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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul comerțului și industriei al Republicii Cipru

RECOLTELE VERII TRERUIE
PREGĂTITE DE PE ACUM

MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
IȘI REIA LUCRĂRILE IN PLEN

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri, pe Andreas Papa- georghiou, ministrul comerțului și industriei al Republicii Cipru, care ne vizitează țara la invitația guvernului român.La primire a luat parte Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.întrevederea a prilejuit un schimb de mesaje de salut între președintele Republicii Cipru. Spyros Kyprianou. și președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,

în cadrul convorbirii s-a relevat satisfacția comună față de dezvoltarea raporturilor româno-cipriote pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte domenii de interes . reciproc. Totodată, s-a exprimat dorința de a extinde țările noastre, cu aceasta folosește țări și popoare, cît colaborării în Balcani, în Europa, în întreaga lume.Abordîndu-se unele probleme ale actualității internaționale, a fost evidențiată necesitatea intensificării relațiilor de cooperare intre țările balcanice, întăririi încrederii și rapor-

colaborarea intre convingerea că atît celor două și cauzei păcii și

turilor de prietenie și bună vecinătate in vederea transformării acestei regiuni intr-o zonă a păcii și colaborării. consolidării păcii și lărgirii cooperării in Europa și in întreaga lume.în acest cadru a fost subliniată necesitatea soluționării cît mai rapide a problemelor din Cipru, pentru asigurarea independenței și suveranității acestui stat in vederea conviețuirii pașnice a celor două comunități cipriote intr-un stat liber și unitar.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.
Ministrul resurselor minerale și apelor

...deși sintem în decembrieîn 1979. în condițiile unui an agricol normal, urmează să se realizeze, potrivit prevederilor Planului național unic de dezvoltare economică și socială, o producție de 24.6 milioane tone de cereale, 9,1 milioane tone sfeclă de zahăr. 1,1 milioane tone floarea-soarelui, precum și cantități sporite de legume, cartofi, fructe, produse zootehnice. Sint obiective realiste, mobilizatoare, a căror inde- plinire prezintă o mare însemnătate pentru buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare. ■ intru progresul economic al țării, ispunem de tot ce este necesar pentru aceasta, de o bază tehnico-mate- rială in continuă dezvoltare și modernizare. Esențial este să învățăm din ceea ce este bun, să generalizăm experiența unităților fruntașe, să a- plicăm larg cuceririle științei agricole și. totodată, să tragem învățămintele corespunzătoare din neajunsurile ce s-au manifestat în acest an, pentru ca pretutindeni să se facă o cotitură radicală, să se realizeze o adevărată revoluție in activitatea din agricultură.Recoltele sporite din anul viitor se pregătesc incă de acum, prin hărnicie și spirit gospodăresc. Pe baza indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul „Zilei recoltei" de a se folosi intens lunile de iarnă pentru pregătirea temeinică a recoltei anului viitor, pentru a se realiza, in toate sectoarele, producții mult superioare celor din acest an. Biroul executiv al Consiliului Național al Agriculturii, in recenta sa ședință de lucru, a dezbătut și adoptat un plan de măsuri cu privire la pregătirea condițiilor pentru buna desfășurare a lucrărilor in campania agricolă de primăvară a anului 1979. Important este ca acum, fără nici o întirziere. organele județene de partid, direcțiile agricole și uniunile cooperatiste județene, conducerile unităților agricole și organizațiile de partid de la sate-să acționeze-cu-fermitate pentru buna tuturor acțiunilor de cultură.Folosirea judicioasăfondului funciar constituie prima condiție de care depinde realizarea producției de cereale, plante tehnice, legume și cartofi. Organele de specialitate au apreciat că, in acest an. zeci de mii de hectare de teren au rămas necultivate sau li s-a dat altă destinație. Unor asemenea practici trebuie să li se pună capăt cu toată hotări- rea 1 Este imperios necesar să fie asigurate toate condițiile pentru ca a- nul viitor să fie cultivat fiecare metru pătrat de pămint, iar prin aplicarea unor tehnologii corespunzătoare să se obțină randamente mari la hectar. încă din aceste zile de iarnă, cind forța de muncă din agricultură este mai puțin ocupată, este necesar să continue lucrările de îmbunătățiri funciare, principalul lor o- biectiv constituindu-1 creșterea suprafeței arabile în 1979 cu circa 30 000 hectare. De asemenea, acum este perioada potrivită pentru executarea lucrărilor agroameliorative — șanțuri de scurgere a apelor, canale de desecări — astfel ca la primăvară apele să nu băltească pe semănături, să se prevină situațiile din anii trecuți. 'cind suprafețe Însemnate au rămas necultivate sau au dat randamente

scăzute din cauza umidității excesive. Tot acum crări pentru de irigații, se La efectuarea să fie mobilizați toți locuitorii satelor. iar printr-o temeinică organizare a muncii să se asigure continuarea lor și in „ferestrele iernii".La fel de important este ca arăturile adinei să fie incheiate grabnic pe toate suprafețele ce vor fi insă- mințate la primăvară. Pină acum au fost executate ogoare pe 3.5 milioane hectare, dar planul la arături nu a fost îndeplinit cu 500 000 hectare. Potrivit datelor centralizate la ministerul de resort, cele mai mari restanțe la arături au cooperativele agricole din județele Ilfov. Ialomița, Constanța, Timiș, Arad, Galați. Bihor. Satu Mare. întirzierea arăturilor se dato- rește. in cea mai mare parte, faptului că multe din aceste terenuri nu au fost eliberate de coceni. Tocmai de aceea, printr-o intensă utilizare a forțelor mecanice, este necesar ca și în aceste județe să se termine nein- tirziat arăturile înainte ca pămintul să Înghețe in profunzime.Fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte naturale este o altă lucrare importantă de sezon. Cercetările științifice și practica au dovedit că fiecare tonă de gunoi de grajd îmbogățește solul cu 54 kg azot, 25 kg fosfor și alte substanțe indispensabile plantelor pentru a crește și rodi îmbelșugat. îndeosebi pe solurile pod- zolice sărace, aplicarea îngrășămintelor naturale este obligatorie, deoarece condiționează in măsură hotăritoa-' re nivelul recoltei. Iată de ce, ince- pind de acum, din primele zile iernii, organizațiile cb partid

se fac o serie de lu- extinderea sistemelor repară cele existente, acestor lucrări trebuie
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desfășurare a sezon in agri-și integrala a

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările 
în plen ale sesiunii a opta a celei de-a șaptea legislaturi 
a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 21 decembrie, 
1978, la ora 10.

din Republica DemocraticăNicolaeRepublicii primit, vineri după-a-Ceaușescu, Socialiste
Noi realizări
Cu planul pe trei ani 

îndeplinitOamenii muncii din industria o- rașului Vaslui au îndeplinit sarcinile de plan pe primii trei ani ai cincinalului. Avansul de timp cîștigat va permite oamenilor muncii din unitățile economice ale orașului să realizeze o producție suplimentară în valoare de peste 160 milioane lei. livrind in plus economiei naționale. importante cantități de materiale de construcții, aparate de măsură și control, ventilatoare și re- ductoare de turație, mobilier, confecții, fire de bumbac și alte bunuri de consum.

în întreceretiere navale însumează mai mult de 24 milioane lei, iar wolumul supli- ' mentar al lucrărilor de construcții executate pe șantierele hidroenergetic țile de Fier 2 iei. sistemuluiși de navigație Por- depășește 20 000 000
Primele

SomaliaTovarășul președintele România, a miază, pe Hussein A. Kassim, ministrul resurselor minerale și apelor din Republica Democratică Somalia, care se află în vizită in țara noastră.La întrevedere a luat parte Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe.Ministrul somalez a înminat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea președintelui Consiliului Revoluționar Suprem al Republicii Democratice Somalia, Mohamed Siad Barre, și a transmis urări de sănătate și fericire personală, de succes și pentru poporul român.Șeful statului român pentru mesaj și a rugat prosperitate

mise președintelui Mohamed Siad Barre un salut cordial și cele mai bune urări, iar poporului somalez urări de prosperitate și pace.în cadrul întrevederii au fost e- vocate bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre România și Somalia. manifestîndu-se interesul pentru dezvoltarea și diversificarea continuă a cooperării în diferite domenii de interes comun, inclusiv în cel al resurselor minerale ' și apelor.Au fost discutate, de asemenea, probleme actuale ale situației internaționale, relevîndu-se necesitatea eliminării focarelor de tensiune și conflict care mai există în diferite zone ale lumii, soluționării pe cale pașnică a problemelor litigioase existente între state, instaurării unor re-

latii noi. bazate pe dreptate litate, care să asigure o largă rare intre națiuni, progresul mic și social al tuturor popoarelor lumii.în legătură cu situația din Africa s-a subliniat importanța rezolvării pe cale politică, a tratativelor, de către statele africane inseși, a problemelor litigioase ivite pe acest continent, cu respectarea independentei și suveranității naționale, a integrității teritoriale și neamestecului reciproc în treburile interne, în interesul realizării unor raporturi de bună vecinătate și colaborare pașnică, de solidaritate și întrajutorare.întrevederea a decurs intr-o atmosferă cordială.

st ega- colabo- econo-

a mulțumit să fie trans-excavatoare 
cu „roți motoare*' în cadrul secției hidraulice a Fabricii de excavatoare, aparținind întreprinderii de utilaj greu „Prp- gresul“-Brăila. au intrat in producția de serie unitățile cu pistoane radiale, cunoscute sub numele de „roata motoare". Această remarcabilă realizare a tehnicii românești, care constituie o invenție brevetată a specialiștilor institutului de cercetări și proiectări al Întreprinderii „Progresul", permite înlocuirea sistemului clasic de transmisie al excavatoarelor. tractoarelor. autocamioanelor. autoutilitarelor și al autoturismelor. eliminind cutia de viteze. arborii cardanici și diferențialul. Primele excavatoare echipate cu „roată motoare" se comportă bine. Efectele economice ale invenției sint deosebit de importante: o substanțială reducere a timpului necesar proiectării, diminuarea cu 1 200 kg a cantității de metal utilizat la fabricarea fiecărui excavator și o economie de peste 10 la sută a consumului de carburant, necesar unui agregat in exploatare.(Agerpres)

Exigențele 
codului
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eticAngajamentele 
au fost respectateZece unități economice din județul Mehedinți, printre care hidrocentrala Porțile de Fier, șantierele navale din Drobeta Turnu-Severin și Orșova, tesătoria ..Cazanele" și întreprinderea foresțieră de exploatare .și. transporturi Orșova, grupul de șantiere construcții-instalații Porțile de Fier-2 și-au îndeplinit angajamentele asumate in întrecerea socialistă pe acest an. Producția fizică suplimentară obținută de energeticienii de la Porțile de Fier, de exemplu, se ridică la aproape 320 milioane kWh. producția netă Înregistrată peste plan la cele două șan-

RUBRICILE NOASTRE :• 
Realizări care pun în evi
dență efectele bunei orga
nizări și îndeamnă la ge
neralizarea experienței po
zitive ; • „Scînteia" pe ur
mele „Scînteii" ; • Con
traste ; • De pretutindeni.

întreprinderea de țevi din Roman a cunoscut o importantâ dezvoltare in anii acestui cincinal, in fotografie: noul laminor de 6 țoiiFoto : E. Dichiseanu

Vi rstă spre miine
"I 
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Cind cercetarea și producția

colaborează intens, devine rodnic

DRUMUL SPRE
TEHNICA

de a fi activita- cercetare

DE VIRF

Prof. dr. ing. KELEMEN Ărpâd 
decanul Facultății de electrotehnică 
a Institutului politehnic Cluj-Napoca

Undeva pe valea Trotușului, vale cu locuri legendar 
întipărite in istorie, am intilnit visători minunați. Am 
intilnit copii de școală aplecați asupra cărții, asupra 
uneltelor de atelier tehnic, aplecați asupra colii de 
desen căreia, printr-o vrajă numai de ei știută, le 
insuflă imaginea simțirii lor. le insuflă emoție din 
emoția pe care o trăiesc ei înșiși in ambianța tonică 
a peisajului socialist. Așa cum toamna se pregătesc 
recolte viitoare, aici, in municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
tinerii plasticieni de la Școala, generală nr. 5, sub in

drumarea profesorului Gheorghe Mocanu, încep o nouă 
„stagiune", aflindu-se reuniți sub genericul mobilizator 
al unui Atelier 2 000.

Operind deschideri semnificative către viitor, tema
tica acestui concurs, a acestei acțiuni pionierești te 
masă află — in acești copii — un ecou deosebit. Ei 
și-au însușit din tematica orientativă tocmai nevoia de 
implicare mai pronunțată- in propria creștere, de pre
figurare a profesiilor viitoare, a contribuției lor 
nemijlocite la propășirea și gloria patriei. Ca intr-o 
adevărată carte de anticipație comunistă, aproape fie
care copil din acest cerc — și sint 120 la număr — 
și-a desenat imagini visate și și-a închipuit acțiuni, 
intimplări și portrete in fermecătoare ilustrații și na
rațiuni anticipative.

Părinții acestor copii sint operatori chimiști. tehni
cieni, ingineri și arhitecți, sint profesoare și textiliste. 
sint agricultori și constructori, profesiuni pe care și 
mulți dintre ei le vor îmbrățișa miine, insă pe o treaptă 
evolutivă a meseriilor. Acești copii — pionieri și elevi, 
precum Cristina Țigău, Elena Bătrinu, Petho Tunde, 
frații Nicolae și Viorel Brumă Gina Mihai, Victor 
Smeu. Ghiță și Sferică Barcan. Roșu Vincențiu și atiția 
alții •— ne propun, prin fiecare „carte" desenată și 
scrisă de ei (și de ce nu ar propune-o chiar unei 
edituri spre apariție?), o lume bogată in lumină, bogată 
in certitudini, la orizontul idealurilor și eforturilor 
noastre. Altfel spus, propria lor virstă spre miine.

Mihai NEGULESCU
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întreprinderea de utilaj minier Rogojelu. O uzina tinără, crescută in inima bazinului carbonifer al Olteniei- Virsta ei numără doar șapte ani. Răstimp in care a trebuit să-și formeze „din mers" un colectiv muncitoresc omogen, să rezolve sarcini deosebite.— In primii ani, aflăm de la directorul întreprinderii, ing. Dumitru Tîștea, făceam cu greu față exigențelor beneficiarilor. Dar mai puternică era încrederea și ho- tărîrea celor vreo 400 de tineri — unii veniți direct din școli profesionale, alții din satele Gorjului — de a fi la înălțime. Munceau cu rivnă, deoarece carierele și minele de la Rovinari și Motru cereau necontenit cupe de excavatoare, role, papuci de șenile.Ce reprezintă astăzi întreprinderea de utilaj minier Rogojelu ? Iată cum o înfățișează Stamatoiu, unității :— Uzina nit un adevărat „mecanic șef" pentru bazinul carbonifer al Olteniei. Aici se execută nu numai O gamă largă de piese de schimb și subansamble miniere, care pină nu de mult se realizau de alte uzine țară este preluat și lum de revizii planificate sau la utilajele din tigul nostru cel mai de preț este faptul că ne-am format un colectiv puternic, angajat cu răspundere muncitorească în realizarea sar- y

tovarășul loan inginerul șef alnoastră a deve-

din eisau se importau, întregul vo- și reparații .. accidentale cariere. Cîș-

cinilor ce îi revin, cu multă receptivitate față de nou.Cîteva pagini de actualitate din „cartea de onoare" a întreprinderii : planul pe trei ani ai cincinalului a fost îndeplinit cu 61 de zile înainte de termen ; productivitatea muncii pe zece

experiență, pentru la creș- cărbunenoastră a contribui, astfel, terea extracției de din Gorj.Un gind simplu, toresc. Gind ce iși coperirea în fapte, în atitudinea față de muncă a a- cestui tinăr comunist și a
munci- află a-

//MECANICUL ȘEF '
ÎN PERIMETRUL

DE CĂRBUNE
AL OLTENIEI

terni din acest an — peste 103 la sută ; producția fizică peste mașini și producția,tară — în 6 milioane— Satisfacția noastră — comentează aceste succese tinărul lăcătuș Ion Norocea — este aceea că izbutim să executăm la timp și de bună calitate piesele de schimb și reparațiile utilajelor din carierele de lignit. Pretențiile cresc insă mereu și sintem hotărîți să punem la bătaie întreaga

plan — 535 tone utilaje miniere : netă suplimen- valoare de peste lei.
altor sute ca el, oameni formați în colectivul destoinic al acestei tinere unități industriale. Iar dintre aceste sute, transcriem numele unor vrednici muncitori : Nicolae Sulea, Octavian Du- țu, Vasije Oiță, Ion Ciopă- noiu, Iosif Enoiu, Silvia Burciu, Vasile Duțescu. Deși calificați, fiecare, într-o a- numită meserie, ei și mulți alții sint, așa cum aprecia maistrul Gheorghe Butan, „universalii" uzinei — adică pricepuți în multe meserii înrudite, gata oricînd să facă față unor solicitări

complexe. Și, pentru a mai mare greutate cuvintu- lui său, meșterul se oprește la un anume episod. Este vorba despre intervenția la cariera Gîrla, pentru repunerea in funcțiune a unei linii tehnologice. Acolo erau necesare lucrări de înaltă specializare, de unele piese din import. „Brigada tineretului" și-a asumat răspunderea să execute întreaga reparație. S-a lucrat zi și noapte, fără Întrerupere. Cu pricepere și entuziasm. Iar calificativul execuției a fost exprimat printr-un singur cuvînt, la superlativ.„La noi, totul este nou", afirma, nu fără temi!. un muncitor, avi nd in vedere situațiile inedite cu care st confruntă la fiecare pas colectivul din Rovinari. Dar, firește, el lua in calcul, dacă se poate spune așa, și imperativul de a înscrie intreaga activitate pe direcțiile spiritului novator, de gindire și creație avansată.— Iată, aflăm de citorul comunist Stelian. noi realizăm o mare cantitate de role din oțel brut. Pe baza unor calcule și experimentări, ne-am dat seama că rolele fără „miez" pot fi utilizate la fel de bine. Ca urmare, am trecut la înlocuirea oțelului necesar confecționării axelor de role, cu teavă. Astfel re-
Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

tehnicăla mun- Cornea

(Continuare în pag. a IV-a)

Este un adevăr incontestabil că. în țara noastră, munca de creație materială și spirituală e stimulată de climatul în care se desfășoară, de clarviziunea, realismul cu care partidul ne conduce spre a înfăptui an de an obiective mai înalte. Aspirația firească a omului de știință de a-și afirma personalitatea pe plan profesional se asociază organic dorinței sale de a contribui activ la progresul» economic -al. țârii, la bunăstarea poporului nostru.Activitatea de cercetare își are dificultățile sale inerente, izvorî te din însăși complexitatea ei, iar. realizările din acest domeniu depind in cea mai mare măsură de orientarea spre obiective clare, mobilizatoare. Este meritul inestimabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, orientat tea despre cerințele reale. majore aleeconomiei, -ale înfăptuirii progresului tehnic, de a fi stimulat puternic creația științifică și tehnică originală. Deosebita sa putere de analiză a problemelor. receptivitatea la nou, îndemnurile de a imprima muncii noastre eficientă maximă, integrarea m- vățămintului cu producția și cercetarea au dat creației tehnice și științifice din țara noastră un puternic impuls.în ultimul deceniu, activitatea de cercetare in institutele de profil și in cele de invățămint superior s-a concentrat asupra obiectivelor puse in față de secretarul general al partidului.munca menii ghiari. bindite meniul talurgiei, chimiei, fizicii. Semnificativ este, in acest sens, unul dintre e- xemple : realizarea unui tip de motor electric, denumit „pas cu pas", a cărui cercetare am pornit-o de la zero, iar azi România a ajuns printre foarte putinele țări din lume specializate in fabricarea lui. Aceste motoare specializate au avantajul de a converti informația digitală — prin impulsuri — a calculatorului direct in mișcare, sim- plificînd astfel numeroasele și complicatele operații de transformări necesare în cazul utilizării motoarelor clasice. Realizăm, de cîțiva ani, motoare „pas eu pas" (de tip rdactiv, cu magneți permanent! și hibrid universal) pe baza concepției proprii, de la elaborarea proiectului pină la fabricarea produsului. Aceste motoare au utilizări foarte largi : la mecanismele de poziționare a mași- nilor-unelte. echipamentele periferice ale calculatoarelor numerice, telecomunicațiile prin laser," servomeca- nismele folosite în tehnica filmării, mașinile electrice de scris, practic în toate domeniile unde- este necesară poziționarea.Pentru diversificarea producției

în Cluj-Napoca. făcută cu pasiune de de știință — români, germani — au fost rezultate marcante în construcției de mașini.
prin oa- ma- do- clo- me-

noilor motoare și deschiderea unui cimp mai larg de utilizare a acestora. ne-am dus in uzine spre a cunoaște la ce mașini pot fi ele adaptate si cum anume. La „Progresul“-Brăila. „Îr)frățirfea“-Oradea, „Unirea" și „Metalul roșu" din Cluj-Napoca. la ..Mecanica" din Cugir am avut discuții cu specialiștii din compartimentele de concepție, din secțiile productive, am experimentat împreună noile motoare. am, convenit asupra eăilor care pot scurta calea dintre laborator și uzină. Colaborarea cu mulți specialiști s-a concretizat pe loc : noi le-am dat schema electronică de comandă și motorul, pe care l-am montat impreună la masinile-unelte. în ultimul an, de pildă, am încheiat contracte în valoare de 3 milioane Jei pentru realizarea a 25 tipuri de motoare „pas cu pas" pentru diferite deri. care produc in echipează mașini si
intrerorin- apoi le serie si cu ele utilaje, sporindu-le în acest fel competitivitatea. Fiecărui beneficiar i-am proiectat și construit alt tip de motor, cu caracteristici adecvate mașinilor care il includ.Acum ne solicită colaborarea și alte întreprinderi. Ce vreau să spun prin aceasta ? Că atunci cind întreprinderile productive sint interesate in promovarea unor produse noi, aflate in prima linie a competitivității in țară și pe piețele externe și cînd cercetarea are pregătite soluțiile și etapele introducerii lor în fabricație, rezultatele sint pe măsură. Aceasta impune însă ca noi, cei din invățămintul superior și din cercetare, să sprijinim întreprinderile incă in etapele premergătoare (concepție, proiect, prototip) introducerii produselor în fabricație, să căutăm împreună soluții de virf. Pentru că aceasta e calea care permite astăzi țărilor cu industrie și tehnică moderne să lanseze pe piață, in termene foarte scurte, produse de inaltă performantă, competitive.Realizarea unor utilaje moderne este și rodul integrării mai profunde a invătămîntului cu cercetarea și producția. Colectivul de cercetare al facultății noastre are șase invenții privind perfecționarea structurii actuale a mașinilor-unelte convenționale și creșterea gradului lor de competitivitate, construirea de noi mașini cu comandă numerică. întru- cit după solutionarea unor probleme tehnice au apărut altele noi. complexe, a fost necesar să dem colaborarea și cu institute cercetări — Institutul de miniere Petroșani. Institutul tehnică de calcul, Institutul de fizică.Condiții avem pentru a noile motoare : în facultate am creat un atelier bine dotat, avem specialiști competenți, un tineret entuziast și dornic de a realiza produse

mai extinde cercetări pentru centralproduce
(Continuare în pag. a III-a)
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BUSOLA 
INTERIOARĂ A 
CĂPITANULUI 

DE CURSĂ
LUNGĂ Vă așteptați să întîlniți tin comandant... cu barbâ și pipă ? Clișeul ăsta din vechile 

realității din flota noastră. Cu toții sîntem tineri — ne spune căpitanul de cursă
filme și romane nu mai corespunde 
lungă Miron Decebal TănăseanuFoto : E. Dichiseanu

FIȘIER SOCIAL

Bună e vorba,

Coborînd spre port, plănuiam o convorbire cu comandantul „Indepen- dentei“. cea mai mare navă din istoria flotei românești, primul petrolier de 150 000 tdw, care a primit în acest an botezul mărilor lumii. Mă incita, de asemenea, ideea de a-1 întilni pe... Robinson Ia Marea Neagră. Ce-i drept nu Crusoe, ci Marian, dar oricum un Robinson ! Un Robinson din zilele noastre, comandantul cargoului „Tul- cea“. Socoteala de-acasă nu s-a potrivit însă cu cea din port. ..Independenta" încă nu acostase, iar „Tulcea" tocmai ridicase ancora. La Constanta, in lumea plină de freamăt și de neprevăzut a navigatorilor, mai ușor îti alegi subiectele decît navele.Aleg deci nava cea mai la indemînă. cargoul de 4 500 de tone „Sovata", acostat la dana 11. care încarcă, pre- gătindu-se de un voiaj spre Africa de vest. Sus, la capătul scăriței suple si dansante de aluminiu, string mîi- nile mai multor băieți zîmbitori si ospitalieri. Nu-mi pot ascunde mirarea cind unul din ei. nedeosebit de oricare din ei. la fel de tinăr. la fel de tras ca prin inel, la fel de nescor- tos. se recomandă :— Tănăseanu Miron Decebal. căpitan de cursă lungă... Vă văd cam surprins. de ce ?— Știu și eu ? Parcă un comandant de navă trebuie să arate mai în vîrstă. mai martial, mai...— ... mai cu barbă și pipă ? îi mijește un fermecător surîs ironic pe ovalul juvenil. Să știți. clișeul ăsta din vechile filme și romane nu prea mai corespunde realității din flota noastră. Vă asigur, nu sint deloc o excepție. Cu toții sîntem tineri și chiar foarte tineri, n-avem figuri de „lupi de mare“. Ca să obții in jurul vlrstei de 30 de ani cel mai înalt brevet, de căpitan de cursă lungă, nu e nici o minune.
STOP CADRU I. Născut-cres- 

cut la munte, prin părțile 
. Cimpulungului de Argeș, s-a 

trezit de mic copil, visind peste 
albastrele întinderi din atlasul 
geografic. Singurul obstacol in 
calea spre Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrin" a fost în
grijorarea părintească. La absol
vire, in 1968, brevet de ofițer 
III. A urmat școala mării pe un 
șir de petroliere și mineraliere 
cu nume de orașe românești. In 1977, la virsta de 31 de ani »— 
căpitan de cursă lungă. „Sovata“, 
nava aflată acum sub comanda

sa, pe 
astă-vară 
.Brăila, e

a
șantierul

recepționat-o
din

care 
pe 

un cargou nou-nouț, 
aflat la al doilea voiaj. O tra
iectorie tipică pentru actuala 
generație tinără de navigatori.— Este chiar atît de simplu, cum spuneați, să devii comandant la 31 de ani ?— Eu n-am zis că e simplu sau ușor. Eu altceva am zis : că acum, la noi. nu e nici o minune să ti se încredințeze comanda la o vîrstă de neimaginat altădată. Si totuși, marina are o nepotolită foame de cadre. Gîn- diti-vă că astăzi o navă se construiește doar in cîteva luni, pe cind formarea unui căpitan de cursă lungă

care m-a îndemnat la această discuție : cum se formează personalitatea tînărului comandant si. în general, a unui tînăr conducător din indiferent ce domeniu.— Nu știu dacă o să reusesc să generalizez. tnsăsi ideea de personalitate. pe măsura exigentelor tot mai înalte ale societății noastre, devine, prin complexitate și dinamism, tot mai greu de supus unui tipar. Cum stau lucrurile în ce-1 privește pe comandant ? în toate timpurile, el trebuia să fie un bun navigator : da. dar azi i se cere să stăpînească o navă și legi de navigație infinit mai complexe. De asemenea, să fie un comerciant si un jurist priceput, diplo-

nal devine mult mai directă si mal acută. Din simplul fapt că întreaga noastră existență, timp de luni și luni de zile, oră de oră. ne-o petrecem in colectiv. Toți sub ochii tuturor. Nu te retragi, după muncă, acasă — casa este tot acolo. în aceste condiții distanta dintre vorbă si faptă se anulează. Ce imagine le oferi celorlalți ca să le poți pretinde să fie. în toate împrejurările, la înălțime ?— Această muncă plină de satisfacții vă oferă si insatisfacții ?(N-am bănuit ce coardă adincă avea să vibreze în urma acestei întrebări oarecum de rutină. Și ce chip, altul decît fotogenicul căpitan de cursă lungă, avea să transpară...).

durează circa zece ani. Flota noastră maritimă creste intr-un ritm formidabil. Cind am absolvit eu institutul aveam doar 20 de nave, astăzi tricolorul flutură pe 150. Deci generația tînără de navigatori e chemată să comprime timpul prin pregătire și seriozitate exemplare.— Am auzit că examenul de comandant este lung, sever...— Este, ca să fii sigur pe mîna cui dai o navă care costă niște zeci de milioane. Durează si două săptămini. Cu teste eliminatorii și probe contra- cronometru. cu multă carte, de la știința navigației la drept maritim internațional. de la exploatarea comercială la limba engleză. Dar nu mai puțin sever, după părerea mea. trebuie să fie examenul premergător — examenul lăuntric, de conștiință.— De ce de conștiință ?— Ca să te clarifici. înainte de a aspira la brevetul de cursă lungă, dacă ești într-adevăr un om de cursă 
lungă. Să te supui, fără menajamente, cu toată sinceritatea, unor teste și probe morale la care nici o comisie de examinare nu te supune : ești într-adevăr capabil să-ți asumi răspunderea supremă pe vas ? ai calitățile necesare să reziști la cele mai grele incercări ? să conduci destinele unui colectiv ? cum stai la capitolele curaj, integritate, datorie ? Cu alte cuvinte, să fii încredințat că busola ta interioară — conștiința inalterabilă a răspunderii — funcționează ireproșabil, indiferent de orice intemperii morale.— Mi-ați ghicit în sfirșit gindul

mat. ager. Nu sîntem simpli cărăuși de marfă, ci transportăm o părticică din avuția națională, pe care trebuie s-o protejăm nu numai de furtunile de pe oceane, ci și de aversele competitivității ; intrăm adesea în hățișul unor relații economice si juridice cu totul altele decit ale noastre, cu fel de fel de cutume, capcane si servituti. unde cea mai mică scăpare, să zicem sensul unui cuvint dintr-un document semnat, ne poate pricinul pagube incalculabile. Apoi, ca'it-' de pedagog si psiholog. 30 de oameni in echipai înseamnă tot atitea firi si. adesea, tot atîtea probleme. Marea nu îngăduie decît oameni perfect sănătoși din punct de vedere moral, iar de ..fisele de sănătate" răspunde comandantul.— Și care este autoritatea comandantului ?— Ce simplu ar fi să se obțină odată cu tresa de pe uniformă 1 Dar ea abia trebuie cucerită, printr-o veritabilă luptă, si incă pe cel mai dificil si mai delicat teren : al încrederii întregului echipaj ; de la marinarul îmbarcat pentru prima oară pină la secund, poreclit „soacra vaporului"... Pe toți aceștia trebuie să-i convingi de calitățile tale de comandant, nu prin simple ordine, ci prin 
calitatea acestor ordine, să le transmiți deci sentimentul că acestea sint propriile lor decizii. Oamenii nu sint atenti numai la cuvintele tale, ci in primul rînd la faptele tale, cum acționezi. cum conduci. Față de uscat, pe mare problema exemplului perso-

STOP CADRU II. Cu șase ani 
in urmă, la mijloc de noiembrie, 
la încheietura cizmei italice, in 
strivitoarea Messina, pe la orele 
două de noapte, o navă străină 
a izbit, in plin cargoul „Ploiești", 
scufundîndu-l în 25 de minute. 
Naufragiul, soldat cu victime și 
răniți, l-a marcat pe viață pe 
ofițerul II Tănăseanu Miron 
Decebal sub ochii căruia s-a 
produs catastrofa. Pe cițiva din
tre supraviețuitori șocul i-a 
făcut să nu mai pună de atunci 
piciorul pe un vas. Pentru tină- 
rul de 26 de ani a fost momentul 
crucial al existenței. După un 
an de zile de zbucium și de /con
valescență morală, s-a îmbarcat 
din nou. Era un alt om. Matu
rizat. „Dacă nu mi-aș fi învins 
indoielile, slăbiciunea, sint con
vins că astăzi eram un om 
sfirșit .Un lung moment de tăcere. Dramele ca și izbinzile nu se cer chestionate. Se mărturisesc singure. Sau se intuiesc.— V-as pune si eu o întrebare — reia căpitanul de cursă lungă. De ce cind se vorbește despre marinari se amintește atit de rar despre familiile lor ? Am citit nu o dată : „înfruntând singurătatea, departe de casă, de familie..." etc. Dar singurătatea. depărtarea, neliniștile nu sint la fel de apăsătoare si pentru cei de-acasă ? Sacrificiul, dacă sîntem de acord cu acest cuvînt. este reciproc;

Cele trei, sase sau nouă luni de absentă trec la fel de greu și pe calendarele mamelor, soțiilor, copiilor noștri. Pe umerii lor rămîn toate grijile casei si răspunderile educației. Ceva mai mult. După naufragiu, cînd s-a pus problema dacă să mai fiu sau nu navigator, un rol hotărîtor l-a avut soția. Vă închipuiți prin ce spaimă a trecut, si totuși nici o clipă ea nu mi-a spus „nu", ci. întelegînd ce înseamnă pentru mine această profesie. m-a încurajat să mă reîntorc pe .mare. în alte meserii, rolul celor de acasă parcă nu este atît de mare în opțiunile profesionale ; sînt, de pildă, soții care nici nu cunosc prea bine cu ce se ocupă soțul sau socotesc că nu e cazul să se amestece in treburile lor de serviciu. în destinul marinarului însă, nu există, nu poate exista separație intre profesie si viata personală. Acum. în momentul plecării. as dori să le adresez tuturor celor rămași acasă elogiul nostru marinăresc.— Vorbiti-mi despre patriotism.— Despre patriotism am vorbit și pînă acum. Dragostea de tară e înnăscută în marinarul român. Oriunde ne-ar purta drumurile, patria este in sufletul nostru. Numai să fiți printre noi cind ne reîntoarcem spre casă, cînd intrăm în Marea Neagră !— „Mai lung îmi pare drumul acum la-ntors acasă"...— Nu. Pare poate ciudat, dar este exact invers. La întoarcere, nava prinde aripi, zboară spre țărm, în schimb la plecare parcă e încărcată cu plumb... Dună cîteva zile de navigație. brusc nu mai prindem posturile noastre de radio. E un moment psihologic dificil, ne simțim suspendați în eter. Știți ce facem atunci ? Dăm drumul imediat la discurile de muzică românească. Aceasta e latura sentimentală, dorul...— Mai există si o altă latură ?— Conștiința datoriei. Misiunea. Esențial nu este să pleci în necunoscut. peste mări si peste țări, esențial este să te întorci cu datoria îndeplinită. cu fruntea sus. Să știi că ai lucrat cu dăruire pentru patrie, că ai reprezentat-o cu cinste. Patriotismul marinarului, si zic eu nu numai al marinarului, stă în această continuă si intensă trăire între borna dorului si a datoriei fată de tară.— Vint bun la pupa, căpitanule de cursă lungă !
Victor VÂNTU

— Monologăm......Monologa. Cel puțin de la „Hamlet" încoace, înțelegem prin monolog exteriorizarea unor trăiri interioare complexe, a unor idei șlefuite pînă-la strălucire. Dacă doctorul Gheor- ghe Gherghescu zice că monologa, nu e de mirare că asistenta Bebeșelea îl asculta mai concentrată decît dac-ar fi cintat Romica Puceanu. Cu atît mai mult cu cît nu monologa fitecine. Cînd deschide doctorul gura, nu-i așa că-ți. o- prești respirația ca să auzi bine fiecare cuvînt ? Apoi medicul era și director. Oare de cîte ori avea ocazia dîn- sa, asistenta necunoscută la un dispensar comunal îndepărtat, să asculte, și incă între patru ochi, gîndurile intime ale însuși directorului de spital ? De ultimul motiv, ce să mai vorbim ! Așistenta fusese trimisă într-un alt loc de muncă. undeva unde nu-i convenea. Scai pe capul directorului. Dispusă să se agațe de orice, ca înecatul de un pai. Dispusă să se agațe fie și de un monolog.
Iat-o, așadar, urmărind cum medicul director Gh. Gherghescu ii reascultă păsul, cum se scufundă dumnealui într-o trăire interioară tot mai adincă. îl vede cum duce mîna la frunte, la gură, iarăși la frunte, cum face cițiva pași incolo. face cițiva pași încoace. tot mai concentrat, exact ca în pregătirea marilor scene :— ...închid telefonul. Eram amărît. Și monologăm : -De unde dracu’ să iau un porc ?».Numai și numai cine nu cunoaște sensul profund al acelei convorbiri telefonice nu poate să realizeze în ce ireductibilă dilemă intrase prestantul personaj. Se apropia vertiginos campania de Ignat, iar el, medic cu trei răspunderi — șef al dispensarului T.B.C., director al Spitalului Curtea de Argeș, coordonator al tuturor circumscripțiilor sanitare din zonă — nu luase toate măsurile. E adevărat că unii reprezentanți ai celor trei categorii de unități — șoferul de pe caravana M.R.F.. șoferul de pe autoutilitara spitalului și șoferul de pe ambulanța dispensarului din Brăduleț — participau la o

aplicație practică de sezon, dar aplicația nu dădea efectele scontate. Cei trei aveau de răpus unul-doi grăsuni în ograda șoferului de la dispensarul rural, pe care să-i transporte pîrllți-despi- cați în bucătăria șoferului de pe autocaravana pentru raze. Era O răspundere, o grijă și peste ea se mai suprapunea și spinoasa problemă a acestei asistente. Dar un director trebuie să știe să facă față problemelor care-1 asaltează. Redăm din nou cuvintele sale, în- tîlnite și într-un memoriu de 19 pagini :

fel, încă o unitate subordonată își aducea obolul la completarea „cantității prezumtive a greutății".
Poate că unor cititori rîndurile de mai sus le-au părut de o ironie căutată, poale că alții le-au considerat exagerări. Adevărul e că ele ascund o mare amărăciune, mult mai mare decit aceea a directorului Gh. G. cind a aflat că purceaua e ges- tantă. Ea provine din decepția pe care ne-o oferă tocmai unele aspecte ale vieții profesional-cultural- științifice a lui Gh. G. Care

la care ne refeream. Mixtura de pretexte nobile și soluții meschine, de ifose academice și preocupări fripturiste, de agitație pe plan material și lîncezeală pe plan spiritual.Hai să nu punem în discuție dacă doctorul cumpăra sau „primea" carnea, brîn- za. țuica. îndeajuns de penibil e faptul că aprovizionările se făceau într-o ne- permisă apropiere de activitatea profesională, care astfel a căpătat miros de brinză și țuică. „Nu mi-a pretins niciodată — povestește Al. G.. gestionara unul
Raliul șoriciului

• O întimplare de iarnă cu tîlc valabil pentru 
toate anotimpurile • Strania destinație a unor 
mașini sanitare • Abuzul de funcție are... 

picioare scurte— Am chemat Brădulețul pentru a vedea cum merge activitatea cu tăierea porcului.t Mergea. Mergea bine activitatea cu porcul, dar nu mergea bine activitatea cu scroafa. Așa cel puțin susține medicul. în termeni e- levați, cu grija sa reflexă pentru o exprimare de ținută. Fiind gestantă, șoferul-gazdă nu mai voia s-o sacrifice. Așa că... „eram nemulțumit de cantitatea prezumtivă a greutății porcului". Iată dilema. Din dilemă — monologul. Iar de la monolog — țușt ! — oferta asistentei. încă un grăsun ? îi procură ea unul pe cinste ! Numai să nu-1 mai vadă pe don’ director așa de ingindurat ! Numai să știe o dată că dînsul își reia senin activitatea profesională, științifică și culturală.Peste trei zile, un alt șofer din raza de coordonare a spitalului Curtea de Argeș, al patrulea, se înscria ca participant la raliul șoriciului. Era cel de pe salvarea dispensarului din Corbi. Dobindea și el încrederea de a efectua cu ambulanta un transport de a- nimal domestic, ba incă un transport nocturn. Tot ast-

nu e lipsită de merite, dar nici scutită de erori. Iar e- rorile au un numitor comun. aflat în flagrantă discordanță cu noblețea profesiunii de medic, cu seriozitatea ei, cu prețuirea pe care toată lumea i-o acordă, în frapantă contradicție cu o 'răspundere cum e a- ceea de director.Atrăgîndu-și serioase repercusiuni in urma întîm- plărilor cu asistenta Bebeșelea — destituirea din funcțiile de director, medic coordonator și de șef al dispensarului T.B.C., apoi excluderea din rîndurile membrilor de partid — Gh. G. a început să se vaite de ingratitudinea oamenilor. S-a străduit să demonstreze că ultimul porc primit n-a fost de fapt mită, că pentru celălalt porc, crescut de șoferul din Brăduleț, plătise cu regularitate un fel de pensie alimentară, că avea și el dreptul să se îngrijească de aprovizionare ca orice bun tată de familie, și — cel mal abitir — că sint uitate mesele mari pe care le-ar fi organizat în repetate rînduri ca președinte al societății culturale locale. Aceste lamentări tirzii nu fac decît să pună și mai bine in evidență confuzia

magazin Gostat — dar i-am adus eu așa, din recunoștință, cîte o bucată de cașcaval. cite o sticlă de băutură..." Poți să desprinzi această „recunoștință" de faptul că pacienta Al. G. a stat 6 luni și 3 zile, fără întrerupere, în concedii medicale acordate de medicul ftiziolog, ea avînd plămini de atletă ? Un alt pacient, cioban, povestește că 1 s-a spus pe șleau să facă cinste, dar cinstea să fie neapărat vie. ca s-o țină de prăsilă. Apărînd cu miaua la dispensar, i s-a pus la dispoj ziție o ambulantă, pacientul s-a urcat in față, „pacienta" în spate și au pornit in trombă spre saivanul personal al medicului. Poți face abstracție de impresia pe care or fi avut-o cetățenii, ascultînd cum de după însemnele salvării răzbat behăituri de oaie ?
Dar oare acest du-te- vino al mașinilo: puse la dispoziția asistenței sanitare a populației era chiar atit de „deontologic" ? Presupunem că dacă în ziua respectivă, în raza circumscripției sanitare Brăduleț ar fi apărut o urgență medicală. șoferul ar fi avut

curajul profesional să pună mina pej volan și să lase porcul directorului cu paiele aprinse pe el. Dar spitalul din Curtea de Argeș, plus dispensarul T.B.C., plus circumscripțiile au în schema 25 de șoferi. Unul creștea porci, altu-i tăia, altu-i căra, altul făcea cirnați. Deci la „aplicații" participau 4—5, hai să spunem 6 inși. Ceilalți 19 nu deveneau geloși că ei n-au prilej să-și demonstreze zelul ? Iar dacă se ivea vreo dispută între subalterni, avea directorul Gherghescu tăria să-i judece după gradul de întreținere a mașinii și nu după calitatea caltaboșului ?Aceste întrebări se pare că fostul director nu și le-a pus. I :se păr.ea tot atît de firesc să amestece îndatoririle de discipol al lui Escu- lap cu poftele de urmaș al lui Pantagruel, după cum era mîndru să amestece o- noarea de președinte al u- nei societăți culturale cu altfel de talente... Fie că vorbea de șunci, fie că pu-. nea un diagnostic, fie că scria un text de spectacol sau că trimitea după un cartuș de „Kent", Gh. G. folosea același limbaj, cu ecouri de prețiozitate și termeni „radicali". Bunăoară, n-a rostit niciodată cuvîn- tul „ciubuc". El însuși. Dar îl rosteau oamenii, personalul înconjurător și mai ales pacienții care așteptau rin- dul la consultații. Pentru ei nu mai contau vorbele și aparentele, conta renumele medicului director Gherghescu. Nu renumele de medic, nici solicitudinea de director, ci reputația de colector de produse agroali- mentare vii. preparate sau semipreparate. Reputație nefericită, compromițătoare pentru halatul alb și înaltele studii, și in și mai mare măsură condamnabilă în cazul unui director, om pus să slujească, nu să fie slujit, să se dăruie, nu să profite. să coordoneze, nu să stăpînească. „Uitind" acest cod elementar al cetățeanului învestit cu o răspundere, fostul director al spitalului din Curtea de Argeș și-a a- tras cuvenitele sancțiuni, cu toate că el și acum iși mai caută scuze, fără să vadă cum prin scuze se acuză.
Sergiu ANDON

dar și
Ca secretar adjunct al comitetului de partid de la sculăria centrală ziceam eu că luasem toate măsurile pentru a sprijini eu mijloace specifice propagandei efortul general de economisire a energiei electrice. Ziarele erau afișate cu regularitate. Propagandiștii Eugen Sava și Iniță Baciu au umplut panourile cu afișe. Era imposibil să-ți întorci capul fără să-ți sprijini ochii pe apeluri gen : ..Tovarăși ! Pentru producerea unui kWh se consumă 1,5 kg lignit, sau 280 gr de păcură, sau 0.32 mc gaz metan. Nu le risipiți inutil !“. Dacă, știu eu, careva. în minutele pauzei de la zece la zece și treizeci, să zicem. uita aprins becul lămpii de lucru ori își lăsa mașina să meargă în gol era luat imediat în... evidența lui Ion Păun, responsabilul gazetei de perete, si a lui Nicolae Gro- zea, locțiitorul secretarului organizației de tineret și omul cu un nemaipomenit ta-

mai bunălent de caricaturist. Așa se face că, pe secție, pînă a- cum, nu ne-am depășit consumurile planificate de energie electrică. Asta este o victorie și incă una dintre acelea comensurabile in... kilowați.Adevărata victorie a fost însă alta. Cîțiva tovarăși din secție — funcții nici prea mari, nici prea mici — aveau cite un reșou pe care-1 foloseau ba pentru făcut un ceai, ba pentru ca să Încălzească o mincărlcă. ceva, acolo... într-o zi m-am apucat să socotesc : va să zică 12 (cifra reprezintă pe cei... citiva tovarăși) X 600 (puterea unui reșou) = 7 200 W care se duc pe apa... cafeluțelor. Nu-ti mai spun că deținerea unei astfel de „scule" este interzisă prin chiar regulamentul de ordine interioară, dar știi cum mai merge uneori (și din păcate !) — eu închid un ochi, tu închizi altul... Propagandist fiind, pot să-ți servesc și cîteva maxime in genul : „Fiți ceea ce voiți să fie celălalt !“ ; „Poți

faptasă fii laconic sau să pălăvrăgești nu numai prin cuvinte, ci și prin fante" ; „Cuvintele te învață, exemplele te pun in mișcare" ș.a.m.d. S-ar zice că meseria de a face morală e ușoară.-..— Și nu e ?— Crezi că mi-a fost ușor să mă plimb, așa, cu un reșou în mină, prin fața... împricina- ților. care să mă întrebe ce fac cu el. iar eu să le răspund, aparent într-o doară, că i l-am confiscat maistrului Mihai Ichim, de la sculăria centrală a întreprinderii „Progrhsul"- Brăila. și că ei vor. nu vor — să facă bine să-mi dea mie sau să-și ducă pe la casele lor reșourile făcătoare de cafele, dar mai ales făcătoare de pagubă...Asta a fost a doua victorie, dar mie-mi place s-o numesc adevărata victorie. Cum de ce ? Pentru că am obținut-o împotrivă-mi, pentru că... tc‘ eu sint și maistrul Miț* hai Ichim de la sculăria centrală.
Mircea BUNEA

Omul cu eticheta
In ziua cînd a intrat .în posesia „Daciei 1 300“ omul s-a gin- dit să-i aducă - unele mici modificări. Printre altele: a înlocuit emblema uzinei noastre de la Pitești, unde fusese fabricată mașina, cu una de „Renault", a scos „Dacia 1 300" de pe capota portbagajului și a scris: „Renault 12". Așa da, așa mai merge, acum se simte în mașină „de import" și e cit se poate de mulțumit. nu mai are nici o obiecție... Purta un costum elegant, cumpărat cu vreo șapte sute și ceva de lei de la magazinul „Unirea". Numai că emblema fabricii românești, o- mul o preschimbase eu emblema unei fabrici străine. In haine cu marcă străină omul se simțea excelent și mereu se privea în oglindă.I-a picat omului un drum peste hotare. Acolo s-a tot gîndit ce să-i cumpere el soției, ceva care să-i facă plăcere. Și pînă la urmă s-a hotărit pentru o pereche de pantofi. A ales, a tot ales:

voia să fie și buni, piele-piele, și la modă, și arătoși. I-a plătit scump, dar nu i-a părut rău. Va fi un cadou pe cinste. Draga mea, i-a zis soției, în timp ce desfăcea bagajele, am o surpriză pentru tine Și a fost, intr-adevăr, o surpriză, încît soția era să leșine. Pantofi Gu- ban — Timișoara. Bănuiala soției: de-acOlo mi-ai adus numai ambalajul. pantofii i-ai luat de-aici! A fost nevoie de multe jurăminte pînă să fie crezut că și pantofii sînt tot de-acolo. E vina mea, se zbuciuma omul, e vina mea că n-am fost atent la eti- chetă...Dorința lui cea mai arzătoare: să iasă cu orice preț în evidență. Mereu să se detașeze de cei din jur. Cum o să trăiești așa. la grămadă?! A ales soluția cu etichetele, pă- rindu-i-se cea mai de efect. Vine iarna, trebuie să poarte fular. Se găsesc destule in comerț, și pentru toate gusturile. Doar eticheta le „strică": Tricotajul... cooperativa... Fulare de-aici, de pe malul Dîmboviței, la

îhdemina oricui. Dar, cu o etichetă străină, fie ea și de cravată, sau de pantaloni (cine stă să o descifreze?) — efectul e garantat. Nimic de zis, în timp scurt omul a reușit să facă figură mai aparte, s-a ales cu niște porecle, cu niște ironii și toate cele cuvenite. Bate spre cincizeci de ani, are casă, mașină, nevastă înțelegătoare și un urmaș care-i seamănă in multe privințe. „Pot zice că am ajuns la o situație satisfăcătoare". conchide el. enu- merînd achizițiile de pînă acum. De fapt, un singur lucru il mai pune pe gînduri: cu cit înaintează în vîrstă, cu-atît i se acordă mai puțin respect. De mirare. absolut de mirare, cind, iși zice el, ar .trebui să fie invers.Chiar și prietenii lui din tinerețe sint gata să-l confunde cu vreun oarecine. A. ăla, in- dividu’ cu etichetele! „De unde pină unde atîta desconsiderare ? De ce ?“ — se întreabă nedumerit omul căzut în patima etichetelor.
Nicolae TIC

zzSâ nu fim indiferenți 
fată de... indiferentism"

„Mă numesc Elena Matei. Sînt pensionară. Am lucrat in învățămint. Munca n-a fost zadarnică și nici nebăgată în seamă. A venit însă pensionarea și, odată cu ea, ruperea de realitatea vieții direct și permanent angajate. Au urmat ani de viață în a- calmie, cu bucurie, dar și cu amărăciuni, cu cîștiguri, dar și cu pierderi, dominante fiind neplăcerile vîrstei; sănătatea, oarecare izolare, pierderea unor oameni apropiați și dragi. Cel mai grav însă constat a fi faptul că. peste toate, s-a așternut fără rușine nepăsarea. Nepăsarea pe care n-o cunoscusem inainte sub nici o formă.în această stare am citit în ziar mai multe articole despre indiferentism. Ele m-au smuls din amorțeala vinovată. încerc să redevin folositoare societății. Consider că nu am dreptul să stau la adăpost de problemele și frămîntările vieții. Pensia îmi asigură e- xistența. dar nu pot fi pensionară a conștiinței".După acest exemplar și mișcător proces moral, tovarășa Elena Matei, din Mogoșoaia, trece de îndată la fapte. Izolează și neutralizează virusul care se cuibărise în propria-i viată. îl așază sub microscopul exigentei și transcrie întîile constatări într-o

încercare eseistică pe care o intitulează: „Cîte ceva despre indiferență sau nepăsare". Fie și prin ea . însăși, această asiduă și avidă căutare a responsabilității ne-ar fi îndemnat să reținem sugestia tovarășei semnatare și să deschidem o discuție despre nepăsare, indiferență, indiferentism. O facem cu atit mai multă convingere cu cît foarte multi alți cititori și-au exprimat opinii sau au formulat întrebări pe aceeași temă.Ar fi, mai întîi. de făcut o precizare. Ne-o impune lectura scrisorilor trimise de tovarășii Vasile Cindea din Orăștie, Iosif Haidu

umorul interpelindu-ne ; „de ce-ați rebotezat indiferența ? Ca să sune mai «științific»Nu, n-am rebotezat indiferența, în raport cu ea indiferentismul a fost și este definit ca o noțiune aparte, care se cere neapărat cunoscută și însușită de către toți cei pe care-i preocupă problemele morale și de educație. Indiferența, termen sinonim cu nepăsarea, desemnează atitudinea lipsită de grijă și de interes posibilă a fi constatată la oricine și în legătură cu orice, putindu-se ca ea să aibă ori să nu aibă o semnificație etică. Cineva poate fi indiferent față de ora-
DIALOG CU CITITORIIdin Suceava. Nicolae Stă- nescu din București și alții, în care chestiunea e formulată fie direct, ca o nedumerire. fie că rezultă ca necesară din folosirea a- proximativă a termenilor, întrebarea e : „indiferentismul, termen pe care-1 citim în presă și-1 auzim la radio sau televizor, nu e totuna cu indiferență ? E- xistă vreo deosebire între aceste noțiuni și, dacă da. ce importanță practică are ea ?“ Unul dintre corespondenți își Încearcă chiar

rul vapoarelor de pe Dunăre. altcineva față de timpul probabil de miine. nu e condamnabil nici acela care trăiește nepăsător față de evoluția echipei locale de fotbal. Ignorarea acelorași domenii se înscrie ca indiferentism cind e vorba de căpitanul de port dunăi'ean căruia nu-i pasă cind sosesc navele, de cooperatorul care nu asigură apa la viței deși s-a anunțat îngheț, ori de antrenorul care mtcj pregătește cum trebuie pe sportivi.Chiar prin această simplă comparație se observă că de cunoașterea si localizarea indiferentismului depind în mare măsură direcționarea mai exactă a activității educative, focalizarea mai precisă a tirului critic, conștientizarea mai înaltă a atitudinii.Iată și cîteva exemple puse în discuție de cititori. Frecventînd bibliotecile, tovarășul Mihai Mitea din Cluj-Napoca a constatat că o serie de volume poartă urmele unei folosiri necivilizate. Dacă autorii defolie- rilor. rupturilor și mîzgăle- lilor se comportă astfel doar față de o carte-două. atitudinea lor încă poate fi considerată doar ca indiferentă față de soarta fondului de lectură, dar dacă ei proce

dează tot așa cu uneltele muncii, cu scaunele din sălile de spectacol, cu pereții scării pe care urcă, lipsa de civilizație începe să se înscrie în indiferentism față de valorile comune. Faptul că la magazinul nr. 2 din Birlad s-a constatat o lipsă în gestiune de 60 000 lei, încă putea fi redus, ca semnificație, la atitudinea infracțională a gestionarului Nicolae Ciobanu și atît. Dar dacă, aproximativ în aceeași perioadă — așa cum ne comunică tovarășa procuror Ana Călin de la procuratura locală — se mai constată și prejudiciul de 160 000 lei la o aită unitate (gestionar Emil loan), intră în discuție, asa cum pe drept cuvînt scrie corespondenta. atitudinea de indiferentism față de cerințele depistării, valorificării și pazei bunurilor obștești, manifestată de factorii de răspundere din cadrul întreprinderii comerciale locale.Din cele de mai sus nu trebuie să se înțeleagă că indiferentismul apare întotdeauna ca indiferență multiplicată. Ea se manifestă, cum s-a amintit, printr-o evitare a angajării, un singur act de abținere putînd fi simptomatic, chiar fără ca el să producă cine știe ce consecințe. Ca în acest caz simplu, relatat de tovarășul Vasile Dima din Bacău : a sesizat odată că un șofer face noaptea transporturi clandestine de materiale de construcții ; corespondentul susține că sesizarea sa nu numai că a fost verificată cu superficialitate, dar și-a atras chiar un fel de reproș murmurat : „Ce faci dumneata noaptea, n-ai somn ?“ Malițiozitate ? Neîncredere în cel ce sesiza ? Hotărit nu. Chiar dacă sesizarea ar fi fost neîntemeiată, simpla atitudine flegmatico-placidă a respectivului funcționar denotă că el suferea de indiferentism, și încă acut.Ar mai fi multe aspecte de discutat. Așteptăm scrisorile dumneavoastră. Ne propunem să revenim.
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Un șantier este ÎN AVANS,
altul... ÎN DISCUȚII cu proiectantul

Cine ar putea crede că o unealtă atit de simplă cum este acul ne mai poate rezerva șl astăzi nebănuite surprize 7 Urmărind bilanțurile zilnice de producție ale oricăreia din secțiile marii întreprinderi bucureștene de confecții și tricotaje din Dealul Co- trocenilor nu poți să nu-ți pui, cu uimire și în același timp cu o reală satisfacție, această întrebare.O radiografie amănunțită a fazelor și operațiilor pe care le parcurge fiecare produs pînă ajunge în forma în care îl va cunoaște si aprecia cumpărătorul relevă că si aici factorul decisiv pentru, obținerea unor rezultate mereu mai bune se regăsește, de fapt, in arta si migala celor ce minuiesc mașinile. în iscusința cu care acest puternic colectiv muncitoresc. alcătuit in marea lui majoritate din femei, descoperă mereu soluții noi pentru a face munca mai spornică, mai eficientă. Și. intr-adevăr. cine urmărește mai Îndeaproape cum ia naștere aici un pardesiu sau un costum de haiiie. care nu mai sînt opera unui singur croitor, nu poate să nu remarce că elementele care fac posibilă amplificarea continuă a potențialului productiv al intreprinderii constau, în esență, intr-o judicioasă organizare a muncii pe operații delimitate astfel încît să asigure o tot mai eficientă folosire a timpului de lucru, într-o riguroasă disciplină de producție. înțeleasă ca o condiție de bază a integrării și sincronizării contribuției fiecărui om în . procesul neîntrerupt de autodepășire al întregului colectiv.O asemenea modalitate de organizare a producției și a muncii a avut drept rezultat îndeplinirea cu un a- vans de un trimestru a prevederilor planului pe primii trei ani ai actualului cincinal. O performantă cu adevărat remarcabilă care a dus Ia realizarea, pină acum, a unei producții suplimentare in valoare de 630 milioane lei, urmind ca, la sfîrșitul a- nului, volumul total al acesteia să a- jungă. potrivit unor calcule estimative. la peste 950 milioane lei. Aceasta va Însemna depășirea planului cu 1.6 milioane bucăți tricotaje, 357 mii cos-

tume pentru bărbați. 100 mii impermeabile. 117 mii paltoane, 125 mii pardesie și rochii, peste 2 milioane mp stofe tricotate, suplimentarea livrărilor la export cu mărfuri în valoare de peste 90 milioane lei valută.Principala cale de acțiune pentru obținerea unor asemenea rezultate, ne spunea ing. Cornel Zaharia, directorul intreprinderii. a fost creșterea productivității muncii. Și în acest sens ideile, propunerile și sugestiile făcute de muncitoare sau de nume-

aplicarea și extinderea lor operativă — ne spune tovarășa Elena Burtea, secretar al comitetului de partid — l-au avut comuniștii din fiecare secție și atelier, multiplele acțiuni întreprinse de ei pentru promovarea largă a noului in producție. Iată un exemplu in acest sens. La scurt timp după ce în secția a V-a s-a trecut la aplicarea unei tehnologii care a avut drept rezultat sporirea cu aproape 40 la sută a productivității muncii, comuniștii din organizația de partid de

După cum era de așteptat, bătălia pentru productivitate și calitate nu putea să nu se răsfringă pozitiv și asupra modului in care Sînt gospodărite materiile prime, materialele auxiliare. Practic, toate măsurile vi- zind o productivitate ridicată și o calitate mai bună a produselor — între ' care am menționa croirea combinată. . efectuarea pe cale chimică a operații consumatoare prime și manoperă, folosirea rialelor din fibre
LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII Șl TRICOTA1E BUCUREȘTI

SUPLIMENTAR
UN MILIARD LEI PRODUCȚIE

Suportul acestui succes: înalta productivitate și inalta calitate 
a muncii colectivului

roase cadre tehnice au găsit un cimp larg de aplicare la toate locurile de muncă : s-a trecut la reorganizarea unor fluxuri tehnologice în vederea înlăturării transporturilor încrucișate, au fost puse in funcțiune utilaje automate pentru executarea simultană a mai multor operații, mașinile existente au fost dotate cu dispozitive care, odată cu realizarea unor randamente ridicate, au asigurat și îmbunătățirea calității. Pretutindeni, prin- tr-o organizare mai bună a muncii și a producției, au fost ciștigate astfel în fiecare zi minute prețioase. Astăzi, spre exemplu, pe liniile de execuție a sacourilor și pantalonilor pentru bărbați, în 8 ore se realizează în medie 8—9 bucăți pe un muncitor, în loc de 5—6 bucăți cîte se produceau acum doi ani. în secțiile în care se confecționează pardesie, impermeabile și jachete pentru femei, au fost introduse o serie de tehnologii noi, care au dus la creșterea productivității muncii cu 10—15 la sută.Firește, toate aceste soluții nu s-au impus de la sine. Rolul decisiv tn

la secția a VI-a s-au dus la colegii lor. au analizat împreună cu ei soluțiile adoptate pentru mai buna organizare a muncii și, pe baza acestui schimb de experiență, au stabilit imediat măsurile soldate în final cu preluarea de către întregul colectiv al secției a tehnologiei respective.Dincolo de asemenea aspecte, deosebit de important este însă un fapt : comuniștii au știut să acționeze astfel încît această competiție cu timpul să devină, totodată, — așa cum observa controloarea tehnică de calitate Simina Eliad, secretar al organizației de bază din secția I —.o competiție pentru calitate, pentru eficiență economică superioară. In acest context, preocupările pentru sporirea producției nu puteau fi despărțite de cele menite să asigure, pe baza studierii atente a cerințelor cumpărătorilor, îmbunătățirea calității ei. Așa se face că toate produsele ce se realizează astăzi în întreprindere sînt noi și diversificate. în funcție de condițiile impuse de linia modei, mai bine de 75 la sută din intreaga producție fiind destinată exportului.

unor de materii mate- sintetice nețesut.e pentru inserții, in locul materialelor clasice — .s-au dovedit tot atîtea importante surse de economii. Astăzi. gratie astfel dee. spune teria bază nu se aruncă nimic. Indicele de utilizare a țesăturilor a ajuns la 93—94 la sută, restul de 6—7 la sută din fiind pentru crearea de subproduse. La toate acestea se adaugă apoi numeroasele inițiative care vin să confirme renu- mele de adevărate gospodine al femeilor care lucrează în întreprindere. In secția a V-a. bunăoară, după cum ne spunea ajutorul de meșter Maria Munteanu, se aplică cu bune rezultate inițiativa „Să lucrăm o zi pe lună cu materiale auxiliare economisite" — inițiativă care, de altfel, împreună cu altele similare, a găsit un larg ecou și în celelalte secții și ateliere și — lucru esențial — este urmărită zi de zi la fu care loc de muncă. Pe un asemenea teren propice valorificării spiritului gospodăresc, numai in acest an colectivul întreprinderii a economisit 183 mii mp țesături de bumbac. 450 mii mp țesături de lină, 6 000 mp țesături de mătase.Așadar, la I.C.T.B., fiecare din ultimii trei ani s-a încheiat cu o lună mai devreme. Frumoasă și pasionantă întrecere cu timpul ! Și. din perspectiva exigențelor calitativ noi ale anului viitor, fără îndoială — mai bogată în rezultate.

unor proce- poalede se că din ma- primă de
acestea utilizate

Florea CEAUȘESCU 
Dumitru TIRCOB

că este normal sa

PartidaIlustrativ
și pentru centrală (Urmare din pag. I>

Aspect de lucru dintr-o secție 
de tricotat o întreprinderii de 
confecții și tricotaje București

In articolul intitulat resurse nu numai la tori, ci și în propria
Sugestie 

recepționată„Căutați colabora- ____ , . . . . unitate", apărut în ziarul nr. 11 223, ne refeream la unele din cauzele care determinau nerealizarea planului producției fizice la ÎNTREPRIN
DEREA DE MAȘ1NI-UNELTE $1 
AGREGATE DIN BUCUREȘTI.

„Am analizat conținutul artico
lului și considerăm juste concluzii
le ce le cuprinde, se arată in răspunsul semnal da ing. Virgil Stere directorul întreprinderii. In vede
rea îmbunătățirii gradului de utili
zare a mașinilor, precum și pentru 
folosirea completă a fondului de 
timp al muncitorilor, am perfec
ționat. sistemul de programare fi 
urmărire a producției. Totodată, 
am analizat modul cum este asigu
rată si folosită forța de muncă in 
fiecare secție de producție. Consi
liul oamenilor muncii va urmări 
permanent îndeplinirea măsurilor 
stabilite".Deci, sugestia din articol a fost recepționată.

strucții industriale Glieorghe 
Gheorghiu-Dej".Cimentul a fost livrat, chiar în cantități mai mari față de contractele încheiate. Acum și cimentiș- tii sint în drept să afle de la constructori, tot prin ziar : și-au depășit planul 7

cior, consideram
se intervină la acest nivel pentru 
rezolvarea lucrurilor". Deci, exemplul oferit de această „cooperare" este ilustrativ și pentru centrală, ale cărei obligații credem că sînt cit se poate de clare.

Cimentul a fost
livratLa rubrica „Contraste". în ziarul nr. 11 263 a apărut o notă in care erau semnalate greutățile antîmpinate de unele șantiere construcții din județul Bacău cauză că nu primeau la timp titățile de ciment contractate, și răspunsul primit din 

COMBINATULUI DE LIANȚI $1 
AZBOCIMENT BICAZ, semnat de ing. Vasile Manolache. director : 
..In municipiile Bacău si Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum si in ora
șele Moinești, Buhuși. Si Tg. Ocna, 
combinatul nostru 
ciari două trusturi 
După 10 luni, am 
tele cu 3 922 tone
Trustul de construcții Bacău și cu 
8 937 tone fafă de Trustul de con-

de din căpiată partea
are ca benefi- 
de construcții, 

depășit contrac- 
ciment fată de

„Ilustrata" publicată in ziarul nr. 11 254 era adresată ÎNTREPRINDERII DE MECANIZARE A AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE DIN care avea o restanță anșamble față de derea de tractoare din Ciuc. „Restanța înregistrată se da- 
torește faptului că Întreprinderea 
de tractoare din Brașov, care ne 
furnizează brațele turnate pentru 
subansamblele respective, nu și-a 
respectat obligațiile contractuale, se arată în răspunsul primit de la I.M.A.I.A. Tecuci, semnat de Vasile 
Mihalache, director. Totodată, ne-a lipsit și oțelul profil U 160 pe care trebuia să-l primim de la B.J.A.T.M. Galați. După numeroase 
intervenții, arn reușit să aducem uit 
vagon de oțel direct de la între
prinderea -Oțelul roșu», evitindu-se 
verigile intermediare. A rămas insă 
nerezolvată problema brațelor tur
nate pe care ni le livrează între
prinderea de tractoare din Brașov. 
Prin masurile luate In cadrul în
treprinderii noastre vom putea 
executa cele 848 rame de cărucior, 
pe care trebuie să le livrăm pină 
la sfirșitul anului, dacă această 'în
treprindere ne va asigura in mod 
eșalonat brațele turnate necesare".Ne pregăteam să facem un apel către intreprinderea „Tractorul". O soluție mult mai firească ne-a oferit însă tot răspunsul primit la redacție. „Avind în vedere faptul 
că Centrala industrială de tractoare 
și mașini agricole are in subordine 
directă atît intreprinderea -Tracto
rul» Brașov, care furnizează bra
țele turnate, cit și Întreprinderea de 
tractoare- din Miercurea-Ciuc, care 
este beneficiara ramelor de căru-

de ping-pong 
continuă...

TECUCI, de 174 sub- întreprin- Miercurea-
Intrucit la nota intitulată „O minge de ping-pong... de citeva tone”, apărută în cadrul rubricii „Contras- t in ziarul nr. 11 224. factorii de răspundere din ministerul și centrala de resort ne-au trimis două răspunsuri asemănătoare. Vom reda acum numai conținutul unuia dintre ele. „Întreprinderea de 

strunguri-Arad are sarcina să 
realizeze primele strunguri grele 
S.N. 1250 înainte de punerea in 
funcțiune a capacităților prevăzute 
pentru aceste mașini-unelte. se precizează în răspunsul primit din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Transferarea 
prelucrării arborelui principal la 
întreprinderea -Infrătirea--Oradea 
s-a făcut deoarece aici erau dispo
nibilități pe mașinile-unelte de 
performanță. După executarea ope
rației de eboș, arborele a fost tri
mis la I.C.M. Reșița pentru opera
ția de tratament termic 
întreprinderea din Oradea nu 
instalație corespunzătoare, 
arborele a fost retrimis 
pentru finisare".Pînă aici nu se spune față de nota apărută în tru că tocmai despre aceste transporturi costisitoare era vorba, Iar in finalul răspunsului primit. se menționează : „in viitor, prin pu
nerea în funcțiune a capacității de 
la întreprinderea de strunguri din 
Arad, nu vor mai apărea asemenea 
situații".Partida de ping-pong se va încheia deci cu atît mai repede cit ziua proiectată „în viitor" deveni mai apropiată.

deoarece 
are 

Apoi, 
la Oradeanimic nou ziar pen-

cu va
Ion TEODOR

în actualul cincinal, haia. care va cunoaște economice și sociale, cate importante fonduri de investiții destinate construirii unor noi obiective productive. Dintre acestea rețin atenția întreprinderea de armături industriale din otel și întreprinderea pentru prelucrarea tulpinilor de in. ale căror termene de punere în funcțiune se apropie cu pași repezi. Care este stadiul de execuție a lucrărilor pe aceste șantiere ? în ce ritm se lucrează în prezent la cele două importante obiective de investiții ?Pe șantierul ÎNTREPRINDERII DE ARMATURI INDUSTRIALE DIN OȚEL, la toate punctele de lucru se muncește intens, bine organizat. Ni se spune. de altfel, că, aici, constructorul (șantierul 9 Drobeta-Turnu Severin) a reușit să ia un substanțial avans în execuția unor lucrări. Bunăoară, hala pentru prelucrări mecanice. cu termen de punere în funcțiune la 31 martie 1979. este realizată în proporție de 85 la sută. Cum utilajele au început să sosească pe șantier, constructorii fac în prezent ultimele pregătiri pentru a trece la montarea lor. Lucrările sînt în avans și la anexa tehnică de la* hala pentru prelucrări mecanice, la centrala de compresoare, precum și la stația de acetilenă.

orașului Stre- mari prefaceri i-au fost alo-

DRUMUL SPRE 
TEHNICA DE VlRF(Urmare din pag. I)de vîrf, la nivel mondial. Este pentru noi o mîndrle faptul că am izbutit să fabricăm aceste produse la nivelul cerințelor, contribuind totodată la diminuarea unor importuri (la nivelul cincinalului cu circa 10 milioane de dolari). în prezent sintem mai avansa-ți față de multe țări cu preocupări in acest domeniu. Am avut prilejul să vizitez L..„din străinătate care fabrică similare de motoare și m-am convins că sintem mai bine prșgătiti teoretic, că putem realiza și în practică motoare mai bune. Acum sîntem solicitați să colaborăm la lucrări științifice de sinteză, de mare prestigiu, alături de alti specialiști din S.U.A.. Anglia, Elveția, fiind considerați, împreună cu aceștia, fondatori ai domeniului motoarelor „pas cu pas".Sigur, aceste cercetări și rezultate sînt posibile deoarece ne bucurăm de cele mai bune condiții de activitate create de partidul și statul nostru, care asigură deplina egalitate a tuturor oamenilor muncii. indiferent dacă sîntem români, maghiari, germani sau de altă naționalitate. De drept și de fapt, sîntem deopotrivă fiii acestei țări. împreună am realizat, cu truda mliriilor și a minții, lucruri cu care ne mîndrim. formăm și educăm generații ale intelectuali- ............... . ......... participe noastre, trepte mai Căci chiar materne di-

firme tipuri

tații tehnice capabile să activ la ridicarea patriei România socialistă, pe inalte de progres, dacă limbile noastre -----feră. în oricare împrejurare a vieții ne înțelegem bine in aceeași limbă comună, a muncii. Așa cum atît de plastic se exprima de cttrind tovarășul Nicolae Ceaușescu. sosit în orașul nostru pentru a deschide noul an de invățămînt : ..In Cluj se produc multe mașini de înaltă tehnicitate. Sînt rezultate bune și în cercetarea științifică. Oțelăria. laminoarele.- forja, mașinile de inaltă tehnicitate vorbesc și aici o singură limbă, indiferent în ce limbă a învățat muncitorul. tehnicianul sau inginerul care le mînuiesc. Mașinii nu i se pot adresa decît într-o singură limbă, aceea a tehnicii celei mai înaintate".Aș dori să arăt, concretizînd aceste cuvinte ale secretarului general al partidului, că. intr-adevăr, cadrele didactice și studenții facultății noastre își leagă prietenia și stima, colaborarea de dragostea de muncă, de pasiunea de a crea ceva nou. calitativ superior. înfăptuirile noastre, fie că este vorba de studii teoretice ori de creații aplicate în producție. înmănunchează capacitatea de a gîndi și a munci a specialiștilor, animați de țelul comun de a contribui din plin la progresul științei și tehnicii românești. al patriei noastre socialiste.
Recoltele verii

trebuie pregătite de pe acum
consiliile populare de la sate au datoria să declanșeze acțiuni largi în vederea transportării la cimp a tuturor cantităților de îngrășăminte naturale aflate atît în u-nltățile agricole, cît și in gospodăriile populației, acțiuni care să se desfășoare fără răgaz in tot timpul iernii.Executarea la timp și in condiții optime a lucrărilor agricole din primăvara anului viitor presupune ca toate tractoarele și mașinile agricole să fie reparate și revizuite cu grijă. Campania de reparații este la început — lucrările fiind executate în proporție de 20 la sută la tractoare, 21 la sută la semănătorile pentru culturile prăsitoare și 31 la sută la mașinile de împrăștiat îngrășăminte. Pentru buna desfășurare a acestor lucrări trebuie organizată temeinic munca în centrele de reparații și a- telierele proprii, astfel încît graficele decadale să fie îndeplinite punct cu

punct. în mod deosebit, trebuie să se urmărească realizarea obligatorie a programului de recondiționare a pieselor de schimb, care insumează 2 340 de repere, aceasta constituind o cale importantă de reducere a cheltuielilor de reparații. De asemenea. se impune ca ministerele care coordonează activitatea unităților producătoare de piese de schimb ■ să urmărească îndeaproape ca acestea să-și îndeplinească exemplar sarcinile contractuale.In toate comunele. în toate unitățile agricole, intreaga activitate din a- eest sezoi». toate acțiunile de maximă importanță, aflate la ordinea zilei, trebuie să se desfășoare sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid. Lor le revine datoria să unească eforturile tuturor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de la sate pentru ca în zilele de iarnă să se lucreze intens, fără răgaz, spre a se pune baze solide și sigure recoltelor sporite din anul viitor.
O
A

-

■

Tineri muncitori in secția montaj general a întreprinderii „Electrocontact" 
din Botoșani

„în perioada care a trecut de la începutul anului — ne spune tovarășul Titus Predoiaș, șef de lot — sarcinile de plan, la această investiție, au fost depășite cu peste 5 milioane lei. La unele obiective, mai ales la cele care au termen mai apropiat de punere in funcțiune, avem un avans față de grafice de două-trei luni".Cum a fost posibil 7 Reținem cîteva precizări pe care le face ing. Florin Enache, directorul noii unități. In primul rînd, proiectantul, I.P.C.M. București, a asigurat la timp toate documentațiile. De cîte ori a fost nevoie. proiectantul s-a deplasat la fața locului și împreună cu constructorul a stabilit cele mai eficiente soluții pentru accelerarea ritmului de execuție. La rîndul său. beneficiarul colaborează strîns cu constructorul la o serie de lucrări tot in acest scop. De asemenea. Centrala industrială de utilaj tehnologic și rafinării București a intervenit operativ, mai ales atunci cînd au apărut unele probleme mai dificile. De exemplu, centrala industrială, prin unitățile sale, a preluat de Ia constructor executarea unei însemnate părți din confecțiile metalice. Constructorii au terminat, în aceste zile, închiderea unor fronturi de lucru, astfel ca si pe timp rece să se muncească în același ritm. Beneficiarul. proiectantul și constructorul, dovedind un interes deosebit pentru acest obiectiv, caută. în continuare, noi căi șl soluții pentru a se mări avansul dobîndit. Stadiul actual al lucrărilor. modul în care este organizată munca și se lucrează acum pe șantier garantează că angajamentul care a fost luat.— de a pune primele capacități în funcțiune cu un avans de 3 luni — va fi îndeplinit.Deși pe șantierul ÎNTREPRINDERII PENTRU PRELUCRAREA TULPINILOR DE IN acționează același constructor, situația este diametral opusă. Stadiul actual al lucrărilor pune serios în cumpănă respectarea termenului prevăzut pentru darea în funcțiune a acestui obiectiv. Dificultățile întimpinate sînt mari. Întîl de toate. Institutul de studii și proiectări de construcții pentru agricultură și industria alimentară a întîr- ziaț predarea proiectului cu 4 luni de zile. Pus in această situație, construc-

torul s-a mobilizat serios, a adus forțe însemnate pe șantier, cu convingerea că va putea, pe parcurs, să recupereze rămînerile în urmă. Dar nu s-a întîmplat așa, deoarece lucrările n-au putut fi începute decit cu mare întîr- ziere. Proiectantul nu a ținut cont de faptul că terenul este mlăștinos și că se impuneau, mai intîi. ample lucrări de desecare, de consolidare a terenului. Practic. în loc ca lucrările să înceapă în trimestrul II 1977, s-au atacat abia la începutul acestui an.în această situație, proiectantul ar fi trebuit să colaboreze mai bine cu beneficiarul și constructorul. Dar, din păcate, o serie de documentații n-au fost puse la punct nici pină acum. Solicitat în repetate rînduri, cu adrese, cu telefoane, de către comitetul orășenesc de partid, de către constructor, proiectantul promite că va reveni Ia fața locului, dar lucrurile evoluează greu. Stadiile fizice la acest obiectiv sînt mult rămase în urmă. La hala de fabricație, prevederile de plan din acest an au fost îndeplinite in proporție de aproape 74 la sută.bazinele rele de rare și la într-un ritm lent, anevoios, deoarece documentațiile încă nu sînt complete. „Dacă proiectantul și-ar fi făcut datoria — preciza ing. Ștefan Prună, șeful șantierului nr. 9 Drobeta-Turnu Severin — noi am fi reușit, acum, să recuperăm cel puțin luni din rămînerea în urmă pe o înregistrăm la acest obiectiv, la ora actuală nu poate fi vorba colaborare. Din această cauză, constructorii, nu'ne putem desfășura forțele pe șantier, nu putem asigura front de lucru închis pentru perioada de iarnă.Precizăm : termenul de punere în funcțiune a acestei capacități de producție este iunie —.1979. Pe șantier au și început să vină o parte din utilaje și instalații. Cînd se va hotărî și proiectantul să acționeze potrivit obligațiilor asumate 7 Aceasta este problema cea mai stringentă în momentul de față.
Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteli"

In de apă, alte
la rezervoa- epu-centrala termică, topire, la la stația de obiective se muncește

pînă două care Pînă de o noi,

SUCEAVA

PREOCUPĂRI PENTRU PROMOVAREA
PROGRESULUI TEHNICIn unitățile Combinatului minier Suceava se desfășoară o amplă acțiune pentru promovarea progresului tehnic în vederea creșterii gradului de valorificare a minereurilor prin recuperarea elementelor utile — sub formă de produse vandabile — zincul și plumbul. La exploatarea de preparare Tarnița, bunăoară, a fost asimilată tehnologia de dezincare a concentratelor cuproa- se flotate care, ap!icîndu-se deocamdată la o instalație experimentală. conduce la diminuarea cu 30 la sută a impurităților. La aceeași unitate, începînd din semestrul II al anului, s-a introdus operația de desorbție a reactivilor, perfecționare tehnologică care a condus la creșterea cu 2 pină la 3 la sută a extracției de zinc. Datorită moder

nizării liniilor de flotație în uzinele din Tarnița și Fundu Moldovei, realizate pe baza unor proiecte ale cercetătorilor din țară, se obține în prezent o importantă creștere a productivității muncii, reducerea consumului de energie electrică și reactivi. Pe agenda de lucru a combinatului minier Suceava se află, in prezent, perfecționarea schemelor tehnologice de măcinare a minereurilor, realizarea unei instalații definitive de dezincare, asigurarea condițiilor tehnice pentru trecerea la efectuarea probelor tehnologice în instalația de înnobilare a piritelor, terminarea lucrărilor de reglare a fluxului tehnologic în noua uzină de preparare de la Iacobeni, menite să contribuie Ia sporirea eficienței economice. (Gh. Parascan).
— CONTRASTE —
De la contorul bunilor gospodari...Cunoaștem cu toții ce preț are fiecare ki- lowatt-oră economisit. Despre foloasele rdale Și imediate ale unor a- semenea preocupări nu este cazul să facem teorie. Mai ales cind exemple convingătoare ne stau la indemi- nă. Unul ni-1 oferă e- lectriciănul Daniel Binder de la întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rm. Vîlcea. Văzînd și, maț ales, măsurînd cantitatea de energie electrică consumată inutil de grupurile de sudură în „timpii morți", cînd

fiecare sudor potrivește piesele, controlează calitatea cusăturilor, schimbă electrozii, și-a pus întrebarea : cum poate fi eliminată risipa in aceste cazuri 7 Răspunsul l-a constituit o valoroasă propunere de invenție — un dispozitiv care oprește automat grupurile de sudură după 30 de secunde de nefuncționare in arc. Economiile pe care le aduce ingeniosul dispozitiv. sînt spectaculoase. La întreprinderea din Rm. Vilcea,

unde sudura este o operație de bază, acesta se ridică zilnic la 25 de mii kWh. Intr-un an ' — peste 3,5 milioane kWh. ceea ce nu-i de ici de colo. Aceasta reprezintă e- nergia pe care o consumă fabrica de piine din Rm. Vîlcea timp de două luni.Și mai reprezintă o adevărată invitație a- dresată și altor specialiști de a căuta și pune în aplicare idei originale, eficiente de economisire a energiei electrice. (Ion Stanciu)
...la comutatorul risipitorilorCe-or fi gîndind specialiștii dintr-o serie de intreprinderi după lectura contrastului de mai sus nu știm. Dar credem că ar trebui să mediteze serios la posibilitatea închiderii canalelor risipei. Mai ales că unii au înregistrat în ultima vreme adevărate recorduri. Iată cum arată acest nedorit ..clasament" in județul Mehedinți. In frunte, șantie

rul 9 din Drobe- ta-turnu Severin cu o... „risipă" insumind 186 526 kWh. îl urmează I.C.S.M. Orșova cu 50 000 kWh. I.J.I.L. cu 17 160 kWh. Șantierul naval din Drobeta- Turnu Severin cu 23 980 kWh și altele. In total, pe ansamblul județului, lumina a ars de... pomană cam de I 174 564 kWh. Cantitate de energie cu ’care s-ar putea realiza 205 vagoane de

marfă, sau 3 237 garnituri de mobilă ..Drobe- ta“, sau 1 400 tone de celuloză.In fața unor asemenea performante ale risipei, s-a născut părerea că cei răspunzători nu prea se uită la contoare. De aceea, este în sfîrșit timpul să înțeleagă că. dacă nu întorc cind trebuie comutatorul risipei, fac scurt-circuit... la pungă. (V. Tătaru).
Dacă peștii ar crește pe uscat...Cît îi trebuie crapului ca să ajungă la greutatea de un kilogram 7 Răspunsul este simplu : trei ani. De acest element s-a ținut seama cînd s-a proiectat complexul piscicol de lingă Vlă- deni. județul Iași, cu o suprafață totală de 1 200 hectare. Specialiștii apreciază că din crescătoria care va a- vea 730 hectare se vor obține 1 383 tone pește anual, ceea ce va permite să se dubleze producția întreprinderii „Piscicola"—Iași. Dar ca peștele să a- jungă la greutatea prevăzută, crescătoria va trebui populată, încă din primăvară, cu

puiet. Iar ca să fie populată, în crescătorie trebuie să se afle... apă.Unii speră însă că peștii ar putea trăi pe uscat ! Altfel nu se explică de ce termenul de dare în funcțiune a complexului — 31 decembrie 1978 — nu este respectat. De aici, din mica ..deltă" se aud semnale critice. Unul către constructor — șantierul din Iași al T.C.I.F.- Galați, care abia a terminat un canal de drenare din cele 38. întirzie și lucrările la construcțiile hidraulice. la stațiile de pompare, la punctele de încărcare și descărca

re a furajelor. Cauza 7 Lipsește... balastul. Pentru terminarea obiectivelor ar mai trebui 3 000 de tone. De fapt, balast există. dar nu pe șantier ; întreaga cantitate se află pe rampele din Roman, iar fiindcă nu se asigură vagoane... ș.a.m.d. Incit gurile rele spun că, într-ade- văr, ar fi mai ușor să se creeze o specie de pește care să trăiască pe uscat decît să se asigure apa în complexul piscicol de la Vlă- deni. Vor infirma responsabilii șantierului Iași al T.C.I.F. Galați această ipoteză fantas- tico-științifică 7 (M.Corcaci).
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După cum ne informează Vic
tor Chiriță, responsabilul filia
lei Dolj a Arhivelor Statului, 
colecțiile acestei instituții s-au 
îmbogățit cu una din cele mai 
importante donații particulare. 
Donația a fost făcută de pen
sionarul Ion Mazilescu din co
muna doljeană Amărăștii de 
Sus. Ea cuprinde, între al
tele, 13 hrisoave domnești da- 
tînd din perioada 1607—1851, 
planuri de moșii și hotărnicii, 
145 jalbe împotriva proprietari
lor din secolele XVII—XX, 80 
tabele și datorii ale clac așilor, 
25 testamente și foi de zestre 
etc. In total, au fost donate 
1 728 documente de o mare im
portanță istorică și documen
tară.

Continuitate, diversitate, spirit 
ofensiv in educația 

materialist-științificd

tv Consfătuirea pe țară a reprezentanților comitetelor 
cetățenești de părinți

>
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Cei mici cu 
suflet mare

Cititorul nostru Ion Istrate, 
pensionar, ne istorisește o faptă 
vrednică de toată lauda a ele
vilor de la școala din Tătulești, 
județul Olt. Aflînd că o bătrină 
din sat, tușa Floarea Florea, a 
căzut bolnavă la pat și e sin- 
gură-singurică, mai mulți elevi, 
împreună cu profesorii Dumitru 
Stoenescu și Maria Paul, s-au 
dus să-i dea o mină de aju
tor. Care dereticau prin casă, 
care tăiau lemne, care dădeau 
mâncare păsărilor din curte. 
Cei mai harnici au fost tizii 
Florin. Adică Stan Florin, Voicu 
Florin și Popescu Florin. Văzîn- 
du-i, bătrîna le-a mulțumit, 
emoționată : „Să creșteți mari, 
maică !“. La care elevii i-au pro
mis că vor mai veni și altădată.
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| Biscuiții 
’ buclucașiI „Am mai citit în rubrica Fap

tul divers despre unele «corpuri 
I străine»- găsite de cumpărători 

in produse alimentare. Nu 
credeam că o s-ajung să mi 

Ise întîmple și mie așa ceva“. In 
continuare, semnatara scrisorii, 
Elena Ivașcu, elevă in orașul 
Dr. Petru Groza, ne istorisește 

Ică, zilele trecute, a cumpărat un 
pachet de biscuiți, iar intr-o re
creație, cînd să-i mănince, era 
gata-gata să se înece. Intr-unui 

Idin biscuiți se afla un capăt de 
sfoară groasă. Precizăm că res
pectivul „corp străin“ a fost 

I depistat intr-un pachet de bis
cuiți pe ambalajul căruia se află 
următoarele înscrisuri : „între
prinderea de morărit, panificație 

Iși produse făinoase- Satu Mare ;
100 gr. N.I.I. 1233/1976 ; 1 leu. 
Termen de garanție — 6 luni".

IAsta ca să se știe și, mai ales, 
să existe garanția eliminării unor 
astfel de ingrediente indigerabile.
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Dezvoltarea convingerilor mate- rialist-științifice, trăsătură importantă a profilului spiritual al omului nou, solicită din partea organizațiilor de partid o activitate educativă perseverentă, desfășurată intr-un mod nuanțat și diferențiat, ținînd seama de nivelul de cultură, de condițiile de viață, adică de specificul categoriilor sociale cărora li se adresează.Experiența acumulată !n această privință de organizațiile de partid din județul Mureș pune în evidență aspecte interesante. Merită reținut înainte de toate faptul că sub îndrumarea comitetului județean de partid și cu participarea catedrelor de științe sociale și a centrului de științe sociale, s-a trecut la o investigare aprofundată, cu metodele puse Ia în- demină de știință, a fenomenului religios în județ. Ca urmare a unor cercetări desfășurate pe o perioadă de cîțiva ani în diferite medii socio- profesionale — elevi, studenți, tineret sătesc, țărani, muncitori — organele județene dispun în prezent de o imagine clară privind dispunerea și aria de răspîndire a acestui fenomen, formele specifice și tendințele care se manifestă în cadrul său. Cercetările s-au repetat la anumite intervale în cadrul acelorași medii sociale, creîn- du-se astfel posibilitatea de a aprecia eficiența metodelor educative folosite, de a desprinde concluzii pentru activitatea viitoare.Pornind de la rezultatele cercetării, comitetul județean a orientat în mod unitar, pe baza unui program care prevede sarcini pentru fiecare organism învestit cu răspunderi în acest domeniu, activitatea de educație ma- terialist-științifică, imprimîndu-i o perspectivă limpede, integrînd-o în ansamblul muncii ideologice și politico-educative.O primă direcție de acțiune a constituit-o selecționarea atentă a celor chemați să desfășoare această activitate, perfecționarea pregătirii lor atit ideologico-științifice, cit și metodice. în acest scop, cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă, împreună cu comisia județeană pentru răspîndirea cunoștințelor științifice, au organizat periodic, pe zone și grupe de localități, dezbateri, mese rotunde, simpozioane, schimburi de experiență etc., la care au participat lectori și propagandiști, membri ai brigăzilor științifice, lectori ai universităților cul- tural-științifice.în funcție de concluziile desprinse din studiu, o atenție deosebită se a- cordă localităților unde se manifestă

influența unor secte, organizîndu-se aici în mod sistematic acțiuni complexe dintre cele mai variate de popularizare a științei, seri de răspunsuri la întrebări etc.Comuna Lunca Bradului. Un mare afiș anunță vizita unei brigăzi științifice formată din opt medici care urmau să acorde consultații sătenilor și totodată să poarte discuții cu ei, să răspundă la întrebări. Nu a mai fost nevoie de altă mobilizare. Niciodată la o astfel de manifestare căminul nu fusese atit de plin. Timp de patru ore s-au discutat probleme dintre cele mai felurite : de la descoperiri actuale ale științei care confirmă concepția materialist-dialectică,
Din experiența 

organizațiilor de partid 
din județul Mureș 

pină la combaterea unor superstiții și practici înapoiate.Manifestarea amintită se înscrie pe linia preocupărilor pentru diversificarea acțiunilor educative cu caracter ateist-științific în funcție de cerințele concrete specifice din fiecare localitate. Pe lingă brigăzile științifice specializate pe probleme medicale, am mai reținut, ca forme de activitate deosebit de eficiente : caravanele muncii politice și cultural-educative de masă — formate din 10—12 specialiști care se deplasează în comune și, antrenînd forțele intelectuale. locale, organizează discuții fie cu oamenii mai virstnici, fie cu tineretul sătesc ; brigăzile științifice complexe studențești — formate din viitori medici și cadre didactice care, sub conducerea unui profesor, fac în fața sătenilor expuneri, experiențe, demonstrații menite să înlesnească înțelegerea cauzelor reale ale unor fenomene naturale : duminicile cultural-sportive în cadrul cărora participarea la simpozioane, vizionarea de filme cu caracter documentar se îmbină cu manifestări sportive și distractive ; deschiderea unor expoziții itinerante pe teme ca originea omului, descoperirile cercetărilor moderne in domeniul biologiei, cu care prilej specialiștii — arheologi, muzeografi, geologi, biologi dau explicații vizitatorilor.O contribuție de seamă la popu-
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I Zig-zag, 
j nu glumă!

Un echipaj al miliției județu- 
Ilui Mehedinți a observat că au

toturismul 2-TM-716 circulă in 
zig-zag. A fost oprit. Omul de 

Ila volan, Mihai Tapoveț, a în
ceput să facă fețe-fețe:

I — Nu am permisul de condu
cere la mine, dar vă las buleti- 

Inul de identitate, pină mă în
torc cu toate actele.

S-a aflat insă că Mihai Tapo- 
!veț, de loc din Suceava, nu avea 

permis de conducere auto. Și s-a 
mai aflat că autoturismul nu era 

Ial lui, ci al unui prieten. Și s-a 
mai aflat că, de fapt, buletinul 
de identitate era pe numele vă
rului său Ilie Tapoveț și că el, 

I Mihai Tapoveț, iși pusese foto
grafia lui pe respectivul buletin. 
După atîtea zig-zag-uri, întim- 
plarea a intrat in linie dreaptă.

' Surpriză 
I C. F. R.
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IEra aproape de cumpăna nop

ții. Mecanicul Ștefan Roman și 
ajutorul său Auraș Tudor con-

I duceau atenți mărfarul 11 302 
spre stația Roșiori de Vede. 
Deodată, au zărit în apropiere de 
calea ferată două colete volumi-

Inoase. Părindu-i ciudată prezen
ța lor in acel loc, mecanicul a 
oprit trenul și, împreună cu aju-

I torul său. le-a ridicat și le-a pre
dat postului de miliție din gara 
Roșiori de Vede. Coletele conți
neau marfă în valoare de zeci

| de mii de lei. In urma investi- 
| gațiilor întreprinse, s-a stabilit 

că doi indivizi certați cu legea,
I Marin Olteana, și Petre Olaru, 
I dăduseră jos coletele respective 
* dintr-un alt mărfar. Acestea

I fiind zise, fiecare s-a ales cu, 
ce i se cuvenea : ceferiștii cu un 
premiu, făptașii cu un dosar 
penal.

' Atenție 
I la arbori!
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S-a intîmplat la Unitatea de 
exploatare forestieră și trans
port Vatra Dornei, sectorul Bar- 
nar. Ca de obicei, muncitorul 
Dragomir Țăranu, în vîrstă de 
34 de ani, se afla la lucru, la 
tăierea copacilor. Zorea, tot ca 
de obicei, împreună cu alții. 
Cînd un arbore era aproape gata 
secționat, el s-a dus repede.spre 
locul de refugiu. Știa exact in 
ce direcție va cădea copacul, 
după calcule, după experiența pe 
care o avea, după felul în care 
efectuase tăierea. Dar iată că, 
in cădere, copacul și-a schim
bat brusc direcția, prăbușindu-se 
exact peste locul de refugiu, 
unde l-a surprins și l-a acciden
tat. Deși transportat grabnic la 
spital, n-a mai putut fi salvat.

Rubrică realizată de
Petre POPA
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cu bprijinul corespondenților > 
„Scinteii"

Ploiești: Casa de cultură a sindicatelor

LA TIRGOVIȘTE

„Crizantema de 
a înflorit dinDe peste un deceniu, orașul .Tirgoviște este numit de melomani ..Cetate a romanței". Pentru că, de 11 ani, in fiecare noiembrie se desfășoară festivalul- concurs ..Crizantema de aur“ și in toată a- ceastă perioadă publicul tirgoviștean s-a dovedit receptiv fată de frumusețea poetică, muzicală a acestui gen cu vechi tradiții. Recenta ediție a fost dominată de o caracteristică principală a vieții noastre — calitatea ; de fapt, dezideratul major al marii întreceri republicane „Cintarea României". Au urcat pe podium 52 de ințerpreți din 30 de județe ale țării, s-au audiat 14 compoziții originale scrise de a- matori și profesioniști, încă un argument că romanța, cînt de tradiție, întrunește interesul și al tineretului, că multi, artiști amatori îi caută noi vibrații, noi sensuri.

Sint grăitoare si premiile și mențiunile, dar mai ales aplauzele publicului, un public entuziast, cald, iubitor al melodiei. Să numim citiva dintre interpre- tii -laureati : Constantin Florescu — Iași („Crizantema de aur" și Premiul special al U.G.S.R.), Mirela Spînu — Galați („Crizantema de aur" si Premiul I al festivalului). Gabriela Bucur — Dîmbovița (Premiul special al C.C.E.S.). Cornelia Diaconu — Dîmbovița (Premiul special al Consiliului județean al sindicatelor Dîmbovița) ; și laureații concursului de creație : Ion Tomescu — Tîrgo- viște (premiul I). Cornel Vintu — București (premiul II). Titel Po- povici — Iași (premiul III). O bogată recoltă artistică, o sensibilă creștere a nivelului interpretativ, o preocupare atentă pentru reîntinerirea repertoriului de gen — iată cite-

aur“
nouva concluzii afirmate de public. Sint roadele • efortului unui grup de organizatori — prof. Ion Coca. Ion Vasiliu, metodista Stela Marin, pictorul scenograf Emil Grama, ale sprijinului oferit de forurile locale.„Crizantema de aur" la cea de-a 11-a ediție, a însemnat o competiție severă, dar si un festival. Un festival- concurs ce are în vedere pentru 1979 o pre- selectie mai riguroasă a concurentilor (cu a- iutorul comitetelor județene de cultură), un repertoriu mai variat, formații moderne de acompaniament, colaborare sistematică cu compozitorii care si-au consacrat condeiul și acestui gen. Un festival și un concurs în care artiștii amatori și-au demonstrat din plin pasiunea pentru cintecul de viață lungă.

Florentin 
DELMAR

larizarea cunoștințelor științifice aduc și ziarele, revistele, studioul teritorial de radio care au înființat rubrici permanente, semnificativ intitulate : „Curier tehnico-știînțific", „De la enigmă la adevăr", „Caleidoscop științific", „Medicina populară".Este bine știut că practicile mistice coincid uneori, în timp, cu anumite sărbători, tradiții și obiceiuri locale. De aceea este deplin îndreptățită și oportună preocuparea unor organizații de partid pentru valorificarea unor asemenea obiceiuri din perspectivă ateistă, pentru crearea unui cadru laic de sărbătorire a unor momente importante din viața omului. Astfel, în numeroase colective s-a încetățenit obiceiul de a marca prin calde manifestări tovărășești, cu un bogat conținut educativ, ziua intrării in producție, majoratul unor tineri, ziua ieșirii la pensie. Reluin- du-se vechi tradiții locale, s-au organizat reușite acțiuni precum : „sărbătoarea ocazionată de încheierea secerișului" (comuna Daneș), „culesul strugurilor" (Albești), „sărbătoarea călușilor" (Saschiz), „simbra oilor" etc.Dacă la nivelul județului există preocupări susținute pentru intensificarea și diversificarea acțiunilor cu caracter ateist-științific. nu în toate comunele le corespunde o activitate asemănătoare. în localități precum Band, Miercurea Nirajului paleta acțiunilor este săracă, inițiativa locală lipsește, așteptîndu-se brigăzi de la județ. Or. este limpede că oricîte forțe ar exista la județ, exigențele comnlexe ale educației materialist-științifice din fiecare comună nu pot fi îndeplinite decit prin antrenarea intr-o măsură sporită a forțelor locale. Este o cerință cu atît mai îndreptățită cu cît azi în fiecare comună își desfășoară activitatea numeroși intelectuali — cadre didactice, medici, ingineri, economiști. Criticabil este și faptul că chiar în localități precum Singer, Fărăgău, Bichiș, Cosma, Ațintis, Cră- iești, unde propaganda religioasă caută să atragă mai mulți adepți, nu există preocupări pentru a imprima acțiunilor educative, cu conținut științific, un caracter sistematic, permanent. Drept argument ni s-a vorbit despre grija de a nu jigni sentimentele religioșilor. Argument lipsit de orice consistență, pentru că cerința ca activitatea educativă să fie dusă cu tact, fără a jigni, nu trebuie confundată cu atitudinea pasivă. în atingerea obiectivului urmărit — acela de a-i înarma pe oameni cu o concepție științifică despre lume, educația ateistă are de multe ori de înfruntat mentalități și credințe adine înrădăcinate, iar pentru a reuși pe deplin, ea trebuie să aibă atributele unei activități sistematice, convingătoare, pline de tact și răbdare, șl, totodată, pătrunse de spirit ofensiv. .
Paul DOBRESCU

„Mecanicul șel“ 
in perimetrul 

de cărbune al Olteniei (Urmare din pag. I) zultă anual o economie de aproape 500 tone metal. O idee simplă, cu eficiență mare, după cum se vede.Și exemplul, adăugăm noi, nu este singular. Cu cîteva luni in urmă, un grup de tineri de la „confecții metalice", între care Emil Ionică.* Ion Pițigoi și Cpirilă Controloru, au realizat prtn autodotare o mașină de confecționat șplinturi. Eficiența ei — peste 60—70 mii lei economisiți lunar. Tot în această uzină s-a realizat o premieră în industria constructoare de mașini : aici s-au produs, la indicația secretarului general al partidului, primele tipuri de dispozitive de montat prefabricate din beton în galeriile de mină. Contribuind la eliminarea în totalitate a consumului de metal, aceste instalații conduc, totodată, la reducerea substanțială a efortului fizic și a timpului necesar betonării galeriilor.La secția turnătorie discutăm cu maistrul oțelar Marin Viorel. Abordăm un subiect de specialitate : căli- rea... oamenilor! Cum procedează maistrul in acest domeniu atit de complex ? „Despre o anume metodă, aflăm de la meșter, nu poate fi vorba. Totul este să fii mereu prezent, ca specialist și bun tovarăș, între oameni, să pui umărul virtos la treburile producției. Un maistru... cu mîinile curate. în cele opt ore de program, nu poate fi un bun exemplu. Avind o conduită exemplară în muncă, el trebuie, în același timp, să-i ajute concret pe cei care întîm- pină greutăți sau au unele probleme personale, să-i mai "Zgilțiie» din cînd in cînd pe cei certați cu disciplina. Iată Si rezultatul: turnătoria isi depășește lună de lună sarcinile de plan cu 25—32 la sută".în final, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, tovarășul Ștefan Dinu, ne-a oferit cîteva date demne de interes : 80 la sută din personalul muncitor s-a calificat in întreprindere ; peste 120 de oameni au terminat sau urmează, la seral, licee industriale : altor 35 li s-au creat condiții pentru a frecventa cursurile de maiștri sau de subingineri ; au fost date în folosința muncitorilor de aici 108 apartamente și 52 garsoniere. Și, încă un amănunt cu semnificație: din rindul tinerilor uzinei s-au închegat... peste 50 de familii.Pină acum '

PROGRAMUL 1

12.30 Telex
12.35 Curs de limba spaniolă
12.55 Curs de limba franceză
13.15 Concert de prînz
14.15 România pitorească
14,45 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
15,00 Sporind caratele meseriei — re

portaj
15.15 Agenda culturală
15.40 Clubul tineretului
16.40 Săptămîna politică internă și 

internațională
16.55 Rugbi : Barbarians — Noua Zee- 

landă. (Transmisiune directă de 
la Cardiff)

18.35 Antologia filmului pentru copii șl 
tineret. „Anii de aur ai comediei": 
Buster Keaton, Glove Singers, 
Billy Gilbert

19.30 Telejurnal
19,50 Instantanee : Oameni și fapte la 

Tîrnăveni
20,00 Teleenciclopedia
20.40 Film serial : Om bogat, om sărac. 

(Episodul 27)
21.30 întîlnire cu satira și umorul
22.00 Telejurnal • Sport
22,10 Melodii românești de ieri și de azi

în Capitală a. avut loc consfătuirea de lucru pe țară a reprezentanților comitetelor cetățenești de părinți, in cadrul căreia au fost dezbătute rezultatele obținute în cursul anului de învățămint 1977—1978 și măsurile pentru îmbunătățirea activității de viitor.Au participat membri ai conducerii Ministerului Educației și învățămin- tului, cadre didactice.Participanții au adoptat textul unei telegrame adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ăl Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care se spune :în numele părinților celor aproape 5 milioane de copii cuprinși în învă- țămîntul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional — români, maghiari, germani și de alte naționalități, vă exprimăm, dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru. întreaga gratitudine pentru grija părintească pe care o purtați fiilor și fiicelor patriei, pentru asigurarea unui viitor luminos tinerelor generații, într-o societate bazată pe libertate, demnitate, omenie și bunăstare.

Expresie grăitoare a largului democratism ce caracterizează orin- duirea noastră socialistă, comitetele cetățenești de părinți și consiliile a- cestora, instituire din inițiativa dumneavoastră, s-au dovedit a fi un sprijin activ al școlii in procesul înfăptuirii politicii revoluționare a partidului și statului in domeniul învăță- mîntului, un mijloc eficient de creștere a responsabilității familiei pentru pregătirea și educarea propriilor copii.Vom continua să ne unim -eforturile cu slujitorii școlii, cu organizațiile de copii și tineret, cu ceilalți factori educativi pentru realizarea unui adevărat salt calitativ în aotivi- tatea de instruire și educare a copiilor, vom face totul ca tînăra generație să iubească munca și învățătura. Vom insufla copiilor dragostea nemărginită față de patrie, partid și popor, le vom cultiva sentimentul frăției intre toți fiii țării — fără deosebire de naționalitate — al luptei și muncii unite pentru continua înălțare a României, stima și respectul față de toate popoarele lumii.
Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Fluierași! din Hodac, județul Mureș, în timpul unui spectacol prezentat in codrul Festivalului național „Cintarea 
României"

Artiștii amatori - 
prezențe 

permanente pe 
scenele teatrelorNu mai constituie o : noutate -afirmația că și în județul Maramureș există o frumoasă tradiție a teatrului de amatori, mai cu seamă în mediul sătesc, unde rădăcinile teatrului folcloric, străvechi și viguroase, sint interesant fructificate. Nouă este insă amploarea pe care o capătă în actuala ediție a Festivalului muncii și creației „Cintarea României", ca și faptul că a- ceastă activitate de creație se înscrie pe o scară de valori superioară de la un an la altul și că ea se întemeiază pe entuziasmul crescind al unui mare număr de iubitori ai scenei.La actuala ediție a Festivalului național „Cintarea României" participă în fazele de masă 123 de formații din județ, aparținătoare așezămintelor culturale, sindicatelor, U.T.C. și cooperației, cu 33 mai multe decit anul trecut, nelipsind nici teatrul de păpuși, care este reprezentat de 6 echipe. în această mișcare artistică un loc distinct îl ocupă formațiile de profil ale caselor de cultură din Tg. Lăpuș, Si- ghetu Marmației și Baia Mare, care beneficiază de aportul unor oameni cu experiență actoricească și regizorală.Pentru a avea o idee, fie și generală, despre repertoriu vom menționa că se joacă piese de Horia Lo- vinescu (Birsana), Siito Andras (Vișeu de Sus), T. Mazilu (Șișești), Dan Tăr- chilă (Vișeu de Sus. Căli- nești). Ion Băieșu (Giu- lești, Ruscova), I. D. Sîr- bu (cu piesa căruia. „La o piatră de hotar", Teatrul popular din Tg. Lăpuș a dat peste 50 de spectacole), V. Munteanu (Căli- nești), A. Storin (Dănești), Gh. Vlad (Desești) ș.a.Alte citeva texte dramatice aparțin unor autori, maramureșeni, cum sint „Celula" de A. Pop, ..Firul vieții" de I. Ardeleanu- Pruncu. „Dosarul Omega" de V. Cerneștean, ori cele ce stau la baza spectacolelor „Pămîntul Maramureșului nu uită" (Gîrdani) și „Strigare peste sat" (Călinești), ultimele două mergînd pe modalitățile teatrului folcloric.Locuitorilor comunei Să- călășeni le-au fost prezentate in cursul anului trecut 17 spectacole de teatru de o mare diversitate tematică, iar în ac

tuala ediție , a festivalului, alte, 19 spectacole. ,, fiecare sat avînd una. două sau chiar trei formații de acest gen. Printre animatori, așa cum ne-a precizat directoarea căminului cultural din centrul de comună, profesoara Niculina Cirlig, se află dascăli iubitori ai acestei arte cum este Ana Pop din satul Coruia, care are în actuala echipă de artiști amatori foști elevi de-ai ei. acum muncitori mineri, metalurgiști ori țărani cooperatori.Ce se face în prezent pentru ca arta teatrului de amatori din județ să rîv- nească neobosit la o treaptă calitativă mai înaltă, iar spectatorul să se regăsească mai convingător in modelul moral și uman propus pe scenă ?Din răspunsul formulat de tovarășul Nicoară Timiș, directorul centrului județean de îndrumare a creației populare, reținem în primul rînd preocuparea pentru ca în nici o perioadă a „stagiunii" a- ceste echipe să nu rămînă inactive. Pe plan județean se organizează spectacole comune in cadrul unor acțiuni culturale sub numele de „Zile ale artei amatoare", „Dialog pe aceeași scenă". „Ștafeta culturală" etc. Pe de altă parte, la perfecționarea instructorilor in probleme de regie și scenografie contribuie activitatea „Studioului artistului amator", care este susținut cu competentă și dăruire de oameni de specialitate de la Teatrul dramatic din Baia Mare și de la școlile populare de artă din centrul de județ și din Sighetu Marmației.Climatul propice creat în majoritatea localităților județului de organele locale de partid, de primari, muncii educative și cultu- ral-artistice constituie un stimulent și pentru teatrul de amatori, care se integrează cu bune rezultate in ampla acțiune spirituală Festivalul național „Cintarea României". Un plus de atenție fată de condițiile de vizionare a spectacolelor, o mai mare grijă pentru costumație și recuzită, respectarea orelor de Începere a spectacolelor ar stimula și mai mult dragostea și interesul publicului față de activitatea teatrului de amatori.
Gheorghe SLJSA
corespondentul „Scinteii"

Oameni talentați 
există, dar 

organizatorii 
nu-i observăîntre noile dimensiuni ale actualei ediții a Festivalului național „Cintarea României", desfășurată in prima fază și în județul Buzău, se disting sporirea numărului de formații vocale și instrumentale, brigăzi artistice, ințerpreți, e- chipe de teatru apărute cu deosebire în sate și comune, repertoriul legat mai temeinic de. preocupările oamenilor și specificul locului. „Lipsa de artiști" invocată la trecuta ediție, în comunele Padina. Cemă- tești, Mărăcineni, Beceni, Glodeanu Sărat, s-a dovedit neîntemeiată, deoarece, așa cum s-a văzut, intensificarea preocupării instituțiilor culturale a avut ca prim efect scoaterea la lumină a numeroase forțe artistice. în comunele menționate, ca și in multe altele au fost mobilizați cu notabile rezultate navetiștii atit din rîndul personalului muncitor, cît și al intelectualilor de diferite profesii.Remarcăm, concomitent cu mărirea numărului par- ticipanților, și un important spor de calitate reflectat în repertoriile formațiilor. ale ințerpreți lor, în textele brigăzilor artistice, ale montajelor lite- rai’-muzicale. Tocmai rezultatele obținute, în evident progres in acele unități unde preocupările s-au dovedit stăruitoare. călăuzite de pasiune și competență, ne obligă să aplicăm aceleași criterii ale. calității la munca tuturor formațiilor din județ. Or, din această perspectivă, într-o serie de locuri există multe neimpliniri.La Vadu Pașii, bunăoară, precedenta ediție a înregistrat un număr mai mare de formații artistice, deși nici atunci acesta nu exprima potențialul real. De atunci, zestrea avută, in loc să sporească, s-a diminuat considerabil. Lipsesc echipa de dansuri, brigada artistică, interpret! locali, și instrumentiști afirmați la trecuta ediție. Situații similare sint de semnalat in comunele Gherș.seni. Năeni. Săhă- teni. Grebănu. Pătîrlagele, Pogoanele, Nehoiu. Evoluția brigăzilor artistice din întreprinderile, instituțiile și cooperativele meșteșugărești din municipiul Buzău — așa cum ne-a apărut ea de curind — dezvăluie în unele cazuri semne ale superficialității

în elaborarea textelor, ținută artistică necorespunzătoare. ca să nu mai a- mintim de palida substanță critică a spectacolelor unor brigăzi din sectoare cum sint comerțul, gospodăria comunală și locativă, activitatea meșteșugărească și de prestări de servicii, în întreprinderile agricole de stat și de mecanizare a agriculturii, unde cuvîntul acidulat al brigăzii poate influenta în bine munca și mentalitățile u- nor oameni. Asemenea deficiențe, ținînd in principal de calitatea muncii de Îndrumare. s-au întilnit adesea cu cele generate de gospodărirea nejudicioasă a bazei materiale existente. ceea ce a creat obstacole artificiale in viața formațiilor artistice, a activităților în cadrul festivalului.. într-un prim bilanț al acestei etape, organele județene de partid au analizat rezultatele și au adop- ■tat măsuri de îmbunătățire a activității. „S-a stabilit ca în municipiul Buzău, orașul Rîmnicu Sărat, in comune. întreprinderi și instituții — ne spunea tovarășul Victor Andreica, șeful secției propagandă a comitetului județean de partid — consiliile de .educație politică și cultură socialistă să prezinte comitetelor de partid informări detaliate despre modul cum au acționat pentru valorificarea experienței, acumulate in precedenta ediție a festivalului, ce rezultate s-au obținut în etapa de masă a celei de a doua ediții. Cunoașterea lor va determina adoptarea de măsuri imediate prin care evoluția in etapele viitoare a tuturor forțelor artistice să exprime valoarea reală a potențialului existent. De asemenea, insistăm mai mult asupra sporirii participării oamenilor muncii la creația tehnico-științifică. utilizării cu mai mare eficiență a bazei materiale a așezămintelor culturale in scopul lărgirii ariei de acțiuni politico-educative".Sint preocupări și măsuri menite să determine creșterea calității tuturor spectacolelor și acțiunilor, să stimuleze creația și talentul tuturor participanți- lor la această amplă manifestare.
Mihai BÂZU
corespondentul „Scinteii"

• IAȘI. Recent s-au desfășurat la Iași, in aula Bibliotecii centrale universitare „Mihai Eminescu", lucrările primului simpozion național de radio- telefonie intitulat „Exploatarea rațională și eficientă a radio- telefoanelor în etapa actuală". Această acțiune cuprinsă în Festivalul național „Cintarea României" a fost organizată de către Direcția de Radio și Televiziune Iași și comisia inginerilor și tehnicienilor de pe lingă Consiliul județean al sindicatelor Iași, cu sprijinul D.G.P.Tc. și al comitetului Uniunii sindica

telor din transporturi și telecomunicații. Manifestarea științifică a reunit cercetători, proiec- tanți, constructori și tehnicieni din exploatare din principalele ramuri de activitate. Au fost prezentate peste 30 de referate și comunicări științifice care au evidențiat realizările de pină a- cum și dezvoltarea în continuare a radio-comunicațiilor. (Mantile Corcaci). ® HUNEDOARA. Centrala „România-film" a organizat la Petroșani' o consfătuire privind activitatea politică și cul- tural-educativă cu filmul în cen

trele muncitorești miniere din Valea Jiului, la care au participat și șefii oficiilor de difuzare a filmelor, conducerile întreprinderilor cinematografice din județele Alba, Gorj, Harghita. Maramureș și Hunedoara. în sala de apel a I.M. Dilja, membri ai conducerii Centralei „Româ- niafilm" s-au întilnit cu minerii și au purtat un fructuos dialog pe teme ale creației cinematografice românești. Minerii au vizionat apoi un film documentar de informare politică. După vizionarea în premieră a filmu

lui românesc „Ecaterina Teodo- roiu". la Petroșani a avut loc un schimb de experiență pe tema perfecționării și ridicării nivelului calitativ al muncii cultu-
C AR NET CULTURALral-educative cu filmul in rindul minerilor. (Sabin Cerbul. 

• V1I.CEA. O nouă stagiune de concerte a fost inaugurată la Rimnicu Vilcea prin concertul susținut de Filarmonica de stat Sibiu, sub bagheta dirijorului Bujor Hoinic. Programul a cu

prins : „Codex Cajoni" de Doru Popovici, Concertul pentru pian și orchestră în La minor de Schumann (solist Dan Atanasiu) și Simfonia a treia în Mi bemol major de Beethoven. (Ion Stanciu). • BUZĂU. Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Buzău găzduiește expoziția de pictură și sculptură a artiștilor amatori de la Școala populară de artă. Semnatarii lucrărilor — 22 de elevi din clasele îndrumate de Anca Opriș și Valeriu Lazăr — oameni ai .muncii de cele mai di

verse profesii, aduc în expoziție o notă distinctă de inedit și frumusețe prin tematica largă abordată. în prim plan : peisajul economic și social, transformările socialiste de pe aceste meleaguri. (Mihai Bâzu). 
• MEHEDINȚI. între 11—17 decembrie a.c„ la Drobeta-Turnu Severin se desfășoară „Săptă- mina teatrului severinean". Manifestările care au loc — o dezbatere cu tema „Teatrul și contemporaneitatea", premiera piesei „Alexandru Lăpușneanu" de Virgil Stoenescu, discutarea spectacolului de către actorii a-

matori și autorul piesei — sint prilejuite de împlinirea a 15 ani de activitate a teatrului popular din localitate. Notăm că în acest interval au avut loc 35 de premiere cu piese din repertoriul clasic și contemporan, universal și românesc, s-au prezentat 310 spectacole numai in localitățile județului, înregistrin- du-se peste 150 000 de spectatori. La prima ediție a Festivalului național „Cintarea României", teatrul popular severinean a obținut premiul IV. (Virgiliu Tătaru).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă mulțumesc foarte cordial pentru felicitările și urările frățești pe care mi le-ați adresat cu prilejul împlinirii virstei de 65 de ani.
AARNE SAARINEN
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Domnului CARLOS ALBERTO MOTA PINTO
Prim-ministru al Republicii PortughezeCu prilejul învestirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Republicii Portugheze, vă adresez, în numele guvernului român și al meu personal, calde felicitări și urări de succes.Exprim convingerea că dezvoltarea în continuare a relațiilor româno- portugheze va servi întăririi prieteniei și conlucrării fructuoase dintre popoarele noastre, cauzei păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc foarte mult pentru amabilele felicitări transmise cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru al Japoniei.împărtășesc întru totul speranța că bunele relații existente între țările noastre vor continua să se dezvolte în avantajul reciproc: La rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări de sănătate, succes și fericire personală.

MASAYOSHI OHIRA
Prim-ministru al Japoniei

Președintele Senatului Republicii 
Italiene a părăsit CapitalaPreședintele Senatului Republicii Italiene, Amintore Fanfani, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit, vineri dimineață. Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări

Vizita ministrului comerțului și industriei 
al CipruluiTovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a avut, vineri dimineața, o întrevedere cu Andreas Papageorghiou. ministrul comerțului și industriei al Republicii Cipru, care, la invitația guvernului român, face o vizită în tara noastră.Cu acest prilej a avut loc un schimb de vederi privind relațiile bilaterale, precum și aspecte ale vieții internaționale actuale.

★în aceeași zi. ministrul cipriot a avut o convorbire la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, cu Cornel Pînzaru, adjunct al ministrului.
Convorbiri româno-somalezeMinistrul afacerilor externe. Ștefan Andrei, a avut, vineri, o convorbire cu Hussein A. Kassim. ministrul resurselor minerale si apelor din Republica Democratică Somalia.Cu acest prilej a fost relevată evoluția pozitivă a relațiilor româno- somaleze. apreciindu-se. că. există posibilități de lărgire si intensificare a raporturilor de colaborare bilaterală în domeniile politic, economic, țeh- nico-stiintific. cultural, de dezvoltare

Noi măsuri privind îmbunătățirea asistenței sanitareîn vederea îmbunătățirii asistenței sanitare și supravegherii stării de sănătate a personalului muncitor, potrivit prevederilor Legii privind asigurarea sănătății populației, direcțiile sanitare județene și direcția municipiului București, la indicația Ministerului Sănătății, au repartizat fiecare unitate socialistă Ia un anumit dispensar medical, respectiv policlinică și spital, cit mai apropiat de locul de muncă. Aceste unități sanitare (dispensare medicale, policlinici și spitale) asigură asistența ci medicină generală și de speciali- 
t '.e, fie că este vorba de diagnostic •ri de tratamentul bolnavilor, pre- ’ um si asistentă medicală profilactică (examenele medicale la încadrare și periodice, dispensarizarea bolnavilor cronici).In ceea ce privește eliberarea certificatelor de concediu medical, unitățile sanitare respective stabilesc durata incapacității de muncă în funcție de specificul bolii, cît și de particularitățile activității profesionale a celui bolnav. Ele pot acorda tratament atît ambulator, cît și prin internare în spital pînă la restabilirea capacității de muncă.Dacă dispensarul. policlinica ori spitalul de care aparține personalul din unitățile socialiste nu dispun de anumite specialități sau nu pot efectua consultul necesar, bolnavul va fi trimis, cu documentația medicală necesară, la o altă unitate sanitară, in care caz, la nevoie, aceasta eliberează și certificatul de concediu medical.în situații deosebite, de urgență, bolnavii se pot adresa la cea mai apropiată unitate sanitară, aceasta asigurînd atit asistența medicală cît și stabilirea duratei incapacității de muncă, eliberînd, în acest sens, o adeverință tip. Pe baza acestei adeverințe, unitatea sanitară de la locul de muncă va elibera un certificat de concediu medical. în astfel de situații, durata concediului medical poate fi de pină la 3 zile ambulator, iar dacă situația bolnavului este mai gravă, este obligatorie internarea lui în spital, pentru ca măsurile terapeutice să se aplice in timp util și la un nivel corespunzător.în ce privește eliberarea certificatelor de concediu medical pre și

• PRINDE VIAȚĂ VI
SUL ALCHIMIȘTILOR? Realizarea vechiului vis al alchimiștilor de a transforma hidrogenul într-un metal-minu- ne nu mai este chiar atît de departe — apreciază doi cercetători americani de la Cornell U- niversity. care au reușit să solidifice xenonul. cel mai _ rar dintre gazele nobile. Mai întii xenonul a fost răcit pină la o temperatură de minus 241 grade Celsius, după care a fost supus unei presiuni de 320 000 de atmosfere. de șase ori mai mare decit cea folosită pentru fabricarea diamantelor sintetice. In felul acesta, gazul devine metalic, conductibilitatea sa e- lectrică crescînd de o suță de miliarde de ori. Dacă prin a- ceeași metodă și hidrogenul, de pildă, ar fi transformat in oțel 

Naționale. Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., loan Ceterchi, președintele Consiliului legislativ, depu- tați. alte persoane oficiale.Au fost prezenți Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București. și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Vineri după-amiază a fost semnat Ia București Acordul comercial pe termen lung între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Cipru, Acordul creează noi posibilități pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale și de plăti între cele două țări.Din partea română documentul a fost semnat de tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării e- conomice internaționale, iar din partea cipriotă de Andreas Papageorghiou, ministrul comerțului și industriei. (Agerpres)
a colaborării dintre România si Somalia pe plan international.

★Ministrul somalez a avut, de asemenea. o întrevedere cu Gheorghe Dobra, prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului si geologiei.Au fost analizate posibilitățile de cplațibi-âre dintre cele . dOUă tați în domeniul cercetării geologice Si PU-, nerii în valoare a unor resurse de hidrocarburi si alte substanțe minerale utile.
postnatal, pentru îngrijirea copilului bolnav, cît și pentru asistența medicală a bolnavilor TBC, aceasta este de competența unităților sanitare de domiciliu care au în îngrijire persoanele respective. (Agerpres)
DE LA CENTRALA PECO

Precizări în legătură cu distribuirea 
la domiciliu a buteliilor cu aragazîn urma apariției în ziarul „Șcîn- teia“ nr. 11 293 din 12 decembrie 1978 a informațiilor primite de la PECO referitoare la reluarea livrării buteliilor cu gaze lichefiate la domiciliu pe bază de comenzi telefonice, am’ primit la redacție o serie de" sesizări și reclamații. Unii cetățeni reclamă că pierd mult timp pină reușesc să obțină legătura telefonică, alții n-o obțin deloc, iar unul din numerele de telefon la care se fac comenzi pentru motorină ne-a fost furnizat greșit de către serviciul de specialitate. Numărul corect este 67 26 80 și nu 67 27 80 care aparține unei locuințe.Dificultățile — după cum ni se explică — sint urmarea unui număr excesiv și concomitent de apeluri telefonice. de cîteva ori mai mare decit în aceeași perioadă a anului trecut, care provoacă perturbări și în rețeaua telefonică. întrucît în astfel de condiții microcentraleie cu mai multe linii dau rezultate mai bune, unele numere de telefon indicate au fost desființate și înlocuite cu/asemenea microcentrale. Astfel, comenzile pentru gaze lichefiate (aragaz) care se livrează la domiciliu se pot. face la următoarele numere . de telefon : sectoarele 1 și 2 la telefon 68 40 40 cu 12 linii ; sectoarele 3 și 4 la telefon 28 40 40 cu 14 linii: sectoarele 5 și 6 la telefon 41 15 00 cu 8 linii și telefon 23 88 90 cu 8 linii ; sect. 7 și 8 la telefon 65 60 90 cu 14 linii (celelalte numere publicate în ziarul din 12 decembrie au fost desființate).Pentru a veni în întîmpinarea cetățenilor și a facilita efectuarea co-
— sub formă de bile — s-ar transforma într-o inepuizabilă sursă de combustibil în reactoarele nucleare, inclusiv pentru propulsia navelor cosmice.
• CORESPONDENȚA 

PRIN SATELIT. Mai ieftin și mai rapid ca pină acum vor putea fi livrate scrisorile — a- preciază serviciile poștale americane — cu ajutorul electronicii și al sateliților. Astfel, textul scrisorilor comerciale, dar și particulare, poate fi transformat în impulsuri electronice și transmis cu viteza luminii în localitatea de destinație, unde este iarăși imprimat și de îndată expediat prin poșta normâlă. Potrivit conducerii serviciilor poștale americane, peste trei ani 10 mari orașe vor fi unite prin acest mijloc de comunicare rapidă. Specialiștii apreciază că

Cronica zileiIeri a sosit în Capitală dr. Chăker Al-Faham. ministrul învățămîntului superior din Republica Arabă Siriană. Oaspetele a fost întimpinat la aeroportul Otopeni de Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămîntului. A fost prezent Walid Al-Moualem, ambasadorul R.A. Siriene la București.
★în perioada 8—15 decembrie, la invitația I.R.R.C.S. și a Asociației de prietenie româno-siriană. o delegație a Asociației de prietenie siriano- română. condusă de Ibrahim Jaour, prim-secretar al Comitetului județean Homs al Partidului Baas Arab Socialist. a făcut o vizită în tara noastră.în încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășul Emil Dră- gănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Asociației de prietenie româno-siriană. (Agerpres)

Intllniri cu prilejul 
a 60 de ani de la crearea 
P.O. Polonez și a 30 de ani 
de la înființarea P.M.U.P.Vineri, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, Wla- dyslaw Wojtasik. a avut o intilnire cu cadre didactice și cursanți de la catedrele de istorie și relații internaționale ale Academiei „Ștefan Gheorghiu". Cu acest prilej, ambasadorul a prezentat o expunere consacrată împlinirii a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Polonez și a 30 de ani de la înființarea Partidului Muncitoresc Unit Polonez — evenimente de o deosebită însemnătate în istoria poporului și statului polonez. Vorbitorul a relevat succesele obținute de poporul polonez, sub conducerea P.M.U.P., in edificarea societății socialiste.Referindu-se la prietenia tradițională româno-polonă, care s-a întărit continuu în anii construcției, socialiste. ambasadorul a subliniat rolul determinant al întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceausescu și Edward Gierek în dezvoltarea dinamică, pe multiple planuri. a colaborării dintre cele două țări și popoare. în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.în încheiere, ambasadorul a răspuns la întrebările puse de participant la întîlnire.

★întîlniri consacrate acelorași evenimente au avut și unii membri ai Ambasadei R P. Polone cu activiști de partid și de stat din municipiile Ploiești. Pitești și Slatina, orașe care au legături directe cu voievodatele Torun. Tarnow și Pietrkow Trybu- nalski. (Agerpres)
ȘTIRI SPORTIVE
3• Campionatele internaționale de tenis pe teren acoperit ale României au programat ieri după-amiază la Brașov partidele din cadrul sferturilor de finală ale probei de simplu bărbați : Traian Marcu l-a învins cu 6—3,!,6—2 pe D. Kulhaj (CahosloVa- cia). Andrei Dirzu l-a întrecut OU. 6—1. 6—3 pe Th. Arnold (R.D. Germană), iar Dumitru Hărădău a dispus cu 6—1, 6—4 de Octavian Vîl- cioiu. în cel de-al patrulea „sfert**, Thomas Emmrich (R.D. Germană) a ciștigat cu 7—6, 7—5 în fața lui Jaroslav Navratil (Cehoslovacia).• în turneul internațional de hochei pe gheată de la Pekin, echipa României a învins cu 8—1 (1—0, 5—0, 2—1) selecționata olimpică a R.F.G.• în sala polivalentă din Craiova a început ieri cea de-a 16-a ediție a balcaniadei, feminine de baschet. In principalul meci al zilei. Bulgaria — Iugoslavia 91—79 (54—44).

menzilor la telefon, s-au adus modificări orarului de primire a comenzilor, care se pot face numai între orele 14—21 în zilele lucrătoare și intre orele 8—12 duminica. Se precizează . că apelurile telefonice pentru comenzi de butelii efectuate in afara programului menționat nu vor putea fi satisfăcute. întrucit serviciile de preluare a comenzilor nu funcționează. Cei care folosesc aragaz sint rugați să respecte recomandările de mai sus, pentru a nu aduce perturbații in rețeaua publică telefonică datorită a- pelurilor suplimentare inutile. Pentru a veni în sprijinul acelora care nu reușesc să facă prin telefon comanda. conducerea PECO a luat măsura ca. începînd cu data de luni 18 decembrie a.c.. să suplimenteze serviciile comenzilor telefonice cu căsuțe poștale la următoarele adrese : pentru sectoarele 1 și 2 str. Coralilor nr. 18 ; sectoarele 3 și 4 șos. Vergului nr. 18 ; sectoarele 5 și 6 str. Gramont nr. 48 ; sectoarele 7 și 8 str. Caransebeș nr. 15. Solicitanții pot lăsa a- colo cîte o carte poștală continînd numele și adresa exactă ; ele se înregistrează si apoi se expediază prin poștă cu indicarea datei la care se va primi butelia la domiciliu.în legătură cu posibilitățile de aprovizionare cu motorină pentru ars în sobele de încălzit se indică următoarele numere de telefon la care se pot transmite comenzi : depozitul Băneasa 67 52 35 ; 67 26 80.depozitul Titan 27 29 95, depozitul Grivița II 23 66 01,
DE PRETUTINDENIîn circa șapte ani 25 la sută din mesajele poștale vor putea fi transmise „via satelit** și prin aceasta costul de transport va scădea cu 10—15 la sută.

• O REZERVAȚIE 
NATURALĂ MARINĂ « luat ființă în U.R.S.S., în apropiere de Vladivostok, în scopul prezervării și protejării florei și faunei subacvatice din această regiune. Rezervația se întinde pe o suprafață de 63 000 hectare, incluzînd și un grup de 8 insule. Pe coastele abrupte și stîncoase. in golfuri și estuare se dezvoltă forme extrem de interesante și variate de viată, favorizate de

Conferința teoretică internațională de la Sofia 
Intervenția reprezentantului P.SOFIA 15 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, la Sofia au avut loc lucrările conferinței teoretice a unor partide comuniste, muncitorești, progresiste, democratice, cu tema „Construcția socialismului si comunismului și evoluția mondială**.Reprezentanții unui mare număr de partide prezente la reuniune au luat cuvîntul participînd la discuțiile prilejuite de tematica acestei conferințe.în cadrul schimbului de opinii, a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, relevînd că această conferință reprezintă o posibilitate în plus de informare reciprocă asupra activității și preocupărilor partidelor comuniste și muncitorești prezente la conferință, a subliniat că a- semenea discuții sînt fără îndoială utile dacă ele se desfășoară într-un1 climat de adevărată principialitate comunistă, de respect și considerație, de interes și receptivitate pentru experiența și părerile fiecărui partid, în context, vorbitorul a subliniat că, din păcate, in unele cuvîntări s-au proferat atacuri și etichetări la adresa unor partide, ceea ce contravine caracterului științific proclamat al acestei manifestări, principiilor de relații din mișcarea comunistă.Abordînd unele aspecte ale temei conferinței, vorbitorul a spus : Ca parte a evoluției istorice mondiale se impun atenției raporturile statornicite între țările care edifică noua orînduire — ținînd seama de faptul că de socialism clasa muncitoare și-a legat aspirația de a lichida ordinea veche, inechitabilă, a dominării celor slabi de către cei puternici, a asupririi națiunilor, precum și speranța instaurării unor relații de deplină egalitate, de respect al suveranității fiecărui stat, de colaborare, solidaritate și prietenie între națiuni.Desigur, construirea socialismului și relațiile dintre țările socialiste exercită o însemnată influență asupra evoluției mondiale. Această influență depinde de măsura în care socialismul se afirmă în practică atît ca mod de organizare superioară a societății, cît și ca expresie a unor relații de tip nou între state și națiuni, mai echitabile decît cele generate de capitalism. Totodată, evoluția mondială contemporană interesează în cel mai înalt grad, întrucît în ea se poate descifra acțiunea legilor sociale obiective în virtutea cărora, potrivit concepției noastre revoluționare, întreaga omenire va ajunge în mod necesar spre socialism. Iii legătură cu aceasta se pune problema căilor de trecere spre socialism a celorlalte popoare în cadrul marii diversități de condiții social-istorice în care trăiesc, a căutărilor forțelor revoluționare, progresiste, din fiecare țară pentru găsirea formelor proprii de transformare înnoitoare a societății.Asemenea considerente, departe de a epuiza complexitatea problemei, a- rată cit de amplă este tema pusă în discuția conferinței noastre. De a- ceea, în dezbaterea ei nu pot încăpea idei preconcepute, scheme teoretice#1 rigide, șabloane de gîndire : dimpotrivă, ea reclamă o mare deschidere spre ce oferă nou însăși evoluția socială mondială, de un mare dinamism, precum și gîndirea revoluționară nevoită să țină pasul cu imperativele vieții.în continuare, vorbitorul a înfățișat unele elemente esențiale ale experienței P.C.R. în construirea socialismului. în lumina temei ce face o- biectul conferinței a fost prezentat felul în care partidul, clasa noastră muncitoare au reușit să soluționeze, în țara noastră, două probleme vitale: lichidarea înapoierii economice și realizarea unei noi civilizații materiale, crearea unei vieți mai bune pentru masele largi muncitoare. El a subliniat marile realizări obținute de poporul nostru în crearea unei baze tehnico-materiale puternice, fără de care construcția socialismului este de neconceput. în dezvoltarea continuă a industriei și agriculturii, a întregii economii, ceea ce a determinat o substanțială ridicare a nivelului de viată al maselor. Desigur — a arătat Vorbitorul — mai avem foarte mult de făcut. România este încă o tară în curs de dezvoltare, cu un produs social și un venit național pe locuitor mult iriai mici decît ale țărilor capitaliste_avansațe și decît ale unor țări socialiste care au pornit de la un alt nivel al forțelor de producție. De aceea, programul partidului nostru prevede continuarea dezvoltării, în- tr-un ritm înalt. în cele două direcții esențiale amintite mai sus — ce se completează și se condiționează reciproc — în vederea plasării României în următorii ani în rîndul țărilor cu nivel economic mediu și, apoi, ajungerii din urmă, intr-o perioadă istorică cît mai scurtă posibil, a țărilor avansate economic ale lumii.Referindu-se la experiența tării noastre în construcția noii societăți, la conceptele socialismului științific cu privire la faptul că beneficiile socialismului sînt rodul unei munci generale, intense, organizate pe baze cu totul noi. vorbitorul a spus : Lenin. care condusese triumful revoluției intr-un stat cu o economie slab dezvoltată, a înțeles pe deplin covîr- șltoarea însemnătate a eficienței muncii pentru destinele socialismului. El spunea in 1919 în „Marea inițiativă** : „Productivitatea muncii este, in ultimă analiză, factorul cel mai important, cel mai de seamă al victoriei noii orînduiri sociale. Capitalismul a creat o productivitate a muncii pe car_e n-a cunoscut-o feudalismul. Capitalismul poate și va fi definitiv învins prin aceea că socialismul creează o nouă și mult mai înaltă productivitate a muncii**. Viața demonstrează că acest obiectiv a rămas valabil și astăzi. Este o. realitate că în prezent capitalismul continuă să dețină în- tîietatea în domeniul productivității muncii. Desigur, putem face cite declarații dorim despre superioritatea orinduirii socialiste, dar esențial este ca aceasta să fie demonstrată în prac

condițiile din această regiune, unde curentii reci se întîlnesc cu cei calzi.
• PETROLIERE... RE

PROFILATE. în condițiile cînd un număr de tancuri petroliere rămîn neutilizate, ca urmare a crizei de combustibili, armatorii niponi au trecut la reconversiunea acestor nave. După cum consemnează publicația britanică „New Scientist**, mai multe asemenea nave transportă acum oi din Australia către țările Orientului A- propiat. Un tanc petrolier de mărime mijlocie poate transporta 30 000 de oi. Pentru a a- dapta petrolierele în vederea transportului de animale vii, au fost deplasate pasarelele din mijlocul navelor și s-au amenajat țarcuri suprapuse. Cuvele în care era transportat petrolul 

tică prin valorificarea premiselor obiective pe care ea le oferă pentru perfecționarea continuă a organizării și conducerii producției, a economiei în general, pentru creșterea eficienței muncii sociale. Numai astfel socialismul poate asigura folosirea cu adevărat plenară și mult mai judicioasă decît capitalismul a tuturor resurselor societății și, ca atare, creșterea rapidă, într-o proporție nemaicunbs- cută în trecut, a avuției sociale și a bunăstării maselor.în această direcție își orientează cu prioritate, în mod constant, partidul nostru eforturile, considerînd aceasta ca îndatorirea sa fundamentală față de popor, în calitate de partid de gu- vernămînt și față de cauza socialismului, in calitate de partid comunist.Partidul nostru pornește de la principiul că o dovadă peremptorie a superiorității socialismului este, de asemenea, capacitatea de a crea cele mai largi condiții de participare conștientă a maselor populare la conducerea societății, de a dezvolta continuu democrația socialistă, de a asigura guvernarea statului de către poporul însuși, liber să-și hotărască singur, în mod conștient, propriul destin. în acest sens, dezvoltăm în prezent sistemul autoconducerii muncitorești și al autogestiunii întreprinderilor, ca factor de ridicare a conștiinței și răspunderii fiecărui colectiv în buna gospodărire a părții din proprietatea socialistă încredințată de societate, în aceeași ordine de idei, vorbitorul a evidențiat faptul că în țara noastră a fost creat un vast ansamblu de organisme de conducere colectivă pe toate treptele — începînd cu întreprinderile, trecînd la centrale, ministere și pînă la forurile supreme ale statului. Pe această bază sistemul conducerii unipersonale a fost înlocuit cu conducerea colectivă și participarea directă și efectivă a muncitorilor înșiși la conducerea întregii activități economico-sociale.Desigur, sîntem conștient! că în organizarea societății, în activitatea economică, socială, politică sînt încă multe neajunsuri, se manifestă și greșeli. Partidul nostru a dezvăluit public erorile trecutului, le-a examinat cauzele și consecințele împreună cu întregul popor și a luat măsuri radicale în viata internă a partidului și statului pentru ca asemenea abateri de la linia principială a socialismului să nu se mai repete. Partidul nostru acționează permanent, cu toată fermitatea, împotriva lipsurilor de oriee fel, a rămînerilor în urmă, a fenomenelor negative ce se mai produc în societate, mobilizează intens masele populare în vederea întăririi și respectării legalității și aplicării tot mai profunde în viață a normelor eticii și echității socialiste, a realizării idealurilor lor celor mai înalte despre socialism. „Pornim — spunea recent tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — de Ia principiul că forța statului nostru socialist rezidă în primul rind in dezvoltarea economico-socială, in a- firmarea superiorității noii orinduiri, care intăresc capacitatea de luptă și voința poporului de a apăra cuceririle socialismului, libertatea și independența".Sîntem conștienți că modul în care edificăm noua orinduire în România — ca de altfel în fiecare țară — are influența sa asupra prestigiului și forței de atracție a socialismului in lume și, prin aceasta, asupra însăși evoluției sociale mondiale ; de aceea, conducerea justă a acestui proces ne apare ca. o sarcină de înaltă răspundere atit națională, cît și internațională.în același timp. Partidul Comunist Român, România socialistă consideră că o cale importantă de a contribui la cursul progresist al omenirii este întărirea solidarității cu toate celelalte forțe revoluționare, dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, a bunelor raporturi cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu celelalte organizații și forțe democratice, cu mișcările de eliberare națională, cu statele recent eliberate, cu toate popoarele. în lupta generală pentru transformarea înnoitoare a societății, pentru socialism. pentru destindere și pace.Se poate aprecia cu satisfacție că în țările socialiste s-au înfăptuit adinei prefaceri sociale, au fost repurtate mari victorii în construcția economică, s-a ridicat bunăstarea maselor. Desigur, nu totul poate ti considerat ideal în aceste țări. Avem în vedere o anumită scădere a ritmului dezvoltării economice, persistența unor aspecte negative în satisfacerea necesităților de aprovizionare a populației. Evident, existența unor asemenea neîmpliniri nu poate motiva cîtuși de puțin critica negativistă la adresa țărilor socialiste, punerea sub semnul întrebării a întregii opere a socialismuluiRomânia acordă o însemnătate deosebită dezvoltării legăturilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste, aceasta fiind o latură esențială a politicii noastre internaționale. Extindem schimburile și cooperarea economică atît cu țările din C.A.E.R., cît și cu celelalte țări socialiste, adincim colaborarea în domeniul tehnico-științific și cultural. accentuăm schimbul de experiență. considerînd că toate acestea servesc accelerării operei de construcție socialistă și comunistă în țările noastre. ,Așa cum a subliniat cu cea mai mare claritate secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România nu contrapune 
sînt umplute cu furaje si apă. Nutrețul este distribuit .pe bandă rulantă.

• TINERETUL SI 
CERCETAREA SPAȚIU
LUI COSMIC. Un club al tinerilor constructori amatori de rachete din capitala Franței își propune să construiască un satelit în greutate de 12 kg. care urmează a ti lansat in octombrie 1980. Conducătorul proiectului este un student în matematici în vîrstă de numai 19 ani. Satelitul, care va fi construit sub conducerea lui. urmează să măsoare densitatea electronică a ionosferei. Această experiență a fost aleasă în urma unui concurs intitulat „Ariane-80“, organizat de Centrul national francez de studii spațiale.

C. R.veranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu folosirea ei.Vorbitorul a subliniat că în pofida politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de dominație și dictat, voința popoarelor de a pune capăt acestei politici, de a fi stăpîne pe resursele naționale și pe destinele proprii se afirmă cu tot mai multă vigoare, este capabilă să influențeze cursul evenimentelor, mersul istoriei. Pe de altă parte, pe arena mondială se manifestă tendința de intensificare a politicii imperialiste de dominație și dictat, de amestec în treburile interne ale altor state, de încălcare a independenței și suveranității popoarelor. îndeosebi în ultimul timp se accentuează politica imperialistă de împărțire a lumii în zone de influentă, pentru dobîndirea de noi poziții de către diferite state sau grupări de state. în promovarea acestei politici se acționează prin mijloace e- conomice, mai ales de către statele dezvoltate industrial, cît și pe calea forței, a intervențiilor armate. Desigur, orice cale de dominare a altor popoare este inadmisibilă și trebuie respinsă și condamnată, dar în special este necesară mobilizarea energică a popoarelor împotriva politicii de folosire a forței.Pornind de la aprecierea obiectivă a raportului mondial de forte, a dinamicii și perspectivelor acestuia. Partidul Comunist Român consideră că forțele păcii și progresului sînt preponderente și pot contracara politica agresivă, pot preintimpina un nou război și asigura consolidarea destinderii ; analiza cursului vieții internaționale nu îndreptățește concluzia că evenimentele evoluează în direcția unui război iminent, că ne aflăm în ajunul unei conflagrații. Desigur. condiția necesară pentru continuarea destinderii este întărirea solidarității forțelor mondiale ale păcii, a unității lor, desfășurarea unor acțiuni energice pe plan internațional, care să antreneze cercurile cele mai largi ale opiniei publice, mișcările sociale cele mai diverse, fără deosebire de convingeri ideologice, masele de sute și sute de milioane ale popoarelor.Din acest punct de vedere, o importantă deosebită are Declarația statelor participante la Tratatul de la Varșovia, adoptată la recenta consfătuire a Comitetului Politic Consultativ și al cărei conținut principal . îl constituie sublinierea necesității imperioase de a se acționa tot mai energic și consecvent pentru continuarea cursului destinderii, chemarea adresată tuturor țărilor, popoarelor. oamenilor politici, forțelor înaintate, iubitoare de pace, de a pune pe primul plan interesele supreme ale omenirii de edificare a unei lumi fără arme și fără războaie, de colaborare pașnică, de prietenie și încredere reciprocă. Partidul nostru apreciază că, prin această orientare fundamentală, declarația, pe care și-a pus semnătura delegația României, poate da un puternic impuls proceselor pozitive ale vieții internaționale. luptei pentru infăptuirea securității, colaborării și păcii.Vorbitorul a subliniat caracterul absurd și monstruos al cursei înarmărilor care împovărează popoarele și înveninează climatul politic internațional. El a relevat preocuparea partidului nostru față de faptul că pe continentul european, de unde au pornit cele două conflagrații mondiale, sînt concentrate în prezent cele mai mari efective și forțe militare, cele mai puternice arsenale și se află față în față cele două blocuri militare opuse.Fără îndoială, este obligația sacră a țărilor socialiste de a-și asigura capacitatea de apărare a independenței și suveranității, a cuceririlor lor revoluționare. Tara noastră alocă o parte însemnată a venitului național in acest scop, dar trebuie să menținem nivelul cheltuielilor militare in limite rezonabile, pentru a nu afecta realizarea programului de dezvoltare economico-socială a țării, de ridicare r a nivelului de trai al poporului și care constituie, de fapt, baza forței societății noastre. Desigur, cercurile imperialiste ar avea tot interesul să împiedice țările socialiste să-și concentreze principalele eforturi în direcția dezvoltării economico-sociale, construirii cu succes a noii orinduiri și să stimuleze angajarea lor tot mai accentuată pe panta înarmărilor, în detrimentul intereselor fundamentale ale propriilor popoare. Cu atit mai mult revine țărilor socialiste, partidelor comuniste, tuturor forțelor progresiste, iubitoare de pace, datoria de a mobiliza popoarele pentru trecerea la diminuarea înarmărilor de către toate statele, la măsuri efective, concrete de dezarmare.In Încheierea intervenției sale, vorbitorul s-a referit la faptul că. in lumea de astăzi, ca de altfel de-a lungul istoriei, există o intensă confruntare ideologică între forțele revoluționare și progresiste și cercurile reacționare. In acest context, vorbitorul a relevat că în ideologia burgheză contemporană un loc central il ocupă tendința de denaturare a conceptelor de umanism, democrație și libertate. Ideologia burgheză se străduiește să escamoteze in mod sistematic aspectele fundamentale ale existentei umane — eliberarea de exploatare, dreptul la muncă, accesul la învățămint, știință și cultură, egalitatea socială, lichidarea discriminării de ordin național și rasial, care in capitalism ,nu-și pot găsi împlinire, numai socialismul puțind înfăptui adevăratul umanism revoluționar. Perfecționarea continuă a democrației, soluționarea tot mai deplină a cerințelor fundamentale de viată ale maselor populare, infăptuirea principiilor umanismului pe trepte tot mai înalte, punerea in centrul întregii dezvoltări sociale a înfloririi libere a personalității umane, in toate țările socialiste, vor reduce la zero, fără îndoială, atacurile propagandei burgheze care mai cantonează în această sferă. Subliniind că pătrunderea tot mai adîncă în tainele universului, ale originii și evoluției materiei vii. ale raportului dintre creier și conștiință, apariția unor discipline științifice de graniță ridică, intr-adevăr, in fața gindirii filozofice probleme noi, că s-a îmbogățit, de asemenea, experiența practicii sociale revoluționare, vorbitorul a spus : Toate acestea deschid un cimp larg de dezvoltare a materialismului dialectic și istoric. Este o obligație a comuniștilor de a face un nou pas in explicarea teoretică a lumii. Vehicularea unor teze si argumente perimate slăbește serios forța de convingere a ideologiei noastre in noua etapă a dezvoltării sociale. Se cere astăzi ca filozofia revoluționară a proletariatului să fie mai activă, in ofensivă, combătînd argumentat ideile si tezele retrograde, reacționare, vechi sau noi. exercitind o influență mai puternică asupra conștiinței popoarelor si implicit asupra dezvoltării sociale mondiale.

în nici un fel relațiile cu unele țări socialiste raporturilor cu altele. Nu concepem ca extinderea sau adinci- rea colaborării cu unii să se facă în detrimentul sau pe seama prieteniei cu alții. Raporturile de prietenie ale României cu toate țările socialiste, fără nici o excepție, se completează într-un ansamblu unitar. întemeiat pe o politică fermă, consecventă și principială, de solidaritate, pe baza egalității depline, respectului independenței naționale, principiilor socialismului științific și întrajutorării tovărășești, cu toate popoarele ce construiesc noua societate.Este evident că forța sistemului socialist mondial este determinată de forța fiecărei țări socialiste în parte. De aceea, conceptul privitor la interesele generale ale socialismului nu poate fi înțeles decît ca expresie a împlinirii intereselor fiecărei țări socialiste. Acest concept și-ar pierde orice conținut, nu și-ar mai justifica atributul de „general**, dacă ar contraveni sau încălca interesele concrete ale unui popor sau altul. Este cunoscut că Lenin, infirmînd noțiunea abstractă despre general, pe care o considera de esență idealistă, sublinia că „generalul nu există decit în particular, prin particular. Orice particular este (într-un fel sau altul) general. Orice general este o părticică (sau o latură sau esență) a particularului".România pornește de la realitatea obiectivă a condițiilor istorice concrete, deosebite în care se realizează construcția noii societăți în fiecare țară și care determină diversitatea formelor și modalităților practice de soluționare a problemelor.Desigur, diversitatea de condiții determină și deosebiri de păreri în abordarea sau interpretarea unor procese și fenomene contemporane. Partidul Comunist Român vede în a- ceasta ceva firesc, normal, care nu trebuie dramatizat ; aceasta reflectă de fapt creșterea forței partidelor, maturizarea lor, capacitatea de a elabora în mod original soluții adecvate condițiilor și problemelor specifice. Identificarea monolitismului în gîndire și acțiune cu conceptul de unitate a țărilor socialiste intră in contradicție cu teza marxistă, dialectică, privitoare la unitate în diversitate. Confruntarea în spirit tovărășesc a părerilor diferite, schimbul de opinii pot duce la concluzii Care să răspundă în mod real necesităților mersului înainte al socialismului, contribuind, totodată, la întărirea unității Si solidarității țărilor socialiste. Experiența practică însăși a demonstrat aceasta in repetate rînduri. în nici un caz deosebirile de păreri, controversele nu trebuie să afecteze prietenia si solidaritatea țărilor socialiste.P.C.R. apreciază că menținerea divergențelor dintre țările socialiste este deosebit de dăunătoare. Cu atît mai mare este îngrijorarea pe care ne-o stirnește degenerarea acestora în acțiuni de o gravitate deosebită, cum ar fi ciocnirile militare, sprijinirea elementelor contrarevoluționare din unele țări, instigarea lor împotriva guvernelor acestor state. Partidul Comunist Român se pronunță cu cea mai mare hotărîre pentru depășirea divergențelor dintre țările socialiste, pentru soluționarea lor pe calea discuțiilor directe între partide și guverne, pornindu-se de la imperativele supreme ale unității și solidarității. A nu contribui cu nimic la ascuțirea divergențelor, a nu participa la blamarea sau etiche- * tarea vreunei țări socialiste, a face totul pentru restabilirea unității — acestea sînt pentru Partidul Comunist Român norme programatice, statuate cu fermitate și claritate de congresele partidului. Unitatea țărilor socialiste este un factor hotărîtor al evoluției progresiste a umanității, o necesitate imperioasă a luptei pentru transformarea revoluționară a lumii.Vorbitorul, relevînd că în prezent un șir de partide comuniste și muncitorești se afirmă tot mai puternic în viata politică națională și pe a- rena mondială, a spus : Aceasta se datorește faptului că ele își leagă în mod tot mai strins și organic activitatea de realitățile sociale, istorice și naționale concrete din propria țară, exprimă tot mai profund interesele și năzuințele propriului popor. în tot mai mare măsură ele își elaborează politica, strategia și tactica revoluționară în mod autonom, aplicînd a- devărurile generale la condițiile concrete. specifice din fiecare tară. Datorită marii diversități de condiții și situații în care acționează partidele comuniste, este lesne de înțeles că nu poate exista un model unic de trecere spre socialism. Totodată, este evident că nu poate fi contrapus unui model, alt model. Succesul luptei fiecărui partid exclude orice șabloane, orice scheme rupte de realități, presupune cu stringență elaborarea politicii in funcție de imperativele vieții. Diversitatea realității obiective generează căutări tot mai intense pentru găsirea căilor celor mai potrivite de desfășurare a luptei revoluționare, de transformare a societății.Noua realitate mondială impune ca între partide să se statornicească raporturi bazate exclusiv . pe principii de egalitate și respect reciproc, pe neamestec în treburile interne; A- cest nou tip de unitate trebuie să pornească de la principiul axiomatic marxist că nimeni nu este depozitarul adevărului absolut, că nimeni nu deține soluții universal valabile. Totodată, trebuie ținut cont de faptul că fiecare partid răspunde pentru activitatea sa, în primul rind în fața clasei muncitoare care l-a zămislit și i-a dat mandat să-i reprezinte interesele. . în aceste condiții, este limpede că ideea unui centru sau a mai multor centre de conducere sau coordonare a activității partidelor comuniste, indiferent de forma sub care s-ar manifesta, ca își ideea unui model unic de trecere spre socialism, apar ca nonsensuri.O contribuție importantă la statornicirea, in raporturile dintre partide, a noilor principii a adus-o consfătuirea de Ia Berlin din 1976. Partidul nostru consideră că promovarea cu și mai multă tărie a noilor principii de relații, eliminarea cu desăvirșire a tendințelor de încălcare a lor sînt singura cale de realizare a unității de tip nou a mișcării comuniste și muncitorești, de creștere a influentei acesteia asupra evoluției sociale contemporane.Vorbitorul a evidențiat apoi politica partidului nostru de dezvoltare a colaborării cu partidele socialiste, social-democrate, cu partidele progresiste. democratice, cu toate forțele antiimperialiste.în continuare, reprezentantul Partidului Comunist Român a înfățișat politica generală a partidului și statului nostru de luptă împotriva imperialismului. colonialismului și neo- colonialismului, pentru lichidarea subdezvoltării. pentru instaurarea noii ordini economice internaționale, pentru dezvoltarea unor raporturi de colaborare între state pe temelia respectării neabătute a principiilor su-
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Rezoluție O.N.U. privind urgentarea
încheierii unui tratat de interzicere 

a experiențelor nucleareNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție în care cere Statelor Unite, Marii Britanii și U.R.S.S. să accelereze negocierile vizind încheierea unui tratat de interzicere a experiențelor nucleare
și să se ajungă la un rezultat pozitiv în această problemă urgentă. Rezoluția reafirmă îngrijorarea A- dunării Generale în legătură cu faptul că experiențele cu arma nucleară continuă „în pofida voinței majorității covirșitoare a statelor membre ale O.N.U.".

Comuniștii francezi se pronunță pentru 
reducerea forțelor armate și a bugetelor militare, 

pentru dezarmare
Manifestul adoptat de Plenara C.C. al P.C.F.PARJS 15 (Agerpres). — In manifestul adoptat de Plenara C.C. al P. C. Francez intitulat „Pentru o Franță independentă și o Europă democratică", este subliniat faptul că Piața comună nu numai că nu a dus la rezolvarea problemelor cu care este confruntată Europa occidentală, ci, dimpotrivă, a determinat creșterea șomajului, depresiune în economie, o

profundă criză în diverse ramuri, ca industria carboniferă și cea metalurgică.Comuniștii francezi — precizează documentul citat — se pronunță pentru reducerea forțelor armate și a bugetelor militare, împotriva politicii de bloc și îndeosebi împotriva creării unei armate vest-europene, pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru dezarmare.
„Să ne definim numai in funcție de interesele 

naționale esențiale11
Declarații ale unor personalități politice francezePARIS 15 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat agenției France Presse, Jacques Chirac, președintele Partidului Adunarea pentru Republică (gaullist), și primar al Parisului, a făcut aprecieri critice în privința atribuțiilor viitorului parlament vest- european, a noului sistem monetar al C.E.E., în general, a ansamblului integrării vest-europene.întrebat in legătură cu existenta unei anumite identități intre critica sa și cea formulată de comuniștii francezi față de Piața comună, liderul gaullist a declarat : „Dacă se întim- plă ca independenta națională să fie apărată de comuniști, cu atît mai bine pentru ei. Gaullismul s-a ghidat dințotdeauna după următorul principiu simplu : să ne definim numai în funcție de interesele naționale esențiale, să nu precupețim nimic pentru realizarea lor și, în consecință, nimeni

dintre cei care le apără să nu fie exclus".La rindul său, Michel Debrâ, fost prim-ministru al Franței. în prezent deputat al Partidului Adunarea pentru Republică (gaullist). s-a pronunțat. intr-un interviu acordat agenției France Presse, împotriva oricărei forme de integrare vest-europeană. El a declarat că există pericolul ca „integrarea atlantică. sub egida S.U.A., să ducă la restabilirea controlului asupra Franței, inclusiv asupra forței naționale franceze de descurajare". „Credem, a spus Debre, că in exterior nu se poate imagina că Franța se va servi de armele sale nucleare, cu riscul de a provoca moartea a milioane de francezi, pentru securitatea vreunei țări străine ; apărarea se bazează în primul rînd pe sentimentul patriotic și spiritul de apărare".
Să înceteze actele de agresiune 

ale rasiștilor rhodesieni 
împotriva Mozambicului!

Cu sentimente de vie îngrijorare poporului Zimbabwe, dar și un bas-
ți profundă indignare, opinia publi
că din țara noastră, alături de opinia 
publică internațională a luat cunoș
tință de noile acte agresive comise 
de regimul rasist rhodesian pe teri
toriul și împotriva Republicii Popu
lare Mozambic — stat liber și su
veran — acte care contravin oricăror 
norme și principii ale dreptului și le
galității internaționale. Așa după cum 
s-a relatat, in perioada 29 noiembrie 
— 9 decembrie aviația militară a re
gimului de la Salisbury a pătruns a- 
dinc, in repetate rînduri, pe terito
riul Mozambicului bombardind obiec
tive economice civile și zone popu
late din provinciile Gaza, Tete și So- 
fala. In urma raidurilor piraterești 
ale aviației rasiștilor, care a utilizat 
bombe cu napalm, au fost ucise 
26 de persoane din rindul populației 
civile, iar alte 73 au fost rănite.

Aceste noi acte criminale împo
triva Mozambicului nu reprezintă 
acțiuni intimplătoate. Ele se înscriu 
în șirul lung de provocări continue 
și incursiuni militare contra statelor 
vecine, de incălcări ale frontierelor 
și violări ale independenței și su
veranității lor naționale. De altfel, 
întreaga existență a regimului rasist 
minoritar rhodesian, al lui lan 
Smith, care a preluat in mod frau
dulos puterea in urmă cu 13 ani, prin 
proclamarea unilaterală a așa-zisei 
„independențe" a Rhodesiei, a fost și 
continuă să fie însoțită de asemenea 
acte provocatoare la adresa statelor 
vecine. Evidențiind, odată mai mult, 
caracterul deosebit de periculos al 
regimului de la Salisbury, al politicii 
profund reacționare pe care acesta 
o promovează, noile acte de sama
volnicie împotriva Mozambicului a- 
rată că rasiștii rhodesieni constituie 
nu numai un factor de împilare al

tion al agresiunii împotriva popoare
lor africane libere, un primejdios, 
focar de tensiune și conflicte, cu im
plicații din cele mai- serioase asupra 
ansamblului vieții internaționale.

Este semnificativ faptul că aseme
nea acțiuni criminale, care s-au in-' 
mulțit și au crescut in intensitate in 
ultimul timp, au loc in condițiile în 
care rasiștii sint tot mai încolțiți pe 
plan intern, cind patrioții Zimbabwe 
controlează cea mai mare parte din 
teritoriul țării, fapt ce a determinat., 
de altfel, aminarea așa-zisei „trans
ferări a puterii" către elemente afri
cane docile lor ; totodată, crește și 
mai mult izolarea regimului de la Sa
lisbury pe plan internațional. Chiar in 
aceste zile. Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat două rezoluții în 
sprijinul accesului la independență 
al poporului Zimbabwe.

România socialistă, poporul român, 
care au susținut din primul moment 
lupta dreaptă a popoarelor din Afri
ca pentru libertate și neatirnare, 
condamnă și înfierează cu cea mai 
mare energie noile acte agresive în
treprinse de rasiștii rhodesieni îm
potriva Mozambicului. Alături de în
treaga opinie publică mondială po
porul român cere, in mod ferm, să 
se pună capăt fără intîrziere orică
ror uneltiri și atacuri împotriva Mo
zambicului, să fie respectate inde
pendența. suveranitatea și integrita
tea teritorială a acestui stat african. 
Poporul nostru își exprimă convin
gerea că nu este departe ziua cind 
prin acțiunea unită a forțelor liber
tății și independenței, ultimele ră
mășițe ale colonialismului, politica 
odioasă a rasismului și apartheidului 
vor fi definitiv lichidate, iar flamu
rile dezvoltării libere a popoarelor 
vor flutura deasupra întregului con
tinent african.

Reducerea bugetelor 
militare — în interesul 
tuturor popoarelorSingura soluție cu adevărat eficientă pentru diminuarea cursei înarmărilor o constituie reducerea bugetelor militare. Așa cum arată realitățile. chiar menținerea la un nivel procentual constant a cheltuielilor militare înseamnă, in fond, sporirea volumului acestor cheltuieli. Graficul alăturat ilustrează cum cresc in valoare absolută cheltuielile militare la un buget inițial de 50 000 milioane dolari (50 de miliarde), la nivelul anului '960. în condițiile cind pentru nevoile militare se alocă o rată anuală de 10 la sută din bugetul național total. Aparent, ar fi vorba de o „înghețare" a bugetului militar. în realitate, plafonul cheltuielilor militare sporește în valoare absolută, corespunzător sporirii bugetului global, in raport cu creșterea produsului național brut.In condițiile unui ritm aproximativ neschimbat de creștere a unui asemenea buget total inițial de 50 de miliarde, luat cu titlu de exemplu, se poate lesne observa că o cotă-parte constantă de 10 Ia sută pentru cheltuielile militare, departe de a constitui o „înghețare", așa cum ar părea la prima vedere, exprimă, din contră, în cifre absolute, creșteri tot mai mari : 5 000 de milioane, 7 500 de milioane. 12 500 de milioane, 15 000 de milioane dolari etc. Un exemplu care arată, o dată în plus, că singura modalitate eficientă în vederea degrevării uriașei poveri financiare — pentru a nu mai aminti de celelalte aspecte — pe care o reprezintă bugetele militare, rezidă în trecerea la măsuri hotărîte pentru reducerea lor efectivă, pas cu pas. Tocmai în acest sens se înscrie cunoscuta propunere românească de diminuare treptată a bugetelor militare ale statelor, începind cu statele cele mai mari, astfel incit pină in 1985 să se atingă un nivel cu 10—15 Ia sulă mai scăzut decit cel actual — sumele eliberate urmind să fie alocate în interesul dezvoltării tuturor popoarelor, cu precădere progresului țărilor în curs de dezvoltare.

SECRETARUL GENERAL Al PARTIDULUI SOCIALIST
PORTUGHEZ A PRIMIT DELEGAȚIA P. C. R.LISABONA 15 (Agerpres). — Mario Soares, secretar general al Partidului. Socialist Portughez, a primit delegația Partidului Comunist Român, condusă de Virgil Cazacu. membru al Comitetului ■ Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășului Mario Soares i-a fost transmis un călduros salut și cele mai bune urări.Mulțumind. Mario Soares a rugat să se transmită secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un

călduros salut și expresia sentimentelor sale de profund respect și inaltă considerație.In cursul întrevederii s-a procedat la un larg schimb de vederi, sub- linjindu-se bunele raporturi existente între P.C.R. și P.S.P. și expri- mîndu-se de ambele părți dorința și convingerea că acestea se vor dez-- volta în continuare în interesul reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale.La întilnire au participat Rui Mateus, secretar național al Partidului Socialist, precum și ambasadorul României la Lisabona, Marin Iliescu.

c. A. E. R.

Schimb de păreri privind 
problema restructurării 

relațiilor economice 
internaționaleMOSCOVA 15 (Agerpres). — In zilele de 13 si 14 decembrie 1978, la Moscova a avut loc o consfătuire a reprezentanților ministerelor afacerilor externe si ministerelor comerțului exterior din țările membre ale C.A.E.R.. in cadrul căreia s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la restructurarea relațiilor economice internaționale pe baze echitabile, de egalitate în drepturi si avantaj reciproc. cu privire la edificarea noii ordini economice internaționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI BAHREIN

Alteței Sale Șeic ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein MANAMACu prilejul Zilei naționale a Statului Bahrein, vă adresez calde felicitări, împreună cu urări cordiale de sănătate și fericire personală, de. progres continuu și prosperitate poporului țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

În legdturâ cu negocierile de pace
egipteano-israelieneCAIRO 15 (Agerpres). — Un comunicat oficial al Ministerului e- giptean de Externe, difuzat de agenția M.E.N. și reluat de France Presse, relevă că în negocierile egipteano- israeliene privind încheierea unui tratat de pace „Egiptul dorește • să se facă o legătură Intre tratatul de pace și viitorul Cisiordaniei și ăl Gâzei". „Poziția Egiptului este dictată de principiile și politica sa privind drepturile poporului palestinian și viitorul teritoriilor Cisiordania și Gaza, chiar dacă retrocedarea Si- naiului și a petrolului său ar reprezenta un avantaj pentru Egipt". Statele Unite „sint solidare cu poziția egipteană". „Egiptul este legat de țările arabe prin apărarea comună. iar angajamentele sale arabe au prioritate față de orice alte angajamente" . — se precizează în comunicat.Comunicatul afirmă, totodată, necesitatea „începerii negocierilor a- supra Cisiordaniei și Gâzei la o lună după semnarea tratatului de pace; organizarea de alegeri în aceste teritorii înainte de sfîrșitul anului 1979; crearea imediat după alegeri a unui consiliu palestinian, încetarea administrației militare, retragerea forțelor israeliene pe pozițiile prestabilite și schimburi de ambasadori între Egipt și Israel".„Schimbul de scrisori propus de Egipt cu acordul Statelor Unite are aceeași valoare ca și tratatul de pace la care vor fi anexate; aceste scrisori trebuie să se refere la Gaza și Cisiordania, precum și la schimbul de reprezentanțe diplomatice". „E- giptul insistă ca acestea să fie perfectate după stabilirea autonomiei în Gaza și Cisiordania" — precizează comunicatul egiptean.TEL AVIV 15 (Agerpres). — La încheierea ședinței extraordinare de vineri a cabinetului israelian. primul ministru. Menahem Begin, a anunțat că guvernul Israelului respinge cererile egiptene de modificare a proiectului tratatului de pace negociat la Washington.Premierul israelian a dat citire unui comunicat guvernamental în .a ă

care se precizează că „guvernul este gata să semneze imediat proiectul dc tratat de pace aprobat de el la 11 noiembrie 1978". Se adaugă însă că, „in cursul contactelor care au avut loc săptămîna aceasta, prin intermediul Statelor Unite, Israelul a fost confruntat cu unele cerințe care sint noi și care nu au fost cuprinse in acordurile de la Camp David". Aceste cerințe sint : aminarea stabilirii de relații diplomatice intre Israel și Egipt pină după instalarea autoguvernării pe malul apusean al Iordanului și în sectorul Gaza ; o revizuire a tratatului de pace în decurs de cinci ani ; o modificare a unei prevederi care conferă prioritate acestui tratat asupra angajamentelor egiptene anterioare asumate față de statele arabe ; fixarea unei date pentru crearea unor organe autonome în zonele ocupate.„Guvernul israelian. a spus Begin, respinge poziția americană și modul său de a interpreta propunerile egiptene. Guvernul . israelian este totuși gata să revizuiască textul scrisorii care însoțește tratatul și care precizează condițiile instaurării autonomiei".Răspunzînd la întrebările ziariștilor. , Menahem Begin a precizat că Israelul este dispus să continue negocierile pină la realizarea unui acord.WASHINGTON 15 (Agerpres). — Referindu-se la situația intervenită în cadrul negocierilor egipteano- israeliene, purtătorul de cuvint al Casei Albe, Jody Powel, a apreciat că acum „totul depinde de guvernul israelian". Președintele Sadat — a evidențiat el — a dat dovadă de suplețea necesară.Pe de altă parte, purtătorul de cu- vint al Departamentului de Stat, ’Hodding Carter, a declarat că Statele Unite ar dori în prezent „o pauză" in negocierea tratatului de pace între Egipt și Israel. Nu este vorba de o „ruptură". Această pauză „va da fiecărei părți prilejul de' a reflecta la noile poziții ale partenerilor și de a decide cum dorește să continue negocierile", a precizat el.■#k'. x- ,

R. S. F. Iugoslavia

Măsuri pentru reducerea 
consumului de energieBELGRAD 15 (Agerpres). — Consiliul Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia a examinat. în cadrul unei ședințe speciale, situația energetică din țară și măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea funcționării cit mai normale a sistemului energetic în actualele condiții dificile în ce privește energia și pentru aprovizionarea cit mai normală a consumatorilor — transmite agenția Taniug. Agenția iugoslavă de știri relevă că, la începutul lunii decembrie, datorită condițiilor hidrologice deosebit de nefavorabile din ultimul trimestru al acestui an, creșterii foarte mari a consumului de energie electrică și răminerilor in urmă în construirea și darea în funcțiune a unor noi capacități de producție electroenergetice s-a înregistrat un decalaj între cererile de consum și posibilitățile de producție a energiei electrice.Consiliul Executiv Federal a recomandat tuturor republicilor și provinciilor. precum și organizațiilor din domeniul energetic să continue acțiunea de economisire și reducere a consumului de energie electrică. Totodată, s-a hotărît să fie luate o serie de .măsuri pentru asigurarea producției maxime în toate termocentralele și minele de cărbune, pentru folosirea rațională a rezervelor disponibile din lacurile de acumulare ale hidrocentralelor, pentru accelerarea construcțiilor și darea în funcțiune a noilor capacități electroenergetice etc.
Instalarea oficială 

a președintelui 
ZambteiLUSAKA 15 (Agerpres). — In cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc la Lusaka. Kenneth David Kaunda a depus jurămîntul în calitate de președinte al Zambiei. pe următorii cinci ani.

W W

agențiile de presă transmit:
Primirea de către pre

ședintele R. P. Angola a 
ambasadorului român. Ag0~ stinho Neto, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, a primit pe Ion Moraru. ambasadorul Republicii Socialiste România la Luanda. Cu acest prilej, au fost abordate probleme referitoare la dezvoltarea relațiilor bilaterale, in principal pe planul schimburilor comerciale și al cooperării economice dintre România și Angola.

Convorbiri româno-fin- 
landOZO Ministrul de externe și al comerțului exterior al Finlandei, Paavo Vayrynen, l-a primit, vineri, la Helsinki, pe tovarășul Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România. Au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și o serie de probleme de interes comun ale actualității internaționale. A fost evi

dențiată. totodată, evoluția pozitivă, pe multiple planuri, a relațiilor ro- mâno-finlandeze. La întrevederi a participat ambasadorul țării noastre la Helsinki, Maria Stănescu.
Alături de forțele patrio

tice Zimbabwe. Justin Nycka’ unul din cei mai renumiți ziariști africani din Rhodesia, corespondent al B.B.C.. al ziarelor britanice „Observer" și jGuardian". al postului „Radio France", a hotărit să se alăture forțelor patriotice Zimbabwe, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Maputo, el a arătat că se află alături de unitățile Armatei naționale de eliberare Zimbabwe (Zanlă) de patru luni, perioadă in care a avut posibilitatea să străbată întreg teritoriul rhodesian și să cunoască nemijlocit viața și lupta forțelor patriotice. Justin Nyoka a menționat că in Rhodesia se află între 10 000 și 15 000 membri ai Zanla. Lupta forțelor patriotice Zimbabwe se extinde neîncetat. Orașul Salisbury, capitala țării, poate fi complet încercuit de patrioți peste

cîteva luni — a spus ziaristul african.
Moțiunea de încredere în guvernul britanic, prezentata de premierul Callaghan in Camera Comunelor. după înfrîngerile suferite in cadrul dezbaterilor pe marginea sancțiunilor propuse de cabinet împotriva firmelor ce încalcă „plafonul" de cinci la sută stabilit pentru creșterea salariilor, a fost aprobată cu 300 voturi pentru și 290 împotrivă.
Populația Indieieste in pfe- zent. potrivit datelor statistice, de 634 200 000 locuitori.
A încetat din viață Salva- dor de Madariaga, unul dintre cei mai valoroși scriitori spanioli contemporani. în virstă de 92 de ani. El a părăsit Spania în 1936, la începutul războiului civil, și nu a revenit in patrie decit după moartea dictatorului Franco. Intre lucrările scrise in cei peste 40 de ani trăiți departe de țară se număra „Geniul Spaniei", „îndrumar pentru a citi Don Quijo- te“ ș.a.

Cheltuielile militare cresc în valoare absolută, chiar dacă 
ponderea lor în bugetul total se menține constantă 

Valoarea bugetului militar (în milioane dolari)
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Nivelul cheltuielilor bugetare totale (în milioane dolari)
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Desen de T. ISPAS

Stat insular, cu o suprafață de 588 kmp și o populație de 220 000 locuitori. Ba- hreinul a înregistrat în anii care au urmat proclamării independenței (16 decembrie 1971) o serie de realizări importante pe linia dezvoltării econo- mico-sociale. valorifi- cind Îndeosebi principala bogăție națională — petrolul., încasările provenite din vinza- rea acestei bogății, re- prezentînd 82 la sută din totalul venitului național, sint utilizate pe scară largă atit pentru dezvoltarea u- nei puternice baze de prelucrare a țițeiului (rafinăria de la Awalu

cu o capacitate de 15 milioane tone anual, fiind cea mai mare din Orientul Mijlociu), cit și pentru diversificarea economiei. în ultimii ani, în Bahrein au luat ființă o uzină de aluminiu, o u- zină de desalinizare a apei de mare, un doc uscat capabil să primească tancuri petroliere de pină la 500 000 tone, întreprinderi textile și de mase plastice etc. Cel mai important obiectiv al perioadei următoare il constituie, fără îndoială. podul în lungime de 25 km care va lega principala insulă a tării cu regiunile de est ale Arabiei Saudite.

Animat de sentimente de prietenie și solidaritate fată de popoarele arabe, poporul român urmărește cu interes realizările obținute de poporul Bahrainului pe linia dezvoltării economice și a consolidării independenței. Intre Republica Socialistă România și Bahrein s-au statornicit relații de co* laborare întemeiate pe deplina egalitate în drepturi și avantajul reciproc, evoluția lor pozitivă corespunzînd intereselor ambelor țări și popoare, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
SOFIA

încheierea conferinței internaționale cu tema „Construcția
, II ” I

socialismului si comunismului si evoluția mondiala• « «SOFIA 15 (Agerpres). — Vineri s-au încheiat lucrările conferinței teoretice „Construcția socialismului și comunismului și evoluția mondială", organizată de P.C. Bulgar împreună cu colegiul de redacție al revistei „Probleme ale păcii și socialismului".
Seara. C.C. al P.C. Bulgar a oferit un spectacol festiv și o recepție.Au participat Todor Jivkov și alți conducători de partid și de stat bulgari, delegațiile prezente la conferință.

Declarația președintelui Boliviei 
referitoare la posibilitatea ca partidul 

comunist să facă parte din guvernLA PAZ 15 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Sucre, șeful statului bolivian, David Padilla, a subliniat din nou hotărirea guvernului militar de a respecta termenele fixate pentru revenirea la un guvern civil. El a criticat cercurile care se pronunță pentru aminarea alegerilor generale programate să aibă loc in iulie anul viitor. Referindu-se la campania de presă a cercurilor conservatoare boliviene, în care acestea

vor să acrediteze ideea că răgazul pină la organizarea scrutinului ar fi prea scurt, președintele David Padilla a subliniat că poporul este conștient de necesitatea procesului de democratizare a vieții interne. In același timp, el a reafirmat posibilitatea ca Partidul Comunist din Bolivia să facă parte dintr-un guvern care să rezolve problemele economice, sociale și politice cu care este confruntată țara.
Sprijin luptei de eliberare a popoarelor din 

Africa australăPARIS 15 (Agerpres). — La Paris a luat sfirsit cea de-a doua sesiune a Comitetului pentru continuarea activității Conferinței mondiale împotriva apartheidului, rasismului și colonialismului în Africa australă. La lucrări au participat delegații din 35 de țări, reprezentanți ai mișcărilor de eliberare din Africa australă, reprezentanți ai O.N.U., UNESCO, ai altor organizații.

Comitetul a adoptat un apel adresat opiniei publice in care se precizează că lupta popoarelor din Africa australă împotriva regimurilor rasiste a intrat în stadiul decisiv. Partici- pantii au chemat la intensificarea sprijinului material si politic pentru mișcările de eliberare națională, la acțiuni vizind izolarea regimurilor rasiste din Africa australă in domeniile economic, politic, diplomatic, cultural.
Pe Sena și pe Dunăre, 
reflexe ale prietenieiDincolo de zidurile impozantei clădiri de pe Qtiai d'Orsay in. care se elaborează și se pune in practică politica externă a Franței. Sena iși urmează cursul, imperturbabilă ca însăși istoria. Istorie care consemnează și tradiția îndelungată și generoasă a unor relații de prietenie și colaborare intre România și sora ei de gintă latină — Franța. Relații despre care ne vorbește gazda noastră, domnul J. P. Beauchataud. subdirector pentru Europa Orientală în Ministerul Afacerilor Externe : „Există o ve

che tradiție a bunelor relații dintre 
Franța și Ro
mania. Și este 
îmbucurător să 
constatăm că 
dezvoltarea a- 
cestor relații se 
află acum la un 
punct ridicat. 
Purtăm un foar
te intens dialog cu România. Un dia
log politic important pentru aprofun
darea procesului de destindere in 
viața internațională. Sînlem țări cu 
opțiuni politice interne diferite dar 
atașate acelorași principii de poli
tică externă : dialogul internațional 
liber, respectarea suveranității fie
cărei țări, relații de colaborare cu 
toate țările lumii, acțiuni eficiente 
pentru dezarmare, destindere și 
pace".Voind să sublinieze rodnicia dialogului franco-român, purtat tocmai in virtutea principiilor comune la care s-a referit, interlocutorul evocă schimbul de- vizite 'a nivel înalt și multiple alte contacte dintre cele două țări, efectuate in ultimii zece ani, din cațe au rezultat raporturi de colaborare pe cele mai diverse planuri, intre care cel economic ocupă locul preponderent, și se referă in continuare la impulsul important pe care il vor da acestor raporturi apropiata vizită in țara noastră a președintelui Valery Giscard d'Estaing, convorbirile pe care le va avea cu președintele Nicolae Ceaușescu. Aprecieri cărora li se adaugă cuvinte de caldă prețuire la adresa politicii înțelepte de pace și colaborare a președintelui român, care a adus „un suflu nou" in viața internațională....A doua zi de dimineață străbateam una din marile artere de circulație ale Parisului, către localitatea Flins din apropiere, acolo unde .se află una dintre cele 11 mari uzine ale grupului ..Renault". După o jumătate de oră ne aflăm în ceea ce s-ar putea numi o uzină- oraș, așezată pe malul Senei (de care se folosește pentru a-și transporta materialele și produsele finite).

însemnări de călătorie 
din Franța

Sintem primiți cu prietenie (venim din țara in care de zece ani se fa- \ brică automobilul „Dacia" — licență „Renault" și în care se pregătește diversificarea gamei de autoturisme tot prin colaborare cu aceeași firmă. Străbatem, de-a lungul liniilor tehnologice, o mare parte din cei 2 370 000 mp ai uzinei și asistăm astfel la impresionantul spectacol industrial al nașterii unui automobil (se fabrică aici 1 700 de mașini „Renault-5" și „Renault-18” pe zi). Un drum lung — de la imensele prese de ambutisaj unde foile de tablă capătă, doar in citeva secunde. eleganta formă a carcasei de automobil, trecind apoi de-a lungul ingenioaselor benzi și utilaje care întregesc succesiv structura unui automobil și pină la montajul mecanic, la capătul căruia șoferii de încercare abia prididesc să urce la volanul noilor mașini și să străbată cu ele cele două ture de pistă.In tot acest „spectacol industrial" personajul principal nu este omul, ci imensa masă de mecanisme dirijate cibernetic. Omul execută operații auxiliare doar acolo unde mașinile încă n-au putut să-I „concureze". Lucrează, totuși, aici 20 000 de oameni. In tot grupul „Renault", minus filialele, 106 000 de persoane. Ni se explică, în final, ceea ce văzusem și în țară, anume că, in parte, toate acestea există și la Pitești și că noua linie, pentru noul tip de „Dacia", nu se va deosebi cu nimic de ceea ce am văzut aici.O experiență similară aveam să cunoaștem, după alte două zile, la uzinele „Citroăn", din a căror cooperare. cu industria noastră se vor naște automobilele „Oltcit"....Secvențe „pe viu" care îți dau sentimentul că distanțele dispar. Gazdele înconjoară vizitatorii din România cu acea prietenie și familiaritate izvorite din conștiința construirii împreună a unor obiective importante, de pe urma cărora viața a demonstrat că și unii și alții au de ciștigat, statornicindu-se astfel între ei încrederea și apropierea.Drumul de întoarcere șerpuiește, din nou, de-a lungul Senei. Apele fluviului, cu luciri metalice, ne duc cu gîndul la Dunărea de-acasă. Parcă lucirile apei poartă reflexul unor sentimente ale prieteniei în- tr-o îmbrățișare peste spații și timp, cu generosul nostru fluviu.
Mihai CARANFIL
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