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VEȘTI DIN ȚARĂ

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Județul Sălaj, asemenea tuturor zonelor țării, a cunoscut în anii socialismului profunde prefaceri economice și so
ciale, în actualul cincinal, județul parcurge o etapă de dezvoltare industrială accelerată, beneficiind de un Im
portant volum de investiții Au intrat în funcțiune sau vor începe să producă noi și importante obiective economice. 
Producția industrială a județului urmează să se ridice, în ultimul an al cincinalului, la peste 10 miliarde lei. 

în fotografie: o secvență din moderna întreprindere de conductori emailați din Zalău Foto : S, Cristian

cmcm si wimea - minai chemați si Mill
Soluții eficiente pentru 

economisirea combustibilului
Preocupări în acțiunea de modernizare și îmbunătățire a randamentelor 

motoarelor termice
în cursul vizitei efectuate săptămîna trecută la expoziția organizată in 

pavilionul central al Complexului expozițional din Piața Scinteii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou importanța deosebită pe care o are 
reducerea cit mai substanțială a consumurilor de materii prime, materiale, 
energie și combustibili. Făcind aprecieri pozitive cu privire la rezultatele 
obținute pină în prezent, secretarul general al partidului a solicitat specia
liștilor, tuturor oamenilor muncii să caute și să aplice cu perseverență noi 
căi și soluții in acest scop, să continue cu și mai multă insistență această ac
țiune vitală pentru progresul economiei naționale.

Ne propunem astăzi șă abordăm aspecte ale economlsțrii...combușljbil.ului 
intr-un domeniu de deosebită însemnătate, cel al motoarelor termice. Inter
locutorul nostru este dr. ing. Valentin COSOROABA. directorul general 
al Institutului național de motoare termice.

tatea utilajelor mobile, ameliorind 
formele aerodinamice. Cît privește 
sistemul de exploatare, este aproape 
de prisos să insistăm asupra necesi
tății folosirii de utilaje echipate cu 
motoare de puteri adecvate lucrărilor 
exploatării utilajelor la parametri 
optimi și evitării mersului in gol. 
Este cadrul., in care lucrăm, sint o- 
biectivele' care focalizează. eforturi te 
lucrătorilor institutului nostru.

/
Cetate de foc din cele 

mai îndepărtate vremuri. 
Hunedoara iși are o istorie 
a sa, bogată, stufoasă, in 
care destinul oamenilor se 
împletește intim cu desti
nul civilizației fierului și 
oțelului. Forța omului, in
teligența. priceperea și te
nacitatea lui s-au forjat ne
contenit la flacăra nestinsă 
a, marilor cuptoare cu aju
torul cărora a stor-, din 
piatră fierul. Este mirajul 
care l-a captivat și pe 
Nicolae Mărculescu, tînărul 
care în 1948 avea înscrise 
in biografia sa citeva șan
tiere naționale ale tinere
tului. gravate cu majuscule 
în istoria Uniunii Tine
retului Comunist : Agnita- 
Botorca, Ceanul Mare-Cluj, 
Bumbești-Livezeni. Șantie
re rămase veșnic tinere, 
perpetuate în alte și alte 
mari șantiere naționale ale 
tineretului de-a lungul con
strucției socialiste in țara 
noastră.

— Așa am rămas și eu 
tinăr. spune Nicolae Măr
culescu. Am învins timpul., 
iar competiția aceasta con
tinuă. e o luptă de,, la care 
nu abdic,. , mă pasionează.

, "hi 1948.- in numai - crttetti 
luni, mii și mii de tineri 
au construit pe Valea Jiu

•— La ora actuală, cea mai mare 
cantitate de combustibil lichid o con
sumă tocmai motoarele termice. Cum 
se regăsește în preocupările institu
tului această problemă de mare in 
teres economic — reducerea consu
murilor de combustibili 7

— Creat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului. institutului 
nostru i se cere să participe in mod 
determinant la reducerea consumuri
lor de combustibili, să-și facă sim
țită prezența in acțiunea generală de 
creștere a eficienței economice. Să 
ne gindim că economisirea unui gram 
pentru fiecare cal putere la o tipo- 
serie de motoare determină o redu
cere a consumului de .combustibil cu 
1 000—20 000 tone pe an. in funcție de 
puterea motorului și mărimea parcu
lui de motoare aflate in exploata
re. Pe de altă parte, este de reținut 
ca reducerea cu 10 la sută a consu
mului de combustibili asigură scă
derea cheltuielilor totale afectate mo
toarelor termice cu 6—8 la sută. Am 
dorit să subliniez aceste citeva de
talii. vrînd să atrag atenția asupra 
importanței pe care o capătă in ac
tivitatea de cercetare și proiectare, 
in fabricația motoarelor termice, a-

plicarea unui program riguros de re
ducere a consumurilor specifice de 
combustibili.

-- Precizările pe care ați simtit 
nevoia să le faceți impun si delimi
tarea cadrului in care se acționează 
pentru reducerea consumurilor de 
combustibili in cazul motoarelor.

— Toate țările producătoare de mo
toare efectuează intense cercetări 
pentru Îmbunătățirea randamentelor 
termice in vederea economisirii com
bustibilului. Ne-am propus la rindul 
nostru o necesară acțiune de raționa
lizare a consumurilor de energie și 
combustibil, la nivelul intregii eco
nomii. Restringerea consumurilor 
in exploatarea motoarelor poate 
fi determinată intr-un perimetru 
larg. Desigur, înainte de toate, m 
construcția motoarelor, unde avem in 
vedere creșterea ponderii motoarelor 
diesel, perfectionarea motoarelor e- 
xistente in vederea ridicării randa
mentelor termodinamice si prevede
rea de dispozitive economizatoare, 
dezvoltarea producției de motoare noi, 
cu randamente ridicate. Un capitol 
important îl reprezintă perfecționă
rile aduse utilajelor, simplifieind 
transmisiile de putere, reducind greu-
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In timp ce la televizor se discută despre 
poluării sonore, cineva din bloc bate cuie 
termină, altcineva bate in calorifer, cerind , . 
piti transformă apartamentele in teren de joacă, un 
student instrumentist exersează de zor... Poluarea so
noră a devenit problemă acută pentru locatarii multor 
blocuri, tn decizia 153 din 1970 a municipalității bucu- 
reșten.e se spune : Nu tulburați liniștea colocatarilor 
prin zgomote, strigăte, fluierături sau sub altă formă, 
atit in timpul zilei, cit mai ales in timpul orelor de odihnă 

■■ ziua intre 14—17, noaptea intre 22—6 dim. Ciți res
pectă măcar aceste ore 2 Sint in casa mea. spune omul 
pus pe trintit și bocănit, fac ce vreau !

Pe de altă parte : programul de odihnă este in func
ție de programul de lucru Vei mai niulți dintre loca-
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tarii unui bloc sosesc acasă intre 16—17. Pina termină 
cu masa, orele de odihnă s-au dus. Poți să mai zici 
ceva ? Linul deschide magnetofonul la limită, altui mai 
repară cite ceva, violoniști, acordeoniști, stele fără nume 
te obligă să-l asculți... Guta, iși zic ei. a început pro
gramul de zgomote ! Celelalte ore. care nu se cheamă 
de odihnă, ar fi — in interpretarea celor certați cu 
regulile de bună conviețuire — libere pentru... progra
mul de zgomote. Dacă ai obiecții, ei iți replică : legea 
ne dă dreptul !

Dar oare există vreo lege care să-ți dea dreptul să 
tulburi liniștea altora ? Să te joci cu sănătatea vecini
lor ? Dacă ai de exersat la contrabas, la pian ori la 
vioară, ca să-ți treci examenele cu bine, te duci la sala 
de repetiții, de pregătire de la Conservator etc. Acasă 
Dacă iți asiguri o asemenea izolare fonică, incit să nu 
exersezi pe nervii vecinilor, poți să te pregătești și 
acasă. Dar cind ei te aud. și nu-și dau consimțămintul 
să-i tulburi — despre ce lege poate fi vorba ? !

Unele comitete de bloc nu se-amestecâ. decretul e 
interpretabil. ..oameni sintem" — sau se merge la îm
păciuire. Și-atunci ? Înseamnă că atiția oameni să ră
nind la dispoziția unora care ii deranjează mereu și 
«e mai și vor apărați de o lege interpretata de ei ? Ai 
obiecții și iată că vecinul iți dă replica : „Dacă nu vă 
convine, mutați-vă !“ Apoi, ca să „ți-o facă". aleargă 
șă te reclame tot el... Lupta împotriva poluării sonore 
trebuie însoțită, in acest caz, cu întronarea strictă a re
gulilor de conviețuire civilizată.
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Nicolae ȚIC

PE ȘANTIERUL „OLT- 
C'T" A ÎNCEPUT MONTA
REA UTILAJELOR. Pe șantie
rul întreprinderii de autoturis
me de mic litraj „Oltcit" de 
la Craiova a început monta
jul primelor utilaje. Este vor
ba de trecerea la asamblarea pre
selor de 300 și 400 tone forță in 
hala de presaj greu. Acest impor
tant obiectiv economic, la care lu
crările de construcție au fost inau
gurate la Începutul anului trecut, 
capătă acum contururi finale. Ast
fel, construcția principalei hale — 
cea de montaj general — a fost rea
lizată in proporție de peste 90 la 
sută. într-un stadiu asemănător de 
«construcție se află structura halei de 
presaj greu, iar lucrările de închi
dere au fost executate in proporție 
de 80 la sută. în ritm intens se 
desfășoară, de asemenea, lucrările 
de construcție a halei de prelucrări 
mecanice și a celor două vopsi
torii. De reținut este faptul că uni
tățile de construcții, instalații si 
montaj care cooperează la realiza
rea acestui important obiectiv și-au 
Îndeplinit integral sarcinile de plan 
pe acest an. (Agerpres).

BLOCURI DE LOCUINȚE 
PENTRU SPECIALIȘTII DE 
LA SATE. în comunele județului 
Covasna s-au dat în folosință in 
ultimii ani 62 apartamente în 
blocuri, destinate specialiștilor — 
medici, profesori, ingineri agronomi 
— stabiliți în localitățile rurale unde 
iși desfășoară activitatea. în 1979,

în județul Covasna se vor ridica 
blocuri de locuințe similare în co
munele Reci. Aita Mare, Catalina, 
Comandau, Hăghig. Ojdula și Lem- 
nia. (Tomori Geza).

CU0 LUNĂ ÎN AVANS.
La Combinatul chimic Victoria a 
fost pusă în funcțiune, cu o lună 
mai devreme, o nouă capacitate de 
prelucrare a pieselor din teflon — 
material sintetic cu mare rezistentă 
la coroziune. Noua capacitate, ale 
cărei utilaje stnt fabricate în marea 
lor majoritate in țară, a fost reali
zată pe baza unui proiect elaborat 
de specialiștii combinatului. Acelu
iași colectiv i se datorează și pro
iectul unei alte instalații intrate de 
curînd în circuitul productiv — cea 
de fabricare a cleiurilor de medie 
densitate — instalație ce a fost rea
lizată în regie proprie de formațiile 
specializate ale combinatului.

ȘCOALĂ PENTRU COPIII 
SIDERURGIȘTILOR. La Re*‘- 
ta. în Lunca Bîrzavei. a fost 
dată în folosință o nouă școală ge
nerală. Construcția modernă, cu 16 
săli de clasă și 6 laboratoare, este 
dotată cu materiale didactice nece
sare în vederea instruirii corespun
zătoare a copiilor siderurgiștilor din 
localitate. (Nicolae Cătană).

0 NOUĂ FABRICĂ LA
VASLUI. Un nou obiectiv a 
apărut pe harta industrială a 
orașului Vaslui. Este vorba des
pre o modernă fabrică de prelucra

lui o cale ferată pe care 
burghezia nu a putut s-o 
construiască in decenii.

perit în sclipirea ochilor 
cunoscutului maistru fur- 
nalist de la Hunedoara cît

re a boabelor de soia, avînd o capa
citate de prelucrare de 180 tone in 
24 de ore. Fabrica produce ulei brut 
de soia, care, rafinat și hidrogenat 
în cadrul întreprinderii de ulei 
„Unirea" din Iași, este folosit la 
fabricarea margarinei, grăsimilor 
vegetale, altor sortimente de ulei 
solid pentru industria alimentară. 
Noul obiectiv, realizat pe baza 
unui proiect elaborat de Institutul 
de proiectări construcții pentru a- 
gricultură și industria alimentară, 
este Înzestrat, in cea mai mare par
te. cu mașini și utilaje de fabricație 
românească.

MODERN CĂMIN STU
DENȚESC. în cartierul „Cornișa-
din Tg. Mureș a fost dat în folosin
ță un nou și modern cămin studen
țesc, avînd o capacitate de cazare
de 404 locuri și condiții sporite de
confort. Prin darea lui în folosință, 
centrul universitar Tg. Mureș dis
pune de peste 1 700 de locuri de
cazare a tineretului studios. (Gh. 
Giurgiu).

PRODUCȚIE FIZICĂ SU
PLIMENTARĂ. 232 strunguri, 
1159 metri cubi cherestea, peste 
1 880 000 bucăți cărămizi și blocuri 
ceramice. 8 000 perechi încălțămin
te. mobilier în valoare de peste 2.4 
milioane lei. 300 tone otel — sint o 
parte din produsele fizice obținute 
in plus față de prevederi in perioa
da scursă de la începutul anului și 
pină în prezent de către oamenii 
muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități din unitățile 
industriale arădene. (Constantin Si- 
mion).

pe o perioadă destul de 
lungă și la reușita căreia 
contribuie competenta pro

Căliți la focurile Hunedoarei

A fost o adevărată luptă 
cu timpul. Și am invins '.

O luptă care continuă 
astăzi la fel de .tenace și 
entuzlasmantă. Calculele in 
această luptă mu au. apa
rent, febrilitatea anului 
1948. dar e ușor de desco

de profund este el angajat 
in obținerea unei victorii 
foarte importante pentru el 
și pentru noi toți asupra 
timpului. Unuia dintre fur
nale i-a venit, sorocul repa
rației capitale. Operație 
complicată care se Întinde

fesională a furnaiiștilor. dar 
și a constructorilor de 
furnale. Ideea scurtării a- 
cestei operații delicate este 
exprimată -de constructori 
și furnaliști în două cu
rante: comprimarea timpu
lui. Din această compri-

măre ar ieși un cîștig de 
zece zile;

— Zece zile — calculează 
maistrul furnalist. Aceste 
zece zile înseamnă aproape 
18 000 de tone de fontă in 
plus. Merită efortul 1 Așa 
răspundem noi la chemările 
partidului.

Fostul brigadier al șan
tierelor naționale, lucrind 
cu treizeci de ani in urmă 
la oțelărie, ca muncitor 
necalificat, a fost adus mai 
de voie, mai de nevoie, in
tr-o noapte la furnal unde 
se simțea lipsa oamenilor. 
A devenit ghiftar — încăr
cător cu vagonetul — me
serie astăzi dispărută prin 
automatizarea operației.

— Simțeam furnalul clo
cotind sub mine — iși 
amintește nostalgic furna- 
listul. O senzație fizică pe 
care și acum o trăiesc în
treagă. ca atunci. Sub cerul 
purpuriu al Hunedoarei am 
jurat să nu mai părăsesc 
furnalul. Și nu l-am măi» 
părăsit...

Hunedoara a crescut ea 
însăși nemăsurat in tot 
acest răstimp și fiecare 
pornire de furnal nou a

Dionisie ȘI NC AN
(Continuare in pag. a V-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderea ăe autocamioane din Brașov linia tehnologico automata 
pentru prelucrarea blocurilor cilindrilor de ia motoarele de 215 CP reali
zată cu forțe proprii, care asigură o productivitate moltă și o eficiență 

superioară în producție

CARACTERUl ANGAJAT. SPIRITUl COMBATIV, MILITANT 
- ATRIBUTE DEFINITORII AIE ACTIUiTATIi DE CREAȚIE

în ce fel să se ra
porteze arta la lumile 
din care provine și in 
perimetrele cărora se 
inscrie ? — iată o în
trebare centrală și 
pentru cei ce cred in 
consonanțe, și pentru 
cei dornici de diso
nanțe. Polemicile lor, 
istoric determinate și 
ca atare schimbătoare, 
nu pot fi 'tranșate in 
numele unei la fel de 
elementare presupuse 
dreptăți a uneia din
tre părți, ca și a 
nedreptății celeilalte, 
în acest fel am încer
cat odinioară să tăiem 
în două mărul discor
diei : jumătatea „pro
gresistă" era rezervată 
celor programatic a- 
propiați realului, iar 
cei manifestînd rezer
ve, față de real erau 
imediat exilați în ju
mătatea „retrogradă". 
Judecata s-a dovedit 
sumară. în ciuda bu
nelor ei intenții. Ea a 
trebuit să fie refor- 
mulată nuanțat și 
contextual. Despre ce 
fel de „realitate" era 
vorba de fiecare dată, 
în diversele etape ale 
secolului trecut sau 
ale celui prezent ? 
Căci, după o perioadă 
a încrederii totale — 
luminoase și „luminis
te" — in acordurile 
perfecte ce s-ar cuveni 
statornicite între arta 
și viata pe atunci încă 
tinerei orinduiri capii- 
taliste, s-a ajuns cu- 
rind la intonarea unor 
melodii nearmonioase, 
sceptice sau pesimis
te, pentru care răs
pundeau în cele din 
urmă condițiile de 
viată treptat deterio
rate și cu care arta

nu dorea să .fraterni
zeze. tn condițiile 
tendențiozităților re
clamate și impuse de 
către burghezie sau de 
către o mică burghe
zie filistină, artiștii iși 
căutau refugiul într-o 
presupus salvatoare 
„artă pentru artă". Ea 
a fost inițial o reacție 
fată de exproprierea

citate în diagnosticarea 
mecanismelor „ma
nipulării", proprii ca
pitalismului vest-euro- 
pean și nord-american 
tîrziu, par să răstoar
ne raportul îndeobște 
acceptat dintre reali
tate și artă într-unul 
în care o anume artă 
de avangardă, de șoc, 
de violentare să „o-

Artă,
conștiință, 
realitate
------------- Ion IANOȘI -------------

muncilor artistice in 
scopuri meschin mer
cantile dar viclenia 
istoriei a făcut ca 
după un timp burghe
zii „epatați" să desco
pere căile prin care 
„neconformismele" în
seși să poată fi fruc
tificate în aceleași 
scopuri : „arta pentru 
artă" a devenit o ten
dință favorizată, re
volta a fost institu- 
tionalizată, „libertatea 
absolută" s-a confor
mat nevoilor stăpini- 
toare.

Ajunși in acest punct, 
ne aflăm din plin în 
dialectica socială a u- 
nor vremuri mai re
cente. O seamă de 
gînditori occidentali, 
nu lipsiți de perspica

blige" viața însăși la 
însănătoșire... e drept 
că mai degrabă la una 
„utopică" decit efec
tivă. Logica urmată 
de acești analiști (mă 
refer la cei încadrați 
„Școlii de la Frank
furt" Și printre care, 
în planul teoretizărilor 
propriu-zis de estetică, 
un loc de frunte, se 
cuvine a-i fi atribuit 
lui Theodor W. Ador
no) ar putea fi rezu
mată cam în felul ur
mător : viața societății 
capitaliste post-indus- 
trlale și „de consum" 
a ajuns atît de falsă 
la modul global, încît 
orice tentativă a artei 
și artistului de a i se 
adecva va genera noi 
și complementare fal

sități, în același sens 
manipulabile ; în a- 
ceastă lume mincinoa
să reconstrucția ade
vărului s-ar putea 
obține numai printr-o 
artă absolut diferită 
de real, situată intr-o 
antinomie totală față 
de el, negativă și ne
gatoare, dinamitardă 
și utopică. în măsură 
să trezească măcar 
speranța unei elibe
rări fictive...

„Dialecticilor nega
tive" in care se exer
sează Adorno și cole
gii săi „de la Frank
furt" nu li se pot, re
pet. pune la îndoială 
calitățile, mai cu sea
mă in planul depistă
rii unor vicii și vicisi
tudini proprii cadrului 
social primar avut in 
vedere (adesea, to
tuși. extins și hiper
trofiat). Numai că in 
cele din urmă soluția 
propusă și purtind nu 
o dată amprenta „es- 
teticizării" se dove
dește in intregul ei 
iluzorie și in parte 
involuntar convena
bilă acelorași privile- 
giați și privilegii îm
potriva cărora se re
voltă. O viată „rea" 
amendată printr-o artă 
„bună" va putea li
niștit folosi tribulațiile 
acesteia din urmă : 
mai ales dacă este o 
artă cantonată în ex- 
perimentalisme este
tice destinate unui re- 
strîns public speciali
zat sau de-a dreptul 
privilegiat. Se pare că 
o anume realitate nu 
numai că nu acceptă 
înnoiri „mimetice" in
(Continuare 
in pag. a IV-a)

PACEA, DEZARMAREA, COLABORAREA
- IMPERATIVE ALE DEZVOLTĂRII CONTEMPORANE, 

ASPIRAȚII VITALE ALE TUTUROR POPOARELOR

9. DEZARMAREA- 
preocupare centrală, obiectiv esențial al politicii 

externe a P. C. R., a României socialiste
Comuniștii au făcut întotdeauna un țel de onoare din 

lupta pentru dezarmare, pentru salvarea omenirii de un nou război 
nimicitor, pentru asigurarea păcii mondiale. Pornind de la aceasta, 
Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România au acțio
nat și acționează cu consecvență pentru înfăptuirea unui program 
real de dezarmare și îndeosebi pentru înfăptuirea dezarmării nu- 
plpnrp

NICOLAE CEAUȘESCU
Realitățile majore ale lumii de azi. 

tabloul zguduitor al poverilor și pri
mejdiilor generate de cursa înarmări
lor, consecințele ei profund nocive pe 
planul economiei mondiale și al re
lațiilor politice internaționale înve
derează că DEZARMAREA repre
zintă o necesitate imperioasă, abso
lută, un țel suprem, în numele căruia 
se cer concentrate eforturile tuturor 
statelor — mici și mari, sărace și 
bogate, socialiste și capitaliste — 
lupta tuturor popoarelor.

In consens deplin cu acest dezide
rat istoric, România socialistă a pro
movat și promovează in mod activ, 
ferm cauza dezarmării, ca un obiectiv 
esențial al intregii sale politici ex
terne. pusă în slujba intereselor fun
damentale ale poporului român, a 
aspirațiilor de pace, bunăstare și pro
gres ale tuturor națiunilor lumii.

Cu consecvență neclin* 
tîtă Atașamentul ferm al partidului 
și poporului nostru față de cauza 
dezarmării nu are nicidecum un ca
racter conjunctural. ci reprezintă 
o orientare principială, promovată cu 
o consecvență neclintită. Dintotdea- 
una, mișcarea revoluționară, mișca
rea muncitorească din România, 
partidul ei politic au considerat, 
în spiritul aspirațiilor înaintate ale 
popoarelor, al tezelor materialismu
lui dialectic și istoric, că menirea is
torică a socialismului constă nu nu
mai in lichidarea exploatării și asu
pririi, dar și în făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie, tn acest 
sens. Partidul Comunist Român, incă 
în condițiile vitrege ale ilegalității, a 
desfășurat o susținută activitate in 
sprijinul păcii, a denunțat politica de 
înarmări înfrigurate și cheltuielile 
militare ca „un factor de înrăutățire 
și de sporire a mizeriei maselor", s-a 
ridicat împotriva folosirii tratativelor 
de dezarmare ca „paravan pentru 
intensificarea înarmărilor", militînd 
curajos, împreună cu forțele progre
siste, pacifiste din alte țări, pentru 
o securitate reală.

Lupta pentru dezarmare a căpătat, 
în mod firesc, un conținut mult mai 
profund și o amploare fără precedent 
in anii de cind P.C.R. a devenit forța 
conducătoare in societate și concen
trează energiile clasei muncitoare, 
ale poporului în vederea edificării 
socialismului in patria noastră. în 
aceste condiții noi, poziția principială 
și eforturile depuse de partidul nos
tru izvorăsc din însăși natura orin- 
duirii sociale pe care o făurim : din 
concepția că SOCIALISMUL ȘI PA
CEA STNT DE NEDESPĂRȚIT. Edi - 
ficind o societate nouă, elaborind și 
înfăptuind programe de făurire a 
unei civilizații tot mai înalte, Româ
nia militează pentru realizarea condi
țiilor internaționale favorabile acestei 
vaste opere de< construcție pașnică, 
ceea ce înseamnă destindere și cola
borare, securitate și pace — deziderate 
nemijlocit legate de progresele in do
meniul dezarmării. Mai mult, orice 
pas in direcția dezarmării constituie 
un factor material, o pirghie de acce
lerare a construcției socialiste, prin 
aceea că reducerea cheltuielilor mili
tare ar elibera fonduri care pot fi in
vestite pentru înfăptuirea sarcinilor 
economico-sociale pe care ni le-am 
propus.

Iată tot atîtea temeiuri îndreptățite 
pentru care Partidul Comunist Român 
a inscris înfăptuirea dezarmării ge
nerale, in primul rind a dezarmării 
nucleare, ca obiectiv programatic 
esențial al intregii politici externe a 
României socialiste, i-a acordat o 
atenție centrală.

Promotor strălucit, înflă- 
CărUt Aspirațiile poporului nos
tru spre pace și colaborare, nobila 
cauză a eliberării popoarelor de po
vara înarmărilor, de spectrul războa
ielor pustiitoare și-au găsit un expo
nent strălucit și un promotor înflă
cărat în secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în toate ra
poartele prezentate la congresele și 
conferințele naționale ale partidului, 
în diferite expuneri, inclusiv cele din

ultima perioadă, tn cuvtntările rostite 
de la tribuna Organizației Națiunilor 
Unite, a Conferinței general-europene 
și a altor foruri și reuniuni, în me
saje și interviuri, în întîjnirile cu șefi 
de state, de guverne, cu conducători 
de partide politice, cu reprezentanți 
ai opiniei publice internaționale, ideea 
dezarmării ocupă un loc primordial. 
Cu contribuția sa hotărîtoare, s-a 
cristalizat o concepție originală și 
unitară a partidului și statului nos
tru in acest domeniu — „conceptul 
românesc de dezarmare", cum a in
trat in terminologia politică mon
dială — ce se caracterizează prin 
puterea de convingere a argumenta
ției, printr-o preocupare profund 
umanistă față de destinele umanității, 
prin caracterul realist și constructiv 
al modalităților preconizate în ve
derea dezarmării. Forța ei de mobili
zare iși găsește expresie in sublinierea 
răspunderii guvernelor tuturor țărilor 
pentru trecerea imediată la înfăptui
rea măsurilor efective de dezarmare 
și. totodată — și mai ales — în ac
centul puternic pus pe rolul hotăritor 
ce revine luptei unite și combative 
a forțelor progresiste, a popoarelor 
lumii in realizarea dezideratului 
dezarmării.

Activitate intensă, rod
nică. Orientările de principiu alo 
partidului nostru și-au găsit în per
manență concretizarea in fapte, in
tr-o intensă activitate pe plan poli
tico-diplomatic, în șirul neîntrerupt 
de inițiative și propuneri construc
tive, prezentate de România în scopul 
stăvilirii cursei înarmărilor, înaintă
rii pe calea dezarmării. în același 
timp, România a luat în considerare, 
într-un spirit de conlucrare și recep
tivitate, propunerile altor țări îndrep
tate spre telul dezarmării, a deve
nit, nu o dată, coautoare la rezoluții 
propuse de alte țări, parte la unele 
acorduri încheiate, militînd neobosit 
pentru rezultatele practice unanim 
acceptabile.
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Ne scrie Megvesi Varvara, 
muncitoare din Aiud : „Am tost 
internată in stare gravă la spi
talul din localitate. încă din pri
ma zi, medicul Pamfil Hagea 
mi-a dat încredere,' speranță. 
Dincolo de tratamentul prescris 
și poate la. fel de dătătoare de 
sănătate ca și medicamentele, 
dacă nu mai mult, s-a dovedit 
felul in care el se poartă cu oa
menii suferinzi, felul in care ne 
făcea să zimbim, chiar dacă nu
mai de zimbet tiu ne ardea 
nouă atunci. Spun „nouă", pen
tru că scriu aceste rinduri la a- 
dresa lui și in numele altor 
două bolnave. Maria Hoca și 
Anisia Bogdan, ultima dintre ele 
fiind mamă a cinci copii. Pen
tru priceperea și pasiunea do
vedite in însănătoșirea noastră, 
pentru omenia lui, ii mulțumim 
din toată inima.

I
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Fiecare cu... 
canarul lui

I
I
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I

Ștefan Fiko din Tg. Mureș 
este un pasionat crescător de... 
canari. Mai in glumă, mai in se
rios, prietenii ii spun — și el nu 
se supără — „păsărarul". în pre
zent, casa lui a devenit o adevă
rată... sală de concert, in care 
iși etalează „virtuțile" , nu mai 
puțin de 70 de păsări cintătoare, 
una mai frumoasă decît alta 
La ultimele expoziții de pă
sări cintătoare. Ștefan Fiko a 
obținut, premii invidiate de toți 
„păsărarii". între altele, el este 
deținătorul medaliei „Set cam
pion" (pentru patru canari cu 
un colorit inedit), al unei meda
lii de aur și al titlului de... cam
pion. Singur spune : „Păi de, 
fiecare cu... canarul și premiile 
lui".
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Scrisori de la 
prieteni

Cu un an și jumătate in urmă, 
mai exact la 14 iunie 1977, pu
blicam in rubrica noastră o scri
soare semnată de June Iosif din 
comuna Rapolt, nr. 100. județul 
Hunedoara. Semnatarul ei, fiind 
infirm și nemaiputînd să lucre
ze, ruga pe toți ’colegii săi de 
generație (are acum 33 de ani) 
să-i scrie despre preocupările, 
strădaniile și bucuriile 
primit, din toată tara, 
zeci de scrisori.

Acum, June Iosif face 
apel la cei de-o vîrstă 
întjrucit nu . 
a-i vedea la locurile lor 
muncă, la spectacole, in 
de toate zilele, ii 
toti cei care. ............ .......
vești despre el....Fiecare scrisoare 
voi considera că vine de la un 

pe

lor. A 
zeci $i

nouun
cu el : 

poate merge spre 
de 

viața 
roagă pe 

vor sări trimită

voi considera ca vine de la 
prieten. Le mulțumesc de 
acum".

I
I
I

Auto- 
frigorifica 
din pădure

Făcindu-și obișnuitul fond

I
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Făcindu-și obișnuitul fond pe 
valea Cibinului, brigadierul sil
vic Pavel Gligorea și pădurarul 
Laurean Crăciun admirau cușma 
de omăt a Păltinișului. Deodată 
au rămas locului, nevenin- 
du-le să-și creadă ochilor. O 
ditamai autofrigorifică (31-SB- 
2503) de la ..Transcom" Sibiu a- 
junsese. hodoronc-tronc, in mij
locul pădurilor de brazi.

— Ce aveți in autofrigorifică ?
— i-a întrebat pădurarul pe șo
ferul Mihai Dumitru și pe cei
lalți patru care-l însoțeau.

— Daruri pentru Moș Gerllă !
— a răspuns unul din ei, fără să 
clipească.

în autofrigorifică se ăflau nu 
mal puțin de 50 de brazi. De 
fapt, 50 de „vîrfuri" ale unor 
brazi de cite 30 de ani. Cite 10 
de fiecare din cei cinci... Moș 
Gerllă. Fiecare a primit darul 
cuvenit : cite 1 000 lei amendă 
și 500 lei despăgubiri.

Apă chioară, 
dar...

I colorată

I
I
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De trei ani de zile, Dumitru 
Alba era gestionar la bufetul din 
comuna Bulzeștii de Sus, jude
țul Hunedoara. Și lui Dumitru 
Alba toate ii mergeau din plin. 
in acești trei ani și-a ridicat o 
casă mare, arătoasă. „De unde 
atita chiverniseală, frățioare ?“ 
se întrebau unii. S-au făcut ci- 
teva inventare și controale. Dar 
Alba ieșea din ele... alb. curat. Și 
așa pină deunăzi, cind la un 
nou control i s-a cerut să des
tupe o sticlă cu rom. „Doriți un 
rom ? Vă dau din altă sticlă, că 
asta e cam veche". Dar s-a in
sistat să se desfunde. A scos 
dopul și. stupoare ! Era apă 
chioară — colorată! Cind a aflat 
că lipsa se ridică la zeci de mii 
de lei, și culoarea feței gestio
narului s-a schimbat.
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Imprudențe
Se știe cit de periculos este 

poleiul pentru circulație. Dar 
nu numai pentru șoferi, ci și 
pentru pietoni, în condițiile in 
care aceștia merg neatenți și, 
mai ales, pentru cei „încălziți" 
de băutură. Deunăzi, Vasile Mo- 
canu, om la 34 de ani, mergea 
pe o arteră centrală din Iași 
ca pe... trei cărări. Mașinile 
l-au ocolit cit l-au ocolit, dar 
la un moment dat, cum V.M. 
făcea slalom printre ele, a dat 
de o porțiune de gheață, a alu
necat și a nimerit drept sub ro
țile unei autofurgonete. ~ 
din aceeași cauză a fost acci
dentat și 
mergea pe ,_____ ._____
din apropierea întreprinderii de 
antibiotice din lași ca pe cimp..

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii"

Exact

careIon Sandru, 
șoseaua principală
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Pentru minerii din Ostra
într-o scrisoare adresată to

varășului Nicolae CeaUșescu se 
arăta că magazinele din localitatea 
minieră Ostra — Suceava nu erau 
aprovizionate la nivelul cerințelor 
cu unele produse alimentare, iar 
calitatea unora era necorespunză
toare. Scrisoarea semnala, de ase
menea. faptul că întreprinderea ju
dețeană de drumuri și poduri Su
ceava a încasat costul integral 
(500 000 lei) pentru modernizarea 
unui drum din cartierul muncito
resc. deși lucrarea nu a fost termi
nată, iar execuția este necorespun
zătoare.

în spiritul grijii neslăbite pe care 
o manifestă pentru condițiile de 
viată ale oamenilor muncii, secre
tarul general al partidului nostru a 
hotărît ca această scrisoare să fie 
verificată, in vederea luării măsu
rilor ce se impun, de către Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale și 
Ministerul Comerțului interior. Din 
controlul și analiza amănunțită fă
cute în comuna Ostra și județul Su
ceava, împreună cu comitetul ju
dețean de partid și specialiști din 
Ministerul Sănătății și Ministerul 
Finanțelor, ca și din discuțiile pur
tate cu un număr mare de mineri 
și alți locuitori ai comunei, s-a 
constatat că există o susținută 
preocupare pentru aprovizionarea 
și servirea corespunzătoare a locui
torilor comunei respective, cit și ai 
celorlalte localități muncitorești, 
în primul semestru al anului cu
rent, de exemplu, planul de desfa
cere a mărfurilor cu amănuntul in 
comună a fost Îndeplinit în propor
ție de 104,5 la sută, vînzările cres- 
cînd. in comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, la fiecare 
produs.

Raportul de cercetare precizează 
că au existat intr-adevăr lipsuri in 
aprovizionarea ritmică cu produse 
cum sînt : șuncă presată, mușchi 
file, pastrama de porc, mălai — 
motivate de faptul că au fost unele 
greutăți temporare în satisfacerea 
integrală a cererii. S-au găsit ex
puse la vinzare produse neeores- 
punzătoare calitativ sau cu termen 
de garanție depășit. S-au constatat. 
de asemenea, lipsuri în organizarea 
activității comerciale și a altor ca
tegorii de servicii.

Pentru lichidarea- - neajunsurilor 
eonstătate, împreună cu comitetul
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(limatuț de ordine șț exigență 

a fost restabilit in întreprindere

La întreprinderea de materiale de 
construcții „CESAROM“-București 
există dezordine, materialele nu 
sint păstrate pe sorturi și calități, 
din care cauză nu se pot respecta 
rețetele de fabricație, se depășesc
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Cooperația meșteșugărească din ju
dețul Timiș înregistrează cel mai ri
dicat nivel al ofertei de servicii pu
blice din întreaga țară. Mai exact 
spus, cu aproape 50 la sută mai mult 
decît media pe țară, calculată la un 
locuitor. Cum au reușit meșteșugarii 
timișeni această performanță ?

Centralizarea unităților de întreți
nere a bunurilor de folosință Înde
lungată. Funcționa, pînă nu de mult, 
la Timișoara — așa cum funcționea
ză încă în celelalte orașe din țară — 
mai multe ateliere de întreținere a 
televizoarelor. Fiecare cu responsa
bilul ei. cu meseriașii ei, cu cite un 
depozit independent de piese, cu a- 
paratură proprie. Au fost unifi
cate atunci toate atelierele din 
oraș într-unul singur, dotat cu apa
ratură complexă, mijloace de trans
port pentru aducerea aparatelor ce 
nu pot fi reparate de tehnicieni la 
domiciliul cetățenilor. S-au unificat 
totodată și depozitele de piese, iar 
forța de muncă din ateliere a fost 
organizată pe principii moderne, spo
rind considerabil atît productivitatea 
muncii, cît și calitatea lucrărilor exe
cutate cetățenilor.

După modelul aplicat la televizoa
re S-a procedat și la celelalte cate
gorii de bunuri de folosință îndelun
gată. funcționînd în prezent în Timi
șoara cite un singur atelier centrali
zat de reparat frigidere, altul pentru 
autoturisme și un altul pentru arti
colele de uz casnic (începind cu fie
rul de călcat și terminînd cu mașina 
de spălat).

Organizarea de puncte mobile de 
reparații in cartiere. La Timișoara, 
ca în oricare alt oraș al țării, anual 
se mută in case noi mii și mii de 
oameni. Și de cîte servicii nu are 
nevoie cel ce se mută într-un nou 
apartament 1 Pornind de la aceste 

județean de partid și M.C.I., au fost 
luate măsuri operative de supli
mentare a repartiției de porumb 
pentru mălai, mașini de gătit și 
sobe de încălzit cu petrol, de com
pletare a sortimentului de produse 
alimentare existent în unitățile co
merciale, de revizuire a graficelor 
la preparatele din carne, precum și 
la bere, de adaptare a programului 
la magazinul alimentar, cofetărie și 
farmacie la cerințele populației. De 
asemenea, s-a acționat operativ 
pentru înlăturarea unor deficient^ 
privind modul de afișare a prețu
rilor, de funcționare a utilajelor 
frigorifice, precum și pentru res
pectarea orarului unităților de des
facere. Au fost luate măsuri pen
tru îmbunătățirea activității de în
drumare a personalului comercial 
în vederea îndeplinirii corespunză
toare a atribuțiilor de serviciu, 
pentru corecta aplicare a normelor 
în vigoare.

Rezultatul controlului și măsurile 
stabilite pentru aprovizionarea și 
servirea corespunzătoare a celor 
circa 5 000 de locuitori ai comunei 
Ostra au fost dezbătute și analizate 
într-o ședință a comitetului comu
nal de partid, la care au participat 
și cadre cu munci de răspundere de 
la Comitetul județean Suceava al 
P.C.R. Cu acest prilej, muncitorii 
au transmis calde mulțumiri 
conducerii partidului. tovarășului 
Nicolae Ceau.șescu, pentru grija 
deosebită și permanentă ce o ma
nifestă față de aprovizionarea cit 
mai bună a muncitorilor, a întregii 
populații a țării. în discuții s-au 
ridicat și unele probleme privind 
îmbunătățirea în continuare a apro
vizionării cu unele produse indus
triale de sezon, necesitatea amena
jării unui teren de sport, a unei 
popicarii și grădini de vară, a asfal
tării drumului spre școală etc. Or
ganele județene vor analiza posi
bilitățile de rezolvare a fiecărei 
probleme în parte. Totodată. îm
preună cu Comitetul județean Su
ceava al P.C.R., s-au stabilit o sea
mă de măsuri privind livrarea 
mărfurilor potrivit contractelor și 
graficelor stabilite cu furnizorii și 
recuperarea restanțelor, organizarea 
periodică a controalelor complexe 
la unitățile comerciale din zona 
minieră, analizarea trimestrială a 
aprovizionării magazinelor și des
fășurarea activității comerciale în 
zonă etc.

consumurile de materii prime și de 
energie, se relata intr-o scrisoare 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Această situație s-ar 
datora unor cadre care ocupă dife
rite funcții, dar care nu au pre

Serviciile pentru, populație

DA, BANATULE FRUNCEA!
Din experiența cooperației meșteșugărești a județului Timiș

cerințe, cooperația meșteșugărească a 
organizat în noile cartiere puncte 
mobile de reparații (rulote), ampla
sate în apropierea blocurilor ce se 
dau în folosință. Meseriașii de la a- 
ceste puncte mobile, ajutați și de cei 
de la dispeceratul cooperativei „Pro
gresul", prestează, la cerere, ser
vicii dintre cele mai diverse : 
montări de yale, galerii, vizoare, 
rafturi în debara, zugrăveli, vop
sitorii, rașchetat și lustruit par
chetul, montat faianța etc. în acest 
fel, locatarii noilor apartamente pot 
să-și aranjeze după gustul lor locuin
ța încă înainte de a se muta, fără 
a mai alerga din unitate în unitate 
după meseriași.

Policalificarea meseriașilor. în lo
calitățile mai mici sau în cartierele 
Timișoarei, acolo unde nu se justi
fică economic organizarea unor uni
tăți specializate în anumite servicii 
mărunte, cooperația meșteșugărească 
a trecut la policalificarea meseriași
lor existenți. Astfel, ceasornicarul de 
la Sînnicolau Mare repară și ochelari, 
și stilouri, și brichete, și aparate 
foto, și umbrele. Meseriașul de la 
atelierul mecanic repară și aragaze. 
și sobe, si aparate electrice, și pom
pe. Croitorul face și lucrări de cea- 
prazărie. La fel ca la Sînnicolau 

gătire corespunzătoare ori nu-și 
fac datoria. Organizația de partid 
și comitetul sindicatului din între
prindere nu au acționat cu fermi
tate pentru prevenirea și înlătu
rarea neajunsurilor.

Din dispoziția secretarului gene
ral al partidului nostru, scrisoarea 
a fost cercetată de Consiliul Central 
(le Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, rezultind ur
mătoarele : intr-adevăr, în secția 
faianță-gresie cantitatea de semi
fabricate care se recirculă în pro
cesul tehnologic, datorită prelucră
rii necorespunzătoare, reprezintă 
peste 62 la sută, față de maximum 
32,5 la sută admis. Această situație 
este determinată de formarea ne
corespunzătoare a plăcilor datorită 
uzurii în timp a preselor, slabei în
trețineri a acestora, lipsei unor 
piese, de schimb, precum și de 
nerespectarea curbelor de ardere la 
cuptoare. în întreprindere s-au 
produs obiecte care nu intră în pro
filul său — așa cum se menționa 
in scrisoare — și care au fost uti
lizate la organizarea unor tombole 
de către comitetul sindicatului, ori 
oferite drept cadouri unor persoa
ne particulare, din afara unității, 
în raport se subliniază că directorul 
întreprinderii, deși bine pregătit 
profesional și perseverent în mun
că. este o fire nervoasă, țipă și 
uneori insultă oamenii din subor
dine. în sectoarele conduse de 
înginerul-șef s-au constatat. de 
asemenea, deficiențe : nu se urmă
rește realizarea planului de repara
ții și revizii, nu se ține evidenta 
corectă privind funcționarea utila
jelor și nu s-a acționat corespun
zător pentru respectarea tehnolo
giilor de fabricație; de asemenea, 
șefa biroului C.T.C. a mani
festat a titudine necorespunzătoa

Locuințele voț fî predate 

in bună stare

Douăzeci de locatari din blocul 
D 3, proprietate persopală, de pe 
strada Prieteniei din municipiul 
Botoșani, au sesizat conducerii 
partidului că la data cind s-au mu
tat in locuințe, cu peste un an in 
urmă, au constatat că imobilul avea 
numeroase deficiențe de construcție. 
Le-au semnalat forurilor locală de 
resort., s-au consemnat în diverse 
evidențe, dar despre măsuri de re
mediere — nici vorbă. în această si
tuație. ei s-au adresat și Comitetu
lui județean Botoșani al P.C.R., 
însă nici de data aceasta lucrurile 
nu s-au urnit din loc. Așa se face 
că. în cele din urmă, au sesizat 
conducerea partidului. solicitînd 
sprijin pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri.

Din răspunsul Comitetului jude
țean de partid Botoșani rezultă că, 
pînă 1a urmă, s-au găsit soluții, tot 
pe plan local, numai că ele au fost 
adoptate după repetarea sesizării.

Cele sesizate de locatari, se afir
mă in răspuns, corespund realității.

Un ghid al magazinului universal
„Unirea“

Unul din cele mai mari complexe 
comerciale din țară, magazinul uni
versal „UNIREA" din centrul Capi
talei este o unitate reprezentativă 
a comerțului socialist. Cele opt ni
veluri ale sale grupează, de fapt, 70 
de magazine care oferă cumpără
torilor și cu prilejul „Lunii cadou
rilor", o mare varietate de mărfuri. 
Iată un scurt ghid al acestui mare 
complex, care este vizitat zilnic de 
150 000 cumpărători. La subsol se 
vind. în exclusivitate, produse ali
mentare. Linia modernă de auto
servire și prezentarea preambalată 
a multor mărfuri înlesnesc un flux 
comercial rapid și continuu. La par
ter se găsesc cosmetice, cristaluri, 
gablonțuri, ceasuri, cravate, produ
se de mercerie, galanterie și maro- 
chinărie, precum și biciclete și moto

Mare, în tot județul Timiș tîmplarii 
fac și lucrări de tapițerie și dulghe- 
rie. zugravii — lucrări de faianțare 
și mozaicare, lăcătușii — lucrări de 
sudură și strungărie ș.a.m.d. Sistemul 
polispecializării a fost aplicat și în 
organizarea unităților. în cartierul ti
mișorean N. Bălcescu. bunăoară, in 
aceiași spațiu au fost organizate trei 
categorii de prestații : de tricotaje, 
de remaiat ciorapi și de primire a 
obiectelor pentru spălat și curățat 
chimic.

Colaborarea permanentă cu cetățe
nii. La baza succeselor meșteșugari
lor timișeni se află — așa cum ne-au 
declarat reprezentanții cooperației — 
colaborarea fructuoasă cu cetățenii 
— beneficiarii serviciilor publice.

— La toate întîlnirile cetățenilor cu 
deputății — ne spunea Dumitru Pîr- 
vu. președintele Uniunii județene Ti
miș a cooperației meșteșugărești — 
reprezentanții cooperativelor partici
pă cu regularitate, colectînd propu
nerile care se fac. Fiecare cooperati
vă, ca și noi, la uniunea județeană, 
ținem o evidență specială a acestor 
propuneri, stabilind pentru fiecare 
propunere în parte soluțiile și terme
nele de rezolvare. Apoi, la fiecare 
șase săptămîni, sub egida Frontului 

re față de personalul în sub
ordine, lipsă de exigentă în 
problemele de calitate și in unele 
cazuri a încercat să inducă în 
eroare forurile de resort, motive 
pentru care a fost schimbată din 
funcție înaintea controlului.

Față de cele constatate, împreu
nă cu Comitetul de partid al secto
rului 7 și conducerea M.E.F.M.C.. 
s-au stabilit următoarele măsuri : 
sancționarea pe linie de partid și 
administrativă a directorului Marin 
lonescu, contabilului-șef Simion 
Gheorghe, șefului secției obiecte 
sanitare, Traian Cucurean. și schim
barea din funcție a inginerului-șef 
Valerian Rociu ; Centrala materia
lelor de construcții. împreună cu 
întreprinderea vor asigura repara
rea corespunzătoare sau înlocuirea, 
după caz, a preselor din secția fa- 
ianță-gresie, completarea și repa
rarea A.M.C.-urilor etc. S-a anali
zat problema locațiilor, stabilin- 
du-se răspunderile legale. S-a sis
tat producția de obiecte care nu 
fac parte din profilul întreprinderii 
și a fost sesizată miliția pentru a 
întreprinde cercetări privind reali
zarea și valorificarea în condiții 
nelegale a unor astfel de produse; 
secretariatul Comitetului de partid 
al sectorului 7 a hotărit schimbarea 
din funcție a secretarei comitetului 
de partid și a președintelui sindica
tului din întreprindere, ca urmare 
a concluziilor rezultate din analiza 
pe care a efectuat-o privind acti
vitatea, stilul și metodele de 
muncă ale acestora ; problemele 
rezultate în urma verificărilor au 
fost dezbătute' în ședința lărgită cu 
activul comitetului de partid de 
la întreprinderea „CESAROM". cu 
participarea secretariatului Comi
tetului de partid al sectorului 7.

Odată cu primii fulgi de nea. copiii 
au si început pregătirile pentru va
canta de iarnă și intîlnirea cu mult 
așteptatul Moș Gerilă cu sacul plin de 
daruri. în cadrul veselelor serbări in 
jurul bradului frumos împodobit. 
Au început și pregătirile, la nivelul 
întregii țări, al fiecărei unități in 
parte, pentru ca milioanele de copii 
să se bucure de, o vacanță cît mai 
frumoasă, să primească darurile pe 
care și le-au dorit.

încheind cu succes încă un an de 
muncă, părinții copiilor au creat 
condiții materiale pentru ca Mos Ge
rilă să fie anul acesta cît mai ge
neros : pentru organizarea pomului 
de iarnă — ale cărui serbări vor avea 
loc între 27—31 decembrie — se alocă 
de la bugetul statului suma de 60 mi
lioane lei, la care se adaugă peste 82 
milioane Iei din contribuțiile prevă
zute prin bugetele sindicatelor, coope 
rativeior agricole, meșteșugărești și 
de consum, precum și din acțiunile de 
strîngere a fondurilor organizate de' 
comitetele.sindicale, comitetele si co
misiile de femei, comitetele U.T.C., 
organizațiile de pionieri, ca si de către 
celelalte organizații de masă si ob
ștești. Suma totală de peste 142 mi
lioane lei va permite repartizarea 
fondurilor necesare pentru a oferi 
copiilor obiecte utile, cărți cu povești, 
rechizite școlare, jucării, dulciuri. Fa
miliile cu copii mai multi vor benefi
cia de daruri mai substanțiale. De 
asemenea, prin grija Consiliului Na
tional al Femeilor. Consiliului Națio
nal al Crucii Roșii. Consiliului Central 
al U.G.S.R.. C.C. al U.T.C., a celor
lalte organizații de masă si obștești, 
copiii din casele de copii, din școlile 
speciale, cei din familiile cu venituri 
mici vor primi si diferite obiecte de 
lenierie. îmbrăcăminte. încălțăminte 
confecționate sau colectate în cursul 
anului, in cadrul acțiunilor initiate în 
acest scop.

Conform tradiției, vor avea loc ser
bări vesele, prilej pentru copiii țării 
să exprime prin cîntece și poezie 
recunoștința față de partid pen
tru grija cu care este , încon

Ele au fost analizate la fața locului 
de către specialiști ai oficiului ju
dețean pentru construirea și vin- 
zarea locuințelor, ai întreprinderi; 
de copstrucții-montaj Botoșani și 
ai I.J.G.C.L., constatîndu-se juste
țea lor. în urma măsurilor stabilite, 
s-au executat pardoselile din subsol, 
tencuielile și zugrăvelile la spălăto
rie și uscătorie, unde , s-au monfat, 
totodată, ușile și ferestrele, s-a 
executat instalația electrică la sub
sol, .s-au reparat .treptele de la "in
trarea în bloc etc.

Pină la expirarea perioadei de 
garanție — sfîrșitul lunii decem
brie a.c. — se vor executa și alte 
lucrări : echiparea cu accesorii sa
nitare a spălătoriei. remedierea 
nodurilor sanitare din băi. amena
jarea aleilor de acces la bloc. Toate 
acestea vor fi confirmate prin pro- 
cesul-verbal de recepție finală, cind 
locatarii vor aprecia calitatea lu
crărilor.

Neculal ROȘCA

rete, Etajul I este destinat arti
colelor pentru femei și copii : con
fecții. încălțăminte, tricotaje, galan
terie, lenjerie, jucării. La etajul II 
Se află raioanele care pun în vinzare 
mărfuri pentru bărbați și tineret : 
confecții, cămăși, pijamale, pălării, 
cravate, încălțăminte, precum și țe
sături din lină, mătase și bumbac. 
La etajul III, cumpărătorii pot găsi 
diferite articole de sport, instrumen
te muzicale, aparate de radio, tele
vizoare. obiecte de uz gospodăresc. 
La etajul IV se află raioanele de de- 
corațiuni interioare, articole electri
ce și electrocasnice și un raion cu 
articole de îmbrăcăminte pentru 
măsuri excepționale. La etajul V se 
află restaurantul, iar la etajul VI se 
află cofetăria și patiseria. (Publici
tate).

Unității Socialiste, ne întîlnim cu re
prezentanții unităților de control al 
oamenilor muncii, cu care prilej sta-

Localitatea Populația

Numărul 
unităților 

meșteșugă
rești de 
servire 
publică

Volumul anual Oferta de ser-
al serviciilor 

meșteșugărești
vicii în medie 

pe locuitor

Timișoara 272 000 
locuitori 308 272 mii. lei 1 000 lei

Lugoj 45 000 
locuitori 77 45 mii. lei 1 000 lei

Jimbolia 15 000 
locuitori 44 15 mii. lei 1 000 lei

Sînnicolau 
Mare

13 000
locuitori 34 13 mii. lei 1 000 lei

De ta 7 000 
locuitori 24 10 mii. Iei 1 450 lei

Experiența județului Timiș în or
ganizarea serviciilor publice este 
mult mai bogată decît am putut-o 
prezenta noi în rîndurile de față. 
Cum succesele meșteșugarilor de aici 
țin în primul rînd de buna organi
zare a muncii, de interesul pentru

Pentru pomul de iarnă, 
pentru bucuria copiilor țării
• Daruri în valoare de peste 142 milioane lei, din 

bugetul statului, din contribuția sindicatelor și a 
altor organizații și instituții.

• Bogat program de manifestări cultural-artistice.

jurată tînăra generație, dragostea 
fată de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușdscu, 
părintele iubit al tuturor copiilor pa
triei noastre, bucuria de a se sti fiii 
unui ponor harnic, iubitor de pace 
si libertate, de demnitate si omenie. 
Formații artistice profesioniste si de 
amatori vor da strălucire acestor ser
bări prin interpretarea a ceea ce este 
mai de preț in arta cîntecului și 
dansului românesc si ale naționalită
ților conlocuitoare, in obiceiurile stră
bune legate de sfîrsitul de an. Aceste 
manifestări vor avea loc în școli, gră
dinițe. crese. case de copii si in alte 
instituții de ocrotire a copilului, iar 
in funcție de condițiile, concrete, si 
in întreprinderi, instituții, precum și 
la sate.

în municipii si orașe reședință de 
județ, acolo unde există condiții pri
elnice. se vor organiza, in perioada 24 
decembrie — 3 ianuarie, orășele ale 
copiilor. în București, orășelul copii
lor se va afla în Parcul tineretului, 
între 24 decembrie — 5 ianuarie se 
vor organiza carnavaluri în scoli, case 
ale pionierilor si șoimilor patriei : 
asemenea carnavaluri vor avea loc 
între 2—5 ianuarie si la pavilionul ex- 
pozitional din Piața Scînteii. Condiții 
pentru petrecerea unor meritate zile 
de recreare vor oferi și taberele de 
odihnă si instruire, cluburile de va
cantă. De asemenea, vor avea loc ma
nifestări științifice, tehnice, cultural- 
artistice. sportive si turistice, sub 
semnul Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Ca si in alti ani. vacanta va -consti
tui un bun prilel pentru excursii, 
copiii avind posibilitatea să cunoască 
la fata locului realizările socialismu
lui. să viziteze locuri si monumente 
care evocă momente glorioase ale 
istoriei poporului nostru, ale luptei 
sale pentru independentă națională si 
libertate socială.

Iată, așadar, un bogat program de 
manifestări, una mai atractivă decît 
alta, pentru milioanele de copii de 
pe întreg cuprinsul patriei.

Rodica ȘERBAN

Meșteri pricepuți vâ oferă...

Numeroase unități 
ale cooperației de con
sum execută o mare 
varietate de obiecte, 
de artizanat care pun 
în valoare talentul u- 
nor meșteșugari păs
trători ai tradițiilor 
locale. Magazinele 
„Hermes" vă oferă o 
gamă diversă de arti
cole de artă populară 
confecționate din lemn, 
ceramică, sticlă meta
lizată și fier forjat, 
cusături naționale, co
voare, cojoace-piepta- 
re, confecții, tricotaje 
și alte articole execu

tate de unitățile de 
producție ale coope
rației de consum. Tot
odată, in scopul com
pletării fondului de 
mărfuri cu bunuri de 
consum și satisfacerii 
cerințelor specifice sa
telor, cooperația de 
consum a dezvoltat și 
un puternic sector de 
producție, organizînd 
unități care execută 
produse in serii mici 
și unicate. întreprin
derile și atelierele ei 
produc, de asemenea, 
mobilier și utilaje 
pentru unități din sis

tem și pentru alte în
treprinderi. Prin în
ființarea unor secții 
de împletituri de ră
chită, nuiele, papură 
și paie, a unor atelie
re de olărit, , de con
fecționat cărămizi, 
ghivece și alte obiec
te de ceramică, a unor 
secții de executat o- 

'lane și țiglă etc., coo
perația de consum 
pune în valoare o se
rie de resurse locale 
de materii prime și 
materiale și asigură 
populației un sorti
ment de produse sporit.

bilim măsurile de perfecționare a 
activității atelierelor prestatoare — 
pornind de la observațiile echipelor 
de control.

Dezvoltarea bazei materiale. Fără, 
îndoială, cooperația meșteșugărească 
timișeană nu ar fi putut ajunge în 
prezent la un volum al ofertei anua
le de servicii, calculată in medie pe 
locuitor, de peste 1 000 lei. dacă nu 
s-ar fi preocupat de asigurarea unei 
rețele dense de unități.

Ca urmare a unei distribuții pro
porționale a rețelei de unități, volu
mul prestărilor de servicii iatinge as
tăzi medii ridicate — așa cum se 
poate vedea din tabelul alăturat.

dezvoltarea și diversificarea servi
ciilor — pîrghii aflate la indemina 
oricărei cooperative din țară — spe
răm ca experiența timișeană să fie 
urmată și generalizată de toate cele
lalte județe.

Mihai IONESCU

BACĂU
Se extinde 

rețeaua 
de alimentație 

publică
Rețeaua de alimentație publi

că din municipiul Bacău s-a îm
bogățit in ultima vreme cu un 
Însemnat număr de unități noi. 
în centrul orașului, in cadrul 
complexului comercial „Select" 
a fost deschis cel mai frumos 
restaurant al Bacăului. Alături 
funcționează o nouă unitate eu 
specific lacto-vegetarian și o co
fetărie. Pentru locuitorii noilor 
cartiere Victor Babeș și Letea au 
fost date în funcțiune noi cofe
tării. patiserii, unități cu specific 
lacto-vegetarian, berării și res
taurante, iar în apropierea auto- 
gării I.T.A. și în piața orașului 
au fost deschise unități de tip 
„Expres". La ora actuală, în car
tierele orașului funcționează 13 
unități tip „Gospodina", care 
asigură aprovizionarea la domi
ciliu a cetățenilor cu preparate și 
semipreparate. Alte 10 unități, 
între care restaurantul „Zim
brul" din cartierul Milcov, cofe
tăriile „Amandina" și „Scala", 
au fost modernizat^ și reprofi
late. în prezent se află în con
strucție alte două unități tip 
„Gospodina", un restaurant, iar 
12 restaurante și cofetării sînt in 
curs de modernizare si reprofi
lare. (Publicitate)



SCINTEIA - joi 14 decembrie 1978 PAGINA 3

ÎN CONSTRUCȚIE,

IN HALA AFLA TA

MAȘINILE PRODUC

DIN PLIN înairite de începerea programului, un obișnuit „consiliu tehnic" al montorilor*
Foto : S. Cristian

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ - RODUL CEL MAI PREȚIOS

AL AGRICULTURII SOCIALISTE

Era in toamna anului 1976. Tn 
curtea întreprinderii de mașini-unel- 
te și agregate din București, pe tere
nul rămas liber din fața clădirii prin
cipale, se pregătea deschiderea unui 
șantier, 
mînt a 
muncă,
- Se 

grele !
...O extindere care avea să ducă la 

dublarea capacității de producție a 
întreprinderii ! Unii considerau acest 
proiect o simplă dorință, iar alții nu 
se sfiau să afirme că realizarea ei 
.în timpul scurt prevăzut este impo
sibilă. Și ritmul lent în care înaintau 
lucrările în primele luni părea 
mult decît o confirmare a unui 
menea punct de vedere.

In primăvara anului trecut 
șantierul s-a trezit brusc din amor
țeală. Pe baza analizei întreprinse, a 
fost întocmit un program de realizare 
nonstop a construcției, primul secretar 
al comitetului municipal de partid ur
mărind îndeaproape, uneori zi de zi, 
la fața locului, modul de transpunere 
in practică a măsurilor preconizate. 
Rezultatul ? Extinderea halei de ma
șini grele a fost terminată cu șase 
luni mai devreme, permițînd grăbirea 
asimilării unor produse noi, menite 
să ridice nivelul tehnic al zestrei in
dustriei noastre constructoare de ma
șini.

A fost o performantă despre care, 
la vremea respectivă, s-a vorbit pe 
toate șantierele întreprinderii de con
strucții speciale, industriale și mon
tai (I.C.S.I.M.) din Capitală. Și 
unde era mai firesc ca o ase
menea experiență să fie dusă mai 
departe dacă nu, în primul rînd. aici 
unde se născuse ?

Constructorii care executaseră ex
tinderea halci de mașini grele 
au predat din mers ștafeta co
legilor lor, care, abia sosiți de pe 
alte șantiere, urmau să înceapă o lu
crare mult mai grea și mai impor
tantă : o nouă hală, în supra
față. de 12 000 mp, destinată fabric 
cației de mașini-unelte foarte grele; 
Practic, o fabrică a cărei producție, 
împreună cu aceea obținută pe spa
tiile extinderii amintite, însemna încă

Și primul țăruș bătut- în pă- 
adus, la toate locurile de 

aceeași veste de ultimă oră : 
extinde hala de mașini

mai 
ase-

însă.

șio uzină de talia celei existente 
realizate de-a lungul a 14 ani de zile.

Durata normală a unei asemenea 
construcții este de 36 de luni — aflăm 
de la maistrul Constantin Rențea, 
care, într-un moment de răgaz. îm
preună cu șeful lotului. Alexandru 
Mărcuț, încearcă să reconstituie din 
memorie „jurnalul" șantierului. Mon
tajul primei ferme a început la 20 
ianuarie 1978. Execuția a mers uneori 
aproape paralel eu proiectarea. S-au 
adoptat soluții moderne, de mare 
productivitate. Pentru fundații, spre

este nevoie de el. Din această per
spectivă, 
adevărat 
lectiv —

Astăzi, 
trundem 
tablou frenetic ni se desfășoară 
fața ochilor. De-a lungul traveii 
minate numai cu cîteva luni în urmă, 
necontenitul du-te-vino al podurilor 
rulante și forfota caracteristică de 
sub ele dezvăluie imaginea dinamică 
a unui uriaș perimetru industrial, 
aflat deja in circuitul productiv. Con-

constructia s-a dovedit un 
examen — individual și co
al capacității oamenilor, 
hala este aproape gata, 
sub uriașa ei boltă și

Pă
un 
în 

ter-

Tn 
lor 
tot

O experiență de mare interes 
în organizarea activității pe șantierul 

întreprinderii de mașini-unelte 
și agregate București

exemplu, era necesară excavarea a 
40 000 mc pămint. în locul săpături
lor. s-a adoptat metoda turnării be- 
toanelor cu ajutorul pereților mulați, 
ciștigindu-se astfel 5 luni de zile. La 
umpluturi, în locul balastului, care 
urma să fie adus cine știe de unde, 
s-a folosit materialul excavat pe un 
șantier de peste drum, cu dublă eco
nomie. Elementele de închidere a ha
lei au fost preasamblate la sol. în 
plus, toate operațiile au fost execu
tate în tr-o succesiune care a permis 
beneficiarului să înceapă, in paralel, 
montarea utilajelor. Nimic n-a fost 
nici simplu, nici ușor — sub conti
nua presiune a timpului. De fiecare 
dată insă, oamenii — fie că este vor
ba de cei din brigada complexă a lui 
Dan Obilișteanu, de montorli lui Ilie 
Radu, de electricienii lui Mihai Stoi
ca și Gheorghe Rusu sau de izola
torii lui Traian Smărăndoiu — au 
știut să găsească soluția cea mai 
bună. Nimeni nu s-a plinș. gă e greu. 
Fiecare om a fost la post, din pro
prie inițiativă, totdeauna cînd știa că

centrate înspre fagurii fundațiilor, 
echipele specializate ale beneficiaru
lui au trecut la montajul utilajelor 
și, acolo unde și-au terminat de 
instalat atelierele, au început produc
ția. Pe toată întinderea traveii de 
alături, la o adîncime de cițiva me
tri, echipele constructorului întoc
mesc cu migală complicate arabescuri 
din fier-beton, autobasculante grele 
vin și pleacă aducînd tot felul de 
materiale, în timp ce pompe puter
nice împing fără odihnă masa fluidă 
a betoanelor în carcasele viitoarelor 
fundații in care vor fi instalați alți 
coloși de oțel. Este poate cea mai 
completă imagine a unui flux tehno
logic ad-hoc, care începe de la tur
narea betonului și se încheie cu 
realizarea unor produse de perfor
manță. a căror precizie merge pînă 
la ordinul zecimilor de microni.

In cursa contracronometru pentru 
finalizarea investiției înainte de ter
men, constructorul înaintează umăr 
la umăr cu beneficiarul, așa cum au 
procedat de altfel pe tot parcursul

realizării ei. O conlucrare fructuoasă, 
care, la prima vedere, îi scutește 
cei doi parteneri de orice grijă, 
realitate însă, mereu, pe agenda 
de lucru apar, cu neliniștile lor.
felul de probleme, pe care construc
torul nu poate să le rezolve singur. 
Judecind astfel lucrurile, 
niștii de la I.M.U.A.B. au înțeles 
că soluția stă în modul în care vor 
acționa ei înșiși.' Zile in șir, după 
terminarea programului, zeci de oa
meni veneau să lucreze alături de 
constructori. Comuniștii Marin Popa. 
Aurel Cusen, Ion Popa, Ion Tudora- 
che. Constantin Petrache de la ser
viciul mecanic-șef, Dan Petrescu, 
George Nedelcu, de la sculerie. Con
stantin Neagu, Gheorghe Chirică. Du
mitru Dumitrescu, Mihai Vicaș, Paul 
Vasilescu sau Dinu Pană de la hala 
de mașini grele au constituit. îm
preună cu colegii lor, formații com
plexe care au preluat pe cont pro
priu numeroase lucrări pe care, 

■ uneori, nici constructorul nu putea 
să le execute.

La un moment dat termenul fixat 
pentru acoperirea halei era amenin
țat de faptul că forțele constructoru
lui nu puteau asigura grunduirea și 
vopsirea tablei. Comuniștii de la sec
ția montaj. în cadrul căreia func
ționează și atelierul de vopsitori e, au 
găsit o modalitate prin care, fără a 
întrerupe producția, să efectueze ei 
aceste operații. După care nu s-au 
retras deoparte, ci s-au oferit să re- 
zplve alte probleme — în spiritul 
unei legi nescrise a șantierului, pe 
care Ion Dragu. secretarul comitetu
lui de partid, o consideră, pe drept 
cuvînt, principalul „secret" al avan
sului cîștigat : „ai făcut o lucrare, nu 
te opri, începe imediat alta 1“ Har
nicii făurari de mașini-unelte au pus 
astfel in mișcare un adevărat „caru
sel" viu al șantierului, care, printr-o 
activitate nonstop, a făcut posibil ca. 
pe măsură ce o porțiune din hală era 
gata, să se treacă la utilarea ei, 
pentru ca. în final, să se poată con
semna — fapt, după cum arh văzut, 
deloc paradoxal — punerea în func
țiune chiar înainte de a fi terminată !

Dumitru TtRCOB

comu-

Zilele trecute, biroul Comitetului 
comunal de partid din Glodeanu Să
rat. județul Buzău, a organizat o dez
batere asupra rezultatelor obținute in 
acest an la cultura porumbului de 
cele două cooperative' din comună : 
Glodeanu Sărat și Pitulicea. La dez
batere au participat președinții și in
ginerii șefi ai celor două cooperative 
agricole, precum și tovarășii Anghel 
Ioniță. primarul comunei. Ștefan Con- 
stantinescu. instructorul comitetului 
județean de partid, 
xandrescu. direc
tor adjunct al di
recției agricole cu 
nroduâtia vegeta
lă, „Este în prac
tica comitetului 
comunal de partid 
— ne spunea pri
marul comunei — 
să analizăm perio
dic activitatea ce
lor două coopera
tive agricole. 
Acum, cind toate 
roadele cîmpului 
au fost strînse și 
puse la adăpost, 
putem c-întări mai 
bine munca des
fășurată si. toto
dată. putem chib- 
zui mai profund 
asupra unor gre
șeli și neajunsuri 
ce s-au manifestat. Or. la cultura po
rumbului avem motive întemeiate să 
nu fim pe deplin mulțumiți — există 
diferente apreciabile de recoltă între 
cooperativele agricole din comună.

De la început se cuvine subliniat 
că cele două cooperative agricole au 
condiții materiale și economice ase
mănătoare: dispun de pămînturi fer
tile din categoria cernoziom mediu 
levigat, beneficiază de cantități ase
mănătoare de îngrășăminte chimice, 
iar secțiile S.M.A. au aceeași dotare 
tehnică. Totuși, în timp ce C.A.P. 
Glodeanu Sărat a realizat anul acesta

și Gheorghe Ale-

o producție medie de 5 200 kg porumb 
boabe la hectar, cea din Pitulicea 
a obținut doar 3 830 kg. Ce factori 
au influențat nivelul diferit al re
coltelor medii la hectar?

Nicolae Oncel, inginerul șef al coo
perativei agricole Glodeanu Sărat, 
ne-a spus : „Consider că producția 
bună pe care am obținut-o a fost 
decisă de respectarea cu strictețe, 
punct cu punct, a prevederilor din 
programul culturii porumbului". In
ginerul șef ne prezintă citeva din e-

La vecini a plouat...
cu hărnicie

Ce concluzii se desprind din analiza rezul
tatelor obținute la producția de porumb în 
două cooperative agricole din județul Buzău

SLOBOZIA
Inițiative pentru 

depășirea producției 
fizice planificate

Colectivul Filaturii de bumbac 
din Slobozia iși depășește an de 
an sarcinile de plan. Tinerele 
filatoare de aici au lansat în ul
timul timp cîteva initiative în 
vederea asigurării creșterii con
tribuției lor la bunul mers al 
producției. „Să lucrăm la șase 
părți de ring", „Caietul de evi
dență a materiilor secundare", 
„Să muncim la cinci părți de ră
sucit" sint doar cîteva din ini
țiativele a căror aplicare a con
tribuit la îndeplinirea angaja
mentului asumat în întrecerea 
socialistă de a depăși prevede
rile de plan la producția fizică 
cu 14 tone fire și a reduce, con
comitent. cheltuielile de produc
ție. Filatoarele Ioana Fătu, Ev- 
dochia Caproș, Constanța Mun- 
teanu, Ana Gradea, Elisabeta 
Oprea realizează, zi de zi, im
portări t’e depășiri ale sarcinilor 
de. plan și economii de materie 
primă. (Mihai Vișoiu). tn foto
grafie : un aspect de muncă din 
această întreprindere.

nu 
sfert

toate

Soluții eficiente pentru
economisirea combustibilului

(Urmare din pag. 1) păs-

La standul organizat de institutul 
nostru in cadrul Complexului expo- 
zițional din Piața Scinteii am prezen
tat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
modul în care am dus la îndeplinire 
importantele sarcini primite pînă 
acum și rezultatele, economice ce' le 
urmărim atit in fabricația noilor mo
toare. dar mai ales in exploatarea 
acestora.

Secretarul general al partidului s-a 
interesat îndeaproape de perspectiva 
muncii noastre și ne-a dat noi indi
cații privind intensificarea activității 
pentru realizarea unor motoare cu 
randamente termice mult sporite și 
cu consumuri de combustibil mai re
duse față de cele actuale, cerîndu-ne 
ca în acest scop să organizăm un co
lectiv specializat In cadrul institu
tului.

— Recent, presa a difuzat, o știre 
privind finalizarea unor acțiuni des
fășurate de specialiștii de la l.N.M.T. 
pe linia „dieselizării". Cil de mare 
este contribuia acțiunii propriu-zise 
la economisirea de combustibil ?

Deosebită. Dieselizarea — ter
menul este consacrat și denumește 
înlocuirea motorului clasic, consuma
tor de benzină, cu motor diesel — de
termină o economie de 10—15 la sută. 
La nivelul tehnicii actuale, motoarele 
diesel sint mai economi e eu 30—50 
g/CP decit motoarele cu aprindere prin 
seînteie (cu benzină). Larga răspîn- 
dire a motoarelor cu benzină se ex
plică piin greutatea lor redusa, de
marajul simplu, functionarea liniștită 
și prețul de achiziție avantajos. Cer
cetările întreprinse pe plan mondial 
au favorizat progrese considerabile in 
perfectionarea proceselor de ardere 
și in construcția motoarelor diesel de 
puteri mici, asistînd astfel la o ten
dință accentuată de înlocuire a mo
torului cu benzină și în domeniul 
acestor puteri. Institutul național de 
motoare termice are de rezolvat tot . 
ceea ce implică dieselizarea autoca
mioanelor. autoutilitarelor, automobi
lelor de teren și. intr-un viitor apro
piat. a turismelor. In această opera
ție de anvergură, institutul a realizat, 
in colaborare cu întreprinderea de 
tractoare din Brașov și întreprin
derea mecanică Muscel, un mo
tor diesel de 70 cai putere desti
nat echipării automobilelor de teren 
ARO si autoutilitarelor TV. Prima se
rie de 5 000 de bucăți a și fost lansată 
in fabricație in aCest an. Tn același 
timp, asa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, referindu-se la 
ritmul înnoirii produselor, o nouă 
generație de motoare destinată aces
tor vehicule se află deja pe plan
șetă.

— O informație privind situația pe 
plan mondial apreciază că la nivelul 
anilor 1985—1990 autovehiculele ușoa
re vor fi echipate cu motoare diesel 
intr-un procent deosebit de ridicat : 
autocamioane sub 3 tone — 90 la sută, 
autoutilitare — 75 la sută, autoturis
me de teren — 60 la sută, autoturis
me taxiuri, vehicule de instituții — 
30 la sută. Ce ne propunem noi ?

— La stabilirea categoriilor de au
tomobile care se echipează cu motoare 
diesel se au in vedere în primul rind . 
acele automobile destinate să efec
tueze parcursuri medii anuale de 
peste 35 000 km. situații în care ex
ploatarea motorului diesel devine 
rentabilă. Acționăm, de asemenea, in

condițiile bine determinate ale. 
trării, la nivelul economiei naționale, 
a echilibrului intre consumul de ben
zină și motorină, in raport cu canti
tățile disponibile la prelucrarea pe
trolului brut.

Programul stabilit institutului por
nește de la necesitatea, ca realizarea 
motoarelor in concepție proprie să ne 
permită și asigurarea motoarelor 
adecvate nevoilor noastre, cum este 
cazul transportului ușor. în această 
ordine de idei, institutul a realizat 
motorul diesel de 90 cai putere, des
tinat autocamioanelor ușoare. El se 
construiește și cu mai puțin metal, 
permite, și o economie de combusti 
bil de 5 grame/C.P.h. Supraalimen- 
tarea motoarelor diesel de 130 și 215 
CP conduce, de asemenea, ia diver
sificarea parcului auto, la reducerea 
consumului de metal și combustibil.

Cadrele de specialiști din institut 
depun eforturi susținute ea «proble
mele pe care le ridică acțiunea de 
dieselizare să fie soluționate intr-o 
concepție Unitară, pe familii de mo
toare. creind condiții de producție cit 
mai avantajoase din punct de vedere 
economic. Facem tot ce ne stă in pu
tință ca noile motoare diesel foarte 
rapide să poată sta alături, in mo
mentul ieșirii lor pe piață, de cele 
mai reușite producții existente in alte 
țări. Doar astfel vom izbuti să asigu
răm competitivitatea autovehiculelor 
pe eare le fabricăm.

— Cum se va alinia producția de 
noi în bătălia susținută 
toate fronturile posibile, in 
economisirii de cumbus-

motoare 
dusă pe 
favoarea 
tibil ?

Institutului național de motoare 
termice ii revine sarcina, să asi
gure întregul necesar de motoare noi, 
cu piston și cu turbină, din industria 
noastră constructoare de mașini. Așa 
cum este normal, se urmărește acope
rirea tuturor utilizărilor de motoare 
termice, in condiții tehnico-economice 
cit mai bune, restrîngîndu-se numă
rul de familii si tipodimensiuni. Pro
ducția noilor motoare este stabilită 
într-o viziune unitară, pe familii cu 
grad ridicat de unificare constructiv- 
tehnologică.

— Un exemplu ar fi. credem, bine
venit.

— Iată, familiile de motoare cu a- 
prindere. prin comprimare, rapide, 
folosite pentru tractoare și autovehi
cule intr-o gamă de 30—500 cai pu
tere. S-au adoptat două familii de 
motoare : cu 3—6 cilindri in linie și 
6—12 cilindri in V. cu aspirație natu
rală și cu. supraalimentare. Ele vor 
înlocui treptat motoarele din produc
ția uzinelor brașovene de autocami
oane și tractoare, lărgindu-se dome
niul cu familia de motoare in V. ce 
se vor fabrica la întreprinderea „23 
August" din Capitală. Soluțiile 
mecano-energetice adoptate în pro
iect vor reprezenta nivelul tehnic al 
deceniului viitor.

Oricum, vreau să subliniez un lucru 
deosebit de important după părerea 
mea : dezvoltarea diverselor categorii 
de motoare termice cu piston și tur
bină trebuie condusă rațional, ea sub- 
ordonîndu-se sub toate aspectele in
tereselor economiei naționale, evo- 
luînd in concordanță cu situația ac
tuală și de perspectivă in producția, 
importul și prelucrarea țițeiului din 
țara noastră.

Convorbire realizată de 
Neagu UDROIU

Proiectul legii privind• : '

lementele tehnologiei porumbului, 
așa cum au fost aplicate.

Pregătirea terenului. întreaga su
prafață destinată porumbului a fost 
arată din toamnă.

Amplasarea culturii s-a făcut după 
cele mai favorabile plante premergă
toare : 250 ha după griu, 200 ha după 
sfecla de zahăr și 150 ha după po
rumb. cel mult în anul doi.

Fertilizarea terenului : pe 200 ha 
s-au aplicat cîte 30—35 tone de în
grășăminte organice, iar pe întreaga 
suprafață s-au administrat. în medie, 
cite 68 kg substanță activă de azot 
și 80 kg de fosfor. Circa 40 kg azot 
s-a dat fazial, în timpul vegetației, 
la a doua prașilă mecanică.

Hibrizii cultivați au fost din gru
pe diferite : HD-96. HD-225 și HS-400, 
ceea ce a permis eșalonarea lucrări
lor de întreținere, a coacerii și a re
coltării.

Semănatul a început la 4 aprilie și 
a durat numai 10 zile.

Densitatea : 69 400 boabe la hectar, 
din care s-au lăsat între 35 000—38 000 
plante recoltabile. in funcție de hi
brid.

Lucrări de întreținere : trei prașile 
mecanice și patru prașile manuale ț 
combaterea dăunătorilor s-a făcut la 
timp pe toate parcelele afectate.

Și la cooperativa agricolă Pitulicea 
a fost întocmit un program al cul
turii porumbului, care — date fiind 
condițiile asemănătoare de produc
ție — este aproape 
la Glodeanu Sărat, 
atunci diferența de

identic cu cel de 
De unde provine 
recoltă ?

• 150 ha destinate porumbului nu 
au fost arate din toamnă ;

• pe 100 hectare nu s-au adminis
trat îngrășăminte azotoase, iar pe 
restul suprafeței îngrășămintele nu 
s-au aplicat fazial ;
• s-au cultivat numai doi hibrizi ;
• prașila a patra manuală s-a exe

cutat pe numai 50 ha din cele 415 ha 
cu porumb ;

• combaterea dăunătorilor 
s-a făcut pe aproape un 
din suprafața cultivată.

Evident.
----------------------- aceste neajunsuri 

au determinat 
scăderea substan
țială a producției 
de porumb la coo
perativa agricolă 
Pitulicea. De ce 
toate acestea ? Se 
spune că oamenii 
sint aceia care ho
tărăsc nivelul re
coltei. Este meri
tul dezbaterii de a 
fi situat pe pri
mul plan diferen
tele de ordin cali
tativ ale mun
cii desfășurate 
de mecanizatorii, 
cooperatorii și 
specialiștii celor 
două cooperative 
agricole. în acest 

an in ambele cooperative s-a muncit 
mult. Dar la Pitulicea nu s-a interve
nit atunci cînd a trebuit. Așa cum 
arăta instructorul comitetului jude
țean de partid, pe multe parcele s-au 
executat lucrări de slabă calitate, iar ( 
prasilele nu au fost refăcute, așa cum 
era de dorit.

într-un fel au privit unii și in alt 
fel alții densitatea plantelor la hectar. 
Directorul adjunct al direcției agri
cole susține că lă C.A.P. Pitulicea 
s-au însămințat un număr mare de 
boabe — pînă la 70 000 la hectar, ur- 
mărindu-se ca prin tăierea plantelor 
la prașile să se ajungă Ia densitatea 
optimă. Această practică a dus la o 
densitate peuniformă și la un procent 
ridicat de plante sterile. S-a desprins 
concluzia că. incă de la semănat, tre
buie să se asigure densitatea dorită. 
Pentru aceasta e«te nevoie ca terenul 
să,-fie bine pregătit și nivelat, semă- 
nătorile să fie reglate corespunzător 
și să se lucreze numai cu viteza întîi 
a tractorului. Or. aceste condiții, ce 
presupun o înaltă calitate a muncii 
mecanizatorilor, nu s-au respectat pe 
toate suprafețele.

în anul 1979, în cele două coopera
tive agricole din Glodeanu Sărat ur
mează să se obțină cel puțin 6 000 kg 
porumb boabe la hectar pe întreaga 
suprafață, de aproape 1 000 ha. ce va 
fi cultivată. învățămintele și conclu
ziile desprinse din analiza modului în 
care s-a lucrat în acest an dovedesc 
că acesta este un obiectiv realist, pe 
deplin realizabil.

Aurel PAPADIUC 
Mihai BÂZU

Economii de metal
Pe unele șantiere de construc

ții ale Trustului de construcții 
industriale Cluj a existat in 
aCest an o lipsă acută de pre
fabricate și. in special, chesoane. 
Furnizorii nu-și respectau con
tractele de livrare, fiind foarte 
solicitați. De aici inițiativa co
lectivului trustului de a-și crea 
singur o linie tehnolgică la baza 
de producție din Războieni pen
tru fabricarea chesoanelor. Au 
fost livrate deja șantierelor din 
Cluj-Napoca. Bistrița și Zalău 
peste 1 000 astfel de chesoane 
fabricate aici, reușindu-se să 
mențină lucrările în grafic. Im
portant este faptul că aceste 
chesoane sint turnate după o 
tehnologie nouă, originală, care 
reduce cu 30 la sută consumul 
de metal. (Al. Mu'reșan).

IN DEZBATERE
V

PUBLICA

formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor
Un stimulent pentru 

valorificarea superioară 
a resurselor materiale
Pentru mine și întregul colectiv al 

oțelăriei Martin nr. 1 de la Combi
natul siderurgic Hunedoara, proiectul 
Legii privind formarea, planificarea, 
destinația și vărsarea beneficiilor a 
suscitat un interes deosebit atît prin 
importanța pe care o prezintă pentru 
dezvoltarea țării, cit și prin legătura 
directă pe care o are cu munca des
fășurată in fiecare unitate economică, 
în fond, beneficiu] realizat de între
prindere dă măsura eficienței activi
tății desfășurate, a spiritului gospo
dăresc, a Contribuției fiecărui colec
tiv la progresul societății noastre. 
Doresc să subliniez, in mod deosebit, 
importanța pe care o are reglemen
tarea prin lege a legăturilor dintre 
producție — realizări financiare — 
retribuire, legături ce se materiali
zează prin alocarea unor părți din 
beneficii in scopul dezvoltării produc
ției, satisfacerii unor nevoi sociale și 
constituirii fondului de participare la 
beneficii a oamenilor muncii. Astfel 
se asigură aplicarea principiilor auto- 
conducerii muncitorești și autoges- 
tiunii, gospodărirea mai bună a re
surselor materiale. Cu deosebire am 
reținut accentul ce se pune pe redu
cerea cheltuielilor materiale. Cunoaș
tem că o bună parte din materiile 
prime utilizate de noi se importă — 
minereuri, materiale refractare, fero
aliaje. Tocmai de aceea, pentru a eco
nomisi fondurile valutare avem dato
ria de mare răspundere să folosim 
eficient aceste resurse materiale, care 
nu trebuie nicidecum irosite, ci 
transformate integral In produse cu 
performante calitative tot mai înalte.

Iată și' cîteva p'ropuneri :
• După părerea noastră, este 

necesar să se precizeze mai bine, 
in capitolul I al legii, obligația 
reducerii importurilor de materii

prime, materiale, combustibil, a 
asimilării unor produse la nive
lul realizărilor pe plan mondial ;
• De asemenea, obținerea u- 

nor rentabilități mai mari decit 
media produselor. îndeosebi Ia 
produsele noi și la cele pentru 
export, ar stimula cercetarea și 
asimilarea rapidă a acestora, asi
gurarea în mai mare măsură a 
necesităților economiei naționale 
și îmbunătățirea structurii pro
duselor exportate.

îmi exprim încă o dată satisfacția 
față de conținutul proiectului de 
lege și sint convins că această re
glementare va contribui la ridicarea 
eficienței întregii activități 
nomice.

Tiberiu PASCU
maistru principal la Combinatul 
siderurgic Hunedoara

eco-

Interesele societății 
— strîns îmbinate 

cu interesele colectivelor 
de întreprinderi

Consider că proiectul de Lege 
privind planificarea, destinația și 
vărsarea beneficiilor asigură, prin 
prevederile sale, acțiunea unor 
pirghii eficiente pentru introdu
cerea autogestiunii economico-finan- 
ciare. în context, important ni se pare 
a fi de subliniat că, potrivit proiec
tului de lege, repartizarea beneficii
lor se va efectua de către fiecare în
treprindere, asigurindu-se astfel nu 
numai o legătură strînsă între nece
sitățile de finanțare și rezultatele ob
ținute, ci și o simplificare a relați
ilor financiare, concomitent cu creș
terea răspunderii organelor de condu
cere colectivă în aplicarea consecven
tă a autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico—financiare. 
Deci, în mod firesc, rezultatul pozi-

tiv al unei activități 
ciente. al unei bune 
mijloacelor materiale 
flectat in sporirea 
beneficiului, creează întreprinderii po
sibilitatea să restituie fondurile pri
mite. de la societate, să contribuie la 
dezvoltarea generală a societății și. în 
același timp, să-și creeze resursele 
necesare constituirii fondurilor pro
prii atit pentru autofinanțare, cit și 
pentru acoperirea cheltuielilor desti
nate unor nevoi sociale.

Relația rezultat — cuantificat în 
beneficiul realizat — și aport — cuan
tificat în contribuția fiecărei între-

1 prinderi la fondul dezvoltării societă
ții noastre socialiste, precum și la 
constituirea fondurilor proprii desti
nate dezvoltării economice, construc
țiilor de locuințe și altor investiții cu 
caracter social, ca și constituirii fon
dului de participare a oamenilor 
muncii la beneficii — este deci per
fect realizată prin aplicarea princi
piului cointeresării.

Această îmbinare a intereselor ge
nerale ale societății cu cele ale co
lectivelor de oameni ai muncii din 
unitățile economice stimulează orga
nele de conducere colectivă, pe fie
care om al muncii să desfășoare o ac
tivitate economică mai eficientă, sol
dată cu beneficii cit mai mari.

• Aș dori să fac următoarea 
propunere de îmbunătățire a 
textului ari. 8 : in cazul in eare 
beneficiile realizate in cadrul 
planului nu acoperă integral des
tinațiile prevăzute la alineatul 
I, lit. a-f. recalcularea și regu
larizarea să se efectueze Ia toate 
destinațiile proporțional cu nive
lul de realizare a beneficiului 
repartizat.

economice efi- 
gospodăriri a 
și bănești, re- 
rentabilitătii Și

Emilian ISTRATESCU 
contabil-șef al Centralei 
industriale de utilai tehnologia 
și material rulant

CONTRASTE
Conducători

Totul a plecat de la 
o idee simplă ca bună 
ziua : dacă unui auto
camion de 5 tone i se 
atașează o remorcă cu 
același tonaj, se eco
nomisesc Cel puțin 25 
litri de benzină com
parativ 
două 
care ar 
care în
mai piardă timp, 
crătorli întreprinderii 
de transporturi auto

cu consumul a 
autocamioane 

fi folosite fie- 
parte. Fără să 

lu-

Tirgoviște
începutul lunii 
a.c., în cadrul a- 
rubricl semna

martie 
cestei 
lam modul curios și to
tal ineficient în care 
Combinatul de oteluri 
speciale Tirgoviște li
vrase pînă la acea dată 
diverse mărci de oțe
luri aliate unuia dintre 
beneficiarii săi : între-, 
prinderea de accesorii 
pentru mașini-unelte 
Blaj. In loc să ajungă 
la Blaj sau la I.M.U.M. 
Medgidia (întreprinde
re care furnizează di
verse repere pentru 
unitatea din Blaj), oțe
lurile respective sint 
împrăștiate cu tîriita 
pe la diverse baze de 
aprovizionare din țară. 
Alergătură costisitoa
re pentru a prelua de 
la Brașov 5 tone de 
otel, de la Vrancea 3

auto: cu viteză maximă!
Ilfov au și pus-o în 
practică.

Iar o idee nu vine 
niciodată singură. S-au 
mai gindit tovarășii 
de la întreprinderea 
de transporturi auto și 
la alte posibilități de 
economisire a combus
tibililor : Ia combi
narea transporturilor 
pentru evitarea par
cursurilor neproduc
tive, la alimentarea 
autovehiculelor la lo
cul de producție și la

multe altele. Puse una 
peste alta, aceste no
tabile preocupări au 
dus la înscrierea în 
„contul economiilor" a 
163 tone de benzină și 
256 tone de motorină.

Gindindu-ne la eco
nomiile ce s-ar putea 
obține, sintem convinși 
că inițiativa întreprin
derii merită studiată 
și de alții. Și mai ales 
aplicată... cu 
maximă. (C. 
nescu).

viteză 
Anto-

Tirgoviște, via
4tone, de la Ploiești 

tone ș.a.m.d.
Conducerea combi

natului din Tirgoviște 
nu a recepționat sem
nalul, răminînd pe po
ziție... tare ca oțelul. 
Ca urmare, I.A.M.U. 
Blaj trebuie să meargă 
in continuare in tur
neu pe la bazele de a- 
provizionare să adune 
otelul si să-1 transpor
te la furnizorul său de 
piese din otel din Med
gidia. Practicind cu 
consecventă acest sis
tem de livrare a otelu
lui. tovarășii din con
ducerea unității din 
Tirgoviște au luat-o 
pe urmele lui Păcală. 
Astfel. întreprinderea 
de strunguri Tîrgovis- 
te a omologat matrițe
le pentru accesoriile 
pe care le produce 
I.A.M.U. Blaj. Oțelul

Focșani
este livrat de... 
Tirgoviște. Cele 
unități din Tirgoviște 
sint aproape una de 
alta. Combinatul de o- 
țeluri speciale din Tîr- 
govfște livrează oțe
lul pentru întreprin
derea de strunguri din 
aceeași localitate (pe 
baza contractului cu 
I.A.M.U. Blaj, in care 
se prevede că oțe
lul „se ridică de be
neficiar cu mijloace 
proprii") prin baza de 
aprovizionare din... ju
dețul Vrancea. Conse
cințele ? Se plimbă 
otelul, se plimbă mij
loacele de transport 
risipind benzina, se 
plimbă inutil oamenii. 
Numai conducerea 
combinatului din Tir
goviște rămine imobi
lă și nepăsătoare. (Ște
fan Dinică).

C.O.S. 
două

Mașină din import pentru... colectarea prafului ?
Cînd s-a achizițio

nat din import o ma
șină pentru valorifi
carea materialelor se
cundare 
această 
chimică, 
mese I 
de la filatura din Foc- 
sani nu știau cum să 
mai mulțumească Cen
tralei industriei lînii,

! de
lină

. cum 
țextiliștii,

melană, 
de aur 
o nu- 

cei

care aprobase cum
părarea respectivei 
mașini. Dar bucuria 
s-a transformat repede 
în necaz.

Nou-nouță. mașina a 
fost montată. Ca nouă, 
este și acum. S-a așter
nut doar praful pe ea. 
De valorificat, nu a 
valorificat nici un 
gram de melană. Cine-

va a uitat să cumpere 
și „ ' ",
de care lăudata ma
șină nu vrea să por
nească 
șeurile 
si cei de la filatură 
încearcă să afle 
va aproba . și 
nararea 
clucașe. 
lescu).

o garnitură, fără

și pace. De
se tot adună

cine 
cum- 

garniturii bu- 
(Dan Drăgu-

Fără explicație, ar 
fi greu de spus ce 
reprezintă imaginea de 
mai jos. Nu-i vorba 
nici de grote, nici de 
stinci măcinate de 
vreme. Fotografia fă
cută la cooperativa 
agricolă din comu
na Viziru, județul 
Brăila, reprezintă un 
maldăr de îngrășămin
te chimice. Un maldăr 
dur din 
pietrificat. Realizatorii 
— Ștefan Coman. pre
ședintele 
agricole
Dima Priceputu, ingi- 
nerul-șef, care au 
pus ca 70—80 de 
de superfosfat să 
așezate direct pe 
mînt și „protejate" cu 
un strat subțire de co
ceni. Alte zeci de tone 
se află sub un șopron, 
unde plouă ca afară. 
Orice inginer agronom

superfoșfat

cooperativei 
amintite, și

Îngrașă paguba
cunoaște regulile care 
trebuie respectate la 
depozitarea și păstra
rea îngrășămintelor 
chimice, astfel incit 
să-și mențină elemen
tele fertilizante. Dar

aici nu 
ceste 
scump pentru o 
perativă agricolă, 
aceea întrebăm : 
suportă paguba ? 
Papadiuc).

se respectă a- 
reguli. Cam 

coo-
De 

cine 
(A.
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Colectivul de autori ai 
Dicționarului filozofic *) 
apărut recent în Editura 
Politică — întrunind ca
dre didactice universitare 
și cercetători de prestigiu 
— se prezintă în fata pu
blicului cu o lucrare ce se 
dovedește de pe acum a fi 
un important instrument 
al muncii științifice în 
domeniul socio-uman, al 
activității politico-ideolo- 
gice și cultural-educative.

Folosindu-se de expe
riența celor două ediții 
ale Micului dicționar fi
lozofic, de sprijinul Aca
demiei de științe sociale 
și politice, de rezultatele 
dezbaterilor din științele 
naturii și din științele so
ciale și — înainte de toa
te — de achizițiile fron
tului nostru filozofic în
scrise pe linia realizării 
programului ideologic al 
partidului, lucrarea de 
care ne ocupăm depășește 
sensibil primele încercări 
de acest gen.

îmbogățirea portofoliu
lui de cuvînt-tîtlu cu o 
mie de termeni mai mult 
decît a cuprins ultima 
ediție, din 1973, a Micu
lui dicționar filozofic, a 
avut drept rezultat nu doar 
o simplă creștere cantita
tivă, ci, mai ales, un evi
dent plus calitativ. Au 
fost incluse în dicționar 
concepte și termeni noi, 
cu un conținut intrinsec 
filozofic. S-a acordat un 
spațiu mai mare concep
telor ce aparțin propriu- 
zis unor cîmpuri ale cu
noașterii științifice, dar 
care au în același timp 
și însemnate valențe fi
lozofice (antimaterie, ho- 
meostazie, informație, 
mutație, negentropie etc.). 
S-a manifestat o deschi
dere mal largă față de 
creația filozofică — mar
xistă și nemarxistă — a 
zilelor noastre. în acest 
sens a crescut nu numai 
cuantumul de concepte 
din această creație, dar și 
numărul de „portrete" ale 
unor orientări filozofice

contemporane, al unor 
creatori din domeniul filo
zofiei (L. Althusser. 
Bunge, E.
Foucault, R. 
Lukâcs, Th. 
Kedrov, P. 
Kotarbinsky

Meritul principal al 
crării, care-i asigură tot
odată și profilul ei dis
tinct în raport cu 
similare apărute pe plan 
international, îl consti
tuie, fără îndoială, afir
marea consecventă a spi
ritului și 
marxismului 
principiilor 
promovate 
Comunist Român în mun
ca ideologică. Articolul

Fischer, 
Garaudy, 
Kuhn, B. 
Kopnin, 

etc.).

M. 
M. 
G. 
M. 
T.

lu-

cele

metodologiei 
creator, a 

elaborate și 
de Partidul

spre conturarea sintetică 
a conținutului noțiunilor 
și categoriilor fundamen
tale ale filozofiei mate- 
rialist-dialectice și istori
ce. Efortul lor de a aduce 
„la zi" și a prezenta nuan
țat sistemul de categorii 
al filozofiei marxiste, de 
a integra în spirit con
secvent materialist dia
lectic concepte operațio
nale, metode și rezultate 
ale cercetării aplicate din 
domeniul analizei struc
turale, teoriei generale a 
sistemelor, informaticii, 
teoriei acțiunii eficiente, 
ciberneticii etc., impuse 
de însăși revoluția tehni- 
co-științifică contempora
nă, a fost, de cele mai

„Dicționar filozofic"

•) Coordonatori științifici 
Octavian Chețan și Radu 
Sommer, revizie științifi
că generală Ion Tudo- 
sescu.

dedicat gîndirii inovatoa
re a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sintetizează
contribuțiile românești 
cele mai semnificative la 
îmbogățirea și dezvoltarea 
teoriei marxiste în pro
bleme fundamentale ca : 
raportul dintre subiectiv 
și obiectiv, general și 
particular, național 
ternațional, teoria 
tradicțiilor sociale, 
conștiinței sociale 
liste, umanismul 
ționar ș.a.m.d. i 
țiile filozofiei românești 
la afirmarea viguroasă a 
marxismului contempo
ran sînt consemnate și în 
numeroase alte articole. 
Viziunea asupra fenome
nelor și problemelor filo
zofice — fie din trecut, 
fie din zilele noastre — 
aprecierea lor științifi
că, obiectivă, nuanțată, 
grija de a discerne între 
valori și nonvalori sînt în 
mod evident inspirate de 
pozițiile adoptate și pro
movate de partidul nos
tru în activitatea ideolo
gică, în confruntările și 
dialogul de idei.

în mod firesc și justi
ficat, atenția principală- a 
autorilor s-a îndreptat

și in- 
con- 
rolul 

socia- 
revolu- 

Contribu-

multe ori, încununat de 
succes.

Fără a face 
față de cerințele riguro
zității științifice, 
au reușit, în general, să-și 
elaboreze articolele în
tr-un limbaj clar, accesi
bil unui cerc larg de ci
titori. Merită, de aseme
nea, o apreciere pozitivă 
tehnoredactarea reușită, 
care conferă cărții un plus 
de claritate, funcționali
tate și de bun gust.

Firește, în legătură cu 
o lucrare de asemenea 
amploare și complexitate 
se pot formula și unele 
observații sau exigențe 
mai mult sau mai puțin 
discutabile și de care vi
itoarele ediții ar putea 
profita. Unele din ele vi
zează conținutul notional 
al lucrării, altele — opțiu
nile de concepere și pro
filare ale volumului. Prin
tre primele menționăm 
inegalitățile de spațiu în 
tratarea cuvenită a unor 
concepte, inegalități oare
cum inerente unei ase
menea lucrări colective 
dar care, cu un plus de 
efort redacțional, sînt 
remediabile in viitor. Tot 
la acest capitol conside-

concesii

autorii

răm că uneori, în expli
citarea unor concepte îm
prumutate din arsenalul 
noțional al cunoașterii 
științifice se' rămîne la 
nivelul prezentării „în 
sine", fără suficienta pu
nere în lumină a implica
țiilor filozofice.

în ce privește opțiunile 
autorilor în conceperea 
volumului, ne permitem 
să sugerăm adăugarea, în 
edițiile viitoare ale dic
ționarului, a unui număr 
mai mare de articole pri
vind personalitățile filo
zofice românești formate 
și. mai ales, afirmate 
după eliberarea țării, în 
condițiile fecundei in
fluențe exercitate de creș
terea continuă a rolului 
conștiinței și ideologiei 
socialiste, a rolului con
ducător al Partidului Co
munist Român. înșiruirea 
— la capătul unor ter
meni — a unei liste 
de titluri de cărți și 
autori nu anulează, după 
părerea noastră, 
amintită. în al 
rînd, considerăm 
alcătuirea portofoliului de 
termeni s-ar fi putut tine 
cont în mai mare măsură 
de existența „pe piață" a 
unor dicționare de poli
tică, politologic, estetică, 
etică, psihologie etc. Re
nunțarea la unii termeni 
cuprinși în lucrările men
ționate (de ex. „orienta
rea psihologică în socio
logie") ar fi permis acor
darea unui spațiu în plus 
termenilor cu un conținut 
prin excelență filozofic.

Aceste observații și su
gestii nu sînt de natură 
să diminueze valoarea in
contestabilă a Dicționa
rului de filozofie, care, 
prin bogatul lui conținut 
informativ, prin multi
plele lui valențe educa
tive, prin contribuțiile pe 
care le poate aduce în 
planul modelării și dez
voltării conștiinței 
zofice a celor ce 
cesc, orientării ei 
rialist-dialectice. l. 
scrie ca o importantă 
realizare a frontului nos
tru filozofic și a culturii 
noastre în general.

Prof. dr. 
Ion IR1M1E 
Prof. dr. 
Nicolae KAELOS

datoria 
doilea 

că în

filo- 
mun- 
mate- 

se în
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ETICĂ ION COMAN

„Etica comunistă
și conduita mllitară“

Recent apărută, car
tea „Etica comunistă 
și conduita militară" 
(ediție revăzută și a- 
dăugită), de general
colonel Ion Coman 
(Editura militară), este 
străbătută, 
laitmotiv, 
majoră că modelarea 
morală a tinerei ge
nerații în spiritul 
înaltului imperativ al 
apărării independen
ței și suveranității pa
triei socialiste repre
zintă un întreg com
plex etico-educativ. ce 
reunește într-un an
samblu organic totali
tatea comandamente
lor și principiilor ce 
alcătuiesc Codul etic 
comunist.

Pornind de la profun
dul adevăr și. totoda
tă, de 
toarea chemare 
prinsă în Programul 
partidului — „îndato
rirea supremă a fie
cărui membru al so
cietății este aceea de 
a apăra, cu orice sa
crificii. integritatea 
patriei, cuceririle re
voluționare ale po
porului, independenta 
și suveranitatea Româ
niei" — autorul cărții 
evidențiază, cu depli
nă îndreptățire, ca
racterul primordial, de

ca de un 
de ideea

la însufleți- 
cu-

chintesență, al patrio
tismului socialist, ca 
virtute supremă, ca 
teren fertil pe care 
cresc și se dezvoltă 
toate celelalte însușiri 
și trăsături ale fizio
nomiei morale a omu- , 
lui înaintat.

Un merit incontesta
bil al cărții este că nu 
„rupe" însușirile .spe
cific militare de cele 
„civile", ci, dimpotri
vă. subliniază cu preg
nanță — prin formu
lări lapidare, adesea 
aforistice, 
întreaga structură 
volumului — că 
mata este trup 
trupul și sînge 
singele poporului 
că, în chip firesc, e- 
xigențele morale ce se 
pun in fața tuturor ce
tățenilor trebuie să ca
racterizeze în gradul 
cel mai înalt pe ostașii 
și ofițerii forțelor 
noastre armate. „Este 
imperios necesar și 
dorim cu toții ca fie
care militar 
iască și 
în chip 
această 
mentală, _ 
tor de fapte si situa
ții definitorii, ne dă 
„cheia" lucrării. Și e 
demn de remarcat că 
— în pofida tematicii

em- 
im- 
aici 

cu 
de-

SEPTIMIU CHELCEA, ADINA CHELCEA

„Elemente de psihosociologie
a muncii eficiente"

s GRIGORE ZANC

»Cădere liberă"
1918. Unirea Transil

vaniei cu România".

ca și prin 
a 

ar- 
din 
din 

și

să tra
să muncească 
comunist" — 
idee funda- 
ilustrată grăi-

prin excelentă „pe
dagogice" — cartea 
refuză didacticismul a- 
rid sau tonul 
fatic; ceea ce 
presionează plăcut 
este, concomitent 
tratarea nuanțată,
loc schematică, a unei 
problematic^ de mare 
complexitate, căldura 
simplă, omenească ce 
asigură multor pagini 
un ecou adine și 
rabil în conștiința 
titorului.

într-un cuvînt, 
vem de-a face

du- 
ci-

a- 
cu o 

carte în care bogăția 
și profunzimea conți
nutului de idei se îm
bină armonios cu cla
ritatea sobră și ex
presivă a expunerii, 
întregind imaginea de 
ansamblu asupra fun
dalului etic al relații
lor din societatea noas
tră cu o contribuție 
valoroasă, ce vizează 
Îndeosebi una din
tre componentele de 
bază ale profilului 
moral al constructori
lor noii orînduiri, in
diferent dacă sînt sau 
nu îmbrăcati în haină 
militară — dragostea 
înflăcărată fată de 
patria socialistă.

Victor 
BÎRLADEANU

Se poate discuta 
din multe unghiuri 
de vedere despre 
ficientă : cartea 
fată, apărută în 
ditura politică, are 
punct de plecare ideea 
că eficienta activității 
sociale devine tot mai 
intim legată de efi
ciența activităților u- 
mane individuale și de 
grup. Concentrîndu-se 
asupra acestor factori 
deosebit de importanți, 
lucrarea , supune 
tenției nu numai 
pecte teoretice, ci și 
modalități practice, de 
cert interes, menite să 
asigure creșterea ran
damentului muncii.

Astfel, după un 
succint și relevant is
toric al diverselor con
cepții (filozofice, poli
tice, economice, so
ciologice, etice) pri
vind semnificația și 
eficiența muncii, au
torii ne propun o a- 
bordare modernă a 
problemei, bazată pe 
date „la zi" din mai 
multe științe vecine 
(sociologie, psihologie, 
ergonomie etc.). No
țiunea de muncă efi
cientă este construită

e- 
de 
E- 
ca

a-
as-

treptat prin analiza 
relațiilor ei — necesa
re — cu problematica 
motivației muncii, a 
stimulenților ei de di
verse tipuri, cu pro
blematica vastă a in
tereselor profesionale, 
a căror- investigare so- 
cio-psihologică este, 
așa cum arată cerce
tările de teren ale au
torilor, indispensabilă 
pentru optimizarea o- 
rientării școlare 
profesionale 
rilor.

Desigur, 
concludente 
cele care supun 
analize atente compo
nentele și condițiile e- 
ficienței acțiunii ; por
nind de la evaluarea 
comparativă a randa
mentului în munca 
individuală și colecti
vă, autorii expun pe 
larg aceste condiții : 
autocunoașterea indi
viduală, organizarea 
optimă a comunicației 
în grup, evaluarea 
timpului necesar ac
țiunilor (cu ajutorul 
bugetelor de timp și al 
criteriilor de ierarhi
zare a 
deprinderea

si 
a tine-

cele mai 
pagini sînt 

unei

activităților). 
diverselor

tehnici de informare 
rapidă etc. Analiza tu
turor acestor factori 
prilejuiește multe con
cluzii interesante și, în 
special, o întemeiată 
pledoarie pentru îmbo
gățirea înțelegerii o- 
biectului de studiu al 
ergonomiei' de la „re
lația om-mașină“ la 
„relația om-mașină- 
mediu".

Scrisă într-un stil di
namic, atractiv, furni- 
zind multe 
inedite și 
practice, bogat și 
tual 
tea 
niul 
tru 
al 
una 
ferme pe care 
formează privește ne
cesitatea (și nu doar 
utilitatea — îndeobște 
acceptată) abordării 
sociopsihologice prac
tice a problematicii e- 
ficienței muncii. în 
completarea abordări
lor tehnico-economice 
și administrative.

informații 
concluzii 

ac- 
documentată. car- 
depășește dome- 
informării, pen- 
a intra în cel 
convingerii, iar 
din convingerile 

ea le

Asist, univ. 
Mihail PÎRLOG

„Cădere liberă",' a- de Partid al 
părută la editura „Da
cia", este un roman - 
realizat într-o manieră 
modernă. El surprin
de o realitate și-și 
construiește o atmos
feră din aceasta, con
turează caractere prin- 
tr-o minuțioasă anali
ză psihologică, surprin
de tensiunea lăuntri
că a evenimentelor și 
personajelor, dar se 
mișcă liber și în re
gistrul comic sau gro
tesc. Din paginile ro
manului se degajă o 
îndelungă căutare a e- 
chilibrului prin doza
rea cît mai exactă ar
tisticește a acțiunii, 
a ceea ce alcătuiește 
materia primă 
rei narațiuni, 
tura de fapte, 
mente, figuri 
șl comentariul scriito
ricesc, rezultat din ca
pacitatea autorului de 
a imprima fondului 
mișcarea dorită', de a 
distribui accentele în 
funcție de anumiți pa
rametri ideologici și es
tetici.

Dificultățile învinse 
de scriitor sînt cu atît 
mai importante dacă 
avem în vedere spa
țiul aparte investigat, 
și anume lumea acti
viștilor de partid. Per
sonajul cel mai impor
tant este activistul Cre
mene. intelectual cu 
lecturi solide și cu o- 
pinii formate. Munca 
încredințată în organul

unui im- 
îi dă po- 
cunoască 
viata a- 

să

a orică- 
încărcă- 

eveni- 
umane

portant oraș 
sibilitatea să 
îndeaproape 
cestui organism, 
participe Ia luarea de
ciziilor și aplicarea lor. 
Partea cea mai impor
tantă a romanului pre
zintă tocmai această 
activitate cotidiană, 
munca îndîrjită ce se 
desfășoară aici pentru 
modernizarea econo
mică. pentru îmbună
tățirea tuturor activi
tăților din urbe. Prin
tre chipurile de acti
viști. multe creionate 
exact, prin trăsături 
definitorii, cel al pri
mului secretar ne apa
re ca cel mai izbutit, 
în multe privințe a- 
cesta reprezintă tipul 
de om politic dinamic, 
clarvăzător, ghidat în 
activitatea sa de pre
cepte științifice, de 
grija pentru o exactă 
și dreaptă conducere, 
în care valorile umane 
să se afirme liber, nu
mai prin propriile ca
lități, personaj sur
prins cu deosebită vi
goare în momente re
prezentative. împreună 
cu alte chipuri de ac
tiviști se conturează o 
panoramă cuprinză
toare a acestui univers 
uman, surprins în da
tele lui reale și defi
nitorii, în concretetea 
muncii și a gesturilor 
cotidiene. în această 
zonă prozatorul se 
mișcă sigur, schițează

exact contururi umane 
cu psihologii distincte. 

Cel mai important 
spațiu în roman îl o- 
cupă, desigur, existen
ta activistului Creme
ne. în dublă ipostază : 
de lucrător politic și în 
viata cotidiană. Acor- 
dînd un spațiu aproa
pe egal 
ipostaze, prozatorul a 
realizat un personaj 
complex, convingă
tor și credibil, om 
în sensul deplin al cu- 
vîntului. Această ima
gine dobîndită printr-o 
largă deschidere spre 
lumea interioară a per
sonajului ne apare ca 
cea mai importantă 
contribuție a roman
cierului la succesul ro
manului său. Faptul 
că personajul Cremene 
și în ansamblu marea 
majoritate a perso
najelor trăiesc din
colo de vechile sche
me romanești împru
mută întregii nara
țiuni dimensiunile au- 

, tenticității, demon- 
strind convingător că 
orice zonă a realului 
poate fi înnobilată ar
tistic prin capacitatea 
creatorului, p/in forța 
lui de a dă viată lumii 
investigate.

Prin „Cădere liberă" 
Grigore Zanc confir
mă posibilitățile sale 
și oferă literaturii 
noastre actuale o carte 
remarcabilă.

celor două

Emil VASIIESCU

DOSOFTEI : „Opere", vol. I.
G. CĂLINESCU : „Ion Crean

gă". Viata și opera.
GHEORGHE ȘINCAI : Croni

ca românilor", 3 vol. (B.P.T.).
LAZAR ȘAINEANU : „Bas

mele române".
I. MINULESCU : „Opere", 

vol. III.

(Urmare din pag. I)
contact cu o artă declarat 
nemimetică, dar reușește 
chiar să supună, încă o 
dată, „revoltele" ei „necon- 
formiste" unui mecanism 
destul de conformist al in
gurgitării, reproducerii, pu
blicității, adică să le ma
nipuleze prin expropriere.

Oricît am distinge nuanțe 
și am nuanța distincțiile, 
revoltele in genunchi rămin 
mai mult îngenuncheate de
cît revolte ; iluziile se men
țin iluzorii, utopiile nu de
pășesc utopia. Soluțiile e- 
fective sînt căutate altun
deva — și de către re
voluționarii din Occident, 
întorși cu fața spre praxis, 
și de către revoluționa
rii țărilor socialiste, de
ciși să înnoiască din te
melii atît structurile exis
tenței sociale, cît și formele

• * * „Ideologie și progres". 
(Colecția „Antologia gîndirii so- 
cial-politice revoluționare și de
mocratice românești").

MIHAI CHIOREAN : „Gîn- 
direa creatoare, condiție esen
țială în edificarea socialismu
lui".

EDMOND NICOLAU : „Om, 
mașină, cibernetică".

MIHAIL LEVENTE : „Coope
rativa agricolă și strategia dez
voltării".

La aproape două sute de 
ani de la apariția Școlii ar
delene, problema latinității 
noastre continuă să fie ac
tuală. Nu mai există, se în
țelege, nici un om serios 
care să pună la îndoială 
originea noastră romană.

Problema nu se.mai pune, 
astăzi, ca la 1780. Roma
niștii încearcă să explice nu 
atît originea romanică a 
limbii noastre, cît deosebi
rile dintre ea și celelalte 
limbi, romanice, individuali
tatea ei în cadrul familiei 
respective.

Mai tîrziu s-a constatat 
că izolarea noastră de me
diul din care ni s-a des
prins limba a dus. între 
altele, la imprimarea unui 
caracter rural, în sensul că 
limba noastră n-a cunoscut 
o serie de termeni cultu
rali. Lipsa aceasta a fost 
explicată in două chipuri. 
Unit învățați au susținut, și 
susțin, că limba latină din 
răsărit, 
limbii 
tinut . .
meni de cultură. Alții con
sideră că ne găsim in fata 
unui proces de ruralizare, 
determinat de condițiile so
ciale 
S-a 
piu.

care stă la baza 
noastre, a con- 
mai putini ter-

diferite din 
spus, spre’ 
că termenii

Dacia, 
exem- 

lati-

și
au căpătat

pa- 
în-

nești monumentum 
vimentum 
țelesuri deosebite în limba 
noastră (mormint și, res
pectiv, pămînt !) din cauză 
că locuitorii Daciei nu erau

romanicebire de limbile 
din Apus, care au preferat 
pe cele ale claselor de sus: 
cale și, respectiv, cărare, in 
loc de via ; tată, în loc de 
pater.

ALEXANDRU NICULESCU

Individualitatea limbii»■

române între limbile
romanice" (voi. 2)

obișnuifi cu monumentele 
impunătoare ale Romei și 
locuiau în case cu pămînt 
pe jos, nepodite, nepavate. 
Tot așa, latinescul ponstis 
a dat în limba noastră 
punte. Pe de altă parte, 
pentru unele noțiuni pe 
care romanii le numeau cu 
cuvinte deosebite, noi am 
moștenit pe cele care aveau 
caracter rural, spre deose-

Toate aceste probleme, și 
multe altele pe lîngă ele, 
privite într-o perspectivă 
nouă, socio-culturală, sînt 
actualizate în volumul al 
II-lea din cartea lui Ale
xandru Niculescu, „Indivi
dualitatea limbii române 
între limbile romanice", a- 
părută la Editura științifică 
și enciclopedică.

în carte este reluată și o

altă problemă, aceea a ro
manizării Daciei, a integră
rii ei în zona spiritualității 
romane. Autorul aderă la 
ideea că procesul de roma
nizare nu s-a putut desă- 
vîrși începînd cu anii 
105-106. Trebuie să ad
mitem că dacii, obligați de 
împrejurările . în care tră
iau, au fost nevoiți să în
vețe latinește cu mult 
înainte de Traian. Condi
țiile de vecinătate șl rela
țiile de concurență i-au 
obligat, oarecum, să învețe 
limba puternicilor lor duș
mani. Fără această presu
punere e greu de admis, 
într-o perioadă atît de 
scurtă, romanizarea Daciei.

Cartea depășește cerceta
rea lingvistică propriu-zisă, 
viziunea autorului fiind cu
prinzător socio-lingvistică. 
Cu numeroase 
limbi străine, 
ple în latina

citate în 
cu exem- 

medievală, 
volumul este menit să se
adreseze nu numai specia
liștilor, 
ma pe 
autorul 
zată în 
mai largi de cititori.

Considerăm că te- 
care o abordează 
merită să fie difu- 
rindul unor pături

Prof. dr. G. ISTRA.TE

Kriterion
BENKO SAMU : „Beszălge- 

tesei Kos Kărollyal" (De vorbă 
cu Kos Kăroly).

ARANY JANOS : („Irodalmi 
tanulmânyok" (Studii literare).

MOZES ATTILA : „Atmene- 
tek“. (Nuvele).

SZILAGYI DOMOKOS : „K<5- 
nyszerleszăllăs. Osszegyiijtott 
versek". (Aterizare fortată).

DEAK TAMĂS : „Don Juan". 
Roman.

BOGDAN LASZLO : „Helys- 
zinkeresăsek forgatăshoz". (Fil
mul unei vîrste). Roman.

LUCIAN BLAGA: „Egy ăvsză- 
zad Arcai" (Fetele unui veac).

GEORGE MACOVESCU : „A 
fold varăzsa". (Farmecul pămîn- 
tului).

MELIUSZ JOZSEF : „Destin 
și simbol sau romanul unei că
lătorii transilvane în o mie nouă 
sute patruzeci și trei, povestit 
în douăsprezece capitole". Tra
ducere de Paul Drumaru.

DOMOKOS SAMUEL : „Octa
vian Goga. Anii studenției", 
românește de Dan Culcer.

ERWIN WITTSTOCK : „1 
sul vin de Malvasia". Traducere 
de Beatrice Staicu.

în

,Fal-

GH. VRABIE : „Retorica fol
clorului" (Poezia).

N. FILIMON : „Opere", vol. II.
LIVIU REBREANU : „Pă

durea spînzuraților".
G. IBRAILEANU : „Opere", 

vol. VI.

conștiinței sociale. Printre 
ele, artei îi revine un rol 
important, nicidecum insă 
decisiv. Orice partizanat și 
supralicitare dă de bănuit, 
e greu să diezi că arta sau 
artistul vor lecui toate re
lele. Ar fi prea mult să ia 
pe umerii lor o asemenea 
povară. Arta își păstrează 
specificul, chiar dacă își re
cunoaște alianțe și inter
acțiuni. Este situația de as
tăzi, de la noi, cind, fără 
a-și nega identitatea de 
sine, arta își accentuează 
— concomitent — identită
țile la nivelul ansamblului 
social din care face parte și 
al asamblărilor istorice Ia 
ale căror înnoiri participă.

Problema de principiu 
mai veche, dar pe care so
cialismul o reformulează în 
virtutea propriilor sale țe
luri. privește tot relația ar

Sub • titlul „PROBLE
ME ACTUALE ȘI CON
CEPȚII NOI IN PA
TOLOGIA GASTRO-DUO- 
DENALA", lucrarea doc
torului Ion Pușcaș, a- 
părută la Editura medica
lă, aduce în discuție 
aspecte recente de fizio
logie, fiziopatologie, etlo- 
patogeneză, biochimie, en- 
zimologie și terapie, pre
cum și o serie de tehnici 
noi de explorare in acest 
mare domeniu al patolo
giei umane.

în cele 40 de capitole, 
monografia înfățișează 
noutăți in patologia gastro- 
duodenală pe plan mon
dial, precum și cercetări 
și rezultate ale autorului. în 
ultimul timp, s-a discutat 
mult despre pozițiile știin
țifice pe care se situează 
dr. Pușcaș în gastroentero
logie, mulți apreciind re
zultatele sale, iar alții con- 
testîndu-le. Iată de ce cred 
că această 
complexă 
efortul și 
rului sînt

Efectele
acetazolamidei l-au inspi
rat pe autor în folosirea a- 
cesteia în terapia ulcerelor 
gastro-duodenale, născîn- 
du-se după indelungate 
experiențe șl medicamen
tul intitulat semnificativ — 
ULCOSILVANIL. Merită 
semnalat că testul tera
peutic cu acetazolamidă. 
respectiv Ulcosilvanil, este 
considerat de autor și a- 
preciat în literatura me-

monografie 
era necesară, iar 
strădaniile auto- 
edificatoare. 
antiulceroase ale

tei cu realitatea, o realitate 
din care arta se originează 
și pe care apoi o statorni
cește ca o distinctă latură 
a ei. Relația se dovedește 
și una de exterioritate, dar 
și una lăuntrică, de impli
care a părții — distincte — 
în întreg. împotriva și a 
celei dintîi, în măsura in 
care ea este din ce în ce 
mai strînsă, dar mai cu sea
mă împotriva celei de-a 
doua, tot mai organică, se 
pronunță voci neîncreză
toare, prelungind și abso- 
lutizînd o limitată stare is
torică de neconcordanță 
dintre efect și cauză sau 
dintre latură și ansamblu. 
Critici burghezi ai artei so
cialiste (în temeiul unor 
diagnosticări de genul celor 
invocate sau diferite de 
ele, pînă la gesticulații 
prin nimic argumentate)

că una dintre cele 
rapide metode te- 

de

dicală 
mai 
rapeutice de diferenție
re a caracterului ulcera
țiilor gastrice (a ulcerului 
de cancerul gastric). Testul 
preconizat de autor este 
considerat ca avînd o ra-

Cartea abordează curajos 
și concepții controversate 
azi în știința medicală. Dr. 
Pușcaș susține, de exem
plu, că ionii de calciu 
cresc producția de acid 
clorhidric, ca și antagoniza- 
rea acestui efect de către

ȘTIINȚIFICĂ ION PUȘCAȘ

Pledoarie pentru nou 
în teoria și 

practica medicală

piditate superioară, compa
rativ cu alte teste străine, 

în carte sînt prezentate 
și alte cercetări privind 
proprietățile antiulceroase 
ale unor substanțe, bună
oară, metazolamida și 
etoxzolamida, resurse, noi 
care vor îmbogăți arse
nalul terapiei antiulceroa
se. Se presupune că 
etoxzolamida ar fi unul 
dintre agenții terapeutici cei 
mai eficace în tratamentul 
unor forme de ulcere gas- 
tro-duodenale rezistente la 
alte medicamente.

ionii de magneziu. Din a- 
ceste motive, el pledează 
pentru renunțarea la folo
sirea calciului carbonic sau 
a altor forme de calciu in 
tratamentul ulcerelor gas
tro-duodenale. Interesau-' 
te observații prezintă auto
rul și în legătură cu 
„antibioticele și secreția 
gastrică" sau „iodul și 
secreția gastrică". Se aduc 
pentru prima dată do
vezi că acțiunea unor 
antibiotice și a iodului a- 
supra secreției acide a sto
macului produce efecte de

favorabile asupra vindecă
rii ulcerelor gastro-duode- 
nale. Este, desigur, o ple
doarie împotriva folosirii 
iraționale a antibioticelor, 
efectuării fără discernă- 
mint a unor analize cu 
substanțe pe bază de iod 
în timpul puseelor acute 
de ulcer.

Experiența acumulată în 
timp, selecționarea și sin
tetizarea unui material bi
bliografic extrem de bogat 
au permis autorului să a- 
dune la un loc o bună par
te din problematica actua
lă a patologiei gastro-duo- 
denale. Sînt subliniate, de 
asemenea, concepții teore
tice, practici și unele teh
nici depășite, care, în op
tica autorului, frînează pro
gresul în gastro-enterolo- 
gie.

Un merit al cărții este și 
faptul că a rezervat un 
spațiu larg endoscopiei di
gestive. Se face, de ase
menea, o prezentare suc
cintă a epidemiologie! 
ulcerelor gastro-duodenale, 
a efectelor alcoolului, pre
cum și a tulburărilor me
tabolismului fosfocalcic.

Stilul concis, documenta
rea bogată și noutățile pe 
care le aduce fac din aceas
tă carte un. instrument ac
cesibil, valoros și deosebit 
de util, o pasionantă și con
vingătoare pledoarie pen
tru nou în teoria și prac
tica medicală.

Dr. Radu OZUN

MIKO ERWIN

„Omenie, noroc
Pasionat de meta

morfozele prin care 
trece țara românească 
in anii socialismului, 
Miko Erwin iși re
unește în ultima sa 
carte „Omenie, noroc 
bun !“ apărută la edi
tura „Cartea româ
nească", o serie de re
portaje. interviuri, ar
ticole și confesiuni, 

năzuiește și — 
poate spune de 
început — reu

El
se 
la 
șește să contureze un 

în mișcare al 
de azi, să 
ca într-o

profil 
României 
înfățișeze 
expresivă oglindă via
ta tumultuoasă a oa
menilor ei. construc
tori ai socialismului.

Fiu al naționalității 
maghiare din Româ
nia, reporterul străba
te, cu pasul sau cu gin- 
dul, deopotrivă si 
Transilvania lui Goga 
și Ady Endre, și Mol
dova lui Sadoveanu și 
Oltenia lui Brâncusi 
sau Dobrogea lui Ovl- 
diu, și „drumurile" Ar
geșului. Dar 
țin in aceeași 
ră descrie sau 
Bucureștiul, 
Tîrgu-Jiul.
de la Porțile de Fier,

cel pu- 
măsu- 
evocă 

Piteștiul,
șantierele

încearcă să ne convingă de 
imposibilitatea principială 
a unei arte viabile care se 
găsește în acord principial 
cu realitățile înconjură
toare și cu conștiința de

vedesc și ele cît de unila
terală apare o asemenea 
concepție in raport cu isto
ria multimilenară a artei, 
care a știut foarte bine să 
împletească un suflu critic

sociale în cauză detașîn- 
du-se ca atribut definitoriu 
al ei. în condițiile în care 
omenirea și-a putut, în 
schimb, propune o însănă
toșire structurală și a tre-

Arta, conștiință, realitate
sine a acesteia ; pînă la 
postularea unei pretinse 
legități estetice atotcuprin
zătoare de „divorț" al artei 
de viată și de „revoltă" a ei 
împotriva vieții, legitate 
doar ea în măsură să asi
gure o implinire artistică 
perenă.

Numeroase experiențe de
cisive ale trecutului ne do-

într-adevăr consubstanțial 
cu porniri constructive îm
părtășite îndeobște in res
pectiva epocă. O diferență 
specifică se impune însă în 
aceste excursii retroactive : 
din vechi timpuri, arta a 
fost parte și forță a unor 
configurări sociale fisurate 
în esența lor, împotrivirea 
artei fată de funciara 
nedreptate a rînduielilor

cut la înfăptuirea treptată 
a acestei înnoiri sociale, 
evidentă chiar dacă nu lip
sită de greutăți, frine, chiar 
erori — este limpede. că 
patosul critic al artei le va 
viza din plin pe acestea 
din urmă, nicidecum îhsă 
în numele unei împotriviri 
globale, ci gratie unei a- 
lianțe de principiu și de 
ansamblu cu forțele istorice

Bicaz, Lotru, discută 
cu Agirbiceanu. Zaha- 
ria Stancu ori Con
stantin Daicoviciu, cu- 
legind de pretutindeni 
„florile frăției" 
pregetînd nici o 
pă 
fără

și ne- 
cli- 

să sublinieze, 
răgaz, virtuțile 

muncii, demnității și 
omeniei, care nu cu
nosc deosebiri de grai. 
Una din obsesiile ga
zetarului o reprezintă 
vizitarea șantierelor 
viitoarelor hidrocen
trale. Ce altă semnifi
cație mai inaltă se 
poate desprinde de 
aici decît aceea că me
nirea acestor uzine ds 
energie este aceea de 
a aduna șuvoaiele în- 
tr-unul singur, infinit 
mai puternic, pentru 
ca astfel să răsară 
seînteia aducătoare de 
lumină în casele și la 
masa tuturor oameni
lor ?' Prezenta in car
tea autorului a doi 

reprezen- 
medicinei 

(Ana As-

străluciți 
tanti ai 
românești 
lan și Octavian Fo- 
dor) e de natură 
sublinieze. încă o dată, 
ideea omeniei, care 
n-are granițe sau li
mite- de timp și spa-

sa

năs-țiu. Brâncuși s-a 
cut în Hobița Gorju- 
lui. La sărbătorirea 
centenarului nașterii 
sale, Mikd Erwin s-a 
dus la Tg. Jiu să vadă 
cum a adus Brâncuși 
o lume întreagă în 
Gorjul lui natal. în 
cărțile lui Mihail Sa
doveanu roiesc. între 
cele peste 3 000 de 
personaje, numeroase 
nume aparținînd a nu
meroase popoare și 
naționalități. Prieten 
cu toate. Sadoveanu 
este, implicit, prieten 
cu reporterul, și a- 
cesta din urmă nu pre
getă să evoce intîlni- 
rile sale cu maestrul 
prozei și sufletului ro
mânesc. Deși alcă
tuită din articole 
disparate, cartea are o 
unitate interioară evi
dentă. Este. desigur, 
aici un reflex al uni
tății națiunii românești 
contemporane în di
versitatea manifestări
lor ei social-economice 
și cultural-educative, 
pe care reporterul o 
cercetează și o recre
ează fără răgaz.

Fănuș
BAILEȘTEANU

aflate în avanscena trans
formărilor. Alternativa este 
clară : cel opus socialismu
lui ca program și ca rea
litate va chema arta noii 
orînduiri la absolute „non- 
conformisme" „revoltate", 
cel convins de viabilitatea 
și superioritatea noii orîn
duiri, cu toate cele încă 
neînfăptuite, va susține ne
voia stringentă a criticii 
tuturor neîmplinirilor. în 
vederea împlinirilor tot 
atît de categoric afirmate. 
Perspectiva reușitei isto
rice a celei mai grandioase 
dintre experiențele par
curse pînă acum de ome
nire, perspectiva efectivă a 
socialismului și comunis
mului, va patrona atunci, în 
egală măsură, negările și 
afirmările, dialecticile ne
gatoare și afirmatoare. Fie
care dezacord cu ceea ce 
n-am reușit sau n-am reu

șit încă se va corela fie
cărui acord cu ceea ce am 
reușit și trebuie să reușim 
— o corelare suplă și dina
mică. pe care arta o va de
monstra și ea, cu mijloa
cele și cu finalizările pro
prii. Esența întregii concep
ții despre lume întemeiate 
de către Marx este critică, 
iar constructivă pe măsura 
criticii efectuate : o com
ponentă s-ar surpa în ab
sența celeilalte.

Artei nu i se poate pre
tinde să fie cu totul altceva 
și în alt fel decît toate ce
lelalte părți ale organismu
lui socialist ; respectiv, i se 
poate pretinde așa ceva 
numai de pe poziții neso- 
cialiste sau antisocialiste. 
Este și aceasta o poziție, 
numai că trebuie ca ea să 
se recunoască în determi
nările ei exacte și de fond. 
Determinările artei socia

liste sînt tot atît de pre
cise și de substanțiale. Ele 
favorizează istorica fuziune 
dintre artă și realitatea so
cialistă, dintre artă și con
știința socialistă. Pe aceas
tă platformă, orice discuție 
este posibilă și de dorit. 
Arta socialistă nu a reușit 
încă multe dintre cele ce-și 
propune, de fapt proiectul 
va depăși întotdeauna cu 
un pas bun realizarea. Lu
ciditatea rămine prospec- 
toare și ca atare nemulțu
mită de prezent. Creatoare 
nu poate fi decît nemulțu
mirea, în artă ca și în alte 
domenii. Contează însă ne
mulțumirea cu finalitate și 
finalizabilă. Socialismul ca 
realitate și proiect, ca fapt 
și ideal rămine „supra
tema" tuturor temelor pe 
care artiștii noștri sînt de
ciși să le experimenteze și 
să le finalizeze în operele 
lor.
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MESAJE DJ EEUCIȚARE
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu această ocazie fericită, cînd poporul României sărbătorește cu mîndrie 

cea de-a 60-a aniversare a formării statului național unitar român, 
permiteți-mi ca, în numele guvernului și poporului Ghanei și al meu personal, 
să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului României cele mai 
calde felicitări și cele mai bune urări.

Fie ca aniversările din anii viitori să marcheze în continuare noi realizări 
pe calea progresului, fericirii și prosperității bravului popor român, precum 
și întărirea pe mai departe a relațiilor calde și cordiale care au existat 
întotdeauna între țările și popoarele noastre.

Vă asigur de considerația și stima mea cele mai înalte.
General-locotenent F. W. K. AKUFFO

Șeful Statului
ți Președintele Consiliului Militar Suprem

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, al 

Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, al 
popoarelor iugoslave și in numele meu, vă mulțumesc in modul cel mai 
călduros dumneavoastră, dragă tovarășe Ceaușescu, iar prin intermediul 
dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și poporului român prieten pentru felicitările și cuvintele frumoase 
pe care mi le-ați adresat cu prilejul Zilei Republicii.

Noi dăm o înaltă apreciere relațiilor apropiate dintre țările și partidele 
noastre. împărtășesc, de asemenea, convingerea că aceste relații se vor dezvolta 
cu succes și în viitor, în spiritul respectului și înțelegerii reciproce, la care o 
contribuție deosebită au convorbirile fructuoase și reciproc avantajoase pe 
care le-am purtat cu prilejul recentei dumneavoastră vizite în Iugoslavia.

IOSIP BROZ TITO

Vizita președintelui Senatului Italian
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelența Voastră.
Cu ocazia măreței sărbătoriri a celei de-a 60-a aniversări a formării 

statului național unitar român, ne exprimăm bucuria alături de Excelența 
Voastră și poporul român. Reinnoim dorința, și cu acest prilej important, 
de a dezvolta în continuare relațiile care există intr-un mod fericit între cele 
două țări și popoare ale noastre.

Vă dorim dumneavoastră, domnule președinte, multă sănătate, iar 
poporului român prosperitate, împreună cu sentimentele de prietenie reînnoită.

Regina MAMOHATO BERENG SEEISO
Regentă a Regatului Lesotho

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar 
român, ne alăturăm Excelenței Voastre, guvernului și poporului român, tuturor 
țărilor prietene, în a ne exprima bucuria și a reînnoi bunele noastre urări de 
prosperitate și succese în dezvoltarea națională. Cele două țări ale noastre se 
bucură de relații de prietenie și colaborare spre binele reciproc.

In numele poporului Lesotho, al guvernului și al meu personal, adresez 
poporului și guvernului român, precum și Excelenței Voastre, urări de pace 
și prosperitate.

LEABUA JONATHAN
Prim-ministru al Regatului Lesotho

lucrările sesiunii Comisiei mixte de cooperare 
telinico-stiintifică intre România si R. D. Germană « ' •
în zilele de 12 și 13 decembrie 1978 

au avut loc, la București, lucrările 
celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare tehnico-științifi- 
că între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană.

în conformitate cu hotărîrile și 
sarcinile stabilite la intîlnirile la ni
vel înalt ale conducătorilor de partid 
și de stat din cele două țări, sesiunea 
a analizat modul de desfășurare a 
cooperării in perioada care a trecut 
de la sesiunea precedentă, apreciind 
pozitiv rezultatele obținute în dome
niile minelor, energiei, metalurgiei, 
construcțiilor de mașini și agricul
turii. Au fost convenite noi măsuri 
pentru adincirea și intensificarea 
cooperării, in scopul creșterii efi
cienței acestei activități.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de Iosif Tripșa, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, și Fritz Hilbert, adjunct 
al ministrului pentru știință și teh
nică al R.D. Germane.

★
Cu prilejul prezentei în România. 

Fritz Hilbert, președintele părții 
R.D. Germane în comisie, și membrii 
delegației au fost primiți de tovarășul 
Ion Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. în cadrui intrevederii s-a subli-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 decembrie. în țară ; Vreme 
relativ caldă, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea precipitații i locale, mai ales sub 
formă de ploaie. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între mi
nus 4 și plus 6 grade, iar maximele 
între minus | grad și plus 9 grade, 
local mai ridicate.

Căliți la focurile Hunedoarei
(Urmare din pag. I)
avut acolo. în imperiul fo
cului, printre făurari, și pe 
Nicolae Mărculescu.

— Am mers îndrăzneț 
pină am ajuns maistru. 
M-gm trezit atunci cu oa
menii mei, singur, in fața 
furnalului, și de-abia atunci 
m-a apucat teama. Dintr-o 
dată mi-am dat seama că 
dacă greșesc o singură dată 
nu mai pot reface strică
ciunea, irosesc munca ce
lorlalți. Și am simțit întrea
ga povară a furnalului pe 
umerii mei. Visam noaptea 
— bob măsurat — 60—70
de tractoare mai puțin și 
mă încurcam în socotelile 
pe care le făceam evaluind 
pîinea pe care o puteau 
scoate aceste tractoare. Ve
neam înfrigurat la furnale, 
le vegheam și le ascultam 
cu urechea.

Se pare că și acum le 
ascultă cu urechea. Din 
sala cu tablourile de con
trol și comandă ale secției 
a doua, maistrul urmărește 
pe aparate pulsația coloși
lor in care fierbe metalul. 
„Niciodată nu e bine să 
cedezi" — murmură el ca 
o concluzie la temerile de 
altădată. Nu a cedat și nu 
cedează nici acum la 
nimic in ceea ce pri

niat dorința celor două părți de a 
se adinei și intensifica, în continua
re, colaborarea tehnico-științifică in 
avantajul celor două țări.

La primire a participat Siegfried 
Bock, ambasadorul R.D. Germane la 
București.

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

FOTBAL
La Atena, în meci amical,
Ieri, la Atena, s-a jucat meciul 

amical de fotbal intre selecționatele 
României si Greciei. Partida s-a des
fășurat pe un teren dificil (a plouat 
toată noaptea precedentă jocului) și a 
fost ciștigată de echipa gazdă cu 2—1 
(1—0). Golurile au fost înscrise de 
Koudas (min. 43), Nikolidis (min. 70, 
la. o lovitură indirectă dei la 14 metri, 
acordată de arbitru pentru vociferări) 
și de Romilă (min; 85, dintr-un 
penalti, acordat la un fault comis in 
careu asupra lui Cămătaru). Forma
ția noastră a început partida în ur
mătoarea alcătuire : Coman — Zam-
HANDBAL ÎN „CUPA CAMPIONILOR" Șl „CUPA CUPELOR"

Azl. la Ploiești, 
Dinamo — Valur

Astăzi, de la ora 18,15, în Sala spor
turilor din Ploiești se va desfășura 
meciul retur dintre echipa Dinamo 
București si formația islandeză Valur 
Reykjavik, din optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin.

în prima partidă, disputată la 
Reykjavik, echipa română a obținut 
Victoria cu scorul de 25—19. Amato
rii de handbal din Ploiești vor putea 
urmări in echipa dinamovistă evolu-

vește furnalul, oame
nii care il strunesc și, mai 
ales, nu cedează in ceea 
ce-1 -privește pe el însuși. 
Socotește timpul ca pe un 
prieten apropiat, dar și ca 
pe un concurent. Calculele 
lui in această întrecere sint 
esențiale și caracterizează 
oamenii in acest fel, epoci
le chiar.

— în 1948, cu patru fur
nale, dădeam 400 de tone 
de fontă pe zi. 100 dă tone 
de furnal. Azi, cu unul 
singur, dăm aproape 2 000 
de tone. în 4—5 zile dăm 
țării tot atita fontă cit 
dădea întregul an 1938. 
Asta înseamnă cojnprima- 
rea timpului 1

— Mai este ceva in viața 
dumneavoastră in afară de 
furnal?

Ride și își micșorează 
ochii verzi.

— Este — spune. Este 
pădurea. îmi place pădurea. 
E locul unde se transformă 
focul soarelui in verde. 
Fiecare frunză, în felul ei, 
pare un furnal. Mai este 
fiul meu, care construiește 
mașini'din oțelul Hunedoa
rei. Și este Hunedoara... 
Păi, știți că atunci cind am 
venit eu aici orașul avea 
puțin peste patru mii de 
locuitori ? Erau patrulate
rul acesta din centru cu

casele afumate din jur și 
castelul. în 30 de ani Hu
nedoara a crescut la 80 000 
de locuitori și și-a ridicat 
centura de blocuri pastela
te, bulevardele .largi. Dar 
ce oamefii a născut Hune
doara! Pornește, mata, prin 
combinat și oprește-te ia 
fiecare și, dacă te pricepi 
la oameni, la fiecare vei 
descoperi focul acesta, iz
vorul de foc care pune 
totul in mișcare. Aceasta-i 
clasa muncitoare din care 
mă mîndresc că fac și eu 
parte.

Undeva, alături de aceas
tă sală cu aparate de mă
sură și control, în care 
răzbate numai o ușoară 
trepidație, se află furna
lele. O schemă de becuri 
electrice, clipind într-o 
verticală de neînțeles pen
tru un profan, atrage aten
ția maistrului permanent. 
Mîinile sale se întind din 
ce în ce mai des spre pă
durea de comutatoare, le 
Întoarce pe alese după un 
cod numai de el știut. Con
secințele acestor mișcări 
îmi sint necunoscute, dar 
maistrul murmură : „Se a- 
propie momentul descăr
cării" — și știu că nimic 
nu mai poate tulbura clipa 
aceasta în care el și tova

Aflat de cîteva zile în țara noas
tră într-o vizită care constituie un 
nou prilej de dezvoltare și aprofun
dare a prieteniei tradiționale româno- 
italiene. Amintore Fanfani, președin
tele Senatului Republicii Italiene, în
soțit de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, a făcut 
miercuri o vizită in municipiul Brh- 
șov.

La amiază. Amintore Fanfani a a- 
vut o întrevedere cu Gheorghe 
Dumitrache, președintele comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean, in cadrul căreia au fost în
fățișate realizări obținute in diver
se domenii de activitate, precum și 
perspectivele de dezvoltare a jude
țului.

în continuare, președintele Sena
tului italian a vizitat stațiunea tu
ristică Poiana Brașov, care găzduieș
te în aceste zile numeroși turiști 
din țară și străinătate, printre ei 
aflîndu-se mulți italieni. Luind cu
noștință de programul de dezvol

Depunerea unor coroane de flori 
cu prilejul zilei de 13 Decembrie
în memoria eroilor clasei munci

toare căzuți acum 60 de ani în urma 
reprimării manifestației muncitorești 
de la 13 Decembrie 1918, la placa 
comemorativă din piața fostului Tea
tru Național din Capitală a avut loc, 
miercuri dimineața, solemnitatea de
punerii unor coroane de flori din 
partea Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Comitetului U- 
niunii sindicatelor din presă, poligra
fie și edituri, Consiliului municipal

Grecia — România 2—1
fir, Ștefănescu. Sameș, Vigu — Ro- 
mllă. Dobrin, Augustin — FI. Grigo- 
re. Cămătaru. Rădulescu. Dintre a- 
ceștia, FI. Grigore. Cămătaru și Au
gustin jucau pentru primă oară in 
formația reprezentativă. Pe parcursul 
reprizei secunde au mai fost folosiți 
Boloni (min. 46, în locul lui Augus
tin). B. Grigore (min.. 46.,in locul iui 
Sameș. accidentat). Iordănescu.. (mim ... 
65. in locul lui Dobrin), Stan (min.
65. în locul lui FI. Grigore) și Volei-' 
lă (min. 83. in locul lui Zamfir), ul
timii doi de asemenea debutanți.

tia cunoscutilor internaționali Penu, 
Lieu. Ștef. Grabovski și alții.

Bravo MinaurI
COPENHAGA 13 (Agerpres). — 

Aseară, în localitatea daneză Aalborg, 
în cadrul competiției masculine de 
handbal „Cupa cupelor" s-a disputat 
meciul retur dintre echipele Minaur, 
Baia Mare și H.C. Aalborg. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 24—21 
(12—10) în favoarea sportivilor ro
mâni. învingătoare cu scorul de • 
31—19 în prima intilnire, formația 
Minaur Baia Mare se califică pentru 
sferturile de finală.

rășii lui oficiază parcă la 
nașterea unui nou riu de 
metal fierbinte. Gindurile 
frumos șlefuite ale furna- 
listului se topesc într-o tă
cere riguroasă in care 
numai vuietul furnalelor 
prinde notele cele mai 
inalte.

îmi amintesc ce îmi spu
sese acest om — Erou al 
Muncii Socialiste — cu 
puțin timp înainte. Un lu
cru pe care nu-1 reținusem 
pe dată, dar care imi ră
sună acum in suflet cu 
ihțeles deosebit : „Timpul 
e unitatea de măsură în 
care se formează o genera
ție, se călește și se pregă
tește să formeze o nouă 
generație. Timpul mi-a dat 
și îmi dă multe satisfacții".

îl urmăresc din apropie
re, fără să-1 mai tulbur cu 
întrebări. Nu se agită. Stă 
față in față cu șuvoiul 
incandescent în întimpina- 
rea căruia a cobori t din 
sala de comandă. Și, imi- 
tindu-I, atenți. ușor încor
dați dar liniștiți, doi furna- 
liști mai tineri il încadrea
ză. Oalele uriașe se încarcă 
rapid intr-o explozie de 
seîntei — spectaculos joc 
de artificii in cinstea unei 
munci pline de noblețe și 
de bărbăție. 

tare a stațiunii, președintele Sena
tului italian a apreciat concep
ția arhitecților români, originalitatea 
construcțiilor moderne și confortabi
le realizate aici în ultimii ani.

în onoarea președintelui Senatului 
Republicii Italiene, președintele con
siliului popular județean a oferit un 
dineu.

La vizită și ■ dineu a luat parte 
Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei la București.

★
în cadrul unei festivități, soției 

președintelui Senatului Republicii 
Italiene, Maria Pia Vecchi Fanfani, 
i-a fost acordată Diploma de membru 
de onoare al Asociației artiștilor fo
tografi din România, pentru contri
buția sa la dezvoltarea artei foto
grafice și, îndeosebi, pentru albumul 
„România, chip latin", editat în Ita
lia. și expoziția dedicată țării noas
tre. prezentată la Academia română 
din Roma.

(Agerpres)

al sindicatelor și colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
poligrafice bucureștene. Grupuri de 
pionieri au depus jerbe de flori. 
După depunerea coroanelor, cei pre- 
zenți au păstrat un moment de recu
legere.

în aceeași zi au fost depuse coroa
ne de flori din partea unor colective 
de muncitori tipografi și pionierilor 
la mormintele eroilor căzuți în de
cembrie 1918, aflate la cimitirul 
„Reînvierea". (Agerpres)

În cîteva rînduri
• în meci retur pentru finala „Cu

pei balcanice" de fotbal, echipa iugo
slavă Rijeka a întrecut ieri cu scorul 
de 4—1 (2—0) formația Jiul Petrq- 
șani. în primul joc, scorul a fost de 
1—0 pentrm Jiul, astfel că trofeul re
vine echipei Rijeka.

• La Montego Bay (Jamaica) a 
început un mare turneu internațional 
de tenis, la care participă opt dintre 
cei mai buni jucători din lume.

In prima zi s-au disputat partidele 
din grupa A. încheiate cu următoa
rele reZuităte: Bjorn Borg (Suedia) — 
Harold Solomon (S.U.A.) 6—3. 6—2 ; 
Raul Ramirez (Mexic) — Roscoe 
Tanner (S.U.A.) 3—6, 7—6. 6—1.

în grupa B vor juca tenismanul 
român Ilie Năstase și americanii John 
McEnroe. Dick Stockton si Peter 
Fleming. Primii doi clasați din fie
care grupă se vor califica pentru se
mifinalele competiției.

• în turneul feminin de tenis de 
la Adelaide (Australia) jucătoarea 
cehoslovacă Renata Tomanova a cîști- 
gat cu 6—2,- 7—6 partida cu Florența 
Mihai (România).
• Competiția internațională de te

nis pentru echipe de juniori dotată 
cu „Cupa. Sunshine" a continuat la 
Miami Beach (Florida) cu meciurile 
din cadrul „16-milor" de finală. Iată 
principalele rezultate înregistrate : 
Anglia — România 2—1 ; S.U.A. — 
Scoția 2—0 ; Canada — Finlanda 2—0; 
Uruguay — Cehoslovacia 2—1.

• Cupa Euțopei centrale la fotbal 
a fost cîștigata anul acesta de forma
ția Partizan Belgrad, care a învins în 
finală cu L—0 (0—0) echipa Honved 
Budapesta. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Trifunovici în min. 64 
din lovitură de la 11 m.

tv
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Cyrs de limba rusă
17.45 Din cartea naturii : Cavalerul 

negru. .
18,10 Publicitate
18.15 Handbal masculin : Dinamo Bucu

rești — Valur Reykjavik (meci 
retur în „Cupa campionilor euro-

• peni“). în pauză (18,45) La volan 
— emisiune pentru conducătorii 
auto

19,30 Telejurnal
19,50 Comentariul zilei
20,00 Ora»tineretului • „Noi despre noi 

înșine" la înălțimea răspunderilor 
revoluționare •. Agenda pentru ti
neret

20.55 Publicitate.
21,00 Teatru scurt : „Dincolo de nori" 

de O. Sava. Premieră pe țară
21.55 Muzică ușoară
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,30 Telejurnal
19,50 Concertul orchestrei de studio a 

Radioteleviziunii
21,20 Telex
21.25 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21.45 Colocviul național al regizorilor 

din teatrele dramatice — Bîrlad 
noiembrie 1978

Cronica zilei
La invitația Guvernului Republicii 

Socialiste România, miercuri după- 
amiază a sosit în Capitală Andreas 
Papageorghiou. ministrul comerțului 
și industriei al Republicii Cipru.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale. de alte persoane oficiale.

★
Miercuri a sosit în Capitală Glo

ria Gaitan Jaramillo, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Columbia în Republica So
cialistă România.

★
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a stabilirii relațiilor diplomatice 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica India, intre ministrul 
afacerilor externe român. Ștefan An
drei, și ministrul afacerilor externe 
Indian, Atal Bihari Vajpayee, a avut 
loc un schimb de telegrame de feli
citare.

★
Noii ambasadori la București ai Re

publicii Indonezia, general de brigadă 
Soesidarto. și Republicii Chile. Mario 
Silva Concha, au depus, miercuri, 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
si a patriei, pentru socialism.

★
La invitația Uniunii scriitorilor se 

află în tara noastră romancierul Saul 
Bellow, reprezentant de frunte al li
teraturii americane contemporane, 
laureat al Premiului Nobel pe anul 
1976. Miercuri la amiază, reputatul 
romancier american s-a întilnit. la 
Uniunea scriitorilor, cu proza
tori. poeți, critici și editori din țara 
noastră. întîlnirea a fost prezidată de 
George Macovescu. președintele Uniu
nii scriitorilor. Răspunzind întrebări
lor adresate, scriitorul Saul Bellow 
s-a referit la unele aspecte ale dez
voltării literaturii americane actuale, 
la coordonatele majore, tematice si 
artistice, ale operei sale, subliniind 
faptul că vizita sa în tara noastră se 
înscrie în contextul larg al colaborării 
culturale existente între România și 
Statele Unite.

(Agerpres)

„Am cunoscut 
România — țară 

cu o străveche cultură 
și civilizație"

Impresii ale actorului 
Peter Gilmore

Peter Gilmore, actorul devenit atît 
de familiar în rolul lui James, din 
filmul „Linia maritimă Onedin", îm
preună cu producătorul serialului. 
Garreint Morris, s-au aflat .pentru 
cîteva zile în țara noastră, la invita
ția Ministerului Turismului si a Ra
dioteleviziunii române. La conferin
ța de presă organizată în încheierea 
vizitei, Peter Gilmore a declarat :

„Am dorit să venim în România 
pentru că aici serialul britanic este 
cel mai bine cunoscut pină acum, 
ultimele 10 episoade fiind prezenta
te în premieră mondială. Televiziu
nea română a ținut să-1 programeze 
înaintea altor, țări, și chiar a celei 
realizatoare. Cu cîteva episoade in 
urma României se află Olanda. Am 
fost întrebați adesea dacă continuă 
turnarea filmului. Realizăm. în con
tinuare, noi secvențe. Au fost deja 
scrise scenariile episoadelor anului 
1979. Sperăm să vă placă.

Prima noastră vizită în România 
a constituit o adevărată plăcere. Am 
făcut cunoștință cu oameni și locuri 
de un pitoresc aparte, cu o țară cu 
străvechi tradiții de cultură și civi
lizație. Această impresie mi-am for
mat-o vizitind Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România, Mu
zeul de artă, vestigiile arheologice de 
la Curtea Veche din bătrînul Bucu
rești, monumente istorice și de artă 
din zona de nord a Moldovei, reșe
dința de scaun a marelui domnitor 
Ștefan ce] Mare. România este. în 
același timp, o țară a turismului. Am 
descoperit-o acum. Pentru orice iubi
tor de natură, de sport, stațiunile de 
pe Valea Prahovei, pitoreasca Poiană 
Brașov, pe care le-am vizitat, sint 
un ideal loc de petrecere a vacanței. 
Plecăm de aici cu cele mai frumoase 
impresii".

• IAȘI. Poetului ieșean Geor
ge Lesnea i-a fost decernat zile
le trecute „Marele premiu al 
Uniunii scriitorilor". După Pre
miul Academiei Române acordat 
în 1933 pentru volumul „Cîntec 
deplin", Premiul Societății scri
itorilor români în 1940 pentru 
volumul „Ceaslov", Premiul de 
Stat pentru traduceri în 1954 
pentru volumul „Evgheni One- 
ghin“ de Pușkin, Premiul Aso
ciației scriitorilor din Iași pen
tru anul 1977 pentru volumul 
„Poeme" și altele, această dis
tincție încununează deplin acti
vitatea poetului. Sub genericul 
„Copiii lumii doresc pacea", la 
Casa de cultură a tineretului și 
studenților din Iași a avut loc 
un spectacol susținut de pionie
rii ieșeni în colaborare cu artiș
tii Teatrului pentru copii și ti
neret. Manifestarea, cuprinsă în 
acțiunile care preced Anul 
internațional al copilului, a cu
prins un bogat program de mu
zică corală patriotică, un recital 
de poezie militantă, momente 
coregrafice deosebite etc. Gale
riile de artă „Cupola" din Iași 
găzduiesc expoziția de pictură 
„Iașiul amintirilor — II" a picto
rului Dan Hatmanu. Sint expuse 
lucrări inspirate din peisajul și 
oamenii Iașiului surprinse de ar

Din activitatea partidelor 
progresiste, democratice 

din noile state independente
PARTIDUL REVOLUȚIEI POPULARE A BENINULUI

Opțiuni fundamentale pe calea făuririi 
unei vieți noi

Partid unic, de guvernămint. Parti
dul Revoluției Populare a Beninului 
este una dintre tinerele formațiuni 
politice apărute pe continentul afri
can ca urmare a arpplului proces 
transformator și novator din Africa. 
Partidul a fost creat la 30 no
iembrie 1975. Explicînd motivația 
istorico-socială a constituirii parti
dului, Mathieu Kerekou, pre
ședintele Comitetului Central al 
P.R.P.B., arăta că „istoria luptei revo
luționare a popoarelor oprimate și 
exploatate ne invață că fără un partid 
revoluționar, combativ, întemeiat pe 
teoria și metoda marxist-leninistă, 
este imposibil să conduci clasa mun
citoare și masele populare in lupta 
pentru eliberarea de orice dominație 
străină și de sechelele ei“.

Definind locul și rolul partidului 
in sistemul politic al țării, statutul a- 
cestuia precizează că „P.R.P.B. este 
partidul de avangardă al revoluției 
socialiste din Republica Populară a 
Beninului, tn această calitate, el 
este forma supremă de organizare 
politică a poporului beninez în lupta 
sa pentru a se elibera, total și defi
nitiv, de dominația străină, de orice 
formă de exploatare a omului de că
tre om și pentru edificarea unei so
cietăți socialiste, pe baza principii
lor marxism-leninismului“.

Primul Congres național al P.R.P.B. 
a adoptat o serie de documente pro
gramatice, între care și „DECLARA
ȚIA ASUPRA LINIEI GENERALE 
A PARTIDULUI ȘI ETAPELE RE
VOLUȚIEI BENINESE", care defi
nește orientările de bază ale poli
ticii interne a partidului,-cit și obiec
tivele concrete de realizat, in funcție 
de fiecare etapă istorică. Referin- 
du-se la evoluția procesului istoric 
național, documentul evidențiază ur
mătoarele trei etape majore :

— Etapa mișcării revoluționare de 
eliberare națională, avînd ca obiec
tive lichidarea dominației imperialis
te și consolidarea independenței po
litice ; răsturnarea dominației vîrfu- 
rilor burgheziei ; organizarea alianței 
muncitorești-țărănești, condusă de 
P.R.P.B., ca premisă a înfăptuirii 
„unui regim de democrație popu
lară" ;

— Etapa revoluției democrat-popu-

DE LA
Printre numeroasele forme de a- 

sigurări facultative puse la dispozi
ția cetățenilor de către ADAS este 
și „asigurarea mixtă de viață". A- 
ceastă asigurare constituie un spri
jin bănesc pentru cel care o con
tractează sau pentru familia , sa în 
cazul survenirii unor evenimente 
neprevăzute asigurate și, totodată, 
dă posibilitate asiguratului să eco
nomisească în mod planificat o a- 
numită sumă de bani pe care o va 
primi la expirarea poliței. Asigura
rea mixtă de viață se practică și în 
alte trei variante, realizate prin ex
tinderea protecției asupra, unui nu
măr mai mare de persoane, prin 
majorarea cuantumului sumei asi
gurate în cazul survenirii unor a- 
numite evenimente asigurate ori 
prin prelungirea în timp a presta
țiilor ADAS. Astfel, în „asigurarea 
familială mixtă de viață" se pot 
cuprinde toți membrii familiei în 
vîrstă de la 5 ani la 65 de ani. ori
care dintre aceștia puțind încasa 
suma asigurată. Prin „asigurarea 
mixtă de viață și. suplimentară de 
accidente". în cazul urmărilor acci
dentelor cuprinse în asigurare, suma 
înscrisă în poliță se plătește maio- 
rată de 6 ori. Prin „asigurarea mix-' 

tist în perioada 1952—1962. Filar
monica „Moldova" și Conserva
torul ieșean au organizat un 
simpozion dedicat memoriei lui 
Gavril Musicescu. Au fost pre
zentate comunicări despre viața 
și activitatea compozitorului, 
precum și un medalion muzical. 
(Manole Corcaci) • GALAȚI. 
Sub genericul „Imn de muncă, 
flori de cînt", la Galați s-a des-

CARNET CULTURAL
fășurat o trecere în revistă a 
formațiilor artistice pe genuri — 
coruri, dansuri populare, orches
tre, grupuri vocale, brigăzi etc. 
— în cadrul fazei municipale a 
Festivalului național „Cintarea 
României". în perioada 11—17 
decembrie au loc „Zilele filmu
lui istoric românesc", amplă ma
nifestare, în cadrul căreia vor 
avea loc vizionări și dezbateri 
pe marginea unor filme istorice, 
simpozioane, expoziții, întîlniri 
cu creatori de filme. între 11—21 
decembrie, la Galați se desfă
șoară o suită de acțiuni intitula
te „Cartea în educația socialis
tă". Cu acest prilej, la Biblioteca 
„V. A. Urechia" s-a deschis o 
expoziție de carte. în această 
perioadă au loc, de asemenea, 
lansări de cărți și întîlniri cu 

lare cu obiectivele sale : lichidarea 
bazei economice a imperialismului 
în Benin, făurirea unei economii in
dependente ; lichidarea păturilor 
feudale si înfăptuirea reformei agra
re ; cooperativizarea agriculturii ; 
crearea culturii naționale proprii ; 
consolidarea puterii populare pe 
baza alianței claselor revoluționare ;

— Etapa revoluției socialiste in 
cadrul căreia se vor generaliza re
lațiile socialiste de producție, se va 
crea baza tehnico-materială a socia
lismului și va fi instaurată dictatura 
proletariatului.

Care sint principalele categorii so
ciale pe care se sprijină revoluția 
benineză ? Documentele P.R.P.B. pre
cizează că acestea sint : muncitorii 
din unitățile productive și meșteșu
garii care, împreună cu masele țără
nești (aproximativ 80 la sută din 
populația țării), constituie forța so
cială fundamentală a societății, crea
toare de bunuri materiale. Lor li se 
alătură ceilalți oameni ai muncii.

Pornind de la aceste cerințe, 
P.R.P.B. a definit „PROGRAMUL 
PARTIDULUI ÎN ETAPA ACTUA
LA", al cărui conținut principal 
este „de a conduce lupta antiim- 
perialistă șl antifeudală". El cu
prinde următoarele mari direcții 
de acțiune : organizarea mișcării 
muncitorești și a maselor țărănești, 
educarea lor în spiritul marxism- 
leninismului ; sprijinirea și organi
zarea celorlalte pături sociale atașa
te revoluției ; crearea de organizații 
de masă, care să-și desfășoare acti
vitatea sub conducerea partidului ; 
realizarea unității tuturor păturilor 
sociale revoluționare ; edificarea și 
dezvoltarea unei economii naționale 
pe calea socialismului ; activizarea 
forțelor revoluționare țărănești pen
tru înfăptuirea reformei agrare; fău
rirea unei culturi noi ; satisfacerea 
rapidă a unor cerințe fundamentale 
ale maselor (hrană, îmbrăcăminte, 
transport etc.) ; susținerea, prin toa
te mijloacele, a luptei revoluționare 
a țărilor, națiunilor și popoarelor 
din lumea întreagă, acordindu-se o 
atenție deosebită „luptei popoarelor 
africane pentru eliberarea de sub 
dominația străină".

ADAS
tă de viață cu pensie pentru ur
mași" se garantează primirea eșa
lonată a unor sume da, bani de că
tre urmașii asiguratului. Asigură
rile1 menționate sint accesibile tu
turor persoanelor în virstă de la 
16 ani pină la 60 de ani. puțind fi 
contractate pe termene de la 5 la 
20 de ani. Primele de asigurare sint 
convenabile, diferențiate în func
ție de virsta persoanei ce se asigu
ră, de durata asigurării și de suma 
asigurată și pot fi achitate în rate. 
La expirarea asigurărilor la care 
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută în poliță, 
sumele asigurate se majorează cu 
10 la sută. Asigurările participă la 
tragerile de amortizare lunare și 
speciale. Sumele cuvenite pentru 
cazurile de invaliditate permanentă 
parțială se plătesc majorate cu 25 la 
sută. Pentru a beneficia neîntre
rupt de toate foloasele ce le oferă 
asigurările, este necesar ca ratele 
de primă să fie achitate la terme
nele stabilite. Relații suplimentare 
și contractarea de asigurări — la 
responsabilii Cu asigurările 'din uni
tățile socialiste, agenți și inspectori 
de asigurare sau la oricare uni
tate ADAS. (Publicitate).

cadre de conducere și redactori 
de la diferite edituri. (Dan Plă- 
eșu) • MARAMUREȘ. în co
muna Cicirlău din județul Ma
ramureș s-a desfășurat fesțiva- 
lul-concurs al cenaclurilor lite
rare sătești, manifestare organi
zată de consiliul comunal de 
educație politică și cultură socia
listă și cenaclul „Vasile Lucaciu" 
din localitate. Au participat cu 
lucrări membri ai cenaclurilor 
literare sătești din județele 
Arad, Argeș, Constanța, Dîmbo
vița, Galați, Mehedinți, Neamț, 
Satu Mare, Teleorman și Mara
mureș. Juriul a acordat 11 pre
mii creațiilor literare ce s-au 
distins, precum și diplome de 
participare tuturor concurențelor 
la prima ediție a acestei compe
tiții anuale. (Gh. Susa) • PRA
HOVA. La Muzeul de artă din 
municipiul Ploiești a avut loc 
vernisajul unei expoziții de artă 
plastică, unde sint expuse peste 
50 de lucrări de pictură, grafică, 
sculptură, artă decorativă ale ar
tiștilor din oraș. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Plo
iești, timp de două zile, s-a des
fășurat cea de-a IV-a ediție a 
festivalului interjudețean al co
lectivelor de montaje literar-mu- 
zicale „Pămînt al bucuriei". 
(Constantin Căpraru).

• SÎNGE ARTIFICIAL 
Cercetătorii sovietici au reușit 
să mențină în viață timp de opt 
ore animale al căror singe a 
fost complet înlocuit cu „singe 
artificial" — informează agen
ția T.A.S.S. Acest substitut 
sanguin, purtător de oxigen, pus 
la punct de Institutul de hema
tologie și transfuzii sanguine 
din Moscova, este un amestec 
pe bază de hemoglobina arti
ficială. ale cărei molecule sint 
de citeva ori mai mari decit 
moleculele naturale. înlocuito
rul sanguin, purtător de oxigen, 
ar putea fi pus la punct și 
deveni utilizabil in clinici in 
cursul deceniului următor — a- 
preciază hematologii sovietici. 
In paralel, ei au pus la punct 
emulsii de fluoruri de carbon 
— substanțe sintetice apte și 
ele să îndeplinească funcția de 
agenți oxigenanți. Animalele

(pisici) al căror singe a fost 
înlocuit printr-o emulsie de 
fluorură de carbon au supra
viețuit 6—8 ore. iar cele al 
căror singe a fost înlocuit în
tr-o proporție de 85 la sută prin 
această emulsie și-au regenerat 
in două săptămîni propriul lor 
singe.

• TELEVIZIUNEA - 
MIJLOC DE MAI BUNĂ 
CUNOAȘTERE RECI
PROCĂ. în orașul italian 
Pavia a avut loc ceremonia de
cernării premiului „Italia 1978“, 
care se atribuie anual celor 
mai bune filme de televiziune 
— de diferite genuri — reali
zate în coproducție. Premiul 
principal, cel pentru filme ar
tistice, a fost atribuit unei co
producții anglo-italiene. Cu a-

ceastă ocazie s-a subliniat 
că realizarea in comun a unor 
programe de radio și televi
ziune contribuie la mai buna 
cunoaștere reciprocă între po
poare, „într-o lume zguduită 
de violentă și teamă". S-a sub
liniat, de asemenea, necesitatea 
ca radioteleviziuneâ din diverse 
țări să-și desfășoare activitatea 
în conformitate cu principiile 
de pace, justiție și libertate.

• LUPTĂ INEGALĂ.
Potrivit statisticilor oficiale, 
în Anglia se înregistrează a- 
nual 50 milioane zile de muncă 
nelucrate ca urmare a afecțiu
nilor provocate de fumat. Cam
pania de propagandă împotriva 
tabagismului a costat, intr-un 
singur an. 1976. un milion de 
lire. Din păcate insă, societă
țile producătoare de țigări au

investit în aceeași perioadă 
pentru reclama produselor lor 
de 80 de ori mai mult. Aveau și 
de unde. Șapte monopoluri su
pranational ale tutunului au 
realizat in 1976 profituri de 
peste 16 miliarde de lire!

• PENTRU A DES
CHIDE MAI UȘOR PUN
GA... Creșterea prețurilor 
la produsele de primă necesit 
tate în țările occidentale a dat 
naștere la un șir de „inovații" 
în magazinele de desfacere. 
Astfel, de pildă, patronii ma
gazinului „Smitty’s" din Ari
zona (S.U.A.) au procedat la a-

menajarea unor baruri în inte
riorul spațiului de desfacere a 
mărfurilor. înainte de a trece 
pe la casă ca să achite costul 
cumpărăturilor, clientul are po
sibilitatea să bea un păhărel 
pentru a-i trece supărarea pro
vocată de prețurile sporite și 
a-și deschide, cu inima ceva 
mai ușoară, băierile pungii! 
Rămîne de văzut dacă cantită
țile de alcool consumate nu vor 
crește în aceeași proporție ca și 
prețurile...

• TERRA CIȘTIGĂ ÎN 
GREUTATE. După unele 
calcule efectuate de specialiști, 
anual pe Pămînt cad circa

40 000 tone de „praf cosmic". O 
bună parte din aceste substanțe 
se reîntoarce în spațiul cosmic. 
Cu toate acestea, din cauza ne
contenitelor „precipitații cos
mice", greutatea Terrei are ten
dința de a crește. S-a apreciat 
că în decurs de 500 milioane de 
ani greutatea planetei a crescut 
cu 0,001 la sută. După cum se 
știe, fenomenul acesta nu ră
mîne fără urmări: de greutatea 
planetei depind în mare măsură 
dinamica proceselor geologice, 
succesiunea zilei și a nopții, 
clima însăși.

• ISTORIA ÎN IMA
GINI A UNUI MONU
MENT CELEBRU. "Pre
mieră" la vestita catedrală 
Notre Dame din Paris, unul

din cele mal frumoase monu
mente ale artei gotice: în inte
riorul edificiului a fost amena
jat un „muzeu video" — res
pectiv. o sală unde se proiec
tează în permanentă, cu ajuto
rul unor benzi video, un pro
gram de 10 minute în mai multe 
limbi evocînd „marile momen
te" ale catedralei. Videogra- 
mele vor reînvia in fața vizi
tatorilor principalele evenimen
te din istoria seculară a cate
dralei, prezentîndu-le, totodată, 
și acele părți ale edificiului ce 
nu sint deschise pentru public.

• TURIȘTI, NU PO
LUAȚI NATURA! ln cît 
timp se distrug diferitele am
balaje lăsate de turiști în locu
rile de agrement? Bazîndu-se

pe anumite experimente, un 
grup de oameni de știință a 
făcut acest calcul. De pildă, o 
cuție de conserve obișnuită a- 
runcată într-o pădure in vara 
anului 1974 va rugini șl va dis
părea abia în anul 2074, iar dacă 
este confecționată din alu
miniu — prin 24741 O pungă 
din material plastic se dezinte
grează la începutul anilor 2200. 
Foarte rezistente sint obiectele 
din sticlă. Cu prilejul unor 
săpături au fost descoperite a- 
semenea obiecte de acum patru 
mii de ani. înseamnă că 
sticlele aruncate de către con
temporanii noștri se vor distru
ge abia peste cîteva milenii— 
Un argument în plus pentru a 
îndemna milioanele de turiști 
să evite, prin neglijența sau 
nepăsarea lor. poluarea naturii.



PAGINA 6 SClNTEIA — joi 14 decembrie 1978

EDIFICAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE
Șl POLITICE INTERNATIONALE

- cerință a deplinei realizări a drepturilor omului
Cuvîntarea reprezentantului României 

în plenara Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Plenara Adunării Generale a 

O.N.U. dezbate, in prezent, punctul intitulat „A 3O-a aniversare a De
clarației universale if drepturilor omului : cooperarea internațională 
pentru promovarea și respectarea drepturilor civile, politice, economice, 
sociale si culturale".

Luînd cuvîntul, reprezentantul per
manent al României la O.N.U., amba
sadorul Teodor Marinescu, subliniind 
indivizibilitatea drepturilor civile și 
politice de cele economice, sociale și 
culturale, a evidențiat caracteristicile 
esențiale ale experienței românești 
în acest domeniu, arâtînd că in 
România contemporană s-au realizat 
deplina egalitate în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, indiferent de na
ționalitate, participarea tuturor cate
goriilor sociale la întreaga viață po
litică și socială, la elaborarfea și în
făptuirea politicii interne și externe 
a țării, la guvernarea statului, la 
conducerea societății și, în consecin
ță, la făurirea conștientă a istoriei 
moderne a țării,

Referindu-se apoi la situația și 
perspectivele realizării drepturilor 
omului pe plan mondial, vorbitorul a 
subliniat că intre libertatea indivi
duală șl independența națională 
există o legătură indisolubilă și a 
spus că eliminarea apartheidului și 
a oricăror forme de discriminare ra
sială rămîne o sarcină urgentă pentru 
O.N.U. și pentru toate statele sem
natare ale Declarației universale.

Promovarea și asigurarea respec
tului universal al drepturilor și li
bertăților omului iși pot găsi de
plina realizare numai in condițiile 
înfăptuirii unei noi ordini interna
ționale, ale opririi cursei înarmări

lor, lichidării subdezvoltării, sără
ciei, subnutriției și analfabetismului.

Adevărata dimensiune a libertăți
lor este dată de aspectele funda
mentale ale drepturilor omului, de 
stadiul lichidării gravelor anomalii 
sociale ce afectează interesele esen
țiale ale umanității. De aceea, aten
ția comunității internaționale, a 
O.N.U., a tuturor statelor membre 
trebuie să se concentreze asupra a- 
cestor aspecte primordiale, iar nu 
asupra unor aspecte marginale sau 
formale.

în concepția României, democrația 
socială și libertățile omului sînt in
compatibile cu libertatea de acțiune, 
a organizațiilor fasciste și neofas
ciste. cu terorismul, cu manifestă
rile elementelor declasate care pun 
în pericol viața oamenilor și propa
gă violenta, ura de rasă, cu propa
ganda de război, cu traficul de dro
guri și stupefiante, fenomene anti
sociale care aduc grave prejudicii 
societății și. în special, tinerei ge
nerații.

Cooperarea dintre statele membre, 
contribuția O.N.U. în domeniul pro
movării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului vor fi mai 
eficiente în măsura în care vor fi 
orientate spre aspectele vitale ale 
acestei probleme, a spus reprezen
tantul țării noastre.

Președintele Siriei a primit pe ministrul 
agriculturii și industriei alimentare 

al României
bAMASC 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al Assad, l-a primit, la 13 de
cembrie. pe Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. care i-a înmînat un mesaj din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Mulțumind cordial pentru mesaj, 
șeful statului sirian a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări de 
sănătate, fericire și succese poporului 
român prieten.

Evocînd cu plăcere întîlnirile avute

LISABONA:

întrevederi ale delegației P. C. R.
LISABONA 13 (Agerpres). — De

legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., care 
întreprinde o vizită, în Portugalia, la 
invitația Partidului Comunist Portu- 
ghez( s-a întîlnit cu Antonio Dias 
Lourențo, membru al Comisiei Po
litice a C.C. al P.C.P., directorul săp- 
tămînalului „Avânte", organul central 
de presă al Partidului Comunist Por
tughez.

Cu această ocazie au fost abordate 

Parlamentul portughez a aprobat

cu tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Damasc și București, președintele 
Hafez Al Assad și-a exprimat satis
facția • pentru modul în care se în
făptuiesc înțelegerile bilaterale dintre 
România și Siria în diferite domenii, 
apreciind că aceasta servește intere
selor ambelor țări și popoare, cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

Șeful statului sirian a apreciat con
secvența cu care președintele Româ
niei se pronunță pentru o reglemen
tare justă și durabilă a situației din 
Orientul Mijlociu, eforturile neobosite 
pe care le depune pentru instaurarea 
unui climat de înțelegere și pace în 
întreaga lume.

probleme privind colaborarea între 
ziarele „Scînteia" și „Avânte", con
tribuția pe care acestea o pot adu
ce la o mai bună cunoaștere a ac
tivității celor două partide, a rela
țiilor dintre cele două țări, la apro
pierea dintre popoarele român și 
portughez.

La întilnire. care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deschisă, prieteneas
că. au fost prezenți Marin Iliescu, 
ambasadorul român în Portugalia, 
precum și membri ai conducerii re
dacției ziarului „Avânte".

Scrisoarea adresată de 
premierul grec „celor nouă" 

din Piața comună
*

„Grecia dorește să adere la 
C.E.E., dar nu în condiții care 
să afecteze interesele și inde

pendența națională"
ATENA 13 (Agerpres). — Președin

tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Elene, Constantin Karamanlis, 
a primit marți pe ambasadorii la 
Atena ai celor nouă țări membre ale 
Pieței comune, cărora le-a înmînat 
cîte o scrisoare adresată șefilor gu
vernelor lor. solicitîndu-le să accepte 
punctul de vedere grec în legătură cu 
negocierile pentru aderarea Greciei 
Ia Piața comună. în cadrul întîlnirii, 
premierul Karamanlis a declarat, po
trivit agenției France Prese, că Grecia 
„dorește să adere la .Piața comună, 
dar de o manieră care să nu aducă 
nici un prejudiciu intereselor șl inde
pendenței sale naționale".

Negocierile dintre Piața comună și 
Grecia au fost blocate din cauza 
dezacordului privind perioada de 
tranziție pentru unele sectoare ale 
economiei si produsele agroalimenta- 
re grecești. Grecia este în prezent 
membru asociat al Pieței comune, ur- 
mînd să devină membru cu drepturi 
depline în 1981. Negocierile finale sînt 
programate să înceapă la 20 decem
brie. la Bruxelles.

agențiile de presă transmit :

CONDAMNARE FERMA A NOILOR ACTE AGRESIVE 

ALE RASIȘTILOR RHODESIENI PE TERITORIUL MOZAMBICULUI
MAPUTO 13 (Agerpres). — Un 

comunicat al Ministerului Apărării 
Naționale aJ Republicii Populare 
Mozambic informează că, în perioa
da 29 noiembrie — 9 decembrie, 
aviația militară a regimului minori
tar rasist de la Salisbury a pătruns 
adine, in repetate rinduri, pe terito
riul mozambican, bombardind obiec
tive economice civile șl zone popu
late din provinciile Gaza, Tete și 
Sofala. Comunicatul precizează că 
în timpul atacurilor aeriene aviația 
regimului rasist a utilizat bombe cu 
napalm. S-au înregistrat morți șl 
răniți in rindul populației civile.

Guvernul mozambican, condam-

Activitate diplomatică în problema namibiană
LUANDA 13 (Agerpres). — Sena

torul american George McGovern s-a 
întîlnit, la Luanda, cu Sam Nuioma, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
cu care a avut convorbiri privind e- 
volutia situației din Namibia.

într-o declarație făcută la sfîrsitul 
Întrevederii. Sam Nujoma a mențio
nat că acest schimb de vederi a fost 
fructuos. Totodată, referindu-se la 
așa-zisele alegeri desfășurate în Na
mibia. sub controlul R.S.A., liderul 
S.W.A.P.O. a arătat că acestea nu re

nind ferm noile provocări militare 
ale regimului Ian Smith, a dat dis
poziție reprezentantului său la 
O.N.U. să-1 informeze pe secretarul 
general al Națiunilor Unite despre 
aceste acte de agresiune și a cerut 
ca recentul comunicat al Ministeru
lui Apărării Naționale să fie difuzat 
ca document oficial al O.N.U.

Acțiunile agresive repetate ale re
gimului minoritar de la Salisbury, 
condamnate de opinia publică din 
întreaga lume, urmăresc să intimi
deze statele africane independente 
care sprijină lupta dreaptă de eli
berare a poporului din Rhodesia, 
condusă de Frontul .Patriotic Zim
babwe.

prezintă altceva decît o farsă electo
rală. pronuntindu-se. in consecință, 
pentru organizarea unui scrutin cu a- 
devărat liber.

LONDRA — Ministrul britanic al 
afacerilor externe. David Owen, a 
conferit marți la Londra cu Mi shake 
Muyongo. vicepreședinte al Organiza
ției Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). Ministrul britanic s-a 
declarat optimist in legătură cu posi
bilitatea organizării unor alegeri in 
Namibia, sub egida O.N.U., la începu
tul anului viitor.

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la făurirea statului 

național unitar român
Manifestările consacrate împlinirii 

a 60 de ani de la făurirea statului 
național unitar, român au continuat 
in mai multe țări.

INDIA. Asociația de prietenie in- 
do-română din sudul Indiei a orga
nizat o adunare festivă, prezidată de 
Thiru S. Ramachandran. ministrul 
energiei electrice al statului Tamil 
Nadu. în cuvîntul său, Ramachandran 
a evocat semnificația și importanța 
acestui eveniment din istoria poporu
lui român. „Președintele Nicolae 
Ceaușescu. a spus vorbitorul, a adus 
o contribuție hotărîtoare atît în ceea 
ce privește dezvoltarea multilaterală 
a României, cit și în promovarea unei 
politici externe independente, echili
brate, active, prețuită de toate po
poarele". A fost organizată o expo
ziție de fotografii și materiale docu
mentare privind realizările obținute 
de țara noastră în toate domeniile.

SUDAN. Federația sudaneză a sin
dicatelor muncitorești, în colaborare 
cu Asociația de prietenie sudanezo- 
română, a organizat, la Khartum, o 
adunare festivă și o seară culturală, 
în cuvîntările rostite cu acest prilej, 
Mohedin Bakit, secretarul general al 
sindicatelor muncitorești, și Omar 
Taha Abu Smara, președintele Aso
ciației de prietenie sudanezo-româ- 
nă, au evidențiat importanța actu
lui de Ia 1 decembrie 1918. rolul 
P.C.R. în soluționarea problemelor 
fundamentale ale societății românești, 
succesele poporului român în con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, unitatea întregului 
popor în jurul P.C.R. și al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, justețea politicii externe 
românești.

DEZARMAREA - preocupare centrală, obiectiv esențial al politicii externe a P. C. II.. a României socialiste
(Urmare din pag. I)

O importanță deosebită are, desi
gur, faptul că în declarațiile solemne 
comune, comunicatele comune și alte 
documente politice, adoptate cu pri
lejul întîlnirilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de state și gu
verne, cu conducători ai partidelor 
politice din numeroase țări ale lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, 
adeziunea la ideea dezarmării este 
nelipsită, ceea ce constituie, evident, 
o contribuție efectivă la promovarea 
acestui nobil deziderat.

Eforturi intense au fost consacrate 
de România în cadrul organizațiilor 
internaționale și. în primul rînd, al 
Adunării Generale a O.N.U., in di
recția creșterii preocupării statelor 
pentru problemele dezarmării. Este 
cunoscut, de pildă, că, drept urmare 
a unei inițiative românești, au fost 
adoptate, în două rînduri, documente 
privind consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor, prin care 
O.N.U. era sesizată, în mod expres, 
asupra dimensiunilor extraordinare 
ale acestei nesăbuite competiții și a 
efectelor ei profund dăunătoare în ce 
privește destinderea, securitatea și 
pacea.

Totodată, o susținută activitate a 
desfășurat România ca membră a 
Comitetului de dezarmare de Ia Ge
neva, în cadrul căruia a prezentat în 
repetate rînduri propuneri menite să 
urnească tratativele din impas, să* le 
îndrepte spre problemele esențiale, 
de fond, ale dezarmării, să determine 
realizarea de acorduri substanțiale. 
In legătură cu convorbirile de la 
Viena, România subliniază cerința de 
a se intensifica eforturile pentru a 
se putea ajunge la înțelegeri care să 
ducă la diminuarea efectivelor mili
tare și a armamentelor din centrul 
Europei.

Un program coerent și 
realist Ca 0 sintez^ 8 orientărilor 
promovate ani de-a rîndul. ca o plat
formă largă în vederea unor noi efor
turi, Congresul al XI-lea a elaborat 
un program cuprinzător de acțiune 
pentru dezarmare, definind atît obiec
tivul fundamental — dezarmarea ge
nerală și nucleară — cit și măsurile 
parțiale menite să ducă, treptat, la 
această finalitate. Acest program și-a 
găsit materializarea în documentul 
de poziție, prezentat de România în 
1975 la O.N.U., ale cărui idei și pro
puneri s-au bucurat de u.i larg ecou 
în rîndul membrilor organizației și 
în opinia publică mondială. In acest 
context, a fost prezentată și propu
nerea privind convocarea unei sesiuni

S.U.A. La Detroit s-a desfășurat o 
manifestare la care a luat parte și 
delegația de istorici români condusă 
de acad. Ștefan Pascu. Cu această 
ocazie a fost prezentată comunicarea 
științifică „Importanța formării sta
tului național unitar român și a Ma
rii Adunări Naționale de la Alba lulia 
din decembrie 1918".

MOZAMBIC. Ambasada României 
din Maputo a organizat adunări fes
tive la minele de la Mouatlze și la 
rafinăria de la Matola, la care lu
crează și specialiști români. Revista 
mozambicană „Tempo" a publicat un 
articol referitor la evenimentul de la 
1 decembrie 1918 și la relațiile de 
strînsă prietenie și cooperare stabi
lite, încă în timpul luptei armatei de 
eliberare națională a poporului mo
zambican, între România și Mozam
bic, între P.C.R. și FRELIMO. S-a 
subliniat politica externă de coope
rare internațională a României, ca 
stat socialist independent și suveran.

BURUNDI. în saloanele hotelului 
„Burundi Palace", din Bujumbura, a 
fost deschisă expoziția de fotografii 
„Cîntare României". La vernisaj au 
luat parte funcționari superiori din 
M.A.E., membri ai corpului diploma
tic, un numeros public.

ALGERIA. în localitatea algeriană 
Boumerdes, important centru de stu
dii și cercetări științifice, a avut loc 
o adunare festivă și o seară de filme.

ARGENTINA. La Buenos Aires a 
avut loc o adunare festivă la care au 
participat cetățeni argentinieni de 
origine română. A fost prezentat fil
mul artistic „Dacii".

speciale a Adunării Generale consa
crate exclusiv dezarmării — sesiune 
la a cărei bună desfășurare și înche
iere cu rezultate pozitive tara noas
tră a adus o contribuție larg recu
noscută.

Așa cum este cunoscut, pe baza 
„Ilotăririi Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind 
poziția României în problemele dezar
mării, și in primul rînd ale dezarmă
rii nucleare", inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și elaborată sub 
directa sa îndrumară. România a 
prezentat la sesiune un program cu

------------- Aprecieri elogioase pe toate meridianele —-----------  
„România s-a aflat întotdeauna în prima linie a luptei pentru dezarmare, 

pentru pace“; „Admirăm poziția României și o sprijinim cu hotărîre“
Propunerile prezentate de România la sesiunea specială a Adunării 

Generale a O.N.U. au constituit o contribuție valoroasă la eforturile 
O.N.U. in domeniul dezarmării. Doresc să exprim poporului român și în 
mod deosebit președintelui Nicolae Ceaușescu întreaga noastră apre
ciere și gratitudine pentru eforturile depuse in sprijinul obiectivelor 
dezarmării, al idealurilor de pace și progres.

Kurt WALDHEIM, secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite

Opera pe care președintele Nicolae Ceaușescu o înfăptuiește pen
tru poporul român și pentru bunele relații internaționale, pentru cauza 
dezarmării se bucură de cea mai mare apreciere din partea noastră.

M’Hammad BOUCETTA, ministrul afacerilor ex
terne al Marocului

România se dovedește un militant activ șl constructiv în eforturile 
de înfăptuire a unor măsuri concrete de reducere a cursei înarmărilor 
și trecere la dezarmare.

luga THORSSON, membru al parlamentului, șe
ful delegației Suediei la sesiunea specială a O.N.U.

Propunerile României sînt caracterizate în primul rînd prlntr-o mare 
doză de realism.

Alfonso GARCIA ROBLES, reprezentantul per
manent al Mexicului la O.N.U.

Se poate afirma că România s-a aflat întotdeauna în prima linie a 
luptei pentru dezarmare, pentru pace. Tezele susținute de România au 
meritul de a reflecta o politică inspirată din aprecierea obiectivă și 
lucidă a realităților.

Jacques SIMARD, reprezentant al Canadei la 
ONU.

Poziția României expusă în Adunarea Generală reprezintă una din 
cele mai substanțiale contribuții în cadrul dezbaterilor generale. Avem 
în vedere atît valoroasele Idei de ordin teoretic, cit și ansamblul măsu

rilor care, prin importanța lor, se cer luate în considerație in mod deo
sebit.

T.T.B. KOH, șeful delegației Republicii Singapore 
la sesiunea Adunării Generale

Documentul prezentat de România sesiunii din 1975 a Adunării Ge
nerale a O.N.U., în care se precizează poziția asupra problemelor atit 
de acute ale dezarmării, constituie un aport constructiv deosebit de 
important la abordarea intr-o manieră realistă a acestei problematici 
complexe. Este un model de felul in care un stat din categoria celor 
mici și mijlocii înțelege să participe la dezbaterea chestiunilor care con
fruntă comunitatea internațională.

Edouard GHORRA (Liban), președintele Comite
tului pentru probleme politice și de securitate al 
Adunării Generale

Documentul prezentat (în 1975) este excelent și declarăm acordul 
nostru deplin cu propunerile pe care le conține. Admirăm poziția Româ
niei și o sprijinim cu hotârire.

Akpolrade CLARCK, reprezentantul permanent al 
Nigeriei la O.N.U.

Argumentația României in sprijinul realizării neintirziate a unor pro
grese pe calea reducerii înarmărilor și a dezarmării este puternic con
vingătoare.

N. NISIBORI, reprezentantul Japoniei la Conte 
rința Comitetului pentru dezarmare de la Geneva

România |oacă de mulți ani un rol important in cadrul eforturilor 
desfășurate pe plan internațional in vederea înfăptuirii dezarmării. Ea 
și-a afirmat de fiecare dată acest rol cu prilejul diferitelor conferințe 
si negocieri de dezarmare, aportul său dovedindu-se nu o dată de im
portanță crucială.

Frank BARNABY, directorul Institutului interna
țional de cercetări asupra păcii de la Stockholm 
(S.I.P.R.I.)

programul noului guvern
LISABONA 13 (Agerpres). — La 

Lisabona au luat sfîrșit. marți noap
tea. dezbaterile parlamentare asupra 
programului noului cabinet condus de 
Carlos Mota Pinto.

Supusă votului, moțiunea de res
pingere a programului, prezentată de 
Partidul Comunist Portughez, nu a 
fost adoptată. Partidul Social-Demo
crat si Centrul Democratic si Soția' 
au votat contra. în timp ce Partidul 
Socialist Portughez, majoritar în 
Parlament, s-a abtinut de la vot.

Guvernul condus de Carlos Mota 
Pinto, format din independenți, a fost 
instalat la 22 noiembrie. Aprobarea de 
către parlament a programului său 
reprezintă sfîrsitul crizei guverna
mentale declanșate în această tară la 
27 iulie, cînd coaliția P.S. — C.D.S. s-a 
destrămat.

LUXEMBURG

Controverse în jurul viitorului 
buget al C. E. E.

LUXEMBURG 13 , (Agerpreș). — 
Parlamentul vest-european și miniș-- 
trii de finanțe ai C.E.E., care s-au 
întrunit marți la Luxemburg. în reu
niuni paralele, nu au ajuns la o so
luție de compromis asupra diferen
dului care îi opune în ce privește bu
getul Pieței comune pentru anul vi
itor. Este pentru prima oară în isto
ria Pieței comune, scrie agenția 
France Presse, cînd bugetul comuni
tar riscă să nu fie votat. Cele două 
instituții comunitare sînt opuse în 
problema creșterii creditelor acorda
te fondului de dezvoltare regională, 
problemă care a determinat refuzul 

prinzător. coerent și unitar de pro
puneri, care pune in mod realist 
accentul pe măsuri parțiale și cu ca
racter tranzitoriu, de natură să sti
muleze destinderea și încrederea in
ternațională, să contribuie la impul
sionarea dezarmării în Europa și în 
întreaga lume. In acest context, au 
fost preconizate : măsuri de „înghe
țare" și reducere treptată a cheltuie
lilor militare, a efectivelor armate și 
armamentelor ; măsuri menite să 
ducă la reducerea pericolului con
fruntării militare, între care adopta
rea de către toate statele a angaja

Agențiile de presă internaționale 
apreciază că, deși a reușit să treacă 
prin parlament, actualul cabinet va 
întîmpina dificultăți în perioada ur
mătoare. Atit Partidul Social-Demo
crat. cit si Centrul Democratic si So
cial — care au votat împotriva mo
țiunii prezentate de comuniști — con
sideră că programul are multe lacune 
si ambiguități. La rîndul său. Parti
dul Socialist, care s-a abtinut de la 
vot. apreciază că actualul cabinet este 
unul dintre cele mai conservatoare pe 
care le-a cunoscut Portugalia de la 
revoluția de la 25 aprilie 1974. Primul 
ministru Carlos Mota Pinto va trebui 
să guverneze în condițiile în care 
dispune de un spațiu de manevră 
destul de tngust.

Italiei și Irlandei de a adera la noul 
sistem monetar vest-european. Agen
ția France Presse amintește că Par
lamentul vest-european a propus în 
luna octombrie majorarea fondului 
regional de dezvoltare de la 620 mi
lioane unități de cont in 1978. la 1 
miliard unități de cont în 1979. Pro
punerea a fost însă respinsă de mi
niștrii de finanțe întruniți la 20 no
iembrie la Bruxelles. Membrii Par
lamentului vest-european au afirmat 
marți, la Luxemburg, că nu vor 
adopta viitorul buget al comunității 
dacă nu se va respecta majorarea 
propusă de ei a fondului regional de • 
dezvoltare.

mentului de a nu amplasa noi trupe 
și armamente pe teritoriile altor state 
și de a se trece la retragerea tuturor 
trupelor străine în limitele frontiere
lor naționale și desființarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor țări: 
măsuri de dezangajare militară in 
Europa, între care' trecerea la 
negocieri pentru desființarea con
comitentă a N.A.T.O. și a Tra
tatului de la Varșovia. înche
ierea unui pact general-european de. 
renunțare la forță și la amenințarea 
cu forța ; măsuri pe linia creării 
condițiilor pentru realizarea dezarmă

Congresul Uniunii Tine? 
retului Socialist din Iugo
slavia ?i'a deschis lucrările, la 
Belgrad. Cei 1 450 delegați urmează 
să dezbată probleme privind activita
tea desfășurată în cei patru ani care 
s-au scurs de la ultimul congres și 
să stabilească sarcinile de viitor ale 
tineretului iugoslav. La congres parti
cipă un mare număr de delegații de 
peste hotare. Din partea Uniunii Ti
neretului Comunist din România este 
prezentă o delegație condusă de Ioa
na Bratu. secretar al C.C. al U.T.C.

Kennet Kaunda, reales 
șef al statului zambian. La 
Lusaka s-a anunțat că președintele 
Kennet David Kaunda a fost reales 
pentru un nou mandat în funcția de 
șeî al statului. în urma alegerilor des
fășurate marți in Zambia. Potrivit 
unor date preliminare, în toate cir
cumscripțiile electorale președintele 
tării a obținut cu mult peste majori
tatea de voturi necesară realegerii 
sale.

Primire la Hanoi. Primul 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste Vietnam. Fam Van Dong, a 
primit delegația Asociației Naționale 
a Avocaților din S.U.A., condusă de 
vicepreședintele asociației, John Qui
gley, care a efectuat o vizită în R.S. 
Vietnam, transmite agenția V.N.A.

Comuniștii și viitorul gu
vern bolivian. David PadiI,a 
președintele Boliviei, a declarat că. 
după părerea sa, comuniștii ar putea 
face parte din viitorul guvern al 
țării. Țelul actualului guvern, a ară
tat David Padilla, este de a realiza 
unitatea absolută a poporului boli
vian. în ordine și in funcție de struc
turile juridice și democratice.

rii nucleare. între care asumarea an
gajamentului statelor nucleare de a 
nu folosi astfel de arme împotriva 
statelor nenuclare. crearea de zone 
denuclearizate în Balcani și în alte 
regiuni.

Faptul că acest ansamblu de pro
puneri s-a bucurat de o înaltă apre
ciere. că au fost reținute și înscrise in 
Documentul final confirmă valabi
litatea și actualitatea lor. justețea 
pozițiilor pe care se situează si 
pe care le susține România în pro
blema dezarmării.

Principalele propuneri din acest

Comunicat polono-etio- 
pian. La Varșovia a fost dat publi
cității oomunicatul privind convorbi
rile polono-etiopiene la nivel inait, 
prilejuite de vizita în această țară a 
lui Mengistu Haile Mariam, președin
tele Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu și al Consiliului de Mi
niștri ale Etiopiei Socialiste. Abor- 
dînd unele probleme ale situației in
ternaționale. părțile și-au exprimat 
dorința de a contribui la instalarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, bazate pe principii democratice 
de egalitate, echitate, libere de discri
minări și exploatare, care să asigure 
tuturor statelor realizarea drepturilor 
lor suverane de a dispune, de bogă
țiile lor naturale. Cele două părți au 
semnat o declarație de prietenie și 
colaborare.

Remaniere ministerială 
în Angola. EreȘeâihteÎQ Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei 
— Partidul Muncii, președintele Re
publicii Populare Angola, Agostinho 
Neto, a semnat o serie de decrete 
prin care procedează la o remaniere 
ministerială, în conformitate cu ho- 
tăririle adoptate în cadrul recentei 
reuniuni extraordinare a Comitetului 
Central al partidului — informează 
agenția Angop. Decretele prevăd de
miterea din funcțiile lor a șapte 
membri ai guvernului. Astfel, în afa
ră de premierul Lopo de Nașcimento. 
au mai fost demiși și viceprim-mi- 
niștrii Jose Eduardo dos Santos, Car
los Rocha și Pedro Van-Dunen.

Comitetul pentru proble
me economice aI AdUdării G<- 
nerale a O.N.U. a adoptat o rezoluție 
prin care cere Programului O.N.U. 
pentru dezvoltare ca. in cooperare 
cu Comisia economică a O.N.U. pen
tru Asia de vest, să treacă la elabo- 

amplu program de măsuri au fost 
reafirmate, dezvoltate și întregite 
in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea solemnă con
sacrată împlinirii a șase decenii de la 
formarea statului național unitar ro
mân. Astfel pe linia dezangajării in 
Europa se înscrie noua propunere pri
vind crearea unei zone demilitarizate 
intre cele două blocuri, ceea ce. fără 
îndoială, ar stimula procesul de des
tindere.

România, președintele ei sublinia
ză că. în momentul de fată, cînd 
cursa înarmărilor continuă și se înte 
țește. cînd la N.A.T.O. s-au luat ho- 
tffrîri de sporire a cheltuielilor mi
litare. se impune să se treacă la ac
țiuni concrete și eficiente ne linia 
dezarmării, a întăririi cursului spre 
destindere. încredere .și colaborare. 
Avîndu-se în vedere că în prezent nu 
se’ conturează un iminent pericol de 
război, nu există motive pentru a se 
merge pe calea sporirii cheltuielilor 
militare, ci. dimpotrivă, este necesar 
să se facă totul pentru a se determi
na un curs spre reducerea acestor 
cheltuieli, sore realizarea unor mă
suri efective de dezarmare. In aceas
tă direcție, un rol primordial revine, 
desigur, țărilor socialiste, câre. prin 
însăsi vocația lov. suit chemate să 
dea dovadă de inițiativă, să deschidă 
căi noi in realizarea obiectivelor 
dezarmării.

In ceea ce o privește.- România, 
unind ea întotdeauna vorba cu fapta, 
oferă un exemplu edificator prin ho- 
tărirea de a nu spori cheltuielile mi
litare peste nivelul prevăzut. Este un 
fapt concret, corespunzător nu numai 
intereselor poporului român, dar și 
intereselor generale ale socialismului 
și păcii. Fără îndoială, orice măsuri 
care nu merg pe calea intensificării 
înarmărilor, ci. dimpotrivă, se Înscriu 
in direcția opririi si reducerii soiralri 
înarmărilor sînt menite să exercite o 
influentă pozitivă, să stimuleze lupta 
popoarelor pentru a determina gu
vernele să treacă la măsuri similare, 
care să creeze condiții f-'vorăbile 
pentru realizarea, nrin eforturi co
mune. a obiectivului fundamental — 
dezarmarea.

Așa cum subliniază documentele 
partidului nostru, așa cum o arată 
faptele. România socialistă este ferm 
hotărită să facă și pe viitor toiul 
pentru a contribui. împreună cu ce
lelalte state socialiste, cu toate for
țele iubitoare de pace, la înfăptuirea 
dezideratului istoric — dezarmarea, 
la edificarea unei lumi a păcii, secu
rității și progresului.

Ion FÎNTÎNARU 

rarea unor proiecte menite* să iden
tifice și să satisfacă necesitățile eco
nomice și sociale ale palestinienilor. 
Rezoluția urmează să fie supusă a- 
probării Adunării Generale.

O.l.Z. : PENTRU O NOUA 
ORDINE ÎN DOMENIUL 

INFORMAȚIILOR
Cu ocazia împlinirii a trei de

cenii de la adoptarea Declara
ției universale a drepturilor 
omului — Organizația Interna
țională a Ziariștilor (O.l.Z.), cu 
sediul la Praga, a dat publici
tății o declarație specială. în 
care, in numele celor 150 000 de 
membri ai săi, iși reafirmă a- 
taș amantul la spiritul și princi- 

' piile acestui important docu
ment. O.l.Z. — in care sint re
prezentate organizații de Ziariști 
din 110 țări — consideră că unul 
din principalele drepturi ale 
omului modern este dreptul de 
a fi informat in mod corect și 
veridic, pentru a putea înțelege 
mai aprofundat marile probleme 
ale lumii contemporane. In a- 
cest cadru, scofind in evidență 
marile decalaje existente in 
lume in ce privește informații
le, inclusiv mijloacele tehnice de 
transmitere a acestora. Organi
zația Internațională a Ziariști
lor se pronunță pentru insti
tuirea unei noi ordini mondiale 
in acest domeniu.

Delegație comercială tur
că în Grecia. ° delesatie alcă
tuita din 15 oameni de afaceri, con
dusă de Sezai Diblan. președintele 
Uniunii camerelor de comerț și indus
trie din Turcia, a plecat intr-o vizită 
de trei zile in Grecia. „Sperăm să 
punem la punct o colaborare econo
mică ,și comercială stabilă, care să 
contribuie la promovarea unor rela
ții prietenești și de bună vecinătate 
între Grecia și Turcia" — a declarat 
presei Sezai Diblan.

Tratative argentiniano- 
Chiliene. Buenos Aires au în
ceput convorbirile intre ministrul ar
gentinian de externe. Carlos Pastor, 
și omologul său chilian. Hernan Cu- 
billos, asupra modalităților de regle
mentare a conflictului dintre Argen
tina și Chile cu privire la delimitarea 
teritorială in zona Canalului Beagle.

ORIENTUL 
MIJLOCIU
• Vizita secretarului de stat al 
S.U.A. în Israel • Convorbiri 

la Paris și Khartum
TEL AV1V 13 (Agerpres). — Secre

tarul de stat al S.U.A.. Cyrus Vance, 
a sosit miercuri la Tel Aviv unde a 
avut convorbiri eu premierul israe- 
lian Meriahem Begin. Au mai parti
cipat' ministrul israelian de externe. 
Moshe Dayan, și ministrul apărării, 
Ezer Weizman.

Purtătorul de cuvint al Departa
mentului de Stat al S.U.A.. George 
Sherman, a precizat că. după convor
birile de la Cairo. Cyrus Vance este 
purtătorul unor „noi idei", menite să 
ajute la depășirea obstacolelor care 
au mai rămas in negocierile de pace 

1 pglpteano-israeliene.

PARIS. — In cadrul vizitei pe care 
o întreprinde la Paris, regele Hus
sein al Iordaniei a avut, marți, o 
nouă întrevedere cu președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing. 
într-o declarație, suveranul hașemit 
a relevat că intre Franța și țara sa 
nu există deosebiri de vederi in ce 
privește problema Orientului Mijlo
ciu. Noi ne pronunțăm pentru o pace 
justa in această parte a lumii, fon
dată pe rezoluțiile 242 și 338 ale Con
siliului de Securitate al O.N.U. Ne 
pronunțăm pentru „o reglementare 
globală a păcii, care să apere intere
sele tuturor părților, inclusiv solu
ționarea justă a problemei poporului 
palestinian".

KHARTUM, — Președintele Repu
blicii Sudan. Gaafar El Nimeiri. l-a 
primit miercuri pe Mohamed Husni 
Mubarak, vicepreședintele Republicii 
Arabe Egipt. După cum informează 
agenția M.E.N.. au fost discutate o 
serie de probleme legate de solu
tionarea pe cale pașnică a. situației 
din Orientul Mijlociu. ‘ In aceeași zi. 
vicepreședintele egiptean a părăsit 
capitala Sudanului, plecind spra 
sultanatul Oman.
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