunea O- 
rientului Mijlociu, inclusiv ale po
porului israelian. reprezentînd. tot
odată. un pericol pentru securitatea 
și pacea mondială. Pretextul invocat 
de guvernul israelian in legătură cu 
această acțiune armată nu 
un temei, nu poate justifica 
mic agresiunea comisă.

Desigur, guvernul țării
consideră că orice acțiuni teroriste, 
orice atacuri individuale, îndreptate 
mai ales împotriva populației civile 
pașnice, sint incompatibile cu meto
dele luptei revoluționare, ale luptei 
pentru eliberare națională. Produce-

su-
Na-

So-

are nici 
prin ni-

noastre

rea unor asemenea acte nu poate jus
tifica insă in nici un fel represaliile 
militare, actele de agresiune armate, 
încălcarea frontierelor unui stat 
veran, membru al Organizației 
țiunilor. Unite.

Guvernul și poporul Republicii
cialiste România cer cu fermitate în
cetarea imediată a acțiunii militare a 
Israelului și retragerea fără intîrziere 
a trupelor acestuia de pe teritoriul 
Libanului. Opinia publică din țara 
noastră își exprimă speranța că gu
vernul israelian va înțelege gravita
tea situației create și va lua măsu
rile dictate de. rațiune, de interesele 
cauzei păcii, inclusiv de interesele 
vitale ale poporului israelian.

Consecventă poziției sale princi
piale de rezolvare pe cale pașnică 
a tuturor stărilor conflictuale. Româ
nia s-a situat și se situează ferm 
pe poziția că realizarea unei păci 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu poate fi obținută numai prin 
tratative politice, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, recunoașterea aspira
țiilor și intereselor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului său de a-și crea un stat națio
nal propriu, asigurarea integrității, 
independentei și suveranității tuturor 
statelor din această regiune.

Evenimentele demonstrează încă 
o dată cit de periculoasă este situația 
din Orientul Mijlociu și cit de nece
sar este să se evite orice fel de act 
de natură să complice starea de lu
cruri și. totodată, să se sporească 
eforturile tuturor statelor in vederea 
realizării unei reglementări politice 
juste și durabile a conflictului, co
respunzător intereselor fundamentale 
ale popoarelor din această regiune, 
ale păcii și securității internaționale.

@ Forțele armate israeliene continua operațiunile militare în 
sudul Libanului ® Convocarea parlamentului libanez în sesiune 

de urgență
BEIRUT 16 (Agerpres). — După 

cum anunță agențiile internațio
nale de presă. în sudul Liba
nului au continuat joi operațiunile 
militare declanșate in urmă cu două 
zile de forțele armate israeliene. 
France Presse relatează, citind agen
ția palestiniană Wafa, că luptele se 
desfășurau joi pe trei fronturi. Tot
odată. avioane israeliene au atacat 
pentru a doua zi consecutiv pozițiile 
deținute de palestinieni în sudul Li
banului. în special în zona Rachidi- 
yech. situată pe litoral. Coresponden
ții de presă aflati la fața locului reia- ____
tau că forțele israeliene au folosit în să ceară convocarea 
cursul angajamentelor și artileria. Po
trivit postului de radio „Vocea Liba
nului". portul Tyr a fost complet pa
ralizat miercuri, ca urmare a bom
bardării instalațiilor sale de către 
nave de război israeliene.

Citind surse din Beirut, agenția 
Reuter transmite că. trupele israe
liene s-au desfășurat în teritoriul li
banez pe o âdîncime de 4—8 km. In 
ceea ce privește bilanțul victimelor, 
agenția France Presse consideră că 
nu se poate face o statistică exactă, 
dar se apreciază că operațiunile

israeliene au provocat un mare nu
măr de victime, in special in rindul 
populației -civile.

în legătură cu continuarea agre
siunii israeliene, parlamentul libanez 
a fost convocat joi. in sesiune de ur- 
gență. De asemenea, partidele si or
ganizațiile politice libaneze au ținut 
reuniuni.

Primul ministru al Libanului. Se
lim Al Hoss, potrivit agențiilor 
France Presse și U.P.I., a declarat că 
guvernul său elaborează un document 
oficial pentru a fi prezentat Consi
liului de Securitate și intenționează 

unei sesiuni 
speciale a Consiliului de Securitate, 
ca urmare a atacurilor israeliene a- 
supra regiunilor din sudul Libanului 
și de la periferia Beirutului. „Aceas
tă măsură, a precizat premierul, este 
menită să permită Consiliului de 
Securitate să ia măsurile care se im
pun pentru a pune capăt agresiunii 
și a asigura retragerea forțelor israe
liene din sudul Libanului în cel mai 
scurt timp". El a adăugat că au loc 
contacte cu țările membre ale Con
siliului de Securitate și țările ara
be în vederea convocării acestei 
sesiuni.

Răpirea cunoscutului om politic 
italian Aldo Moro

Ample manifestații de protest în întreaga țară
ROMA 16 (Agerpres). — Posturile 

de radio și televiziune italiene au 
anunțat că Aldo-Moro, președintele 
Consiliului Național al Partidului De
mocrat Creștin (de guvernămînt) din 
Italia, a fost răpit, joi dimineață, de 
un grup de persoane înarmate. Răpi
torii au deschis focul asupra mașinii 
în care se afla Aldo Moro, omorînd 
toate cele cinci persoane care îl în
soțeau. Răpirea a fost revendicată 
de grupul terorist autointitulat „Bri
găzile roșii", intr-un mesaj telefonic 
adresat agenției Ansa.

Președintele Giovanni Leone a de
clarat că acest act. condamnat de în
treaga opinie publică din Italia, re
prezintă o sfidare la adresa statului 
italian..

Conducerile partidelor majorității 
programatice, precum și conducătorii 
celor trei mari centrale sindicale 
italiene s-au prezentat la sediul gu
vernului pentru a-și exprima indig
narea fată de acest act terorist. Pri
mul ministru. Giulio Andreotti, a 
convocat o reuniune extraordinară a 
cabinetului. Totodată, sindicatele ita
liene au anunțat o grevă generală 
imediată și organizarea unei ample 
demonstrații la Roma.

Șefii grupurilor parlamentare co-

munist și socialist au cerut membri
lor forului legislativ italian să ur
genteze dezbaterile, începute joi, și 
acordarea, chiar in cursul aceleiași 
seri, a votului de încredere pentru ca 
guvernul să poată să ia măsurile ne
cesare pentru a face față situației.

Partidul Comunist Italian a dat 
publicității un comunicat în care se 
face apel la unitatea tuturor forțelor 
democratice în vederea apărării in
stituțiilor republicane.

Agențiile internaționale de presă 
relatează că la Roma și în alte mari 
orașe ale Italiei au fost concentrate- 
importante unități de poliție și ca
rabinieri în încercarea de a-i prinde 
pe răpitori.

Răspunzînd apelului lansat de se
cretariatul Federației marilor centra
le sindicale pentru „apărarea demo
crației și libertății", zeci dp mii de 
muncitori din diferite sectoare de ac
tivitate din Ttalia, precum și studenți, 
elevi, oameni de artă au participat, 
joi după-amiază. la ample manifes
tații de protest împotriva răpirii lui 
Aldo Moro.

Astfel de acțiuni au avut loc la 
Roma, Milano. Torino. Genova. Bo
logna și in alte orașe mari ale Ita
liei.

Se dezvoltă cooperarea tehnico-științifică
și economică între

HELSINKI 16 (Agerpres). — Aflat 
în Finlanda, tovarășul Ioan Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, s-a 
întilni.t cu Ecro Rantala, ministrul 
comerțului și industriei, și cu Kalevi 
Kivista, ministrul educației, pre
ședinte executiv al Consiliului pen
tru politica în domeniul științei și

România și Finlanda
tehnologiei în Finlanda. Au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea cooperării tehnico-științifice _ și 
economice intre România și Finlan
da. evidentiindu-se posibilitățile e- 
xistente pentru adincirea și diversi
ficarea acestei cooperări. La in.til- 
niri a fost de față Constantin Vlad, 
ambasadorul român în Finlanda.

Acțiuni pentru dezvoltarea cooperării 
internaționale în domeniul social■

înscrierea’ în planul de activitate al Programului european 
de dezvoltare socială a două acțiuni pe care ar urma 

să le găzduiască țara noastră
GENEVA 16 (Agerpres). — La Ge

neva s-au încheiat lucrările celei 
de-a Vl-a Conferințe de planificare 
a Programului european de dezvol
tare socială.

Programul european, creat in anul 
1950, constituie un instrument 
de cooperare in domeniul 
subordonat Departamentului 
probleme sociale al Oficiului 
nilor Unite de la Geneva.

Prezentind politica promovată de 
țara noastră în domeniul social și 
orientarea constantă a guvernului 
României de cooperare și colaborare 
în Europa, delegatul român a subli
niat utilitatea continuării activității 
Programului european de dezvoltare 
socială. Este necesar, a arătat el, ca 
Programul european să-și lege mai
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tehnic 
social, 
pentru 
Națiu-

strîns activitatea de obiectivele Con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa, in spiritul Actului 
final de la Helsinki. De asemenea, 
activitățile înscrise in planul pe ur
mătorii patru ani vor trebui să aibă 
în vedere prioritățile din sectorul 
social, stabilite de Adunarea Gene
rală a O.N.U.

Participanta la Conferință au reți
nut. și inserts in planul 'de activități 
pe anii 1978—1981 două acțiuni pe 
care ar urma să le găzduiască țara 
noastră : seminarul „Accesul tinere
tului la muncă și participarea sa la 
viața socială" si o reuniune care să 
dezbată problematica participării ma
selor la viața socială și la conducerea 
societății.S .„-r.-iț.;.-

FRANȚĂ

Intensă activitate politică în preajma 
celui de-al doilea tur de scrutin

PARIS. — în preajma celui de-ai 
doilea tur de scrutin al alegerilor 
parlamentare din Franța — la care 
electoratul este chemat să desemneze 
423 din cei 491 deputați ai viitoarei 
Adunări Naționale (68 au fost aleși 
in primul tur de scrutin) — continuă 
luările de poziție, la posturile de 
radio și televiziune, ale liderilor 
principalelor formațiuni politice care 
prezintă candidați.

Secretarul general al P.C. Francez, 
Georges Marchais, a apreciat, intr-o 
declarație, făcută miercuri seara, că 
stingă franceză poate învinge, dumi
nică, formațiunile actualei majorități

guvernament-ale dacă alegătorii vor 
rămine fideli partidelor ei.

în numele Partidului Socialist, 
Franței s Mitterrand, primul secretar 
al partidului, a apreciat, la rindul 
său, că stingă „poate și trebuie să 
obțină victoria".

Pe de altă parte, liderii formațiu
nilor majorității guvernamentale, in
tre care primul ministru Raymond 
Barre și Jacques Chirac, președintele 
Adunării pentru Republică, au che
mat, la radio și televiziune, alegă
torii să sprijine partjdele de centru- 
dreapta.

Socialiste România, Manea Mănescu, in Siria
DAMASC 16 — Trimisul special 

Agerpres transmite : In zilele de 
marți șl miercuri, primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
împreună cu președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe Si
riene, Abdel Rahman Khleifawi, a 
făcut o vizită de lucru pe șantierele 
unităților industriale siriene ce se 
construiesc in cooperare cu țara 
noastră.

La 
bricii 
niștri

Sheik Said, pe șantierul fa
de ciment, cei doi prim-mi- 
au examinat stadiul lucrărilor

de construcții-montaj. Muncitorii și 
specialiștii români și cei sirieni au 
arătat că vor da la termen in func
țiune acest obiectiv. La rafinăria de 
la Banias, amplasată pe malul Me- 
diteranei, cea mai mare unitate cu 
acest profil din Siria, s-a analizat 
stadiul de execuție a fiecărui obiec
tiv și s-a adoptat un program de 
măsuri menit să accelereze lucrările 
de construcții-montaj. Primii miniștri 
au vizitat, de asemenea, in orașul 
Homs, complexul de triplusuperfos- 
fați.

Rezultatele fructuoasă ale activită
ții comune desfășurate de muncitorii 
și specialiștii români și sirieni de pe 
cele trei șantiere constituie un exem
plu elocvent al rodnicei colaborări 
dintre România și Siria, al amplelor 
posibilități de extindere, in conti
nuare. a cooperării în interesul reci
proc al po]5oarelor român și sirian.

Pe întregul parcurs al vizitei, mun
citorii și specialiștii români și sirieni 
au manifestat cu căldură pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării din
tre România și Siria, in interesul și 
spre binele celor două popoare.

agențiile de presă
La Tokio s_au încheiat convor

birile dintre Todor Jivkov. președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia. și primul ministru al Japo
niei. Takeo Fukuda. Ultima rundă a 
avut ca obiect situația internațională 
actuală, părțile exprimind cu acest 
prilej dorința de a contribui la întă
rirea păcii si securității 
nale. Cele două țări 
constituie o comisie 
mentală de cooperare 
comercială. Totodată.
externe bulgar si japonez au semnat 
un acord interguvernamental de co
laborare tehnico-stlintifică si un 
acord de colaborare in domeniul agri
culturii și industriei peștelui.

internatio- 
au hotărit să 
interguvema- 
economică si 
miniștrii de

întrevedere E. Gierek — 
H. Florakis. Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
avut o întrevedere, la Varșovia, cu 
Harilaos Florakis, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Grecia. Convorbirea 
a prilejuit un schimb de informații 
cu privire la activitatea celor două 
partide și fa situația din cele două 
țări, relatează agenția P.A.P. A avut 
loc, de asemenea, 
reri in probleme 
tiei internaționale.

un schimb de pă- 
actuale ale situa-

s-a desfășurat

transmit

Vizita delegației Camerei 
Populare a B.D.G. în Iugo
slavia, stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. a primit delegația Camerei 
Populare a R. D. Germane, condusă 
de președintele Camerei. Horst Sin- 
dermann. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Relațiile chino-filipineze. 
Li Sien-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, si-a 
încheiat, astăzi, vizita oficială de 
cinci zile făcută in Filipine. In 
timpul convorbirilor care au avut loc 
între Li Sien-nien si președintele Fi- 
lipinelor, Ferdinand Marcos, 
primat dorința reciprocă 
pune o bază fermă relațiilor 
tenie, cooperare si înțelegere 
între cele două țări.

La Bruxelles 
cea de-a VIII-a ediție a Festi
valului „Intilniri internaționale 
ale cinematografiei tinere". 
Printre cele 15 pelicule din 11 
țări selectate spre a fi prezen
tate in cadrul festivalului s-a 
numărat si filmul „Zidul", in 
regia lui Constantin Vaeni. Pe
licula, inspirată din epopeea 
tipăririi in ilegalitate a ziarului 
„România liberă", a fost cald și 
îndelung aplaudată de spectato
rii belgieni. „Zidul" 
Marele premiu al 
decernat direct de 
prin buletine de vot

Vizită în Etiopia si Soma
lia. Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, și-a încheiat joi vizita 
oficială la Addis Abeba, ca trimis 
special al președintelui Iosip Broz 
Tito. în convorbirile purtate s-a fă
cut o trecere în revistă a stadiului 
relațiilor bilaterale. Au fost analiza
te o serie de probleme ale actuali
tății internaționale, o atenție aparte' 
fiind acordată situației din Cornul 
Africii. Cei doi miniștri de externe 
au avut, de asemenea, un schimb de 
■informații asupra apropiatei reuniuni 
și activități internaționale ale țări
lor nealiniate, programate în primă
vara acestui an. în aceeași zi, Miloș 
Minici a sosit la Mogadiscio, într-o 
vizită oficială de două zile. El va 
transmite președintelui Somaliei, 
Mohamed Siad Barre, un mesaj din 
partea președintelui Iosip Broz Tito.

s-a ex- 
de a se 
de prie- 
mutuală

0 nouă ședință plenară 
în cadrul convorbirilor privind redu
cerea trupelor i ' 
măsuri adiacente 
a avut loc joi la

și armamentelor și 
in Europa centrală 

i Viena.

a obținut 
publicului, 
spectatori, 

secrete.

0 delegație a 
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei; de Faruk Kad-
dumi, președintele Departamentului 
politic al O.E.P.. a făcut o vizită in 
R. P. Ungară. Kaddumi a avut con
vorbiri cu conducători 
stat ungari, abordînd 
situației din Orientul 
tile au convenit ca pe 
Național al Frontului Popular Patrio
tic să fie acreditat un birou al 
O.E.P.

Organize

de partid si de 
probleme ale 
Miilociu. Păr- 
lîngă Consiliul

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Condamnare a agresiunii rliodesiene împotriva Zambiei
NAȚIUNILE UNITE. — în cererea 

Zambiei privind convocarea Consi
liului de Securitate, ca urmare a 
agresiunii comise de regimul rhode- 
sian săptămina trecută asupra teri
toriului zambian, se subliniază nece
sitatea introducerii blocadei petro
liere împotriva Africii de Sud, care 
va putea opri din acțiune mașina de 
război rhodesiană.

Luînd cuvîntul în față Consiliului 
de Securitate, președintele în exer
cițiu al grupului țărilor africane la 
O.N.U., Dimbon Bamba, reprezentan
tul Voltei Superioare, a declarat că

țările africane sint convinse că secu
ritatea statelor din Africa australă nu 
va putea fi asigurată pină cind nu 
vor fi eliminate regimurile rasiste 
ale lui Ian Smith și Vorster, din 
Rhodesia și, respectiv, Republica 
Sud-Africană. El a exprimat spriji
nul celorlalte state africane față de 
Zambia. Agresiunea comisă de regi
mul Ian Smith, a subliniat Dimbon 
Bamba, a fost premeditată și face 
parte integrantă dintr-un „plan si
nistru" elaborat de Smith și Vorster 
pentru „destabilizarea Africii aus
trale".

Explozie Ia Universitatea 
din Istanbul. Du,5ă cum infor- 
mează agenția Anatolia, in incinta 
Universității din Istanbul a explodat 
joi o bombă, provocind moartea a 
4 studenți și rănirea a altor 31, din
tre care 6 se află în stare gravă. 
Bomba a fost plasată de un grup 
de teroriști, a declarat purtătorul de 
cuvint al poliției din Istanbul.

Accident aviatic. Agenția
B.T.A. informează că la 16 martie 
un avion „TU-134" al liniilor bulga
re „Balkan", care zbura pe ruta So
fia — Varșovia, s-a prăbușit in dis
trictul Vrața. Cele 73 de persoane a-, 
flate Ia bordul aparatului și-au pier
dut viata. A fost constituită 
misie guvernamentală pentru 
tarea cauzelor catastrofei.

o co- 
cerce-

Tribiuialul mîliîra din 
Kinshasa a pronuntat ioi verdic
tul in procesul intentat unui grup 
de 91 persoane — civili și militari — 
sub acuzația de complot în scopul 
răsturnării președintelui Mobutu 
Șese Seko. După cum informează 
agenția zaireză de presă, 19 persoa
ne au fost condamnate la moarte, 
58 la închisoare pe diferite termene, 
iar 14 au fost achitate.

Dezarmarea - verigă
• •

După cum s-a relatat in presă, in 
Orientul Mijlociu au avut loc in a- 
ceste zile evenimente de o mare gra
vitate : forțele armate ale Israelului 
au declanșat o acțiune militară de 
mari proporții, violind teritoriul 
Libanului, stat independent și su
veran — operațiune ce a provo
cat un mare număr de victime, in
clusiv in rindul populației civile, 
precum și uriașe pagube materia
le. Opinia publică din țara noastră 
a luat cunoștință cu profundă îngri
jorare de aceste tragice evenimente ; 
așa cum se arată în Declarația A- 
genției române . de presă, „guvernul 
și poporul român își exprimă totala 
dezaprobare fată de afeeastă acțiune 
agresivă care constituie o încălcare 
gravă a legalității si dreptului inter
național. a inviolabilității teritoriului 
unui stat independent vecin si care 
este de natură să ducă la escalada
rea conflictului din Orientul Mjjlociu, 
să ridice obstacole în calea instaură- 
rii păcii si securității în această 
zonă".

Această acțiune militară a Israelu
lui prejudiciază grav situația din O- 
rientul Mijlociu, interesele tuturor 
popoarelor din regiune, inclusiv ale 
poporului israelian. constituind în a- 
celasi timp o sursă de noi și serioa
se primejdii pentru cauza păcii și 
securității internaționale. Motivele in
vocate pentru această acțiune nu pot 
fi in nici un fel considerate ca ac
ceptabile. fiind lipsite de orice funda
ment si legitimitate. Este absolut e- 
vident că pretextul folosit de gu
vernul israelian — acțiunea coman
doului palestinian — nu poate justi
fica sub nici o formă actul de agre
siune militară săvirșit împotriva Li
banului.

Așa cum este cunoscut. Partidul 
Comunist Român, guvernul României 
socialiste au pornit si pornesc întot
deauna de la principiul că aspirații
le popoarelor, cauza eliberării natiu- 
nilor asuprite pot și trebuie să-și 
găsească înfăptuire numai pe calea 
luptei politice, prin mobilizarea și u- 
nirea maselor populare, a forțelor 
înaintate ; partidul nostru a dezapro
bat și va dezaproba întotdeauna, cu 
fermitate, orice acțiune, teroristă, a- 
tentatele și atacurile individuale — 
și cu atit mai mult cele îndreptate 
împotriva populației civile, pașnice. 
Asemenea acte nu au și nu pot avea 
nimic comun cu metodele luptei re
voluționare, ale luptei de eliberare 
a popoarelor.

Asemenea practici sint cu atit mai 
inacceptabile și mai reprobabile cu 
cit, așa cum arată realitățile, meto
dele teroriste tind să capete o tot 
mai mare amploare pe plan interna-

țional. Așa cum informează presa, 
unui asemenea atac i-a căzut victi
mă cunoscutul om politic Aldo Moro, 
personalitate italiană marcantă, pre
ședintele Consiliului Național al Par
tidului Democrat Creștin, care a fost 
răpit ieri — act criminal ce a stîr- 
nit o puternică dezaprobare și indig
nare in Italia, in opinia publică din 
tara noastră, ca si din întreaga lume, 

în ce privește situația din Orien
tul Mijlociu, nu se poate ignora fap
tul că acte cu asemenea caracter 
au Ia bază realități obiective care le 
generează, fiind strîns legate de per
petuarea ocupării prin forță de că-

ale Organizației Națiunilormembre 
Unite.

Asemenea acțiuni sint deosebit de 
grave, afectează profund 
tuturor popoarelor din 
cauza generală a securității 'și păcii, 

este recenta 
Israe- 

se in-

interesele 
regiune.

Și mai îngrijorătoare 
declarație a premierului 
lului, care a arătat că 
tenționează ca armata israeliană 
să rămînă în zona ocupată din sudul 
Libanului pentru o perioadă nede
terminată.

Este de la sine înțeles că aceste ac
țiuni duc la escaladarea conflictului, 
pot impieta grav asupra procesului

în sudul Libanului nu poate să nu 
complice și mai mult stările de 
lucruri, să nu creeze noi 
spinoase, să nu ridice alte 
stacole în calea păcii.

Cauza generală a păcii, 
politic, aspirațiile de pace

probleme 
mari ob-
realismul 
ale pro

priului popor, ca și ale tuturor po
poarelor cer Israelului să pună capăt 
neîntîrziat oricăror acțiuni de natu
ră să ducă la escaladarea conflictu
lui și la agravarea încordării, să-si 
r.etragă imediat trupele din teritoriul 
ocupat în sudul Libanului. Răspun
sul logic, rațional, impus de co
mandamentele vitale ale situației din

lociu. pronuntindu-se cu hotărire 
pentru soluționarea politică a proble
melor litigioase din această regiune 
geografică. Evenimentele au demon
strat cu putere că prelungirea stării 
de încordare in zonă menține peri
colul agravării continue a situației, 
al izbucnirii unui nou conflict. In 
mod consecvent. România s-a pro
nunțat împotriva anexiunii teritoria
le. pornind de la principiul că nici 
un popor nu poate fi cu adevărat li
ber dacă nu recunoaște dreptul la 
existentă liberă si independentă a 
altor popoare, că nici un stat nu-și 
poate asigura dezvoltarea proprie pe

4-

Să se pună capăt neîntîrziat acțiunilor care primejduiesc
grav soluționarea politică a situației din Orientul Mijlociu,

pacea
tre Israel a teritoriilor arabe în urma 
războiului din 1967. de stările de e- 
xasperare pe care le provoacă lipsa 
de înțelegere față de necesitatea recu
noașterii drepturilor legitime la auto
determinare ale poporului pales
tinian. inclusiv dreptul la crearea 
unui stat palestinian independent. 
Apare, de aceea, limpede că pentru 
a se curma asemenea acțiuni, pentru 
a se pune capăt unui fenomen care 
îmbracă aspecte atit de tragice se 
impun a fi lichidate înseși cauzele 
care le determină. însăsi baza politi
că, socială și națională care le dă naș
tere sau le alimentează, adică men
ținerea ocupației israeliene. 
acestui stat de a recunoaște 
rile Iegimite ale poporului 
tinian.

Producerea unor asemenea
manifestări nu poate insă justifica, 
sub nici o formă, acțiunile militare 
de felul celei întreprinse de Israel in 
sudul Libanului, nu poate motiva in 
nici un fel represaliile militare si a- 
gresiunile armate, acțele de încăl- 

• care a independentei' și integrității 
teritoriale ale altor state suverane,.

refuzul 
dreptu- 

pales-

acte si

și securitatea internațională
de soluționare politică a situa
ției din Orientul Miilociu. pri- 
mejduiesc serios interesele păcii 
si securității- in zonă si pe plan 
mondial. Tocmai de aceea este fireas
că dezaprobarea fermă exprimată de 
numeroase state de pe toate meri
dianele. de foruri internaționale, in
clusiv de secretarul, general al O.N.U.

România socialistă condamnă cu 
fermitate acțiunile agresive ale Israe
lului. manifestindu-și profunda în
grijorare fată de evoluția evenimen
telor — care au luat un curs atit de 
periculos. Calea spre dobindirea secu
rității. spre o pace reală, justă si 
trainică în zonă nu trece, si nu poa
te trece în nici un caz, prin acte a- 
gresive. prin acțiuni de forță sau 
ocuparea de teritorii : dimpotri
vă. recurgerea la mijloace mili
tare nu -poate decît să îndepărteze 
perspectiva soluționării pașnice a 
conflictului. In condițiile cind pro
blema eliberării teritoriilor . arabe 
ocupate în urma războiului din 1967 
se dovedește de o însemnătate ho
tărâtoare pentru realizarea unei so
luții, ocuparea de noi teritorii arabe

Orientul Mijlociu, de interesele fun
damentale ale păcii trebuie să fie 
nu represaliile sau ocupația mi
litară, ci retragerea neintîrziată a tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
precum și din sudul Libanului, 
recunoașterea dreptului la auto
determinare a poporului palesti
nian. inclusiv la formarea unui 
stat propriu, independent, stabilirea 
unor relații de prietenie și înțelegere 
între Israel și vecinii săi, pe baza 
egalității, a respectului independen
ței și suveranității tuturor statelor 
din zonă.

Aceasta a fost și este poziția con- 
secventăj statornică a Republicii So
cialiste România, poziție exprimată, 
cu nenumărate prilejuri, în primul 
rind prin glasul cel mai autorizat, 
acela al secretarului general al 
partidului. președintele Republi
cii. „România — arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului — 
a fost întotdeauna interesată în dez
voltarea relațiilor de prietenie si co
laborare cu țările din Orientul Mij-

■ baza cuceririi și asupririi altor na
țiuni sau popoare".

De la bun început, țara noastră s-a 
situat ferm pe această poziție, 
subliniind cu claritate că fără retra
gerea trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate, fără recunoaște
rea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv la formarea 
unui stat propriu, fără asigurarea 
securității, independentei și suvera
nității tuturor statelor zonei nu se 
poate realiza, în nici un fel. pacea in 
Orientul Mijlociu, nu se poate stinge 
focarul de conflicte și tensiune, gene
rator de evenimente tragice. Israelul 
trebuie să înțeleagă că aceasta este 
o realitate inexorabilă, piatra unghiu
lară și cheia de boltă a soluționării 
conflictului — și să pășească pe o 
asemenea cale, neexistind și neputind 
să existe o altă alternativă a păcii 
în regiune.

Cauza păcii din Orientul Mijlociu 
reprezintă o necesitate vitală pentru 
popoarele din regiune, constituind, 
totodată, in mod nemijlocit, o pro
blemă de interes general a lumii în 
ansamblul ei. Ca atare, întreaga o-

pinie publică mondială este profund 
interesată in încetarea operațiunilor 
militare israeliene și retragerea ime
diată și necondiționată a trupelor is
raeliene din sudul Libanului, ca și 
din toate teritoriile arabe ocupate, in 
oprirea oricăror acte de natură să a- 
graveze încordarea in zonă si să 
ascută conflictul, să dăuneze efortu
rilor generale îndreptate spre destin
dere. securitate și pace.

Este necesar ca guvernul 
Iui să înțeleagă gravitatea 
create și. in spiritul rațiunii . 
cidității politice, al răspunderii pen
tru soarta păcii, pentru interesele 
tuturor popoarelor din zonă, inclusiv 
pentru interesele vitale ale poporului 
israelian. șă ia măsurile ce se impun 
spre a pune capăt neîntîrziat acestei 
evoluții atit de periculoase. Acum cea 
mai imperioasă cerință este să se 
evite orice fel de acte de natură să 
agraveze stările de lucruri din Orien
tul Mijlociu, să sporească încordarea, 
să ridice noi piedici și obstacole în 
calea procesului de soluționare paș
nică a conflictului din această zonă 
Cursul spre o reglementare politică, 
prin tratative, spre realizarea unor 
înțelegeri echitabile, deschis prin 
vizita președintelui Egiptului. Anwar 
El Sadat, in Israel, trebuie continuat 
și susținut cu toată energia, evitîn- 
du-se orice acte care pot să submi
neze și să anihileze căutările spre o 
soluționare trainică și justă a pro
blemelor

Opinia 
exprimă 
li an va 
va pune 
care pot 
rilor. Se ________ __ __________
toate popoarele din această zonă să 
depună eforturi în direcția unei so
luționări pașnice, pe calea tratative
lor politice, a conflictului din Orien
tul Mijlociu. O importanță deosebită 
ar avea în acest sens reluarea Con
ferinței de Ia Geneva, cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv a 
O.E.P.. De asemenea, un rol de mare 
însemnătate revine în acest sens Or
ganizației Națiunilor Unite.

Interesele păcii și securității cer 
să se facă totul pentru a se depăși 
cit mai grabnic actuala stare de lu
cruri din Orientul Mijlociu, să se ac
ționeze intens pentru o reglementare 
justă și durabilă, pe cale pașnică, a 
conflictului, pentru normalizarea si
tuației din această regiune. în con
formitate cu aspirațiile arzătoare ale 
tuturor popoarelor din zonă, cu ce
rințele păcii și securității interna
ționale. destinderii și înțelegerii în 
întreaga lume.

Declarația ministrului 
de externe al Suediei

STOCKHOLM. — Politica fermă 
de neutralitate, care se bucură de 
sprijinul poporului, constituie baza 
politicii externe a Suediei, a decla
rat ministrul de externe, Karin Soe
der, în Riksdag (Parlamentul țării). 
Scopul principal al politicii externe 
suedeze, a relevat vorbitoarea, 
in menținerea stabilității in 
Europei.

Karin 
menea, 
tinderii

Soeder a declarat, de 
că veriga principală a 
este dezarmarea.

constă 
nordul

ase; 
des-

incheierea Congresului
Israelu- 
situației 
și al lu-

din Japonia
TOKIO 16 (Agerpres), — La Tokio 

s-au încheiat joi lucrările celui de-al 
42-lea Congres. al Partidului Socia
list din Japonia. în cadrul congresu
lui a fost adoptată linia de activi
tate a partidului pe anul 1978, ce de
finește sarcinile luptei pentru depă
șirea depresiunii economice prin care 
trece de mai mul ți 
chidarea șomajului 
situației materiale 
muncii. Documentul 
cheierea lucrărilor _

acestei zone.
publică din țara noastră iși 
speranța că guvernul israe- 
înțelege acest imperativ și 
capăt neintirziat acțiunilor 
zădărnici procesul negocie- 
cere în mod imperios ca

ani Japonia, li- 
și îmbunătățirea 

a oamenilor 
adoptat la în- 

__ T___  _______ menționează, de 
asemenea, revendicări politice refe
ritoare la apărarea prevederilor de
mocratice cuprinse în Constituția Ja
poniei, anularea Tratatului nipono- 
american de securitate și lichidarea 
bazelor militare ale S.U.A. de pe te
ritoriul Japoniei.

La închiderea ediției

Vot de încredere pentru 
noul guvern italian

Camera Deputaților a Italiei a a- 
cordat, joi seara, cu 545 voturi pen
tru. 30 împotrivă si 3 abțineri, vo
tul de încredere guvernului prezidat 
de Giulio Andreotti. In favoarea gu
vernului au votat deputății partide
lor democrat-creștin. comunist, so
cialist. socialist-democratic, republi
can si ai altor două formațiuni po
litice mai mici.

Dezbaterile pe marginea progra
mului guvernamental, elaborat cu 
participarea si consensul partidelor 
din „Arcul constitutional", au fost de 
scurtă durată ca urmare a situației 
create in urma răpirii președintelui 
Consiliului Național al P.D.C.. Aldo 
M.oro.
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