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CONLUCRAREA CU MASELE La C.E.T. București-Sud

INTRODUCEREAfwfor hotâritor în perfecționarea
stilului de muncă al consiliilor populare MÂI EFICIENTE
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combustibihhî 
la producția 
de ciment

B

Ținînd seama de consumul înregistrat, în 
medie, la tona de ciment, reducerea cu 
numai 5 la sută a consumului de energie 
electrică și combustibil echivalează, la ni
velul producției de ciment planificate în 
acest an, cu o economie de circa 34 000 
MWh și, respectiv, de circa 100 000 tone 
combustibil convențional.

Viața politică a tării ește marcată 
în acest început de primăvară de 
ample dezbateri privind modul in 
care au acționat și acționează consi
liile populare, deputății, toți oamenii 
muncii pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale a partidului, pen
tru dezvoltarea economico-socială și 
edilitară a județelor, a tuturor loca
lităților patriei. în această perioadă, 
„•șa cum s-a mai anunțat, au avut 
și au loc conferințe județene ale 
deputaților consiliilor populare muni
cipale, orășenești și comunale, care 
vor fi urmate, in zilele de 29 și 31 
martie, de Conferința pe țară a pre
ședinților consi
liilor populare. 
Un accent deose
bit în cadrul a- 
cestor dezbateri 
s-a pus și se pune 
pe conlucrarea 
organelor locale 
ale puterii și ad
ministrației de 
stat cu cetățenii, 
ca o condiție ho- 
tărîtoare a înfăp
tuirii sarcinilor 
complexe pe care 
voltarea in

prin programele de lucru sau 
de audiență — necesare, firește, 
cestea — ci prin timpul petrecut 
tiv în mijlocul cetățenilor. Prin 
in care știu să asculte, să recepteze
observația, punctul de vedere al ce
tățeanului. Prin capacitatea de a găsi 
împreună cele mai bune soluții de 
înfăptuire, de traducere în viață a 
propunerilor făcute de cetățeni, in
tr-un cuvint, prin eficiența activită
ții pe care o desfășoară pe teren, sub 
aspect practic, concret.

De la controlul permanent pe care 
primarii, alte cadre cu munci de răs
pundere îl fac zilnic pe șantierele de 
construcții, în piețe, pînă la intîlni-

le ridică dez- 
ritm mai accelerat a 

tuturor localităților țării. Așa cum 
sublinia la Conferința ............. .
secretarul general al 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
a-și îndeplini mai bine sarcinile ce 
le revin, „Consiliile populare trebuie 
să facă totul pentru a asigura par
ticiparea activă a oamenilor muncii 
la conducerea localităților, Ia dezba
terea problemelor țării, aceasia con
stituind un factor primordial al dez
voltării democrației, al mersului 
înainte al societății noastre".

în spiritul acestor cerințe, activi
tatea consiliilor populare, a organe
lor executive ale acestora, trebuie 
astfel organizată, îneît legătura cu 
masele să devină un mod de a- gîndi 
și acționa continuu, un reflex al fie
cărui cadru cu muncă de răspundere, 
al fiecărui activist de stat de a fi 
permanent în mijlocul oamenilor, de 
a cunoaște preocupările acestora, de 
a se consulta sistematic cu ei în toate 
problemele care privesc dezvoltarea 
localității în care muncesc și trăiesc. 
Aleșii cetățenilor în organele locale 
ale puterii de stat, cadrele care ac
tivează in aparatul consiliilor popu
lare se definesc ca activiști, ca oa
meni aflați în slujba obștii, nu prin 
„orarul" de legătură cu masele fixat

Națională 
partidului,

rile periodice de lucru dintre depu- 
tați și alegători, de Ia activitățile gos
podărești curente desfășurate de că
tre comitetele de cetățeni si asocia
țiile de locatari, de la audiențele or
ganizate la locul de muncă pînă Ia 
consfătuirile consacrate examinării 
problemelor pe cartiere, s-au crista
lizat, în decursul anilor, numeroase 
forme și metode de cunoaștere a opi
niilor și cerințelor cetățenilor, de 
realizare a unei autentice conlucrări 
democratice. Dar, indiferent de for
ma în care se realizează aceste le
gături, esențial pentru activitatea 
oricărui consiliu popular, primar și 
deputat este ca propunerile și obser
vațiile cetățenilor să nu fie așteptate, 
ci și stimulate, încurajate ori de cite 
6ri .se ivește prilejul.. Or. pentru a- 
ceasta — așa cum a rezultat și din 
concluziile desprinse în timpul cam
paniei electorale, din recentele con
ferințe județene ale deputaților — 
este necesar să se înlăture mai decis 
din activitatea consiliilor populare 
unele manifestări de formalism, unele 
acțiuni care nu se desfășoară sub 
semnul eficienței, care nu creează în 
toate cazurile cadrul de natură să 
stimuleze exprimarea deschisă a o- 
piniilor. Nemijlocit legată de aceasta 
este ■ și cerința de a se acorda mai 
multă atenție formelor de contact 
simple, directe, cum sint întâlnirile

cu oamenii la locurile lor de muncă 
din întreprinderi și instituții, in ma
gazine și în piețe, în unitățile de 
servicii. Acolo unde cetățeanul se 
simte în largul lui, unde este el în
suși în contact nemijlocit cu realita
tea cotidiană. Acolo și atunci cînd 
cetățeanul și deputatul se află în fața 
adevărurilor concrete. Acolo tunde 
dialogul se leagă mai simplu, mai fi
resc, dar și mai aplicat decît, să zi
cem, într-o ședință cu prea mulți 
participaniți — utilă, fără îndoială, și 
aceasta din urmă.

In perioada campaniei electorale 
din toamna anului trecut pentru 
alegerile de deputați in consiliile 

populare muni
cipale, orășenești 
și comunale a fost 
probat in mod 
concludent inte
resul profund pe 
care masele de 

mani- 
i dez- 

mai 
i așe- 

care 
tră- 
în- 

ai mun- 
la un

masele 
cetățeni îl i 
festă pentru 
voltarea tot 
puternică a 
zărilor 
muncesc 
iese, a 

de oameni

în

tregi. Milioane 
cii au participat atunci 
amplu dialog democratic asupra tu
turor problemelor pe care sînt che
mate să le soluționeze organele loca
le ale puterii de stat. Odată cu re
levarea rezultatelor obținute în dez
voltarea economico-socială a orașelor 
și comunelor s-au făcut mii de pro
puneri însoțite de soluții constructi
ve, s-au emis numeroase opinii și ob
servații'critice, toate la un loc și fie
care în parte vizînd perfecționarea 
programelor de lucru ale consiliilor 
populare, îmbunătățirea stilului și 
metodelor lor de muncă, întărirea le
găturilor cu cetățenii. Acest dialog a 
fost reîmprospătat în cadrul conferin
țelor județene ale deputaților cu noi 
și valoroase propuneri privind per
fecționarea activității consiliilor popu
lare, creșterea substanțială ă contri
buției lor la soluționarea tuturor pro
blemelor dezvoltării fiecărei locali
tăți. în prezent, toate consiliile popu
lare dispun de programe clare de lu
cru, se află în posesia unei adevărate 
„bănci de idei și soluții" pentru ma
terializarea propunerilor făcute de 
cetățeni. Odată cu declanșarea între
cerii socialiste între consiliile popu
lare, pentru îndeplinirea și depășirea 
planurilor de dezvoltare economico- 
socială pe acest an, s-a trecut, prac
tic, la-înfăptuirea lor.

Experiența multor consilii popu-

Colectivul 
trocentrale" 
minat recent o importantă lu
crare la grupul energetic nu
mărul 5 di.n Centrala electrică 
de termoficare București-Sud, 
menită să ducă la ridicarea, 
considerabilă a randamentului 
acestui agregat. Lucrarea, care, 
constă in principal în modifi
cări constructive aduse conden
satorului turbinei, circuitelor 
tehnologice de apă și abur, în 
introducerea unor sisteme de 
siguranță suplimentare impuse 
de noul regim de presiuni și 
temperaturi, adaptări ale insta
lațiilor de automatizare ș.a., a 
permis ca, pentru prima oară 
la un agregat energetic cu eon- 
densație, priză și supraîncălzire 
intermediară, să se elimine 
complet cedarea căldurii la 
turnurile de 
fiind folosită 
termoficare a 
fectiil practic 
ză intr-o economie anuală 
circa 15 000 
convențional, 
încălzi aproximativ 7 000 apar
tamente și de 6 milioane lei in
vestiții. In vederea extinderii 
noii tehnologii și la alte insta
lații similare din țară, la Cen
trala București-Sud a avut loc 
un schimb de experiență la care 
au luat parte specialiști din do
meniul energetic. (Agerpres).
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în cadrul Festivalului național „CÎNTAREA ROMÂNIEi“EMULAȚIE PERMANENTA A CREAȚIEITEHNICO-ȘTIINTIFICE ORIGINALE

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Descoperirea de sine
prin descoperirea

oamenilor
„întruchipare.a 

cației împlinite": - 
e caracterizat de 
din jur, cu duioasă și, 
totuși, bărbătească a- 
fecțiune, inginerul Du
mitru Bălan, omul po
trivit de statură, cu 
chipul colțuros și cu 
priviri limpezi, deschi- 

' se, care de aproape un 
deceniu conduce secția 
Fundu Moldovei a în
treprinderii de 
pecțiuni și 
geologice 
Câmpulung", 
munca acestui om s-au 
împletit strîns cu exis
tența acestui mic și 
inimos colectiv care a 
contribuit; in ultimii 
ani, la scoaterea la 
iveală a cîtorva zăcă
minte importante de 
minereuri în munții 
din Țara de Sus.

Pe la sfîrșitul dece
niului trecut, inginerul 
Dumitru Bălan — tir- 
goviștean de baștină, 
comunist, .fost munci
tor, devenit prin efor
turi asidue unul dintre 
cunoscuții specialiști în 
detectarea avuțiilor 
subterane și încadrat, 
ca atare, într-o funcție 
bună la o instituție din 
capitala țării — a venit 
la Fundu Moldovei să 
dea sprijin tehnic 
pentru repunerea în 
funcțiune a unor son
de de explorare care 
se împotmoliseră. Ve
nise „cu delegație" 
pentru cîteva zile. A 
muncit cot la cot cu 
oamenii, fără să tină 
seama de-i noapte sau 
zi. pînă a izbutit să 
dea de capăt defecțiu
nilor tehnice ale son
delor și să Ie repună 
in funcțiune. Si n-a 
mai plecat de aici. „A 
renunțat si la buletinul 
de București, tova
rășe". Colegii săi ne-au 
adus acest „argument" 
pentru a demonstra le
garea sa trainică de 
aceste locuri si de oa-

vo-
așa 
cei

; pros- 
explorări 

„Suceava-
Viața și

lor. S-a că- 
cu o bucovi- 
din Rădăuți,

menii 
sătorit 
neancă ..
și-a întemeiat familie 
și a rămas pentru tot
deauna să muncească 
și să 
ceste 
care 
unde 
ceasta e important — 
a simtit. după propria 
sa mărturie, că „cu
noștințele și price
perea pe care le acu
mulase au devenit mai 1

trăiască pe 
meleaguri 

le-a îndrăgit 
— mai ales

a- 
pe 
si 
a-

folositoare ca oriunde, 
dindu-i lui însuși con
știința deplină a uti
lității sociale".

„Tovarășul cu dele
gație" a înțeles, cu alte 
cuvinte, că „delegația" 
sa era ceva mai mult 
si mai important decit 
o simplă hirtie cu va
loare temporară : a în
țeles că e vorba de o 
„delegație" pentru vii
tor.

— Pină la venirea 
tovarășului Bălan — 
ne spunea maistrul Pe- 
trea Agrigoroaiei. se
cretarul organizației 
de bază a secției Fun
du Moldovei — se 
schimbaseră nu mai 
puțin de opt șefi la 
conducerea secției 
noastre. Fugeau 
greu, căci nu 
ne. vă asigur, 
duci o secție

rei. echipe sînt răspin- 
dite in trei județe — 
Suceava. Neamț și Ba
cău. Tovarășul Bălan 
a luat pieptiș greul, 
nu s-a speriat de ob
stacole si dificultăți și. 
fiind mereu in mijlo
cul oamenilor, alături 
de oameni. împreună 
cu oamenii, a izbutit 
să ne facă să răzbim 
chiar și acolo unde 
șansele păreau mini
me. pentru a îmbogăți 
mereu avuția tării cu 
zăcăminte de mine
reuri valoroase...

Firește, nu e deloc 
ușoară munca geologi
lor. a prospectorilor 
de zăcăminte. Răspîn- 
diți în grupe mici pe 
creste de munți, în 
locuri solitare. ei 
radiografiază zflnic 
adincurile. Dar pentru 
comunistul Dumitru 
Bălan — ales nu de 
mult secretar .adjunct 
al comitetului de 
partid al întreprinde
rii „Suceava — Cimpu- 
lung" — nu există me
serie mai pasionantă, 
mai dătătoare de sa
tisfacții. Si aceasta 
pentru că — asa cum 
obișnuiește el să spu
nă tovarășilor săi de 
muncă — „a scoate la 
lumină un filon 
minereu înseamnă 
adăuga ceva din 
fletul tău la zestrea 
de forte care vor face 
mai bună, mai lesni
cioasă viata celor de 
azi și de miine". Ce alt 
crez poate caracteriza 
mai temeinic. mai 
pregnant viata unui 
om pentru care „a fora 
adine" reprezintă 
numai un l 
meseriei, ci 
de a fi si a

a 
a

de 
e les- 

să con- 
ale că-

mod de 
iveală și 
energiile 
ale celor

termen
si un

i gindi. 
scoate 
valorifica 

inepuizabile 
din iur 1 !

Victor
BÎRLADEANU

se
căldurii 

răcire, aceasta 
în rețeaua de 
municipiului. E- 

se concretizea- 
de 

tone combustibil 
cu care se pot

Integrată organic în cadrul ediției a doua a Festivalului național 
„Cintarea României", acțiunea pentru atragerea unui număr cît mai 
mare de oameni'ai muncii la creația tehnico-științifică de masă, ca 
o contribuție la transformarea cantității într-o nouă calitate, supe
rioară. a dus la declanșarea unor inițiative valoroase în producție, 
care iau amploare în toate județele tării. Grupate sub genericul „Eco
tehnica". manifestările, ce se desfășoară în județul Bacău converg 
spre înfăptuirea obiectivului major subliniat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, privind soluționarea cu 
forțe proprii, prin energia si inteligenta muncitorilor, inginerilor și 
specialiștilor noștri, a problemelor referitoare la sporirea mai accele
rată a productivității muncii, la dezvoltarea creației tehnico-științi- 
fice originale, la creșterea puternică a eficientei activității economice.

Ce experiență au acumulat pe 
acest tărîm organizațiile de partid, 
cele de sindicat și de tineret, ce me
tode și-au demonstrat cu precădere 
eficienta? — iată întrebările cu care 
a debutat convorbirea noastră cu to
varășul inginer RADU MANOLIU, 
secretar al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R.

„Ecotehnica"

lare județene, municipale, orășenești 
și comunale arată că în traducerea 
în viață a propunerilor se pot obține 
rezultate bune atunci cînd ele sînt 
judicios analizate, cînd se stabilesc 
responsabilități nominale și termene 
precise de îndeplinire, atunci cînd 
o bună organizare este însoțită de un 
control permanent și, eficient. Se 
constată însă și în această privință 
unele neajunsuri, care au fost releva
te și de conferințele pe . județe ale 
deputaților consiliilor populare. Exis-
(Continuare în pag. a IlI-a)

afirmă ca o

La Miercurea-Ciuc se produc tractoare puternice, moderne
Foto : E. Dichiseanu

manifestare de prestigiu — condusă 
de organele și organizațiile de partid 
din municipii, orașe, intreprinderi și 
organizată nemijlocit de sindicate, 
U.T.C. și cabinetul județean de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii — care pune in valoare ca
pacitatea creatoare a maselor mun
citoare. potentele remarcabile ale 
muncitorilor, inginerilor si tehnicie
nilor noștri. Obiectivele urmărite : 
ridicarea in masă a nivelului de ca
lificare. de pregătire tehnico-profe- 
sională a celor ce muncesc ; folosirea 
mai deplină, cu randamente înalte, 
a mașinilor și utilajelor ; asigurarea 
unei informări largi a personalului 
muncitor din unitățile industriale 
privind progresele, noutățile în teh
nică și tehnologie ; transmiterea și 
generalizarea experienței înaintate.

Nou este faptul că, in actuala edi
ție, „Ecotehnica" este astfel conce
pută incit să existe lunar, în fieca
re întreprindere, o acțiune cu carac
ter tehnic, fie dezbatere, concurs 
profesional, întâlnire a unor frun
tași cu tineri muncitori, fie schimb 
de experiență, conferință, simpozion. 
Aceasta presupune desigur o foarte 
bună alegere și organizare, încit fie
care acțiune să aducă tu adevărat 
ceva nou, să suscite interes in rin- 
dui colectivelor, să aibă o eficiență 
concretă.

— Cum acționează organul jude
țean de partid pentru legarea mai 
strlnsă a pregătirii profesionale a oa
menilor de obiectivele esențiale ale 
activității productive ?

— Problema este dezbătută siste
matic în organizațiile de bază, 

învățămîntul politic, in ca- 
convorbirilor organizate la 

locurile de muncă, in consfă
tuirile de producție. Căci de buna 
pregătire tehnico-profesională a oa
menilor se leagă nemijlocit spo
rirea, pînă Ia cel puțin 88 Ia sulă,

a indicelui de utilizare a mașinilor- 
unelte, cit ne-am propus în anul 
1978 — sarcinile pe acest plan fiind 
cu atît mai importante cu cit între
prinderile sînt dotate cu mașini me
reu mai moderne, numeroase dintre 
ele situîndu-se la nivelul tehnicii 
mondiale, de la care trebuie obți
nute în mod firesc randamente 
perioare și ale căror capacități 
ne putem îngădui să le irosim — și, 
implicit, instaurarea unei discipline 
ferme, realizarea producției fizice 
și a unei calități tot mai bune, în
cadrarea în cheltuielile materiale 
stabilite.

— Un inventator spunea, cu în
dreptățire, că nu există pasiune 
fără cunoștințe si nici creație fără 
învățătură. Iar oamenii, pentru a în
văța, au nevoie de cărți. Considerați 
că este satisfăcătoare preocuparea or
ganizațiilor de partid din județ față 
de modul cum funcționează biblio
tecile tehnice, cum se asigură popu
larizarea lucrărilor care există ?

— Volumele și documentațiile pe 
care le avem la ora actuală în în
treprinderi sînt destinate, de regulă, 
cadrelor cu studii superioare și, in 
mai mică măsură, celor cu studii 
medii, maiștrilor și muncitorilor. Deși 
dispunem de fonduri pentru asigu
rarea unui volum substanțial de do
cumentație. nu găsim totuși litera
tură tehnică pentru muncitori și 
maiștri. De aceea, în cadrul „Eco- 
țehnicii", al sistemului de in
formare tehnică practicat în uni
tăți, inginerii și tehnicienii caută 
să suplinească această lacuna, 
prezentînd noutățile ce apar în- 
tr-un domeniu sau altul. Am putea 
evidenția în acest sens Combinatul 
petrochimic Borzești, întreprinderea 
de mașini-unelte Bacău, Combina
tul de celuloză și hîrtie Letea.

Trebuie să recunoaștem totuși, în 
mod autocritic, că problema informă
rii sistematice a personalului muncitor 
cu tot ceea ce este nou în domeniul 
tehnic și profesional nu intră încă 
în sistemul activității permanente a 
'organizațiilor de partid. Ca urmare, 
acțiunile bibliotecilor tehnice sînt 
sporadice, deseori formale. Secre
tarul comitetului de partid, ac
tualmente și președintele consi
liului oamenilor muncii, trebuie să

su-
nu

Maria EABOIAN

ZIMNICEA
noul oraș cu fața

spre Dunăre
favoarea 
s-a pro- 
omul de 
localnic.

sur-
că

RTCRTÂJ ACTUALITATEA SOCIALiSTĂ

în ziarul de azi, pagina noastră săptămînală EXI

Zimnlcea — un vast șantier al înnoirilor edilitare

(Continuare în pag. a IV-a)

Cît cuprinde privirea, vezi construcții ce se înalță sub o 
pădure de siluete metalice © O emoționantă mărturie de 
solidaritate, de întrajutorare frățească © între machete și 

construcții se deslușește limpede, optimist, viitorul

De cum treci de Smîr- 
dioasa, lăsîndu-te , în jos 
către Zimnicea, ai 
prinzătoarea impresie 
te cufunzi intr-un adine
vid demografic. Ochiul nu 
întâlnește nimic în afara 

. cimpului ușor vălurit ce se 
estompează undeva depar
te, unde se bănuie malul 
Dunării. De o parte și 
de alta a șoselei tot 
cîmp ; relief plat, cu ușoa
re unduiri, imensitate de 
șes de o incredibilă simpli
tate cromatică. întreaga 
ambianță redueîndu-se la 
verde și negru. verdele 
crud al lanurilor de grîu 
in devenire, și negrul o- 
goarelor întoarse de cu 
toamnă. Griul răsărit, acel 
imens covor de un verde

crud și sănătos, pare 
adevărat miracol. Pusă în 
toamnă în teren uscat, să- 
mința a traversat perioada 
de timp marcată de absența 
aproape totală a precipita
țiilor fără să-și fi arătat 
colțul pînă după zăpezile și 
ploile căzute în faza ulti
mă a iernii. Părea pierdută 
și gospodarii locurilor stabi
liseră măsuri de recuperare 
a terenurilor în 
altor culturi. Dar 
dus miracolul, iar 
lingă mine, un 
zice ca o confirmare pen
tru sine, că „de grîu sîn- 
tem siguri" și mi-a expli
cat o seamă de particula
rități ale pământului in a- 
ceastă zonă, intre care fap
tul că solul e de cea mai

aieasa calitate, negru și 
unsuros, că oricit ar ploua, 
apele nu băltesc și că, după 
o stropeală de o zi venită 
la vremea cînd porumbul 
leagă, se scoate din pă
mânt aur.

Intre Smîrdioasa șâ Zim
nicea, cale de vreo 18 ki
lometri, nici pe partea 
dreaptă, nici pe stânga nu 
vezi sat și nici măcar casă 
izolată. Această parte a 
Burnasului, altă față decit 
întinderea bărăgăneană a 
Câmpiei române, pare a fi 
fost zămislită de natură a- 
nume ca să dea omului, 
omului care muncește, pîine 
și toate cite se adaugă pli
nii ca trebuințe ale vieții.

Prin pîcia firavă de 
ceață care se așternuse 
în dimineața acelei 
pe fundalul dealurilor 
dincolo de Dunăre 
cepe să dobîndească 
tur o pădure de 
luete metalice cu brațe 
mișcătoare — macaralele. 
Nu mă număr ' printre 
acei reporteri care au 
văzut localitatea Zimni
cea după cataclismul din 
martie anul trecut, nici 
printre cei veniți ulterior 
să urmărească reîntoarcerea 
orașului la viață, să asiste 
la înlăturarea dărimătlnri- 
lor și ia săparea primelor 
gropi de fundație ale noi
lor imobile. Veneam să văd 
Zimnicea, orașul 
zat, la 
ei act

Prin 
reană. 
die punct 
țării, trecusem doar o sin
gură dată, cu ani in urmă, 
și rămăsesem cu impresia 

parcurs, de la

zile, 
de 

în- 
con- 

si-

martiri- 
un an de la noul 

de naștere.
această urbe dună- 
cotînd cei mai su- 

al teritoriului

Giurgiu spre 
rele, nu o așezare urbană 
in înțelesul deplin al cu
vântului, ci un sat mare de 
cîmpie, avind in centru o 
oarecare organizare de tip 
orășenesc, stradă centrală, 
magazine, precum și unele 
edificii puibli.ee răsărite in 
perioada cit Zimnicea a 
fost reședința structurii ad
ministrați v-t cri toriale mai 
vechi purtând același nume. 
Dintr-un material docu
mentar tipărit prin 1975. 
intitulat „Zimnicea — trep
te spre lumină", luasem 
cunoștință atât de evoluția 
în anii socialismului a lo
calității, cit și de coordo
natele pe care avea să se 
dezvolte. Nu avusese, în 
perioada antebelică, decît 
două mori sistematice și o 
„fabrică" de sifoane, în to
tal 25 de angajați. Rod al 
politicii partidului, de dez
voltare industrială a tutu
ror regiunilor și localități
lor țării, între „treptele spre 
lumină" ale Zimnicei s-au 
înscris, în anii socialismu
lui, o fabrică de covoare, 
o fabrică de panglici, un 
modern complex pentru 
creșterea porcilor, fabrica 
de deshidratat furaje, un 
complex 
merciale 
talicești. 
cu mult 
daugă in

de sere, spații co- 
noi. instituții spi- 
școli. Dar trepte 
mai înalte se a- 
prezent.

Străbatem orașul, printre 
tractoare, printre buldoze-

N. POPESCU-
bo.goXnești

(Continuare in pag, a V-a^
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Cum se cîștigă o cauză 
„pierdută din oficiu"
dar nu despre un proces judiciar este vorba 
în ancheta noastră, ci despre o dezbatere

tehnică în instanța spiritului revoluționar
minat să părăsească drumul bătăto
rit de pînă atunci și să-și zică : 
„De ce n-am proceda altfel ?“ „în 
primul rînd — și-au fixat ei înșiși 
o ștachetă de mare dificultate teh
nică — să turnăm piesele din două 
bucăți. Avem astfel putința să 
privim și înlăuntrul lor, să desco
perim ..radiografia" uzurii lor atît de 
rapide". Și trec la fapte. Turnarea 
— un pas înainte. Nu mai rămîne 
decit sudarea celor două părți 
componente. Se încearcă cu forțele 
„d. -------”
brigadă 
citori 
schimb 
ce de _ ._______  _____
tului gălățean. De data asta insă, 
un pas înapoi. „Poate-s —; 
coși sudorii de lăncii de

,de acasă", cu oamenii șefului de 
Năstase, mun- 

de piese de 
siderurgi- 
combina-

Petrică
ai Uzinei 

si reparații 
pe platforma

mai noro- 
la otelării.

păgubași...". Și a adăugat tot el : 
„Există, nu se poate să nu existe 
o soluție".

îl întrebăm pe Constantin Po
pescu :

— Cum vă explicați acest opti
mism ? La urma urmei, mergeați 
din impas în impas.

Ne răspunde repezit, parcă în re
plică :

— Cum ? Păi nu acești oameni au 
realizat, în 1977, în uzina noastră, 
cele aproximativ zece mii de tone 
de piese de schimb necesare com
binatului ? Nu ei sînt autorii celor 
530 repere asimilate, contribuind 
astfel la reducerea importului cu 
23 milioane 
creat, prin 
tehnologice 
30 milioane

lei valută? Nu ei au 
autoutilare, mijloace 

în valoare de aproape 
lei

ss PENTRU O ÎNĂLȚA

ÎNALTE CALITĂȚI UMANE
MHM « V'' MMb* /, : /' \ , \ '' __

Ei oricum sînt familiarizați cu su
dura in argon". Sudorul Ion Că
prarii caută să confirme prestigiul 
de care se bucură. încearcă o dată, 
de două ori, de nouă ori. Eșec și 
aici „Dacă am apela la tovarășii 
noștri de la șantierul naval ?“ Ve
rigile spiritului muncitoresc, de 
întrajutorare firească, funcționează 
ireproșabil. Cite idei noi nu se îm
plinesc astfel, prin această unire 
de efort și competență ? Prin acest 
front comun al spiritului novator? 
Niciodată ca acum, în anii noștri, 
solidaritatea muncitorească n-a tre
cut, cu brio, atîtea examene în do
meniul progresului tehnic. Ea poa
te fi asemuită cu un lanț înnoitor, 
cu toate verigile din aur. Aurul 
conștiinței muncitorești.

Dar, cu toate căutările și efortu
rile, nici sudorii navaliști nu izbu
tesc. . Așadar, combatanții ideii 
aveau destule motive să se dea 

„Nu zic că nu ne-a .trecut 
prim,jnintb,.. își amintește

Episoadele omenești de mai jos 
sint inspirate de următoarea remar
că tehnică reținută la Combinatul 
siderurgic din Galați : „Orice fur
nal care intră în producție este la 
început un mare mîncător de... 
guri de vînt. Iar F. 5 — cel mai
mare furnal din țară, de 2 700 mc, 
intrat în funcțiune la începutul 
acestui an in vatra de metal de la 
Dunăre — n-a făcut excepție de la 
regulă". Gurile de vînt ? Aerul in
suflat prin ele, potrivit tehnologiei 
complexe de pregătire a șarjelor de 
fontă,' se ridică la temperaturi . de 
aproximativ 1 200 grade. De aici 
procesul accelerat de uzură. De aici 
optica aproape fatalistă că este im
posibil să astîmperi această poftă 
devoratoare a furnalului la începu
tul existenței sale. După ce se 
așază întins pe 
producție, atunci 
da. necazul mai 
poate fi redus ; 
omul are mai 
multe șanse în în
cercarea de stă
vilire a extrem 
de costisitorului 
apetit.

— Imposibil 7 
s-au întrebat ciți-
va oameni, șl așezăm aici numele 
lui Constantin Popescu. Ștefan 
Banu, Victor Brebeanu, Pompiliu 
Severineanu — cu toții ingineri pe 
platforma comb.natulu'. O fi. Dai 
să ne convingem și noi dacă-i 
chiar așa...

N-are însemnătate că „tributul" 
tehnologic fusese, ca să apelăm la 
o expresie consacrată, „omologat" 
de ani și ani de practică, totdeauna 
și pretutindeni ; n-are însemnătate 
că și alții, mai înainte, și-au bătut 
capul. După cum nici eșecurile lor, 
succesive, n-au constituit argumen
te fără drept de apel pentru oa
menii ce puseseră sub semnul în
trebării cuvîntul imposibil.

— Ce anume v-a împins spre o 
cauză considerată de mulți drept 
pierdută din oficiu ?

— Mai întîi că lucrurile ar trebui 
puse altfel, ne contrazice Victor 
Brebeanu. Dacă unul a avut eșec, 
înseamnă, oare că cel din urma.lui... .bănuți, 
trebuie să ridice brațele în sus și 'și,asta 
să abandorieze „din: oficiu".?;... acum Constantin'.' Popescu. Dar gîn-

Este judecata ofensivă a oame- durile noastre au pornit în altă di
nilor care nu obosesc să-și pună recție". „Anume ?“ „Cum să reali

zăm o sudură, o lipire tare. Ter
menul tehnic e «brazare». Ideea 
s-a născut tocmai cînd eram mai 
cătrăniți. N-are, ca să spun așa, o 
paternitate exactă. Cu nume și 
prenume. Important e că s-a aprins 
o nouă lumină". Dar... eșec după 
eșec. Pînă cînd sudorul care lucra 
in condiții speciale pune hotărît 
punct : „Așa nu mai merge. Ori 
găsim o altă soluție, ori ne lăsăm

nilor care nu obosesc să-și pună 
întrebări. Care au vocația luptei. 
Ei merg pînă la capătul drumului, 
croind alte drumuri spre ținta la 
care năzuiesc, necesară pentru ei 
precum aerul și apa. Oameni pen
tru care viața nu este un drum fe
rit de probleme, iar munca o exis
tență fără griji, ci cutezanță, cău
tare. autodepășire. Deci, viață și 
muncă în spirit comunist. Tocmai 
acest spirit lucid, critic i-a deter-

valută?!
Da, acești oa

meni sint semna
tarii tuturor rea
lizărilor enumera
te. Izvorul de op
timism se află — 
ca pretutindeni în 
tara noastră — in 
asemenea fapte 
generate de pu
terea de creație a 
făuritorilor de 
și spirituale. Dă- 

novatoare nasc
bunuri materiale 
ruirea, căutările 
peste tot împliniri demne de toată 
prețuirea. Forța în stare să învingă 
obstacole, capabile să se afir
me in această autentică bătălie 
pentru nou, aici se află.

Dar să revenim la soluția pe care, 
cu nestrămutată convingere, o in
tuia sudorul antrenat și el în naș
terea noilor guri de vînt — ca atîți 
alți oameni din marele combinat, 
din dorința și conștiința că pot con
tribui la o perfecționare absolut 
necesară producției, cu rezultate 
exacte, măsurate în eficiență spori
tă, în reducerea cheltuielilor pe 
tona de fontă. Soluția va fi dată, 
pină la urmă, de laboratorul cen
tral al siderurgiștilor gălățeni ; aici 
inginerele Dumitra Păun și Aurica 
Lovin oferă rețete care deschid 
drumul fertil al unor noi încercări. 
„Cu rezultate încurajatoare, subli
niază Victor Brebeanu. Dar scăpăm 

; dp, un necaz și se-.f,jv.ea..«alțul,. Bai 
: încălzirea nu se . făcea ca lumea ■ 

(am construit un cuptor special 
pînă la urmă), ba sudura nu re
zista. Ne-am zis : Hai să vedem 
cum judecă și alte capete". Doi 
universitari din București — prof, 
dr. ing. Dorin Dobrovici și ing. 
Ilie Soit — sînt antrenați în căută
rile febrile ale gălățenilor. Vin la 
fata locului, propun diverse soluții. 
Merg și autorii ideii la București : 
cu rezultatele obținute și, lingă ele, 
firesc, numeroasele semne de între
bare.

Ce ne aduce sub priviri fotografia de față ? O imagine obișnuită de muncă 
de la Uzina de piese de schimb și reparații siderurgice de pe platforma 
combinatului siderurgic gălățean, O imagine în care Pompiliu Severineanu, 
Petrică Năstase, Virgil Chiriloaie și Gheorghe Soare rezolvă o problemă de 
producție curentă la gurile de vînt pentru furnale. Ce nu se vede în fotografie 
este tocmai efortul uman de a pune în valoare inteligența, potențialul novator 
și dăruirea din care se nasc aceste instalații de mare eficiență economică 

Foto : S. Cristian

Conchide unul dintre numeroșii 
participant la această curajoasă 
ștafetă a noului :

— Nu zic că nu ne doream fier
binte reușita și din ambiție. Ambi
ția omenească de a arăta ce sîntem 
în stare. Dar în miezul ei s-a aflat 
sîmburele vital : răspunderea asu
mată. ’ Ne angajasem pe un drum 
și nu mai aveam dreptul să facem 
pasul înapoi. Sîntem comuniști, 
ne-am spus, se cade să ducem lu
crul început pînă la capăt. Oricîte 
eforturi ne-ar costa.

Constantin Popescu : „Dar răs
punderea comunistă nu se termină 
niciodată. E adevărat, am ajuns la 
unele ' rezultate în încercarea noas
tră. Vrem insă guri de vînt și mai 
bune. La căutările noastre s-au ală
turat de curînd întreprinderea de 
utilaj tehnologic Buzău și alte 
forțe. Trebuie să reușim. E necesar. 
(O precizare : timpul de schimbare 
a unei guri de vînt la F. 5 echiva
lează cu 100 tone de fontă în minus. 
Da, „e necesar" — n.r.). Iar dincolo 
de rezultatele materiale obținute, 
pe care le socotesc valoroase, nu 
mai puțin valoroase sînt înseși

aceste preocupări novatoare care îi 
absorb pe oameni, îi antrenează pe 
făgașul creației tehnice".

într-adevăr, episoadele de mai 
sus au dat relief unui adevăr 
cu valabilitate generală, și a- 
nume: creația tehnică de masă 
reprezintă un zăcămînt de nepre
țuit. Asupra lui, în repetate rinduri 
a atras atenția secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îndemnînd la folosirea 
sa intensivă, pentru accelerarea 
progresului patriei noastre. Tot 
ceea ce am înfăptuit pînă acum 
poartă pecetea puterii de creație a 
maselor largi și tot ceea ce ne pro
punem pentru viitor — noua cali
tate — este izvorît din aceeași 
uriașă forță creatoare. De aceea, 
căutările neobosite, proprii comu
niștilor, tuturor oamenilor înaintați, 
care pun la bătaie întregul lor po
tențial de inteligență și spirit no
vator, dau dimensiunea umană a 
acestui timp, reprezintă mugurul 
de pe ram care mîine. nu mai tîrziu 
decît mîine, va fi fructul rotund al 
tuturor aspirațiilor noastre.

Ilie TĂNĂSACHE

FIȘIER SOCIAL

Greu cu... binele
Acum patru ani, 

muncitorii secției uzi- 
naj de la Șantierul na
val din Brăila își ■ 
schimbau ținuta de 
stradă cu salopetele 
care pe unde apucau. 
Nu mai spun cum ară
tau respectivele haine 
după ce zăceau, timp 
de opt ore... ferite prin 
diversele cotloane ale 
dulapurilor ' cu scule. 
E lesne de imaginat. 
Prin ședințe, cei din 
zisa secție propuneau 
«că ar fi bine dacă...» 
insă n-am auzit nici- 
cind pe vreunul să 
afirme, așa, direct, că 
n-ar avea condiții de 
lucru. Oamenii înțele
geau că șantierul — 
aflat în plin proces de 
construcție și reorga
nizare — atît putea 
oferi și, oricum, po
vestea păstrării haine
lor avea să fie rezol
vată. Ceea ce s-a și 
întîmplat.

Recent, după ce 
le-am văzut vestiarul 
cel nou subscriu la 
remarca maistrului 
Sandu Dumitrache, șe
ful secției : „Este doar 
frumos și funcțional, 
nicidecum nemaipome
nit". Să mă explic. E 
adevărat că în vestiar 
se calcă pe mozaic si 
pe grătare din brad; 
că albul pereților scli
pește; că dușurile și 
robinetele sînt niche
late și funcționează 
perfect; că hainele oa
menilor stau frumos 
aliniate pe umerașe, 
în cuiere. Așa cum 
arată este excelent, 
am zis. Cum ar fi 
fost «nemaipomenit»? 
Meșterul Sandu, om 
încă tînăr. dar fre
cat de experiență pre
cum Dunărea de ma
luri, se uită la sub
semnatul cu aerul cui
va pus pe șotii. Repli
că : Știu eu ?! Poate 
că în loc de mozaic 
trebuia marmură de 
Vrața ori măcar de 
Rușchița; lemnul gră
tarelor să fi fost un

mahon cu încrustații 
de sidef; poate că in 
locul tuburilor de neon 
trebuia să spînzurăm 
de plafon niscaiva 
girandole; oglinzile să 
fi fost de Murano; 
prin dușuri să fi curs 
esență de roze, iar la 
ghișete să fi angajat 
pe chiar participantele 
la ultimul concurs 
Miss Univers. Asta ar 
fi fost nemaipomenit. 
Crezi că glumesc ? 
Bineînțeles, recunosc, 
dar Dudu... ba !

Și-așa'am aflat po
vestea tînărului ajus- 
tor Ion Dudu. Pe 
scurt. Dimineața oa
menii vin cu o jumă
tate de oră înaintea 
începerii programului 
de lucru. Trec pe la 
vestiar, se dezbracă, 
predau hainele de oraș 
și primesc în schimb 
salopeta și o marcă 
(un disc ceva mai 
mare decît o monedă 
de trei lei pe care-i 
ștanțat un număr). 
Seara, operatia-i in
versă. Se trece pe la 
dușuri, se predă salo
peta, iar în schimbul 
mărcii se obțin haine
le personale. în toate 
zilele săptămînii e la 
fel, cu excepția sîm- 
betei, cînd salopetele 
sînt împachetate și 
duse acasă pentru a fi 
spălate. Dudu — cînd 
1 s-a cerut să proce
deze ca și ceilalți — 
s-a pus cu scandalul 
pe garderobieră : „De 
ce să spăl eu salopeta? 
Eu, tovarășa, am mur
dărit-o muncind, așa 
să știi". Nu s-a lăsat 
nici femeia : «Toți 
muncim, dar n-am să 
permit ca salopeta asta 
să mînjească hainele 
altora. Și nici pe dum
neata n-am să te las 
să umbli murdar prin 
atelier...».

Dudu s-a dus du
duind la șeful de sec
ție — „Astea-s condi
ții de lucru ? Să-mi 
faceți lichidarea !“ Ini
țial — spune maistrul

Sandu Dumitrache — 
am crezut că băiatul 
glumește, ori că are 
nevoie de un pretext. 
Mă gîndeam să-i răs
pund așa, ca-n roman
ța aceea cu „te-aș plîn- 
ge, dar n-am lacrimi". 
Știam că neam de 
neamul lui Dudu nu 
se bucurase vreodată 
de asemenea condiții, 
de veritabile condiții. 
Nu-1 puteam acuza 
nici de lipsa memoriei, 
el nu știa cum a fost 
aici nici acum patru 
ani, cu atît mai puțin 
cum era pe vremea 
patronului. Mi-am a- 
mintit că sînt și din 
ăștia cărora dacă le 
oferi un pian cu coadă 
pe ei îi apucă nitam- 
nisam nostalgia după 
solzul de pește. Dova
da o aveam în față. 
M-am străduit să-i 
explic cum e cu con
dițiile, cîți tovarăși 
din secție au lucrat 
voluntar, după orele 
de program, ca să ame
najeze vestiarul... Ni
mic. Parcă vorbeam 
la perete. Culmea e 
că tînărul era sincer 
indignat. Mi-am răcit 
gura de pomană : 
„vreau lichidarea", zi
cea. Pleacă, dar mai 
gîndește-te — i-am 
răspuns — și plez
neam de ciudă că nu 
pot acționa ca-n pro
verbul cu nemulțumi
tul...

După două zile, spă
sit, Dudu s-a întors la 
treabă cu salopeta 
strălucind • de curățe
nie. „Ce fac cu absen
tele ?“ «Rămîi cîteva 
zile după program și 
recuperează...»

— Legal — zîmbea 
tovarășul Sandu Du
mitrache — trebuia 
să-i fi tăiat două zile 
din retribuție. M-am 
sfătuit însă și cu alții 
și-am hotărît, hai, 
treacă tot de la noi, 
că greu se mai învață 
unii cu ...binele.

Mircea BUNEA

Floricică de abuz

• LIRA DRAGOSTEI DE ȚARA. O 
seamă de scrisori sosite la redacție pre
iau mesajul unor articole care înfățișează 
atitudini caracteristice omului nou, con
duita înaintată în muncă și viață, o ipos
tază sau alta a efortului permanent de 
autodepășire morală — din unghiul crea
tor al patriotismului socialist. Și nu în- 
tîmplător corespondențele axate pe înăl- 
țătoarea temă a iubirii de țară — îndato
rire etică fundamentală a fiecărui cetă
țean — simt nevoia să țîșnească din ti
parul verbului obișnuit, caută muza ex
primării înflăcărate, lira poetică. Chiar 
dacă în degetele ce mîngîie strunele se 
simte robustețea palmei abia dezlipite de 
unealtă, fiorul gîndului cinstit compen
sează licențele poetice și gîndurile ri
mate merită să fie reținute. Ca acelea 
ale maistrului electromecanic Ioan Luca 
din Brad care, ieșind după încleștarea 
cu pădurile fosilizate în adîncui minei, 
ieșind din șut, ridică privirea spre cele
lalte păduri, cele foșnitoare și exclamă : 
„Lira cetinii de brad / Cintă-n virf de 
munte-ntruna. / Imn de slavă ROMÂ
NIEI / Trimit stelele și luna. H Miorița 
din baladă / A imnificat talentul / Iar ca 
meșterul Manole / Ne intrecem cu pre

zentul. // De-a sunat chemarea luptei, / 
De Za primele-nceputuri / Și-a lăsat ro
mânul plugul ! Luind paloșe și scuturi. // 
Imn de slavă luptei, muncii / Milioane
lor de brațe / Care schimbă fața țării...". 
Sau ca versurile lui Constantin Procopie 
din comuna Scînteiești, jud. Galați : „Un 
crez avem in nedormita glie, / Cu singe 
scris în nedormiții ani, / Zvicnește-n 
Umple de Carpați o Românie, / De mun
citori, de cărturari și de țărani".

© DESPRE BUNA CUVIINȚA. Tova
rășul Ion I. Grigoraș, de la întreprinderea 
„Chimica" din Mărășești propune o dez
batere dintr-un punct de vedere dacă nu 
inedit în orice caz nțai rar abordat : ra
portul dintre morală — în sensul major 
al cuvîntului — și mica manifestare de 
necuviință. Demonstrația opinentului nu 
este lipsită de interes. El spune așa : cu
noaștem fiecare incompatibilitatea dintre 
condițiile economico-sociale de dreptate 
și echitate, dintre climatul etic sănătos, 
pe de o parte, și abaterile pe care unii 
le mai. comit ; asemenea fapte își găsesc 
o replică promptă și fermă atit din partea 
factorilor educaționali constituit! ca atare, 
cît și din partea opiniei publice. Dar mica 
necuviință este de neglijat ? Nu consti

tuie oare mica grosolănie, mica vulgari
tate, micul act blind numit „de proastă 
creștere" embrionii unor abateri ulteri
oare mai grave ? De ce să le subestimăm, 
să nu ne preocupăm de ele la timp !

Nu putem decît să-i dăm dreptate co-V 
respondentului și să subscriem la propu-' 
nerea sa de a se organiza mai frecvent 
activități educative pe această temă — a 
bunei cuviințe. Morala a repudiat poli
tețea burgheză goală, ipocrită, perdea de 
mătase întinsă peste vermine de con
știință. Dar bunul simt autentic, la mare 
preț întotdeauna în popor, a fost și ră
mîne modalitatea principală de afirmare 
a uneia dintre valorile de căpetenie ale 
moralei autentice: respectul față de 
oameni.

© O SECUNDĂ. Dintre scrisorile care 
se fac ecoul diferitelor materiale publicate 
în cadrul rubricilor de etică ne-au reți
nut cu deosebire rindurile trimise de to
varășul Ștefan Bellu din Rîmnicu Vilcea, 
Gheorghe Tomozei din București, Ion 
Gavrilescu din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Mihai Rădeanu din Vas
lui, Emilia Brașoveanu din Galați. Asupra 
unora dintre ele vom reveni în rubricile 
următoare.

Cu orice preț
Desen de Șt. COCIOABA

Biroul conducerii ri
nei importante între
prinderi brașovene, 
intr-o vineri, la ora 
14,45. Probleme—noian. 
Ritm de muncă — pe 
măsura lor. Secretara 
n-ar fi îndrăznit să 
intre cu una, cu două, 
Și totuși a intrat. Cu 
precipitare :

— Centrala industri
ală pe direct !

Persoana aflată în 
funcția de director a 
șovăit o clipă înainte 
de a pune mina ne te
lefon. Am simtit-o 
cum în acea fracțiune 
de secundă încearcă 
să treacă prin minte 
toate variantele posibi
le ale unor solicitări 
mai importante decit 
noianul de probleme 
importante pe care le 
avea în gind. în mapă, 
în antecameră și în 
secțiile de producție. 
La rîndu-i, secretara 
a simtit momentul de 
scrutare a ipotezelor ;

— E o tovarășă de 
la protocol.

— De la protocol ?
Presupunerile înce

peau să se contureze: 
o delegație... de unde 
o fi... un contract... pe 
ce produs... Mina a 
apucat decis recepto
rul. degetul arătător 
a apăsat pe butonul 
de conectare a legă
turii :

— Da. eu sînt...
...Și a început să as

culte. Iar pe măsură 
ce asculta, mimica ex
prima succesiv nedu

merire. uimire si. la 
sfîrșit. chiar o purpu
ră de indignare.

— Bine, dar noi nu 
producem așa ceva 1

Inutil. Funcționara 
de la protocol debita 
dispoziții peste dispo
ziții. Invoca nume și 
termene.

— De unde să fac 
eu rost ? 1

Cine mai bine decît 
„centrala" putea ști 
ce produce si ce nu 
produce întreprinde
rea ? Rezistenta de la 
capătul brașovean al 
firului părea total 
neavenită. De altfel â 
și început să slăbeas
că. Reținerile s-au 
mutat asupra terme
nului. „De unde in
tr-un răstimp atît de 
scurt ?“...... Să trimit
un delegat pentru 
asta" ?... „Astăzi în 
nici un caz nu mai 
am cînd. E ora trei. 
Mîine" ......A. mîine e
zi scurtă ! Nu poate 
să aștepte cineva după 
ora 12,00 ?“  Bine,
atunci am să încerc să 
trimit cu un tren de 
noapte. Dar stați, întîi 
să încerc să vorbesc 
cu Codlea. Eu v-am 
spus : Nu am de 
unde !"

Telefonul automat 
pus alături. Alt apa
rat, altă comandă. Cu 
Codlea :

— Vă rog. vă im
plor, trebuie să trimit 
50 de fire de garoafe 
roz mîine la centrală. 
Au nu știu ce aniver

sare. Vă rog, ajuta- 
ți-mă !

— Alo, centrala! Ro
șii nu se poate ?

— Alo. Codlea ! Nu
mai roz. Auziți că 
numai. roz. Si mai vor 
șl trei azalee.

Gratie serelor din 
Codlea n-a mai fost 
nevoie de nici un de
legat. Mai bine. Dacă 
impulsiile telefonice 
și timpul persoanei- 
director sînt mai greu 
de imputat cuiva, un 
ordin de deplasare ri
dica probleme. Pen
tru că întreprinderea 
nu produce flori, după 
cum nu produce va
poare sau mititei. 
Ceea ce nu se poate 
să nu fi știut tovară
șii din centrală. (N-a 
mai fost nevoie pen
tru că serele au oferit 
soluția să trimită cele 
53 de fire gingașe di 
rect la magazinul ue 
prezentare din centrul 
Capitalei, pe numele 
tovarășei de la pro
tocol).

Mentalitatea, cu to
tul anacronică, a func
ționarului ce crede că 
poate pretinde oricînd 
și orice pentru sim
plul fapt că vorbește 
„de la centru" nu are 
nici o scuză, nici cind 
ia chipul nobil al flo
rilor. Buruiana abuzu
lui nu trebuie tolerată.

Sergiu ANDON

în fiecare zi, mii de 
muncitori din comuna Doi- 
cești (județul Dîmbovița) 
predau ori preiau cu hăr
nicie ștafeta muncii. întv-o 
seară, în vreme ce schim
bul doi intrase pe de
plin în ritm, în trenul care 
se îndrepta spre Tîrgoviș
te,'printre cei ieșiți din 
producție se aflau și patru 
tineri care țineau cu tot 
dinadinsul să se facă „re
marcați". Se înghesuie, își 
croiesc brutal drum cu coa
tele, proferează înjurături. 
Duhnesc toți patru a bău
tură și se vede de la o poștă 
că sînt puși pe gîlceavă. 
O vreme nu îndrăznesc 
să-și dea arama pe față. 
Așteaptă să mai coboare 
din navetiști, apoi cei patru 
— Marin Oană, Ion Radu, 
Nicolae Cristescu și Viorel 
Zamfir — vor tăbărî pe 
muncitorul Mihai Longin. 
„Dă. mă ceasu’ 1“ „Cea
sul ?“. ■ Cumpărat cu bani 
munciți. „A. mai faci și pe 
deșteptu’ ?“ Și-l maltratea
ză sălbatic pe omul care 
se Întorcea acasă de la 
muncă. îi smulg ceasul. îl 
scotocesc prin buzunare. îi 
iau și ultimii bani pe care 
îi avea asupra lui. averti- 
zîndu-1 : „Cu noi să nu te 
pui. mă !“.

După care cei patru co
boară la Tîrgoviște. Și, cu 
banii astfel „cîștigați", o

iau de la capăt cu băutuira. 
Apoi, cu un alt tren de 
noapte, se întorc cu și mai 
mult chef la Doicești. în- 
tr-un compartiment al tre- 
nul-i se afla profesoara 
Maria Dumitru. încheiase 
o zi de activitate școlară. 
Muncă pe care urma s-o 
continue acasă — pregăti
rea lecțiilor pentru a doua 
zi. treburi gospodărești. Va 
cădea și ea victimă agre
sorilor ; se va reîntoarce 
acasă lovită, fără geantă, 
fără haină.

...La puțină vreme de la 
producerea acestor fapte 
reprobabile. Tot în comu
na Doicești. Tot Ia o ieși
re din schimb. Cîteva sute 
de muncitori umplu sala 
căminului cultural. Actele 
huliganice sînt supuse ju
decății severe a adunării 
cetățenești. în ochii celor 
de față — oameni care își 
cîștigă existenta prin mun
că demnă, cinstită — nu 
se poate citi nici un semn 
de îngăduință. Dezbaterile 
capătă curînd dimensiunile 
unei lecții-avertisment, 
faptele infracționale sint. 
așezate în cumpăna dreap
tă a legii, făptașii — de
venit! acum mielușei — 
făcind apel la clemență.

Mai întîi cîteva cuvinte 
despre un al cincilea indi
vid adus în fata adunării 

- Gheorghe David. Nu I

El nu a jefuit pe nimeni 1, 
se dezvinovățește cu can
doare. El doar a meritat 
„încrederea" hoților. Cum 
vine asta ? Dar mai bine 
să-1 ascultăm : „Eu atîta 
am făcut : am ținut de 
....șase", cit operau ei. Tot

desprinde limpede cauza — 
pentru că există o singură 
cauză ! — oare i-a împins, 
pe cei aflați acum în fața 
judecății opiniei publice, la 
actul antisocial. Numele 
acesteia : NEMUNCA. Și 
Oană, și David nu lucrau

noastră în postura de scan
dalagiu, de hot. De fieca
re dată noi am încercat 
să-l ajutăm și de fiecare 
dată el s-a angajat că nu 
mai face. Eu nutresc con
vingerea că infracțiunile 
săvîrșite acum vor primi

dică, mai simplu spus, să-i 
luăm de guler și să le a- 
rătăm că nu pot sfida ne
pedepsiți munca noastră, 
legile noastre.

Un alt muncitor, Gheor
ghe Cristian, judecind as
pru comportarea lui David,

în adunare s-au pronun
țat deseori numele lui Ion 
Grigorașcu, Dumitru Drag- 
nea. Ion și Vasile Rotaru, 
Aurel Soare, Ion Andrei, 
cetățeni din comună care, 
nu de puține ori, au parti
cipat, alături de organele

Față în față cu opinia publică 
„zmeii“ devin mielușei 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - însemnări despre spiritul civic, de la o adunare cetățenească din Doicești - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
treaba mea era să car bu
nurile furate. Ei erau... o- 
bositi". Mai departe, 
Gh. D. se plînge de lipsa 
de bun simt a „colegilor" 
de spargeri, care, „uitați și 
dv„ m-au pus să argătesc 
pentru ei". Și trage cu o- 
chiul spre sală să vadă — 
doar-doar va afla „înțele
gere". Nu află deloc, ba e 
întrebat verde : „De ce. în 
loc să te bagi slugă la hoți, 
nu te-ai apucat de o trea
bă cinstită ?“ Și astfel, din 
cuvintele oamenilor se

nicăieri. într-o societate a 
muncii, ei profesau dispre
țul fată de muncă. De aici, 
desigur, și fermitatea opi
niei celor din sală — oa
meni ai muncii, care își 
cîștigă pîinea cu sudoarea 
frunții.

— Pe Oană îl cunosc 
bine, s-a ridicat în aduna
re Ștefan Aldea. Și dacă 
mai adaug că ani buni am 
făcut parte din comisia de 
judecată, am arătat și cum 
și d° unde îl cunosc. De
seori a trecut prin fata

o replică fermă, așa cum 
spune legea. Nu de alta, 
dar să nu creadă aseme
nea nărăviti în încălcarea 
legii că pot face lucrul a- 
cesta după pofta inimii, 
fără să suporte consecin
țele.

Muncitorul Valeriu Banu 
s-a arătat și mai drastic :

— Alde Oană, David și 
cei ca ei trebuie puși la 
punct prompt, ferm. îm
potriva actelor lor huliga
nice să facem front comun 
cu organele de ordine. A-

își exprima în încheiere 
opinia : „Noi am adus des
tui tineri din aceștia, cer
tați cu munca și legea, la 
«linia de plutire». Zic că 
nu va fi imposibil să fa
cem acest lucru și cu cei 
care au săvîrșit faptele su
puse azi dezbaterii noas
tre. Justiția, fără îndoială, 
își va spune cuvîntul ei. 
Noi, muncitorii, ni-1 vom 
spune la momentul potri
vit, cînd vor fi încredin
țați colectivelor noastre 
spre reeducare".

de ordine, la temperarea 
lui Oană și compania „an
gajați" în scandalurile pro
vocate la restaurant. Hu
liganii își făcuseră un obi
cei de a-i „boteza" pe noii 
veniti în Doicești. „Cine 
vrea să se stabilească aici 
trebuie să fie mai întîi... 
bătut". Se-ntelege că n-a 
fost pe-a huliganilor. Re
plica dată și înainte de să- 
vîrșirea faptelor înfățișate 
la începutul acestor rin
duri a fost promptă, deci

să. Din păcate, spre răul 
lor, acești indivizi certați 
cu munca cinstită, cu le
gea, nu au tras învățămin
tele cuvenite. Ei n-au știut 
să folosească șansa dată, 
au nesocotit avertismentele 
opiniei publice și iată-i a- 
junși să dea socoteală pen
tru faptele lor reprobabile. 
De data asta, le va fi de 
învățătură. După cum s-au 
pronunțat toți cei care au 
luat cuvîntul la adunarea 
cetățenească, nici un om 
cinstit din colectivitatea 
muncitorească a Doicești- 
lor nu este dispus să tole
reze nesocotirea normelor 
noastre morale de muncă 
și de viată, traiul parazi
tar. Și de această dată s-a 
văzut cu cită hotărîre și 
promptitudine judecă opi
nia publică orice încălcare 
a normelor noastre morale, 
a legilor noastre., cît de 
drept știe să cumpănească 
o abatere sau alta, ce for
ță educativă reprezintă o 
asemenea adunare cetățe
nească.

Pe nesimțite, firesc, a- 
J'narea s-a transformat 
într-o veritabilă dezbatere 
de lucru : s-au asumat 
răspunderi precise — de 
către unele colective de 
oameni ai muncii — pri
vind integrarea în produc
ție și reeducarea celor care

nu au aflat încă gustul 
pîinii cîștigate prin munca 
proprie ; s-a trecut la ac
țiuni concertate, cu spriji
nul cetățenilor, pentru or
ganizarea instructivă a 
timpului liber. „Organele 
de miliție, ajutate de oa
menii muncii din comună 
— asigura în adunare ma
iorul Gheorghe Constantin, 
șeful miliției municipiului 
Tîrgoviște — vor da și de 
aici încolo o ripostă fermă 
oricărei încălcări a legali
tății socialiste. Cadrele de 
miliție, cu sprijinul larg al 
cetățenilor, vor acționa in 
continuare, fără preget, 
pentru păstrarea ordinii de 
drept, în acest fel, prin a- 
ceastă colaborare rodnică, 
activitatea de prevenire a 
infracțiunii, precum și des
coperirea celor care comit 
abateri de la normele de 
conviețuire socialistă, vor 
cîștigă în promptitudine și 
eficiență".

Astfel, prin întreaga ei 
desfășurare, adunarea ce
tățenească a demonstrat 
încă o dată că stă în pu
terea opiniei publice să de
termine integrarea fiecă
ruia in exigentele de mun
că și de viată ale societă
ții noastre.

Ion TIPSIE
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CONSUMURILE DE ENERGIE ELECTRICĂ

Șl COMBUSTIBIL
Anul acesta, potrivit prevede

rilor planului, urmează să se 
realizeze 16 200 000 tone de ci
ment. Ca produs de bază al e- 
conomiei naționale, cimentul 
este strict necesar pentru în
făptuirea programului de inves
tiții productive din industrie, 
agricultură și alte ramuri, pre
cum și pentru construcția de 
locuințe și alte obiective sociai- 
culturale. Alături de oțel, ci
mentul se dovedește a fi un 
produs la fabricarea căruia se 
înregistrează un consum impor
tant de energie electrică și com
bustibil. Drept urmare, pentru 
realizarea producției de ciment 
sînt prevăzute 70 la sută din 
cantitatea de energie electrică 
și 60 la sută din aceea de com
bustibil alocate unităților care 
produc materiale de construcții. 
Producția de ciment planificată 
în cel de-al treilea an al cinci
nalului și în perioadele viitoare 
trebuie să se obțină deci in con
dițiile gospodăririi stricte, ri
guroase, a energiei electrice șl 
combustibilului.

Cum acționează colectivele 
de oameni al muncii din indus
tria cimentului pentru raționali
zarea consumului de energie e- 
lectrică și combustibil, pentru 
prevenirea risipei și buna gos
podărire a acestor resurse de 
preț ale economiei naționale ? 
Punem astăzi, față în față, re
zultatele obținute în această 
privință de combinatele de ci
ment din Tirgu Jiu și Cîmpu- 
lung.

1. Funcționarea morilor de materii prime și ciment
TÎRGU JIU

La combinatul din Tîrgu Jiu, preo
cuparea pentru buna gospodărire a 
energiei electrice si combustibilului 
■începe de la asigurarea exploatării 
în bune condiții a morilor de argilă 
și ciment. Este .. si firesc. întrucît 
pentru functionarea acestor utilaie se 
.consumă 70—80 la - sută din cantita
tea de energie electrică folosită la 
fabricarea cimentului. Măsurile între
prinse au vizat cu prioritate creș

2. Exploatarea cuptoarelor de clincher
lÎTlRGUMiU

Pe fluxul tehnologic al combina
tului. cuptoarele de clincher repre
zintă cel mai mare consumator de 
combustibil. Dintre acțiunile concrete 
întreprinse, care au dus la diminua
rea consumurilor, amintim :

© Executarea reparațiilor la timp 
si de bună calitate atit la cuptoarele 
de clincher, cit si la instalațiile 
anexe ;

6 Dotarea cuptoarelor cu echipa
mente menite să permită un schimb 
de căldură mai eficient între gaze si 
material ; '

© Limitarea pătrunderii ..aerului

3. Utilizarea electr of litrelor
TÎRGU JIU

Electrofiltrele au nu numai un rol 
d ■ protecție a mediului, ci si unul 
tehnologic, bine definit, de a stopa 
pierderea unor importante cantităti 
de materiale si semifabricate în care 
s-a încorporat muncă si pentru care 
s-au consumat resurse energetice. Se 
apreciază că fiecare tonă de ..făină"

Dacă la Combinatul de ciment din Tirgu Jiu s-au obținut realizări bune, aceasta se datorează nu numai acțiunilor tehnice șl tehnologice 
întreprinse, modului în care colectivul exploatează instalațiile și gospodărește resursele energetice, ci și faptului că reducerea stăruitoare a consu
mului de combustibil și energie electrică a constituit o preocupare de primă importanță a organelor și organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C., 
a consiliului oamenilor muncii. Această problemă a făcut frecvent obiectui unor temeinice dezbateri in cadrul adunărilor generale de partid, in 
ședințele de lucru ale consiliului oamenilor muncii. Prin propaganda vizuală (calcule, grafice, îndemnuri de genul „Dacă funcționează «în gol», o 
moară consumă intr-o oră 1 600 kWh — echivalentul consumului de energie pentru 45 tone ciment. Acționați cu hotărîre pentru eliminarea funcțio
nărilor «in gol» I"); prin celelalte forme ale muncii politice, s-au desfășurat și se desfășoară largi acțiuni de masă pentru prevenirea risipei și limi
tarea la cote cit mai scăzute a consumurilor energetice.

Cit privește starea de lucruri de la Combinatul de ciment din Cîmpulung. aceasta nu este deloc întîmplătoare. Este adevărat, 
consiliul oamenilor muncii analizează lună de lună evoluția consumurilor energetice, dar măsurile aplicate nu au dus la îmbunătățirea situației. 
Comitetul de partid a discutat odată, anul trecut, prin iunie, cauzele ne respectării normelor de consum energetice, a întocmit și un plan de mă
suri, insă efectele pozitive se lasă așteptate. Propaganda vizuală din combinat, in domeniul gospodăririi resurselor energetice, este sublimă in in
tenție, dar deocamdată lipsește cu desăvirșire. Risipa nu este stopată la timp, nu se intervine cu hotărîre pentru prevenirea ei.

Sint situații care trebuie analizate grabnic de organele locale de partid, de forurile de resort din Centrala industriei cimentului și Minis
terul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, împreună cu consiliul oamenilor muncii și comitetul de partid din combinat, in scopul 
stabilirii și aplicării de măsuri practice pentru încadrarea riguroasă în normele de consum planificate, pentru întărirea răspunderii față 
de gospodărirea energiei electrice și combustibilului — bunuri de preț ale economiei naționale.

Peire NEDELCU, Corneliu CÂRLAN, Dumitru PRUNA

(Urmare din pag. J)
tâ in unele locuri un mecanism com
plicat, greoi, cu prea multe filiere 
prin care se face evidențierea și 
transmiterea propunerilor la între
prinderile și instituțiile care trebuie 
să le rezolve, ceea ce duce adese
ori la diminuarea răspunderilor și, 
evident, la slăbirea receptivității 
pentru soluționarea lor.

Sint, de aceea, necesare atit o mai 
riguroasă evidentă a propunerilor, cit 
și o simplificare a modului de urmă
rire a îndeplinit ii lor. eliminarea a- 
celui stil de lucru cu iz birocratic, 
cind se încearcă solutionarea proble
melor ridicate de cetățeni prin cores
pondență. în loc să se facă simplu, 
direct. Este mai firesc, mai normal 
ca deputatul, activistul consiliului 
popular, primarul însusi să meargă 
în întreprinderea sau în instituția de 
care depinde rezolvarea unei proble

Azi, la PRODUCȚIA DE CIMENT7 »

TÎRGU JIU CÎMPULUNG

La Combinatul de ciment din Tîrgu Jiu, de la un an la altul se accentuează tendința 
de reducere a consumurilor de energie electrică și combustibil. Bunăoară, anul trecut, pentru 
prima dată s-a reușit să se consume sub normele planificate, ceea ce este un lu
cru pozitiv. La Combinatul de ciment din Cîmpulung sînt evidente „jocul“ consumu
rilor, zig-zagul în ce privește încadrarea în normele de consum stabilite.

lată cîteva concluzii desprinse din analiza comparativă, pe fluxul de fabricație a 
cimentului, a situației utilizării energiei electrice și combustibilului în cele două combinate. 
(Cele două grafice relevă încadrarea în consumurile de combustibil și energie electrică).

terea productivității orare, prin utili
zarea intensivă a capacităților de 
producție. La morile de ciment, com
parativ cu anul 1975, în anul 1977 s-a 
înregistrat un spor de 1.7 tone pe 
oră. in condițiile în care volumul 
sortimentelor superioare în producția 
totală de ciment s-a mărit. în 
aceeași perioadă, cu 15 la sută. La 
morile de materii prime sporul de 
■producție a fost de 6,7 tone pe oră ini 
anul trecut, fată de 1975. în acest fel,: 
consumul de energie electrică ce re
vine pe tona de ciment a scăzut cu 
1 la sută.

fals" în cuptor, prin etansări cu seg- 
menti de grafit, la capetele cupto
rului :

© Montarea de clapete la 6 cup
toare. pe circuitul de gaze înaintea' 
suflantelor. în scopul păstrării regi
mului termic normal în cuptor, in 
eventualitatea unor opriri acciden
tale.

Controlul arderii se efectuează 
atit prin calculul procentului de oxid 
de carbon existent în gazele de ar
dere. stabilit de analizatoarele cu in
dicație continuă de la panoul de co
mandă. cit si prin determinări locale, 
suplimentare, ceea ce asigură o mai 
bună verificare a stării etanșeității 
circuitului de gaze.

împrăștiată in atmosferă echivalează 
cu irosirea a 16—17 kg de combusti
bil si a 20 kWh. La Tîrgu Jiu. in ul
timii ani s-au aplicat o serie de mă
suri tehnice pentru ridicare^ randa
mentului electrofiltrelor si utilizarea 
lor intensivă. S-a asigurat astfel 
creșterea cantității de ..făină" reți
nută de electrofiltre cu peste 3 la 
sută în anul trecut, fată de 1975, ceea 
ce echivalează cu producția de ci
ment dintr-o săptămînă.

me sau alteia și. la fata locului. îm
preună cu conducerea acelei unități, 
cu colectivul de muncă să se sfătuias
că. să cumpănească, să găsească so
luțiile cele mai bune. Pentru aceasta.

Conlucrarea cu masele
se cere întărit controlul comisiilor 
permanente ale consiliilor populare, 
al tuturor deputaților asupra felu
lui în care acționează unitățile și 
compartimentele administrației, bi
rourile și comitetele executive pentru 
rezolvarea cererilor, sesizărilor și 
propunerilor făcute de cetățeni. La 
realizarea acestui obiectiv major al 
activității consiliilor populare, care 
este traducerea în viață a opiniilor

CÎMPULUNG
: I * O; TV' S

Indicii de utilizare a morilor de 
materii prime s-au situat, în anul 
trecut, în medie, la proporția de 
87 la sută din nivelul planificat, iar 
la morile de ciment — de 95 la sută. 
.Cauzele pierderilor de capacitate '! 
Unele, din' ele se datorează deficiep- .. 
ițelor Jințerpe — si gnume.functio-.". 
narea în condiții necorespunzătoare 
a concasoarelor. care determină ca 
alimentarea cu calcar, la dimensiunile

Cîteva cauze ale depășirii 
consumului :

® Lipsa de. etanșeitate a unor in
stalații din sectorul cuptoarelor ;

© Dereglarea neprevăzută a unor 
utilaie anexe si chiar oprirea, lor ac
cidentală ;

© Tolerarea indisciplinei tehnolo
gice. superficialitatea în efectuarea 
unor verificări tehnice, nerespectarea 
graficelor de reparații.

BOitlli
în functionarea electrofiltrelor 

persistă o serie de neajunsuri. Da
torită utilizării cu intermitentă a 
electrofiltrelor. anul trecut s-a pier
dut in atmosferă o cantitate de ci
ment pentru producerea căreia s-au 
consumat circa 75 MWh energie elec
trică. Analizind in structură cauzele 
funcționării defectuoase a electrofil

exprimate de cetățeni, pot și trebuie 
să se asocieze unitățile de control al 
oamenilor muncii în colaborare cu 
controlul muncitoresc, cu toate orga
nismele învestite cu atribuții în acest 

domeniu. Numai un asemenea mod 
superior de înțelegere a propunerilor 
făcute de cetățeni poate avea înrîu- 
riri dintre cele mai pozitive asupra 
întregii activități pe care consiliile 
populare sint chemate s-o desfășoare. 
Este, de aceea, de datoria birouri
lor și comitetelor executive ale con
siliilor populare de a descifra cu toa
tă rigoarea care anume comparti
mente ale activității lor nu funcțio

prevăzute, să fie inconstantă, ceea ce 
generează un consum exagerat de 
energie electrică. De asemenea, cali
tatea slabă a reparațiilor, precum si 
unele neajunsuri in respectarea dis
ciplinei tehnologice au făcut ca. în 
anul trecut, bunăoară, la morile de 
ciment să se înregistreze 5 212 ore- 
stationări neprevăzute în plus fată 
de anul 1976. Toate aceste mii de ore 
pierdute au dus la scăderea indicilor 
de utilizare a instalațiilor respective 
și, implicit, la creșterea consumului 
de energie.

Consecințele economice :
— 6 421 ore anul trecut si- 626 ore 

în două luni din acest an au stațio
nat cuptoarele pentru execuția unor 
reparații neprevăzute. Aproape incă 
1 000 de ore întreruperi se datorează 
opririlor neplanificate pentru repa
rarea anumitor instalații :

— Anul trecut, la fabricarea clin- 
cherului s-au consumat peste norme
le stabilite 259 000 mc gaz metan ;

— în vreme ce unul din cuptoare 
este acționat, de un motor de 125 kW, 
celelalte cuptoare, de aceeași capaci
tate, sînt dotate cu motoare de 
250 kW. Asemenea motoare electrice 
supradimensionate sînt și la alte in
stalații. ) 

trelor. se observă că o pondere ridi
cată. de circa 20 la sută, o deține de
pășirea limitei admise de oxid de 
carbon. O măsură pentru evitarea de
reglării neprevăzute a electrofiltrelor 
urmează să fie doar de acum înainte 
aplicată. Este vorba de înlocuirea 
parțială a echipamentului din interio
rul electrofiltrelor. cu prilejul repa
rațiilor planificate. De,ce s-a amînat 
traducerea în viată a acestei măsuri, 
care ar fi dus la prevenirea risipei 
de materie primă, de combustibil și 
energie electrică ?

nează întotdeauna cu rezultate bune, 
nu manifestă întreaga receptivitate 
față de problemele ridicate de cetă
țeni. iar pe baza acestei reexaminări 
să asigure promovarea unui stil de 
lucru dinamic, suplu, strîns legat de 
viață, de cerințele oamenilor muncii.

Bogatele învățăminte desprinse atit 
din campania electorală, cit si din re
centele conferințe pe județe ale 
deputaților — adevărate tribune ale 
democrației noastre socialiste în ac
țiune — au vitalizat activitatea con
siliilor populare, i-au imprimat un 
suflu proaspăt. înnoitor, menit să a- 
sigure creșterea tot mai substanțială 
a contribuției acestora la îndeplinirea 
sarcinilor economico-sociale pe acest 
an și pe întregul cincinal, dezvoltarea 
intr-un ritm mai accelerat a tuturor 
așezărilor tării și, pe această bază, 
ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

LA REGIONALA

DE CĂI FERATE CRAIOVA

Crește eficiența 
transporturilor

Desfășurîndu-și activitatea pe 
cuprinsul a șapte județe. Regio
nala de căi ferate din Craiova, 
unitate cu pondere deosebită in 
rețeaua de transporturi a tării, 
beneficiază de o dotare tehnică 
modernă, ilustrată prin gradul 
de dieselizare și electrificare 
care atinge 99,19 la sută, precum 
și de un fond de cadre tehnico- 
inginerești și de execuție bine 
pregătit, avind o bogată expe
riență. în mod firesc, pe primul 
plan al preocupărilor acestui pu
ternic colectiv de oameni ai 
muncii se află eforturile pentru 
valorificarea superioară a aces
tui considerabil potential. în 
acest sens, ing. Augustin Anghe- 
leanu, directorul general al Re
gionalei C.F.R. Craiova, ne-a 
spus că, anul trecut, principalii 
indicatori de plan au fost de
pășiți, iar rezultatele obținute 
în primele două luni ale acestui 
an dau garanția obținerii unor 
rezultate în muncă, la fel de va
loroase, pe măsura hărniciei și 
priceperii de care dau dovadă 
ceferiștii craioveni. Cifrele stau 
mărturie convingătoare acestei 
aprecieri. Astfel, bilanțul statis
tic pe lunile ianuarie și februa
rie arată o depășire de 1,83 la 
sută a indicatorului tone 
convenționale. Practic, au 
transportate cu 235 601

km 
fost 

tone 
mărfuri mai mult față de perioa
da corespunzătoare din anul 
trecut, în condițiile creșterii sub
stanțiale a vitezei comerciale a 
trenurilor de marfă. Revelator 
este și faptul că datorită gospo
dăririi mai judicioase a parcului 
de vagoane existent. printr-o 
utilizare mai rațională a capaci
tății vagoanelor și creșterea răs
punderii personalului muncitor 
față de sarcinile de plan a fost 
posibilă mărirea încărcăturii .sta
tice cu 1,42 la sută. De aseme
nea, prin fundamentarea mai 
judicioasă a planului de pro
ducție din acest an, folosirea 
mai rațională a capacităților de 
producție și de transport. îmbu
nătățirea regularității și siguran
ței circulației sarcina de creș
tere a productivității muncii a 
fost depășită cu 1.68 la sută, în 
timp ce prețul de cost s-a redus 
cu 1,32 la sută, realizîndu-se o 
economie de 2,3 milioane lei.

Colectivele de oameni ai mun
cii de la Regionala de căi fe
rate din Craiova depun eforturi 
stăruitoare și în vederea opti
mizării transporturilor, realiză
rii importantelor obiective de 
investiții prevăzute pentru 1978. 
Astfel. în scopul 
transconteinerizării. 
cele mai moderne 
transport, în 
deschide un 
riu în stația 
servi si zone 
cestei stații,.

în fotografie : într-una din 
„camerele de comandă" ale Re
gionalei de căi ferate Craiova.

extinderii 
unul din 

sisteme de 
an se vaacest

terminal provizo- 
Slatina care va 
de influentă a a-

Bi- "li . b.Su-Etica profesională obligă pe orice specialist să gîndească profund înainte de a lua o decizie
în urmă cu trei ani. cind s-a hotă- 

rit modernizarea fermei zootehnice 
a cooperativei agricole din comuna 
Afumați, județul Ilfov, toți factorii 
de răspundere angajați în această 
acțiune — direcția agricolă, proiec
tantul. banca agrieplă, constructorul 
— au fost animați, fără îndoială, de 
cele mai bune intenții. Aceleași bune 
intenții le nutresc și în momentul de 
față. Numai că. din păcate, bunele 
intenții nu s-au materializat totdeau
na in fapte.

Discuțiile în legătură cu această 
investiție au început chiar de la mo
dul în care a fost ea concepută. Coo
perativa agricolă din Afumați acea 
și, într-o anumită măsură, mai are 
și azi (vom vedea de ce) șase graj
duri vechi. înalte, friguroase Și ne
funcționale, construite in urmă cu 
mai bine de zece ani. De aceea, așa 
cum ne-au spus specialiștii coopera
tivei agricole, în 
primul rînd se 
impuneau anu
mite lucrări de 
termoizolare, de 
reparare a aco
perișului. Ni
meni, în propria 
lui gospodărie, 
nu își repară po
deaua — cu atit mai mult a- 
tunci cind pentru aceasta chel
tuiește citeva milioane de lei — 
înainte de a se uita in sus să vadă 
dacă nu-i plouă prin acoperiș. Cu 
toate acestea, prin documentația în
tocmită si aprobată de organele agri
cole din județul Ilfov, s-a prevăzut 
ca in cele sase grajduri vechi să se 
introducă adăpători automate, să se 
mecanizeze administrarea furajelor 
și să se facă numai mici lucrări de 
reparații la tencuială. Totodată, s-a 
stabilit să se construiască o mater
nitate nouă pentru viței, cu încălzire 
centrală, căldura urmînd să fie asi
gurată de la centrala termică a fer
mei legumicole din apropiere. După 
calculele făcute, valoarea totală a lu
crărilor de investiții însuma cinci mi
lioane lei.

De ce a fost gîndită în felul acesta 
modernizarea fermei din Afumați ? 
..Așa era atunci tehnologia, ne-a 
spus tovarășul Gheorghe Liciu, di
rector adjunct al direcției agricole 
județene. Apoi, dacă se prevedeau 
și alte lucrări, cheltuielile ar fi fost 
prea mari și se depășea investiția 
specifică admisă". Iată si opinia 
proiectantului. „Desigur, vechile graj
duri aveau nevoie de multe repa
rații. ne-a precizat tovarășul Aron 
Răceanu, directorul oficiului jude
țean de îmbunătățiri funciare și pro
iectări construcții agricole. Dar tre
buia să ne încadrăm în limitele unei 
anumite investiții specifice. Ade
vărul e că la vechile grajduri nu 
am făcut decit o cirpeală, in limita 
fondurilor aprobate".

Așadar, se conturează o primă 
concluzie. Specialiștii din diferitele 
organe agricole iudetene știau că in
vestiția de la Afumați nu este bine 
orientată. Totuși, au lăsat lucrurile 
să meargă mai departe, iar acum își

PRIN MODERNIZAREA FABRICAȚIEI
O De la începutul anului, în unitățile industriale argeșene au fost 

introduse în fabricația de serie peste 250 de produse noi și reproiectate. 
Ele se caracterizează prin performanțe tehnico-funcționale superioare, un 
înalt grad de finisare, aspect estetic plăcut, precum și prin consumuri 
specifice de materii prime și energie mult diminuate în comparație cu 
vechile produse.

• în cadrul întreprinderii mecanice pentru agricultură și industrie 
alimentară Arad toate produsele au fost supuse unei minuțioase „radio
grafii" tehnice. Această acțiune a dus la ridicarea performanțelor produ
selor realizate aici și la reducerea consumurilor de materii prime, econo- 
misindu-se, de la începutul anului și pînă acum, mai mult de 100 tone 
de metal.

• Recent, la Combinatul industrial pentru construcții de mașini Bis
trița s-a introdus in fabricația de serie un nou produs : filtrul cu saci 
C.I.C.M. tip F3 — I.C.S.P.M., cu o suprafață de filtrare de 100 mp. Noul 
produs se caracterizează printr-o greutate specifică optimă, un consum 
redus de energie electrică -și un randament de desprăfuire ce se ridică, 
în regim de funcționare, la 98 la sută. Acest nou și complex utilaj este 
complet automatizat.

DEPĂȘIRI LA PRODUCȚIA FIZICĂ
• Colectivul de la instalația de îngrășăminte complexe din cadrul 

Combinatului chimic Craiova a îndeplinit, cu două săptămîni mai de
vreme, sarcinile de producție și livrări din primul trimestru al anului. 
Succese similare au raportat și 'colectivele altor nouă instalații de pe 
platforma combinatului craiovean. S-au creat, astfel, condiții pentru a 
se obține, peste plan, pînă la sfîrșitul lunii martie, o cantitate .de 
cel puțin 25 000 tone de diferite sortimente de îngrășăminte chimice.

© în cele două luni și jumătate din acest an, metalurgiștii din centrul 
muncitoresc Nădrag au livrat suplimentar economiei naționale 500 tone 
laminate finite pline, chimiștii de la întreprinderea „Azur" aproape 200 
tone produse macromoleculare și importante cantități de lacuri și vop
sele, iar colectivele de ceramiști din Jimbolia și Lugoj au trimis șantie
relor de construcții, peste sarcinile de plan, aproape o jumătate milion 
cărămizi și blocuri ceramice.

LIVRĂRI SUPLIMENTARE LA EXPORT
• Oamenii muncii din unitățile industriale sucevene au livrat în plus 

economiei naționale, în perioada care a trecut din acest an, o producție- 
marfă în valoare de peste 30 milioane lei. Este demn de menționat că, 
in același interval de timp, volumul livrărilor la export a sporit, față de 
sarcinile inițiale, cu 5,2 milioane lei valută.

Q Colectivul întreprinderii de sticlărie din orașul Gherla și-a asumat 
în acest an sarcini sporite la export : de patru ori mai mari decit in 
anul trecut. în primele două luni ale anului, planul la export a fost 
depășit cu 4 la sută.

O Preocupările constante ale colectivului de Ia întreprinderea de piele 
și marochinărie „13 Decembrie" din Sibiu în vederea înnoirii, diversifi
cării și îmbunătățirii calității produselor au creat condiții pentru depă
șirea planului la export, în perioada care a trecut din acest an, cu un 
milion lei valută. Pînă la sfîrșitul primului trimestru al anului — se esti
mează în întreprindere — aceste depășiri se vor ridica la 1,5 milioane 
Ici valută.

declină orice răspundere, invocă pre
vederile unor acte normative. Desi
gur, investiția specifică trebuia res
pectată ; nu le-a cerut mmeni să 
inculce legea. Există însă o etică 
profesională care îl obligă pe orice 
specialist să gîndească aprofundat 
înainte de a lua o decizie. în cazul 
de față să caute și să găsească cele 
mai bune soluții pentru ca banii coo
perativei agricole să fie investiți cu 
folos.

Să vedem, în continuare, cum au 
decurs lucrările. Multe din greutățile 
întîmpinate în prezent de cooperati
va agricolă din Afumați ar fi fost 
evitate 'dacă Trustul de construcții 
Ilfov respecta contractul încheiat, 
dacă lucrările erau efectuate la un 
nivel calitativ corespunzător și ter
minate la data stabilită, adică in luna 
octombrie 1976. Dar constructorul, în 
loc să termine și să dea în funcțiune in 

Cu procese-verbale și justificări lucrările de 
modernizare a fermei de vaci de la C.A.P. 

Afumați-llfov nu se pot finaliza

primul rînd noua maternitate, s-a 
grăbit să spargă acoperișurile vechi
lor grajduri pentru a instala... cana
lele de ventilație. în plus, prin spar
gerea pereților de la capetele graj
durilor și montarea unor uși mari, 
greu de minuit. prin care să poată 
intra o remorcă pentru transportul 
mecanizat al furajelor (este adevărat, 
așa se prevăzuse în proiect), grajdu
rile sînt mult mai friguroase decit 
înainte de modernizare, ceea ce in
fluențează nefavorabil producția de 
lapte. Totodată, întrucît noua mater
nitate nu putea fi folosită, vițeii ți
nuți în grajduri s-au îmbolnăvit in 
timpul iernii, iar o parte au murit. 
„Rezultatele obținute in cele trei 
grajduri modernizate sînt mai slabe 
decit înainte, ne-a spus tovarășa Ana 
Stoian, șefa fermei zootehnice. Pro
ducția de lapte a scăzut, vițeii se îm
bolnăvesc mai frecvent".

De altfel, noua maternitate nu poa
te fi folosită nici în prezent, deși 
construcția propriu-zisă s-a terminat 
de peste un an și a inceput chiar să 
se degradeze. Și aceasta pentru că, 
oricit ar părea de ciudat, după ce in 
noua clădire s-au montat toate in
stalațiile, după ce s-au executat re
țelele termice externe, constructorul 
nu a mai făcut racordul la centrala 
termică. De ce? „După cite-mi amin
tesc au fost niște discuții cu privire 
Ia capacitatea centralei termice și Ia 
finanțarea unor lucrări, ne-a spus 
tovarășul Nicolae Ionescu. inginer 
șef al Trustului de construcții Ilfov. 
Adevărul este însă că lucrările au in- 
tîrziat din cauza noastră".

„Odiseea" acestei investiții nu se 
oprește insă aici. Deși lucrările nu 
erau terminate. în luna octombrie a 
anului trecut constructorul părăsește 
șantierul. Motivele acestei hotăriri 
sint puțin plauzibile : ba că vechiul 

proiect se modifică, ba că constructo
rul are obiective la care poate lucra 
ș.a.m.d. între timp, la sucursala ju
dețeană a băncii agricole dosarele cu 
procese-verbale și acte constatat!ve 
au început să devină tot mai volu
minoase. Din toate acestea reiese sti
lul de lucru defectuos atit al direcției 
agricole județene, care a tolerat tără
gănarea lucrărilor pe acest șantier, 
cit și al sucursalei băncii agricole, 
care avea obligația să urmărească 
mult mai stăruitor cum se finalizea
ză investiția.

Adăugăm însă că. înainte de termi
narea vechilor lucrări, la Afumați a 
apărut o problemă nouă cu privire la 
modernizarea fermei de vaci. Astfel, 
in luna aprilie 1977 se stabilește ca 
ferma de vaci să fie modernizată 
„intr-un stil mai modern", adică in 
vechile grajduri să se mecanizeze și 
evacuarea dejecțiilor, să se introducă 

instalații de muls 
mecanic, iar in 
incinta sectorului 
zootehnic să se a- 
menajeze dru
muri asfaltate. 
De data aceasta, 
valoarea lucrări
lor de investiții 
se majorează la 

7.8 milioane lei. Nimeni nu mai
pune însă problema fondurilor
ce urmează să fie cheltuite in
plus de cooperativa agricolă și toa
te organele agricole județene își dau 
avizul pentru întocmirea proiectului 
de execuție. Nu punem în discuție 
eficienta noilor investiții. Proble
ma este alta. în cele trei grajduri, 
pe care constructorul le-a mai 
modernizat o dată, au fost turnate 
podele din beton. Or, pentru mon
tarea instalațiilor de evacuare a 
gunoiului din grajduri, betonul tur
nat anul trecut ar trebui să fie spart
anul acesta, fapt despre care pînă 
acum nici proiectanții. nici cei de la 
organele agricole județene, nici cei 
de la bancă nu prea îndrăznesc să 
vorbească. Așa că. deocamdată, s-a 
hotărit să se introducă instalații de 
evacuare a dejecțiilor numai in trei 
grajduri pe care constructorul încă 
nu le-a modernizat, iar celelalte trei 
să rămînă cum sînt.

Cooperatorii din Afumați vor chel
tui deci citeva milioane de lei pen
tru a avea trei grajduri moderne, iar 
trei aproape moderne, dar toate 
foarte răcoroase in timpul iernii. Și 
aceasta numai dacă Trustul de con
strucții Ulov va termina lucrările la 
noul termen stabilit. Altfel, s-ar pu
tea să apară o tehnologie și mai mo
dernă. Și atunci ?

în final, o problemă de ordin mai 
general. Anul acesta, în județul Ilfov 
sint numeroase obiective de investi
ții a căror construcție nici nu a în
ceput, deoarece Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare nu a 
asigurat încă proiectele directoare 
pentru fermele de vaci și complexele 
de îngrăsare a tineretului taurin. 
Pină cind se vor tergiversa lu
crurile ?

Ion TEODOR
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Vînăto- 
rească, dar 
adevărată

Filiala Asociației vînătorilor 
pescarilor sportivi din Constan
ta și-a creat din acțiunea de 
ocrotire și înmulțire a faunei o 
faimă care o întrece pe cea a 
trofeelor obținute de membrii ei. 
Dar acest lucru — și nu e po
veste vînătorească — nu „lezea
ză11 proverbialul orgoliu al aces
tora. Ca dovadă, din crescătoria 
proprie de la Murfatlar, pădurile 
județului au fost populate în ul
timii cinci ani cu mii și mii de 
fazani, la care se adaugă alte 
mii de pui de fazan pentru fon
duri de vînătoare din județele 
Tulcea, Brăila. Ialomița și Mu
reș. Nu au fost neglijate nici 
căprioarele și nici iepurii, care 
s-au „ospătat" în timpul iernii 
cu zeci de tone de fin. frunzare 
și spărturi de grăunte puse în 
locuri si adăposturi, anume a- 
menajate în păduri. Motiv în 
plus ca acest gest al vînători
lor constănțeni să-i „molipseas
că" și pe alții întru protecția na
turii.

si

!
I

I

I

„Risipitorul"
Casa lui Nicu Gheorghe din 

Huși seamănă, mai degrabă, cu 
un magazin de obiecte electro- 
casnice. Să le facem... inventa
rul : 2 aparate de radio, 3 te
levizoare, 2 frigidere, 1 reșou, 
1 încălzitor mare pentru apă, l 
aspirator, o mașină de spălat 
rufe, 2 radiatoare de mare pu
tere și... 27 de becuri ! Văzind 
că plătește prea mult pentru 
consumul (citește risipa) de e- 
nergie electrică, Nicu Gheorghe 
s-a gindit să modifice contorul. 
Prins cu ocaua mică, va trebui 
să-și „modifice" acum și obi
ceiul de a risipi prea mult cu
rent, pentru a nu mai fi... cu
rentat la pungă.

I Cum le-a stat
I norocu-n 
cale

I
I
I
!

Cinci oameni în toată firea, 
de meserii diferite, dar fără să 
le practice — pe numele lor Da
mian Dumitru, Spînu Aurelian, 
C. Murarețu, Gani Nicolae și 
Chiscoci Ion — au încins horă 
mare în camera 604 a hotelului 
„Delta" din Tulcea. Pentru „dis
creție" au 'făcUt-d fără 'muzică 
și fără să deranjeze oaspeții ho- . 
telului cu niscai geamparale sau 
vreo sîrbă dobrogeană. Horă 
mare, dar la... barbut. în joc — 
21 000 lei. Dar tocmai cind le 
era lumea mai dragă și le sfî- 
rîiau miinile și zarurile, n-au 
mai apucat să afle care-i „noro
cosul", pentru că a apărut mili
ția. De data aceasta, „norocul" 
s-a numit cîte 2 și 3 luni închi
soare contravențională pentru 
fiecare, plus confiscarea mizei.

! L-a dat de gol 
cumătră 
vulpe

Deși la cei 29 de ani ai săi 
avea destule condamnări la ac
tiv și ar fi trebuit să se 
mințească, să se apuce de

I

cu- 
o 

muncă cinstită, Gheorghe Far
caș de prin județul Alba s-a 
pripășit deunăzi cu ginduri ne
curate prin orașul Bistrița. Dar 
se vede treaba că năravul din 
fire n-are lecuire, de vreme 
ce a ochit în locuința Otiliei F. 
blănuri de vulpe, pe care a în
cercat să le facă nevăzute. Sur
prins de gazdă, a încercat să 
dispară, lovind-o. La strigătele 
victimei, vecinii și alți cetățeni 
l-au prins pe făptaș și l-au dus 
la miliție.

1
Dintr-o
curiozitate

Pe străzile orașului Deva pu
tea fi inlilnită o anume Cornelia 
Căldărar, îmbrăcată in haine po
nosite. apelind la mila trecători
lor. Pină deunăzi, cind un re
prezentant al ordinii publice a 
ținut să se convingă personal cit 
de „nevoiașă" este individa res
pectivă. „Curiozitatea" 
soldat cu o 
„nevoiașei", care iși plimba pe 
străzi lenea și necinstea din 
care iși făcuse o profesie, 
găsit o sumă mare de

lui s-a
surpriză : asupra

i
i

I

s-a 
bani. 

După ce a fost sancționată con
form Decretului 153/1970, foto
grafia cu chipul său si cu citeva 
pungi pline cu bani a fost afi
șată la gazeta de stradă „Reflec
tor", însoțită de apelul : „Cetă
țeni, nu încurajați asemenea le
neși".

I

Tot frăteste! » »
A fost înaintat procuraturii 

dosarul in cauza penală privind 
pe frații Iordan și Ștefan Rai- 
ciu. Nu este prima dată cind 
cei doi frați sînt chemați să dea 
seamă in fața legii pentru fap
tele lor. Dar mai întii să vedem 
cine sînt ei. Amîndoi locuiesc 
în comuna Chiajna. Amindoi 
sînt de meserie șoferi, la ace
eași unitate : Autobaza 2 Giu- 
lești. într-o noapte, folosind in 
mod nepermis unul din camioa
nele 
s-au dus la ferma cooperativei 
agricole Letca Nouă, de unde 
au încărcat 18 porci, pe care 
urmau să-i vîndă. N-au mai a- 
pucat, fiind interceptați de or
ganele de miliție, răsplata pen
tru faptele lor impărțind-o tot... 
frățește.

autobazei (22—B—8125)
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Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinleii"

I
I

A asigura o legătură organică a 
învătămintului cu producția încît ti
nerii. la absolvirea școlii, să se poată 
integra într-o perioadă cît mai scurtă 
în producție, să-și poată aduce o 
contribuție efectivă la dezvoltarea 
generală a societății noastre. Această 
sarcină pusă de secretarul general 
al partidului nostru în fata școlii a 
devenit, la Liceul nr. 1 energetic din 
Cluj-Napoca. mai mult decit o cerin
ță. Ea și-a găsit materializarea într-o 
activitate foarte bogată, care a făcut 
din acest 
cu 1400 de 
depozitarul 
experiențe 
roase, un 
înaintat in 
tul legării i 
a învătămintului 
de viață, de nece
sitățile construc
ției socialiste.

Propunîndu-ne. 
în rîndurile de 
față, să punem in 
lumină cîteva ele
mente ale acestei 
experiențe. vom 
nota, înainte de 
toate, activitatea 
rodnică a micro- 
întreprinderii, or
ganizată în in
cinta școlii, cu 
tușerie. confecții 
prelucrări mecanice si bineînțeles de 
energetică și electrotehnică, funețio- 
nind după principii asemănătoare 
oricărei întreprinderi industriale.

în timpul vizitei noastre îi întîl- 
nim aci pe elevii din treapta I de 
liceu. Lucrează sub îndrumarea mai
ștrilor instructori. în condiții de teh
nicitate și de eficiență ridicată. între 
produsele pe care le fabrică se nu
mără tablouri electrice de distribu
ție, cutii de automatizare pentru ilu
minat public și alte echipamente 
electrotehnice, destinate unor benefi
ciari din industria energetică. Anul 
trecut, valoarea produselor realizate 
s-a ridicat la aproape 4 milioane 
lei, iar beneficiile la 1,3 milioane. 
Producția anului în curs, plani
ficată aproximativ la aceeași valoare, 
este de pe acum asigurată cu con
tracte de desfacere. Microîntreprin- 
derea este atît de solicitată încît 
unii beneficiari au trebuit să fie re
fuzați din lipsă de capacitate.

în afara lucrărilor contractate, 
microîntreprinderea are, ca un prin
cipal beneficiar, însuși liceul (nemai- 
vorbind de faptul că și veniturile pe 
care le realizează slujesc dotării 
acestuia). Aici s-au executat și se 
execută cea mai mare parte a apa
raturii pentru laboratoarele și cabi
netele ce funcționează la principalele 
discipline. Vizitind laboratoarele ne 
dăm seama de rezultatele excelente 
ale acestui principiu. într-adevăr. pe 
baza autodotării a putut fi asigurată

Liceul dispune de un cabinet bine 
dotat și pentru studiul științelor so
ciale. Ceea ce ni s-a părut demn de 
remarcat este nu atît faptul că fie
care elev are la îndemînă. la pupi
trul său. pentru fiecare temă din 
program, tot materialul de studiu ne
cesar — documente de partid, grafi
ce. date la nivel national și la ni
velul județului — deși și acest fapt 
este notabil — ci mai ales preocu
parea pentru aplicarea practică a 
cunoștințelor teoretice prin analize

liceu, 
elevi, 
unei 

valo- 
punct 
fron- 

strinse Laboratoarele școlii
utilate de elevi

O experiență interesantă în legarea învătămintului de producție la 
Liceul energetic din Cluj-Napoca

ateliere de lăcă- 
metalice. sudură,

o bogată înzestrare a laboratoarelor 
și cabinetelor — în număr de 20, care 
își pot îndeplini astfel rolul impor
tant ce le revine în îmbinarea cu
noștințelor teoretice cu practica. Nu
mai pentru fizică, de pildă, au fost 
create patru laboratoare, cu profile 
diferite. Unicatele de aparatură di
dactică au fost multiplicate în așa 
fel încît fiecare elev, de la pupitrul 
lui. are posibilitatea să execute ex
periențele în același timp cu profe
sorul. Se realizează în acest mod, 
cum preciza directorul scolii, ing. 
loan Ursu, însușirea cunoștințelor 
predate prin descoperirea de către 
fiecare elev a fenomenului studiat. 
Aparatura și simulatoarele sînt per
fecționate și modernizate de la an la 
an. astfel că cel ce a absolvit liceul, 
să zicem cu trei ani în urmă, cu greu 
va recunoaște locul și aparatura la 
care a lucrat. E vorba deci de în
noirea continuă atît a producției, cit 
și a procesului de cunoaștere la ni
velul cerințelor tehnicii și tehnolo
giilor avansate.

sinilor și utilajelor, a rețelelor elec
trice, ca si a celor de apă, caiializ-re 
și sanitare sînt executate de elevi, 
firește, sub îndrumarea cadrelor di
dactice. Cei din treapta a Il-a își 
dezvoltă pregătirea practică și ia ca
drul întreprinderii de rețele electri
ce. precum și in hidrocentralele elec
trice de pe Someș, unde își desfă
șoară peste 80 la sută din activitatea 
productivă, lucrînd de sine stătător, 
ca orice muncitor.

Dar despre calitatea și eficiența 
pregătirii pentru 
muncă și viață a 
elevilor, realizată 
în cadrul liceului 
vorbesc cel mal 
bine comportarea 
lor. rezultatele pe 
care le obțin in 
activitatea prac
tică — in timpul 
școlii și după ab
solvire.

— Absolvenții 
liceului — aflăm 
de la profesorul 
Emanoil Pătruță, 
director 
reușesc, 
porție de 70 
sută, 
mintul politehnic 
de specialitate, 
intră în producție

adjunct, 
în pro- 

la 
în învăță-

de caz pe probleme de eficientă eco
nomică ; datele acestor probleme sînt 
reale, extrase din activitatea atelie
relor microîntreprlnderii. soluțiile 
slujind efectiv în procesul de pro
ducție. Astfel, cu ajutorul elevilor a 
fost analizată structura costurilor 
produselor puse în fabricație, 
bilindu-se prin ce modalități
poate obține reducerea acestora. Ele
vii au participat cu mult interes și 
la asemenea acțiuni organizate in 
cadrul cabinetului de științe sociale, 
cum sînt întocmirea unui dicționar 
de cunoștințe economice cu termeni 
extrași din lecțiile studiate, realiza
rea unei colecții de diapozitive a 
principalelor obiective economice 
construite în județ în actualul cinci
nal etc. acțiuni din care a 
și o îmbogățire a zestrei 
tului.

Pregătirea multilaterală a
se desăvîrșește și în cadrul acțiunilor 
de autogospodărire : toate lucrările 
de întreținere și exploatare a apara
turii de care dispune școala, a nla-

rezultat 
cabine-

elevilor

iar pentru cei ce 
s-au primit aprecieri dintre cele mai 
bune asupra calificării lor.

Pregătirea profesională se îmbină 
indisolubil cu cea culturală, cu edu- 

.catia patriotică. Centrul de pregătire 
pentru apărarea patriei din cadrul 
liceului deține de trei ani consecutiv 
locul întîi pe județ. 12 formații ar
tistice ale elevilor liceului au fost 
premiate în faza municipală a Festi
valului „Cîntarea României", iar trei 
formații în faza județeană. Cîteva 
creații ale membrilor cenaclului li
terar al elevilor au fost premiate 
în scoală se desfășoară o bogată ac
tivitate sportivă.

Sînt tot atîtea roade ale orientării 
imprimate de partid învătămintului, 
transpuse în viață de un corp didac
tic competent și entuziast, profund 
atașat nobilei misiuni de modelare 
a personalității viitoarelor generații 
de constructori ai socialismului.

Ada GREGORIAN 
Alexandru MUREȘAN

„ZILELE CULȚURU BULGARE^

Momente muzicale
în această săptămî- 

nă, la București, Plo
iești. Brașov. Cluj- 
Napoca. în cadrul „Zi
lelor culturii bulgare", 
publicul din tara noas
tră are prilejul să a- 
precieze valorile artei 
muzicale bulgare, să 
se intîlnească cu muzi
cieni de prestigiu din 
tara vecină si priete
nă. Este prezent Corul 
mixt al Radiodifuziu
nii — un excelent 
grup condus si instruit 
de binecunoscutul diri
jor Mihail Milkov. O 
formație cu o bogată 
activitate concertistică. 
cu înregistrări de lar
gă audientă, cu un 
repertoriu care se în
tinde de la pagini pre
clasice — Palestrina. 
Orlando di Lasso. Has
sler, Monteverdi — 
pînă Ia prelucrări de 
cîntece populare, la 
piese moderne. O for
mație in care se dis
ting voci puternice, 
frumos timbrate, par
tide vocale lucrate cu 
minuțiozitate, convin
gătoare cînd parcurg 
opus-url de Bach. 
Haendel. cînd deapănă 
partiturile semnate de 
Todor Popov („Horă") 
sau Dimităr Petkov 
sau Aleksandăr Tanev. 
Mircea Neagu.

Este prezentă, de a- 
semenea, Orchestra 
simfonică a Radiodifu
ziunii bulgare, avînd 
la pupitru pe Vasil 
Ștefanov, artist al po
porului. directorul si 
dirijorul ansamblului. 
Un reputat colectiv

simfonic care a colabo
rat de-a lungul anilor 
cu Sviatoslav Richter, 
David Oistrah, Nicolai 
Ghiaurov. Pierre Co
lombo. Janos Feren- 
csik. a imprimat peste 
28 000 de minute de 
muzică, a propus me
lomanilor din Bulgaria, 
din Franța. R. F. Ger
mania. Uniunea Sovie
tică interesante tălmă
ciri. un repertoriu va
riat. in care .se alătură 
Beethoven. Schumann.

Mussorgski. Stravinski, 
Hindemith. Stoianov. 
Vladigherov.

Concertul bucures- 
tean a debutat cu 
Studiu diafbnic de 
Krasimir Kiurciinski, 
o lucrare clar construi
tă. o arhitectură rigu
roasă. clasicizantă, un 
limbai orchestral colo
rat (ne amintim de 
fugato-ul din final), 
bine susținut de o te
meinică cunoaștere a 
tehnicii instrumentale. 
A urmat Concert ul 
pentru pian și orches
tră de Dimităr Hristov 
— o compoziție care 
servește din plin solis
tul : am apreciat vir
tuozitatea pianistei Mi
lena Mollova, forța,

capacitatea sa de a da 
nuanțele cuvenite fie
cărei idei, de a echili
bra planurile sonore. 
O compoziție în care 
autorul propune clar, 
direct, un zig-zag sti
listic. de la Ceai- 
kovski. Șostakovici Ia 
Haciaturian, pină la 
învesmîntarea orches
trală a unei melodii de 
factură populară, pînă 
la un moment solistic 
cameral plin de ro
mantism. Pare să de
monstreze că stăpî- 
neste stiluri diferite.1 
că știe să antreneze 
toate compartimentele 
orchestrale, că poate 
clădi cu ajutorul unei 
celule motivice pene
trante. așa cum s-a 
auzit de la bun în
ceput. un edificiu so
nor.

Orchestra simfonică 
a Radiodifuziunii bul
gare, dirijată de Vasil 
Ștefanov, a dat o 
interpretare aparte și 
Simfoniei a Vl-a în 
si minor de Ceaikovski 
Am ascultat astfel o 
„Patetică" în care idei
le, temele, valsul din 
Allegro con grazia sau 
tarantela. marșul sau 
acel strigăt grav din 
Adagio lamentoso au 
fost cuprinse intr-o 
desfășurare de forță 
impetuoasă, cu mar
carea evidentă a con
trastelor. cu sublinie
rea într-adevăr pate
tică a momentelor cul
minante.

Smaranda
OȚEANU

„ROMÂNIA-FILM" prezintă ■.
„E ATÎT DE APROAPE FERICIREA"

O producție a Casei de filme „Numărul Patru"
Scenariul: Constantin Stoiciu. Regia : Andrei Cătălin Băleanu. Imaginea: 
Florin Paraschiv, Valentin Popescu. Muzica: Radu Goldiș, Decoruri: 
Nicolae Edulescu. Costume: Gabriela Lăzărescu. Cu: Diana Lupescu, 
Albert Kitzl, Margareta Pogonat, Constantin Diplan, Petre Gheorghiu, 
Alexandru Georgescu, Dana Dogaru, Gheorghe Visu, luliu Popescu. 
Rodica Negrea și Victoria Mierlescu. Film realizat în studiourile 

Centrului de producție cinematografică „București”

m m @ eh m m ibi
(Urmare din pag. I)
capete b viziune nouă în această 
problemă esențială pentru progresul 
nostru viguros în industrie, pentru 
adîncirea laturilor calitative ale ac
tivității economice. în strînsă core
lație cu aceste cerințe se cere 
realizat, la un nivel mai ridicat, .în
suși sistemul de pregătire economică 
și tehnică a președinților consiliilor 
oamenilor muncii, a reprezentanților 
muncitorilor in aceste organisme de 
conducere democratică.

— Pornind de la preocupările no
tabile pentru calificarea și ridicarea 
calificării oamenilor muncii', ce ac
țiuni ar trebui întreprinse de către 
organele șl organizațiile de partid 
pentru antrenarea mai largă și mai 
angajată a acestora la creația teh
nico-științifică de masă ?

— Tot mai mulți muncitori sînt 
atrași nemijlocit în procesul de crea
ție tehnico-științifică, alături de ca
drele inginerești. Prin organizațiile 
de partid și sindicale, desfășurăm o 
largă activitate pe această linie, dar, 
este adevărat, am acordat un interes 
sporit mai ales colectivelor de inova
tori. Eforturile pe care le depunem 
în momentul de față sînt orientate 
tocmai spre lărgirea sferei de parti
cipare a oamenilor la folosirea nou
tăților tehnice și la crearea lor prin

® SALAJ. în cadrul „Decadei 
culturii cehane", acțiune în
scrisă în Festivalul național 
„Cîntarea României", la Casa 
orășenească de cultură din Cehu 
Silvaniei s-a deschis o expozi
ție a artizanilor amatori. Prin
tre exponate : miniaturile arhi
tecturale ale lui Alexandru 
Blaga, țăran cooperator din Na- 
dișu Român, înfățișînd vechi 
locuințe românești din satele din 
zonă. (Ion Mureșan) © IALO
MIȚA. Cu prilejul comemorării 
a 90 de ani de la răscoalele ță
rănești de la 1888, care au avut 
o mare amploare în satele de pe 
malul Dunării și Ialomiței, Co

energia și inteligența proprie, unul 
din rezultatele remarcabile consti- 
tuindu-1 expoziția județeaijă de crea
ție tehnică (cele mai reprezentative 
exponate urmează a fi prezentate la 
Expoziția națională a creației tehni- 
co-științifice).

® n ® n s m m
și consiliile oamenilor muncii urmă
resc modul cum specialiștii rezolvă, 
pînă la capăt, problemele.

— După cite cunoaștem, comitetul 
județean de partid organizează lunar 
schimburi de experiență vlzind popu
larizarea experienței înaintate inEmulație permanentă a creației tehnico-științifice originale

Interesantă este și inițiativa colec
tivului de la Combinatul petrochimic 
Borzești, unde s-a înființat o „carte 
albă", în care sînt înscrise problemele 
tehnice nesoluționate și numele celor 
cărora le-au fost repartizate spre re
zolvare. Multe din cadrele tehnico- 
inginerești și-au alăturat, în procesul 
de realizare a sarcinilor respective, 
maiștri și muncitori. Acest mod de 
lucru este practicat și de alte colec
tive de întreprinderi. Dar, din păcate, 
nu peste tot organizațiile de partid

producție, precum și in domeniul 
creației tehnico-științifice. Ați putea 
releva citeva concluzii privind meto
dologia de lucru a organizațiilor de 
partid în vederea creșterii eficientei 
acțiunilor pe care le întreprind ?

— Foarte pe scurt, aș afirma că se 
pune cu acuitate problema unei 
munci politice mai concrete, deci 
mai diferențiate in funcție de 
factorii de care depind creșterea ran
damentului muncii și a dotării teh
nice, de obiectivele promovării pro

gresului tehnico-științific. îndeo
sebi discuțiile care se organi
zează, propaganda vizuală, emi
siunile stațiilor de radioampli
ficare, articolele de la gazetele 
de perete trebuie să aibă într-o mă
sură șl mai mare adresă directă la 
om. să se bizuie pe calcule precise, 
să convingă, dar și să combată men
talități și practici anacronice, tendin
țele de pasivitate, rutină și forma
lism. încetățenirea unui asemenea 
stil de lucru eficient, asigurarea con
tinuității în munca politico-educativă 
constituie, de altfel, obiective princi
pale ale schimburilor de experiență, 
ale întregii noastre activități de în
drumare și control.

Succesul acțiunilor desfășurate în 
domeniul la care ne-am referit și 
mai ales în cadrul „Ecotehnicii" 
depinde, de asemenea, de une
le modificări de optică, de con
cepție, de schimbarea viziunii 
nu numai a unor specialiști și 
tehnicieni, ci și a masei personalului 
muncitor cu privire la efortul propriu 
ce se cere fiecăruia — ca o problemă 
de conștiință, de responsabilitate și 
spirit revoluționar — în direcția lăr
girii orizontului de pregătire și cul
tură, a unei participări directe și ac
tive la crearea și promovarea progre
sului tehnico-științific pe toate pla
nurile.

mitetul județean U.T.C. Ialomița, 
în colaborare cu filiala Ialomița 
a Arhivelor statului, cu Muzeul 
județean și cercetători din Ca
pitală, organizează, timp de o 
lună, un simpozion itinerant în 
principalele centre ale răscoa
lei : Ciocănești, Miloșești, Vlad 
Țepeș și Ulmu. (L. Ciubotarii) 
® GORJ. Sub genericul „Oas
peți dragi în mina noastră", clu
bul muncitoresc din orașul Mo- 
tru a organizat, recent, în sala 
de apel de la mina Lupoaia, un 
program cultural-artistic cu par
ticiparea formațiilor locale și a 
unor artiști profesioniști. „Sub

flamura partidului, creștem 
odată cu țara" — se intitulează 
expoziția de artă fotografică 
deschisă, în aceste zile, la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
din Tg. Jiu, (Dumitru Prună) • 
MURES. Sala festivă a Institu
tului de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș găzduiește. în 
aceste zile, expoziția artiștilor 
plastici amatori din județ. în 
municipiul Tg. Mureș a avut loc 
recent o consfătuire metodică 
județeană cu instructorii bri
găzilor artistice, cercurilor șl 
cenaclurilor literare, formațiilor 
de teatru și montaje și a reci

talurilor de poezie. (Gh. Giur
giu) • ARGEȘ. Timp de două 
zile, brigăzile artistice din co
merț. cooperație- și turism din 
județele Prahova, Dîmbovița,

CARNET CULTURAL

Olt, Mehedinți, Vilcea. Gori, 
Dolj, Caraș-Severin și Argeș 
s-au întrecut, la Casa de cul
tură din Pitești, în cadrul celei 
de-a Il-a ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României". în 
comunele Săpata. Birla, Un
gheni, Izvotu și Mioarele se 
desfășoară, sub genericul „Sub

In laboratorul de spectrografie al Institutului de cercetări șl proiectări pentru 
minereuri neferoase din Baia Mare

Tragedia dezrădăcinării

„EMIGRANT!!"
Televiziunea ne-a 

prezentat. în sfîrșit, și 
cea de-a doua parte a 
unui film zguduitor, 
intîmpinat cu justifi
cat interes de critică 
si de marele public. 
Părăsirea Suediei na
tale, întregul infern al 
unei călătorii către o 
himerică pace sufle
tească. la adăpost de 
orice griji, ce făceau 
obiectul întîii părți a 
ecranizării — după un 
roman de Wilhem Mo
berg — intitulată Emi- 
granții, se continuă în 
„Lumea nouă". Nara
țiunea se preocupă a- 
cum. după cum su
gerează titlul, de a- 
șezarea. de întemeie
rea propriu-zisă a ti
nerei societăți.

Plasată în Minneso
ta anului 1850. acțiu
nea acestei ultime 
părți a filmului echi
valează cu un epilog 
al tragicei „înrădăci
nări" într-un pămint 
străin, pe ale cărui ho
tare pînă și merele de 
acasă devin acre : rupt 
din pomul cu primele 
lui roade si oferit 
Kristine!,' în ■ ceasul 
din Urmă al vieții ei. 
fructul nu-și mai păs
trează gustul originar, 
suedez. Ce s-a ales din 
călătoria peste ocean ? 
O fotografie de album, 
o mină de copii rămași 
singuri într-o lume în 
fierbere, neputînd rosti 
nici măcar cuvintele 
unei scrisori laconice, 
purtătoare de vești 
triste, necesare spre a 
fi înțelese de oamenii 
din patria de baștină.

O întrebare devine 
dintr-o dată 1 inevi
tabilă. Au cunoscut 
Kristina și soțul ei.

Karl Oskar, fericirea 
mult rîvnită ? Nici pe 
departe, deși, compu- 
nînd o scrisoare pen
tru Suedia, un anume 
domn Anderssen men
ționa că tatăl copiilor 
a murit „liniștit". De
sigur, nu poate fi vor
ba decît cel mult de 
liniștea înțelegătoare a 
unei zbateri zadarnice. 
Visul de aur si după 
aur al fratelui s-a 
spulberat. si el. numai 
că nu oricum, ci luînd 
cu sine, ca preț ire

vocabil al erorii, min
țile și apoi viata ră
tăcitorului personaj. 
Au rămas, cum spu
neam, copiii, pe care 
îi vedem într-un al
bum de epocă. într-un 
grup amorf, de oa
meni ce nu știm dacă 
mai simt cumva golul 
istoric ce-i desparte 
de. patria,lor. Nu în- 
tîmplător regizorul ni-i 
arătă. îi) fotografie, ea 
însăși s&nn plat, alie- 
natoriu.

Despre filmul tînă- 
rului Jan Troel. regi
zor apartinînd. îm
preună cu Bo Wider- 
berg. Jonas Cornell, 
Mats Arehn si alții, u- 
nei pleiade de demni 
continuatori ai mare
lui Bergman, se poate 
spune că întrunește 
condițiile unei opere 
memorabile. Vom reti
ne. desigur, secvența 
epopeică a iernii ne
miloase. cu imaginea 
animalului trăgător, a!

cărui cap părea des
prins dintr-o pictură 
rupestră, ori nenumă
ratele racursiuri. do
vada unei asimilări 
organice a școlii mari
lor flamanzi, maeștri 
ai penelului. Șl sub as
pect compozițional fil
mul își are părțile Iui 
de mare forță si ade
văr uman. De pildă, 
povestirea întimplări- 
Ior prin care trece fra
tele pornit în căutare 
de aur nu se face 
printr-un obișnuit 
montaj paralel. ci. 
voind să emoționeze 
și să imprime consis
tentă dramatică, regi
zorul recurge la un 
flash-back. Lunga în
toarcere în timp se 
desfășoară sub presiu
nea bolii tînărului a- 
brutizat de o muncă 
năucitoare. aproape 
neputînd să creadă că 
a fost. într-un mod a- 
tît de grosolan. înșe
lat. Mitul aurului se 
destramă de fapt sub 
ochii neîncrezători ai 
fratelui mai mare, și 
acest mod de a relata 
o întîmplare e cu atît 
mai valoros si mai 
convingător cu cît co
mentarea . deznodă- 
mîntului se produce 
ca un reflex tulbură
tor în conștiințe.

Sub ochii spectato
rului se destramă. în
cet. metodic, necruță
tor însă, visul de fe
ricire al unor emi- 
granti. Obiectivitatea 
filmului lui Jan Troăl 
vine din modul sim
plu. din respirația vie 
a vieții netrucate, de 
a ne arăta oameni 
striviți de iluzii.

Ioan LAZAR

Premiile concursului de afișe pe teme turistice
La concursul de afi

șe pe teme turistice 
organizat de Agenția 
română de publicitate 
pentru turism. Minis
terul Turismului și 
Uniunea artiștilor 
plastici, juriul a selec
ționat și premiat ur
mătoarele lucrări :

Premiul I — Molnar 
Iosif, pentru afișul cu 
tema „Gerovitâl H 3". 
Premiul II — Stănescu 
Mihai, pentru afișul 
„în excursiile dum
neavoastră ocrotiți na
tura". Premiul II — 
s-a acordat graficieni
lor Vlăduț Cristina. 
Stroie Dănut. Rotaru

Constantin, pentru 
afișele cu tema „Ocro
tiți natura". Premiul 
III — Avram Mihaela. 
pentru afișul cu tema 
„Folclor". S-a acordat 
o mențiune lui Stă
nescu Mihai pentru 
afișul „Stațiuni bal
neare. surse de sănă
tate".

A apărut : „REVISTA ECONOMICĂ'* nr. 11/1978
Din cuprins menționăm artico

lele : „Prelucrarea și utilizarea in
tegrală a componentelor materiei și 
energiei. Micșorarea consumului de 
materii prime" ; „Valorificarea in
tegrală a resurselor lemnoase" ; 
„Interdependența cercetare — teh
nologie — producție" și dezbaterea 
intitulată „Producția netă, indica
tor de bază al planului economic".

Documentarul destinat celor ce

studiază în învățămîntul politico- 
ideologic este consacrat problemei 
reducerii cheltuielilor materiale de 
producție, iar consultația în spriji
nul candidaților la concursul de 
admitere în învățămîntul economic 
superior, producției de mărfuri in 
socialism. Revista mai conține obiș
nuitele sale rubrici : Conducere — 
organizare, Teorii — idei și Econo
mie mondială.

t V
PROGRAMUL 1

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

ser“ (reluarea episoadelor 3 și 4)
13,45 Muzică distractivă
14,25 Semifinalele turneului internatio

nal de box „Centura de aur" (se- 
lecțiuni înregistrate de la Palatul 
sporturilor și culturii)

15,05 Agenda cultural-artistlcă
15.35 Clubul tineretului
16.35 Săptămîna politică internă și in

ternațională
16,50 Rugbl : Țara Galilor — Franța, în 

„Turneul celor 5 națiuni". Trans
misiune directă de la Cardiff

18.35 Antologia filmului pentru qopil șl 
tineret

19.30 Telejurnal
19.50 Teleenclclopedia
20.30 Mari filme western : „înfrîngerea 

lui L. Wilkinson". Premieră TV. 
Producție a studiourilor americane.

22,00 tntilnlre cu satira șl umorul
22,40 Telejurnal a Sport
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19.50 Minunatele întîmplări ale fraților 

Brady (episodul 8)
20,15 Pe teme economice
20,30 Interpret! de frunte ai cîntecului 

nostru popular : naistul Gheorghe 
Zamfir

21.00 Reportaj de scriitor
21,20 Selecțlunl din spectacolul de la 

Frledrlchstadtpalast
22,00 Dicționar cinematografic : Miche

langelo Antonioni
23,00 închiderea programului

flamura acestor ani", „săptămîni 
culturale". (Gh. Cîrstea) © 
ALBA. în cadrul actualei edi
ții a Festivalului național „Cîn
tarea României", la Muzeul 
Unirii din Alba Iulia a fost 
deschisă expoziția de pictură a 
artistului amator loan Popa, în
vățător pensionar. Consiliul ju
dețean Alba al Organizației pio
nierilor a editat o culegere de 
creații literare ale pionierilor și 
școlarilor din județ, intitulată 
„Flori în lumină". (Ștefan Di- 
nică) 0 SUCEAV A. Membrii 
cenaclului litorar „Nicolae La- 
biș" din Suceava au organizat

reuniuni literar-muzicale la 
Putna și Gura Humorului și șe
zători literare, cu concursul ti
nerilor creatori, în comunele Mi- 
tocu Dragomirnei, Arbore, la 
Liceul „Petru Rareș" și Grupul 
școlar pentru prelucrarea lem
nului. (Gh. Parascan) © VAS
LUI. Sesiunea cultural-științi- 
fică cu tema „Tradiție și cerce
tare științifică în cultura viței 
de vie. Modernizarea tehnolo
giilor viniviticole" a reunit la 
Vaslui membri ai Academiei de 
științe agricole, cercetători, spe
cialiști din București, Iași și 
alte localități din țară, precum

și din județul Vaslui.(C. Lăluci) 
O DOLJ. „Eroi au fost, eroi sînt 
încă", „Legile țării, legile noas
tre". „2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac cen
tralizat", „România — promo
toare a unui climat de pace și 
colaborare in lume" — iată o 
parte din titlurile simpozioane
lor, dezbaterilor și conferințe
lor organizate în această săp- 
tămînă la căminele cultu
rale din Călărași, Sadova, Amă- 
răștii de Jos, Brabova, Daneți, 
precum și la casele de cultură 
din Craiova, Filiași și Segar- 
cea. (Nicolae Băbălău).
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încheiat, vineri dimineața, convorbi
rile oficiale dintre primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
și președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Arabe Siriene. Ab
del Rahmân Khleifawi.

La încheierea dialogului, cei doi 
prim-miniștri au apreciat că discu
țiile purtate au oferit posibilitatea 
efectuării unui larg schimb de vederi 
în probleme privind dezvoltarea si 
amplificarea relațiilor româno-sirie- 
ne. concretizate prin noi acțiuni de 
colaborare și cooperare în diverse 
domenii de activitate în avantajul 
reciproc al popoarelor noastre.

Primul ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe Si
riene. Abdel Rahman Khleifawi, au 
semnat Protocolul privind dezvoltarea 
cooperării economice, 
schimburilor comerciale 
nia si Siria.

Au 
serie

tehnice si a 
dintre Româ-

fost semnate, de 
de documente cu

asemenea, o 
privire la

nieră, chimie, în agricultură, dezvol
tarea schimburilor comerciale, a re
lațiilor culturale, precum si în dome
niile învătămîntului, radioleleviziunii 
și turismului.

în încheierea vizitei a fost adop
tat un comunicat comun.

La convorbiri și la ceremonia sem
nării documentelor au participat de
legațiile celor două părți, precum 
ambasadorul României la Damasc 
ambasadorul Siriei la București.

★
Vineri s-a înapoiat în Capitală to

varășul Manea Mănescu, primul mi
nistru ai Guvernului Republicii So
cialiste România, care, la invitația 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Siriene, Abdel 1 
Rahman Khleifawi, a făcut o vizită 
oficială de prietenie în Siria.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru, 
Gheorghe Cioară, viceprim-ministru, 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru, 
Traian Dudaș, Nicolae Nicolaescu, 
Constantin Stătescu, miniștri. Con-

Si
Si

oficiale.
A fost prezent Mahmoud Jairou- 

deyah, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Siriei la București.

*

La plecarea de pe aeroportul din 
Damasc, primul ministru al guvernu
lui. tovarășul Manea Mănescu. a fost 
condus de Abdel Rahman Khleifawi, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Jamil Chaya. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru probleme 
economice. Abdel Karim Adi. minis
tru de stat pentru afaceri externe. 
Chteoui Seife. ministrul industriei, 
Issa Darwich, ministrul petrolului și 
resurselor minerale. Georges Haura- 
niye. ministru de stat pentru proble
mele planificării, de alte persoane 
oficiale siriene.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Damasc și ambasadorul Siriei 
la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Arabe Siriene, după care 
cei doi prim-miniștri au trecut în 
revistă garda de onoare.

(Agerpres)

COMUNICAT COMUN
invitația președintelui Consiliu-

Arabe
Khleifawi,

ambelor țări, la îndeplinirea sarcini
lor înscrise în planurile cincinale în 
curs de realizare în România și 
Siria.

Avînd în vedere importanta proiec
telor in curs de execuție, cei doi șefi 
de guvern au relevat necesitatea 
realizării lor la termenele prevăzute, 
prin eforturile conjugate și coordo
nate ale celor două părți.

în urma analizei efectuate asupra 
stadiului desfășurării lucrărilor în 
curs, cei doi prim-miniștri au stabi
lit o serie de acțiuni și măsuiri co
mune de natură să conducă la ac
celerarea realizării proiectelor în 
curs în domeniile producției indus
triale și agricole și al cooperării . 
tehnice și științifice. în acest con
text. o deosebită atenție a fost acor
dată analizării lucrărilor în curs de 
execuție la importantele proiecte ale 
cooperării economice româno-sirie- 
ne : rafinăria de la Banias. fabrica 
de triplusuperfosfați de la Homs, fa
brica de ciment de la Sheik-Said, 
șantierele de irigații de pe malul 
fluviului .Eufrat. Cei doi prim-mi
niștri au apreciat pozitiv rezultatele 
sesiunii Comisiei mixte guvernamen
tale româno-siriene de cooperare e- 
conomică. științifică și tehnică care 
a avut loc recent la Damasc.

în timpul vizitei, cei doi prim-mi
niștri au semnat un Protocol cu pri
vire la dezvoltarea cooperării econo
mice. tehnico-științifice și culturale 
si a schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

Primii miniștri Manea Mănescu și 
Abdel Rahman Khleifawi au apreciat

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri după-amiază. pe Ivan 
Grigorevici Pavlovski. ministrul căi
lor de comunicație din U.R.S.S.. care 
a făcut o vizită în tara noastră. în 
perioada 13—17 martie.

în timpul întrevederii au fost 
discutate probleme privind dezvol-

tarea colaborării dintre România 
și Uniunea Sovietică in domeniul 
transporturilor feroviare.

Au luat parte Traian Dudaș, mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor. precum și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Excelenței Sale GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Cronica
Cu prilejul celei de-a 57-a aniver

sări a zilei Armatei populare mon
gole, generalul-colonel Ion Coman, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, a adre
sat o telegramă de felicitare gene
ralului de armată Batîn 
nistrul apărării naționale 
blicii Populare Mongole.

Dorj, mi- 
al Repu-

centrală aVineri seară, la Casa
armatei a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 57-a aniversări 
a zilei Armatei populare mongole, 
la care au participat generali, ofi
țeri, maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

Au fost prezenți Tagaanlamyn 
Dughersuren, ambasadorul Republicii 
Populare Mongole in Republica So
cialistă România, membri ai amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-locotenent Constantin Popa, 
care a rostit un cuvînt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit ambasadorul R.P. 
Mongole la București.

în continuare, participanții la adu
nare au vizionat o fotoexpoziție și 
filme înfățișind aspecte din viața și 
activitatea 
matei sale

zilei

ROMA
Am aflat cu îngrijorare și indignare vestea răpirii lui Aldo Moro, per

sonalitate proeminentă a vieții politice italiene, bine cunoscut în țara noastră 
pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor româno-italiene,

Dezaprobînd în modul cel mai ferm acest act terorist, îmi exprim spe
ranța că eforturile întreprinse de autoritățile italiene vor fi încununate cu 
succes, iar Aldo Moro va fi eliberat cit mai curînd.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

La
de Miniștri al Republicii 

Ariene, Abdel Rahman 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. a efectuat o vizită oficială 
de prietenie în Republica Arabă Si
riană, în perioada 11—17 martie 1978.

în cursul vizitei, secretarul general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
Hafez Al-Assad. președintele Repu
blicii Arabe Siriene, l-a primit pe 
primul ministru al guvernului român. 
Manea Mănescu. cu' care a avut o 
convorbire prietenească. Din însărci
narea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, primul ministru 
român a înmînat șefului statului si
rian un călduros mesaj de prietenie. 
De asemenea, au fost transmise, din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu salu
tări și urări de sănătate si fericire 
personală președintelui Hafez Al- 
Assad si doamnei Anisse Al-Assad. 
de prosperitate si succese continui 
poporului arab sirian prieten.

Președintele Hafez Al-Assad a mul
țumit pentru mesajul primit si l-a 
rugat pe. primul ministru al guvernu
lui român să transmită din partea sa 
și a doamnei Anisse Al-Assad salu
tări prietenești si urări de sănătate 
si fericire personală tovarășului 
președinte Nicolae Ceausescu și to
varășei Elena Ceausescu, de noi suc
cese poporului prieten român, pe că
leai progresului si prosperității.

între, cei doi prim-miniștri au avut — ___ ______.
loc' convorbiri oficiale, desfășurate că în viata internațională se produc
într-o atmosferă de deplină înțele
gere, de stima și respect reciproc, în 
cadrul cărora s-au informat reciproc ■ 
asupra preocupărilor actuale ale ță
rilor lor. au procedat la o analiză 
aprofundată a stadiului 
bilaterale și au realizat 
de vederi cu privire la 
probleme internaționale 
interes comun.

Cei doi șefi de guvern si-au ex
primat satisfacția față de progresele 
realizate în dezvoltarea raporturilor 
bilaterale, subliniind faptul că aces
tea se bazează pe directivele și 
orientările date de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, și 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene. Hafez Al-Assad. 
și sînt în conformitate cu acordurile . 
semnate cu ocazia multiplelor întil- 
niri la nivel înalt care au avut loc 
atît la București, cît și la Damasc in 
ultimii ani. Ei au subliniat si cu 
această ocazie contribuția hotărîtoare 
a ce-’or doi șefi de stat la intensifi
cai și diversificarea relațiilor de 
str$? u conlucrare dintre România și 
Si' ' în toate domeniile de activi
ty în.'interesul celor două țări și 
J popoarelor lor prietene.

Primii miniștri român și sirian au 
examinat în profunzime stadiul pu
nerii în aplicare a înțelegerilor de 
colaborare economică încheiate între 
cele două state, constatînd cu satis
facție realizarea unor importante 
programe și proiecte de cooperare 
industrială, agricolă, tehnică, științi
fică și de pregătire de cadre, ca și 
evoluția pozitivă a schimburilor co
merciale, toate acestea fiind de na
tură să contribuie în mare măsură la 
dezvoltarea armonioasă a economiei

raporturilor 
un schimb 

principalele 
actuale de

mutații profunde, într-un ritm rapid, 
în favoarea forțelor progresiste, 
antiimperialiste si anticolonialiste, 
ale democrației și socialismului. Se 
afirmă cu tărie voința de nezdrunci
nat a popoarelor de pe toate conti
nentele de a-și făuri de sine stătător 
viitorul, conform drepturilor și inte
reselor lor fundamentale, de a com
bate și elimina orice manifestare a 
politicii de dominație și asuprire. Cei 
doi prim-miniștri au scos în eviden
tă rolul și contribuția țărilor socia
liste. ale țărilor în curs de dezvol
tare. ale statelor nealiniate, la exa
minarea si soluționarea marilor pro
bleme internaționale.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
și cu această ocazie că menținerea 
situației de încordare în Orientul 
Mijlociu, ca urmare a persistenței 
ocupării de către Israel de teritorii 
arabe din anul 1967, a nerecunoașterii 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian și a continuării practici
lor ilegale israeliene în teritoriile 
ocupate vizînd modificarea caracteru
lui demografic, cultural și istoric al 
acestora și, îndeosebi, înființarea de 
așezări pe aceste teritorii, constituie 
un mare pericol nu numai pentru ță
rile din regiune, dar și pentru pacea 
și securitatea lumii.

Cei doi șefi de guvern au reafir
mat poziția constantă a țărilor lor, 
potrivit căreia nu se poate ajunge la 
o reglementare pe cale pașnică, glo
bală, justă și durabilă în Orientul 
Mijlociu decît pe baza retragerii Is
raelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967, a recunoașterii drep
turilor naționale, inalienabile ale po- 
porujui palestinian, inclusiv a drep
tului său la autodeterminare, la re
întoarcerea la căminele lor, la consti
tuirea unui stat independent, precum 
și pe baza îndeplinirii rezoluțiilor

pertinente ale Organizației Națiunilor 
Unite.

Cei doi 
hotărîrea 
eforturile 
astfel de 
și durabile în Orientul Mijlociu ; în 
acest context, ei au reafirmat con
vingerea lor că problema palestiniană 
se află în centrul conflictului din a- 
ceastă regiune și că Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei este singu
rul reprezentant legitim al poporului 
palestinian.

Cei doi șefi de guvern au reafirmat 
necesitatea continuării eforturilor pe 
plan internațional în vederea instau
rării unei noi ordini economice mon
diale, bazată pe relații economice e- 
chilibrate 
dezvoltate 
tare, care 
lichidarea 
menționat că țările în curs de dezvol
tare au suferit vreme. îndelungată 
exploatarea surselor naturale, nere- 
cunoașterea suveranității lor asupra 
acestor resurse, precum și o politică 
nejustă în stabilirea preturilor pen
tru materiile prime.

în acest cadru, cei doi prim-mi
niștri s-au pronunțat pentru conso
lidarea unității de acțiune și întă
rirea solidarității țărilor în curs de 
dezvoltare, a țărilor nealiniate, a 
tuturor forțelor progresiste în efor
turile pentru crearea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Părțile au reafirmat necesitatea 
lichidării definitive a - rămășițelor 
Colonialismului și rasismului în A- 
frica și au scos în evidență întregul 
sprijin al țărilor lor acordat luptei 
juste a popoarelor din Zimbabwe, 
Namibia și Africa de Sud pentru li
chidarea discriminării rasiale și a 
politicii de apartheid, pentru liber
tate și independență națională.

Cei doi prim-miniștri s-au pronun
țat pentru adoptarea unor măsuri 
hotărâte care să conducă la eli
berarea popoarelor de povara înar
mărilor și au subliniat importanța 
apropiatei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite consacrate probleme
lor dezarmării.

Subliniind importanța extinderii 
contactelor și convorbirilor bilatera
le ' 
că vizita în Republica Arabă Siria
nă 
lui 
constituie o nouă contribuție la dez
voltarea și diversificarea relațiilor 
de prietenie și cooperare multilate
rală dintre cele două țări și popoare.

în timpul șederii în Siria, primul 
ministru român și persoanele care 
l-au însoțit au vizitat obiective e- 
conomice și social-culturale, fiind 
întimpinați pretutindeni cu multă 
căldură, expresie a legăturilor pro
funde de conlucrare rodnică și a 
sentimentelor de prietenie și stimă 
reciprocă ce leagă cele două țări și 
popoare.

Primul ministru al guvernului ro
mân a exprimat sincere mulțumiri 
pentru primirea caldă, prietenească, 
ce i-a fost rezervată și a invitat pe 
primul ministru sirian, Abdel Rah
man Khleifawi, să facă o vizită ofi
cială de prietenie în Republica So
cialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei 
urmînd a fi stabilită ulterior.

prim-miniștri au exprimat 
țărilor lor de a-și continua 
în vederea realizării unei 
reglementări globale, juste

și echitabile între țările 
și țările în curs de dezvol- 
să conducă la reducerea și 
decalajelor dintre ele. S-a

la toate nivelurile, s-a apreciat
a primului ministru al Guvernu- 
Republicii Socialiste România

ARGEȘ NOUL ORAȘ
(Urmare din pag. I)

poporului mongol și ar- 
populare.

★
Scriitorilor din Capitală aLa Casa 

avut loc. vineri, o seară de poezie 
bulgară organizată în cadrul „Zilelor 
culturii bulgare".

în alocuțiunile rostite, poetul Vic
tor Tulbure, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie româno-bulgare, 
si poetul Evtim Evtimov. directorul 
editurii, „Narodna Mladej" din Sofia, 
au subliniat strînsa colaborare cultu
rală dintre România și Bulgaria, care 
se înscrie în ansamblul bunelor re? 
lății dintre cele 
prietene.

în continuare, 
de scriitori din 
acest prilej în tara noastră 
Evtimov. Nedealko 
Bogdan Mitov — 
bucureșteni și-au 
recitalul de poezie

Au fost prezenți 
sadei Bulgariei la

★
Vineri a sosit în Capitală Mo

hammad Aii Moshiri Hamadani. noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Iranului in Republica So
cialistă România.

■A-
Vineri la amiază a avut loc 

București semnarea Protocolului 
schimburi artistice între 
mână de 
A.R.I.A. și 
Iugoslavia 
Protocolul 
ciprocă de 
soliști vocali si instrumentiști, diri
jori. ale unor apreciate formații mu
zicale. cum sînt corul „Madrigal", cel 
al Filarmonicii din Timișoara. Corul 
„Collegium musicum" din Zagreb.

(Agerpres)

două -țări vecine și
delegației 
aflați cu 
— Evtim 

Iordanov și 
precum și actori 
dat concursul la 
bulgară.
membri ai Amba- 
București.

membrii 
Bulgaria,

la 
de 

ro-Agenția 
artistic 

concerte 
1979 și 1980.

impresariat 
agențiile de 

pe anii 1978.
prevede organizarea re
turnee ale unor cunoscuți

din

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului argentinian, al guvernului și al meu personal, 
mulțumesc în modul cel mai sincer Excelenței Voastre pentru condoleanțele 
pe care ați avut amabilitatea să le transmiteți cu ocazia producerii 
accidentului de cale ferată.

General-locotenent JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentiniene

Ieri in țară : Vremea a fost caldă, 
îndeosebi în sudul șl estul țării. Cerul 
a fost mai mult noros. In cursul după- 
amiezli a început să plouă în cea mai 
mare parte a Banatului, în Crișana, 
Maramureș, în vestul și în nordul Tran
silvaniei, iar în munții Apuseni a nins. 
Vîntul a suflat slab pînă la moderat, 
cu intensificări locale în cîmpla vesti
că, Transilvania și Moldova cu viteze 
pînă la 55 km pe oră, iar la munte 
pînă la 125 km pe oră. Temperatura 
aerului a scăzut în vestul țării, la ora 
14 oscilînd între 9 grade la Sulina și 20 
de grade la Bechet și Călărași. In 
București : Vremea a fost caldă, cerul 
variabil. Vîntul a 
moderat.

Timpul probabil 
20 și 21 martie. în

la munte și izolat în nordul țării vor 
fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări din sectorul nord-vestlc. Tempera
tura în scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, 
iar cele maxime între 5 și 15 grade. In 
București : Vreme in general instabilă. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi ce vor avea și caracter de aversă. 
Vînt moderat. Temperatura în scădere 
ușoară.

LOTO

șuflat slab pînă la

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 17 MARTIE 

1978
88 62 21

pentru zilele ile 19,
_____  .... țară : Vreme în ge

neral instabilă. Cerul va fi mai mult 
noros. La începutul intervalului vor 
cădea ploi temporare șl cu caracter de 
averse, însoțite de descărcări electrice. 
Apoi vor cădea precipitații locale, care

I : 25 13 77 84

a Il-a : 31
54

24 69 83 17

1 293 980

Extragerea
60 48

Extragerea
26 79 67
Fond total de cîștiguri : 

lei din care 468 153 lei report la ca
tegoria 1
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box : „CENTURA DE AUR"

MIINE, GALA FINALELOR
După un meci extraordinar, Simion Cuțov 

l-a învins pe
La Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală, în prezența a peste 
7 000 de spectatori, s-a desfășurat vi
neri seara cea de-a doua gală a semi
finalelor competiției internaționale de 
box „Centura de aur".

în cel mai așteptat meci al reuniu
nii, la categoria ușoară, s-au întîlnit 
medaliații cu argint la Joctirile Olim
pice de la Montreal, Simion Cuțov și 
redutabilul pugilist cubanez Andres 
Aldama. După o primă repriză egală, 
Simion Cuțov s-a impus în lupta de 
la semidistanță cu lovituri rapide, în 
ciuda faptului că adversarul său a 
obstrucționat, motiv pentru care a 
primit și un avertisment. în ultima 
repriză, boxînd cu o ambiție exem
plară, pugilistul român l-a surprins 
pe cubanez cu croșee eficace, obți- 
nînd o meritată victorie la puncte, 
cu o decizie de 5—0. în finală. Si
mion Cuțov îl va întilni pe Carol 
Hajnal, învingător la puncte în fața 
boxerului venezuelean I. Paisan.

O frumoasă impresie a lăsat, la ca
tegoria muscă, Alfredo Perez (Vene
zuela), posesorul unui box variat, 
care l-a întrecut la puncte pe Teofil 
Ghinea.

Alte rezultate : categoria muscă : 
R. Orono (Venezuela) întrece la 
puncte pe S. Belford (Cuba) ; categ. 
Pană : N. Neagu dispune la puncte 
de N. Stoenescu ; C. Buzduceanu 
cîștigă la puncte la Gh. Oțelea ; 
categ. mijlociemică : M. Fergane (Al
geria) întrece la puncte pe G. Ros-

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH AL ROMÂNIEI

în runda a 10-a. a turneului inter
național de șah. -care se desfășoară 
la București. Ungureanu l-a învins 
pe Șubă, iar partidele Pîdevski — 
Stoica. Ghindă — Uhlmann și Mi- 
nev — Biriescu s-au terminat re
miză. Celelalte partide s-au în
trerupt.

în clasament continuă să conducă 
maestrul român Victor Ciociltea, cu 
6.5 puncte (1). urmat de Stoica, Un
gureanu (ambii România) — cite 6 
puncte, Alburt (U.R.S.S.) — 5,5
puncte (2). Uhlmann (R.D. Germană) 
— 5,5 puncte (1) etc.

Astăzi, la ora 16, este programată 
runda a 11-a.

CU FAȚA SPRE DUNĂRE

Andres Aldama
(R.D. Germană) ; I. Mi
la puncte la N. Chiovea- 
semigrea : S. Soria (Cuba)

tankowski
ron cîștigă
nu ; categ. .
învinge prin k.o. în repriza a Il-a 
pe M. Culineac ; A. Ianciauskas 
(U.R.S.S.) dispune la puncte de D. Vă- 
leanu.

Reuniunea finală se va disputa du
minică. cu începere de la ora 10.

Astăzi se deschiâe primul simpo
zion internațional privind dezvolta
rea boxului în rîndurile tineretului 
și juniorilor, organizat de Comisia 
de specialitate a Asociației europene 
de box amator (E,A,B.A.) și de Fe- 

, derăția .r.pmțină dg box. La lucrări 
participă conducători ai A.I.B.A. și ’ 
E.A.B.A., precum și tehnicieni din 
14 țări.

A

I

SUB CONDUCEREA LUI ȘTEFAN COVACI

an- 
na-

Ieri dimineață, sub conducerea 
trenorului principal al loturilor 
ționale, vicepreședintele Federației 
române de fotbal, Ștefan Covaci 
s-a reunit lotul național în vederea 
întîlnirii oficiale, contînd pentru 
„CUPA BALCANICA", cu reprezen
tativa Turciei din 22 martie.

în cursul dimineții a fost făcută 
vizita medicală a componenților lo
tului, iar după-amiază au început

pregătirile tehnice și tactice. în 
cursul zilei de astăzi vor continua 
pregătirile, urmînd ca duminică să 
aibă loc un joc-școală în compania 
formației de tineret.

Antrenorul Ștefan Covaci, cu bine
cunoscuta lui meticulozitate și exi
gentă. urmărește și coordonează în
deaproape pregătirile lotului, ale fie
cărui jucător în parte.

Campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B)

ROMÂNIA
în sala „Pionir" din Belgrad au 

început întrecerile campionatelor 
mondiale de hochei .pe gheată (gru?,, 
pa B), la care participă echipele,- 
'Elveției, Japoniei, Italiei. I.„..L..'. 
viei. Norvegiei. Poloniei, României 
și Ungariei,

NORVEGIA 6-4
în primul joc susținut, selecționata 

României a întîlnit formația Norve-
- giei. pe..care £.învinsrP.,’«U scorul de 

......6-ri (1—1, 0—1. 5jty2). . Alte re- 
Iugosla- zuftate : Jăpbbia —•' Ițălia 5—4 (3—2,

1—2, 1—0); Polonia — Elveția 8—1 
(0—0) 6—0, 2—1).

ÎTE Rî RI
© După o zi de repaus, campio

natele europene de tenis de masă 
au continuat în orașul vest-german 
Duisburg cu disputarea, primelor me
ciuri dlin cadrul turneelor individua
le. în proba de simplu femei, cam
pioana româncă Maria Alexandru a 
înviins-0 cu 3—0 (21—12, 21—12, 
21—11) pe Agnes Simon (R.F. Ger
mania). în proba de dublu mixt, cu
plul român Liana Mihuț-Șerban Do- 
boși a întrecut cu 3—4) (21—16,
21—13, 21—10) perechea daneză Su
sanne Pedersen-Hansen.

© în Sala sporturilor din Constanța 
au început ieri întrecerile turneului 
final (locurile 1—4) al campionatului 
national de volei masculin. în pri
mele două 
registrat 
Steaua — 
Explorări 
3—0.
• După 8 runde. în turneul inter-

partide disputate s-au în- 
următoarele rezultate : 
Tractorul Brașov 3—0 ; 

Baia Mare — Dinamo

național feminin de șah de la Bel
grad conduce campioana mondială 
Nona Gaprindașvili, cu 4.5 puncte 
(1). urmată de Ivanka (Ungaria) — 
4,5 puncte. Maesțra româncă Lia 
Bogdan se află pe locul 6 — cu 3 
puncte și 3 partide întrerupte.

® Rezultate din optimile de finală 
ale turneului feminin de tenis de la 
Boston : Melville — Hunt 7—5. 6- 
Navratilova — Florența Mihai (
6— 1 ; Kruger — Wade 3—6. ’
7— 6 ; Evert — Casals 7—5. 6—1.

© La Zurich a avut loc tragerea la 
sorti a semifinalelor competițiilor 
europene intercluburi de fotbal. Iată 
programul jocurilor : „Cupa campio
nilor europeni" : Borussia Moen
chengladbach — F.C. Liverpool : Ju
ventus Torino — F.C. Bruges ; „Cupa 
cupelor" : Dinamo Moscova — 
Austria Viena ; Twente Enschede — 
R.S.C. Anderlecht ; „Cupa U.E.F.A.": 
Grasshoppers Zurich — Bastia ;

„FRANCE INFORMATIONS":

>—3 ;
6—0,
7—5,

P.S.V. Eindhoven — C.F. Barcelona.
în toate trei competițiile, meciu

rile tur se vor disputa la 29 mar
tie. iar partidele retur se vor des
fășura în ziua de 12 aprilie.

© Federația internațională de na- 
tatie întrunită în reuniune ex
traordinară la Ciudad de Mexico a 
anunțat că acceptă programul stabi
lit de Comitetul internațional olim
pic pentru J.O. de vară de la Mos
cova din anul 1980. Președintele 
F.I.N.A.. Javier Ostos. a declarat că 
federația de natatie își rezervă drep
tul de a cere includerea în progra
mul viitoarelor Jocuri Olimpice a 
tuturor probelor pe care forul de 
specialitate le recunoaște, precum și 
a concursului de înot sincronizat. 
După cum se știe, C.I.O. a decis să 
suprime trei probe din programul 
J.O. de la Moscova, și anume : șta
feta 4X100 m liber bărbați, 200 m 
mixt pentru bărbați și pentru femei.

Oceanul planetar sau „peștera lui Ali-Baba“
gospodăriilor țărănești

Cooperația de consum din Ar
geș, ne spune tovarășul Eugen 
Lazăr, vicepreședinte al U.J.C.C.. 
a achiziționat în anul care a 
trecut de la populația sătească, 
pe bază de contracte și prețuri 
ferme, produse agroalimen- 
tare in valoare de 71,1 milioane 
lei, depășind prevederile cu 10,6 
milioane lei.

Ca și în întreaga țară, coope
rația de consum din județ pune 
la dispoziția producătorilor din 
baza de producție proprie, pen
tru creșterea pe bază de con
venții, sute de mii de pui de 
găină, mii de purcei, iepuri de 
casă etc. Sarcinile de preluare 
pentru acest an sînt mult spo
rite. după cum sporit este si a- 
jutorul acordat producătorilor. 
Acestora li se distribuie 550 000 
pui de găină, 3 500 purcei și 600 
iepuri de casă. Totodată, pentru 
creșterea producției de legume 
și fructe se asigură 4 000 tone 
îngrășăminte chimice. Contrac- 
tanților Ii se acordă și credite 
îr.sumînd peste 7 milioane lei. 
Ca urmare, de la începutul anu
lui, planul valoric a fost reali
zat în proporție de 118.5 la sută. 
Depășiri substanțiale s-au înre
gistrat la livrările de carne de 
porc, miere și ceară de albine, 
pene de pasăre. (Gh. Cîrstea).

re, printre camioane, printre maca
rale, pe dungă de șanțuri în care se 
îngroapă tuburi pentru canalizare, 
conducte, cabluri, printre oamenii 
care lucrează, fiecare la locul și în 
echipa lui, la ridicarea altei așezări 
decît cea care a fost, o așezare ur
bană modernă, cu clădiri luminoase, 
dotate cu confort modern. De la fe
restrele locuințelor date în folosință 
copiii privesc cu o curiozitate veselă 
activitatea febrilă din stradă și din 
preajma casei lor. Din cele 
apartamente puse în lucru 
care a trecut de la seism.
900 au fost terminate și date 
sință. Lucrează aici, cu întreaga or
ganizare de șantier, oameni din zece 
județe — Sibiu. Gorj, 
mureș. Caraș-Severin, 
mița, Ilfov, Dîmbovița, 
expresie a solidarității 
cu populația vitregită 
Un edificiu școlar complex, 
metalurgic, construit după proiecte 
și cu sprijin material elvețiene. îm
bogățește oe’ssjul cu elemente de 
arhitectură noi.

Ne continuăm periplul în zona încă 
neconstruită, dar in faza de inceput 
a lucrărilor. în dreptul cite unor 
gropi de fundație ni se expiică : aici 
este cinematograful, aici casa de cul
tură. aici magazinul universal, aco
lo 'spitalul, dincolo... îți pare sur
prinzător de-a dreptul : se vorbește 
la timpul prezent, este, iar nu la vii
tor, va fi. Totul se plămădește atît 
de repede îneît între, prezent și vii-

3 000 de 
în anul 
aproape 
în folo-

Vîlcea, Mara- 
Neamț, Ialo- 
Teleonnan — 
țării întregi 
a Zimnicei. 

liceul

tor nu se interpune parcă nici un alt 
timp.

Zimnicea este o așezare dunăreană, 
și totuși cursul de apă pe care se 
situează este nu Dunărea, ci un rîu 
bizar trăgîndu-și izvoarele din lacul 
Suhaia și care se prelinge paralel cu 
fluviul cale de mulți kilometri pînă 
ce se varsă în Vedea. Riul Pasărea. 
Ca să ajungi la Dunăre, traversezi 
mai întîi această curgere leneșă de 
apă, și încă una mai bizară. Dunărea 
Mică, în limbaj local Dunărica, un 
fost, cîndva, braț al fluviului, azi o 
baltă segmentată în două de șoseaua 
ce duce spre port. în drum, pe Par
tea dreaptă, se așterne o pădure bă- 
trînă de sălcii și plopi, iar în stînga, 
pe șesul defrișat, se înalță cu febri
litate. în același ritm cu ridicarea o- 
rasulul. două mari unități : 
— fabrica de țevi sudate 
de zahăr, și tot în acest 
dar în imediata apropiere 
apei, se pun bazele unui 
reparații de nave fluviale, 
trei întreprinderi cu care 
zestrat noul oraș, industrii 
de lucru la multe mii
Zimnicea urmînd să numere o popu
lație de 30 000 locuitori. Se vor de
prinde si se vor 
va crește gradul 
a muncii, se va 
și din mai bine 
oamenilor.

De la înălțimea de cinci etaje a 
unui bloc finit am încercat să sur
prind. panoramic, conturul orașului, 
fapt dovedit însă irealizabil. întrucit 
la ora actuală Zimnicea este un șan-

industriale 
și fabrica 
perimetru, 
a cursului 
șantier de 

. Sînt cele 
va fi în- 
ce vor da 

de oameni,

aplica profesii noi, 
de intelectualizare 

transforma radical, 
in mai bine, viața

tier, iar ceea ce surprinde privirea 
ca fapt împlinit reprezintă numai o 
parte dintr-un întreg pe care imagi
nația nu-1 poate realiza decît incom
plet. Dar ceea ce nu am putut vedea 
de la înălțimea etajului cinci am vă
zut într-o sală cu caracter expozițio- 
nal-documentar. Machete pe porțiuni 
și machete de ansamblu, într-o rea
lizare mai mult decît reușită, arată 
complexul urbanistic în curs de rea
lizare, atît în ambianta actuală — 
oraș implantat în mijlocul unei în
tinse așezări rurale cît și orașul 
detașat, un cadru dreptunghiular, așa 
cum va fi. cum îl vom vedea peste 
circa doi ani. O esplanadă orientată 
către Dunăre este flancată de clădiri 
unicat, printre care edificii impozan
te. și are ca pivot central monumen
tul reconstrucției. Cornișa dinspre 
fluviu ne apare amenajată ca un plă
cut loc de agrement, iar cele două 
porțiuni ale Dunării Mici sînt dotate 
cu amenajări pentru sporturile nau
tice./Vedem instituțiile de cultură și 
gîndul ne poartă la timpul foarte 
apropiat cînd aici vor poposi, cu pro
grame elevate, teatre din întreaga 
țară și iși vor proba măiestria colec
tivele de artiști amatori in cadrul 
viitoarelor ediții ale Festivalului na
țional „Cîntarea României".

...Zimnicea, așa cum o prefigurează 
proiectele, cum o arată redarea mi
niaturizată a acestora și. mai ales, 
întruchiparea în fapt a proiectelor, 
va fi una din minunatele realități ale 
societății noastre socialiste. Noul oraș 
cu fața spre Dunăre — in care omul 
va munci și va trăi cu plăcere.

• într-un singur kilometru cub de apă, fabuloase bogății: 35 
milioane tone de sare, 66 mii tone de brom, 50 tone de iod, 3 
tone de staniu, 4 kg de aur și uraniu... © Nodulii polimetalici de 
pe fundul oceanelor ar putea satisface necesitățile de cupru ale 
omenirii pentru 6 000 de ani, de nichel pentru 150 000 de ani, 
de mangan pentru 400 000 de ani ! @ Un tezaur care aparține 
întregii umanități și trebuie valorificat în beneficiul tuturor 

națiunilor
înainte chiar de a atinge pragul 

anului 2 000, industriile globului vor 
avea nevoie de două ori mai multe 
minereuri decît în prezent pentru 
a-si satisface necesitățile de materii 
prime. Unde vor putea fi găsite aces
te minereuri, dacă nu în adîncul mă
rilor si oceanelor ? în acest ocean 
planetar generos, adevărată peșteră a 
lui Aii Baba, unde pot fi întîlnite 
practic toate minereurile cunoscute. 
Un singur kilometru cub de apă o- 
ceanică înglobează, potrivit unor es
timări precise, 35 de milioane de 
tone de sare, 66 000 tone de brom, 
50 tone de iod, 3 tone de staniu, o 
tonă de titaniu, 4 kg de aur și ura
niu. Deocamdată însă, în afara săru
rilor și mai ales a uraniului, a cărui 
valoare poate justifica costul ridicat 
pe care îl implică operațiunile de 
filtrare a unor imense cantități de 
apă, extragerea altor minereuri, în 
stadiul actual al pieței și al tehnici
lor, apare ca excesiv de scumpă.

Cu totul alta este situația în cazul 
nodulilor polimetalici, perfect recu
perabili, care constituie o prodigioa
să sursă de bogății pentru viitor. A- 
cești noduli sînt asemănători unor 
bile de biliard, de dimensiuni inega
le ; densitatea lor pe anumite zone 
din străfundul oceanelor este consi
derabilă. în noduli poate fi găsit un 
mare număr de compuși oxigenați ai 
metalelor neferoase, cum a.r fi niche
lul, cuprul, cobaltul, titaniul, vana- 
diul, asociați cu oxizi ai manganului 
și fierului. Perspectivele exploatării 
acestor însemnate rezerve se între
văd cam prin anul 1985. în condițiile 
cînd consumul accelerat al resurse-

necesitatea diver- 
de aprovizionare 
atîtea stimulente 
la punerea în va

in 
de

lor terestre, ca și 
sificării surselor 
vor constitui tot 
pentru a se trece 
loare a zăcămintelor de noduli. 
scopul evitării unei noi penurii 
materii prime.

Tratarea compușilor oxigenați con
ținuți într-un milion de tone de no
duli ar permite obținerea a 30 000 
tone de nichel și cupru, 3 000 tone 
de cobalt și 280 000 tone de mangan. 
Exploatarea zăcămintelor oceanice 
de noduli polimetalici ar putea, ast
fel, modifica în mod considerabil re
alitățile economice mondiale.

Nodulii se găsesc în mari cantități 
în Oceanul Pacific, unde rezervele 
sînt evaluate la 1 600 miliarde de tone 
(dintre care 900 de miliarde de tone 
în zona mediană, care conține zăcă
mintele cele mai susceptibile de a fi 
exploatate, fiind cele mai bogate în 
nichel și cupru). 1 600 miliarde de 
tone I Adică de 100 de ori și în cazul 
metalelor neferoase chiar de 1 000 de 
ori, echivalentul rezervelor conti
nentale. Tezaurul de noduli este ast
fel de-a dreptul fabulos. Potrivit 
estimărilor unor experți internațio
nali, el ar putea satisface la 
consumului actual necesitățile 
pru pe timp de 6 000 de ani. 
tățile de nichel pe timp de 
de ani și cele de mangan pe timp 
de 400 000 de ani.

în 1970 o echipă franceză a reușit 
să aducă la suprafață din zona Tua- 
motou din Pacific o primă tonă de 
noduli. De atunci, în triunghiul 
Papeete, Honolulu, San Diego, ex
plorarea, colectarea și tratarea meta-

nivelu.1 
de cu- 
necesi-
150 000

lurgică a nodulilor polimetalici au 
fost intensificate, ca urmare a efor
turilor conjugate ale mai multor so
cietăți franceze.

La mijlocul anului 1976 s-a ajuns 
la un număr de 2 500 de prelevări 
și explorarea unei suprafețe de trei 
milioane de kmp. dintre care o zonă 
reprezentînd 5-10 la sută este consi
derată în prezent a cuprinde ză
căminte potențiale. Concentrarea 
nodulilor pe fundul marin în aceas
tă zonă atinge 7 kg pe met.ru pătrat.

Pentru a explora cîmpurile de no
duli se utilizează aparate cu dublă 
funcționalitate — prelevator si ca
meră de luat vederi — care per
mite aprecierea valorii medii a ză
cămintelor situate la adîncimi între 
5 000 și 6 000 m.

în ce privește extracția, o primă 
metodă, bazată pe un sistem de dra
gare cu ajutorul unor cupe montate 
pe o navă, a fost experimentată în 
1970-1972. Acest sistem a fost expe
rimentat de un grup internațional, 
cuprinzînd parteneri din S.U.A., Ja
ponia, Europa occidentală,' Canada, 
Australia. Deși de o eficacitate in
contestabilă, această metodă se pare 
că va fi detronată de o alta, experi
mentată în prezent de specialiștii 
francezi, bazată pe principiul dragă
rii cu ajutorul a două nave.

Cît privește tratarea metalurgică a 
nodulilor, în scopul extragerii meta
lelor utilizabile, aceasta nu mai pre
zintă dificultăți tehnice insurmonta
bile. Lucrările în acest domeniu ur
măresc, în primul rînd, reducerea 
costului operațiunilor.

Adevăratele dificultăți se vor ivi, 
foarte probabil, în momentul declan
șării „cursei pentru exploatarea no
dulilor". Aceste zăcăminte de noduli 
se situează la mari adîncimi în zo
nele internaționale și exploatarea lor 
ca urmare va ridica probleme nu 
numai de ordin tehnic, dar și politic 
și juridic. Sînt tot atîtea motive care 
impun o largă concertare internațio
nală pentru a da posibilitate între
gii umanități să beneficieze de un 
tezaur care, în fond, aparține tuturor 
națiunilor.

met.ru
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Astăzi sosește în țara noastră, la invitația tovarășului Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., primul 
ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, intr-o vizită ofi
cială de prietenie.

Tovarășul Willi Stoph s-a născut la 
9 iulie 1914. la Berlin, într-o familie 
de muncitori. După ce s-a calificat în 
meseria de zidar, a început să lucreze 
din fragedă tinerețe, perfecționîn- 
du-se concomitent, la cursuri fără 
frecventă, ca tehnician constructor. 
A intrat în Uniunea Tineretului Co
munist în anul 1928 și a îndeplinit 
diferite funcții în mișcarea de tine
ret. în anul 1931, Willi Stoph a de
venit membru al Partidului Comunist 
din Germania. între anii 1933—1945 a 
luat parte la lupta de rezistentă anti
fascistă în ilegalitate.

După zdrobirea fascismului, tova
rășului Willi Stoph i s-au încredințat 
funcții de răspundere în aparatul de 
partid și de stat. în special in dome
niul dezvoltării industriei și construc
țiilor. Din 1947 a condus Secția eco
nomică a C.C. al P.S.U.G. între 1950 
și 1952, în calitate de președinte al 
Comisiei economice a Camerei Popu
lare, a contribuit la soluționarea 
unor probleme complexe în vederea 
trecerii la planificarea de perspec
tivă.

Tovarășul Willi Stoph este. începînd 
din 1950, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania. în intervalul 1950—1953 a 
fost secretar al C.C. al P.S.U.G. ; în
cepînd din 1953 este membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G. In 
anul 1952 a devenit membru al Con
siliului de Miniștri al R.D.G., deți- 
nînd funcția de ministru al afaceri
lor interne, iar din 1955 — ministru al 
apărării naționale. între 1954 și 1962 
a fost vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, devenind, in 1962, prim- 
vicepreședinte. în anul 1964 a deve
nit președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G. Din 1950 este ales în 
toate legislaturile deputat în Camera 
Populară a Republicii Democrate 
Germane.

La 3 octombrie 1973, Willi Stoph a 
fost ales în funcția de președinte al

Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, funcție pe care a 
deținut-o pînă în octombrie 1976, cînd 
Camera Populară l-a desemnat, din 
nou, președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G. și vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Pentru contribuția sa deosebită la 
consolidarea multilaterală a Republi
cii Democrate Germane, la dezvolta
rea și perfecționarea activității de 
conducere a statului, la dezvoltarea 
relațiilor R.D.G. cu țările socialiste, 
tovarășul Willi Stoph a fost distins 
cu Ordinul „Karl Marx", cu Meritul 
Patriei, titlul de Erou al Muncii și cu 
alte ordine și medalii.

Vizita în țara noastră a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane se 
înscrie în cadrul intensificării conti
nue a relațiilor frățești dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană, care s-au dez
voltat cu succes în toate domeniile.

O importanță hotărîtoare pentru a- 
ceastă dezvoltare favorabilă au a- 
vut-o întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretai’ 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, în cursul căro
ra au fost stabilite liniile directoare 
ale adîncirii în continuare a conlu
crării prietenești dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Poporul român, care privește cu 
vie satisfacție această evoluție favo
rabilă. urează un călduros „Bun 
venit !“ tovarășului Wnli Stoph, ex- 
primîndu-și convingerea fermă că vi
zita sa și convorbiiile pe care le va 
avea vor contribui la amplificarea în 
continuare, pe cele mai diverse pla
nuri, a relațiilor de strînsă prietenie 
și colaborare frățească dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

DELHI 17 (Agerpres). — Morar ji 
Desai, primul ministru al Indiei, l-a 
primit pe Neculai Agachi, președin
tele părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-indiană de 
cooperare economică, tehnică și știin
țifică.

Cu această ocazie, primului minis
tru indian i s-a transmis un mesaj 
de prietenie din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, urări de 
sănătate și succese personale, cît și 
de prosperitate poporului indian.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
Morarji Desai, primul ministru al 
Indiei, a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, iar poporului român urări 
de prosperitate și noi succese.

în cadrul convorbirii ce a avut loc, 
primul ministru indian a apreciat 
politica externă promovată de țara 
noastră, caracterul ei principial și 
constructiv, a scos în evidență bu
nele relații existente între România 
și India în toate domeniile, mențio- 
nînd că sînt posibilități de dezvol
tare în continuare a acestora. El a 
exprimat satisfacția pentru activita
tea fructuoasă desfășurată în cadrul 
sesiunii comisiei mixte.

Președintele Madagascarului 
l-a primit pe șeful delegației

ITALIA

Ample acțiuni pentru descoperirea
autorilor răpirii

ROMA 17 (Agerpres). — După cum 
relatează agenția A.N.S.A.. în cursul 
zilei de vineri, importante forte de 
politie și carabinieri au întreprins in 
mai multe cartiere ale Romei ample 
acțiuni în vederea descoperirii auto
rilor rănirii președintelui Consiliului 
National al Partidului -Democrat- 
Creștin. Aldo Moro. .Agenția inforr 
mează. de asemenea, că la oficiile sale 
din Roma. Torino și din alte orașe, 
precum și la redacțiile unor publi
cații au fost primite mesaje telefo
nice în care se arată că membrii or
ganizației extremiste ce se autoin
titulează „Brigăzile roșii" cer ca, în 
schimbul eliberării lui Aldo Moro, 
autoritățile italiene să pună în liber
tate pe cci 14 membri ai acestei or-

lui Aldo Moro
ganizatii. acuzați de participare la 
acțiuni teroriste și al căror proces 
se desfășoară în prezent la Torino. 
Mesajele fac cunoscut că. dacă 
membrii grupului nu vor fi eliberați, 
Aldo Moro va fi executat. Pe de altă 
parte, agenția A.N.S.A. anunță că 
premierul Giulio Andreotti a convo
cat o întîlnire. a reprezentanților 
partidelor care alcătuiesc noua ma
joritate programatică, în scopul de a 
se stabili, în comun, măsuri pentru a 
se face față situației create ca ur
mare a răpirii lui Aldo Moro.

în mai multe localități ale Italiei 
au avut loc vineri noi manifestații de 
protest împotriva acțiunilor organiza
țiilor extremiste.

economice romane
ANTANANARIVO 17 (Agerpres). 

— Președintele Republicii Democra
tice Madagascar, Didier Ratsiraka, 
l-a primit pe Dumitru Nistor, adjunct, 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini, șeful delegației ro
mâne la cea de-a IV-a sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale de cola
borare economică și tehnică româno- 
malgașă, care își desfășoară lucrările 
la Antananarivo.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, au 
fost transmise președintelui Didier 
Ratsiraka un prietenesc mesaj de sa
lut. urări de sănătate și 
sonală. de prosperitate 
poporului malgaș.

Președintele Didier 
adresat, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări, sentimentele sale de prietenie, 
iar poporului român noi succese în 
activitatea sa constructivă.

în timpul întrevederii s-a subliniat 
dorința comună de dezvoltare, diver
sificare și aprofundare pe mai de
parte a relațiilor prietenești, de co
laborare și cooperare pe multiple 
planuri între România și Madagascar.

Dezvoltarea

economice
Romania și

fericire per
și bunăstare

Ratsiraka a

relațiilor 
dintre 
Suedia

(Agerpres).

Consiliul de Securitate condamnă atacul 
rasiștilor rhodesieni împotriva Zambiei

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— După trei zile de dezbateri. Con
siliul de Securitate al O.N.U. a adop
tat in unanimitate o rezoluție care 
condamnă atacul întreprins de regi
mul rasist rhodesian pe teritoriul 
Zambiei.

în document se afirmă că invazia

comisă de regimul minoritar rasist 
constituie o violare flagrantă a su
veranității și integrității teritoriale 
a Zambiei. Rezoluția exprimă apre
cierea pentru poziția Zambiei de 
sprijinire a luptei legitime pentru li
bertate și independentă a poporului 
Zimbabwe.

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 
în perioada 13—17 martie, s-au des
fășurat la Stockholm lucrările sesiu
nii a IX-a a Comisiei mixte româno- 
suedeze de cooperare economică, in
dustrială si tehnică, precum și sesiu
nea anuală a Comisiei mixte româno- 
suedeze pentru comerț.

Delegațiile au examinat, stadiul re
lațiilor de cooperare economică și 
tehnico-știintifică. precum si evoluția 
schimburilor comerciale bilaterale. 
S-au relevat posibilitățile existente 
pentru intensificarea si diversificarea 
schimburilor comerciale și s-au con
venit măsuri în vederea lărgirii. în 
continuare, a cooperării. îndeosebi in 
domeniul construcțiilor de mașini, in
dustriei navale, electrotehnicii si 
electronicii, industriei chimice, utila
jelor pentru industria minieră.

® Au continuat operațiunile militare ale forțelor israeliene 
în sudul Libanului ® Numeroase victime în rîndul popu
lației ® Cereri pentru convocarea Consiliului de Securitate 
© Fermă condamnare a acțiunii agresive a Israelului
BEIRUT 17 (Agerpres). — Forțele 

israeliene au continuat joi noaptea si 
vineri operațiunile militare Împotriva 
taberelor palestiniene din sudul Li
banului. urmărind — după cum au 
declarat surse de la Tel Aviv. reluate 
de agențiile de presă — obiectivul de 
a stabili o „zonă de securitate", pe o 
fîșie de 10 kilometri de-a lungul fron
tierei dintre Liban și Israel. AgAi- 
țiile Reuter și France Presse mențio
nează că trupe israeliene au intrat in 
orașul Tebnine. situat pe șoseaua spre 
portul Tyr, unde se află o importantă 
tabără palestiniană. Alte linităti is
raeliene au înaintat spre localitatea 
Qantara, situată la aproximativ 15 ki
lometri nord de Tebnine.

Pe de altă parte, menționează agen
țiile U.P.I.. Reuter si France Presse. 
forțele israeliene au întreprins două 
acțiuni de comando în zona localității 
Aadloum. la aproximativ 60 kilometri 
sud de Beirut, iar aviația israeliană 
a bombardat poziții palestiniene de-a 
lungul intregii linii a frontului.

După cum informează agenția pa
lestiniană de presă W.A.F.A., citind 
purtători de cuvînt militari, forțele 
palestiniene au efectuat în cursul 
nopții de joi spre vineri mai multe 
operațiuni de hărțuire a unităților is
raeliene și au lansat 20 raiduri asu
pra pozițiilor ocupate de unitățile is
raeliene în sudul Libanului. Totodată, 
forțele palestiniene au bombardat lo
calități de pe teritoriul israelian.

Date furnizate de agențiile de presă 
relevă că în rindurile populației con
tinuă să se înregistreze numeroase 
victime, produeîndu-se si importante 
pagube materiale. Un purtător de cu
vînt al Crucii Roșii, citat de agenția 
Associated Press, estimează pierderile 
libaneze și palestiniene la 600 per
soane. din care 250 morti. De aseme
nea. peste 100 000 civili libanezi și 
palestinieni au fost nevoiti să se re
fugieze în biserici, moschee, scoli și 
în localități din nordul zonei de osti
lități.

Agențiile France Presse si Reuter 
informează că vineri Abdel Halim 
Khaddam. vicepremier și ministru de 
externe al Siriei, a sosit la Beirut, 
unde a avut convorbiri cu președin
tele Libanului.. Elias Sarkis, cu prim- 
ministrul Selim Al Hoss si ministrul 
de externe Fouad Boutros, precum și 
cu Zuheir Mohsen, șef al departa
mentului militar al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. După con
vorbiri. Zuheir Mohsen a declarat că 
Siria a preluat sarcina acoperirii ae
riene a pozițiilor deținute de forța 
arabă de descurajare în Liban, iar u-

nitățile antiaeriene au fost puse în 
stare de alertă.

Din New York s-a anunțat că gu
vernul Libanului a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate. S-a preci
zat că guvernul libanez cere „retra
gerea trupelor israeliene din sudul 
Libanului, precum si mijloacele care 
să-i permită să-si apere suveranita
tea și să restabilească autoritatea pu
terii administrative libaneze asupra 
sudului țării". De asemenea. întruni
rea Consiliului de Securitate a fost 
cerută și de Israel.

Agențiile de presă informează că la 
cererea guvernului Irakului Siria a 
fost de acord să permită trecerea pe 
teritoriul său a ajutorului militar și 
a voluntarilor irakieni spre taberele 
palestiniene din Liban.

Invadarea sudului Libanului de 
către trupe israeliene a fost condam
nată energic de guvernul iordanian, 
care apreciază că s-a comis o „gravă 
violare de către Israel a suveranității 
Libanului'". Iordania — a declarat un 
purtător de cuvînt oficial — cere sta
telor arabe, tăriloi- din întreaga 
lume să acționeze pentru a pune 
capăt „agresiunii israeliene. care 
constituie o violare totală a dreptu
lui internațional și a Cartei- O.N.U.".

în cursul unei întîlniri cu un grup 
de parlamentari africani, președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
condamnat invadarea Libanului, a- 
ceastă „reîntoarcere la politica im
punerii de condiții, ocupării cu forța 
a teritoriului altuia și uciderii de 
civili nevinovat! sub pretextul asigu
rării securității". „Israelul ar trebui 
să știe că vărsarea de singe nu va 
crea securitate și că solutionarea 
problemei palestiniene este calea 
corectă pentru stabilirea 'păcii în re
giunea noastră" — a afirmat pre
ședintele Egiptului. El a arătat că 
Egiptul „va continua să facă tot ce-i 
stă in putință pentru realizarea unei 
soluții pașnice".

„Situația gravă rezultînd din agre
siunea israeliană împotriva Libanu
lui și a poporului palestinian" a fă
cut obiectul unei reuniuni a grupului 
țărilor arabe la Națiunile Unite, a 
anunțat reprezentantul Emiratelor 
Arabe Unite. Aii Humaidan. pre
ședintele în exercițiu al grupului ță
rilor arabe. Grupul țărilor arabe — 
a spus el — „a hotărît să procedeze 
imediat la consultări cu țările inte
resate și prietene, pentru a se adop
ta măsurile necesare în vederea în
cetării imediate a agresiunii israe
liene și obținerii retragerii complete 
și imediate a Israelului din teritoriul 
libanez".

/

agențiile de presă transmit
Mesaj al președintelui 

Tito adresat președintelui 
Somaliei. Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executjv Fede
ral. secretar federal pentru afaceri 
externe al Iugoslaviei, care se află in 
Somalia în calitate de trimis special 
al președintelui Iosip Broz Tito, a 
remis președintelui Mohamed Siad 
Barre un mesaj din partea șefului 
statului iugoslav.

Noul guvern italian, pre- 
zidat de Giulio Andreotti, a primit 
votul de încredere atit în Camera 
Deputaților, cît și în Senat. în spri
jinul cabinetului Andreotti au votat 
grupurile parlamentare ale partidelor 
democrat-creștin, comunist, socialist, 
socialist-democratic, republican, in
dependenții de stingă 
naționali.

și democrații

Condamnarea 
fasciști italieni, 
din Florența l-a condamnat la închi
soare pe viată pe Pierluigi Concutelli.

unor neo-
Un tribunal

șeful grupării clandestine italiene de 
extremă dreaptă „Ordinea nouă", 
acuzat de asasinarea magistratului 
Vittorio Occorsio. din Roma. Adjunc
tul lui Concutelli, Gianfranco Ferro, 
a fost condamnat. în cadrul aceluiași 
proces, la 24 de ani de închisoare, iar 
alți 15 inculpați, acuzați de compli
citate. la cite 12 ani de închisoare.

Un acord privind legătu
rile comerciale dintre Un
garia și S.U.fl.a fost semnat la 
Budapesta — anunță agenția M.T.I. 
Documentul 
țări vor aplica 
ele clauza 
zate și iși 
comerciale 
criminării. ______ .„ ..... .. ... ...
goare după ratificarea sa de către 
cele două părți.

Plenara C.C. al P.C. Pe
ruan. Lima a avut loc o ple
nară a C.C. al P.C. Peruan. Jorge del 
Prado, secretar general al P.C.P., a 
prezentat un raport în care se arată

prevede că cele două 
în comerțul dintre ■ 

națiunii celei mai favori- 
vor desfășura schimburile 
bilaterale pe baza nedis- 
Acordul va intra în vi

O cuvînfare a tovarășului Fidel Castro *
nului Etiopiei, Cuba a hotărît să 
trimită în această țară ajutor inter
naționalist. ..fiind mai întii necesară 
trimiterea de grupuri de consilieri și 
instructori pentru a contribui la pre
gătirea forțelor armate etiopiene, iar 
ulterior de unități de blindate, 
să participe la luptă alături de 
etiopiene".

Fidel Castro a declarat că. în 
zent. Cuba acordă Etiopiei asistenlă 
civilă, constînd în trimiterea . în 
această țară de medici și cadre teh
nice sanitare.

HAVANA 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la un miting organizat la 
Santiago de Cuba, cu prilejul cinsti
rii memoriei lui Antonio Maceo, 
erou al luptei pentru independența 
Cubei. Fidel Castro, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Cuba, a analizat evenimentele isto
rice legate de lupta patriotilor cuba
nezi pentru independență, împotriva 
jugului colonial spaniol.

Vorbitorul s-a referit în context si 
la ultimele evoluții din Cornul Afri
cii. El a arătat că, la cererea guver-

care 
cele

pre-

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
PR AGA 17 (Agerpres). — La Praga 

s-au încheiat lucrările Plenarei C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, care a 
dezbătut raportul Prezidiului C.C. cu 
privire la rezultatele îndeplinirii ho- 
tărîrilor Congresului al XV-lea și la 
sarcinile viitoare ale partidului, pre
zentat de Gustav Husak. secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R. S. Cehoslovace.

în raport se relevă că în primii doi 
ani ai actualului cincinal obiectivele 
propuse au fost realizate atît în in
dustrie, cît și în agricultură. Secreta
rul general al C.C. al P.C.C. s-a oprit

apoi pe larg asupra problemelor le
gate de creșterea rolului partidului 
comunist în societatea cehoslovacă, 
în ultima parte a raportului. Gustav 
Husak a abordat o serie de probleme 
ale politicii externe cehoslovace.

Plenara l-a cooptat pe Josef Ha
man ca membru al Comitetului Cen
tral. alegîndu-I secretar și membru 
al Secretariatului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia ; Cestmir Lovotinsky a 
fost eliberat din funcția de membru 
al Secretariatului C.C. al P.C.C., în 
legătură cu trecerea sa intr-o altă 
muncă de răspundere.

Plenara C. C al P. M. S. U
BUDAPESTA 17 (Agerpres). — A- 

genția M.T.I. informează că la Buda
pesta a avut loc plenara lărgită a 
C.C. al P.M.S.U.. desfășurată sub pre
ședinția primului secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Janos Kadar. S-a dezbătut

și adoptat un raport cu privire la 
problemele actuale ale situației inter
naționale, precum și un raport refe
ritor la situația și sarcinile dezvol
tării pe mai departe a agriculturii și 
industriei alimentare.

LONDRA 17 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Marea Britanie a 
adresat mișcării muncitorești o scri
soare deschisă al cărei conținut a 
fost făcut cunoscut de secretarul ge
neral al partidului. Gordon McLennan, 
in cadrul unei conferințe de presă. 
Scrisoarea face o analiză a situației 
actuale din tară, evidențiind că 
Marea Britanie trece printr-o pe
rioadă critică, caracterizată de difi
cultăți economice, depresiunea indus
triei. scăderea nivelului de trai al 
populației, reducerea cheltuielilor 
sociale și creșterea cheltuielilor mi
litare.

că una din sarcinile fundamentale ale 
tuturor forțelor progresiste din țară 
constă în crearea unui front unit și 
antioligarhic, antiimperialist, capabil 
să desfășoare o luptă hotărîtă în apă
rarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului peruan.

0 nouă experiență nu
cleară în China. La 13 martie> 
a fost efectuată o nouă experiență 
nucleară în R.P. Chineză — trans
mite agenția China Nouă, care a- 
daugă că personalul angajat în cer
cetarea. fabricarea și testarea arme
lor nucleare trebuie să acționeze pen
tru accelerarea modernizării apărării 
naționale.

Societatea europeană de 
fizică și_a încheiat lucrările la 
Helsinki. Prof. Ioan Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie din România, a 
prezentat în calitate de președinte 
al Societății europene de fizică, un 
raport cu .privire la activitatea des-. 
făsurată de societate și programul 
de activitate în perioada următoare, 
in spiritul colaborării și cooperării 
libere între toți fizicienii din Europa 
și din lume in domeniul științei .și 
tehnologiei, pentru lume mai
dreaptă și mai bună.

în aceste condiții, comuniștii bri
tanici propun spre examinare Parti
dului Laburist, mișcării sindicale și 
cooperatiste din țară un program 
concret de măsuri și lansează un 
apel la unirea forțelor în lupta pen
tru înfăptuirea acestui program, 
evidențiază necesitatea 
grabnice a șomajului, prin 
investițiilor în economie, a 
de cumpărare a maselor, 
cheltuielilor sociale.

Scrisoarea atrage atenția asupra 
intensificării considerabile a activi
tății partidelor și organizațiilor ra
siste din Marea Britanie și re-, 
levă „pericolul serios" al revenirii 
la putere. în urma alegerilor gene
rale viitoare, a conservatorilor. Scri
soarea atrage atenția. in același 
timp, că un nou guvern laburist mi
noritar. a cărui existență ar depinde 
de voturile liberalilor și ale altor 
formațiuni, nu ar putea soluționa 
problemele tării. în această situație. 
P.C. din Marea Britanie dorește să 
realizeze o înțelegere cu Partidul 
Laburist, în sensul de a prezenta, 
atit la viitoarele alegeri naționale, 
cît și la cele locale, un singur can
didat al clasei muncitoare — infor
mează agenția Reuter.

Ei 
lichidării 

mărirea 
puterii 

creșterea

de 
a traficu- 
100 de in- 
computere 

centrale 
densitatea 
dota.te cu

@ TRAFIC OPTIMI
ZAT. Pe o suprafață de 30 
kmp din centrul capitalei ni.po- • 
ne, Tokio, este în curs de tes
tare un sistem electronic 
control și îndrumare 
lui. La un număr de 
tersecții sînt plasate 
care furnizează unei 
informații privind 
circulației. Vehiculele
aparate de recepție speciale pot 
fi îndrumate, in perimetrul res
pectiv, pe cea mai convenabilă 
rută. Conducătorul unui aseme
nea autoturism știe cu 200 m 
înaintea intersecției in ce di
recție este cel mai bine -să 
meargă, fiind avertizat de e- 
ventuale obstacole, zone dj .;i-.. 
velate. zone de trecere pe 5 
pietoni ș.a.

„Europa după Belgrad"... 
Care sînit perspectivele securității 
europene după încheierea reuniunii 
de la Belgrad ? In ce direcție va os
cila barometrul vieții politice de pe 
continent ? Sînt întrebări firești, ge
nerate de rezultatele nesatisfăcătoa
re cu care s-a încheiat reuniunea și 
care au decepționat profund popoa
rele Europei. Se știe că, prin înseși 
prevederile Actului final de la Hel
sinki, reuniunea fusese învestită cu 
un mandat clar și precis, și anume, 
ca, odată cu examinarea realistă a 
ceea ce s-a întreprins în ultimii doi. 
ani pe linia consolidării destinderii și 
realizării efective a securității, să 
adopte noi hotărâri și măsuri în ve
derea dezvoltării acestui proces. Or, 
așa cum se știe, reuniunea nu și-a 
îndeplinit acest mandat, nu a reținut 
propunerile constructive, în probleme 
esențiale, fundamentale ale securității 
europene, prezentate în cursul dez
baterilor, înregistrîndu-se din păcate, 
chiar un regres față de Helsinki. Se 
confirmă astfel, o dată mai mult, 
justețea aprecierilor partidului nos
tru, care la Congresul al XI-lea și 
apoi la Conferința Națională a sub
liniat că procesul de destindere este 
încă în faza incipientă. ' fragil 
reversibil. „AM FI 
DEZMINȚIȚI DE 
declara in acest 
Nicolae Ceaușescu 
rostită zilele trecute la plenara co
mună a consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate' maghiară si ger
mană — DAR, DIN PĂCATE. REA
LITĂȚILE SÎNT CHIAR MAI GRA
VE DECÎT LE-AM PREZENTAT 
NOI LA CONFERINȚA NAȚIONA
LĂ. ÎNSĂȘI ÎNCHEIEREA CU RE
ZULTATE NES ATISFĂCĂTOARE A 
REUNIUNII DE LA BELGRAD DE
MONSTREAZĂ CĂ CURSUL SPRE
DESTINDERE ESTE 
DE FRAGIL".

în același sens, 
europene, în special 
și-au exprimat dezamăgirea față de 
rezultatele reuniunii, pe care le apre-

___  ___... și 
VRUT SA FIM 
REALITATE — 

tovarășul 
cuvîntarea

ÎNCĂ DESTUL

numeroase tari 
mici și mijlocii,

așteptările po-ciază a fi mult sub 
poarelor.

. Constituie, desigur, 
zitiv — practic, unicul care poate 
îndreptăți un asemenea calificativ — 
că documentul concluziv al reuniunii 
de la Belgrad a reafirmat voința 
statelor participante de a continua 
activitatea consacrată edificării secu
rității europene, „de a aplica pe 
deplin toate dispozițiile Actului final, 
pe plan unilateral, bilateral și mul
tilateral" — în aceasta găsindu-și o 
concludentă reflectare adevărul că 
ideea securității europene s-a înră-

un aspect po-
tică să aibă doar un caracter superfi
cial, de pojghiță, principalul obstacol 
in calea colaborării și înțelegerii pe 
continent. în cursul dezbaterilor de 
la Belgrad, un șir de state și-au ma
nifestat deschis preocuparea fată de 
primejdiile pe_ care le implică acu
mularea în 
mijloace de 
apreciat cu 
care le are 
mărilor, subliniind că 
vorba de o reală pace și securitate 
pe continent, ca și în 
lume, fără

Europa a unor uriașe 
distrugere în masă, au 
luciditate implicațiile pe 
cursa nestăvilită a înar- 

nu poate fi
general în

înlăturarea factorilor

intenția sinceră de progrese efective 
— pot să-și conjuge eforturile, cu 
mai multă fermitate, cu mai multă 
hotărîre și tărie în vederea reali
zării acestor obiective. Se știe ast
fel că statele participante la reuniu
nea de la Belgrad fac parte și din 
Comitetul pentru dezarmare de la 
Geneva, ale cărui lucrări bat 
de atîta vreme pasul pe Ioc. De 
asemenea,, o serie de sla>te par
ticipante lâ reuniunea de la Belgrad 
iau parte de mai multi ani la nego
cierile de la Viena pentru reducerea 
forțelor armate și armamentelor din

pentru securitatea continentului, ca si 
pentru destinele întregii .omeniri, ci 
a acționa cu hotărîre pentru elabo
rarea unor programe de dezar
mare cuprinzătoare, care să marcheze 
trecerea de la declarații de intenții 
și dezbateri generale la măsuri prac
tice, de natură să permită o înain
tare treptată dar continuă spre obiec
tivul final al dezarmării generale și 
totale. Nu încape îndoială că, dacă 
la viitoarea sesiune specială a Na
țiunilor Unite se vor înregistra ase
menea rezultate concrete, aceasta ar 
avea o puternică înriurire asupra

PROBLEMELE MAJORE ALE SECURITĂȚII SĂ DEVINĂ 
OBIECTIVE CONCRETE PE STEAGUL DE LUPTĂ AL POPOARELOR!

dăcinat trainic în conștiința popoare
lor și că nimeni nu i se mai poate 
împotrivi fățiș, deschis. în acest sens 
se înscrie și hotârîrea de a organiza 
o nouă reuniune europeană, la Ma
drid, în 1980, precedată de un șir de 
întiliniri de experți, axate pe teme 
specifice.

învățămintele — îndemn 
la acțiune. C»ncluzia fundamen
tală care se degajă însă este aceea că 
popoarele continentului nu se pot 
mulțumi să aștepte cu pasivitate 
viitoarea reuniune. Trăgînd învăță
mintele ce se impun din rezultatele 
reuniunii de la Belgrad, apare ca o 
cerință din cele mai arzătoare ale 
actuaili.tății mobilizarea tuturor for
țelor pentru a asigura înaintarea e- 
fectivă pe calea securității europene, 

în primul 
sitatea unor 
dezangajării 
in Europa, 
unor acțiuni
tie constituie, 
factor care face ca destinderea poli-

rînd se detașează nece- 
măsuri efective pe linia 
militare și dezarmării 
știut fiind că absenta 
ferme în această direc

ta fapt, principalul

obiectivi de insecuritate. respectiv 
fără adoptarea de măsuri practice 
de dezangajare militară si dezar
mare.

Faptul că propunerile realiste și 
constructive pe această linie prezen
tate la Belgrad nu au fost reținute 
și că reuniunea s-a încheiat fără a 
marca un pas înainte în această 
direcție, fără a stabili un cadru mi
nim necesar pentru examinarea ul
terioară a acestor probleme, nu poate 
și nu trebuie cîtuși 
însemne abandonarea 
trivă. unica concluzie 
se impune este aceea _
CLANȘA CU ENERGIE ÎNZECITĂ 
EFORTURI PERSEVERENTE. TE
NACE PENTRU OPRIREA CURSEI 
ÎNARMĂRILOR, de a se manifesta 
voința politică din partea tuturor 
statelor pentru adoptarea de măsuri 
concrete de dezangajare militară si 
dezarmare.

Reuniunea de la Belgrad s-a 
cheiat. 
Există 
cărora 
acelea

dc puțin să 
luptei. Dimpo- 
rațională care 
de A SE DE-

în- 
dar există teren de acțiune, 
numeroase foruri în cadrul 
statele europene — ce! puțin 
care la Belgrad au manifestat

Europa centrală — negocieri soldate, 
din păcate, cu tot atît de puține 
rezultate. în mod deosebit se im
pune atenției apropiata sesiune spe
cială a O.N.U. consacrată dezarmării, 
care este chemată să realizeze o co
titură istorică în dezbaterea acestor 
probleme. Iată tot atîtea prilejuri 
care oferă largi posibilități de ac
țiune și cheamă la acțiune 
mai pentru 
țiului".
CONCRETE LA REUNIUNEA DE LA 
BELGRAD ÎN DOMENIUL MILITAR 
TREBUIE SA ÎNDEMNE LA O ȘI 
MAI MARE MOBILIZARE A FOR
ȚELOR. LA O ȘI MAI MARE 
FERMITATE ÎN FINALIZAREA 
EFORTURILOR.

toc- 
„compensarea Belgra- 

LIPSA DE REZULTATE

Dincolo de ușile co|ii?o- 
rSOÎC A tra§e învățămintele cuve
nite din rezultatele nesatisfăcătoare 
ale reuniunii de la Belgrad înseamnă 
a nu mai permite să se repete prac
ticile obstrucționiste, de eludare a 
problemelor de importanță vitală

climatului internațional în ansamblu 
— inclusiv in Europa, deschizi nd 
noi orizonturi procesului de edifi
care a securității pe continent.

în același sens, se impun eforturi 
perseverente pentru dezvoltarea ra
porturilor de colaborare economică, 
tehnico-științifică și culturală intre 
statele participante la conferința 
general-europeană. Și dacă în cadrul' 
reuniunii au fost eludate, în ultimă 
instanță, o serie de aspecte majore 
privind extinderea schimburilor, am
plificarea colaborării economice și 
în alte domenii, fără nici un fel de 
discriminări și condiționări, dacă do
cumentul final a escamotat asu
marea unor angajamente ferme 
în acest sens, aceasta nu înseamnă 
că problemele respective ar putea fi 
escamotate și din viață. Constituie de 
aceea o cerință de cea mai mare ac
tualitate de a se acționa în conti
nuare cu și mai multă perseverență 
pentru eliminarea tuturor restricții
lor și barierelor artificiale din calea 
schimburilor bl șl multilaterale, 
pentru facilitarea unei strînse conlu
crări intereuropene, în folosul propă-

șirii fiecărui popor, al progresului în 
general.

Realitatea arată, fără putință de 
tăgadă, că stă în puterea popoarelor 
și este de datoria lor — căci este în 
interesul lor 1 — de a influenta 
în mod decisiv mersul evenimente
lor. învățămintele reuniunii de la 
Belgrad îndeamnă la mobilizarea 
largă a tuturor popoarelor continen
tului, care sînt adevăratii beneficiari 
ai securității europene și care au, ca 
atare, rolul hotărîtor ta realizarea 
acestui obiectiv cardinal. Este o ce
rință imperioasă a momentului ac
tual ca partidele comuniste și mun
citorești, partidele socialiste, alte 
grupări politice, indiferent de orien
tare, organizațiile pacifiste să antre
neze la acțiune forțele cele mai di
verse, mase din cele mai largi pen
tru înlăturarea obstacolelor existente 
în calea destinderii, pentru transpu
nerea în fapt a prevederilor Actului 
final de la Helsinki.

Ceea ce în cadrul reuniunii, în 
spatele ușilor capitonate, a fost es
camotat, trebuie să devină obiectiv 
concret pe steagul dc luptă al tu
turor forțelor social-politice înaintate 
de pe continent. Ideea continuității 
procesului început la Helsinki — re
afirmată în documentul reuniunii de 
la Belgrad —nu trebuie înțeleasă in 
sens tehnico-administrativ, doar al or
ganizării unor întîlniri de experți în 
intervalul pînă la reuniunea din 1980 
de la Madrid. Ea trebuie înțeleasă 
în primul rîrid în sensul și spiritul 
ei — ca O CONTINUARE ȘI AM
PLIFICARE A EFORTURILOR 
TUTUROR STATELOR, CA O RĂS
COLIRE A OPINIEI PUBLICE, O 
DINAMIZARE A TUTUROR FOR
ȚELOR SOCIALE, PENTRU A ASI
GURA PROGRESUL CAUZEI DES
TINDERII ȘI SECURITĂȚII PE 
CONTINENT. în acest sens înțeleg 
să acționeze partidul și statul nostru, 
cu convingerea că numai astfel se 
va putea înainta spre edificarea unei 
Europe a păcii, securității si co
laborării.

Dumitru ȚINU

® PE URMELE ISTO
RIEI. în cadrul amplei acțiuni 
organizate de Universitatea din 
Maputo, de cercetare sistemati
că a întregului teritoriu al Mo- 
zambicului, au fost descoperite, 
la vărsarea riului Save in 
Oceanul Indian, 27 de așezări 
omenești datind din primele 
secole ale erei noastre. Obiec
tele găsite aici — cioburi de 
sticlă și articole de porțelan 
provenind din China — atestă 
existenta încă în secolul al 
treilea al erei noastre, a unor 
intense schimburi comerciale 
intre estul Africii și Extremul 
Orient. Scopul final al acestor 
cercetări istorice și arheologice 
întreprinse pe întregul teritoriu 
al Mozambicului este întocmi
rea unei istorii a acestei țări, 
prima de la cîștigarea indepen
denței.

© FESTIVALUL ARTE
LOR TRADIȚIONALE. La 
Rennes, în Franța, s-a desfășu
rat în prima decadă a acestei 
luni un original festival al 
spectacolelor de origine popu
lară — ajuns în prezent la a 
cincea ediție. Spectatorilor li 
s-a înfățișat o mare varietate 
de reprezentații, pe linia „arte
lor tradiționale" nelipsind spec
tacole de marionete, ansamblu
rile de dansuri populare și 
chiar... îmblinzitorii de șerpi. 
Toate la un loc au conturat o 
inedită incursiune artistică pe 
cele cinci continente.

® ELEFANTUL LUI 
CASSIUS CLAY. Pent™ a 
arăta că admirația pe care i-o 
poartă nu a fost cu nimic di
minuată de insuccesul 
(meciul cu Leon Spinks, 
urma căruia a pierdut titlul 
campion mondial de box 
toate categoriile), cetățenii 
autoritățile din Bang'adesh i-au 
dăruit lui Cassius Clay (Mo
hammed Aii) un... 
mindu-1 totodată 
onoare al orașului 
tala republicii.

recent 
în 
de 
la 
și

elefant, nu- 
cetățean de 
Dacca, capi-
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