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PĂDUREA
în dialogul întrecerii cu Borzeștiul, constructorii 

de pe șantierul marii platforme petrochimice Midia-Năvodari

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au primit pe Amintore Fanfani, președintele 

Senatului italian, împreună cu soția

o mare avuție 
națională 

s-o extindem, 
s-o ocrotim 
cu răspundere 
pentru prezent, 
pentru 
generațiile 
viitoare /

Dezvoltarea și conservarea 
fondului forestier — prețioasă 
avuție a poporului — se înscriu 
în centrul preocupărilor parti
dului și statului nostru de gos
podărire judicioasă și valorifi
care superioară a bogățiilor 
naturale ale țării. Cele peste 6 
milioane hectare de păduri, care 
acoperă o treime din teritoriul 
tării noastre, reprezintă una din 
sursele importante de materii 
prime ; aproape nu există ra
mură a economiei naționale care 
să nu utilizeze. într-o formă sau 
alta, lemnul sau alte produse ale 
pădurii. Totodată, trebuie avut 
in vedere rolul ecologic al arbo
rilor. al vegetației în general, cel 
de protecție a mediului înconju
rător. Toate acestea ilustrează 
permanenta și importanta pădu
rii în peisajul natural, economic 
al țării, în viața națiunii noastre.

Ca urmare a măsurilor luate 
pe baza orientărilor definite cu 
claritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in ultimii ani s-au 
făcut progrese Însemnate in ce 
privește dezvoltarea și gospodă
rirea fondului forestier : au fost 
plantate importante suprafețe, 
s-a reușit să se amelioreze efec
tele despăduririlor prădalnice 
practicate în trecut, s-au redus 
volumul masei lemnoase exploa
tate, tăierile iraționale. punin- 
du-se accentul pe valorificarea 
superioară a lemnului. „Progra
mul național pentru conservarea 
si dezvoltarea- fondului forestier 
in perioada 1976—2010“ — pro
gram in care se implet.esc rațiuni 
economice superioare cu răspun
derea și dragostea pentru natura 
și frumusețile acestui pămint — 
asigură practicarea unei silvi- 
culturi intensive, exploatarea ra
țională a pădurilor, astfel incit 
să fie satisfăcute nu numai in
teresele generației actuale, ci și 
ale celor viitoare, conservarea 
mediului înconjurător și păstra
rea frumuseților naturii.

în ultimii ani, pe baza progra
mului amintit s-au desfășurat și 
continuă să se desfășoare ample 
acțiuni de împăduriri, la care 
participă, in afara lucrătorilor 
din silvicultură, zeci de mii de 
cetățeni și. îndeosebi, de tineri, 
în această toamnă s-au plantat 
peste 3 000 hectare, care se adau
gă celor 53 000 hectare realizate 
in campania de primăvară. Zi 
de zi sosesc noi vești care arată 
roadele acestor acțiuni. Astfel, 
silvicultorii din județul Argeș 
au depășit cu 1 300 hectare pla
nul de plantări prevăzut pe pri
mii trei ani ai cincinalului. 
Realizări deosebite in ce pri
vește îndeplinirea si depășirea
(Continuare in pag. a IlI-a)

dau azi o replică de asemenea excelentă:

„Probele la rafinărie 
vor începe cu 10 zile mai devreme 

decît angajamentul asumat"
• Termen inițial de punere în funcțiune: 31 martie 1979 • Angaja
ment asumat în fața secretarului general al partidului pentru începerea 
probelor: 31 decembrie 1978 9 Data începerii lor: 21 decembrie 1978

Ritmuri înalte de muncă, exigentă sporită față de 
calitatea fiecărei lucrări

Foto : Eugen Dichiseanu

într-o discuție pe care am a- 
vut-o ieri dimineață cu tova
rășul Radu Suman, directorul 
Trustului de construcții chi
mice din Midia-Năvodari. a- 
cesta ne-a rugat. în primul 
rind, să transmitem felici
tări oamenilor muncii de 
pe marele șantier al rafină
riei din Borzești. „Sîntem 
profund impresionați de efor
turile lor. de hotărîrea de a 
pune în funcțiune primele ca
pacități cu zece zile înainte de 
termen — ne-a spus el. Vă 
informăm că. la rîndul nostru, 
vom da drumul primului cup
tor de la instalația de disti
lare atmosferică, „inima" ra
finăriei. în ziua de 21 decem
brie. Cu alte cuvinte, vom in- 
cepe probele la rafinăria Mi
dia-Năvodari cu 10 zile in a- 
vans față de angajamentul a- 
sumat. Rețineți Că termenul 
planificat pentru < punerea în 
funcțiune era stabilit la 31 
martie anul viitor. Acest cîș- 
tig de timp, este rezultatul 
direct al măsurilor luate pen
tru buna organizare a lucră
rilor și întărirea disciplinei in 
muncă, al sprijinului primit, 
pe multiple planuri, pe între
gul parcurs al execuției rafi
năriei. Pe șantier au fost a- 
tinse ritmuri de lucru înalte, 
în continuă creștere, lucrările 
au avansat cu rapiditate, ur- 
mărindu-se, totodată. în per
manentă. întărirea exigenței 
fată de nivelul lor calitativ, 
astfel incit fiecare utilaj al 
noii instalații să funcționeze 
ireproșabil, în condiții de si
guranță maximă.

în luna noiembrie, datorită 
măsurilor de care aminteam, 
sprijinului pe căre l-am pri
mit, planul la construcții-mon- 
taj a fost îndeplinit în pro
porție de 208 la sută. Și in
tenționăm să depășim acest 
ritm. în ultima săptămînă au 
fost montate 5 km de con
ducte pe estacade și la sol. au 
fost turnați 5 000 mc de be
toane și începute lucrările de 
definitivare a iluminatului 
exterior. Dar cel mai impor
tant eveniment îl constituie, în 
săptămina care a trecut, por
nirea cazanului de la C.E.T. 
și. imediat. începerea suflări
lor cu abur pe conducte.

în toată această perioadă, 
muncitorii, cadrele tehnice, 
însuflețiți de organizația de 
partid, de exemplul mobiliza
tor al comuniștilor, au muncit

cu dîrzenie și într-o at
mosferă de ordine și discipli
nă, de exigentă pentru calita
te, de care eu însumi, cu o 
destul de îndelungată activita
te de șantier, am rămas adînc 
impresionat.

In zilele care ne mai des
part de începerea probelor 
la rafinărie vom termina lu
crările la instalațiile electrice, 
montajul și probarea aparatu
rii de automatizare, verifica
rea ultimelor reactoare sub 
presiune și vom continua ro
dajul mecanic al utilajelor. 
Pentru intrarea în probe a pri
mului cuptor nu ne lipsește, 
practic, nimic. Dispunem de 
toate utilajele, ca și de utili
tățile necesare".

Tovarășul Constantin Roncca, 
directorul noului combinat pe
trochimic. considerat ca fiind 
„ochiul" cel mai exigent de 
ne șantier, confirmă si subli
niază cele relatate de directo
rul trustului de construcții.

— Se muncește cu multă 
energie, zi si noapte, fără 
întrerupere. Toți oamenii șițit 
.prezenți la posturile lor, nici 
o lucrare, nici un amănunt nu 
este lăsat la o parte. Am cer
titudinea că vom reuși să înce
pem probele, așa cum ne-am 
propus, cu 10 zile înainte tie 
angajamentul asumat in fata 
secretarului general al parti
dului. Vorbind despre efor
turile constructorilor și mon- 
torilor. ale lucrătorilor din 
celelalte unități de construc
ții de pe șantier, n-aș vrea 
să fie uitată nici o clipă 
contribuția hotărît.oare la a- 
ceastă reușită a furnizorilor 
noștri, care ne-au asigurat u- 
tilajele și materialele ne
cesare cu un apreciabil avans 
fată de contracte. Apreciem 
spiritul de solicitudine si 
promptitudinea manifestate de 
marile colective muncitorești 
ale iâjtreorinderilor bucureșt.e- 
ne „Automatica", de elemente 
de automatizare. „Grivita Ro
sie". de întreprinderile de 
utilai chimic din Ploiești, de 
utilaj tehnologic din Buzău și 
altele. în același timp, ne adre
săm întreprinderii bucurestene 
de pompe si întreprinderii de 
utilaj chimic din Făgăraș cu 
rugămintea de a livra urgent 
30 de pompe și, respectiv, ulti
mele cantități de fitinguri de 
care avem nevoie.

Cristian ANTONESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit, joi după-amiază. pe 
Amintore Fanfani, președintele Se
natului Republicii Italiene, împreu
nă cu soția, Mariapia Fanfani, care 
fac o vizită în țara noastră, la invi
tația Marii Adunări Naționale.

A participat tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale.

A fost de față Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

în numele său și al soției, Amintore 
Fanfani a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru primire, pentru po
sibilitatea oferită de a revedea Româ
nia, pentru calda ospitalitate cu care 
au fost întîmpinați in timpul șederii 
în țara noastră.

în cursul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție că relațiile tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre ță
rile noastre au cunoscut in ultimii 
ani o evoluție ascendentă și rodnică, 
evoluție puternic stimulată de vi
zita oficială pe care șeful statului 
român a făcut-o în Italia, de impor
tantele acorduri și înțelegeri stabili
te cu ocazia dialogului româno-ita- 
lian la nivel înalt. Totodată, s-a a- 
preciat că există premise favorabile

pentru amplificarea în continuare a 
raporturilor bilaterale, manifestîn- 
du-se dorința comună de a se fruc
tifica cît mai deplin și mai eficient 
aceste posibilități, de a se extinde 
și aprofunda colaborarea între Româ
nia și Italia, pe plan politic, pe tărîm 
economic și tehnico-științific, în sfe
ra culturii și în alte domenii de acti
vitate. A fost evidențiată contribu
ția însemnată pe care parlamentele 
celor două țări sînt chemate să o 
aducă la întărirea colaborării fruc
tuoase dintre România și Italia, la o 
mai strînsă apropiere între popoarele 
român și italian, în folosul și spre 
binele lor, al cauzei cooperării și 
înțelegerii între națiuni.

întrevederea a prilejuit un schimb 
de vederi în probleme esențiale ale 
actualității politice internaționale. în 
acest cadru a fost relevată necesita
tea intensificării eforturilor pentru 
realizarea unei securități reale și a 
unei largi cooperări în Europa, pentru 
transpunerea efectivă în practică, ca 
un tot unitar, a prevederilor Actului 
final al Conferinței de la Helsinki, 
pentru pregătirea temeinică a reuniu
nii de la Madrid din 1980. S-a arătat 
că asigurarea unei păci trainice pe 
continentul nostru impune, ca o con
diție^ hotărîtoare. încetarea cursei 
înarmărilor, trecerea la măsuri fer
me. concrete, de dezangajare milita

ră, de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară.

în același timp, s-a considerat că 
trebuie făcut totul pentru continua
rea și consolidarea cursului spre des
tindere în viata internațională, acțio- 
nindu-se pentru stingerea focarelor 
de tensiune și conflict care mai dăi
nuie în diferite zone ale globului, 
pentru renunțarea la confruntări mi
litare între state, pentru promovarea 
pe scară largă a tratativelor politice, 
pașnice, ca unic mijloc de soluționare 
a problemelor litigioase.

A fost reliefată, totodată, necesita
tea lichidării fenomenului subdezvol
tării și instaurării unei noi ordini e- 
conomice internaționale, care să asi
gure progresul mai accelerat al tu
turor statelor, și in special al celor 
rămase în urmă, precum și stabilita
tea economică mondială.

S-a subliniat că problemele com
plexe ce preocupă omenirea nu pot fi 
rezolvate decît cu participarea tutu
ror țărilor, indiferent de mărimea 
sau orînduirea lor socială. A fost e- 
vocat rolul important ce revine par
lamentelor în făurirea unei lumi mal 
bune și mai drepte, în înfăptuirea 
năzuințelor de pace, libertate, inde
pendență și progres ale popoarelor.

întrevederea a decurs intr-o atmos
feră de caldă cordialitate și prietenie.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul special al Televiziunii franceze - T. F. 1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român,, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit.

joi dimineața, pe Lion Zitrone, tri
mis special al Televiziunii franceze — 
T.F. 1.

La primire a luat parte Ion Cum-

pănasu. director general al Agenției 
române de presă — Agerpres.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru Televiziunea franceză.

Industria județului Olt a îndeplinit planul 

pe primii trei ani ai cincinalului
Oamenii muncii din industria ju

dețului Olt au îndeplinit planul pro
ducției industriale pe primii 3 ani ai 
cincinalului. Pînă la finele anului, 
industria județului Olt va da in plus 
economiei naționale o producție in
dustrială în valoare de circă un mi
liard lei. concretizată în realizarea a 
5 000 tone aluminiu primar și alte 
aliaje, a 7 000 tone cocs petrol calci
nat. a unor mașini agricole si insta
lații destinate irigațiilor in valoare 
de 183 milioane lei. a peste 1 000 tone 
conserve din fructe, a unor garnituri

de mobilă in sumă de 26 milioane lei 
și altele.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean Olt al 
P.C.R., se spune : Zecile de mii de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și fa
miliile lor vă exprimă recunoștința 
lor fierbinte, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru sprijinul 
acordat în permanență acestui județ, 
care. în decurs de numai zece ani. a 
reușit să atingă astăzi o producție a- 
nuală industrială de peste 18 miliar

de lei. față de 2,7 miliarde lei, cît a 
fost în 1968, și care în perspectiva vi
itorilor ani se va număra printre 
județele țării cu o mare pondere in
dustrială.

Pentru tot ceea ce ați făcut și fa
ceți pentru noi. pentru întregul po
por. vă mulțumim din suflet, tovarășe 
Ceaușescu. și vă dorim multă sănă
tate și viață lungă, pentru binele și 
fericirea neamului românesc, și ne 
angajăm să nu precupețim nimic 
pentru înfăptuirea mărețelor obiecti
ve ce ne stau în fată.

Înalta valoare umanistă 
a științei

în cuvîntarea rostită cu ocazia 
inmînării Medaliei de aur „Norbert 
Wiener" de către Organizația mon
dială pentru sisteme generale și ci
bernetică, secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
făcut o admirabilă pledoarie pentru 
legătura dintre știință* și umanism - 
imperativ al civilizației contempo
rane. Adresindu-se oamenilor de 
știință din întreaga lume, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu exprima speranța 
„că ei vor acționa pentru ca descope
ririle. activitatea de cercetare și de 
creație, știința, in general, să nu mai 
servească războiului și distrugerii a 
ceea ce a creat de-a lungul mileniilor 
omenirea, ci să servească numai și 
numai progresului, bunăstării, liber
tății și fericirii popoarelor, ale fie
cărui om“. Această chemare către 
pace, știință și umanism prefigurea
ză viitorul omenirii întemeiat științi
fic. umanist și filozofic.

Umanismul își va continua înflori
rea și prin aprofundarea de către 
știință a cunoașterii naturii omului, a 
arhitecturii sale psihologice in ranort 
cu el însuși și cu procesele sociale. 
De fapt, nu se poate vorbi de un uma
nism științific, ci numai de un uma
nism care tine seama de demersul 
științific. Tocmai această legătură cu 
știința caracterizează umanismul so
cialist.

Istoria culturii românești a debutat 
în epoca modernă și prin chemarea 
adresată științei de a lumina poporul. 
Școala ardeleană, in special Gheorghe 
Șincai, și centrul cultural de la Rim- 
nic preconizau introducerea științei in

scopuri culturale, Gheorghe Lazăr și 
Gheorghe Asachi urmăreau, prin 
cultura științifică, și pregătirea pen
tru viața practică. Formularea lui Ti- 
motei Cipariu „a omului fericire mai 
înaltă e împreunată cu a lui raționa
litate mai mare" reflectă o îmbinare 
dintre fericirea ca atribut al uma-

Prof. dr. ing.
Mihai DRĂGĂNESCU 

membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România

nismului și raționalitatea ca atribut 
al științei.

în secolul trecut, cultura română 
primește impulsuri puternice prin 
Tit'u Maiorescu, care elaborează o 
teorie a construcției culturale in 
scopul eliminării nedezvoltării cultu
rale, prin înființarea Academiei Ro
mâne. precum și prin ideile unor gin- 
ditori ca Dionisie Pop Marțian. Petre 
Aurelian. Alexandru Xenopol ș.a., care 
ridicau problema industrializării ță
rii. Pînă la sfirșitul celui de-al doi
lea război mondial știința și tehnica 
s-au dezvoltat fără o impulsionare 
teoretică generală, dar cu un număr 
remarcabil de oameni de știință des
chizători de drumuri în domeniile lor 
de specialitate. Nu sînt puțini cei 
care au încercat să depășească din 
punct de vedere teoretic sau critic 
domeniul lor strict de specialitate

pentru a desprinde o concepție ge
nerală socială asupra științei sau a 
determina o politică a științei. Unul 
dintre aceștia a fost biologul Emil 
Racoviță, care sugera modele de or
ganizare a institutelor de cercetare 
și susținea că acestea „trebuie să 
aibă in program nu numai știința 
pură, ci și aplicarea ei". Ștefan Odo- 
bleja. acest important precursor al 
ciberneticii, care dezvolta incă din 
anii 1937—1939 o gindire cibernetică 
generalizată. denumită de el legea 
reversibilității, pe care nu a avut 
posibilitatea și condițiile s-o trans
forme într-o știință deplină, scria 
pagini de o neasemuită frumusețe 
referitoare la cercetare și creație.

Desigur, va trebui studiată cu 
atenție gindirea oamenilor de știință 
români asupra științei în general, 
dincolo de fruntariile anumitor do
menii, pentru a desprinde curente 
ale gindirii cu implicații mai largi 
economice, sociale, culturale.

După 23 August 1944 au loc însă 
schimbări radicale, începe o dezvol
tare a institutelor de cercetare, o 
creștere a numărului oamenilor de 
știință, dar o concepție asupra rolu
lui științei în societatea noastră avea 
să se constituie treptat prin teoriile 
elaborate în țara noastră asupra con
struirii socialismului in condițiile re
voluției științifice și tehnice contem
porane. Din anul 1965. conducerea 
partidului a trecut la stabilirea unei 
politici în domeniul științei care a 
îmbogățit valoarea științei in țara
(Continuare în pag. a IV-a)

De la prima șarjă „de Zalău" încoace...
...a urmat perioada dezvoltării în ritmuri accelerate 
a unui județ tînăr, care în mai puțin de un deceniu 

și-a sporit de 15 ori producția industrială
La intrarea în Zalău, 

între gara nouă și 
autogară, șoferul cursei 
de dimineață anunță 
zilnic o stație : „Podul 
lui Mihai — Platfor
mă 1“ Se vede bine că 
pasagerii cunosc locul 
unde se află, sînt pre
gătiți de coborîre. Aș
teaptă totuși anunțul 
șoferului, apoi se scurg 
pe ușile autobuzului, 
in albastrul încă cețos 
al dimineții, spre hale
le industriale.

„Podul lui Mihai — 
Platformă !“ De aici 
începe Zalăul zilelor 
noastre, oraș semimile- 
nar pe meleagurile 
românești ale Sălaju
lui.

Pietoni prin Zalăul 
de azi. Atenți la frea
mătul din jur. la viața 
și munca oamenilor cu 
adevărat stăpîni pe 
destinul lor. „O moară 
țărănească în fostul 
capăt al străzii Cras- 
na ; un atelier meca
nic, o fabrică de cără
midă și... Și, cam asta 
era zestrea noastră 
„industrială" — ne 
spune tovarășul Horea

Petrușan, secretar al 
Comitetului orășenesc 
Zalău al P.C.R.

Au fost construite 
primele blocuri „ca la 
București sau la Cluj - 
Napoca de înalte". In 
1968, în asemenea 
blocuri noi locuiau cir
ca 500 de oameni din 
populația de 15 170 lo
cuitori ai așezării. Oa
menii Zalăului au că
pătat și ei gustul în
noirii. întrebați-1. de 
pildă. pe maistrul 
Grigore Cherecheș 
cum s-a simțit în 1968. 
cind a elaborat prima 
șarjă de fontă „de Za
lău". în fostul atelier 
mecanic. De la acest 
eveniment a trecut, 
uite, un deceniu. Un 
deceniu care și aici s-a 
măsurat in împliniri 
fără precedent, care a 
operat prefaceri de 
structură in Zalău. în 
întregul județ. Sînt 
roade ale politicii ști
ințifice a partidului 
nostru, de dezvoltare 
armonioasă a forțelor 
de producție pe întreg 
teritoriul țării, de în
florire a tuturor loca

lităților, de civilizație 
și bunăstare, temelia 
adevăratei egalități in
tre toți fiii patriei.

Practic, platforma 
industrială a Zalăului 
a început să se contu
reze în 1968, odată cu 
primă șarjă de fontă 
elaborată, cum amin
team mai sus, de meș
terul Grigore * Chere
cheș, în fostul atelier 
mecanic care se pre
gătea să devină fabri
că de robineți. Astăzi, 
produsele acestei uni
tăți sînt cunoscute nu 
numai în întreaga ța
ră, ci și în numeroa
se țări cu tradiție 
industrială. Tot in 
urmă cu un deceniu 
s-au pus temeliile în
treprinderii de ar
mături industriale din 
fontă și oțel, între
prinderii de conduc
tori emailați, ale celei 
de produse ceramice, 
filaturii de bumbac, 
întreprinderii de pre
lucrare a lemnului. 
Astăzi, toate funcțio
nează din plin. Ceea 
ce a determinat Za
lăul să-și sporească 
producția industrială

de 15 ori în mai puțin 
de 10 ani. In această 
așezare, ca de altfel 
în intregul județ, s-a 
format un detașament 
proaspăt și puternic 
al clasei muncitoare. 
Numai in industria o- 
rașului. care număra 
in urmă cu zece ani 
1 200 muncitori, lu
crează acum peste 
16 000. Mii de oameni 
deci care s-au des
prins de preocupări 
tradiționale și au pă
șit pe drumul indus
triei. Mii de oameni 
care n-aveau o profe
sie. o calificare și care 
astăzi minuiesc cu si
guranță utilajele mo: 
derne. Mii de oameni 
care își orinduiesc 
altfel viața, munca 
decît generațiile îna
intașe. sub semnul 
unor exigențe sporite, 
în condiții sociale din 
ce în ce mai prielnice 
dezvoltării aptitudini-

Laurențiu DUȚA 
loan MUREȘAN

(Continuare 
in pag. a Il-a)

Noi capacități 
de producție

' formațiile trusturilor și între
prinderilor specializate ale Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale — principalul realizator al 
planului de investiții al țării — 
au predat, de la începutul anului 
și pînă acum, beneficiarilor din 
industrie și agricultură mai 
mult de 280 de noi obiective și 
capacități de producție. Din a- 
cestea, 18 au fost introduse în 
circuitul productiv in avans față 
de prevederi. 8 dintre ele fiind 
prevăzute să-și înceapă activita
tea in anul 1979.

Astfel. în această perioadă au 
fost puse in funcțiune 24 de ca
pacități metalurgice. 102 — în in
dustria construcțiilor de mașini. 
13 in economia forestieră și ma
terialelor de construcții si 31 in 
industria ușoară.

Cărbune 
peste prevederi

Desfășurind o susținută acti
vitate pentru sporirea randa
mentului in subteran, colectivul 
întreprinderii miniere Lupeni, 
cea mai mare exploatare de 
cărbune cocsificabil din Valea 
Jiului, a extras zilnic, de la in- 
ceputul lunii decembrie, cite 180 
tone de cărbune peste preve
deri. Succesul acesta este rezul
tatul unei mai bune organizări a 
producției si a muncii, ăl perfec
ționării tehnologiilor de lucru, 
extinderii mecanizării lucrărilor 
grele, preocupării perseverente a 
formațiilor de lucru pentru în
treținerea in bune condiții a uti
lajelor din dotare.
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In curînd, secundele revelio
nului vor bate cumpăna anilor. 
In clipele acelea, moș Ion Pe
riau din satul Rusenii Vechi, co
muna Holboca. județul Iași, va 
intra în cel de-al 103-lea an 
de viață. Este sănătos și încă 
muncește, împletind mături din 
paie de sorg.

— Aiasta. taică, adică munca, 
a fost marele secret al vieții 
mele — ne-a spus el. Am 
fost și agricultor, și lemnar, șt 
fierar. Cind aveam nițică vre
me slobodă, îmi plăceau vină- 
toarea și pescuitul...

De la copiii săi — astăzi 
bătrini venerabili — am aflat și 
alt „secret" al longevității tată
lui lor : cumpătarea. Nu 
plăcut mâncărurile grase, 
făcut abuz de băuturi tari.

In pragul trecerii spre ~ .
103, îi dorim mulți ani înainte, 
cu sănătate !

i-au 
n-a

cifra

I
I

La bună 
revedere!

I
„Mă numesc Florea Dumitres

cu, sint din Constanta, 
tileriei nr. 2. Vă rog să 
tați să-l găsesc pe un 
marad de arme din

I
i
I
i
I
I
I

str. Ar
mă aju- 
fost ca- 

. . timpul
războiului, care mi-a dat tot a- 
jutorul să înving atitea greutăți, 
să scap cu viată și să mă întorc 
să-mi cresc copiii. Nu Știu prea 
multe lucruri despre acest om, 
decit că se numește Constantin 
Berbece și că lucrase ca bucătar 
prin București".

După cum ne informează 
maiorul Corneliu Dragnea. de la 
serviciul evidența populației al 
Milifiei municipiului București, 
imediat după primirea scrisorii 
au început investigațiile de ri
goare și în numai citeva zile 
cel căutat a fost găsit, reamin- 
tindu-și, la rindu-i, de constăn- 
țean, bucuros să-l intilnească. 
Răspunsul trimis acestuia, zilele 
trecute, de către organele de mi
liție, se încheie astfel: „Vă do
rim o revedere cit mai plăcută".

I
I
I
I
I
i
i

Vînători 
fără pușcă

Se spune că sint vînători care 
trag cu pușca • de se sperie șt 
copacii, dar nu ochesc nimic, și 
vînători fără 
In rindurile
se
Sălaj.
mă pentru prinderea unor 
mistreți vii și nevătămați, 
și-au pus puștile-n cui și min
tea la contribuție, cum să facă 
și să dreagă. Pină la urmă au 
meșterit niște capcane ingenioa
se, de care mistreții habar 
n-aveau, că altfel nu dădeau 
buzna in ele.
acum 
treți dolofani așteaptă 
de... transfer într-o zonă 
județul Dîmbovița.

pușcă dar care... 
celor din urmă 

și silvicultorii dinnumără
Primind . comandă fer- 

pentru 
vii

mistreții 
altfel nu

Așa se face că 
nu mai puțin de 9 mis- 

or dinul 
din

I
I
I
!
I
I
I

Sus 
ștacheta!
*

După apariția in rubrica noas
tră a relatării despre un record 
in producția de lapte realizat la 
I.A.S. Zorleni (Vaslui), iată că sa 
înscrie la... concurs Asociația eco
nomică intercooperatistă pentru 
creșterea vacilor de lapte din 
Negrești, același județ. Ce vrea 
respectiva asociație ? Vrea să 
arate că, de fapt, adevărata re
cordmană este o joiana de-a lor. 
Altfel spus, trebuie să ridicăm 
acum ;
11 254 litri 
face parte din .. .
de echipa condusă de Vasile 
Topor, tn ce ne privește, am fi 

sus

ștacheta de la 10 000 la 
lapte ! Performera 

lotul îngrijit

I
bucuroși să ridicăm și mai 
ștacheta.

I
I
I
I
i
i
I
I
I

I

„Caprele" 
de pe Sabar

Faptele s-au petrecut întoc
mai ca in povestea cu cele două 
capre care voiau să treacă pun
tea și n-aveau loc una de alta. 
Numai că in intimplarea de 
fată, „caprele" sint... autotraile- 
rul 32—B—7577 condus de Du
mitru Ștefan, care circula pe 
ruta București — Giurgiu, și au
tobuzul 34—B—4040, condus de 
Ion Saluparu. care mergea in 
sens invers, iar „puntea" era 
podul de peste, riul Sabar. Șo
ferul de pe autotrailer avea 
prioritate, celălalt intrase pe 
pod și iși continua drumul. 
Amândoi „băieții" erau din cale- 
afară de ambițioși. Primul îna
inta, al doilea nu se oprea. Ne- 
fiind loc pentru amândouă „ca
prele", s-au tamponat. Rezulta
tul : geamuri sparte, aripi turti
te și sute de mașini adunate si 
stafionate de-o parte și de alia 

.............. oare 
două

I
a podului. Să fi uitat 
cei doi povestea cu cele 
capre ?

I
I
I
I
I

Tocmai el...
Stația Fărcașele, de pe raza 

Regionalei Căi Ferate Craiova. 
Un manevrant a făcut o 
imprudență surprinzătoare pen
tru un ceferist care știe cit. 
de periculoasă este urcarea in
tr-un tren aflat in mișcare, tn- 
cercind și el să suie, din mers, 
pe scara unui vagon, a alunecat 
și a căzut, fiind lovit de scara 
vagonului următor. Accidentatul 
a fost dus de urgentă la spital. 
Deși promptă, intervenția medi
cului n-a mai putut fi salva
toare.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprifinul corespondenților 
..Sein teii*'
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LA ȘCOALA
SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Cercurile de nemembri de partid - expresie 
permanente ale organizațiilor de partid

A trecut aproape un an de cînd, 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pe lingă fiecare co
mitet de partid sau birou al 
organizației de bază s-a constituit 
un cerc de nemembri de partid, ex
presie a legățurilor tot mai strînse 
ale partidului tu masele largi de oa
meni ai muncii. Prin adoptarea aces
tei măsuri, organele și organizațiile 
de partid beneficiază de un sprijin 
substanțial în soluționarea probleme
lor ce le stau în față, după cum, pe 
această cale, se intensifică activita
tea de educație comunistă, de însu
șire a spiritului revoluționar, parti
nic de către oamenii muncii care nu 
au calitatea de membru de partid. 
Cum s-a acționat în județul Botoșani 
pentru transpunerea în viață a aces
tei importante hotărîri a Plenarei 
din martie a C.C. al P.C.R. ? — iată 
întrebarea cu care a început convor
birea noastră cu tovarășul Gheorghe 
Ghinea, secretar al comitetului jude
țean de partid.

— Antrenind Întregul activ jude
țean de partid, precum și cel din mu
nicipiu. orașe și comune, am inclus 
în cercurile de nemembri de partid 
— pe baza acordului și dorinței lor — 
oameni ai muncii cu inalte trăsături 
etice și morale, fruntași în produc
ție, in activitatea obștească, cultural- 
educativă, în general oameni care 
posedă o anumită experiență în mun
ca politică. Vom căuta ca, pe cît po
sibil, aceștia să nu fie antrenați și în 
alte munci, creindu-se astfel condi
țiile unei participări efective și efi
ciente la acțiunile inițiate de organi
zațiile de partid. Sub raport numeric, 
în județ au . fost constituite 1 029 
cercuri ale nemembrilor de partid, 
totalizînd aproape 22 000 de oameni 
ai muncii. S-a asigurat, practic, cite 
un asemenea cerc pe lingă fiecare 
comitet de partid sau organiza
ție de bază, numărul oamenilor 
muncii cuprinși in cercuri stabilin- 
du-se in funcție de numărul mem
brilor organizației de partid respec
tive. de mărimea colectivelor în care 
s-au constituit. în cercurile nemem
brilor de partid din unitățile indus
triale. de construcții și transporturi, 
muncitorii reprezintă 90—93 la sută ; 
femeile au o pondere de 46.5 la sută.

— Cum este organizată activitatea 
practică a acestor cercuri ?

— Premisa de la care s-a pornit a 
fost aceea de a determina fiecare 
comitet și birou de partid să înțelea
gă că dacă aceste cercuri vor fi con
duse competent, continuu mobilizate 
și activizate, aceasta va veni direct 
în sprijinul propriei munci, al înde
plinirii obiectivelor ce le stau în față. 
Nu ne-am limitat la o simplă trans
mitere de sarcini, ceea ce ar fi dat

un aspect formal, 
ci am discutat în 
nizațiile asupra metodelor și modali
tăților pe care să Ie folosească în 
crearea și activizarea cercurilor, pen
tru cuprinderea, în planurile proprii 
de muncă, a unor acțiuni concrete ale 
acestora. Evident, sînt numeroase 
sarcinile la solutionarea cărora pot 
și trebuie să fie atrase cercurile ne
membrilor de partid : în industrie — 
și nu numai aici — aplicarea noului 
mecanism economico-financiar ; în 
construcții — generalizarea acordului 
global. economisirea materialelor, 
îmbunătățirea calitativă a lucrărilor: 
în agricultură — participarea bine or
ganizată a întregii populații sătești la

birocratic acțiunii, 
amănunt cu orga-

în județul Botoșani
lucrările de sezon, creșterea produc
țiilor în sectoarele vegetale și zooteh
nie ș.a. De altfel, participarea oame
nilor muncii din aceste cercuri la 
unele plenare de comitet sau adunări 
generale, atragerea lor la activitatea 
unor colective nu numai că și-au 
dovedit eficiența, dar au fost în mă
sură să și contureze o experiență în 
acest domeniu. Aș remarca, bunăoa
ră, rezultatele bune înregistrate pînă 
acum de comitetele de partid de la 
I.U.P.S., I.M.A.I.A. și întreprinderea 
textilă „Moldova" din Botoșani sau 
de acelea din comunele Ștefănești, 
Avrămeni, Santa Mare, Bucecea, Ri- 
piceni, Trușești ș.a., unde colective 
formate din membri și nemembri de 
partid au trecut la soluționarea unor 
probleme ale producției (precum și 
la efectuarea unor studii, controale 
etc.), ia antrenarea în activități cul
tural-educative a celorlalți muncitori 
sau țărani cooperatori. Pe de altă 
parte, în rîndul celor ce compun 
cercurile nemembrilor de partid s-a 
și creat o puternică opinie în favoa
rea ridicării continue a nivelului po
litic și ideologic, de cultură generală. 
Iată, 9 088 de oameni ai muncii ce 
compun cercurile de nemembri de 
partid au solicitat ca, începind cu a- 
ceastă toamnă, să participe la învă- 
țămintul politico-ideologic sau la 
cursurile universităților politice și 
de conducere existente în județ. Alți 
1100 — îndeosebi țărani cooperatori 

— au cerut să li se acorde posibili
tatea continuării studiilor la cursuri
le treptei I de liceu. Folosim nume
roasele mijloace de care dispunem

DE LA PRIMA ȘARJA
(Urmare din pag. I)

in 
teh- 
tevi 
fa- 

cen-

lor, personalității lor. Și ritmurile dez
voltării Zalăului sint din ce în ce 
mai trepidante. Platforma indus
trială, de pildă, continuă să se dez
volte. își pregătesc intrarea 
funcțiune alte întreprinderi ale 
nicii de vîrf, cum sint cea de 
fără sudură, cea de anvelope, 
brica de țesături subțiri tip in, 
trala termoelectrică...

Privit de pe balconul modernului 
hotel „Porolissum" orașul pare o 
pădure de macarale. Printre acestea 
se văd multicolorele blocuri ale 
cartierelor „Bărnuțiu' 
prezent, populația întregului 
din 1968 locuiește în 
noi. Iar autocamioanele 
oprite în fața blocurilor 
constituie o noutate.

Harta „cincinalului de 
laiului, care pășește spre o producție 
industrială de cel puțin 10 miliarde lei 
pînă. in 1980. potrivit sarcinilor stabi
lite de Congresul al XI-lea al parti
dului. continuă să se îmbogățească. 
Ne aflăm pe vastul teritoriu unde se 
ridică halele întreprinderilor de țevi 
fără sudură, anvelope, centrala termo
electrică. țesături subțiri tip in... Este 
ora prînzului. dar nici directorul 
grupului de șantiere, tovarășul Simion 
Ordean. nici secretarul comitetului de 
partid, Horea Nechita, nici adjunc
tul Ioan Radu, nu-s de găsit. „Sînt 
la coș", ne spune cineva, arătindu-ne 
cu mina spre turnul uriaș, deasupra 
căruia incepă să fluture un steag roșu. 
Coșul de fum, de 160 metri, al cen
tralei termoelectrice, cel mai inalt 
punct din Sălaj, a fost terminat cu 12 
zile, mai devreme. Notăm o remarcă a 
dulgherului Tolnay Andrei si 
nerului Vasile Rotaru : „Am 
și pe asta".

— Sint prieteni nedespărtiti

multicolorele blocuri 
i“ și „Păcii". în 

Zalău 
apartamente 

cu mobilă, 
noi nu mai

aur“ al Să-

a ingi- 
făcut-o

__________________ de cînd 
ti știu — ne spune loan Radu, căruia 
îi dăm. în sfîrsit. de urmă. Unul e 
maghiar, celălalt român, lucrează îm
preună pe șantier, din 1968. Asemenea 
prietenii intilnesti aici la tot pasul : 
Ioan Opris si Petkes Alexandru — 
dulgheri. Teofil Văsăliut și Soos Iosif

— lăcătuși etc. Români, maghiari, 
germani — vorbind împreună aceeași 
minunată limbă a muncii libere.

Bătrinul Ștefan Cretiu, de 91 de ani, 
din comuna învecinată Hereclean, 
„traduce" acest mare adevăr prin 
două versuri ale unui cîntec vechi de 
prin partea locului : „Dragu mi-i să 
pretineșc / Cu omu’ care muncesc". 
Este un cîntec pe care-1 „horeau" a- 
desea. la început de veac, flăcăii — 
români si maghiari, laolaltă, Bătrî- 
nul. azi pensionar al C.A.P.. a fost 
în tinerețe poștaș. A cutreierat satele 
din jur. le știa păsul la toți. „Comu
niștii — obișnuiește el să spună — 
ne-au învățat să ne așezăm viata cu 
dreptate. în frăție".

Ne povestește acum de copiii Iui, 
oameni cu nepoți, cu stare. Ne vor
bește despre oamenii comunei. Nici 
o casă veche n-ai să fnai afli pe aici. 
Tot noi. mari si frumoase, cu aparate 
de radio, televizoare, cu mobilă. „Păi 
cu așa cîștiguri da, se poate. E drept, 
pămîntul ascultă azi de oameni. Vu
iește de mașini de cînd se ia zăpada 
pină toamna tîrziu".

...Am urcat „Dealul lui Mihai", la 
monumentul mindru reprezentind cele 
trei tări-surori alipite pentru totdeau
na într-un sublim avint spre înălțimi. 
Citim inscripția : „Aici, la 3 august 
1601. ostile conduse de marele voievod 
Mihai Viteazul au cucerit o strălucită 
victorie în lupta pentru apărarea uni
tății tuturor românilor, pentru liber
tate si neatirnare.

Inaugurat în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia".

Jos, în vale, se vedeau ante
nele de televizor de pe casele mari 
ale Guruslăului și Herecleanului, cu 
clădirile școlilor, dispensarului, sediul 
C.A.P. Iar spre Zalău, fluturînd — 
steagul roșu, pe cel mai înalt turn al 
județului, mai departe, acoperișurile 
sclipind în amurg ale halelor indus
triale. orașul ca o cetate policromă.

Repere vii ale istoriei venite de de
parte. pină-m zilele noastre : repere 
vii ale PREZENTULUI SOCIALIST.

se
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Analiza 
a dat roade

Pentru verificarea 
unei scrisori, referi
toare la modul in care 
sint gospodărite mij
loacele, materiale, e- 
nergia electrică și 
combustibilul, comite
tul de partid de la 
Combinatul de lianți 
și azbociment — Aleșd 
a constituit un colectiv 
din membrii activului 
său de bază. în răs
punsul trimis redac
ției. vizat de Comite
tul județean Bihor al 
P.C.R.. se menționea
ză că. in urma cerce
tărilor efectuate la 
fata locului, s-au gă
sit utilaje la care, din 
cauza lipsei garnituri
lor și a etanșeității, se 
produc pierderi de 
ulei ce nu pot fi re
cuperate. S-a consta
tat. totodată, că unele 
benzi transportoare și

mori de ciment nu 
funcționează la în
treaga capacitate, con- 
sumind inutil curent 
electric.

în urma analizei în
treprinse, la nivelul 
combinatului a fost al
cătuit un colectiv de 
specialiști care. îm
preună cu șefii de a- 
teliere și ai celorlalte 
compartimente, a ve
rificat stadiul indeplir 
nirii programelor în
tocmite la fiecare Ioc 
de muncă în vederea 
mai bunei gospodăriri 
a materialelor și ener
giei. completîndu-le 
cu noi măsuri de în
lăturare a oricărei for
me de risipă. De ase
menea. comitetul de 
partid din combinat a 
recomandat birourilor 
organizațiilor de bază 
ca problema economi
sirii materialelor și e- 
nergiei de orice fel să 
constituie obiect de a- 
naliză în cadrul adu
nărilor generale de

partid, iar în ședințele 
săptămînale cu facto
rii de răspundere din 
fiecare atelier să se 
urmărească încadrarea 
în planul de cheltuieli 
de producție. în Ace
lași timp, consiliul de 
control muncitoresc 
din unitate este angre
nat intr-o seamă de 
acțiuni concrete ce vi
zează reducerea con
sumurilor și cheltuie
lilor materiale.

Receptivitate 
cu... întîrziere
Neculai Cazacii, pre

ședintele asociației lo
catarilor din blocurile 
Al — A2, Bl — B2 de 
pe strada Nicolae Băl- 
cescu nr. 46 din Galați, 
a semnalat intr-o scri
soare că deși locatarii 
au solicitat, în repeta
te rinduri, conducerii 
O.J.C.V.L. să-i spriji
ne în remedierea de-

a legăturilor strinse,
cu oamenii muncii
pentru a asigura pregătirea politică, 
de cultură generală, profesională, o 
educație comunistă la nivelul exi
gențelor actuale a celor din cercurile 
nemembrilor de partid. De altfel, din 
cei aproape 800 de oameni ai muncii 
primiți în ultimele luni în rînduri'.e 
partidului, peste 300 provin din aces
te cercuri.

— Pe teren, în cîteva localități și 
unități economice, am întîlnit și une
le aspecte de formalism...

— E adevărat, nu toate organele și 
organizațiile de partid din județul 
nostru s-au preocupat în aceeași mă
sură de aplicarea în practică a indi
cațiilor primite și, mai ales, de an
trenare^ la muncă a cercurilor de 
nemembri de partid. în unele comune 
— Mitoc, Călărași, Copălău, Văculești 
și Drăgășeni — controalele efectuate 
de către membrii secretariatului, ai 
biroului și de instructorii comitetului 
județean au arătat că acestea existau 
mai mult pe hîrtie. De altfel, comi
tetele comunale de partid amintite 
au dovedit lipsuri și în alte domenii 
ale activității, ceea ce a determinat 
secretariatul comitetului județean de 
partid să se ocupe mai îndeaproape 
de sprijinirea lor.

— Ce măsuri s-au adoptat pentru 
ca toate cercurile de nemembri de 
partid să fie active ?

— Cunoaștem la ora actuală modul 
cum se desfășoară această activitate 
în toate comitetele de partid și orga
nizațiile de bază din județ. Au fost 
reținute atît 'experiența pozitivă, cît 
mai ales aspectele negative, ele ur- 
mînd să fie examinate în secretaria
tul comitetului județean de partid. 
Pînă atunci, cu o mare parte dintre 
secretarii comitetelor comunale de 
partid, ca și din unități economice, 
unde s-au semnalat neajunsuri, au 
fost stabilite măsuri concrete de îm
bunătățire a muncii în acest domeniu. 
De asemenea, în programele colecti
velor noastre complexe de îndrumare 
și control a fost inclusă urmărirea și 
sprijinirea activității cercurilor de 
nemembri de partid, îneît activitatea 
lor să aibă un caracter permanent. 
Vom folosi toate mijloacele muncii 
organizatorice și politice de masă — 
inclusiv o serie de schimburi de ex
periență — pentru popularizarea și 
consolidarea experienței pozitive în 
acest domeniu.

arad: Crește
desfacerea bunurilor

de folosință îndelungată

Sllvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii'

Comuna Mînăstirea. jude
țul Ilfov. Sala de ședințe 
era arhiplină, așa că cetățe
nii care nu veniseră la timp 
umblau de zor prin birouri 
după scaune.

Cind s-a făcut liniște de
plină. a luat cuvîntul depu
tatul Vasile Marinescu, care 
este si primarul comunei :

— Dv. ati făcut în ultimul 
timp mai multe propuneri 
gospodărești. Aproape toate 
au fost înfăptuite de noi 
toti. le cunoaștem. De aceea, 
propun si eu ceva : să nu 
insistăm prea mult asupra 
realizărilor. Mai bine să ve
dem ceea ce mai avem de 
făcut în continuare, pentru 
binele comunei.

— Are dreptate, așa să 
facem — au aprobat oa
menii.

— După cum știti. a re
luat deputatul, șoseaua e 
acum terminată, iar la con
strucția ei a fost economi
sită suma de o jumătate de 
milion de lei. s-a extins 
aprovizionarea cu apă...

Vom face aici o parante
ză mai maje. pentru a de
monstra ce sînt in stare să 
realizeze oamenii dintr-o 
comună, dacă acționează 
uniți, cu spirit gospodăresc.

Cu cîteva ore înainte să 
înceapă adunarea, cutreiera
sem comuna însoțiți de se
cretarul adjunct al comite- . 
tului comunal de partid.

— Uite, aici — ne spusese 
el la un moment dat — lin
gă blocurile acestea de lo
cuințe, se vor inălta în cu- 
rind alte două blocuri ; aici 
va fi magazinul univer
sal ; aici muzeul. Tot 
într-o adunare cetăteneaș- > 
că. așa cum e aceea pe 
care o avem azi după masă, 
gospodinele noastre au ce
rut deputatilor să le facă 
BIG în comună. „Noi și 
bărbații noștri, au zis ele. 
vom ajuta Ia ridicarea con
strucției. iar mobilierul îl 
putem face pe plan local". 
Ei. bine, aflati că chiar aici, 
în locul acesta, ridicăm un 
magazin tip BIG.

Am intrat într-o casă.

fectiunilor existente 
la unele apartamente, 
cererile lor nu au fost 
tratate cu receptivita
tea cuvenită.

Din răspunsul Comi
tetului executiv al 
Consiliului popular al 
județului Galati aflăm 
că o parte din defi
cientele apărute după 
recepția preliminară a 
blocurilor au fost în
lăturate de construc
tor. Au rămas însă 
neremediate o seamă 
de defecțiuni — pete 
de umezeală, urme de 
scurgeri interioare de 
la apele meteorice, 
exfolierea unor zone 
de glet la pereții in
teriori etc. — care, in 
urma acestei sesizări, 
au fost din nou veri
ficate de un colectiv 
de specialiști. Pe baza 
graficului întocmit eu 
acest prilej, trustul de 
construcții execută lu
crările de remediere, 
care vor fi încheiate 
pină la sfîrșitul anului.

REVELION 79
• Sute de mii de oameni ai muncii vor 
preună venirea Anului nou 
elevilor și studenților • Mii 

niști vor susține programe

intimpina îm- 
ale tineretului,• Revelioane 

de artiști amatori și profesio 
la sărbătorile de Anul nou

în acest an, cooperația de 
consum din județul Arad a pro
movat mai intens diferite forme 
moderne de comerț, organizînd 
tîrguri, comerțul stradal, 165 ex
poziții în unitățile comerciale și 
de alimentație publică. în ma
gazinele U.J.C.C. Arad s-au des
făcut în acest an mărfuri a că
ror valoare este cu peste 100 
milioane lei mai mare decît în 
1977. Vinzarea produselor de fo
losință îndelungată a sporit cu 
12 la sută, cumpărîndu-se. prin
tre altele, peste 7 000 televizoare 
și aparate de radio, 2 100 mașini 
de spălat, mobilă în valoare de 
peste 40 milioane lei, confecții, 
tricotaje și încălțăminte de 187 
milioane lei. Au fost date în fo
losință 70 noi unități de prestări 
de servicii 
alimentație 
(Constantin

și noi complexe de 
publică

Simion),

Casa unei femei tinere, coo
peratoare : Tudora Danciu. 
Ne-am interesat ce mai e 
nou prin comună.

— Șoseaua ! A exclamat 
femeia, Ce. n-ați văzut-o? 
Trebuie să știți că în fie
care palmă de pe cei 4—5 
km din șoseaua care face 
legătura între satul Mînăs
tirea si satul Cuconi poate 
fi găsită și munca noastră, 
a întregii așezări. Nu mai

și cazare.

Numeroase colective de muncă din 
unități economice, zorind la strung 
sau la forjă, in fata cuptoarelor de la 
otelărie sau a războiului de tesut, au 
pășit de pe acum pragul anului 1979. 
Ele au luat-o înaintea calendarului, 
raportind realizarea sarcinilor de plan 
pe acest an și pe primii trei ani ai 
cincinalului. Sint succese care se în
scriu sub semnul angajării depline 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, in înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, sint do
vada vie a dragostei și stimei între
gului popor față de Partidul Comu
nist Român, in 
său general, 
Cegușeșcu.

Ca și în alți 
revelioane care vor reuni in 
mesei marile familii ale 
muncii din întreprinderi și instituții. 
Sîntem informați că, în toată țara, co
mitetele sindicatelor, consiliile oame
nilor muncii, organizațiile de tineret, 
consiliile de conducere ale cooperati
velor agricole, sub directa îndrumare 
a organizațiilor de partid, au început 
pregătirile pentru organizarea petre
cerii revelionului. Peste 2 300 de co
lective din întreprinderi și instituții 
vor trece pragul Anului nou împreu
nă cu tovarășii de muncă și cu fami
liile lor. Mai bine de 400 000 de mun
citori. ingineri și tehnicieni vor închi
na. la cumpăna anilor, un pahar pen
tru succesele trecute și viitoare, pen
tru prosperitatea fiecărei familii, a 
întregii țări. Un număr de 425 de re
velioane vor avea Ioc chiar in apro
pierea locurilor de muncă, in spații 
adecvate, aflate în incinta întreprin
derilor și instituțiilor, peste 300 — in 
cluburi muncitorești și case de cul
tură ale sindicatelor. 438 — în canti- 
ne-restaurant. Sint colective care, in 
mod traditional, deci și anul acesta, 
sărbătoresc revelionul împreună : 
constructorii de mașini de la „23 Au
gust" și „Autobuzul", cei de la între
prinderile de mecanică fină, de ma
șini grele, producătorii de mobilă de 
la Pipera, textilistele de la „Suvei
ca" și altele. Concomitent cu pregă
tirile ce se fac pentru ca masa să fie 
cît mai bogată, ni s-a comunicat că 
aproape 1 600 de formații artistice de 
amatori și peste 620 de formații pro
fesioniste se străduiesc, incă de pe 
acum, să alcătuiască programe cît mai 
cuprinzătoare

frunte cu secretarul 
tovarășul Nicolae

ani. se vor organiza 
jurul 

oamenilor

și mai variate, de cîn-

apa tot de Ia 
a noastră a

— Uite, si 
o propunere 
ajuns in casele oamenilor. 
Firește, cu ajutorul primă
riei.

...Dar să revenim în sala 
de ședințe.

Raportul deputatului a 
fost, intr-adevăr, scurt, dar 
foarte clar. Se încheiase 
așa :

— Altă propunere, făcută 
de tovarășa învățătoare

tece, dansuri și glume, care să între
țină atmosfera de voie bună ce tre
buie să domnească la toate revelioa- 
nele oamenilor muncii.

Firește, cel puțin o jumătate dintre 
participant sînt tinerii ce muncesc in 
unitățile economice. Aceasta nu În
seamnă însă că nu se vor organiza, 
ca de obicei, revelioane ale tineretu
lui. în toată tara, tinerii muncitori, 
ingineri și tehnicieni, elevi și studenti 
vor avea prilejul să intimpine laolal
tă Anul nou. în cadrul unor vesele 
revelioane organizate de comitetele 
U.T.C. Pentru tineretul din Capitală, 
din cîte aflăm de la comitetul 
municipal U.T.C.. se tac pregă
tiri deosebit de intense. Organizato
rii nu-și precupețesc efortul și fan
tezia pentru a crea o atmosferă cu 
adevărat tinerească, indiferent de 
locul unde se vor desfășura aceste 
tradiționale petreceri. Ca și in anii 
trecuți. pavilionul central al comple
xului expozițional din Piața Scînteii 
va găzdui revelionul pentru 7 000 de 
tineri muncitori, ingineri, tehnicieni, 
elevi și studenți fruntași. în afară de 
participanții înșiși, vor contribui 
atmosfera de cîntec. joc și 
20 de formații artistice de 
laureate ale Festivalului 
„Cîntarea României", un
măr de artiști profesioniști îndrăgiți 
de tineret.

La cluburile tineretului — Ateneul 
tineretului, Universal-club, Club T 4, 
Tehnlc-club. Ecran-club, Casa studen
ților — s-au înscris să petreacă reve-y. 
lionul peste 2 800 de tineri. La corn 
plexele Grozăvești și Regie vor avea 
loc, de asemenea, revelioane ale stu
denților din Centrul universitar 
București. în. acest an se organizează 
revelioane și în cîteva școli și licee 
bucureștene.

Un mare număr de oameni s-au în
scris prin oficiile locale de turism 
pentru a petrece revelionul la 
munte sau la mare, în cabane și ho
teluri.

Chiar și din această sumară trecere 
în revistă rezultă amploarea pregăti
rilor ce se fac pentru ca anul 1979 să 
fie întimpinat după datină, cu abun
dența bucatelor stind mărturie muncii 
rodnice a anului ce se încheie, dar și 
ca o urare pentru belșugul celui ce 
vine.

la 
voie bună 

amatori, 
national 

mare nu-

Rodica ȘERBAN

au inter- 
... din sală, 
mai repede 
mai aducă 

mărfuri din 
considerate

— Are dreptate, 
venit citeva femei 
Să-l deschidem 
si șă nu ni se 
mereu numai' 
acelea ieftine. . 
bune „pentru la tară".

Treptat, oamenii au tre
cut la discuții, la propuneri, 
chibzuind gospodărește ce 
mai trebuie făcut. în ce fel. 
cu ce mijloace. De fapt, 
aceasta a fost una dintre

zuintă destinele gospodă
rești ale 
de Pildă.
Chitu :

— Anul

asezării. Spunea, 
tovarășul Stelian

INTIINIRILE DEPUTATILOR CU ALEGATORII

Colocviu practic 
despre democrație

însemnări din comuna Mînăstirea, județul Ilfov

puteam răbda ca într-o co
mună cu avere de 130 de 
milioane, cu blocuri noi. cu 
case noi. cu rețea comercia
lă modernă, cu mii de copii 
în școli, să bătucim mereu 
nămolul care acoperea 5—6 
luni pe an vechiul drum. 
Bărbați, femei, copii, ba 
chiar și bătrini. în frun
te cu deputății, ii vedeai 
sănînd. încărcînd. descăr- 
cînd. Dar acum, vorba 
aceea., poți să te plimbi în
tre sate si încălțat în pa
puci. Să știti că tot ceea 
ce vedeți în comună e fă
cut de noi. Primăria, adică 
deputății din care e alcă
tuit consiliul popular, nu 
mișcă un deget fără să ne 
întrebe, fără să ne cheme 
în ajutor.

Așa ne-a vorbit coopera- 
toarea Tudora Danciu. Toc
mai se pregătea să-și umple 
căldarea cu ană. dar cînd 
să deschidă robinetul, s-a 
întors din nou spre noi.

Marfa Dumitru, a fost, cum 
știți, aceea in legătură cu 
construcția unei grădinițe 
de copii. Localul, se vede, 
e aproape gata. Mai e ne
voie de un mic finisaj și de 
debarasat terenul din 
Fixați dv. o zi anume 
să ne ducem acolo cu 
•și să terminăm treaba.

— Eu nu înțeleg, a 
alegătorul Stelian Boboc, de 
ce se tot tărăgănează des
chiderea magazinului am
plasat la parterul blocului 
de locuințe din centrul co
munei. acela cu trei etaje. 
Știu, deputatul nostru ar 
putea să ridice problema 
mobilierului... Am făcut noi 
în comună chiar si curăță
torie chimică, darmite niște 
mese si rafturi. Oamenii au 
nevoie de mărfuri. După 
cum spune președintele coo
perativei de consum, de pe 
acuma valoarea produselor 
cumpărate de noi se ridică 
la aproape 25 de milioane.

jur. 
cind 
totii

zis

caracteristicile principale 
ale întregii adunări. Nici un 
singur om nu s-a ridicat să 
propună ceva fără să-și 
susțină ideea cu argumente, 
fără să dea soluții de rezol
vare. dintre ele alegindu-se 
în cele din urmă cea mai 
convenabilă. O a doua ob
servație: nimeni n-a propus 
ceva care să-l intereseze 
doar pe el personal sau un 
grup restrîns de oameni. 
Toate propunerile gospodă
rești pe care le-am auzit 
priveau comuna întreagă, 
au fost făcute in interesul 
general al obștii. Acesta a 
fost spiritul în care s-a des
fășurat intilnirea dintre ale
gători si deputatul lor.

S-a discutat in așa fel 
încit in cele din urmă șe
dința. mai oficială la înce
put. a căpătat treptat ca
racterul unui sfat sau al 
unui comandament special 
al comunei, unde se pun la 
cale cu multă grijă si chib-

_ trecut am luat 
■premiul I pe județ în între- — 
cerea, dintre comune pentru 
gospodărire si înfrumuse
țare. Se vede clar, mergem 
hotărît spre urbanizare. E 
necesar să extindem mai 
rapid aprovizionarea cu 
apă. să pavăm toate trotua
rele din toate satele comu
nei. Soluția ar fi...

— Să înființăm In satul 
Sultana un punct sanitar. 
Facem noi cărămida.

A intervenit 
Stan :

— Să punem 
mîine mina cu 
nivelăm 
mărginea
ne 
înzăpezite.

— Să facem si o 
rie pentru plante 
nale.

— Si o secție de 
în construcții.

— Si un atelier mecanic... 
Propunerile curgeau urla 

după alta, incit se vedea 
bine că oamenii chibzuiseră 
mult înainte de adunarea 
populară, se sfătuiseră în
tre ei.

întilnirea dintre alegă
tori si deputatul-primar din 
comuna Mînăstirea a de
monstrat. în întreaga ei 
desfășurare, profundul de
mocratism ce caracterizează 
societatea noastră, faptul că 
cetățenii. indiferent de 
funcția pe care o are depu
tatul lor. îi cer raportul. îl 
„judecă" deschis. îl aprecia
ză sau îl critică în funcție 
de activitatea depusă. în 
același timp, tot alegătorii 
fac deputatilor. prin propu
nerile lor concrete, adevă
rate programe de lucru 
pentru o nouă etapă si. ceea 
ce este esențial, ei înșiși, 
în frunte cu cel ne care 
i-au ales, participă cu toate 
forțele la realizarea progra
melor respective.

si Suclu

chiar de 
totii si să 

pămîntul de pe 
șoselelor. Altfel 

trezim la iarnă cu ele
distilă- 
jnedici-

prestări

Gh. GRAURE 
Lucian CIUBOTARU

■<<

OAMENILOR MUNCII?
s ..X- ■ •’ <■

s-au 
Dar, 
ase- 
de...

cînd va avea loc și re
cepția definitivă a 
blocurilor.

De data aceasta 
găsit deci soluții, 
dacă nu exista o 
menea întîrzlere
receptivitate, cetățenii 
nu mai erau nevoiți să 
se adreseze forurilor 
centrale cu o proble
mă ce trebuia rezolva
tă pe plan local.

Spicuiri 
din răspunsuri
• Comitetul de 

partid al sectorului 5 : 
în urma analizării se
sizării făcute de mun
citorul Alexandru Gă- 
vănescu de la atelie
rul debitare al secției 
turbine din cadrul în
treprinderii de mașini 
grele București, s-au 
luat măsuri corespun
zătoare pentru înlătu
rarea neajunsurilor 
semnalate. Astfel.

muncitoarele care 
tocmesc bonuri de 
pere pentru secții 
fi retribuite în regie ; 
controlul financiar in
tern va verifica toate 
fișele de pontaj, iar 
sumele plătite pentru 
orele pontate nejusti
ficat vor fi imputate 
maistrului Florea Din- 
că și celor care au pri
mit banii în mod ne
cuvenit. Maistrul F, 
Dincă a fost sancțio
nat disciplinar. iar 
măsurile adoptate au 
fost dezbătute în adu
nările de grupă sindi
cală la toate locurile 
de muncă.

în- 
re- 
vor

• întreprinderea po
ligrafică Sibiu : Scri
soarea lui Martin Ște- 
fănut din Cluj-Napo- 
ca. adresată „Scînteii". 
a fost prelucrată în 
cadrul sectorului de 
legătorie. S-au luat 
măsuri de întărire a 
controlului pe faze de 
operații, s-au desem-

nat persoane compe
tente pentru efectua
rea controlului la pro
dusele finite, s-a în
tărit asistenta tehnică 
in schimbul al II-lea, 
prin numirea unui 
tehnician, s-ău orga
nizat cursuri de cali
ficare la locul de mun
că și de ridicare a ca
lificării pentru tot 
personalul acestei sec
ții. Regretăm cele se
sizate de coresponden
tul vqluntar. căruia 
i-am expediat un 
exemplar de bună ca
litate al cărții respec
tive și asigurăm că 
asemenea neajunsuri, 
deși izolate, vor fi evi
tate.

• Comitetul execu
tiv al Consiliului 
popular al județului 
Suceava : Au fost exe
cutate toate lucrările 
pe drumul Siliștea — 
Liteni și s-a înființat 
o cursă de autobuze pe 
această rută. în ce

privește legătura cu 
orașul Fălticeni, prin 
localitatea Osoi. comu
na Vulturești, s-au 
început lucrările de 
terasamente. transpor- 
tîndu-se materialul 
pietros. Lucrările de 
pietruire vor continua 
în trimestrul I 1979, 
iar după uscarea tere
nului și stabilizarea 
terasamentului se va 
putea asigura circula
ția autobuzelor pe a- 
cest drum. (Răspunsul 
este dat la scrisoarea 
corespondentului vo
luntar Ioan Luca, din 
satul Siliștea, comuna 
Liteni).

Cărei. în acest 
muncitorii 

avea condiții 
lucru.

de la 
fel. vor 

bune de

generală 
munici-

• întreprinderea 
„Unio“-Satu Mare : 
S-au luat măsuri co
respunzătoare pentru 
punerea în funcțiune 
a cazanului care va 
asigura energie termi
că suficientă in hala 
de producție a secției 
întreprinderii noastre

• Direcția 
comercială a 
piului București : Cer- 
cetîndu-se la fata 
cului cele sesizate 
comitetul asociației 
locatari din blocul 
34 de pe șoseaua Co- 
lentina nr. 1. s-a dis
pus conducerii I.A.P.L. 
Bistrița să ia măsuri 
de verificare amănun
țită a tuturor agrega
telor și utilajelor fri
gorifice de la restau
rantul „Poarta Mării", 
în vederea înlăturării 
zgomotelor și trepida
țiilor produse, de aces
tea. Se va urmări, de 
asemenea, ca trans
portarea mărfurilor și 
ambalajelor să se facă 
cu mai multă grijă, 
fără a se produce zgo
mote.

lo
de 
de 
nr.

Gheorqhe PIRVAN
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La sfîrsit de an în economie
1

la Întreprinderea minieră hunedoara
V

PRODUCȚIE FIZICA-PESTE PREVEDERI
Minerii din munții Poiana Ruscăi 

au îndeplinit cu o lună mai devreme 
planul pe acest an, realizind însem
nate depășiri de plan la toți indi
catorii. Bunăoară, s-au. realizat, 
peste prevederi, o producție marfă 
de 25 , milioane lej și o producție 
netă de 12 milioane lei. In această 
perioadă productivitatea muncii pe 
un lucrător a fost cu 6 la sută mai 
mare față de prevederi, livrîndu-se 
suplimentar peste 3 000 tone fier in 
minereu-marfă și 260 000 tone dolo- 
mită. Totodată, la investiții — care, 
în esență, reprezintă lucrări de des
chidere a noi fronturi și abataje — 
planul a fost depășit cu peste. 5 mi
lioane lei.

Care este suportul acestor rezultate 
de prestigiu? încă de la începutul 
anului, la indicația comitetului de 
partid al întreprinderii'. consiliul 
oamenilor muncii a stabilit un 
program concret de măsuri teh
nice și organizatorice care să asi
gure în acest an o organizare temei
nică a muncii la fiecare front de lu
cru, o conducere cumpetentă a pro
ducției in fiecare brigadă, schimb sau 
sector, de natură să asigure o mo
bilizare deplină a tuturor minerilor 
și specialiștilor Iii realizarea exem
plară a sarcinilor de plan. După cum 
ne-a spus ing. Vasile Golda, directo
rul intreprinderii, un prim obiectiv 
Urmărit a fost îndeplinirea ritmică a 
prevederilor de plan, zi de zi. deca
dă de decadă și lună de lună. în acest 
sens, s-a acordat o deosebită atenție 
bunei organizări a lucrului în subte
ran în vederea creșterii neîncetate a 
productivității muncii, cale sigură de 
obținere a unei eficiente economice 
sporite. Astfel, s-a trecut la dimen
sionarea optimă a formațiilor de lu
cru. In fruntea fiecărei brigăzi au fost

PLANUL LA EXPORT-DEPĂȘIT
De cîțiva ani. colectivul Întreprin

derii „Electroprecizia" din Săcele se 
situează statornic printre unitățile 
economice din județul Brașov cu 
bune rezultate la export. Apreciind 
experiența dobîndită in acest dome
niu eu prilejul' unei vizite de lucru, 

! secretarul general al partidului, to- 
varășul Nicolae Ceaușescu, a indicat 
să fie sporită producția de motoare 
electrice asincrone, astfel ineît între
prinderea să răspundă într-o măsură 
și mai mare solicitărilor de pe piața 
externă.

Pe baza acestei indicații, cu un an 
în urmă in întreprindere a început 
să producă o nouă capacitate inte
grată. Aceasta a determinat triplarea 
producției de motoare electrice . in 
acest-an, urmînd ca in 1979 valoarea 
producției să fie de patru ori mai 
mare decit in 1976. Așa se explică și 
creșterea corespunzătoare a sarcini
lor la export.

— Dublarea într-un singur an a 
sarcinilor la export, ne spune ingi
nerul loan Andrei, director tehnic 
și de producție al 
a fost pentru noi 
osebită și. ca să fiu sincer, mulți nu 
credeau la inceputul anului că vom 
reuși s-o îndeplinim atit dc bine, 
adică cu trei luni mai devreme, si să 
livrăm suplimentar 
produse în valoare 
lei valută.

— Cum explicați
— Prin felul cum 

nii noștri. Prin felul cum am muncit 
fiecare din noi. A fost o mare ambi
ție a noastră să ne dovedim la înăl
țimea încrederii pe care o are in ca
pacitatea si în forțele noastre secre
tarul general al partidului.

Dintre factorii care au avut un rol 
determinant in obținerea acestui re
zultat prestigiu, interlocutorul

întreprinderii, 
o sarcină do

pe piața externă 
de 16 milioane

acest succes ? 
au muncit oame-

țără

Nicolae MOCA.NU 
corespondentul ..Scinteii

Dan CONSTANTIN 
Ilie ȘTEFAN

iar cererea întreprinderii

a rotoarelor, bobinarea

ca

pierderile 
fost greu 

gram cu

Cum se 
poarta în* 
fie scoase, 

prețioase 
trimise la

Imagini c?e la întreprinderea de cabluri și materiaie eleciroizolante din București
Pe poarta întreprinderii de 

bluri șl materiale electroizolante 
din București iese camionul 33-B- 
1716. Ne așteptam să fie încărcat 
cu produse finite, realizate aici și 
livrate beneficiarilor. Dar, surpriză ! 
Caroseria camionului era plină, claie 
peste grămadă, cu resturi de sîrmă, 
bandă și alte profile de cupru. 
4 000 de kg. Și această secvență se 
repetă aproape . zilnic, 
ajunge în situația ca pe 
treprinderii amintite să 
în cantități apreciabile, 
materii și materiale și 
retopit ? Iată ce am constatat in 
întreprindere, avind ca „martor" 
aparatul de fotografiat.

Imaginea din dreapta sus am 
surprins-o in.tr-una din secțiile în
treprinderii de cabluri și materiale 
electroizolante. Rolele de cupru au 
fost aduse aici pentru a fi introduse 
în. procesul de fabricație. Dar. din 
cauza manipulării și depozitării ne
glijente, încă din această fază apar 
pierderile de materiale : capete de 
role. însumind zeci și zeci de metri 
de bandă de cupru, nu mai pot fi 
folosite in procesul de producție. 
Cu un efort minim, dar cu o disci
plină riguroasă, însemnate canti
tăți de cupru pot fi salvate din gura 
lacomă a risipei.

La prima vedere cantitatea de cu
pru. irosită pare mică. Specialiștii 
din conducerea întreprinderii ar
gumentează că acestea se încadrează 
in pierderile tehnologice... admise. 
Dar ce fac specialiștii de aici pentru 
a reduce la minimum 
așa-zis „admise" ne-a 
să aflăm. Deocamdată.

numiți cei mai destoinici mineri, 
membri de partid cu un dezvoltat 
spirit gospodăresc și cu reală compe
tență in exercitarea actului de con
ducere. Atit la exploatările miniere 
Teliuc și Ghelar. cit și la Zlaști, 
organizațiile de partid au acționat 
ferm pentru omogenizarea tuturor 
formațiilor 
pregătire, 
umană.

Problema

de lucru ca nivel de 
experiență și coeziune

asigurării forței de mun- 

• Din această lună se lucrează la nivelul 
sarcinilor anului viitor • Randamente înalte 
prin folosirea deplină a tehnicii • Mai puțini 
„mineri la suprafață44 - mai mult minereu din 

subteran.

că pentru brigăzile din subteran a 
fost soluționată în spiritul indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. redu- 
cind la strictul necesar personalul 
auxiliar și indrumind oamenii dispo
nibili spre brigăzile productive din 
abataje. Mulți dintre bărbații care 
lucrau la suprafață au fost îndrep
tați spre munca in subteran, unde, 
cum era și normal, s-au recalificat 
în alte meserii — minuiesc tehnica 
minieră din abataje.

— Am lucrat pină nu de mult in 
calitate de controlor de probe la su
prafață — ne-a spus Nicolae Dă- 
nilă, miner la orizontul 180. Acum 
muncesc in subteran. Sint mult mai 
mulțumit. Noua calificare In meseria 
de miner, o meserie cu adevărat băr
bătească, p ■ lingă satisfacția morală 
pe care .ni-o dă, îmi aduce și un

nostru s-a oprit cu precădere la 
înnoirea si diversificarea producției, 
respectiv, la adaptarea fabricației la 
cerințele partenerilor externi.

Noua hală de motoare asincrone 
și, legat de aceasta, dublarea, din pri
mul an. a sarcinilor ia export au PUS 
— după cum era și. de așteptat — 
în fata colectivului o serie de pro
bleme deosebit de complexe. Punc
tul de plecare l-a constituit extinde
rea si modernizarea gamei de pro-

„ELECTROPRECIZIA'-SĂCELE

• în doi ani, producția de motoare s-a 
triplat • Pe primul plan - modernizarea și 
creșterea competitivității • Arta de a spune 
„da!“ tuturor cerințelor partenerilor externi

• Citeva semnale cu adresă precisă.

cîștig material substanțial fată d« 
activitatea la suprafață. în loc de 
1 928 lei cit cîștigam atunci, acum 
realizez 3 350 lei. Și ca mine sint 
atiția alții aici.

Constituirea rațională a fiecărei bri
găzi, integrarea minerilor cu mai pu - 
țină experiență in formațiile de lucru 
s-au făcut cu maxim discernămînt, în 
fiecare sector. Așa se explică faptul 

' că a crescut mult numărul brigăzilor 
fruntașe. Printre acestea pot fi a

subliniau mai mulți

creșterea randamentu- 
lucru, a pro-

mintite cele conduse de comuniștii 
Vasile Platon. Ion Maican. Vasile 
Buleu (care a cîștigat locul I la con
cursul profesional „Trofeul mineru
lui". ce a avut Ioc în cadrul Centralei 
minereurilor Deva), Petru Mihalcea. 
Iordache Scinteie, Ioan Z.< Pop.

Așa cum 
interlocutori — mineri, șefi de bri
găzi — un rol hotăritor în omo
genizarea și 
lui formațiilor de 
ductivității acestora l-a avut întă
rirea ordinii și disciplinei. Astfel, 
s-a asigurat evitarea unor goluri in 
producție din cauza opririi accidenr 
tale a unor utilaje, a manipulărilor 
neatente, greșite, precum și reducerea 
substanțială a numărului de absențe 
nemotivate și învoiri.

Desigur, pentru a fi ordine și dis- 

mecanică a motoarelor (numai prin 
această măsură se realizează o eco
nomie de 80 000 ore in valoare de 
2 milioane de lei). împachetarea to- 
lelor pe mașini specializate. în ce 
privește dotarea tehnică, se cuvine 
subliniat că multe din mașinile si 
agregatele, noi au fost ekeăUMtdrtpjS» 
autoutliăfe,

Așa cum afirmau și interlocutorii 
noștri, eficienta activității producti
ve în general și, o dată în plus, a pro

apar pe 
de cere-

ducției destinate exportului depinde 
într-o măsură hotăritoare de calitatea 
muncii, de priceperea celor care lu
crează.

— Cine vrea să se mențină în 
competiție pe piața externă — ne 
spune Ștefan Cazan, șeful biroului 
export, trebuie să manifeste foarte 
multă receptivitate nu numai față de 
noutățile și tendințele care 
piața mondială, dar și față 
rile partenerilor externi.

Ce înseamnă acest lucru 
prinde și din următorul < 
la începutul anului trecut, un parte
ner extern a solicitat livrarea unor 
motoare electrice de o construcție 
specială, care nu se aflau in fabrica
ția curentă a intreprinderii. Terme
nul fixat era foarte scurt. întreprin
derea ar fi putut refuza comanda 

se des- 
exemplu :

lungimea de sute de metri cerulă 
de marii beneficiari (măsoară doar 
citeva zeci de metri). Comerțul nu 
le preia pentru desfacerea cu amă
nuntul 
privind deschiderea unui punct co
mercial a rămas, pină acum, 
răspuns. Ca atare, și aceste produse 
ajung in camioanele întreprinderii 
de colectare a metalelor, ftămine 
aceasta in continuare unica soluție 1

p ■ ?

ciplină. pentru ca fiecare să lucreze 
din plin a fost necesară organizarea 
științifică a activității in subteran, 
pină la fiecare abataj, la fiecare bri
gadă. Bunăoară, s-a trecut la ame
najarea, in cadrul fiecărui orizont, a 
unor magazii „tampon", în care mi
nerii găsesc tot ce au nevoie pentru ■ 
desfășurarea în bune condiții a pro
cesului de producție — tije, capete, 
detașabile de perforatoare, alte piese 
de schimb sau materiale. înainte, a- 
deseori, din lipsa unor asemenea ma
teriale. se pierdea, mai ales în schim
bul M, timp prețios din activitatea 
de producție.

întrucit in toate abatajele se lu
crează in prezent mecanizat, asigu
rarea funcționării neîntrerupte a uti
lajelor. a mașinilor de încărcat este 
o condiție hoțăritoare a creșterii ran
damentelor pe post. Odată cu îmbu
nătățirea organizării muncii și apro
vizionării locurilor de muncă șe a- 
cordă o mare atenție introducerii 
tehnicii înaintate, folosirii la întrea
ga capacitate a mașinilor și utilajelor 
din dotare, extinderii celor mai efi
ciente metode de lucru și a inițiati
velor valoroase. De pildă, aplicarea 
la tot mai multe locuri de muncă a 
metodei de exploatare în subetaje a 
dus la creșterea productivității mun
cii. fată de metoda clasică, cu 3—5 
tone minereu pe post.

Fructificînd și dezvoltînd expe
riența dobîndită. minerii din Poiana 
Ruscăi sint hotărîți să valorifice cu 
maxijjiă eficiență mijloacele tehnice 
moderne cu care sint. dotate abataje
le, astfel ca, încă dip luna decembrie 
a acestui 
sarcinilor 

an. să lucreze la nivelul 
anului viitor.
Sabin CERBII
corespondentul „Scinteii"

respectivă, care-i și complica întru- 
eîtva activitatea. N-a procedat ,așa. 
Printr-un efort suplimentar, coman
da a fost onorată la termen. Apreci
ind capacitatea și seriozitatea colec
tivului din Săcele, partenerul extern 
și-a reînnoit comanda și in acest ari.

Pentru 1979. sarcinile de export int 
registrează la „Electroprecizia" o 
nouă și spectaculoasă creștere : sint 
mai mari cu 80 la sută față de anul 
in curs. Pentru ca aceste sarcini să 
fie îndeplinite în mod exemplar. în 
întreprindere au fost stabilite o serie 
de măsuri. Acționind <)u același spirit 
de răspundere ca si îri 1978, un accent 
principal se pune, in continuare, pe 
înnoirea producției si in mod deosebit 
pe lărgirea gamei de tipodimensiuni 
cu caracteristici îmbunătățite. Este 
vorba de motoare cu carcase de ga
barit redus, de motoare cu două vi
teze pentru echiparea mașinilor-unel- 
te (in peste 30 tipodimensiuni). de 
alte motoare cu tensiuni și frecvente 
diferite.

Pentru a asigura o desfășurare 
bună a activității de export, colecti
vul intreprinderii „Electroprecizia" 
solicită intreprinderii „Electroexport- 
import" și întreprinderii „Autoexport- 
import" să se mobilizeze mai mult 
pentru a asigura din timp cu con
tracte întreaga producție de motoare 
electrice și echipamente auto desti
nată exportului, într-un termen cit 
mai scurt. în același timp, se' impun 
măsuri in vederea, asigurării de către 
furnizor întreprinderea metalur
gică Vlăhița —- a carcaselor din fontă, 
in așa fel incit să. poată fi preintim- 
pinate golurile in aprovizionare care 
s-au făcut simțite in primul semestru 
al anului in curs.

Atelierul decor de la întreprinderea de porțelan din Alba- lulia — locul unde se împletesc armonios grația, migala și 
priceperea Foto : E. Dichiseanu

Contorul electric al întreprinderii
înregistrează spiritul gospodăresc

sau de tone de

la fiecare tonă

Prin volumul si specificul produc
ției sale. Combinatul de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești se situează 
printre consumatorii importanți de 
energie electrică și termică. Numai 
consumul destinat iluminatului teh
nologic. ca să dăm un exemplu, echi
valează cu jumătate din întregul 
consum casnic al municipiului Piatra 
Neamț. Așadar, orice zecime de pro
cent consumat în minus la nivelul 
combinatului înseamnă economii de 
mii de kilowați-oră 
combustibil. Cu 
atit mai meritorii 
apar deci efortu
rile in acest sens 
ale chimiștilor 
din Săvinești. cu 
cit numai in ulti
mii doi ani ei au 
reușit să reducă 
cu 7 la sută con.- 
sumurile de ener
gie electrică și cu 
8 la sută pe cele 

. de energie termică 
de produse.

Cum s-a ajuns aici ? Prin căutări, 
prin acțiuni inițiate, coordonate si 
conduse de către comitetul, de partid 
al combinatului, care a mobilizat 
în această importantă acțiune spi
ritul gospodăresc al comuniștilor, 
al oamenilor muncii din secții. S-a 
încetățenit practica urmăririi si ana
lizării lunare a consumurilor de ener
gie în cadrul organizațiilor de partid. 
S-a declanșat acțiunea de antrenare 
a tuturor cadrelor tehnice în căutarea 
de soluții în sprijinul economisirii de 
energie si combustibil. Au intrat „pe 
rol", cu funcțiile de mobilizare bine 
cunoscute, gazetele de perete, raidu
rile fotografice. S-a creat astfel o 
opinie de masă activă împotriva risi
pei. o atmosferă de creativitate. de 
responsabil ița te pentru gospodărirea, 
judicioasă ă fiecărui kilowatt-oră; a ' 
fiecărei tone de combustibil.

Agregate mergind in gol. porniri 
nerationale ale unor mari agregate, 
scheme necorespunzătoare de alimen
tare cu energie electrică, becuri

Un nou 
minicalculator (Urmare din pag. I)

de 
în
Si 

Tn

Un colectiv de specialiști de 
la filiala din Cluj-Napoca a In
stitutului de cercetări pentru 
tehnica de calcul a conceput și 
construit un nou minicalculator 
SMP-80 cu utilizări in proiecta
rea echipamentelor periferice 
bazate pe microprocesoare. Cu 
ajutorul acestui minicalculator, 
se poate elabora un sistem 
trasat curbe plane folosit 
proiectări automate, precum 
în realizarea unor terminale, 
plus, minicalculatorul respec
tiv poate fi utilizat și in rezol
varea unor probleme de gestiu
ne, codificarea imaginii de tele
viziune sau memorarea imagini-

aprinse fără rost — iată tot atitea po
sibile canale de risipă mai mari sau 
mai mici spre care a fost Îndreptată 
atentia. O amplă acțiune de depistare 
Si blocare a acestor canale ale risipei 
a fost inițiată si desfășurată în toate 
organizațiile de partid. In dreptul în- 

, trerupătorului pentru iluminatul unei 
hale de la fabrica de relon se poate 
citi : „Aprinzind lumina cu 10 minute 
mai devreme decit trebuie, risipești 
tot atîta energie cit ai consuma aca
să într-o lună". Iluminatul inutil la

La Combinatul de fire și fibre sintetice Săvinești 
consumul de energie electrică și termică 

a fost redus substanțial

cele peste 90 de posturi de transfor
mare si distribuție a tensiunii elec
trice din combinat i-a sugerat mai
strului Gheorghe Brinză realizarea 
unui' sistem de conectare a ilumina
tului doar cînd el este strict necesar. 
La rindul său. tehnicianul Dumitru 
Saulea a propus modificarea circui
telor de alimentare, determinind ast
fel alimentarea rațională a unor 
agregate. în prezent, pornirea com- 
presoarelor mari se face numai cu 
avizul dispecerului de serviciu. In 
acest fel. se evită atit -funcționarea 
nejustificată a acestor mari agregate, 
cit si pornirea lor la orele de virf, 
cînd sistemul energetic national este 
suprasolicitat.

Un loc în care apăreau pierderi de 
energie era chiar centrala termică a 
combinatului. S-a organizat o adu
nare generală/de partid în. care locul 
raporfillfli sau referatului a fost, luat 
de vizitarea amănunțită a centralei, 
cu observarea tuturor punctelor pe 
unde se pierdea abur șau. din lipsa 
izolației, se irosea căldura. Dezbate

PADUREA

iar

tineri

în ul- 
lucră-

planului de plantări pe acești ani s-au 
înregistrat și în județele Suceava, Ma
ramureș, Mureș. Iași, Vaslui. Cluj, 
Caraș-Severin, Vîlcea, Vrancea,. Me
hedinți și altele. în anul 1979, 
în scopul regenerării pădurilor, 
vor fi făcute împăduriri noi pe 
56 000 hectare, iar pe 13 400 hec
tare — lucrări de completări și . 
consolidări. Pentru asigurarea mate
rialului săditor necesar organizării 
viitoarelor plantații, in această toam
nă au fost extinse culturile in pepi
niere, s-au colectat zeci de mii de ki
lograme de semințe. Pe lingă măsu
rile luate de organele de specialitate 
privind extinderea pădurilor și ame
liorarea structurii acestora prin pro
movarea in cultură a rășinoaselor și 
altor specii valoroase, se cuvin men
ționate unele rezultate bune in ce 
privește plantarea arborilor pe lingă 
șosele, străzi, in parcuri și grădini, 
scopul lor fiind de a ameliora cadrul 
biologic natural. Pentru a se obține 
noi realizări in această direcție este 
necesar ca organele și organizațiile 
de partid și U.T.C., inspectoratele sil
vice județene să ia in continuare 
măsuri pentru desfășurarea unor am
ple lucrări de plantare, la care Sint 
chemați să participe in număr cit 
mai mare cetățenii patriei — 
și virstnici.

Merită consemnat faptul că, 
timii ani. au fost intensificate 
rile de îngrijire a arboretelor, ope
rațiunile respective executindu-se di
ferențiat în raport cu stadiul lor de 
dezvoltare. Este însă absolut nece
sar ca eforturile mari care se fac 
în vederea extinderii fondului fores
tier să fie însoțite de acțiuni ferme, 
bine coordonate, pentru întreținerea 
noilor plantații. Se știe că arborii 
au un ciclu de producție foarte lung, 
ceea ce determină'ca pădurea să se 
formeze greu. Dar dacă arborii nu 
isînt bine îngrijiți, pădurea riscă să 
se degradeze. De aci se desprinde da
toria organelor silvice, a consiliilor 
populare de a se ocupa în'permanen
ță de aplicarea lucrărilor de îngri
jire a pădurilor, asigurind respecta
rea strictă a normelor tehnice. Tot 
atit de important este ca. în peri
oada vegetației, să șe organizeze cu 
mai multă responsabilitate acțiunile 
de combatere a dăunătorilor pădurii, 
sarcină de mare răspundere a perso
nalului silvic. Nicăieri plantațiile nu 
trebuie lăsate să se sufoce, nicăieri 
arborii nu trebuie să cadă pradă dău
nătorilor !

Dar pădurile plătesc și un alt fel 
de tribut. Se întîmplă adesea ca 
arbori mai mari sau mai mici să cadă 
răpuși de topor, înainte de vre- 

diferiți puieți să fie 
rupți sau tăiați cu briceagul. Mul
te asemenea fapte se petrec nu 
dintr-o nevoie acută, ci dintr-un ca
priciu. din dorința meschină a unor 
oameni de a-și împodobi casa sau 
autoturismul cu o ramură verde. De 
asemenea, unii cetățeni, deplasin- 
du-se în zonele montane, pentru plă
cerea de a duce acasă pomi de iar
nă. taie cei mai frumoși puieți de 
brazi. Brazi falnici din păduri și chiar 
din parcuri sint desfigurați prin tă
ierea vîrfurilor sau a crengilor.

Sint acte deosebit de grave, repro
babile, cărora trebuie să le punem 
capăt cu desăvîrșire. Tocmai aceasta 
se urmărește în esență și prin De
cretul Consiliului de Stat, adoptat nu

me. ca

rile din adunarea generală au dus la 
stabilirea unui plan de lucru concret 
Si cu caracter imediat de înlături''0 
a pierderilor. înfăptuit anoi ae calre 
comuniști, de oamenii muncii .'ia 
secție.

Așa cum era normal analiza p«- 
bilitătilor de reducere/a consumuor 
energetice a antrenat larg si cade 
tehnice din combinat. Flecare teo
logie. fiecare proces este studiau 
atenție pentru a se evidenția noi| 
surse. Și astfel de resurse’s-au g 

Iată doar citeț 
0 reducerel 

nei trepte 
pompare la s' 
de răcire a 
de recirculari 
conomiseste 1 
kWh pe zi. * 1 
energia nec< 
alimentării 
spital într-o 1 

O coborirej 
velului de arr 

sare a iluminatului din hale adu 
economie zilnică de 24 000 kWh, 
respunzătoare consumului casni 
unui oraș cu 25 000 de locuitori

duse oferite exportului. In conse
cință, s-a trecut la realizarea în pa
ralel a două serii de produse : mo
toarele existente in fabricație, exe
cutate după tehnologia clasică, și o 
serie nouă de motoare executate pe 
linii de fabricație automată, după 
tehnologii noi. mai eficiente.

— Anul 1978, apreciază ing. Adrian 
Orsa din cadrul serviciului construc- 
tor-șef, a constituit un an de'virf 
în privința introducerii în fabricație 
a noilor tipodimensiuni de motoare 
electrice. Performantele lor sint e- 
chivalente cu cele ale produselor si
milare cele mai reușite fabricate in 
străinătate. A fost un an de‘virf si in 
privința aplicării unor tehnologii deo
sebit de eficiente.

Reținem citeva exemple : turnarea 
sub presiune

gram, se adună tone de benzi ue 
cupru distruse prin neglijență. (Ca 
in imaginea de jos — stingă). Și in 
bună parte cuprul este procurat din 
import, iar o tonă de cupru costă
1 500 de dolari !

Cablurile din imaginea de jos — 
dreapta sint clar catalogate : rebu
turi. în parte, așa stau lucrurile. Dar 
o cantitate importantă din cablurile 
de cupru poate fi valorificată, în
trucit ele corespund din punct de 
vedere calitativ tuturor parametri
lor. Un singur „defect" au : nu au

• folosirea gazelor combust 
reziduale de la instalația de aceti 
determină o economie lunară 
milion metri cubi gaz metan, ecl 
lentul consumului bucătăriilor 
locuințele unui oraș de mari 
Iașiului.

Și încă o 
sint în curs d< 
menea soluții r* or tmrfiănrr' , ’ 

■ neîncetat datori .utărilor e
re alo cadrelor, itihnice. ale 
lor muncii din combinat. RrJy' 
unei astfel de activități orgary(je 
rice si politico-educative a corrț ' 
tilor se pot. -intenadeyar,, măsură' 
mii -si mii de tone de combustibil 
milioane de kilowați-oră; iar.’ 
tenta lor încetinește mersul con 
relor.

precizare importai* „ 
curs dei aplicare SL/tHn'T. ■ 
soluții ț or. trurfiări crJ^f'

Constantin BLAGOVIC 
corespondentul „Scinteii"

de mult, privind evaluarea pagubeloi 
cauzate avutului obștesc prin tăierea, 
scoaterea din rădăcini. distrugerea 
sau degradarea arborilor pe picior, 
puieților și lăstarilor — și anume, 
prevenirea unor asemenea fapte care 
ar putea aduce prejudicii fondului 
forestier, plantațiilor-de orice fel. Ac
centul care se pune pe prevenirea 
unor astfel de acte iresponsabile este 
firesc. Și aceasta, pentru că oricit de 
mari ar fi sumele ce s-ar recupera 
de la cei care cauzează pagube avu
tului obștesc prin tăierea, distrugerea 
sau degradarea arborilor, puieților și 
lăstarilor, ele nu pot acoperi nici pe 
departe prejudiciul adus economiei 
țării, societății noastre 1 Se știe că 
abia la vîrsta de 100 de ani bradul 
ajunge la un diametru de 37—40 ascv' 
la bază și la o înălțime de 2St—3(l 
metri. Este numai un exemplu care 
trebuie să îndemne pe fiecăre să ju
dece cu cea mai mare responsabili
tate atunci cînd, minat de o dorință 
de moment, este tentat să taie un ar
bore sau să distrugă un simplu puiet 
Esențial este ca organele de speciali
tate să treacă cu toată fermitatea și 
responsabilitatea la aplicarea măsu
rilor cuprinse in decretul amintit. 
Punind accentul pe apărarea fondului 
silvic, pe prevenirea oricăror fapte 
iresponsabile care prejudiciază avu
tul forestier, sub nici un motiv, fac
torii învestiți cy- atribuții precise în 
acest domeniu nu trebuie să dea do
vadă de ușurință atunci cind se co
mit asemenea acte. în toate situații
le — fie că este vorba de arbori sau 
puieți din păduri sau de pe margi
nea șoselelor — trebuie să se acțio
neze imediat și cu cea mai mare exi
gență.

Prin Programul național pentru con
servarea și dezvoltarea fondului fo
restier în perioada 1976—2010, Româ
nia se înscrie printre puținele țări din 
lume care și-au propus să realizeze 
nobila sarcină de a dezvolta și pro
teja pădurea. La acest program se 
adaugă Decretul Consiliului de Stat 
la care ne-arn referit. Dincolo însă 
de reglementările de ordin organi
zatoric, juridic și tehnic pe care le 
cuprind, aceste documente au și o 
importantă latură educativă. Pen
tru că nu este îndeajuns ca dezvol
tarea patrimoniului silvic, păstrarea 
și buna gospodărire a pădurilor, pro
tejarea mediului înconjurător' să 
preocupe numai organele de speciali
tate. Aceste probleme interesează și 
trebuie să intereseze deopotrivă pe 
toți cetățenii țării. Datorită importan
tei lor economice și sociale, a far
mecului natural ce-1 reprezintă, pă
durile, arborii, in general toate spa- 
țiile verzi trebuie ocrotite ca lumina 
ochilor, aceasta constituind o îndato
rire de înaltă responsabilitate civică. 
Iată de ce, printr-o intensă muncă 
politico-educativă. organele si orga
nizațiile de partid, consiliile popu
lare, organizațiile U.T.C.. institu
țiile de învățămînt — începind cu 
grădinița și terminînd cu faculta
tea — trebuie să cultive in rindul ce
tățenilor. al tineretului dragostea față 
de pădure, față de arbori. Să acțio
năm cu toții pentru a extinde pădu
rile. plantațiile de orice fel, să pre
venim orice degradare sau distruge
re a arborilor, pentru că este în in
teresul nostru, al tuturor ca economia 
țării să prospere, să trăim într-un 
mediu ambiant plăcut, agreabil, cu 
aer curat și sănătos, să binemerităm 
recunoștința generațiilor viitoare.
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Se vorbește, din ce în ce 
mai mult, despre menirea 
creatorului contemporan. Si 
putem remarca cu legitimă 
satisfacție că mult rivnitul 
criteriu al valorii fuzionea
ză intim cu un conținut bo
gat de idei și de sentimen
te. ce poate si trebuie să se 
transforme intr-un minunat 
mijloc de a educa poporul 
și de a contribui sensibil la 
mersul spre mai bine al so
cietății. După părerea noas
tră. acesta este sensul cel 
adevărat. Sub acest raport, 
o operă de avangardă a 
timpului respectiv este a- 
ceea care se inspiră din 
marile teme ale epocii in 
care trăiește creatorul și 
care este realizată cu o no
bilă măiestrie — a nu se 
confunda măiestria cu un 
meșteșug abil ! — și. tot
odată. ea este profund ori
ginală si puternic ancorată 
in spiritualitatea culturii 
autohtone. în care se în
scrie artistul. Desigur. în 
acest climat al „evului 
aprins" în care trăim cu 
toții nu poate fi vorba de 
opere anacronice, care re
iau epigonic estetica si ele
mentele de formă ale unor 
epoci trecute. în muzică, a 
compune azi de pe pozițiile 
lui Bach. Beethoven sau 
Wagner este un nonsens. 
Dar nu îmi puțin criticabili 
ne apar rei purtători de 
cultură c copiază — a- 
cesta-i temenul... — pe re
prezentării scolii lui Ar
nold Sabnberg sau pe 
postexpraionistii Boulez, 
Nono. Stckhausen. A pre
lua creaor. a inova este 
însă eh totul altceva. In 
acest sen. nu putem fi de 
acord nici cu unii așa-ziși

critici de avangardă, care 
pledează pentru un singur 
drum în artă. A‘ fost 6 vre
me in care se afirma că 
unicul model de urmat il 
reprezintă școala lui Schon
berg. Alții, dimpotrivă, au 
..anulat", in accepțiunea 
dizolvantă a noțiunii, re
marcabile opere ale acestui

populare și nu o dată, el a 
apelat și la imnuri bizan
tine si psaltice din vremuri 
Imemorabile. George Enes- 
cu nu a căutat originalita
tea cu orice preț, in schimb 
a găsit-o. Opera sa conține 
acel ceva al ..muzicii de 
fluviu", in care, de cele mai 
multe ori. se simte eufonia

haotică, cl pentru o disci
plină a libertății. Fără în
doială. opere apatride, ope
re ce nu au nimic comun 
cu spiritualitatea noastră, 
rezultante nefirești ale 
unui „mimetism sonor", ale 
unor mode ce se nasc peste 
noapte și mor peste zi, 
opere ce proclamă amorali-

Pentru o creație
muzicală valoroasă

însemnări de Doru POPOVICI

compozitor dotat. în pofida 
marilor sale contradicții 
estetice.

Opera „Oedip" ne oferă 
un strălucit exemplu. „Or- 
feul moldav", punind pe 
prim plan înalte sensuri 
etice, s-a înscris în galeria 
marilor compoziții, tre- 
cind dincolo de spațiu și 
timp. încît moștenirea sa 
ne apare precum frumoa
sele „păduri. Închipuind 
imensa orgă suierînd"... 
Enescu a „alchimizat" și 
procedeele impresionismu
lui și pe cele ale expresio
nismului. nu i-au lipsit 
niciodată nostalgiile neocla
sice. Dar fondul de aur al 
artei sale sonore l-au con
stituit cintecele și dansurile

dorului românesc „sclipind 
ca un izvor în ierburile 
ude". De aceea, in finalul 
operei se conturează acea 
tainică și nețărmurită lu
mină.

Creatorul își alege singur 
drumul, conform sensibili
tății sale. Aruncînd o pri
vire de ansamblu asupra 
muzicii noastre contempo
rane vom remarca o mare 
varietate de stiluri, dar, 
totodată, și un fond comun, 
un ethos, un drum, o sim
țire și o lege morală, care, 
toate laolaltă, conferă acea 
mult rîvnită varietate în 
unitate a producțiilor noas
tre spirituale. în ceea ce 
mă privește nu am pledat 
niciodată pentru o libertate

tatea și imoralitatea omu
lui drept principiu estetic 
superior și călăuzitor, pro
slăvesc patologicul, spiri
tul dizolvant, „construirea" 
prin distrugere, care instigă 
la ură. la războaie nu pot 
fi acceptate de lumea noas
tră. Sub cerul muzicii ro
mânești. operele cele mai 
valoroase au înflorit* de-a 
lungul anilor dintr-o * uma
nistă înțelegere a vieții și 
a lumii, dintr-un spirit re
voluționar care acordă artei 
virtuti perene în formarea 
omului. în ultimii ani. nu
meroase lucrări, precum 
„Decebal" de Gh. Dumi
trescu. „Iona" de Anatol 
Vieru. după piesa lui Marin 
Sorescu, „Orestia II" de

Aurel Stroe, după Eschil, 
„Zamolxe" de Liviu Glo- 
deanu. după Blaga. „Ham
let" de Pascal Bentoiu, 
după Shakespeare, cantate
le lui Tiberiu Olah, Ștefan 
Niculescu, C. Țăranu, sim
foniile lui W. Berger, 
„Canti per Europa" de Th. 
Grigoriu, „Trepte ale isto
riei" de Mihai Moldovan — 
și cîte altele ! — au fost 
tălmăcite la un apreciabil 
nivel de măiestrie, critica 
de specialitate le-a apreciat 
în mod elogios, ca apoi să 
fie difuzate și dincolo de 
hotarele patriei. Personali
tăți precum Șostakovici, 
Luigi Dallapiccola. Antoine 
Golea — ca să amintesc 
doar cîteva — au reliefat 
varietatea orientărilor mu
zicii noastre punind in lu
mină adincul lor conținut, 
dar mai cu seamă seriozi
tatea concepției Creatoare, 
atit de departe de teribilis
mul 
tori, 
care 
artă 
vremelniciei __ ___ ... ... 
atît de limpede al eternității.

Avînd in vedere că liber
tatea în creație a fost înțe
leasă de pe poziția înțelep
ciunii milenare a poporului 
nostru, se cuvine a cinsti in 
mod deosebit pe creatorii . 
de valoare, care contribuie 
la zămislirea unul secol de. 
cultură grandios, cel al 
României zilelor noastre. 
Iată de ce compozitorul, 
pictorul, sculptorul, scrii
torul. cineastul, toți cei 
care reprezintă cu adevărat 
sufletul incandescent al 
epocii noastre sînt consi
derați cetățeni de onoare 
ai cetății.

unor pseudocompozi- 
lipsiți de meșteșug, cei 

proiectează opera de 
in climatul cenușiu al 

și nu in cel

Școala generală nr 154 din Capitals dispune, iricepind cu acest an de invâțamînt, de o modernă sală de sport.
Foto : E. Dichiseanu
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Festivalul național „C1NTAREA ROMÂNIEI»

O instituție culturală activă,

Retrospectiva Ion Sima

Toamna in parc
în con-

iv
IOGRAMUL 1

PROGRAMUL 2

CONCURS

al școlii 
pictură.

Album coral 
1001 de seri 
Telejurnal 
Radar pionieresc 
Capodopere, mari lnterpretl 
Telex
Consultații juridica 
Studio liric *78

construiește 
vibrante, in 

incandescente, 
superb ; teme

ale creației 
cum sînt

17,00 Selectlunl din „Albumul dumi
nical"

17,55 Blocnotes — informații utilitare
18.15 Caseta cu imagini 
19,00 * ■*
19,20
19.30
19,50
20,05
21.10
21.15
21.35

20.15 Film artistic : „fnfrunttnd preju
decățile". Premieră TV. Producție 
a studiourilor americane

21,M Atelier de creație llterar-artjsțtcă
22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

.ueșcoală 
lilecinemateca 
Ibum coral 
brespondenții județeni transmit... 
țlex
plex
tnisiune In limba germană 
ezultatele tragerii Loto 
ivățămînt — educație. Partenerii 
ioni — părinții (II) 
001 de seri 
telejurnal 
nițiative șl fapte comuniste

legată de viata orașului
TEATRUL POPULAR „PETRU RAREȘ" DIN HÎRLĂU

istitutul de medicină și farmacie 
jj-Napoca anunță scoaterea la 
curs a următoarelor posturi di- 
tice vacante : Facultatea de me
iul generală : profesor la cate- 

1 nr. 2 disciplina Chirurgie I. po
pa 2 ; profesor la catedra nr. 5 

.isciplina Puericultură poziția 3 ; 
profesor la catedra nr. 13 disciplina 
Endocrinologie poziția 6 ; profesor 
la catedra nr. 14 disciplina Gineco- 
logie-obstetrică poziția 3 ; confe
rențiar la catedra nr. 2 disciplina 
Anatomie umană poziția 4 ; confe
rențiar la catedra nr. 4 disciplina 
Ortopedie-traumatologie poziția 2 ;

I conferențiar la catedra nr. 5 dis- 
plina Chirurgie infantilă si ortope- 
i ck la Spitalul de recuperare 

jziția 6; conferențiar la catedra nr. 
disciplina Pediatrie II poziția 5-;

conferențiar la catedra nr. 7 dis
ciplina Embriologie-biologie poziția 
6 ; conferențiar la catedra nr. 7 dis
ciplina Histologie poziția 7 ; confe
rențiar la catedra nr. 7 disciplina 
Farmacologie poziția 8 ; conferen
țiar la catedra nr. 10 disciplina Me
dicală I poziția 5 ; conferențiar la 
catedra nr. 10 disciplina Policlinică 
medicală de Ia Spitalul de recupe
rare poziția 11 ; conferențiar la ca
tedra nr. 10 disciplina Policlinică 
medicală poziția 12 ; conferențiar 
la catedra nr. 11 disciplina Medi
cală II poziția 6 ; conferențiar la 
catedra nr. 15 disciplina Radiologie 
poziția 4 ; șef de lucrări la catedra 
nr. 2 disciplina Chirurgie I poziția 7; 
șef de lucrări la catedra nr. 2 disci
plina Chirurgie I poziția 12 ; șef de 
lucrări la catedra nr. 3 disciplina 
Oftalmologie poziția 9 ; șef de lu
crări la catedra nr. 
Chirurgie III poziția 5 ; 
crări la catedra nr. 5 
Puericultură poziția 10 ; 
crări Ia catedra nr. 7 
Biologie poziția 14 : șef 
la catedra nr. 8 disciplina 
patologie poziția 10 ; șef de 
la catedra nr. 11 disciplina 
patologie poziția 12 ; șef de 
crări la catedra nr. 11 disciplina 
Medicală II-Semiologie poziția 13 ; 
șef de lucrări Ia catedra nr. 17 dis
ciplina Biochimie poziția 9 ; A- 
sistent la catedra nr. 15 discipli
na Limba franceză-engleză poziția 
22 ; asistent la catedra nr. 15 dis
ciplina Limba rusă poziția 23. 
Facultatea de stomatologie : profe
sor la catedra nr. 2 disciplina Pro
tetică dentară poziția 2 ; conferen
țiar la catedra nr. 1 disciplina Me-

4 disciplina 
; șef de lu- 

disciplina 
; șef de lu- 

disciplina 
lucrări 
Fizio- 
lucrări 
Morfo- 

lu-

de

dicală IV poziția 8 ; conferențiar 
la catedra nr. 3 disciplina Odonto- 
logie-barodontologie poziția 7 ; a- 
sistent ia catedra nr. 1 disciplina 
Anatomie stomatologică poziția 23 ; 
asistent la catedra nr. 3 disciplina 
Fiziologie stomatologică poziția 24 ; 
asistent la catedra nr. 1 disciplina 
Chimie biologică poziția 27 ; Facul
tatea de farmacie : profesor la ca
tedra nr. 1 disciplina Tehnică far
maceutică poziția 3 ; conferențiar la 
catedra nr. 1 disciplina Tehnică far
maceutică poziția 8 ; conferențiar 
la catedra nr. 2 disciplina Chimie 
farmaceutică poziția 7 ; șef de lu
crări la catedra nr. 1 disciplina Teh
nică farmaceutică poziția 14 ; șef 
de lucrări la catedra nr. 2 disciplina 
Chimie 
lucrări 
Chimie 
lucrări
Chimie_________________ .
de lucrări la catedra nr. 2 disciplina 
Farmacodinamie poziția 12 ; asistent 
la catedra nr. 1 disciplina Tehnica 
farmaceutică poziția 28.

Candidații la concurs vor depune 
în termen de 30 de zile — pentru 
posturile de profesori, conferențiari, 
șefi de lucrări și 15 zile — pentru 
posturile de asistenți și asistenți 
stagiari de la data apariției acestui 
anunț în Buletinul Oficial al Repu
blicii Socialiste România, partea a 
IlI-a. la secretariatul Rectoratului 
Institutului de medicină și farmacie 
din Cluj-Napoca. str. 1 Mai nr. 13, 
cererea de înscriere la concurs în
soțită de actele prevăzute de Legea 
nr. 6/1969 privind Statutul persona
lului didactic și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului nr. 84 539/1969. Concursul 
se va ține la sediul institutului în 
termen de cel mult 15 zile pentru 
posturile de asistenți și asistenți 
stagiâri și 3 luni pentru posturile de 
profesori, conferențiari și șefi de 
lucrări, de la data expirării terme
nului de înscriere la concurs. Can
didate care funcționează intr-o in
stituție de învățămint superior sînt 
obligați să comunice. în scris, recto
rului 
curs, 
vind 
curs.

organică poziția 13 ; șef de 
la catedra nr. 2 disciplina 
organică poziția 19 ; șef de 
la catedra nr. 2 disciplina 
farmaceutică poziția 14 ; șef

acesteia înscrierea la con- 
Informații suplimentare pri- 
condițiile de înscriere la con- 
precum si tematica de concurs 

se pot obține la Prorectoratul di
dactic al Institutului de medicină și 
farmacie din Cluj-Napoca, str. 1 
Mai nr. 13, etaj I, camera 20. tele
fon 2 61 79.

c i n e m a
• Din nou împreună : SCALA —
15.45; 18; 20,15. CAPITOL — 15.30; 
18; 20,15. GLORIA — 15,45; 18;
20,15.
• Ecaterina Teodoroiu î PATRIA 
— 15; 17,30; 30, FEROVIAR — 15; 
17,30; 20, MODERN — 15; 17,30; 20.
• Cascadorii : LUCEAFĂRUL —
15,15; 17,45; 20, BUCUREȘTI — 
15.45; 18; 20,15. FAVORIT — 15:
17,30; 20.

• Fiara : TIMPURI NOI — 15; 
17,30; 20.
• Principiul dominoului î CINE
MA STUDIO — 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30.
• Fetițo, vrei să joci în film ? : 
CENTRAL — 15; 17,30; 20.
• Dueliștii : FESTIVAL — 15,45; 
18: 20,15, MELODIA — 15,45; 18; 
20.15.
• Veronica — 15, înainte de tăcere
— 18; 20 : DOINA.
• Orașul-fantomă : VICTORIA —
15: 17.30; 20, GRIVITA — 15,15;
17,45; 20,15.
• Acțiunea „Arsenal** î BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20.
• Albinele sălbatice t AURORA

Sala Dalles adăpos
tește in aceste zile o 
amplă selecție de ta
blouri in ulei și în a- 
cuarelă ale pictorului 
Ion Sima, artist eme
rit. îngăduindu-ne ast
fel să-i cunoaștem e- 
voluția de-a lungul a 
peste patru decenii de 
activitate dăruită pa
letei. Apreciat, pe 
bună dreptate, printre 
coloriștii de frunte ai 
artei românești, maes
trul clujean se află în
tr-o fericită fază a 
creației sale. Ajuns la 
o expresivitate maxi
mă a mijloacelor lui 
picturale, care rămîn
mereu simple și cla
re, cuceritoare prin 
prospețimea, candoa
rea și armonia lor, ar
tistul acesta cu o fire 
domoală, echilibrată, 
rapsod al unor stări de 
tonifiantă exuberanță, 
aduce în pictura noas
tră un sentiment , de 
robustă încredere în 
viață și. în frumuseți
le perene ale existen
tei. Dincolo de delec
tarea vizuală ce ne-o 
oferă peisajele sale cu 
pomi abia înmuguriți, 
vestind miracolul pri
măverii triumfătoare, 
sau crenguțele înflo
rite, așezate in modes
te ulcele de lut. cu 
farmecul lor subtil, 
parcă pipăind cu 
blîndâ sfiiciune lumi
na. deslușim o medi
tație lirică, nuanțate 
stări sufletești, cînte- 
cul discret al unui spi
rit sensibil, care înțe
lege să elogieze astfel, 
prin gingășia lumii ve
getale, surprinsă cu pa
siune pe pinză. bucu
riile simple, omenești, 
generos oferite de 
maica natură.

Cu o impresionantă

economie de mijloace, 
într-o pastă transpa
rentă. amintind grația 
vaporoasă a acuarelei, 
pictorul 
imagini 
culori 
iradiind 
dintre cele mai modes
te sint ridicate cu vir
tuozitate la rangul 
marii arte. încărcătu
ra lor emoțională, con
ferită de artist, se în
scrie într-o unitate 
poetică, a unei viziuni 

, senine, stenice, în 
care bunul gust și mă
sura își dau mina fră
țește.

Exprimarea directă, 
firească, lipsită de ori
ce ostentație sau jon
glerie gratuită a unor 
dexterități de mește
șug, ca și cromatica 
armonioasă, cu tonuri 
delicat nuanțate, fă- 
cînd adesea din ta
blourile sale însorite 
poeme cromatice (ceea 
ce îl îndemna pe un 
prestigios critic să a- 
firme, metaforic, că 
Sima își înmoaie 
pensulele nu în culori, 
ci în suflet), constituie 
nota, distinctă a aces
tui pictor, de un op
timism funciar, care 
se oprește îndeosebi la 
partea luminoasă a e- 
xistenței. nepărăsind 
însă niciodată senti
mentul realului. în 
care își află, statornic, 
izvorul inspirației.

Consacrate unor cu
noscute personalități 
științifice și culturale 
transilvane (Iuliu Ha- 
țieganu, Octavian Fo- 
dor. Aurel Ciupe, A- 
nastase Demian ș.a.) 
sau unor anonimi, în
deosebi femei, din a 
căror demnă, monu
mentală ținută se des
prinde. odată cu no-

blețea spirituală, dîr- 
zenia unui popor tre
cut prin dramatice în
cercări — reprezentă
rile sale portretistice 
sînt realizate într-o e- 
legantă grafie, cu a- 
ceeași remarcabilă sim
plitate și economie de 
mijloace (mal ales cele 
de copii și de tinere 
fete), vădind înzestra
re și în acest gen ar
tistic. Completîndu-i 
preocupările, unele 
peisaje urbane sur
prind, cu evidentă 
vervă a naratiei, miș
carea. fluxul citadin al 
străzilor, iar altădată 
patosul constructiv al 
epocii noastre (precum 
Piața Păcii 
strucție).

Exponent 
clujene de ______
care în peste jumăta
te de veac de exis
tență a dat artei ro
mânești valori larg re
cunoscute. Ion Sima 
ne aduce, în aceste zile 
de sărbătorească ani
versare a făuririi 
statului național uni
tar român, mesajul u- 
nei mature împliniri, 
pe plan artistic și u- 
man. Cu certe virtuți 
lirice, in spiritul tra
diției autohtone, fă- 
cind apel uneori la e- 
lemente 
populare.
scoarțele, ștergarele și 
alte țesături de o plă
cută decorativitate, fo
losite drept fundal în 
feericele sale naturi 
statice, pictura acestui 
maestru octogenar ira
diază o profundă dra
goste de viată, speci
fică oamenilor acestui 
pămînt..

Marin 
MIHALACHE

Printre colectivele premiate la Fes
tivalul de creație și interpretare tea
trală Slănic-Moldova ’78, manifestare 
consacrată pieselor scrise de drama
turgi neprofesioniști, jucate de ama
tori, se numără și Teatrul popular 
din Hirlău, care a prezentat piesa 
dramaturgului local Paul Iancu, „Ră
tăcirea", lucrare inspirată „dintr-un 
caz autentic, adus la cunoștință spre 
dezbatere publică". Această repre- 
zentație-dezbatere se bucură de suc
ces prin faptul că spectatorii parti
cipă ca martori și judecători la de
riva morală a unui muncitor, dar, 
totodată, ei simt puterea de influență 
a semenilor, a organizației de partid, 
a tuturor celor care l-au determinat 
pe protagonist să iasă din rătăcirile 
sale.

Orașul Hîrlău, străveche așezare 
istorică, cu vestigii mușatine — ctito
rit de Ștefan cel Mare și Petru Ra- 
reș — cunoaște în anii socialismului o 
înflorire economică și socială, o bo
gată viață culturală, în cadrul căreia 
mișcarea teatrală de amatori înscrie 
o activitate remarcabilă. De fapt, 
aceste preocupări pentru arta sce
nică se bucură de o tradiție de peste 
o jumătate de secol, aici, la Hîrlău, 
desfășurîndu-și activitatea Societatea 
culturală „Petru Rareș", reactivizată 
în anul 1975. Un an mai tîrziu. a 
luat ființă și Teatrul popular din 
localitate care, așa cum spuneam, 
impresionează prin diversitatea și 
problematica repertoriului, numărul 
mare de interpreți (aproximativ 40 
de artiști amatori), prin bogata acti
vitate (16 premiere și peste pa
trii sute de spectacole) . și lar
ga iudiență a publicului;’ ,;Come- 
dia zorilor" de Mircea Ștefănescu, 
„Omul care a văzut moartea" de 
Victor Eftimiu, „Sosesc deseară" de 
Tudor Mușatescu, „Mama" de Karel 
Capek, „Este vinovată Corina ?“ de 
Laurențiu Fulga, „Ultima cursă" de 
Horia Lovinescu, „Navetiștii" de Ion 
Băieșu, „Reduta și șoarecii" de Mir
cea Radu Iacoban sint cîteva din 
titlurile prin care se configurează 
repertoriul acestui colectiv teatral, 
conștient de rolul său în acțiunea de 
educație a maselor.

Discuția purtată cu un numeros 
grup de interpret! ne-a dezvăluit 
faptul că actualele performanțe ar
tistice nu sînt întîmplătoare ; ele se 
explică prin stabilitatea și continui
tatea unui program repertorial, prin 
atragerea unor talente reale și in
struirea acestora. Sînt unii membri 
ai colectivului care slujesc activita
tea teatrală din localitate de peste 
trei decenii. Ei au preluat tradițiile 
unui început care se păstrează în 
afișele vremii, pe care sînt tipărite

numele dramaturgilor : V. Alecsan
dri, I. L. Caragiale, Victor Ion Popa, 
Mihail Sorbul, Zaharia Bîrsan, dar 
și cele a zeci și sute de interpreți 
— țărani, muncitori și intelectuali — 
care au găsit în teatru un tovarăș 
de viață, un model de conduită mo
rală și socială. Prof. Dumitru Moraru, 
veteranul formației, se confruntă de 
peste treizeci de ani cu emoțiile sce
nei. „îmi place teatrul — ne spune, 
printre altele, interpretul — deoarece 
îmi dau seama că jucînd, și mai ales 
jucînd în piese de actualitate, pot fi 
purtătorul unui mesaj de o deosebită 
valoare educativă, că pot să-mi 
emoționez semenii și că-i pot ajuta 
să cunoască o lume cu probleme care 
să-i intereseze. Așa cum s-a început 
de cîtva timp cu regizorii Constan
tin Moruzan șl Eugen Traian Bor- 
dușanu, socotesc că și în continuare 
este necesar ca munca noastră să fie 
îndrumată temeinic de profesioniști 
ai artei spectacolului".

Un alt veteran, membru de 23 de 
ani al colectivului artistic, este Va- . 
sile Tatar ; subliniind faptul că piesa 
de actualitate se bucură de reală 
adeziune din partea publicului, a 
făcut următoarea observație : „Atunci 
cînd jucăm -Rătăcirea» se realizează 
o comuniune greu de reeditat în alte 
împrejurări. Iată de ce pledez și eu 
pentru piese de actualitate, izvorîte 
din actualitățile noastre locale, dacă 
se poate".

Dacă spectacolul atît de îndrăgit 
de public și interpreți, „Rătăcirea", 
are succesul de care se bucură, un 
merit revine și interpretei principale, 
tovarășei Florica Teodor, (fidelă tea
trului de peste 23 de ani), distribuită 
în rolul secretarei comitetului de 
partid. Trăirea sinceră, firească, a 
situațiilor, înțelegerea exactă a re
lațiilor cu partenerii acțiunii drama
tice au contribuit la realizarea unui 
personaj cu valențe politice și umane.X

z

ÎNALTA
(Urmare din pag. I)

VALOARE
noastră prin integrarea cuceririlor în 
construcția economică și in întreaga 
viată socială, și putem spune că prin 
aceasta a crescut însăși valoarea u- 
manistă a științei.

Socialismul științific respinge scien
tismul, care rupe știința de umanism 
și filozofie, după cum respinge și 
forma sa tehnologică, tehnocratismul, 
știința și tehnica fiind îndreptate spre 
realizarea unei înalte calități a vieții, 
formulare succintă sub care poate fi 
prezentată modern legea fundamen
tală a comunismului. Știința în sine 
nu duce la umanism, dar valoarea de 
adevăr a cunoașterii și raționalitatea 
gindirii contribuie la umanism. Dacă 
oamenii de știință nu vor lucra pen
tru noi și noi arme de război, atunci 
știința va fi ferită de utilizarea ei 
antiumană în funcție de condițiile 
sociale, știința și tehnologia pot fi în
dreptate în mod conștient spre slu
jirea umanismului sau pot fi îndrep
tate împotriva lui.

Este semnificativ faptul că în Ro
mânia socialistă s-a dat un impuls 
cultural nou, care corespunde unei 
cerințe contemporane acute, exprima
tă în cuvîntarea amintită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, aceea a 
îmbinării organice a științei cu uma
nismul. Această idee este reflectată 
în _ conceperea Festivalului național 
„Cîntarea României" ca manifestare 
de masă reunind toate forțele cul
turale, științifice ale țării într-o ex
primare spirituală a poporului român. 
Această idee generoasă, elaborată de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, transfor
mată într-o largă mișcare populară, 
își va găsi cu siguranță și un răs
puns care să fructifice gîndirea ma

— 15,30; 18; 20, FLAMURA — 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 15,45; 18; 
20,15.
• M-ațl confundat ! ; DACIA — 
15.15; 17.30; 20.
• Jezebel : EFORIE — 15; 17,30;
20.
• Șoimul : BUCEGI — 15; 17,30;
30.
• Ușa pariculoasă de la balcon : 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18: 20.
• Animalul : LIRA — 15.30; 18; 20.
• Pasiunea : COSMOS — 15.30;
17,45; 20.
• Două lozuri — 11,45, Pielea cati
felată — 14; 16,15, Valurile Du
nării — 18,30, Tovarășii — 20,30 : 
CINEMATECA.

V

UMANISTA A STIINTEI
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nismul nu putem spune 
pătrund, ci mai curînd 
arhitectură psihică mai 
poate fi realizată numai în anumite 
condiții sociale. O asemenea arhitec
tură psihică ce își are și un echiva
lent în conștiința socială poate fi 
orientată, fără a absolutiza și eli
mina și alte tendințe individuale 
care să dea și mai mult relief direc
ției principale, către prelungirea re
voluției tehnico-științifice contempo
rane într-o revoluție industrială. O 
asemenea direcționare ar urmări re- 

' zolvarea problemei forțelor de pro
ducție ale societății. Ceea ce ar 
orienta știința și tehnologia, în mare, 
către un obiectiv a cărui finalitate 
este în mod cert umanistă. Dar nu 
ne putem permite să uităm de uma
nism nici o clipă, nici măcar pentru 
un umanism viitor superior. Păstrînd 
cu grijă flacăra aprinsă a umanis
mului, acesta se va putea desfășura 
într-o civilizație comunistă supe
rioară, într-o deplină calitate a vie
ții. Cea mai puternică forță în această 
direcție o constituie concepția parti
dului nostru asupra științei și uma
nismului socialist. Dezbaterea con
strucției teoretice a acestei concepții, 
odată cu- împlinirile ei funcționale și 
structurale va armoniza știința, uma
nismul și filozofia pe fondul unei 
vieți biologice, ecologice și econo
mice sănătoase a întregului popor, 
în ultimă instanță, legătura dintre 
știință și umanism este o legătură 
dintre_ muncă, rațiunea omului și
viața spirituală. Un partid comunist 
al dezbaterii și noului, cum este par
tidul nostru, ne poate asigura acest 
viitor marcat cu o piatră de hotar 
în Programul adoptat de Congresul 
al XI-lea.

rilor valori 
Plecînd de 
se poate dezvolta o înaltă cultură 
modernă prin simbioza dintre știință 
și umanism. Este îndreptățită obser
vația secretarului general al partidu
lui asupra denumirii de umanism, 
considerînd că această noțiune apar
ține tuturor domeniilor culturii, in
clusiv științei. Nu putem numi o 
școală sau instituție ca fiind pur 
umanistă. Umanismul este factor co
mun, îl întilnim și în știință, și în 
industrie, știința trebuie să-și facă, de 
asemenea, un loc universal.

Baza socială a unei asemenea miș
cări culturale, care cuprinde și în
tregul învățămînt, o constituie tre
cerea la socialismul multilateral dez
voltat. Numai in cadrul unui aseme
nea socialism se vă asigura o astfel 
de varietate a vieții încit arhitectura 
psihologică a omului să cuprindă re
lații culturale polivalente. Materia
lismul dialectic și istoric, socialismul 
științific recunosc valabilitatea unor 
metode structuraliste și funcționaliste 
în tratarea celor mai multe procese 
psihologice, psiho-fiziologice, tehnice, 
economice și sociale. Este evident că 
aceste procese au loc în anumite 
structuri și îndeplinesc anumite func
țiuni. Există un mod mai general de 
a privi lucrurile, arhitectural, care 
se referă la ceea ce este major, esen
țial în legătura dintre două procese 
sau sisteme complexe și care fac ca 
acestea să apară ca avînd reciproc o 
anumită arhitectură. Noi „vedem" 
once realjtate, cu ochii, vizuali sau 
cu ochii logici ai minții, mai întîi 
prin arhitectura care exprimă ceea 
ce este general și esențial, legată de
sigur de anumite funcțiuni, și apoi de 
detaliile de structură. Știința și uma-

culturale șl științifice, 
la experiența poporului,

• Circiuma de pe strada Piatnlț- 
kaia : FERENTARI — 15: 17; 19,30.
• Lupta pentru Roma : GlU- 
LEȘTI — 16; 19.
• Gentleman Jim ; FțuOREASCA
— 15; 17,30; 20.
• Regăsire : COTROCENI — 15; 
17 30; 20.
• ’Ăl treilea jurămînt î VOLGA
— 15; 18,30.
• Un cuib de nobili : PACEA — 
15; 17,30; 20.
• Revanșa î VIITORUL — 15;
17.30: 20.
• Aurul lui Mackenna : MIORI
ȚA — 16: 19, TOMIS — 15.; 18.30.
• Hop !... și apare maimuța : 
POPULAR — 16; 18; 20.

• Acel blestemat tren blindat : 
MUNCA — 15,45; 18; 20.15.
• Pentru patrie : ARTA — 15; 
18,30.
• Toți sau nici unul : FLACARA 
— 15,45; 18; 20,15.
• Gustul și culoarea fericirii : 
PROGRESUL — 16; 18: 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Generoasa fundație —
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că se între- 
determină o 
bogată, care

Ion Irimia, Elena Airinei, Liliana 
Lăcătușu, Mihai Iftodi, Bogdan Birzu, 
Romulus Scutaru, Sava Atodiresei, 
Dragomir Zamfirescu, Nicolae Bo- 
dron, Maria Uglea își amintesc cu 
reală satisfacție de un alt succes al 
colectivului. Este vorba de piesa is
torică „Eroii din Florești",' scrisă de 
Paul Iancu și inspirată din fapte au
tentice ale războiului de indepen
dență.

Tehnicienii Elena Aghiorghiesei și 
Nicolae Bodron sînt capetele de afiș 
ale unui succes de ultimă oră : „Flo
rin și Florica" de Vasile Alecsandri, 
un titlu reluat de această formație 
după cinci decenii, titlu care a prefa
țat începutul de drum al mișcării 
teatrale din Hîrlău. Acest spectacol 
îi determină pe cei doi interpreți 
să recunoască faptul că umorul 
popular, de substanță, sănătos, a fost 
una dintre direcțiile repertoriale ce 
trebuie cultivată și pe viitor.

„Munca oamenilor — ne spune Lu
cian Pascaru, conducătorul forma
ției — are rezultate deosebite, pe care 
noi ne străduim să le facem cunos
cute muncitorilor de la autobază, ce
lor de la fabrica de confecții, de la 
complexul de legume și fructe sau 
celor din sectorul de exploatări fo
restiere, acolo, de fapt, unde lucrează 
mulți dintre interpreți. Mașina tea
trului nostru, pe care ați văzut-o îm
podobită cu afișe, deplasează colecti
vul în comunele Deleni, Scobinți, Ce- 
plenița, Cotnari, Coarnele Caprei, la 
Tg. Frumos sau Pașcani, unde avem 
stagiuni permanente și unde tot
deauna sîntem așteptați cu plă
cere. Pențru că ne-am înțeles meni
rea și ne-am luat în serios munca, 
dorim ca Teatrul popular din Hîrlău 
să fie o instituție de cultură activă, 
cu un program educativ bine definit. 
Iată ce vrem să facem aici, la 
Hirlău".

George GENOIU

„Zilele
Iubitorii celei de-a 

7-a arte din țara noas
tră își mai amin
tesc și azi cu in
teres de filmul „în
tr-o seară, un tren". 
Andre Delvaux, regi
zorul acelui film și al 
„Omului ras în cap", 
este astăzi reprezen
tantul cel mai presti
gios al cinematografiei 
belgiene. O cinemato
grafie care, începînd 
din 1930, a realizat in
teresante filme con
sacrate artei, îndeo
sebi picturii flamande, 
filme etnografice, fol
clorice și poetice și 
care cunoaște, înce- 
pind cu 1960. un sen
sibil reviriment dato
rat vocației și perso
nalității artistice pu
ternice, complexe a 
celor care o susțin.

„Zilele filmului bel
gian" organizate 
București și la 
vin să ilustreze 
cipalele orientări 
ultimii ani.

Judecind după 
șase filme artistice de 
lung metraj, ceea ce 
domină în filmul bel
gian la ora actuală 
sînt ecranizările unor 
apreciate romane sau 
nuvele, făcute de sce
nariști de clasă, ce 
îmbină principiul fi
delității cu cel alunei 
perspective moderne. 
Pămîntul viguros al 
prozei belgiene fasci
nează pe cineaști, și ei 
fac cu incontestabilă 
originalitate prin fil
mele lor o operă de 
popularizare cu atît 
mai necesară cînd e 
vorba de autori ce 
scriu în flamandă.

„Recrutul", filmul 
prezentat în gală, in 
regia Iui Roland Ver- 
havert, imagine rea
listă a asprelor condi
ții sociale din Flandra 
secolului trecut și în 
același timp viguroasă

la 
Sibiu 
prin- 

din

cele

filmului belgian"
afirmare a puterii oa
menilor. animați de iu
bire și credință reci
procă. de a înfrunta si 
supraviețui neferici
rii. are ca sursă un 
cunoscut roman al lui 
Hendrik Conscience, 
scriitor belgian de lim
bă flamandă, care a 
trăit între 1812—1883. 
„Mira" (filmul regizo
rului Fans Radema- 
kers, după scenariul lui 
Hugo Claus), care na
rează împotrivirea față 
de construirea unui 
pod și prin aceasta 
teama de necunoscut 
și rezistența la nou a 
unor țărani, are la 
bază un roman al ma
relui scriitor, prin ex
celență preocupat de 
lumea satului flamand. 
Stijn Streuvels (1871— 
1969). „Pace pe cîmpii" 

’(regia : Jacques Boi- 
gelot) — film despre 
stingerea vechiului 
conflict dintre două fa
milii din Brabantul 
flamand, sub influența 
iubirii dintre tineri și 
a vocilor rațiunii și 
conștiinței — e reali
zat după un roman de 
Marie Gevers.

N-au lipsit din se
lecția „Zilelor filmu
lui belgian" nici pro
ducții pe deplin origi
nale inspirate din ac
tualitate, precum acel 
„Casă, dulce casă", 
creație a unuia din 
cele mai interesante 
personalități ale tină- 
rului cinematograf bel
gian, Benoit Lamy (co- 

■ autor și ,al scenariului, 
împreună cu Rudolph 
Pauli), sau „Franz", 
sensibil film al poetu
lui sansonetei care a 
fost Jacques Brel.

Perspectiva gravă a 
ecranizărilor este în
locuită în aceste creații 
cu una ironică sau nos
talgică. dar indiferent 
cărui „val" ar aparține 
filmul, ne întîmpină a-

(sce- 
Ferry, 
foarte
Jean 
linia

ceeași sigură stăpî- 
nire a profesiei, a- 
celași simț excepțional 
al culorii și plasticită
ții imaginii, aceeași 
propensie spre un rea
lism nu o dată simbo
lic și spre o medi
tație de ordin existen
țial.

„Malapertuis" 
nariul Jean 
după un roman 
cunoscut al lui 
Ray) continuă
— atît de interesant 
dezvoltată de creatorii 
belgieni — a filmului 
fantastic. Preocupările 
regizorului Harry Kii- 
mel și operatorului 
Gerry Fisher de a 
sonda prin intermediul 
imaginarului obsesi
ile și neliniștile omu
lui contemporan și de 
a reflecta Ia sursele 
de dezechilibru gene
rate de atotputernicia 
banului și de unele 
elemente ale ambianței 
civilizației contempo
rane sînt admirabil 
servite de vocația lor 
pentru o artă barocă, 
metaforică.

Selecția „Zilelor fil
mului belgian" ne-a 
prilejuit contactul cu o 
artă experimentată și. 
in același timp, viu 
deschisă experimentu
lui, preocupată 
permanentele 
tuale ale 
belgian și 
mintarea și aspirațiile 
sale actuale. Manifes
tarea arată consecven
ta cu care România 
promovează schimbu
rile culturale ca una 
din căile de cunoaș
tere reciprocă si culti
vare a stimei intre po
poare. ca o modalitate 
ce contribuie substan
tial Ia acea atmosferă 
de încredere de care 
popoarele au atîta ne
voie.

de 
spiri- 

poporului 
de fră-

Natalia STANCU

19.30, (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : MIRCEA BASA- 
RAB. Solist : JOSEF SUK (R.S- 
Cehoslovacă) — 20.
• Opera Română : Walkiria — 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureariu): 
Micii burghezi — 19, (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciale —
19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor

gamma asupra anemonelor —
19.30.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Familia Tot — 19,30, (sala 
Studio) : Craii de curtea veche
— ÎS.
• Teatrul Giuleștd (sala Giu- 
lești) : Hotel „Zodia gemenilor" —
19.30, (sala Majestic) ; Regele loan
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Omul care aduce rîsul — 19,30.

• Teatrul „Ion Vasilescu" : Sen
timente — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația măre — 10, (la Căminul 
cultural Voluntari) : Scufița cu 
trei iezi — 16.
• Circul București : Invitație la 
circ — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la clubul 
UREMOAS. bd. Preciziei 12) : A- 
notimpurile minzului — 15.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Băiatul cu floarea — 19,30.



SClNTEIA — vineri 15 decembrie 1978 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc profund pentru urările pe care ați avut amabilitatea de 
a mi le adresa cu ocazia sărbătoririi independenței și vă rog să primiți 
sincerele mele urări de fericire pentru Excelența Voastră și de prosperitate 
pentru poporul român.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

VIZITA PREȘEDINTELUI SENATULUI ITALIAN

Primiri Ia Consiliul de Miniștri

Președintele Senatului Republicii 
Italiene, Amintore Fanfani, a vizitat 
joi Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România. Oaspetele a ur
mărit cu deosebit interes expozițiile 
omagiale „Dovezi ale dragostei. înaltei 
stime și profundei prețuiri de care 
se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor relații de 
prietenie și colaborare dintre poporul 
român și popoarele altor țări" și 
„Mărturii ale dragostei, prețuirii și 
adîncii recunoștințe manifestate de 
întregul partid și popor fată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, cu prilejul aniversării 
a 60 de ani de viață și peste 45 de 
ani de activitate revoluționară".

în continuare, oaspetele a luat cu
noștință de vestigiile și mărturiile 
istoriei milenare a poporului nostru, 
de piesele care exprimă legăturile 
dintre popoarele român și italian. La 
încheierea vizitei, oaspetele a sem
nat în cartea de onoare a muzeului.★

La amiază, Amintore Fanfani și 
Mariapia Fanfani s-au întilnit la 
Uniunea scriitorilor cu prozatori, 
poeți și critici literari, precum și cu 
artiști plastici.

Salutînd pe oaspeți, George Maco- 
vescu, președintele Uniunii scriitori
lor, și-a exprimat satisfacția de a 
avea în mijlocul lor pe Amintore 
Pțnfani, distins om de stat din Italia 
șt maeștru al penelului, fapt demon
strat de expozițiile sale organizate în 
Italia și în vestite centre culturale 
din lume. Vorbitorul a salutat, de a- 
semenea. pe Mariapia Fanfani, ar
tistă a cărei sensibilitate este reflec
tată și în albumul „România — mon- 
do latino".

Au luat cuvîntul. de asemenea, A- 
lexandru Bălăci și Ion Frunzetti, care 
au evocat personalitatea oaspeților, 
activitatea lor artistică.

Mulțumind pentru călduroasa pri
mire pe care scriitorii și artiștii plas
tici i-au rezervat-o lui și soției sale, 
Amintore Fanfani s-a referit la rea
lizările obținute de poporul român pe 
plan cultural și in alte domenii de 
activitate, la afinitățile de limbă și 
simțire dintre poporul român și cel 
italian. în încheiere, Mariapia Fan
fani a exprimat sincere mulțumiri tu
turor celor care au ajutat-o la reali
zarea albumului său despre România.

A participat Ernesto Mario Bolasco, 
ambasadorul Italiei la București.★

Ambasadorul Italiei la București, 
Ernesto Mario Bolasco, a oferit, joi, 
un dineu in onoarea președintelui 
Senatului Republicii Italiene.- Amin- 
tore Fanfani. care se află în vizită in 
țara noastră.

Au luat parte Nicolae Gio'san, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Suzana Gâdea, ministrul 
educației și invățămîntului. Virgil

BULETIN RUTIER
Informații de la Serviciul circulație al Miliției 

Municipiului București

Consfătuire cu șoferii din 
activul voluntar

în Capitală a avut loc o consfă
tuire cu activul de șoferi care spriji
nă voluntar activitatea miliției in do
meniul circulației. Consfătuirea a re
unit numeroși conducători auto pro
fesioniști și amatori, oameni cu în
delungată experiență la volan și cu 
o conduită ireproșabilă, în cuvintul 
rostit la deschiderea consfătuirii, șe
ful Serviciului circulație al Miliției 
municipiului București. colonelul 
Constantin Grădinaru, a relevat fap 
tul că șoferii din activul voluntar 
aduc, o mare contribuție la realizarea 
unei circulații cursive și în siguran
ță. adeseori neprecupețindu-și timpul 
liber pentru a participa, efectiv, la 
diferite acțiuni privind dirijarea, su
pravegherea și controlul traficului 
rutier. Datorită lor, au fost depistați 
și sancționați o serie de șoferi cer
tați cu disciplina și cu normele eti
cii rutiere, care au încălcat in mod 
grosolan regulile de circulație, for- 
țind trecerile marcate de pietoni sau 
gonind cu viteză excesivă, parcînd 
mașinile statului la domiciliu sau 
efectuînd cu ele curse clandestine. 
Au fost evidențiați o serie de șoferi 
din activul voluntar care au sesizat 
operativ unele nereguli săvirșite de 
colegi de breaslă, contribuind prin 
aceasta la prevenirea unor evenimen
te nedorite. Printre aceștia se numă
ră Ion Irimia, Nicolae Manea. Con
stantin Marin, Luca Sabin. Welt 
Erich. Ioan Manolescu. Panait Zmeu
ră. Iorgu Diaconu, Paul Popescu, Va- 
sile Barbu și mulți alții. în același 
timp, s-a arătat că unii șoferi din 
activul voluntar nu și-au onorat man
datul încredințat. Ba. unii dintre ei, 
cum ar fi Dobre Marin, Ion Mihai, 
Gheorghe Iftimie și Constantin Con
stantin au fost surprinși la volan sub 
influenta alcoolului, fapt pentru care 

Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. loan Ceterchi, președintele 
Consiliului legislativ, oameni de 
știință, artă și cultură.★

Joi seara. Înaintea încheierii vizitei 
sale în țara noastră. Amintore Fan
fani. președintele Senatului italian, 
a ținut o conferință de presă. în 
cursul, căreia a făcut o declarație și 
a răspuns la întrebările ziariștilor 
români și străini.

Exprimînd satisfacția fată de în
trevederea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. oaspetele a relevat că 
schimbul de păreri cu șeful statului 
român a scos în evidență preocupa
rea pentru soluționarea in interesul 
popoarelor a problemelor importante 
ale lumii contemporane. în mod deo
sebit cele privind pacea, dezarmarea 
si cooperarea între toate statele lu
mii.

Președintele Senatului italian a 
subliniat, totodată, că relațiile econo
mice. politice, culturale și tehnologice 
dintre Italia și România s-au inten
sificat mult în ultimii zece ani, că 
în ansamblu raporturile româno- 
italiene, prietenia tradițională dintre 
popoarele italian și român cunosc o 
continuă dezvoltare.

Răspunzind la o întrebare, oaspe
tele a precizat că acțiunile politice în 
direcția dezarmării constituie o nece
sitate si că ele trebuie să fie coerent 
legate de politica de dezvoltare, în- 
trucît nu se poate imagina solutio
narea problemei decalajelor economi
ce dacă nu se trece progresiv, dar nu 
prea încet, la o politică serioasă, 
amplă -si concretă de dezarmare. Ară- 
tînd că țările dezvoltate contribuie 
doar cu 1 la sută din produsul lor na
tional brut la fondurile destinate ță
rilor în curs de dezvoltare. în timp ce 
cheltuielile de înarmare sînt de 7—8 
ori mai mari, președintele Senatului 
italian a spus : Iată de ce este nece
sar să se reducă cheltuielile militare 
și prin aceasta să se impulsioneze 
constant politica de dezvoltare, într-o 
atmosferă de cooperare, colaborare și 
pace.

Vorbind despre eforturile de a se 
realiza securitatea și cooperarea eu
ropeană, oaspetele a arătat că rezul
tatele reuniunii de la Belgrad impun 
o pregătire minuțioasă a viitoarei 
reuniuni de la Madrid din 1980. 
Amintore Fanfani a relevat, de ase
menea, necesitatea participării tu
turor statelor la soluționarea proble
melor internaționale majore, fapt e- 
vidențiat. de altfel, și în timpul con
vorbirii avute cu președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Voi pleca din țara dumneavoastră 
— a spus oaspetele în încheiere — 
cu certitudinea de a fi adus o con
tribuție la continuarea largului 
dialog politic dintre Italia și Româ
nia, dialog evidențiat de comunitatea 
de obiective în ce privește viziunea 
politică, de speranțe comune de 
dezarmare progresivă, în concordanță 
cu politica de destindere.

(Agerpres)

li s-au reținut permisele de condu
cere. au fost amendați și li s-au re
tras autorizațiile de membri ai acti
vului voluntar.

Pe bună dreptate, șeful Serviciului 
circulație a cerut tuturor șoferilor din 
acest activ, participant la consfătui
re. să constituie ei înșiși un exemplu 
personal de respectare strictă a re
gulilor de circulație, de exigență și 
combativitate în sesizarea abaterilor 
care pun in pericol siguranța circu
lației. O cerință cu atît mai îndrep
tățită în condițiile traficului pe timp 
de iarnă.

Incepînd de azi, la Craiova

Campionatul balcanic 
de baschet feminin
începind de astăzi. 15 decembrie, și 

pînă in 17 decembrie. în noua sală 
polivalentă din municipiul Craiova se 
desfășoară cea de-a XVI-a ediție a 
Campionatului balcanic, de baschet 
feminin. împreună cu reprezentativa 
României — care a făcut pregătiri 
timp de trei săptămîni în Craiova — 
la această importantă competiție 
sportivă participă reprezentativele 
Bulgariei (medalia de bronz Ia Olim
piada de la Montreal) si Iugoslaviei 
(ciștigătoarea ultimelor două ediții ale 
balcaniadei). Cei doi antrenori ai lo
tului nostru. Gheorghe Lăzărescu și 
Nicoiae Martin, bazindu-se pe calită
țile si dorința de izbindă ale elevelor 
lor (Maria Roșianu. Mariana Andrees- 
cu, Ștefania Giurea. Rodica Goian, 
Liliana Rădulescu. Ana Aszalos. Dia
na Bălaș ș.a.) speră într-un succes al 
baschetului românesc. Aceeași dorin
ță este manifestată si de entuziastul 
public craiovean.

în programul de azi, care începe Ia 
ora 17 : România A — România B ; 
Bulgaria — Iugoslavia. (N. Băbălău).

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, a avut, joi dimineața, o în
trevedere cu Andreas Papageorghiou, 
ministrul comerțului și industriei al 
Republicii Cipru, care, la invitația gu-★

Tovarășul Janos Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior, a primit, joi, pe 
Kăroly Molnâr, adjunct al ministru
lui comerțului interior al R. P. Un
gare.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea. In con
tinuare, a colaborării între ministe
rele de comerț interior ale celor două 
țări. ★

în aceeași zi a fost semnat Pro
tocolul de schimburi de bunuri de

Cronica
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de la crearea Partidului Comuniștilor 
din Ungaria, joi seara, la Ambasada 
Republicii Populare Ungare a fost 
prezentat filmul artistic „Vadul Ia
dului" realizat pe baza nuvelei „Ce 
știți voi de Pille Maria" de Galambos 
Lajos.

Au fost prezenți activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură. ★

în perioada 6—13 decembrie, o de
legație a Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, condusă de 
Sanda- Rangheț, secretar al C.N.A.P., 
a făcut o vizită de prietenie și 
schimb de experiență In R.S.F. Iu
goslavia. la invitația Ligii iugoslave 
pentru pace, independență și egali
tatea popoarelor. Delegația a vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Belgrad și Skoplje și a avut 
convorbiri cu conducerea ligii.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL;

Dinamo București-in sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni1*

Ieri, la Ploiești, echipa a evoluat însă necorespunzător
Campionii României, handbaliștii 

clubului bucurestean Dinamo, s-au 
calificat in sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni", iar la 
20 decembrie, cînd. la Basel. în El
veția. se va efectua tragerea la sorti, 
vom afla cum se numesc viitorii lor 
adversari. Vor fi. cu siguranță, adver
sari mai puternici, poate mult mai 
puternici. în comparație cu aceia in 
fata cărora handbaliștii noștri n-au 
reușit ieri seara, la Ploiești, decît un 
scor egal. 20—20 (11—9).

E adevărat că în meciul t.ur. de la 
Reykjavik. Dinamo inyinseșe pe. 
Valur cu 25—19. ceea ce dădea cam
pioanei României sentimentul de în
credere deplină în calificare. De ase
menea. nu e mai puțin adevărat că 
ieri, la Ploiești, handbaliștii islandezi 
s-au arătat a fi jucători tehnici și 
atletici, care s-au bătut cu o ambiție 
exemplară pentru un rezultat cît mai 
bun. Toate acestea nu justifică însă 
în întregime nici scorul de egalitate, 
nici evoluția, sub așteptările amatori
lor de handbal, a echipei bucureștene. 
Ieri au corespuns acestor așteptări 
numai veteranii echipei — Cornel

TENIS: Turneul internațional de la Brașov
• Joi au continuat la Brașov cam

pionatele internaționale de tenis pe 
teren acoperit ale țării noastre. în 
sferturile de finală ale probei de 
simplu feminin Camelia Chiriac a 
reușit să o învingă pe Lucia Romanov 
cu 3—6, 6—2, 6—3. Elena Popescu a 
dispus cu 2—6, 6—4, 6—1 de Cosmina★

• Turneul internațional de tenis 
dotat cu „Cupa Challenge" a con
tinuat la Montego Bay (Jamaica) cu 
disputarea primelor partide din 
grupa a Il-a, încheiate cu urmă
toarele rezultate: John McEnroe 
(S.U.A.) — Ilie Năstase (România)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL:

Spania - Cipru 5-0
în orașul spaniol Salamanca s-a 

disputat meciul dintre selecționatele 
Spaniei și Ciprului, contînd pentru 
grupa a IlI-a a campionatului eu
ropean de fotbal. • Net superiori, 
fotbaliștii spanioli au obținut victoria 
cu scorul de 5—0 (2—0). prin golu
rile înscrise de Santillana (min. 52 
și min. 77), Asensi (min. 8). Del 
Bosque (min. 10) și Ruben Cano 
(min. 63). Partida a fost urmărită 
de peste 20 000 de spectatori.

în clasamentul grupei conduce e- 
chipa Spaniei — 6 puncte (din 3 
jocuri), urmată de formațiile Româ
niei — 2 puncte (2 meciuri). Iugo
slaviei — zero puncte (2 jocuri) și 
Ciprului — zero puncte (un meci).
• în turneul internațional de 

hochei pe gheață care se desfă
șoară la „Palatul sporturilor" din 
Pekin, selecționata României a învins 
cu scorul de 5—3 (1—1. 4—2, 0—0) 
formația Japoniei. 

vernului român, face o vizită în țara 
noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea, în 
continuare, a schimburilor comerciale 
și a cooperării economice în domenii 
de interes comun. (Agerpres)★
larg consum între ministerele de co
merț interior din România și Unga
ria pe anul 1979, care prevede creș
terea volumului de mărfuri, diversi
ficarea structurii sortimentale, extin
derea schimburilor dintre marile ma
gazine din cele două țări.

Documentul a fost semnat de Ni
colae Bozdog, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior, și Kă
roly Molnâr, adjunct al ministrului 
comerțului interior al R. P. Ungare.

A fost prezent Rajnai Sândor. am
basadorul R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

zilei
în întîmpinarea „Zilei tipografilor", 

la clubul Combinatului poligrafic 
„Casa Scinteii". din Capitală, a avut 
loc, joi, vernisajul Expoziției de crea
ție științifică și tehnică din industria 
poligrafică, manifestare organizată în 
cadrul celei de-a Il-a ediții a Festi
valului național „Cîntarea României". 
Expoziția reunește cele mai noi rea
lizări, aplicate în această ramură, în 
domeniul modernizării tehnologiilor 
tipografice, utilajelor, aparatelor de 
măsură și control, precum și a mate
rialelor de tipărire a cărților, revis
telor, ziarelor, albumelor de artă și 
altor lucrări solicitate atît pe piața 
internă, cît și la export. La vernisaj 
au luat parte reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Uniunii sindicatelor din presă, poli
grafie și edituri, cadre de conducere 
din întreprinderile poligrafice, mun
citori și tehnicieni tipografi.

(Agerpres)

Penu. Gheorghe Lieu si Mircea Ștef 
— dar nu ne-a convins echipa, mai 
cu seamă jocul ei în atac, cu multe 
ratări pe partea dreaptă, adică exact 
acolo unde erau titulari handbaliști 
atît de încercați si plini de talent ca 
Adrian Cosma si Mircea Grabovschi. 
Or. dincolo de calificare, normală pe 
plan valoric, sîntem in drept să ce
rem de la campioana României .... un
joc de factură tehnică bună, din res
pect pentru handbal, pentru specta
tori", cum declara de altfel public, 
în preziua meciului de la Ploiești. CU;, 
Valur, reputatul nostru antrenor 
Oprea Vlase.

Ne bucură firește calificarea echi
pei Dinamo, ca si aceea a echipei 
HlC. Minaur Baia Mare. în sferturile 
de finală ale cupelor europene inter- 
cluburi ; pretindem, totodată, la fel 
de firesc, formațiilor fruntașe să 
joace fiecare partidă din aceste com
petiții la nivelul renumelui handba
lului nostru, spre a se putea astfel 
impune în fata viitorilor adversari.

V. M.

Popescu, iar Lea Plhova (Cehoslova
cia) a cîștigat cu. 6—3, 6—4 jocul cu 
Barbara Kocyga (Polonia). Rezultate 
înregistrate în sferturile de finală ale 
probei de simplu masculin : A. Dîrzu 
— Nowicki (Polonia) 7—6, 7—6 ;
Emmrich (R. D. Germană) — Man- 
caș 7—6, 6-44. întrecerile continuă.

7—5, 3—6, 6—4 ; Peter Fleming
(S.U.A.) — Dick Stockton (S.U.A.) 
3—6, 6—4, 6—4.

într-o partidă din grupa I. jucă
torul american Harold Solomon l-a 
întrecut cu 6—2, 6—4 pe compatrio
tul său Roscoe Tanner.

• Echipa reprezentativă de fotbal 
a Cehoslovaciei a susținut un joc de 
verificare la Roma în compania echi
pei locale Lazio, cu care a terminat 
la egalitate : 1—1 (0—1). Fotbaliștii 
italieni au deschis scorul prin Gior
dano (min. 5), golul egalizator fiind 
înscris în minutul 60 de Jarusek.
• La Grenoble, în meci retur pen

tru optimile de finală ale „Cupei 
Cupelor" la handbal masculin, echipa 
franceză St. Martin a terminat la e- 
galitate: 22—22 (10—14), cu formația 
Tatabanya. învingători în primul 
joc cu scorul de 33—17, handbaliștii 
unguri â-au calificat pentru sfertu
rile de finală ale competiției.

• „Cupa Mondială" la schi a pro
gramat la Madonna di Campiglio o 
probă masculină de slalom special, 
în care victoria a revenit sportivu
lui elvețian Martial Donnet, cro
nometrat in două manșe cu timpul 
de l’31”59/100. L-au urmat coechi
pierul său Peter Luescher — 
r31”87/100, vest-germanul Christian 
Neureuther — l’32”05/100 și bulgarul 
Petar Popanghelov — 1’32”16/100.

Pîrtia de concurs a măsurat 420 m 
(diferență de nivel de 150 m) fiind 
pichetată cu 61 de porți.

61) de ani de la crearea Partidului Comunist Polonez
si 30 de ani de la infiintarea Partidului Muncitoresc Unit Polonez
2______________________ *_______________________ ____________________________.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC UNIT POLONEZ

Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Polonez și a 30 de ani de la crearea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român transmite Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Po
lonă felicitări cordiale și un cald salut tovărășesc.

în anji care au trecut de la crearea sa, partidul comu
niștilor din Polonia a organizat și condus lupta clasei 
muncitoare, a forțelor democratice și patriotice împotriva 
exploatării și asupririi, pentru apărarea libertăților de
mocratice, a intereselor vitale ale poporului, pentru inde
pendență națională, eliberarea de sub jugul fascist, pen
tru înfăptuirea revoluției și făurirea noii orinduiri socia
liste în Republica Populară Polonă.

Comuniștii români, întregul nostru popor urmăresc cu 
viu interes și se bucură din toată inima de succesele re-

VARȘOVIA 
marcabile obținute de oamenii muncii din Polonia, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în înfăp
tuirea obiectivelor Congresului al VII-lea al partidului, în 
dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și cultural al po
porului, în edificarea societății socialiste dezvoltate.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Po
lonă — care cunosc o etapă nouă, superioară în anii con
strucției socialiste — se vor dezvolta și în viitor, în inte
resul popoarelor român și polonez, al cauzei păcii și socia
lismului în lume.

Cu ocazia acestui jubileu, vă adresăm dumneavoastră, 
comuniștilor, întregului popor polonez prieten, urări de 
noi și tot mai mari succese în activitatea închinată înflo
ririi Poloniei socialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Evenimente importante în viața

Comuniștii polonezi, oamenii mun
cii din Polonia aniversează, in aceste 
zile, două evenimente de mare în
semnătate în istoria poporului și sta
tului polonez : crearea, la 16 decem
brie 1918, a Partidului Comunist 
Polonez și 30 de ani mai tîrziu, in 
decembrie 1948, a Partidului Munci
toresc Unit polonez. Sînt evenimente 
care se înscriu ca adevărate pietre 
de hotar în lupta eroică a clasei mun
citoare, a tuturor forțelor democra
tice și patriotice din țara prietenă, 
pentru eliberare socială și deplină 
independență națională, pentru apă
rarea libertăților democratice, a in
tereselor vitale ale poporului, împo
triva reacțiunii, pentru eliberarea de 
sub fascism-, pentru înfăptuirea revo
luției și construirea Poloniei noi, so
cialiste.

Partidul Comunist Polonez a 
apărut în condițiile specifice ge
nerate, în urma victoriei Revoluției 
Socialiste din Octombrie și prăbușirii 
marilor imperii ale vremii, de redo- 
bîndirea independenței țării — încu- 
nunare a luptei seculare a forțelor 
patriotice, a întregului popor polo
nez pentru existență statală de sine 
stătătoare — eveniment care a des
chis calea înfăptuirii aspirațiilor de 
eliberare socială a clasei muncitoare, 
a maselor populare. Cea mai înaltă 
expresie a acestor aspirații a fost 
crearea Partidului Comunist Polo
nez — prin fuzionarea Partidului 
Social-Democrat al regatului Poloniei 
și Lituaniei- și a Partidului Socialist 
Polonez. Acționînd, în colaborare cu 
stînga socialistă și mișcarea țără
nească radicală, atrăgînd cercuri largi 
ale intelectualității și tineretului, par
tidul a devenit stegarul luptei pentru 
interesele muncitorimii și țărănimii, 
ale întregului popor, pentru democra
ție, libertate și pace, pentru o Polonie 
liberă și populară.

In perioada ascensiunii fascismului 
în Europa, care amenința indepen
dența Poloniei, partidul comuniștilor, 
acționînd în condiții excepțional de 
grele, înfruntînd prigoana și repre
siunile reacțiunii interne, s-a ridicat 
cu fermitate în apărarea intereselor 
naționale. „Există in Polonia o forță 
care vrea și poate să înalțe demnita
tea Poloniei, care vrea și poate să 
lupte pentru o Polonie fericită și cu 
adevărat liberă — se arăta într-un 
document al partidului din acea pe
rioadă. Această forță rezidă in ma
sele populare, care sint gata de cele 
mai mari sacrificii pe altarul comun 
al unui viitor mai bun".

După cum este cunoscut, In 1933, 
în condițiile unor practici și me
tode negative ale Cominternului, 
Partidul Comunist Polonez a fost 
dizolvat, ca urmare a unor acuzații 
falșe, ceea ce a constituit, după cum 
se arată în documente ulterioare ale 
partidului comuniștilor, „o mare tra
gedie pentru mișcarea muncitorească 
poloneză". în perioada deosebit de 
grea, cind partidul era decapitat, 
si organizațiile sale desființate, iar 
Polonia încetase să mai existe ca 
stat, comuniștii polonezi nu au 
depus armele, devenind sufletul re
zistenței naționale antifasciste. In 
ianuarie 1942. în condițiile vitre
ge ale ocupației naziste, ei au 
creat Partidul Muncitoresc Polonez, 
care a unit în rîndurile sale pe cei 
mai buni fii ai poporului, a organi
zat și condus forțele patriotice anti
fasciste in lupta eroică și plină de 
abnegație pentru eliberarea Poloniei 
de sub jugul cotropitorilor hitle- 
rlști. Vasta mișcare de partizani, pre
cum si „Garda populară", transfor
mată ulterior în „Armata populară", 
organizate si conduse de partidul co
muniștilor. au dat grele lovituri ocu- 
pantilor. au adus, alături de armatele 
sovietice, care au purtat pe umerii lor 
greul războiului, o contribuție de sea
mă la izgonirea invadatorilor si re
nașterea Poloniei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16. 

17 șl 18 decembrie. In țară : Vremea 
va fi in general umedă și se va răci 
ușor, mal ales In regiunile din nor

în lupta desfășurată In anii războiu
lui. ca si în lupta si munca de după 
eliberare pentru reconstrucția tării, 
s-a întărit unitatea de acțiune a cla
sei muncitoare poloneze, ceea ce și-a 
găsit expresie In fuzionarea Partidu
lui Muncitoresc și Partidului Socia
list. si crearea. în cadrul Congresului 
de unificare din 15—20 decembrie 
1948. a Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, forța conducătoare a clasei 
muncitoare, a intregului popor in 
opera de edificare a socialismului.

Cele trei decenii care au trecut de 
la crearea partidului reprezintă cea 
mai fertilă perioadă din istoria Polo
niei. Sub conducerea P.M.U.P.. clasa 
muncitoare, masele populare, prin e- 
forturi dirze. tenace, au reconstruit 
din temelii tara distrusă de război, au 
înfăptuit adinei prefaceri revoluțio
nare. au obținut succese de seamă in 
dezvoltarea economiei, științei si cul
turii. in ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, Po
lonia înfătisindu-se astăzi ca o tară 
socialistă în plin avint. După volumul 
producției industriale. Polonia se si
tuează in prezent pe locul al 10-lea in 
lume. Remarcabilele succese ale po
liticii de industrializare îsi găsesc re
flectare, de asemenea, în faptul că 
volumul calculat pe cap de locuitor 
al unor produse importante ale eco
nomiei poloneze — cărbune, otel, ci
ment. nave maritime, vagoane — se 
apropie, iar în unele cazuri depă
șește chiar nivelul realizat de prin
cipalele țări capitaliste vest-europe- 
ne. Industrializarea a modificat rădi
cai structura venitului national. în 
cadrul căruia ponderea industriei re- 

! prezintă aproape 60 la sută.
In prezent, clasa muncitoare. întreg 

poporul polonez depun eforturi pen
tru înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al VII-lea al P.M.U.P., care a elabo
rat programul edificării societății so
cialiste dezvoltate pe parcursul a 
două decenii, conturînd ca obiective 
concrete dezvoltarea în continuare și 
modernizarea economiei, perfectiona
rea relațiilor sociale, sporirea treptată 
a salariilor și veniturilor populației, 
adîncirea democrației socialiste, in
clusiv prin extinderea formelor de 
autoconducere muncitorească — toa
te acestea în interesul îmbunătățirii 
continue a condițiilor de viată ale oa
menilor muncii.

Dublul jubileu al comuniștilor, al 
poporului polonez constituie pentru 
comuniștii români, pentru poporul 
nostru, prilejul de a-si reafirma satis
facția fată de realizările remarcabile 
ale oamenilor muncii polonezi, sub 
conducerea P.M.U.P.. pe calea înfăp
tuirii noii orinduiri. a progresului 
multilateral.

în anii construcției socialiste, prie
tenia româno-polonă — cu vechi și 
bogate tradiții in lupta clasei munci
toare. a forțelor progresiste, democra
tice. patriotice, pentru libertate si 
neatîrnare. împotriva asupririi națio
nale si sociale, pentru un viitor mai 
bun al celor două popoare — s-a în
tărit continuu, a devenit tot mai bo
gată. Pe temeiul trainic al comuni
tății de orînduire. de ideologie și de 
teluri, a cunoscut o dezvoltare amplă 
colaborarea între țările si popoarele 
noastre in toate domeniile vieții so
ciale. pe Plan politic, economic, teh- 
nico-știintific. cultural si în alte do
menii.

Forța motrice a acestei colaborări o 
constituie relațiile de prietenie si soli
daritate dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, care conduc destinele celor 
două națiuni. Faptele atestă cu pu
tere însemnătatea deosebită a întîlni- 
rilor si convorbirilor, devenite tradi
ționale. dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Edward Gierek, dialogul 
dintre cei doi conducători, soldat, în
totdeauna. cu rezultate deosebit de

dul țării. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale, atît sub 
formă de ploaie, cît și sub formă de 
lapoviță și ninsoare, In cea mai mare 
parte a țării. Vint moderat, cu inten
sificări pînă la 40—50 km pe oră. iar 
la munte vîntul va prezenta intensifi
cări pînă la 80—100 km pe oră, spulbe- 
rînd, local, zăpada. Temperaturile mi

rodnice, constituind factorul deter
minant al amplificării continue a 
raporturilor multilaterale româno- 
polone. Măsurile pe linia intensifică
rii colaborării dintre țările, partidele 
și popoarele noastre, convenite cu 
prilejul vizitei efectuate anul trecut 
in Polonia de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — precedată de vizita si
milară în tara noastră a tovarășului 
Edward Gierek — au deschis noi ori
zonturi întăririi ansamblului relații
lor româno-polone. în interesul con
struirii socialismului și comunismu
lui în cele două state prietene, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume. La marele miting al 
prieteniei româno-polone. desfășu
rat la Katowice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își exprima convingerea 
că vizita In Polonia „va marca o 
nouă etapă in dezvoltarea colaborării 
româno-polone, astfel incit aceasta 
să ofere un adevărat model de rela
ții noi intre state care construiesc 
socialismul și doresc bunăstarea și 
fericirea popoarelor lor".

Cu același prilej, tovarășul Edward 
Gierek arăta : „Actualele relații ro
mâno-polone insuflețesc contactele de 
prietenie care au existat de veacuri 
intre popoarele noastre. întărite in 
mod deosebit prin solidaritatea lor 
reciprocă in luptele pentru libertate 
și revoluționare. Apreciind aceste 
tradiții, dorim, totodată, să stringem 
prietenia dintre popoarele noastre 
printr-o colaborare cît mai fructuoa
să» printr-o .cunoaștere și apropiere 
reciprocă". x

Se poate afirma cu deplină certi
tudine că în dezvoltarea prieteniei și 
conlucrării româno-polone își găsesc 
reflectare marile posibilități pe care 
le oferă noile principii de relații, pro
fund constructive — ale egalității în 
drepturi, respectării independentei. și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești 
care, consacrate în Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
și în Declarația comună, semnată în 
1977 la nivel înalt, constituie temelia 
durabilă, statornică a raporturilor 
noastre reciproce.

Adîncirea prieteniei si colaborării 
româno-polone își are un trainic su
port material >în colaborarea econo
mică dintre țările noastre. Schimbu
rile economice, al căror volum s-a 
dublat în ultimii ani. vor cunoaște o 
nouă sporire în actualul cincinal. Tot
odată. se extind formele superioare 
de conlucrare. îndeosebi cooperarea 
în asemenea domenii importante pen
tru dezvoltarea forțelor de produc
ție cum sint metalurgia, chimia, agri
cultura. cercetarea științifică, aplica
rea în producție a cuceririlor științei 
și progresului tehnic. (

Se dezvoltă, de asemenea, conlu
crarea între organele de stat, organi
zațiile de masă și oamenii muncii din 
țările noastre, schimburile de expe
riență și întrajutorarea în variate do
menii ale construcției socialiste.

Pe planul politicii internaționale. 
România și Polonia acționează îm
preună pentru înfăptuirea securității 
in Europa, depun eforturi, împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu forțele 
progresiste, democratice. antiimpe- 
rialiste, pentru consolidarea păcii și 
înfăptuirea năzuințelor de progres ale 
popoarelor.

Participind din inimă la evenimen
tele aniversare din aceste zile, comu
niștii. poporul român adresează co
muniștilor. tuturor oamenilor muncii 
din Polonia socialistă urarea sinceră 
de a dobîndi noi și mari succese pe 
calea făuririi societății socialiste dez
voltate, a înfloririi multilaterale a 
patriei lor. a făuririi unei vieți tot 
mai bune.

nime vor fi cuprinse între minus 6 sl 
plus 4 grade, iar valorile maxime intre 
minus 2 și plus 8 grade. Ceață locală. 
In București : Vreme In general umedă 
și în răcire ușoară. Cerul va fi tempo- ‘ 
rar noros. Vor cădea precipitații, mai 
ales sub formă de ploaie și lapoviță. 
Vint moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

• ÎNTRE SCENĂ Șl
VIAȚĂ. Realitățile tragice ale
apartheidului și lupta majori
tății de culoare împotriva opre
siunii rasiștilor albi constituie 
tema unei noi piese. „Pămintul 
roșu" de David Lan, pusă in 
scenă, in toamna acestui an, la 
Londra. Accentul este pus pe 
„trezirea conștiinței" africanilor 
la bătălia pentru Schimbarea rin- 
duielilor inumane din R.S.A., 
pentru cucerirea dreptului la o 
existentă liberă și demnă. Inte
resant este că rolul conducătoru
lui din piesă, inspirat de figura 
unuia din liderii mișcării africa
ne din R.S.A., Moses Kotane, 
îl joacă un exilat politic din 
Soweto (așezare cunoscută 
lumii întregi după masacrarea
acum doi ani a celor peste 600
de tineri negri). Molefi Pheto. 
cum se numește interpretul, a

fost un fervent animator cultu
ral la Soweto, cunoscînd in 
același timp și temnițele regi
mului sud-african (a fost de
ținut, fără probe. 281 zile) — 
ceea ce conferă o zguduitoare 
autenticitate rolului pe care îl 
interpretează.

• AVERTISMENT ÎM
POTRIVA ACTIVITĂȚII 
SECTELOR. Guvernul de la 
Georgetown (Guyana) anali
zează. în prezent, destinația ce 
ar urma să fie atribuită tere
nului din junglă. în apropiere 
de Port Kaituma unde, cum se 
știe. își instalase colonia secta 
„Templul poporului". Dat fiind 
cumplita tragedie petrecută 
aici (soldată, după cum se știe, 
cu aproape 1 000 de victime), 
autoritățile au în vedere, între 
alte proiecte, amenajarea în

locul respectiv a unui gen de 
așezămînt memorial. în cadrul 
căruia să figureze și un muzeu 
— intenția fiind de a avertiza 
oamenii asupra consecințelor 
profund nocive ale activității 
sectelor religioase.

• CURĂ BALNEARĂ 
PENTRU PEȘTI. Lacul Irkan 
din nordul Buriației, in Siberia, 
bare a avea efecte tămăduitoa
re pentru pești. Cert este că 
peștii care vin să depună icre 
pe cursul superior al rîului 
Angara se strecoară în apele 
lacului Irkan pentru â se vinde
ca de paraziti. Cercetători de la 
filiala din.Siberia a Academiei de 
științe.a U.R.S.S. sînt de părere 
că apele lacului au proprietatea 
de a vindeca organismul pește
lui de paraziti datorită unor 
substanțe chimice emanate de 
izvoarele care alimentează lacul.

• PROFITUL CON
TRA MORALITĂȚII. Pentru 
că a refuzat să accepte proiec
tarea unor filme cu caracter 
pornografic, Ivan Osborne, ad
ministratorul cinematografului 
„Savoy" din Dorset (Marea 
Britanie), a fost concediat de 
proprietarul sălii. Administra
torul s-a văzut astfel azvîrlit 
pe drumuri, fiind nevoit să re
curgă la ajutorul de șomaj, 
firește neîndestulător pentru el 
și familia sa. Osborne a putut 
astfel cunoaște pe propria-i 
piele adevărul dureros că. în 
lumea capitalului, moralitatea 
nu are precădere în fata profi
tului.

• ARTA „ULTRAMO
DERNĂ" ÎN RECUL. ..s-a 
sfirșit cu gluma. Culorile az- 
vîrlite la întimplare pe pinză 
nu mai provoacă extazul nimă
nui" — așa se exprimă „Inter
național Herald Tribune", a- 
rătînd că la licitațiile din ultimul 
timp picturile așa-zis ultramo
derne nu mai au, practic, 
căutare. Astfel, la o recentă li
citație în cadrul cunoscutei so
cietăți londoneze „Sotheby’s" 
lucrările din această categorie, 
neatingîndu-și prețul la care au 
fost evaluate, au rămas ne- 
vîndute. Au fost achiziționate 
numai tablourile cu un real

conținut artistic șl estetic, ale 
unui Renoir sau Manet. Un e- 
pisod semnificativ, în felul său, 
care arată că pînă la urmă im
postura și nonvaloarea ajung să 
fie excluse din sfera artei a- 
devărate.

• INSTALAȚIE CU 
RAZE GAMMA. In Bulga
ria a fost creată instalația GO-91, 
emițătoare de raze gamma, care 
funcționează prin intermediul 
izotopului radioactiv colbăit 60. 
Radiațiile, de mică intensitate, 
nu prezintă pericol pentru om, 
fiind similare cu .cele solare la 
mari altitudini ; în schimb, au 
o multitudine de aplicații : dis
trug microorganismele și împie
dică procesele de putrefacție, 
accelerează creșterea plantelor

și sporesc randamentul semin
țelor iradiate. Cu ajutorul insta
lației GO-91 se face sterilizarea 
instrumentelor medicale, a pro
tezelor, pot fi „tratate" obiecte 
antice, monumente arheologice 
ș.a.m.d. Autorii lucrează în pre
zent la elaborarea unei insta
lații similare de proporții in
dustriale, precum și a unei 
instalații mobile, ultima urmînd 
să fie transportată la întreprin
deri și la diferite complexe 
agroindustriale în scopul steri
lizării semințelor și al conser
vării fructelor.

• SE EXTINDE IN
FORMATICA. Introducerea 
informaticii în scoli si crearea 
unei „monede electronice" ca 
iffiiloc de plată bancară sînt 
două din principalele măsuri

conținute în planul-cadru de ex
tindere a aplicațiilor informaticii 
în viata cotidiană adoptat zilele 
acestea de guvernul francez. 
Prima vizează instalarea, in de
curs de cinci ani. a unui număr, 
de 10 000 de miniordinatoare în 
școlile secundare. în felul acesta 
elevii se vor obișnui să „conver
seze" cu mașina electronică de 
calcul, limbajul programării in
formatice urmînd să devină cea 
de-a treia limbă predată în scoli, 
după franceză si engleză, arată 
ziarul „Le Figaro". Pe de altă 
parte, va fi creat un sistem de 
automatizare a tranzacțiilor fi
nanciare la care este asociată pe 
scară largă informatica. Genera
lizarea acestuia va duce la sim
plificarea operațiunilor bancare 
prin înscrierea operațiunilor pe 
fise electronice dotate cu me
morie.
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„Sînt necesare acțiuni liotărîte pentru 
începerea fără întîrziere a procesului 

concret de dezarmare11
Reuniunea Comisiei O.N.U. pentru dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— La New York a avut loc o reu
niune cu caracter organizatoric a 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, 
organ subsidiar al Adunării Genera
le care își reia activitatea ca urmare 
a hotărîrii înscrise în documentul fi
nal al sesiunii speciale consacrate 
dezarmării.

Comisia pentru dezarmare urmea
ză să se întrunească în primăvara 
anului viitor pentru a începe elabo
rarea programului global de dezar
mare. Actuala reuniune a avut ca 
sarcină stabilirea ordinii de zi a vii
toarei sesiuni. Luînd în dezbatere 
propunerile statelor prezentate la se
siunea specială, precum și rezoluțiile 
adoptate la actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., comisia a 
convenit să includă pe ordinea de zi 
ca teme prioritare problemele 
privind definirea elementelor esen
țiale ale programului global de de
zarmare. diversele aspecte ale cursei 
înarmărilor, în special a celei nuclea
re și a dezarmării nucleare, precum 
și măsuri pentru eliminarea efectivă

S. U A.; Opoziție față de proiectele 
de majorare a cheltuielilor militare

Ziarul „International Herald Tri
bune" relatează că. în prezent, in 
S.U.A. se desfășoară „o amplă dezbate
re" în legătură cu intenția Administra
ției de a spori. în anul viitor, cheltuie
lile pentru înarmare cu 3 la sută. In 
acest context, ziarul arată că ..Stuart 
Eizenstat. consilier al președintelui 
Carter pentru problemele si politica 
internă, ca și alți oficiali se opun 
sporirii bugetului militar, subliniind 
că aceasta va afecta în mod serios 
programul social al guvernului". Po
trivit ziarului. în același sens se pro
nunță si Joseph Califano. ministru al 
sănătății, educației și bunăstării, ca 
si directorul bugetului, James 
McIntyre jr. Pe bună dreptate, ziarul 
arată că „orice sporire a bugetului 
pentru înarmare va însemna o redu
cere a programelor sociale". Pentru a 
se menține deficitul bugetar pe anul 
viitor la „limita minimă" de 30 mili
arde dolari, cheltuielile sociale vor 
trebui reduse cu 15 miliarde dolari, 
ceea ce înseamnă un sir de privațiuni 
suplimentare pentru cetățenii de rind 
— scrie cotidianul american.

Sub titlul „Preponderenta tunuri
lor asupra untului generează infla
ție", „New York Times" scrie că „Bu
getele militare încărcate slăbesc eco

In sprijinul accesului la independență 
al poporului Zimbabwe

Rezoluții adoptate în Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNII® UNITE 14 (Agerpres)'. 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, miercuri, două rezoluții în 
problema rhodesiană, in sprijinul ac
cesului la independentă al poporului 
Zimbabwe. Prima dintre rezoluții, a- 
doptată cu 130 voțuri pentru, nici 
unul împotrivă și 11 abțineri, decla
ră nulă și neavenită așa-zisa regle
mentare internă pusă la cale in mar
tie a.c. de regimul rasist de la Salis
bury și cere tuturor statelor să nu 
recunoască această reglementare. De 
asemenea, documentul cere Marii 
Britanii, în calitate de putere admi
nistrativă, „să ia toate măsurile efec
tive pentru a permite poporului Zim
babwe accesul la independentă, in 
conformitate cu aspirațiile sale pro
funde, și să nu acorde, in nici un fel 
de împrejurări. regimului ilegal 
vreuna din puterile sau atributele 
suveranității". Totodată, rezoluția 

a riscurilor unui război nuclear. 
S-au examinat și posibilitățile de 
armonizare a punctelor de vedere 
ale statelor în vederea adoptării de 
măsuri concrete de reducere treptată 
a bugetelor militare și realocarea re
surselor folosite în scopuri militare 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a popoarelor.

Prezentînd poziția României asu
pra acestor teme, delegatul țării noas
tre a reafirmat necesitatea întreprin
derii de acțiuni ferme în direcția rea
lizării unor măsuri concrete de dez
armare. cerînd includerea pe ordinea 
de zi a Comisiei pentru dezarmare 
a măsurilor de natură să deschidă 
perspective începerii fără întîrziere 
a procesului concret de dezarmare.

In acest context, vorbitorul a subli
niat importanța propunerilor prezen
tate de România și a evocat rezolu
țiile prezentate de țara noastră la 
actuala sesiune. împreună cu alte 
state, vizînd aplicarea în practică a 
măsurilor, hotărîrilor și recomandă
rilor înscrise in documentele sesiu
nii speciale.

nomia tării, contribuind la accelera
rea inflației si la reducerea ritmului 
de dezvoltare economică". Pe baza 
unei analize întreprinse de economiști, 
ziarul ajunge la concluzia că reduce
rea cu 30 la sută a bugetului militar 
si reorientarea fondurilor eliberate 
astfel spre finanțarea unor nrograme 
din domeniul invătămintului. ocroti
rii sănătății si mediului ambiant ar 
permite lichidarea șomajului pină in 
anul 1980. ★

Senatorul democrat Frank Church, 
care urmează să devină luna viitoare 
președinte al Comitetului pentru re
lații externe al Senatului, a declarat, 
potrivit agenției U.P.I., că „recenta 
criză a dolarului este o culme a unui 
proces care a început în urmă cu cel 
puțin un deceniu". Senatorul averti
zează că Statele Unitj „pierd capaci
tatea de a fi în competiție cu aliatii 
lor", apreciind că această situație a 
fost determinată în cea mai mare mă
sură de cheltuielile militare ale 
S.U.A. „Războiul rece a absorbit atit 
de mult din energia și atenția noas
tră încît n-am reușit să observăm 
schimbarea raportului în ce privește 
puterea economică", a spus el.

cheamă toate statele membre ale 
O.N.U. să acorde Frontului Patriotic 
Zimbabwe „toată asistența morală, 
materială, politică și umanitară in 
lupta sa pentru restabilirea dreptu
rilor sale inalienabile", subliniind că 
acesta trebuie să participe la brice 
reglementare a problemei rhodesiene.

Cealaltă rezoluție, adoptată cu 124 
de voturi pentru, nici unul împotri
vă și 15 abțineri, recomandă, printre 
altele, întărirea sancțiunilor împotri
va regimului rasist rhodesian și im
punerea unui embargou asupra livră
rilor de petrol și produse petroliere 
către Africa de Sud, avînd în vedere 
faptul că acestea sint transportate 
apoi în Rhodesia. Documentul con
damnă companiile petroliere occiden
tale, care au încălcat sancțiunile li- 
vrînd petrol regimului rasist de la 
Salisbury.

lisabona. Președintele Portugaliei l-a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului român

LISABONA 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Portugheze. An
tonio Ramalho Eanes, l-a primit, joi. 
la Lisabona pe Virgil Cazacu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise președintelui Portugaliei un 
salut cordial, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, însoțite de urări 
de prosperitate poporului portughez, 
de dezvoltare democratică, liberă și 
independentă.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Antonio Ramalho Eanes a rugat 
să fie transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut, urări 
de multă sănătate, fericire, de noi 
și însemnate succese poporului ro

BELGRAD

Inaugurarea unui important obiectiv industrial

— rod al cooperării româno-iugoslave
BELGRAD 14 — De la trimisul 

special Agerpres. S. Morcovescu : în 
prezenta unor oficialități din Provin
cia Socialistă Autonomă Voivodina și 
a unei delegații a Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini din 
România, la rafinăria din localitatea 
Pancevo a avut loc festivitatea inau
gurării complexului de instalații con
struit cu asistentă tehnică româ
nească, Este vorba de o distilerie at
mosferică cu o capacitate de 3,6 mi
lioane tone pe an, de o instalație de 
desalinizare electrică si o instalație 
„Merox" pentru desulfurizarea ben
zinei.

Obiectivul a fost realizat în baza 
acordului de cooperare economică

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbirile secretarului de stat al S.U.A. în Israel • Decla

rația președintelui Jimmy Carter
CAIRO 14 (Agerpres). — Secretarul 

de stat american, Cyrus Vance, s-a 
înapoiat joi la Cairo venind din Is
rael. unde a avut trei runde de con
vorbiri cu premierul Menahem Begin 
și cu alți membri ai guvernului is- 
raelian. Diplomatul american urmea
ză să fie primit de președintele An
war El Sadat, după care va pleca la 
Washington.

După cea de-a treia rundă de con
vorbiri din Israel, atit Cyrus Vance, 
cit și Menahem Begin au declarat că 
„negocierile vor continua" și că „ac
țiunea de realizare a păcii nu va fi 
întreruptă". Premierul Begin a pre
cizat Că guvernul israelian se va în
truni vineri in ședință extraordinară 
„pentru a adopta hotăririle că se im
pun".

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Me
nahem Begin a declarat, după con
vorbirile avute cu secretarul de stat 
al S.U.A.. Cyrus Vance, că există 
unele „diferențe de păreri între po
zițiile israeliană și egipteană". Men- 
ținîndu-și poziția sa rigidă — rela
tează agenția France Presse — Me
nahem Begin a arătat că Israelul va 
semna tratatul de pace cu Egiptul, 
dar așa cum este redactat in prezent 
și cum a fost acceptat la 11 noiem
brie. Această poziție a fost confir
mată și de postul de radio israelian, 
care a precizat că „secretarul de stat 
american n-a putut obține acordul 
ișraelienilor la propunerile eu care a 
venit de la Cairo".

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
într-o convorbire cu un grup de oa
meni de afaceri americani, președin

mân pe calea bunăstării și prosperi
tății României socialiste.

în cadrul întrevederii a fost evo
cată cu profundă satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
și colaborare pe multiple planuri din
tre România și Portugalia, președin
tele Ramalho Eanes evidențiind rolul 
hotărîtor al președintelui României 
în dezvoltarea raporturilor dintre cele 
două țări. A fost subliniată, de ase
menea. dorința comună ca. în spiri
tul Tratatului de prietenie si colabo
rare. relațiile româno-portugheze să 
cunoască o extindere și diversificare 
continuă pe plan politic, economic, 
cultural și științific, ceea ce cores
punde intereselor celor două popoa
re. cauzei securității, colaborării, 
progresului și păcii în Europa și în 
lume.

La primire a fost prezent ambasa
dorul României la Lisabona. Marin 
Iliescu.

dintre România si Iugoslavia, conve
nit de conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Lucrarea a fost contractată de 
„Industrialexport", la care a colabo
rat, pentru proiectare, ICITPR 
Ploiești, iar utilajele au fost executate 
de uzine apartinind Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini din 
România, asistenta tehnică fiind asi
gurată. de asemenea, de specialiști 
din tara noastră.

în zilele următoare, complexul de 
instalații va fi pus în funcțiune pen
tru perioada de testare in vederea 
realizării parametrilor tehnico-econo- 
mici.

tele S.U.A., Jimmy Carter, s-a de
clarat „foarte decepționat" de poziția 
Israelului la convorbirile cu secreta
rul de stat, Cyrus Vance.

Potrivit agenției U.P.I., Vance a a- 
rătat că președintele Egiptului „a 
acceptat textul tratatului" discutat cu 
secretarul de stat american, precizînd 
că șeful statului egiptean „a adoptat 
un calendar care a fost, inițial, pro
pus de insuși ministrul de externe 
Moshe Dayan, respectiv să se cadă de 
acord asupra obiectivului organizării 
de alegeri și instituirii autoguvernării 
pe malul vestic al Iordanului și în 
Gaza, pină la sfîrșitul lui 1979. în
țeleg de la secretarul de stat Vance 
că acum israelienii sînt reticenți în a 
accepta obiectivul pentru 1979", a 
Spus președintele Carter.

Precizările șefului statului ameri
can au fost făcute după o convorbire 
telefonică cu Cyrus Vance, in urma 
întîlnirii cu premierul israelian.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Gu
vernul militar Israelian din ' Cisior
dania a rechiziționat pentru motive 
militare terenuri arabe cu. o supra
față de peste o sută de hectare din 
Hebron și Beit Sahour, relatează a- 
genția France Presse.

Primarul localității Beit Sahour a 
adresat un protest ministrului israe
lian al apărării. Ezer Weizman, se
cretarului . de stat american. Cyrus 
Vance, și secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. El a cerut, 
totodată, primarilor din Cisiordania 
să-l sprijine in plîngerea pe care ur
mărește să o depună la Curtea Su
premă, israeliană.

Protocolul privind 

schimburile de mărfuri 

dintre România 

și R. D. Germană

BERLIN 14 (Agerpres). — La Berlin 
a fost semnat protocolul privind 
schimburile reciproce de mărfuri din
tre Republica Socialistă România și 
R.D. Germană pe anul 1979.

Volumul prevăzut al livrărilor . re
ciproce de mărfuri marchează o creș
tere însemnată fată de prevederile 
protocolului pe anul precedent. Peste 
65 la sută din volumul total al 
schimburilor îl reprezintă livrările re
ciproce de mașini si utilaje.

România va livra mașini-unelte, 
utilaj petrolier, utilaje metalurgice, 
motoare electrice, transformatoare, a- 
paratai de joasă tensiune, utilaj ener
getic. tractoare, autoturisme, auto
basculante. laminate din otel, produ
se chimice, produse ale industriei 
lemnului si bunuri de consum.

R.D.G. va livra masini-unelte. uti
laj pentru industriile chimică, textilă 
si metalurgică, utilaj minier, utilai 
pentru construcții, produse chimice, 
laminate din otel si bunuri de consum.

Ședința
Consiliului de Miniștri

9

al R. P. Ungare
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc ședința Consi
liului de Miniștri al R.P. Ungare care 
a dezbătut proiectul de lege privind 
planul de dezvoltare a economiei na
ționale pe anul 1979 și proiectul bu
getului de stat pe anul viitor, pre
cum și alte probleme economice și 
sociale.

Marjai Jozsef, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a făcut o in
formare privind sesiunea Comisiei 
mixte guvernamentale ungaro—româ
ne de colaborare economică și teh- 
nico-științifică. Guvernul a aprobat 
informarea și a însărcinat Comisia 
pentru relații economice internațio
nale să elaboreze un plan de măsuri 
pentru îndeplinirea hotărîrilor sesiu
nii.

■ ■■■■■■

agențiile de presă transmit:
Acord. La Var?°vla a avut i°c 

semnarea înțelegerii de colaborare 
între uniunile artiștilor plastici din 
România și Polonia pe anul 1979. Se 
prevăd schimburi de delegații, de 
materiale și informații, precum și or
ganizarea reciprocă a unor expoziții 
de artă plastică.

Sesiunea Adunării Fede
rale a R.S. Cehoslovace.Adu- 
narea Federală a R.S. Cehoslovace, 
întrunită în sesiune la Praga, a a- 
doptat legea privind bugetul de stat 
cehoslovac pe 1979. în expunerea 
făcută cu acest prilej, ministrul de 
finanțe, Leopold Ler, a arătat că ve
niturile bugetare vor crește în 1979 
cu 4.6 la sută in comparație cu anul 
în curs. El a trecut, de asemenea, în 
revistă o serie de aspecte ale situa
ției economice, relevînd, între altele, 
necesitatea ridicării productivității 
întregii economii naționale, a eficien
ței, calității și nivelului tehnic al 
producției, asigurării dezvoltării ba
zei energeticii și de materiale, para
lel cu utilizarea mai economicoasă a 
energiei și materialelor.

Tezele P. C. Italian pentru cel de-al XV-lea Congres
ROMA 14 (Agerpres). — Ziarul 

„L’Unită", organ al P.C. Italian, a 
publicat tezele celui de-al XV-lea 
Congres al P.C.I., ce urmează să aibă 
loc intre 20 și 25 martie 1979.

Tezele stabilesc orientările de bază, 
sarcinile și finalitatea politicii P.C. 
Italian, analizează căile de depășire 
a crizei societății italiene, precum și 
principalele probleme ale actualității 
internaționale.

Analizind schimbările survenite în

Georges Marchais:

„In Franța este in creștere o puternică mișcare

de apărare a suveranității țării"
PARIS 14 (Agerpres). — Referin- 

du-se la alegerile din anul viitor 
pentru Parlamentul vest-european, 
Georges Marchais, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, a de
clarat la televiziunea franceză că in 
Franța este in creștere o puternică 
mișcare de apărare a suveranității 
țării;

Explicînd faptul că P.C.F. a spriji
nit o moțiune a partidului gaullist 
Adunarea pentru Republică (R.P.R.) 
cerînd interzicerea folosirii fondurilor 
C.E.E. de către partidele franceze in 
campania pentru alegerile comunita
re. Georges Marchais a spus că R.P.R. 
si-a dat seama de „o puternică mișca
re care s-a născut și se va dezvolta". 
Gaulliștii — a spus el — au tinut cont 
de tendința de opoziție fată de poli
tica de abandonare a independentei 
si suveranității noastre... tendință pe 
care a intruchipat-o viguros la vre
mea sa generalul de Gaulle".

„Nu este pentru prima dată că ne 
lntîlnim cînd interesele fundamentale 
ale Franței sînt în joc" — a spus 
Georges Marchais. referindu-se la

Relațiile dintre Cipru și Pi<

NICOSIA 14 (Agerpres). — Relațiile 
dintre Cipru si Piața comună sînt pe 
cale de a intra intr-un stadiu- critic, 
transmite agenția Associated Press, 
citind declarațiile unor oficialități ci
priote. Luînd cuvîntul la adunarea 
anuală a Camerei pentru comerț și 
industrie, președintele acestui or
ganism, Michael Savides, a sub
liniat că „situația este atit de gravă

Decizie a Parlamentului 
italian. După două zile de dezba
teri. Parlamentul italian a aprobat 
cu 270 voturi pentru, 228 împotrivă 
și 53 abțineri documentul prin care 
guvernul Andreotti cere aderarea 
imediată a Italiei la noul sistem mo
netar vest-european. care va intra 
in vigoare la 1 ianuarie 1979. De 
menționat că o mare parte a depu- 
tatilor s-au pronunțat împotrivă. 
Este vorba, in primul rînd, de depu
tății comuniști, care, în principiu, nu 
resping această aderare, ci condițiile 
acceptate de premierul Andreotti.

Comunicatul comun d3t 
publicității la încheierea vizitei ofi
ciale întreprinse în U.R.S.S. de 
Saddam Hussein, secretar general ad
junct al Partidului Socialist Arab 
Baas. vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Irak, 
rejevă că părțile au constatat cu sa
tisfacție dezvoltarea relațiilor sovieto- 
irakiene. au confirmat existenta unor 
factori favorabili pentru adincirea 
continuă a colaborării in domeniul 
politic si in alte domenii. 

viața internațională, în special în 
ultimii zece ani, tezele afirmă că sar
cina principală a forțelor democra
tice. a întregii omeniri este lupta 
pentru pace și coexistență pașnică.

în capitolul rezervat analizei situa
ției interne se subliniază, între alte
le, faptul că pentru rezolvarea pro
blemelor cu care este confruntată so
cietatea italiană este necesară crearea 
unui guvern cu participarea comu
niștilor.

ultimele două voturi din Adunarea 
Națională. în care comuniștii și gau- 
lliștii au votat împreună împotriva 
politicii guvernului privind integrarea 
economică și politică a C.E.E.

PARIS 14 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă ținută miercuri 
la Paris, secretarul general al Parti
dului Comunist Francez, Georges 
Marchais, a declarat că P.C.F. se va 
opune categoric încercărilor de ex
tindere a competentelor Parlamentu
lui vest-european, organ consultativ 
ai C.E.E.; in urma alegerii membri
lor acestuia pe baza votului univer
sal, în iunie 1979. De asemenea, a 
precizat Marchais, P.C.F. se opune 
lărgirii C.E.E. și se pronunță împo
triva oricăror instituții comunitare cu 
caracter supranational.

în continuare, Georges Marchais a 
relevat că recenta plenară a C.C. al 
P.C.F. a adoptat un document care 
va constitui programul comuniștilor 
pentru campania in vederea alegeri
lor Parlamentului vest-european din 
iunie anul viitor.

comună in stadiu critic

incit exporturile cipriote spre Piața 
comună ar putea inceta complet. Si
tuația conduce spre stadiul in care co
merțul va fi complet efectuat intr-o 
singură direcție, in sensul că expor
turile comunitare vor inunda Ciprul, 
dar cu greu vor fi permise expor
turi cipriote in Piața comună. în can
tități minime", a spus el.

SWAP0 va continua 
lupta Pentru înlăturarea trupelor 
de ocupație sud-afrlcane, pentru de
plina eliberare și independență a Na
mibiei —1 se arată intr-un apel al 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest, difuzat la Luanda. Con- 
damnind pretinsele alegeri organizate 
unilateral de regimul rasist de la 
Pretoria, destinate instalării unui re- 
gim-marionetâ în teritoriu, documen
tul cheamă întregul popor la unitate, 
in jurul S.W.A.P.O., împotriva ocu
pării ilegale a Namibiei de către Re
publica Sud-Africană.

Vizită. Ministrul de externe al 
R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov, șl-a 
incheiat vizita oficială în Italia. Co
municatul publicat cu acest prilej ex
primă hotărîrea părților de a contri
bui și in viitor la extinderea rela
țiilor bulgaro-italiene. în ce privește 
situația internațională, comunicatul 
relevă. între altele, influența pozitivă 
a relațiilor de bună vecinătate din 
Balcani asupra procesului destinderii 
și securității in Europa. Papa loan 
Paul al Il-lea l-a primit pe ministrul 
bulgar de externe, care i-a inminat 
un mesaj din partea președintelui 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
Todor Jivkov.

to. Eliminarea forței din viața internaționala 
- deziderat și necesitate cardinala ale lumii de azi

„Este necesar ca fiecare stat, fiecare popor să înțeleagă 
faptul că nici o problemă internațională nu se mai poate solu
ționa astăzi prin forță sau prin amenințarea cu forța, că re
curgerea la aceste mijloace anacronice poate doar să com
plice lucrurile, să pună în pericol viața și pacea popoarelor".

NICOLAE CEAUȘESCU

Profund interesată în asigurarea 
condițiilor de liniște și pace nece
sare operei de edificare a socialis
mului și comunismului, țara noas
tră acordă o atenție primordială 
luptei pentru abolirea vechii politici 
imperialiste de forță și dominație, 
se pronunță pentru o politică nouă, 
de destindere și colaborare, pentru 
relații de egalitate și respect intre 
toate națiunile, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră. înlăturarea politicii bazate 
pe forță, eliminarea forței și a a- 
menințării cu forța din relațiile in
ternaționale reprezintă — așa cum 
a arătat în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, inclusiv în re
centa Expunere cu prilejul sesiunii 
solemne din 1 decembrie — o 
necesitate de prim ordin a relații
lor dintre state, o condiție funda
mentală și o garanție trainică pentru 
menținerea păcii și securității gene
rale, pentru asigurarea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta in 
mod liber și independent.

Politica de forță — factor 
profund nociv al relațiilor 
dintre State. Pre°cuParea mani
festată de partidul și statul nostru 
în această direcție este pe deplin 
explicabilă. întreaga evoluție a vie
ții internaționale pune in evidență 
faptul că utilizarea forței în rela
țiile dintre state a cauzat și cauzea
ză prejudicii incalculabile progresu
lui și dezvoltării popoarelor, că a- 
ceasta reprezintă, în prezent, unul 
din factorii cei mai nocivi ai rela
țiilor dintre state. Politica forței 

menține și agravează stările de 
instabilitate și . de tensiune, favori
zează și stimulează atmosfera de 
suspiciune și neincredere dintre 
state, constituind, in același timp, 
un element de frînare a procesului 
de dezvoltare și extindere a colabo
rării multilaterale dintre toți mem
brii comunității internaționale.

Recurgerea la forță, violență și 
agresiune împotriva popoarelor, a 
independenței statelor este proprie, 
după cum bine se știe, naturii impe
rialismului, izvorăște, din esența a- 
cestuia, reprezintă o rămășiță a unei 
epoci istorice pe care cronicarii 
viitorului vor fi îndreptățiți să o 
denumească „preistoria omenirii". 
Această politică de dominație și 
dictat, de nesocotire a dreptului 
altora, de impunere a propriei voin
țe s-a bazat și se bazează pe legea 
junglei, pe dreptul forței, și nu pe 
forța dreptului. Istoria ne oferă în 
acest sens numeroase exemple eloc
vente. Este de-ajuns să ne referim la 
politica agresivă promovată de ma
rile puteri imperialiste in preajma 
primului și celui de-al doilea război 
mondial, politică soldată cu grave 
urmări pentru pacea și securitatea 
popoarelor. Ținînd seama de aceste 
învățăminte, doctrina dreptului in
ternațional a consacrat, în perioada 
postbelică, principiul nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța 
printre principiile fundamentale ale 
relațiilor dintre state. Dar înscrierea 
acestui principiu în importante do
cumente internaționale nu s-a ma
terializat, așa cum așteptau po
poarele, așa cum o cer intere
sele păcii și securității interna
ționale, în renunțarea definitivă și 
totală la folosirea forței și a demon

strațiilor de forță în raporturile din
tre state. Nu o dată s-a recurs, in 
acești din urmă ani, la presiuni și 
ingerințe politico-diplomatice, la 
constrîngeri economice și de altă 
natură, la zăngănit de arme, mergin- 
du-se pină la intervenții armate și 
agresiuni, lupta pentru reîmpărțirea 
lumii în sfere de influență și domi
nație, care s-a ascuțit în ultimul 
timp, stimulînd direct stările de 
tensiune și conflict și chiar înfrun
tările militare — ceea ce generează 
serioase primejdii la adresa dezvol
tării de sine stătătoare a națiunilor, 
a păcii și securității generale.

De la agresiune și inter
venții militare la constrîn- 
gere și presiuni politice, di
plomatice și economice. 
Forma cea mai gravă de încălcare a 
principiului nefolosirii forței în re
lațiile dintre state este agresiunea, 
invazia sau atacul armat împotriva 
altui stat. Agresiunea, intervențiile 
armate, indiferent de motivele in
vocate, constituie adevărate crime la 
adresa suveranității, independentei 
și ființei naționale a popoarelor, cel 
dinții comandament al securității 
popoarelor fiind tocmai acela de a 
nu admite, în nici un caz și sub nici o 
formă, așemenea acte care periclitează 
pacea generală. Firește, interzicerea 
forței nu trebuie și nici nu poate fi. 
în vreun fel, interpretată ca o slă
bire a dreptului inalienabil al tutu
ror statelor la autoapărare, cind ele 
formează obiectul unei agresiuni, 
își revendică sau își apără dreptul 

imprescriptibil la libertate și inde
pendență. la dezvoltare de sine stă
tătoare.

Dacă folosirea forței în mod di
rect, a forței brutale degenerind in 
agresiune, reprezintă aspectul cel 
mai îngrijorător, șl cu efectele cele 
mai grave pentru pacea și securita
tea lumii, nu este mai puțin ade
vărat că există numeroase alte for
me in care forța se manifestă activ, 
avind consecințe dintre cele mai ne
faste nu numai pentru cei ce nu au 
posibilitatea să i se opună, dar și 
pentru climatul politie general. Așa 
cum este știut, din arsenalul vechii 
politici imperialiste de dominație și 
dictat au făcut și. din păcate, mai 
fac parte practici menite să îngră
dească exercitarea deplină a dreptu
rilor suverane ale statelor și să de
termine chiar renunțarea la exerci
tarea lor, ca, de pildă, ingerințele în 
treburile interne, presiunile in ve
derea impunerii unor condiții de 
aservire, crearea de baze militare și 
dizlocarea de trupe pe teritorii 
străine, executarea de manevre și 
efectuarea de mișcări de trupe la 
granițele altor state ș.a. în același 
cadru al constringerilor și presiuni
lor de ordin politico-diplomatic se 
înscriu instigarea și sprijinirea ele
mentelor contrarevoluționare din 
unele țări contra propriilor guverne, 
abordarea problemelor internaționale 
de pe poziții de forță, ignorarea in-- 
tereselor popoarelor, a cerinței de 
participare egală a tuturor statelor 
lumii, mari și mici, la elaborarea și 
înfăptuirea măsurilor care afectează 
pacea și securitatea generală.

Tot mai des folosite sînt și actele 
de constringere economică, finan
ciară și comercială — presiuni, mă
suri discriminatorii, blocadă etc. — 
precum și alte forme insidioase, 
care urmăreșc aservirea economică 
a unor state sau obținerea de avan
taje unilaterale, fapt ce afec
tează nu numai dezvoltarea econo
mică independentă a popoarelor, ci 
subminează, totodată, lărgirea, pe 
baze reciproc avantajoase, a cola
borării internaționale, înveninează 
climatul general. Toate acestea ex
plică de ce, în numele destinderii și 
securității tuturor statelor, astfel de 

practici se cer definitiv eradicate din 
viata internațională.

Istoria. ilustrează, de altfel, preca
ritatea situațiilor, formulelor, solu
țiilor inspirate sau realizate prin fo
losirea forței. Obținute prin mijloace 
nepermise. soluțiilfe de forță au un 
caracter ilicit, contestabil. Este un 
lucru verificat de practică că forța nu 
creează și nu poate crea drept, nu 
poate da răspunsuri viabile proble
melor care confruntă omenirea, ci, 
dimpotrivă, le complică și le agra
vează și mai mult, sporind in
stabilitatea și insșpuritatea in rela
țiile internaționale.

înarmările - instrumen- 
tul principal al politicii de 
fOrță Bttza materială, principalul 
punct de susținere al politicii baza
te pe forță, sub toate ipostazele ei, 
îl constituie, așa cum bine se știe, 
înarmările, atît in forma lor clasică, 
dar mai ales în noua lor dimen
siune, nucleară. înarmările, forța 
militară au fost dintotdeauna in
strumentele politicii prin care cei 
puternici au urmărit să-și impună 
voința celor slabi. Este o realitate 
inexorabilă că interzicerea completă 
a forței in relațiile internaționale nu 
se poate realiza atit timp cit sta
tele cheltuiesc sume uriașe pentru 
perfecționarea armelor de distrugere 
in masă, atit timp cit nu se pune 
stop cursei înarmărilor, cit nu se 
trece la negocierea și adoptarea u- 
nor măsuri efective de dezarmare. 
Una din cele mai mari binefaceri 
pe care le-ar aduce omenirii înfăp
tuirea dezarmării, in primul rînd a 
dezarmării nucleare, constă tocmai 
în faptul că eliminind pericolele 
unui război catastrofal, anulind u- 
riașa risipă de resurse materiale și 
umane și mijloace irosite prin 
cursa înarmărilor/ ar asigura, tot
odată, înlăturarea principalelor in
strumente ale promovării politicii 
de forță.

Tratativele politice - sin
gura cale rațională, eficien
tă. Un corolar necesar al nerecurge
rii la forță și la amenințarea cu 

forța îl reprezintă soluționarea ex
clusiv pe cale pașnică a problemelor 
litigioase care pot apărea intre sta
te. De altfel, desfășurarea evenimen
telor din ultimii ani evidențiază cu 
claritate posibilitatea reală a soluțio
nării chiar și a celor mai spinoase 
probleme și situații prin tratative 
politice, prin discuții între părțile 
implicate, în condiții de respect și 
stimă reciprocă, de înțelegere și re
ceptivitate.

Tocmai pornind de la acest ade
văr fundamental, România acționea
ză cu neabătută consecvență pentru 
aducerea oricăror situații conflictuale 
la masa tratativelor, pentru stinge
rea. pe căi politice, a focarelor de 
încordare existente în lume. După 
cum este cunoscut, în cadrul O.N.U. 
țara noastră a făcut o serie de pro
puneri privind elaborarea unui tratat 
general de reglementare a diferen
delor și a unui cod universal de 
conduită cuprinzind drepturile și în
datoririle fundamentale ale statelor, 
în cadrul cărora nerecurgerea la 
forță și soluționarea pașnică a dife
rendelor internaționale ocupă un loc 
central. Pe aceeași linie se înscrie și 
inițiativa românească —; reafirmată 
in aceste zile de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — privind încheierea unui 
pact general-european, la care să ia 
parte toate statele participante la 
Conferința de la Helsinki, continînd 
angajamentul renunțării la forță și 
la amenințarea cu folosirea forței.

Realitățile lumii contemporane 
învederează cu putere marile primej
dii pe care le implică folosirea forței, 
încercările de rezolvare a proble
melor pe calea acțiunilor armate. 
Interesele vitale ale popoarelor cer 
respingerea hotărîtă a acestei căi. 
conjugarea tuturor eforturilor pen
tru găsirea modalităților de regle
mentare politică a problemelor com
plexă care mai persistă, acesta fiind 
un imperativ absolut pentru cauza 
destinderii, păcii și securității po
poarelor, cauză pentru a cărei în
făptuire România socialistă militea
ză cu neobosită vigoare și înaltă 
consecvență.

Radu BOGDAN

La Viena31U3t s^îr?lt cea
16-a rundă a negocierilor privind re
ducerea trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente in Europa centrală. 
Negocierile au fost întrerupte pină 
la sfîrșitul lunii ianuarie 1979.

In cadrul unui miting or- 
ganizat la Addis Abeba, președintele 
Consiliului Militar Administrativ Pro
vizoriu. primul ministru al guvernu
lui etiopian, Mengistu Haile Mariam, 
a declarat că una dintre condițiile 
primordiale pentru crearea bazelor în 
vederea trecerii la edificarea unei so
cietăți socialiste in Etiopia este refa
cerea și dezvoltarea economică a ță
rii. Consiliul Militar Administrativ 
Provizoriu, a subliniat vorbitorul, va 
sprijini crearea unui partid al clasei 
muncitoare, care să devină avangarda 
maselor populare.

Sesiunea Consiliului gu
vernatorilor al F.I.D.A.
Roma s-au deschis lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Consiliului gu
vernatorilor Fondului Internațional 
pentru Dezvoltare Agricolă, instituție 
la care au aderat 125 de state. Pre
ședintele F.I.D.A.. Abdelmuhsin Al- 
Sudeary, a prezentat un raport re
feritor la planul pe primul an de ac
tivitate al fondului, programele de 
cooperare aplicate, precum și buge
tul și direcțiile de orientare pentru 
1979.

Negocierile 
„Rundei Tokio“ în fața 

unor noi obstacole
BRUXELLES 14 (Agerpres). — în 

capitala Belgiei au luat sfîrșit lucră
rile unei reunjuni speciale a Consiliu
lui ministerial al Pieței comune con
sacrate examinării stadiului actual al 
negocierilor multilaterale din cadrul 
..Rundei Tokio" de la Geneva, desfă
șurată sub egida G.A.T.T. (Acordul 
General pentru Tarife și Comerț).

Miniștrii de externe au ajuns la 
convingerea că negocierile de la Ge
neva nu se vor putea încheia luna 
aceasta, cum se prevăzuse inițial, în- 
trucit există incă un mare număr de 
probleme de fond care trebuie regle
mentate. Negocierile din cadrul „Run
dei Tokio-1, care au debutat cu cinci 
ani în urmă, au drept scop stimula
rea schimburilor comerciale inter
naționale, pe baza unor reduceri 
reciproce ale taxelor vamale si • 
înlăturării unor obstacole netarifare.
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