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Sub președinția 

tovarașulid Nicolae Ceaușescu 

Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului National al Oamenilor Muncii

Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

La 19 decembrie, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, s-au 
desfășurat lucrările ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
proiectul de lege privind formarea, pla
nificarea, destinația și vărsarea beneficii
lor, completat cu propunerile făcute în 
timpul dezbaterilor publice și analizelor 
efectuate de ministere, organe centrale și 
locale, centrale industriale, întreprinderi, 
cooperative agricole de producție, unități 
ale cooperației meșteșugărești și de con
sum.

De asemenea, Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat proiectul legii învățămîntu- 
lui cu îmbunătățirile aduse în urma dezba
terii publice și analizelor ce au avut loc 
cu întregul personal didactic și activul or
ganizațiilor de copii și tineret.

Au fost, de asemenea, aprobate propu
nerile de îmbunătățire a proiectului Co
dului vamal al Republicii Socialiste Româ
nia supus în prealabil dezbaterii organe
lor colective de conducere ale ministere
lor, altor organe centrale, centralelor și 
întreprinderilor cu activitate în domeniul 
comerțului exterior.

Apreciind deosebita importanță a dis
cutării cu masele largi de oameni ai mun
cii a acestor proiecte de legi, Comitetul 
Politic Executiv a hotărît să fie supuse spre 
legiferare Marii Adunări Naționale.

Luînd în dezbatere raportul privind evo
luția prețurilor și tarifelor în perioada 1 
ianuarie —• 30 septembrie 19/8, Comite
tul Politic Executiv a constatat că acestea 
s-au situat la un nivel apropiat de limita 
inferioară planificată pentru anul în curs. 
Comparativ cu anul 1975, indicele prețu
rilor cu amănuntul și al tarifelor realizat 
în primele nouă luni ale anului în curs a 
fost de 103,2 la sută, față de 103,7—104,3 
la sută cît s-a prevăzut în cincinal pen
tru anul 1978. Aceasta demonstrează că 
dezvoltarea economico-șocială a~ țării 
noastre are loc în condițiile asigurării e- 
chilibrului financiar și monetar, ale unei 
circulații bănești sănătoase, ale ridicării 
continue și efective a nivelului de trai al 
poporului.

în conformitate cu prevederile planului 
cincinal — care stabilește ca indicele pre
țurilor cu amănuntul și tarifelor să fie la 
sfîrșitul anului 1980 de 105—106 la sută — 
în cursul anului viitor urmează să se a- 
plice majorări de prețuri și la unele pro
duse pentru copii în vederea rentabiliză
rii acestor produse. Pentru ca majorările 
respective să nu se reflecte negativ asupra 
familiilor cu mai mulți copii, Comitetul 
Politic Executiv a hotărît să fie sporită cu 
10 lei alocația de stat lunară pentru fie
care copil — ceea ce la nivelul unui an 
reprezintă suma de 480—500 milioane lei 
— asigurîndu-se astfel acoperirea inte
grală a acestor majorări de prețuri. Ținînd 
seamă de faptul că prevederile din Bu
getul de stat pentru cheltuieli militare pe 
anul viitor sînt mult superioare celor din 
anul 1978, fondurile necesare majorării 
alocației de stat pentru copii vor fi asigu
rate prin reducerea cheltuielilor militare. 
Această măsură nu va afecta dotarea co
respunzătoare a forțelor noastre armate, 
întărirea capacității lor de luptă, asigura
rea condițiilor necesare apărării patriei, 
independenței și suveranității ei.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri care asigură ca prețurile să evolueze, 
în continuare, în cadrul limitelor planifi
cate, astfel încît rezultatele obținute în 
toate sferele economiei naționale să se 
reflecte și în viitor în ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și spiritual al oa
menilor muncii. Totodată, Comitetul Poli
tic Executiv a cerut organelor economice 
și financiare să acționeze cu toată fermi
tatea pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor și serviciilor către popu
lație, pentru diversificarea sortimentelor 
și aprovizionarea ritmică cu produse ali
mentare și industriale, respectîndu-se cu 
strictețe Legea privind stabilirea și aplica
rea prețurilor și tarifelor. De asemenea, 
s-a cerut ca, în cadrul acțiunilor întreprin
se pentru rentabilizarea tuturor sectoare
lor de activitate, să se ia noi măsuri pen
tru diminuarea consumurilor de materii 
prime și materiale, de combustibil și ener
gie electrică, ținîndu-se mai ales cont că 
o parte importantă din acestea provin din 
import, iar pe piața externă se înregis
trează creșteri continue de crețuri la ener
gie, materiale, produse de bază.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ma
jorarea pensiilor pentru marii mutilați de 
război, astfel încît pensia cea mai mică a 
acestei categorii de pensionari va fi ridi
cată la 1 400 lei. De asemenea, s-a hotă
rît majorarea pensiilor pentru invalizii de 
război de gradul I, pensia cea mai mică a 
acestei categorii urmînd să fie de 1 250 
lei. Au fost sporite, de asemenea, indem
nizațiile pentru însoțitorii marilor mutilați 
de război și ai invalizilor de război de 
gradul 1 la 500 lei. Prin aceste măsuri se 
asigură o creștere a pensiilor celor două 
categorii de invalizi de război în medie 
cu 52 la sută.

Comitetul Politic Executiv a ascultat un 
raport privind desfășurarea pregătirii 
planului de comerț exterior pe anii 1979— 
1980. Comitetul Politic Executiv a apreciat 
perspectivele largi pe care le deschid pro
tocoalele și contractele încheiate sau în 
curs de definitivare, pe baza cărora se va 
asigura dezvoltarea în continuare a cola
borării economice și tehnico-științifice a 
României cu toate țările socialiste, în in
teresul accelerării dezvoltării economico- 
sociale a fiecărei țări, a înfăptuirii cu 
succes a operei de edificare a noii orîn- 
duiri sociale. Aceasta corespunde întru 
totul orientării consecvente a partidului 
și statului nostru de întărire a prieteniei, 
colaborării și solidarității cu toate țările 
socialiste pe baza principiilor egalității și 
respectului reciproc, al întrajutorării to
vărășești. Comitetul Politic Executiv a a- 
preciat, de asemenea, perspectivele extin
derii colaborării cu țările în curs de dez
voltare, cu celelalte state ale lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, în spiritul 
politicii ferme a României socialiste de 
participare activă la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mondial de 
valori. Comitetul Politic Executiv a relie
fat, totodată, existența unor dificultăți ge
nerate în domeniul comerțului exterior de 
criza economică mondială, de criza de 
materii prime și de energie. Creșterea 
prețurilor la petrol pe piața mondială cu 
circa 15 la sută va crea noi probleme 
complicate în aprovizionarea cu combus
tibil a țării noastre — ca de altfel a tu
turor statelor importatoare de petrol. 
Pornind de la această situație, Comitetul 
Politic Executiv a cerut ministerelor econo
mice, centralelor, întreprinderilor să ac
ționeze cu toată fermitatea pentru redu
cerea continuă a consumului de energie, 
pentru perfecționarea tehnologiilor de 
producție, lichidarea oricărei risipe și in
stituirea unui regim sever de economii, 
pentru ridicarea eficienței întregii activi
tăți economice, astfel încît să se poată a- 
sigura recuperarea cheltuielilor suplimen
tare impuse de creșterea prețurilor petro
lului. De asemenea, Comitetul Politic E- 
xecutiv a indicat Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice Interna
ționale, celorlalte ministere să manifeste 
o preocupare deosebită pentru valorifica
rea la un nivel tot mai înalt a mărfurilor 
românești pe piața mondială, pentru in
tensificarea activității de export și coope
rare econoniică, pentru ridicarea eficien
ței întregului nostru comerț exterior.

în continuarea lucrărilor, a fost exami
nat raportul privind organizarea și desfă
șurarea Festivalului național „Cîntarea 
României**. Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că cea de-a doua etapă a festi
valului — în curs de desfășurare — con
firmă, prin nivelul și diversitatea manifes
tărilor, valoarea politică și educativă a a- 
cestei importante acțiuni, pornită din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Apreciind rezultatele dobîndite pînă 
acum, Comitetul Politic Executiv a reliefat 
și uneie deficiențe în cadrul festivalului, 
indicînd ca în cea de-a doua fază a fes
tivalului să se organizeze mai multe ac
țiuni consacrate dezbaterii și soluționării 
problemelor economice și sociale cu care 
se confruntă fiecare colectiv de muncă, 
educării materialist-științifice a oameni
lor muncii, antrenării mai largi a maselor 
la creația științifică și tehnică, stimulării 
inițiativelor muncitorești. Creația artistică 
trebuie să fie mai mult angajată în rea
lizarea unor opere de înaltă valoare ideo
logică și artistică care să îmbogățească 
în mod real patrimoniul culturii naționale.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a examinat modul în care s-a organi
zat și desfășurat prima ediție a competiți
ei naționale „Daciada", menită să asigure 
dezvoltarea intensă și multilaterală a edu
cației fizice și sportului de masă, atrage

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, a avut loc, marți 
după-amiază, ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

Biroul Executiv a discutat docu
mentele ce vor fi supuse dezbaterii și 
aprobării plenarei Consiliului Națio

nal al Oamenilor Muncii, care va 
avea loc in ziua de 20 decembrie 1978 : 
Raport privind modul cum își desfă
șoară activitatea organele de condu
cere colectivă din centrale industriale 
și întreprinderi ; Raport privind an
gajamentele de depășire a planului 
de producție industrială pe anul 1979 ; 
Plan de acțiune privind organizarea 
și desfășurarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii din perioada 
ianuarie-februarie 1979 ; Propuneri

privind organizarea întrecerii socia
liste pe anul 1979,; Extinderea apli
cării reducerii săptămînii de lucru in 
anul 1979 ; Proiectul de lege privind 
obligația personalului muncitor în
cadrat in funcții de răspundere de a 
declara bunurile de valoare proprie
tate personală : Planul de muncă al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construcții ti 
transporturi pe perioada decembrie 
1978 — decembrie 1979.

rea maselor largi de oameni ai mun
cii la practicarea sistematică a exerciți i- 
lor fizice, sportului și turismului. Por
nind de la realizările obținute la prima e- 
diție, precum și de la neîmplinirile înre
gistrate, Comitetul Politic Executiv a cerut 
organelor pentru educație fizică și sport, 
sindicatelor, organizațiilor de copii și ti
neret, asociațiilor sportive să-și intensifice 
munca de atragere a tineretului, a tuturor 
oamenilor muncii de la orașe și sate la 
practicarea sistematică a exercițiilor fizi
ce, sportului și turismului, de depistare a 
talentelor capabile să ridice pe noi trepte 
sportul românesc de performanță, de cre
are a unor cluburi și baze puternice, ca
pabile să asigure desfășurarea procesului 
de instruire sportivă la nivelul cerințelor 
internaționale actuale. în acest scop, s-au 
stabilit măsuri de îmbunătățire a regula
mentului competiției, precum și o serie 4e 
acțiuni menite să contribuie la organiza
rea, la un nivel superior, a următoarei e- 
diții a „Daciadei".

Comitetul Politic Executiv a discutat 
apoi și aprobat proiectul de Decret pen
tru modificarea Legii nr. 18, din 1968, 
privind controlul provenienței unor bu
nuri ale persoanelor fizice, care nu au 
fost dobîndite în mod licit. Modificările 
aprobate la Legea nr. 18 sînt menite să 
intensifice activitatea pentru prevenirea 
îmbogățirii unor persoane prin mijloace 
ilicite, pentru aplicarea cu fermitate a le
gilor statului, a principiilor eticii și echi
tății socialiste. îmbunătățirile propuse pre
văd, între altele, participarea reprezeh- - ■ 
fanților muncitorilor care lucrează nemij
locit în producție — aleși în adunările 
generale ale oamenilor muncii — la co
misiile de cercetare, precum și la comple
tele de judecată, la toate nivelurile. Tot
odată, pentru îndrumarea și controlul pe 
plan republican al activității organelor 
cărora le revin sarcini în legătură cu de
pistarea și cercetarea cazurilcfr de dobîn- 
dire de bunuri în mod ilicit, s-a hotărît in
stituirea unei comisii centrale conduse de 
președintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale.

Comitetul Politii Executiv a luat în dez
batere și aprobat măsurile privind extin
derea aplicării reducerii săptămînii de lu
cru în anul 1979. Pe baza hotărîrii Confe
rinței Naționale a partidului din decem
brie 1977, în cursul acestui an au benefi
ciat de reducerea săptămînii de lucru un 
număr de 1 371 500 oameni ai muncii, 
ceea ce reprezintă 19,5 la sută din totalul 
personalului muncitor. Comitetul Politic 
Executiv a apreciat activitatea desfășura
tă de organele și organizațiile de partid, 
de consiliile oamenilor muncii din unități
le economice care, potrivit eșalonării a- 
probate de conducerea partidului, au tre
cut la săptămîna redusă de lucru. în ace
lași timp, s-a constatat că un număr de 
unități industriale nu au îndeplinit în în
tregime condițiile stabilite pentru trecerea 
la reducerea săptămînii de lucru. Ținînd 
seama de importanța politică și socială 
deosebită a acestei acțiuni, Comitetul Po
litic Executiv a cerut organelor de condu
cere colectivă ale ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor să treacă mai hotărît la 
aplicarea ansamblului de măsuri prevăzu
te de programul aprobat de Conferința 
Națională a partidului. Pentru anul 1979, 
programul de reducere a duratei săptă
mînii de lucru prevede ca ponderea per
sonalului muncitor care va beneficia de 
timp de muncă redus să ajungă la 55—60 
la sută din totalul personalului, încadrin- 
du-se în limitele stabilite de Conferința 
Națională a P.C.R. La elaborarea progra
melor de reducere a săptămînii de lucru 
pentru anul viitor, s-a acordat și de data 
aceasta prioritate ramurilor și sectoarelor 
în care lucrează un număr însemnat de 
femei, precum și celor în care sînt condi
ții mai grele de muncă. Se impune adop
tarea măsurilor politico-organizatorice 
necesare pentru ca toate întreprinderile 
să respecte criteriile obligatorii pentru a- 
cordarea zilei libere — în primul rind 
îndeplinirea planului la toți indicatorii.

★

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o în țara noastră, între 5 
și 7 decembrie, președintele Consiliului 
(Continuare în pag. a V-a)

înainte de a croi metalul, o discuție între specialiști șl muncitori asupra soluției optime de debitare este bine- 
venitâ — așa cum se poate vedea și din imaginea fotograficâ luată in secția cazangerie a întreprinderii de utilai 

chimic „Grivița roșie" din Capitală

CREȘTE PRODUCȚIA DE METAL
...TREBUIE SĂ CREASCĂ

Șl NIVELUL VALORIFICĂRII
O știre recentă anunță că la Galați 

s-au produs, in acest an, 5 milioane 
tone de oțel — cel mai înalt nivel 
de producție realizat de un combinat 
siderurgic românesc. Un eveniment 
notabil din vastul bilanț al muncii, 
acum la sfirșit de an, un eveniment 
ca multe altele cu care ne-am obiș
nuit in anii construcției socialiste. 
Marcăm acest moment jubiliar in 
viata colectivului gălățean cu gindul 
Ia marile izbînzi ale siderurgiei ro
mânești. izbînzi care trasează, cu tă
ria otelului, dimensiunile și forța 
unei ramuri de bază, de înalt dina
mism din economia noastră. Și nu 
putem să nu ne mărturisim senti
mentele de mîndrie, aflînd că astăzi 
România se numără printre țările 
lumii cu o siderurgie dezvoltată : 
producția de oțel pe un locuitor este 
egală cu cea realizată, in prezent, de 
țări cu tradiție — Anglia. Italia, 
Franța ș.a. Este unul din roadele de 
preț ale politicii consecvente a parti
dului de industrializare socialistă a 
țării.

Producem metal mult și cu fiecare 
an producem din ce in ce mai mult. 
Industria noastră, întreaga economie 
au nevoie de metal din ce în ce mai 
mult pentru înfăptuirea mobilizatoa
relor programe de dezvoltare stabili
te de partid. Și cum bine se știe, 
milioanele de tone de fontă, oțel și 
laminate ce se plămădesc an de an 
în vetrele noastre siderurgice recla
mă un efort economic deosebit. Pro
ducția de metal înseamnă, în primul 
rind. investiții, zeci și zeci de mi
liarde de lei investiții pentru înălța
rea combinatelor siderurgice ; în
seamnă apreciabile consumuri de 
energie și combustibil, înseamnă con
sum de valută — în bună parte ma
teria primă fiind procurată din im
port. Dar. odată produs, metalul în
seamnă avuție. O mare avuție pe 
care trebuie, este absolut necesar, să 
o prețuim și s-o utilizăm rational și 
superior, avind în vedere uriașul 
efort tehnic, material și uman pe 
care-1 încorporează.

Esențial este, deci, ca neslăbit, con
comitent cu asigurarea economiei cu 
metal mai mult și mai bun. să fa
cem totul, de Ia furnalist și oțelar, 
la strungar și forjor și pină la omul 
de la planșetă pentru a-i smulge me
talului plămădit cu trudă toate ca
ratele bogăției in stare să le dea ; 
să acționăm pretutindeni, ferm, cu 
înaltă responsabilitate muncitorească 
și civică împotriva risipei de metal, 
să valorificăm. în folosul economiei, 
al nostru, al tuturor, fiecare gram de 
metal. Credem că nu exagerăm cu 
nimic dacă afirmăm că, practic, nu 
există unitate producătoare de metal 
sau unitate beneficiară care să poată

afirma că au fost epuizate toate po
sibilitățile de valorificare înaltă a 
metalului. Dimpotrivă, putem spune 
că in marea majoritate a acestor u- 
nități sînt încă mari posibilități în 
această privință. Pornind tocmai de 
la această realitate și ținînd seama 
de cererile mereu crescînde de metal 
ale economiei, conducerea partidului 
situează permanent în centrul aten
ției organizațiilor de partid, a colec
tivelor de oameni ai muncii sarcina 
gospodăririi cu maximă' grijă a me
talului.

Cum răspund acestei cerințe, în 
primul rind, cei care plămădesc me
talul, cei care îi știu, mai bine ca 
oricine, adevăratul preț al eforturilor 
cu care se naște fiecare tonă de otel 
sau laminat ? Pe bună dreptate s-au 
spus și se spun foarte multe lucruri 
frumoase despre pasiunea, priceperea 
și dăruirea cu care își onorează side- 
rurgiștii țării sarcinile din ce în ce 
mai complexe ce le stau în față. 
Producției mari de oțel și laminate 
i se adaugă, îndeosebi începînd cu 
acest cincinal, înalte exigente calita

tive, crescînd simțitor ponderea ote
lurilor aliate și înalt aliate. Tocma- 
acest puternic avans al calității trt 
buie să îndemne Ia căutări mai stă 
ruitoare și mai eficiente pentru gos
podărirea cu grijă a fiecărei teme, a 
fiecărui gram. Or, ce ne spune sta
tistica despre modul în care este pre
țuit metalul de către producătorii în
șiși ? în prezent, din 1 000 000 de 
tone de otel scoatem circa 
810 000—820 000 tone de laminate. 
Restul, de aproape 200 000 tone ? Se 
reciclează. Mai precis, se trimite la 
retopit. Iar acest retur al otelului ăe 
la laminoare la cuptoare costă ; costă 
mult — aproape 200 mii tone combus
tibil conventional și cîteva mii are de 
manoperă ! Aceasta, la un singur mi
lion de tone de otel. Dar la cele 13,7 
milioane de tone cit vom produce anul 
viitor ? Calculați singuri și vă veți 
convinge de dimensiunile impresio-

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a IU-a)

Gîndul sătenilor despre 
viitorul lor oraș

IN ziarul DE AZI:

• RUBRICILE NOAS
TRE : Viața de partid ; 
Contraste ; Faptul di
vers ; Carnet plastic ; 
Cronica filmului ; Din 
țările socialiste; Sport;

De pretutindeni.

Sascut, în județul 
Bacău... Lume pe stra
dă, bărbați și femei, 
case îngrijite, grămezi 
de frunze fumegă prin 
curți, ceața ușoară a 
dimineții, o negură pe 
zare, un mesaj al ier
nii, un semn din vii
torul apropiat, mirosul 
puternic al sfeclei de 
zahăr, un tractor, din 
partea opusă, o căruță 
cu roți mari de ca
mion, două vase de 
lemn, pîntecoase, înal
te, mai scund dșcit 
ele, în picioare în co
șul căruței, omul mină 
fără grabă caii, o 
dacie claxonează în
delung, între ea și ca
mionul cu prelată care 
apare brusc se strecoa
ră un motociclist cu 
cască roșie, neveste 
gureșe (nu le aud, dar 
le văd cum dau din 
gură) cu sacoșe pline 
ies pe ușa magazinu
lui.

Caut să înțeleg a- 
ceastă lume de dimi
neață. Teribilă trecere, 
simplul coexistă cu fa
bulosul. ordinea se in
stalează încet, se poa
te spune că se vede 
mai degrabă din viitor 
decît de acum și din 
locul unde stau eu. Să 
nu te pripești, să vezi 
schimbarea in formele 
ei reale, firească dar 
deloc ușoară. Să eviți 
adjectivele, confuziile, 
prejudecățile. Folosesc 
experiența mea și a 
altora. Umblu, citesc. 
Mulți dintre noi scriem

despre asta, ne găsim 
reciproc cusururi, fie
care adaugă ceva, re
petă, cu sau fără voia 
lui, o idee, o întimpla- 
re. Este chiar lumea 
care ia naștere sub 
ochii noștri. Romane, 
reportaje. Citi ochi, 
atîtea feluri de a ve
dea realitatea curgă
toare. Unul dintr-o 
mie găsește numitorul

reportaj de
George BĂLĂIȚA

comun, adevărul unei 
clipe. Acela are o șan
să in plus. Totul e să 
nu rămîi pasiv, să 
exiști in mișcarea asta 
uriașă. Rece, detașat, 
emotiv, nostalgic, ire
versibil să înaintezi 
pe drumul tău, cit, 
cum, pînă unde poți. 
Nimic să nu-ți rămînă 
străin din ce vezi și 
auzi. Nimic mai ispiti
tor pentru romancier, 
pentru ziarist decit a- 
ceastă magmă din care 
se plăsmuiește omul, 
un alt om. Cum este, 
cum va fi el ? El vine 
din viitor dar vine și 
din trecut, mult din 
trecut. A trăit la tară, 
a lucrat pămîntul și 
iată-1, treptat, înțele- 
gind mai greu dar ac- 
tionînd instinctiv, ti
neri și bătrîni intrind 
în altă viață, schim-

bîndu-se. Altă casă. 
Alte unelte. Alte cu
vinte. Iar copiii cresc 
altfel, da, aici se vede 
ceva mai limpede. Se 
deosebesc de noi mai 
mult, mai brutal decît 
noi, la timpul nostru, 
de părinți, nu ? Alt 
aluat ? Cine știe ! Să-i 
așteptăm, să-i cunoaș
tem cit mai bine, să 
aflăm de la ei lucruri 
pe care încă nu le 
știm... Oare am drep
tate, tovarășe primar ?

Primarul Vasile Pe- 
trache din Sascut este 
al doilea om cu care 
stau de vorbă in dimi
neața asta. Primăria 
este o casă obișnuită, 
puține încăperi, mai 
puțin arătoasă decit 
multe case ale oame
nilor din comună. Se 
cuvine ca orașul, viito
rul oraș să aibă edi
ficii publice mai im
punătoare ? E impor
tant ? Dacă orașul în
seamnă cu adevărat 
creștere, transforma
re, altceva, dacă totul 
s-a întîmplat firesc și 
nu numai în decret, 
atunci se cuvine ca și 
primăria să cuprindă 
creșterea asta. Ca și 
un om cu familia lui. 
Crește familia. Crește 
ciștigul Iui. își face o 
casă mai mare, mai 
cuprinzătoare. Orașul! 
Firește, nu spui : să 
fie oraș și orașul s-a 
făcut 1 Nu spui. îl faci,
(Continuare 
in pag. a Il-a)
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Zilele trecute, Cei care urcau 
spre Poiana Brașov n-au putut 
sd nu admire un fapt vrednic de 
toată lauda : lucrători forestieri, 
tnotind prin nămeți, luptau de 
tor să despresureze arborii ți
neți — pini și molizi — culcați 
la pămint sub greutatea zăpezii 
căzută din belșug in ajun.

Lăudabilă această inițiativă a 
Inspectoratului silvie al județu
lui Brasov. E o mină de ajutor 
întinsă pădurii In momentele ei 
mai dificile. Valoarea gestului 
sporește cu atlt mai mult, cu cit, 
chiar in aceste zile, oameni 
iresponsabili pun capăt, pe a- 
locuri, viețti unor brazi tineri pe 
care ii vină.
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Tradiționala urare „La multi 
ani“ se adresează nu numai da 
revetion, ci și in reuniuni sărbă
torești, cum a fost aceea care a 
avut loc la întreprinderea de 
articole metalice pentru mobilă 
și binale din Arad. Deunăzi, in
tr-un cadru festiv, au fost în
conjurați cu aleasă cinstire cei 
13 veterani care au împlinit 25 
de ani de activitate neîntreruptă 
în întreprindere. O frumoasă 
tradiție, ca însăși frumusețea 
muncii. Printre ei se aflau mais
trul Ilie Berar, sculerii N. Scha- 
berger, Ladislau Molnar, lăcătu
șii Rozalia Levay și loan Tămaș. 
Români, maghiari, germani. Co
legii de muncă le-au adresat 
cele mai calde urări, la care 
adaugă acum și ale noastre.

se

t Se caută

I
I
I

vagon
Sjon nu-i un ac. Și

'upă cum am mai scris 
•a nifaslră — cite un 

her de. îa cazul nos- 
trba de vagonul cu 

13-69-822138 expe- 
■’ a de mărfuri Galați 

!7 noiembrie, cu des- 
zești. Documentele au 
vagonul — ba. Era 

cu un utilaj adus din 
pțntru noua rafinărie de 

„ zești. Constructorii și 
montvfii de aici, care s-au an
gajat să pună in funcțiune acest 
mare obiectiv înainte de ter
men, Așteaptă utilajul pe șan
tier, căruia i-au lăsat fundația 
liberă. Dacă dă cineva de vago
nul cu pricina pe vreo linie 
moartă, să schimbe macazul și 
sâ-i dea imediat cale liberă spre 
Borzești.

to-

I Poștașul
I cascador
I
I
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Factorul poștal Dumitru Gher
man din comuna Mihai Viteazul 
(Cluj) a ținut cu tot dinadinsul 
să bată toate recordurile de vi
teză ale confraților săi Intru ale 
meseriei. Dar nu In distribuirea 
corespondentei. Deunăzi, după 
ce a băut binișor, s-a urcat la 
volanul unui autoturism, deși nu 
avea permis de conducere. A 
luat-o cu el și pe fiica sa. Cînd 
să treacă riul 
nimerească pe pod, a făcut, cu 
mașină eu tot, un salt prin aer 
și a „aterizat* drept in apa rece 
a riului, unde s-a trezit de-a bi- 
nelea, tocmai apt pentru a răs
punde la întrebările anchetato
rilor.

Arief, în loc să

î Căzut

I
din tren

I
I
I
i

I

A fost internat in spital un 
accidentat in stare gravă. Medi
cii au intrat in alertă, lncerclnd 
toate posibilitățile de a-l salva, 
pină la urmă n-au avut incotro 
și au trebuit sâ-i amputeze 
mina dreaptă. Pacientul se nu
mește Ștefan T. Cum si cine il 
accidentase 7 Din cercetările în
treprinse s-n constatat că se ac
cidentase stngur-singurel, in 
timp ce mergea cu trenul. Intre 
stațiile Orțișoara și Vinga, fiind 

Șiasupra chefului, a căzut, pur 
simplu, din tren...

I Cu același
I nume
I
I
I
I
I
I

Două fetițe, cu același nume. 
Dorina, se jucau In casă, lingă 
mama uneia dintre ele, care tre
băluia prin gospodărie. A fost 
suficient ca femeia să se ducă 
pină la fintînă, pentru o găleată 
cu apă, pentru ca in acest scurt 
timp... In acest scurt timp, cit 
au rămas nesupravegheate, una 
din cele două fetițe, din comuna 
Cetate, Județul Bistrița-Năsăud, 
să arunce in sobă petrol dintr-o 
canistră găsită in casă. A izbuc
nit un puternic incendiu. Deși 
cele două fetițe au fost duse in 
mare grabă, la spital, n-au mai 
putut fi salvate.

I
I

Rubrică realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Sclntell"
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0 preocupare prioritara a comuniștilor: 
realizarea integrală a investițiilor

Potrivit hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., aici, la Călărași, se 
Înaltă unul dintre cele mai impor
tante obiective de investiții ale ac
tualului cincinal. Este vorba de com
binatul siderurgic, unitate a cărei 
capacitate finală de producție va ti 
de 10 milioane de tone pe an. Am
plasarea acestui mare obiectiv al 
actualului cincinal s-a desfășurat sub 
directa conducere a secretarului ge
neral al partidului, care s-a deplasat 
personal la fața locului, Împreună cu 
specialiștii, pentru a găsi soluțiile cele 
mai eficiente, ca apoi, la 16 septem
brie 1976, în prezența sa, să fie diz- 
locată prima cupă de pămint, inaugu- 
rîndu-se astfel începerea lucrărilor 
de edificare a noii cetăți de otel aici, 
în Bărăgan.

Complexitatea și importanța aces
tui obiectiv a pus In centrul preocu
părilor organizației municipale de 
partid sarcini deosebite privind asigu
rarea șl crearea condițiilor de reali
zare a lucrărilor de investiții, conco
mitent cu dezvoltarea economico-so- 
cială si edilitar-gospodărească a mu
nicipiului. Astfel, analizîndu-se posi
bilitățile și rezervele de care dispu- 
men, au fost stabilite in detaliu mă
suri politice și organizatorice Înscrise 
cu prioritate in planurile noastre de 
acțiune.

Odată constituit nucleul de munci
tori și specialiști al noii Întreprinderi, 
comitetul municipal de partid a tre
cut la crearea organizației de partid 
ți a organizațiilor de masă Intr-o 
structură organizatorică care să asi
gure conducerea competentă a tuturor 
locurilor de muncă. Am vrea să men
ționăm faptul că primul secretar și 
un secretar al comitetului municipal 
de partid se ocupă direct de îndru
marea și sprijinirea acestora, o aten
ție prioritară acordîndu-se creșterii 
lor numerice și calitative, mobilizării 
întregului personal muncitor la rea
lizarea de la Început a investițiilor

planificate. Totodată, pentru asigu
rarea rolului de conducător al orga
nizațiilor de partid la fiecare Ioc do 
muncă și ridicarea conținutului în
tregii munci de partid la nivelul sar
cinilor stabilite de conducerea supe
rioară de partid, la rîndul lor, mem
brii comitetului de partid al între
prinderii de construcții și montaje 
siderurgice (I.C.M.S.) au fost repar
tizați pe organizații, șantiere și sec
toare de activitate.

De altfel, in atenția comitetului mu
nicipal de partid nu stă numai activi

formă s-au manifestat unele neajun
suri, comitetul municipal de partid, 
examinlnd la fața locului situația 
creată, a stabilit măsuri corespunză
toare. care au determinat îndeplini
rea planului. Aceste rezultate însă 
nu au dus la automulțumire, colecti
vul de oameni ai muncii angajîndu-se 
față de conducerea partidului să ma
nifeste o exigentă sporită față de 
modul In care trebuie organizată 
munca : s-a reușit astfel ca, în pre
zent, planul de construcții-montaj să 
fie realizat In proporție da 101,15 la

ia Călărași

tatea pe care o desfășoară I.C.M.S., cl 
si celelalte unități antreprenoare din 
teritoriu, realizîndu-se astfel o 
bună coordonare politică a conlu
crării între proiectant, beneficiar și 
constructor, reușind să mobilizăm 
toate forțele pentru Îndeplinirea sar
cinilor de plan, realizarea unor sta
dii fizice corespunzătoare, In vede
rea asigurării respectării termenelor 
de punere In funcțiune a obiective
lor din etapa I și devansarea lucră
rilor din etapa a Il-a.

Pentru rezolvarea operativă a mul
tiplelor probleme pe care le ridică o 
asemenea mare construcție, comitetul 
municipal de partid se îngrijește ca, 
în fiecare lună, comandamentul con
stituit din reprezentanții organelor 
centrale șl locale de partid și de stat, 
să analizeze stadiul realizărilor și 
măsurile care se impun pentru asi
gurarea ritmicității în execuție, a- 
provizionarea cu materiale și utilaje, 
studiind si adoptînd soluții eficiente.

Dacă in anul 1977, datorită unor 
cauze inerente Începutului, pe plat

sută, dindu-se parțial în exploatare 
secția de construcții metalice. în sta
dii avansate față de grafic fiind oțe- 
lăria electrică și laminorul de pro- 
file mijlocii.

Succesele obținute «• datoresc tn 
bună măsură muncii politico-educa
tive desfășurate de organizațiile de 
partid, care au folosit o gamă lar
gă de forme și mijloace ale muncii 
politico-educative. Pentru crearea u- 
nui climat de ordine și disciplină, in
tegrarea rapidă în disciplina munci
torească a acelora care completează 
mereu rfndurile constructorilor, din 
indicația comitetului municipal de 
partid s-au constituit comisii de în
drumare și disciplină pe fiecare șan
tier. comisii care, prin propaganda 
vizuală, apeluri la folosirea integrală 
a timpului de lucru, a eliminării ri
sipei de materiale, întlrzierilor. a ab
sentelor nemotivate, a staționării uti
lajelor, prin crearea unei opinii com
bative față de lipsuri, au reușit o 
îmbunătățire substanțială a activității 
de producție.

Popasuri turistice în plină iarnă
După cum ne informează condu

cerea întreprinderii de turism, ho
teluri și restaurante din București, 
s-au pus în vinzare locuri pentru 
sejururi de cel puțin șase zile, cu 
începere de la 10 ianuarie 1979 in 
vilele de la Predeal, Bușteni, Si
naia, Borsec, Tușnad, Păltiniș. Cei 
ce își petrec vacanța in aceste sta
țiuni au numeroase posibilități de 
excursii. Amatorilor de schi le stau 
la dispoziție pirtia „Avîntul" de pe 
Caraiman, Valea Gaura, pirtia de 
la cabana Omu sau cea de la cabana 
Babele din platoul Bucegilor, Valea 
Albă, Valea Cerbului. Turiștii aflați 
la Predeal au de asemenea numeroa
se posibilități de divertisment și 
distracții, dintre care amintim cele 
14 pîrtii de schi cu diferite grade 
de dificultate, excursiile in locali
tățile Învecinate — Sinaia. Bușteni, 
Brașov și Poiana Brașov, Rișnov, 
Hărman și Prejmer, la castelul 
Bran și In alte zone ale țării. Sinaia 
este un alt punct de mare atracție 
de pe Valea Prahovei. Stațiunea — 
dispune de pîrtii de schi, de bob și 
pentru săniuș. Iarna aici au loc

competiții naționale și internațio
nale. Cei care vor să învețe schiul 
pot urma cursurile școlii de schi 
care se desfășoară sub îndrumarea 
unor antrenori. Borsecul, după cum 
se știe, se numără printre cele mai 
renumite stațiuni balneoclimatice 
din România datorită așezării sale 
și mai ales a izvoarelor sale de apă 
minerală. Borsecul este propice 
popasurilor turistice și in plină 
iarnă. Ninsorile abundente creează 
la Păltiniș (32 km de Sibiu) un 
centru de sporturi de iarnă. La dis
poziția vizitatorilor se află nume
roase vile confortabile cu instalații 
moderne, precum și o cabană turis
tică. Amintim și stațiunea Tușnad 
care are numeroase atracții turis
tice.

De la 10 ianuarie 1979 se poate 
pleca in fiecare zi, după ce au fost 
reținute locurile la filialele de tu
rism din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. 
Bălcescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 
68, Str. Mendeleev nr. 14 — Cal. 
Griviței nr. 140. (Publicitate).
în fotografia de sus : Ilustrată din 

Poiana Brașov

Ultima tragere LOTO 2 din acest an
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează la 24 de
cembrie a.c. ultima tragere Loto
2 din acest an, la care se pot 
obține premii în autoturisme și 
bani. Tragerile Loto 2 se des
fășoară după o formulă tehnică 
simplă și atractivă. Se efectu
ează 3 extrageri, în continuare, 
a cîte 4 numere fiecare ; în to
tal se extrag 12 numere din 75. 
Ciștigurile se atribuie pe 6 ca
tegorii : la categoriile 1—4 va
lorile sînt variabile, iar la ca
tegoriile 5 ți 6 sînt fixe, respec
tiv 200 lei pentru variantele cu
3 numere din totalul de 12 ex

trase și 100 lei pentru variantele 
cu 2 numere din cele 4 ale unei 
extrageri. Participarea se face 
pe bilete seria „R“ de 10 lei, 
completate fie cu o variantă 
simplă achitată 100 Ia șută, fie 
cu 4 variante simple achitate 
in proporție de 25 la sută ; in
diferent de cota achitată, bile
tele iau parte la toate cele 3 
extrageri. Biletele pentru ul
tima tragere Loto 2 din acest 
an pot fi cumpărate pină cel 
mai tîrziu la 23 decembrie 1978. 
La toate agențiile Loto-Prono- 
sport se găsesc și bilete gata 
completate.

Un fel de Păcală de la 
Trustul de construcții Ar
geș le-a pregătit locatari
lor de pe scara F. blocul 1 
B 2, cartierul Vișoi din 
Cimpulung, județul Argeș, 
o „surpriză": a inversat 
conductele de tur și retur 
de la calorifer, astfel incit, 
la data cind orașul s-a îm
brăcat în chiciură și apa 
a înghețat, locatarii au 
constatat că radiatoarele 
rămîn... reci ca gheata. 
Cum pe scara cu pricina 
locuiește chiar șeful insta
latorilor de la Exploatarea 
gospodăriei comunale și lo
cative (E.G.C.L), în mod 
firesc, primele sesizări i-au 
fost adresate lui. Degeaba. 
Caloriferele din cele 14 
apartamente (în zece din
tre elevsînt copii mici) tot 
reci au rămas. Atunci, 
unul dintre locatari, Dumi
tru Brănescu, lăcătuș Ia 
Combinatul de lianți, s-a 
adresat, printr-o cerere, în
treprinderii cu pricina. Dar 
instalatorii tot nu și-au fă
cut apariția. în această si
tuație, muncitorul lăcătuș 
Dumitru Brănescu a scris 
„Scînteii".

Am mers la Cîmpulung 
pentru a vedea ce se întîm- 
plă cu cererile cetățenilor 
adresate E.G.C.L. — unita
te a cărei unică menire 
este tocmai aceea de a se 
afla permanent la dispozi
ția acestora. între timp, ra
diatoarele începuseră să se 
încălzească. Dar numai pe 
jumătate și nu in toate în
căperile.

împreună cu semnatarul 
scrisorii, am mers Ia 
E.G.C.L. Secretara directo
rului, căreia ii explicăm de 
ee-am venit, ne trimite Ia 
serviciul „Fond locativ". 
Acolo „deranjăm" trei 
funcționare dintr-o foarte 
aprinsă conversație. Mai 
tîrziu am aflat că respec
tivele erau, de fapt, inspec
toare șt la ora aceea tre-

(Urinare din pag. I)
fiecare om în parte și toți 
împreună. Altfel, nu. Așa
dar. drumul, tendința, per
severenta. începutul există. 
L-am făcut. Se vede. Avem 
la noi în comună — da, 
sigur că da. viitorul oraș — 
oameni de treabă, oameni 
harnici și mai puțin harnici 
și mai puțin de treabă, oa
meni de tot felul. Cu ei ri
dicăm comuna, tot cu ei 
vom zidi orașul. Cît om 
Futea. Noi îl vrem cu toții.
ntrebati pe oricine. Bine, 

întreb, dar spuneați despre 
oameni, cum sînt ei, cum 
ziceați că sînt ? Eh, oame
nii, noi nu prea avem 
cînd să teoretizăm. Eu 
vă spun, eu omul ăsta 
nu-1 caut cu luminarea. 
Eu vă spun că noi să nu ne 
pierdem vremea tot căutind 
un om perfect, ci să perfec
ționăm cît putem pe toți 
oamenii, pe noi înșine adi
că, ajutîndu-ne unul pe al
tul. cit mai mulți dintre noi 
spre înțelegerea și cuprin
derea lucrurilor. Se mai ci
tește prin ziare, prin cărți, 
gazetarii, scriitorii caută si 
tot caută un om nou. Păi, 
omul ăsta sintem chiar noi, 
cum ne facem pe noi înși
ne așa sîntem și cum reu

șim să fim noi înșine, așa 
este și viața noastră. Eu vă 
spun că la comună, trebu
rile primarului și ale obș
tii nu sînt mai puțin impor
tante și complicate ca la 
oraș. Mai simplu vorbind, 
orașul are instituții specia
lizate, organe și organisme 
care iși împart treburile, pe 
cînd noi trebuie să ne gos
podărim în fel și chip cu 
puterile noastre. Se înțele
ge, nu ne plîngem noi de 
muncă dar vă spun să știți, 
să se știe. Vedeți, destule 
din cîte am făcut pină acum 
le datorăm inițiativei și 
contribuției obștești. Poate 
să vă pară curios : cetățe
nii noștri sînt țărani dintot- 
deaunâ, neam de neamul 
lor. Orașul însă nu numai 
că nu le face griji de viitor 
dar ei îl consideră ca pe o 
izbîndă personală. Vă spun 
drept, ei văd în asta nu nu
mai niște înlesniri persona
le dar și o ridicare a vieții 
sufletești. Orașul nostru va 
avea un caracter în primul 
rînd agro-viticol. Avem de 
pe acum o valoare a pro
ducției anuale de peste 360 
milioane lei, jumătate ve
nind din agricultură. Trecem 
de 12 mii de locuitori. Ma
joritatea celor care mun
cesc este ocupată în unită

Cu toate acestea, trebuie să recu
noaștem că. in ceea ce privește mun
ca politico-educativă. comitetul mu
nicipal de partid nu se situează încă 
la nivelul cerințelor făuririi unui a- 
semenea grandios obiectiv, fiind ne
cesar să sprijine și să îndrume cu 
mai multă vigoare activitatea orga
nizațiilor de partid de pe șantiere 
în formarea unei conștiințe munci
torești înaintate.

Pentru ca ritmul executării lucră
rilor. atît pe platforma combinatului 
cît și pe șantierele de locuințe, să se 
realizeze la nivelul prevederilor, se 
impune. în același timp, ca or
ganele centrale de resort, îndeosebi 
Ministerul Industriei Metalurgice, 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții și Mi
nisterul Transporturilor și Tele
comunicațiilor să acorde solici
tărilor noastre o atenție pe mă
sura importanței ridicării acestui 
mare centru industrial al tării. A- 
mintim în acest sens citeva urgențe : 
respectarea de către furnizori a livră
rii utilajelor contractate ; începerea 
lucrărilor la balastiera nr. 2 care se 
tărăgănează de multă vreme ; asigu
rarea cu agregatele sortate 0,7, 3—7 
și 7—15 ; analizarea posibilităților de 
a lua ființă in municipiu un grup 
școlar care să se ocupe de forma
rea de muncitori în meseriile de bază 
în domeniul construcțiilor ; găsirea 
nnei forme organizatorice pentru ca 
proiectantil obiectivelor social-cultu- 
rale să-și desfășoare activitatea Ia 
fata locului și nu în altă localitate 
din județ.

Una dintre preocupările prioritare 
ale comitetului municipal de partid 
și consiliului popular este soluționa
rea operativă a problemelor sociale și 
îndeosebi a locuințelor pentru viito
rii siderurgiști și constructori. în 
acest sens ne bucurăm de un sprijin 
deosebit, avînd alocate Importante 
fonduri de investiții. Din păcate, in 
condițiile concrete ale Călărașilor nu 
este incă asigurată în întregime baza 
materială pentru realizarea progra
mului de construcții de locuințe. Iată 
de ce ar fi necesar să se studieze de 
către organele de resort posibilitatea 
de a asigura dezvoltarea întreprinde
rii materialelor de construcții, îndeo
sebi printr-o linie nouă de elemente 
spațiale.

Comitetul municipal, membrii tu
turor organizațiilor de partid din 
Călărași sînt conștienți de faptul că 
numai prin perfecționarea perma
nentă a activității organizatorice și 
politico-educative, prin analiza criti
că a rezultatelor obținute, și prin- 
tr-un continuu efort de autodepă- 
șire, prin mobilizarea întregului co
lectiv de constructori la îndeplinirea 
integrală a sarcinilor puse de condu
cerea partidului, vor putea asigura 
edificarea în cele mai bune condiții 
a viitorului gigant siderurgic de la 
Dunăre.

Vasile MARTIN 
prlm-secretar al Comitetului 
municipal Câlârași. al P.C.R.
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buiau să se afle pe teren, 
nu in birou la taclale. în 
sl'irșit, ne spunem păsul. 
Un funcționar notează "se
sizarea, ca și cînd atunci 
o auzea prima oară. Am 
plecat însoțiți de promisiu
nea că, bineînțeles, de data 
aceasta...

O oră mai tîrziu, reluăm 
discuția cu directorul 
E.G.C.L., Cornel Vișoiu.

— Despra blocul B 2 e

alba iuliA: Nou complex hotelier
în municipiul Alba 

Iulia pe Platoul Uma
nilor, a fost dat in fo
losință complexul ho
telier „Cetate" care 
dispune de un hotel 
cu 250 locuri, restau
rant, braserie, unități 
prestatoare de servicii 
— frizerie, coafură,

cosmetică — magazi
ne. Noul complex ho
telier. al doilea con
struit la Alba Iulia în 
ultimii ani. întregește 
baza comercială și tu
ristică a acestei stră
vechi așezări vizitată 
anual de sute de mii

de turiști. De aseme
nea noul edificiu, îm
preună cu casa de 
cultură a sindicatelor, 
conturează un frumos 
parc cuprins intre mo
numentele Istorice si 
modernul cartier Pla
toul Romanilor. (Ște
fan Dinică).

Pentru om, pentru sănătatea lui
Traducerea în viață a măsurilor 

luate pentru îmbunătățirea conti
nuă a asistentei medico-sanitare a- 
cordată populației a dus la creș
terea numărului și a calificării per
sonalului medico-sanitar, la dezvol
tarea bazei materiale și moderni
zarea dotării tehnice. Numai în a- 
cest an, au absolvit facultatea 2 100 
de medici generaliști, pediatri și 
stomatologi — repartizați să lucreze 
timp de trei ani în mari unități 
spitalicești. Numărul total al me
dicilor și stomatologilor depășește 
astfel cifra de 37 000. De asemenea, 
cu cei 6 000 de absolvenți ai școli
lor sanitare, numărul cadrelor me
dii va ajunge la 129 000. Celor pes
te 181 000 paturi de spital existente 
li s-au adăugat în 1978 alte aproape 
3 000 în unități noi, între care Spi
talul clinic municipal București. 
Spitalul județean Sălaj și Spitalul 
orășenesc Făgăraș, care dispun și 
de cîte un dispensar policlinic pen
tru acordarea asistenței ambulato- 
rii.A fost dată în folosință, de a- 
eemenea, stația de salvare de la

Rm. Vîlcea, s-au construit creșe ln- 
sumînd 1 600 de locuri, leagăne de 
copii cu 470 de locuri, noi dispen
sare rurale, numeroase cabinete 
dentare. Se află într-un stadiu 
înaintat construcția spitalelor jude
țene Botoșani și Ilfov, cu cîte 700 
de paturi fiecare, precum și alte 
unități sanitare.

în acest an, o atenție deosebită 
s-a acordat dotării rețelei sanitare 
de urgență, care a primit peste 600 
de autosanitare, multe din ele în
zestrate cu radiotelefoane, aparate 
de oxigen, electrocardiografe etc.

Numeroase unități sanitare au 
fost înzestrate cu instalații de 
cobaltoterapie pentru tratamentul 
cancerului in citeva centre din țară, 
electrocardiografe cu trei și șase 
canale, aparatură pentru respirație 
artificială, defibrilatoare, truse de 
reanimare, peste 100 de aparațe 
Rontgen, 400 de unituri dentare, 
sterilizatoare, distilatoare și alte 
utilaje și aparate.

Al. P.
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rerî pe> care întreprinderea 
le primește lunar deși, in 
cazul sesizării Iui Dumitru 
Brănescu, aceasta i-a tre
cut prin mină și el însuși 
a îndrumat-o spre rezolva
re (s-a văzut cum) servi
ciului „Fond locativ". Dar, 
ceea ce atrage atenția este 
faptul că aici, Ia E.G.C.L., 
nu se respectă obligația, 
prevăzută de lege, de ase 
ține o evidență strictă a ce

venite direct de Ia cetă
țeni. Lăsind deoparte sta
rea de neglijență în care se 
află (cu înscrisuri adesea 
neinteligibile, ștersături, cu 
așa-zise rezumate ale con
ținutului cererii care sună, 
de multe ori, cam așa: 
„niște lucrări"), ne-a fra
pat... albeața rubricii în 
care s-ar fi cuvenit să fie 
înscrisă rezolvarea. Din cele 
peste 300 de cereri venite

Cereri înregistrate, parafate, 
...dar nerezolvate

LA EXPLOATAREA DE GOSPODĂRIE COMUNALA 
Șl LOCATIVĂ A ORAȘULUI CÎMPULUNG

vorba 7 B 2 • un bloc fără 
probleme...

După ce s-a mal gîndit 
puțin, tovarășul director 
și-a amintit că, intr-ade
văr, au fost niște cazuri de 
conducte tur-retur Încurca
te, printre care s-ar putea 
să fie și B 2, dar cum ca
zurile s-au rezolvat, nici 
B 2 nu mai e o problemă.

De fapt, discuția cu di
rectorul E.G.C.L. nu s-a li
mitat la acest caz. Am do
rit să aflăm modul în care 
sînt receptate, analizate și 
rezolvate cererile cetățeni
lor de către factorii de 
răspundere ai acestei uni
tăți prestatoare de servicii 
pentru populație. Trebuie 
subliniat faptul că nu 1 se 
poate reproșa tovarășului 
director că nu ține minte 
conținutul sutelor de ce-

rerilor venite de la cetă
țeni, în scopul urmăririi re
zolvării lor pină la capăt. 
Pentru aceasta, după cum 
se știe, nu este nevoie de 
vreun creier electronic, ci 
de niște mijloace aflate la 
îndemîna oricui, de fapt 
simple registre.

— Avem și noi trei re
gistre — ne asigură direc
torul. Unul pentru cererile 
sosite direct de la cetă
țeni, unul pentru sesizări 
făcute prin intermediul 
unor instituții și al treilea 
pentru cereri și sesizări 
care nu intră în nici una 
din cele două categorii.

Deci, nu registrele lip
sesc la E.G.C.L. Am răs
foit, împreună cu tovarășa 
Ioana Scarlat, secretară a 
comitetului orășenesc de 
partid, registrul cu cereri

în ultima lună șl Jumăta
te, 188 figurau ca nerezol
vate.

— E o chestiune de for
mă — se justifică directo
rul. Noi le-am repartizat pa 
toate sectoarele de resort 
și sînt sigur că le-au și so
luționat.

Pornind de la această 
„siguranță", am verificat 
modul în care au fost so
luționate cererile într-unul 
din sectoarele cele mai so
licitate — fondul locativ. 
Șeful sectorului, Virgil Ni- 
colau, ne-a demonstrat (cu 
alt registru) că fiecare ce
rere este încredințată unei 
persoane din . subordine, 
spre a se ocupa de ea. Dar, 
stupoare : in dreptul nu
melui fiecărui cetățean și 
al doleanței lui erau trecu
te doar... două inițiale.

— Sînt inițialele mese
riașului respectiv — ne ex
plică șeful sectorului. De 
ce să-i scriem numele în
treg?

— Dar unde scrie că se
sizarea sau cererea a fost 
rezolvată?

— Păi, să vedeți...
Șl am văzut că nici din 

acest registru nu rezultă ce 
s-a făcut cu cererea omu
lui: o asemenea rubrică, 
pur și simplu, nu există.

— Dacă cererile n-ar fi 
fost soluționate — ne-a 
spus directorul — cetățenii 
ar fi reclamat din nou..

Dar nici acest lucru nu 
poate fi dovedit Cine stă 
să caute prin registre, dacă 
un cetățean scrie pentru 
prima sau a zecea oară? 
Așa că, deși există trei 
registre la conducerea 
E.G.C.L. și cite unul In fle
care sector (unitatea are 18 
sectoare de activitate!), 
deși se acoperă pagini În
tregi cu vorbe, se comple
tează zeci de rubrici, lip
sește doar un lucru, șl ace
la este esențial: au fost sau 
nu rezolvate? Presupuneri
le nu pot fi luate in calcul.

Adudnd la cunoștința 
primăriei orașului aceste 
aspecte, am fost informați 
că activitatea E.G.C.L. este 
analizată periodic în comi
tetul executiv al consiliu
lui popular. Dar modul in 
care sînt rezolvate cereri
le adresate de oamenii 
muncii acestei Întreprin
deri nu a figurat încă pe 
ordinea de zi a vreunei 
ședințe a comitetului exe
cutiv. Considerăm că cele 
consemnate în rîndurile de 
mai sus pot constitui un 
motiv întemeiat pentru o 
analiză serioasă, urmată de 
măsurile ce se impun.

Rodi ca ȘERBAN

țile economice din comună, 
la fabrica de zahăr, la fa
brica de produse lactate, la 
uzina de vinificație. în uni
tățile agricole și în coope
rație. Cultivăm 7 800 de 
hectare dintre care 700 cu 
viță de vie. Dăm o mare a- 
tenție creșterii animalelor.

16 săli de clasă, un nou 
local de poștă, o brutărie 
nouă și incă 200 de aparta
mente. Ați văzut macheta 
noului oraș pe o sală la li
ceul de peste drum. Și noi 
ne uităm la ea. de pe acum 
o parte din ce se vede aco
lo e gata, trăiește. Ne inchi-

ba. Ani îndelungați au gos
podărit împreună comuna, 
au făcut destule lucruri 
bune. Dacă ar fi numai șco
lile noi din fiecare sat al 
comunei. Ieșim in curtea 
de o palmă a primăriei. Doi 
oameni schimba tabla ve
che de pe casă. „Vicele" îi

a învățătorilor de altădată, 
oameni cărora vechiul sat 
românesc le datorează e- 
norm. In casă miroase a 
mere și a gutui. Cum alt
fel ?! A ieșit la pensie pro
fesor de istorie, iubind is
toria și iubindu-și elevii 
care învățau de la el istoria

Gîndul sătenilor despre viitorul lor oraș
pentru care avem si dezvol
tăm condiții mereu mai 
bune. în termenii pe care 
îi folosim de obicei, putem 
spune că avem un rulaj la 
fondul de stat pe anul tre
cut de 30 de mii de bovine 
și 20 de mii de oi și miei. 
Am construit 136 de apar
tamente în blocuri, partere
le sînt spatii comerciale, am 
modernizat, cum se vede, o 
bună parte din rețeaua de 
străzi a comunei, am con
struit un liceu agro-indus
trial. Sînt multe de spus. 
Pină tn 1980 construim o 
policlinică, încă o scoală cu

puim orășelul nostru lntr-o 
după-amiază de vară...

în monologul primarului 
Vasile Petrache am inclus 
și dialogul nostru, o parte 
din gindurile mele, poate și 
ceva din gindurile lui. E un 
om încă tînăr. Unul din cel 
mai vechi primari de prin 
locurile astea. Nouăsprezece 
ani a fost primar la Cor- 
basca, tot in județul Bacău. 
De cinci ani e primar la 
Sascut. Om așezat, zîmbet 
timid, fata ușor obosită dar 
binevoitoare. Oamenii din 
Corbasca trec și acum pe la 
el. se sfătuiesc, stau de vor-

cam muștruluiește. Un om 
în vîrstă vine să ceară un 
soi de încuviințare : el ar 
vrea să-și facă o seră mică 
în cutare loc. Nu cine știe 
ce. Se pricepe mai ales la 
trandafiri. Ar fi o treabă 
bună și pentru comună, nu 
numai pentru el. nu ? Lui 
i-ar râmîne plăcerea unei 
munci pe care abia acum 
cînd a ieșit la pensie ar 
putea-o face in voie. Sigur, 
tufe de trandafiri de-a lun
gul drumului, nu-i o Idee 
rea, să stăm de vorbă.

★
Profesorul Gheorghe A- 

postol vine din spița rară

nu ca pe o poveste ci, înain
te de toate, ca pe o știință 
a patriei. Multi ani învăță
tor, omul cu care stau acum 
de vorbă în casa lui din 
Sascut s-a apropiat de con
cetățeni, i-a cunoscut de pe 
băncile școlii, este și acum 
pentru ei exemplu de cetă
țean onest și demn. Cei 
plecați nu-1 uită. îi scriu, 
îl vizitează. Om de carte, 
cercetînd mari biblioteci din 
țară, ani și ani in timpul 
vacantelor. Autorul unei 
monografii masive a comu
nei. Frumos legată, aceas
tă carte scrisă și ilustrată 
de profesorul Apostol (un

exemplar l-am văzut ,și Ia 
primărie) s-ar putea, după 
părerea mea, și tipări, am 
răsfoit-o cu interes și nu 
mi se pare cu nimic infe
rioară lucrărilor similare a- 
părute. Monografia asta, 
spune gazda mea. este de 
fapt și o pledoarie pentru 
ideea de urbanizare a co
munei. Sascutul n-a fost în 
istorie chiar uitat de dum
nezeu, cum se spune, Tncă 
de acum două sute de ani 
era aici un t.îrg de oarecare 
renume și static de poștă. 
Pe urmă, s-a făcut fabrica 
de zahăr, asta a însemnat, 
cum știți, primul contact 
eu epoca modernă. Viața de 
azi, instituțiile, planul de 
perspectivă, totul duce spre 
oraș. Dumneavoastră mi-ați 
vorbit despre învățătorul de 
altădată. Am fost și poate 
am rămas unul dintre ei. 
Așa că pot să vă spun : via
ta lui nu era ușoară. Ideea 
este să păstrăm ce a fost 
bun în solitarul, greu în
cercatul învățător al satului 
de mai demult : dragostea 
pentru oameni, consecvența 
lui in munca grea de lumi
nare a poporului. Bine, vom 
face oraș la noi. Le spun 
oamenilor : el va fi așa cum 
îl facem noi. Vedeți cum 
arată străzile, casele. De pa

acum planul de sistematiza
re a intrat în lucru. Ne tre
buie o casă de cultură si 
un parc frumos, o oglindă 
a liniștii, ne trebuie si asta..

★
Cu Diaconu Vasile, pre

ședintele C.A.P. de la Pîn- 
cești-Sascut, beau o cană 
de must înăsprit. Orașul ? 
Păi, numai avantaje. Pe 
scurt, comerțul, aprovizio
narea, transportul. Legătu
ră directă cu Adjudul, cu 
Bacăul. Pină acum am reu
șit să construim o rețea de 
apă potabilă de 16 kilome
tri. Am introdus încălzire 
centrală în unele școli și pe 
unde a mai ajuns pină 
acum conducta, de pildă, 
haideți la mine la sediu să 
vedeți caloriferul, mai au 
și niște oameni din apro
piere. centrala e la școală, 
așa că folosim și binele ăsta 
pină acum orășenesc, de 
acum înainte cum se vede 
și țărănesc. Trebuie să ex
tindem cit putem sistemul 
ăsta, să înlocuim lemnele 
cu calorifere. Scrieți acolo : 
am făcut poduri de piatră, 
am asfaltat o bună parte 
din șosea. Nu ne oprim. Vă 
las cu bine, mă duc in trea
ba mea.
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La sfîrșit de an în economie

mice pe acest an, cit și asupra finalizării pregă
tirii producției din 1979, an hotăritor in îndepli
nirea obiectivelor cincinalului. în această peri
oadă de maximă concentrcre de forțe in activi

tatea de zi cu zi a întreprinderilor, am adresat, 
in ancheta-sondaj a „Scînteii", citeva întrebări 
unor cadre de conducere din două unități in
dustriala :

Ne mai despart puține zile de sfirșitul aces
tui an. Anul 1978, al treilea in cronologia cin
cinalului, o constituit pentru colectivele de oa
meni ai muncii din industrie o perioodă rodni
că. în care s-au obținut remarcabile succese 
în bătălia larg desfășurată pentru transforma
rea acumulărilor cantitative într-o calitate nouă, 
superioară. Acum, atenția colectivelor din între
prinderi este concentrată, în egală măsură, atît 
asupra îndeplinirii exemplare a sarcinilor econo

1. Care este cea mai importantă realizare a colectivului in 
anul 1978?

2. Cu ce probleme v-ați confruntat în acest an ?
3. Care este stadiul pregătirii producției anului viitor?

„Toate instalațiile - folosite 
la parametrii superiori"

99
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„Ritm susținut de lucru — calitate înaltă a produselor" — iată deviza de muncă a harnicelor textiliste de Ia Filatura 
de bumbac din Baia Mare

Ion SEMENESCU, 
inglner-șef al întreprinderii 

„Semănătoarea" din București:

1. Intre sarcinile care au revenit 
în acest an colectivului întreprinde
rii noastre, cea mai importantă din
tre ele a constituit-o introducerea 
in fabricația de serie a unor noi 
combine și utilaje destinate meca
nizării lucrărilor In agricultură. 
Complexitatea deosebită a acestor 
noi produse, perioada scurtă In 
care a trebuit să efectuăm fazele 
premergătoare asimilării, lor în 
producție au necesitat un efort 
deosebit din partea colectivului 
nostru pe întreg parcursul acestui 
an. care marchează, distinct, o 
ofensivă puternică în direcția În
noirii și modernizării producției. 
Este semnificativ în acest sens că 
ponderea produselor noi și mo
dernizate in volumul producției 
întreprinderii a crescut față de 
anul trecut cu 70 la sută. Noile 
produse — combina de panta CP 12, 
combina C 12 R. mașina de adu
nat și căpițat MAC-6, se bucură 
de aprecieri elogioase din partea 
beneficiarilor. Cu satisfacție de
osebită, colectivul nostru a primit 
veștile că la tîrgurile internațio
nale de la Zagreb și Bmo combina 
de pantă CP 12 a fost medaliată cu 
aur. De fapt, „Semănătoarea" este 
la ora actuală o mare unitate pro
ducătoare și exportatoare de com
bine pentru recoltat pe terenurile in 
pantă.

2. Nu a fost desigur ușor să reali
zăm acest ritm susținut de innoire 
a fabricației, în primul rind, a în
semnat un efort deosebit în sec
toarele de concepție ale întreprin
derii, iar apoi în secțiile de 
producție, unde a trebuit să or
ganizăm din „mers" fabricația 
pe mai multe fluxuri tehnologice. 
Cea mal grea problemă pe care 
proiectantii au rezolvat-o în mod 
corespunzător. împreună cu spe

Pămîntul este același, recoltele sini diferite 
...deoarece diferită este și calitatea muncii

în lumina indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul „Zilei recoltei", biroul comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R. a stabilit 
ca in toate unitățile agricole să se 
analizeze atit factorii care au contri
buit la realizarea de recolte mari Ia 
hectar, cit și cauzele care au influen
țat. intr-un șir de unități, obținerea 
de producții sub posibilități. Aseme
nea „radiografii" s-au impus cu atit 
mai mult cu cit diferentele de re
colte intre muite cooperative agri
cole sint substanțiale.

Desigur, aceste diferențe se dato- 
resc și gradului diferit de fertilitate 
a solului, altor factori naturali. Dar 
adesea, cooperative agricole care dis
pun de aceleași condiții pedoclimatice 
și beneficiază de o dotare tehnică 
asemănătoare realizează producții di
ferite. Ne-am convins de aceasta din 
analiza rezultatelor a două cooperati
ve agricole vecine : Girbovi și Valea 
Măcrișului. Ambele unități au tere
nuri fertile, folosesc cantități asemă
nătoare de îngrășăminte naturale și 
chimice, au la dispoziție semințe din 
hibrizj potriviți pentru această zonă, 
iar secțiile S.M.A. sint dotate cu un 
număr corespunzător de tractoare și 
mașini agricole. Este drept, cele două 
unități au depășit în acest an planul 
Ia producția de porumb. Dar în timp 
ce cooperativa agricolă din Girbovi 
a realizat cite 6 500 kg de porumb la 
hectar pe întreaga suprafață cultiva
tă, cooperativa din Valea Măcrișului 
a obținut mai puțin, adică 5 600 kg la 
hectar. Și aceasta este o producție 
bună, dar, așa cum vom vedea, putea 
fi și mai bună. Fapt este că și într-o 
unitate și in cealaltă, analiza efec
tuată a scos la iveală unele neajun
suri care au frinat, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, creșterea 
randamentului la hectar.

Să ne oprim, mai întii. la coopera
tiva agricolă din Girbovi. Aici se 
înregistrează an de an recolte mari 
de porumb. Este suficient să amintim 
că in perioada 1975—1978 s-au livrat 
suplimentar la fondul de stat 970 va
goane de porumb boabe. Corespunză
tor a crescut și venitul net al coope
rativei. Numai în acest an, de pe su
prafața de 1 485 ha cultivată cu po
rumb s-au realizat peste prevederi 
1128 lei de la fiecare hectar, adică 
aproape 1,7 milioane lei Din anali
zele efectuate s-a desprins însă con
cluzia că. în pofida condițiilor clima
tice mai puțin favorabile din acest 
an. se puteau obține producții mai 
mari în legătură cu aceasta, tova
rășul Gheorghe Ionită, vicepreședinte 
al cooperativei, ne-a spus : „Este a- 
devărat, în acest an condițiile clima
tice mai puțin prielnice au influen
țat în oarecare măsură nivelul pro
ducțiilor, mai ales că nu dispunem de 
suprafețe amenajate pentru irigat. 
Dar aplicarea cu strictețe a tehnolo
giei culturii a permis ca plantele să 
reziste bine și in perioadele cînd au 
lipsit precipitațiile. în această pri
vință. rolul hotăritor l-au avut ară
turile de toamnă, nivelarea perfectă 
și întreținerea corespunzătoare a te
renului din primele zile ale primă

cialiștii Întreprinderii — In cadrul 
unui colectiv mixt de lucru —■ a 
constituit-o conceperea și realiza
rea sistemului de orizontalizare a 
combinelor CP 12. Ritmul susținut 
de modernizare a fabricației a în
semnat și eforturi sporite din 
partea unităților colaboratoare — 
„Neptun“-Cimpina, I.M.U. Medgi
dia. „Balanța“-Sibiu — care au tre
buit să introducă în fabricație 
noile repere și subansamble. Or, 
trebuie să arătăm că lipsa de rit
micitate a livrărilor de la furnizo
rii noștri a creat serioase dificul
tăți in îndeplinirea ritmică a pia
nului la „Semănătoarea".

3. Pregătirea producției din 1979 
am inceput-o încă din prima parte 
a acestui an. Cunoscind cu exactita
te structura fabricației pentru 1979, 
contractele pentru aprovizionarea 
tehnico-materială a producției s-au 
încheiat din timp, cantitativ. și ca
litativ avînd asigurate, la această 
dată. în condiții superioare anului 
trecut, materiile prime și materia
lele necesare. De asemenea, pen
tru noile tipuri de combine care 
vor intra in producția de serie in 
1979 — combinele C 12 M si C. 14, 
s-a asigurat pregătirea de fabrica
ție corespunzătoare. în cursul anu
lui viitor vom încheia acțiunea de 
eliminare a locurilor înguste pe 
fluxurile de fabricație atît prin 
realizarea cu forte proprii a unor 
utilaje și agregate, cit și prin fi
nalizarea noii hale de montaj și 
a vopsitoriei. Aceasta va permite 
realizarea în condiții corespun
zătoare a sarcinilor deosebite care 
revin colectivului întreprinderii 
noastre în direcția sporirii pro
ducției destinate exportului. La 
acest indicator, planul pe 1979 pre
vede o creștere de două ori față 
de realizările din acest an. Iată de 
ce, consiliul oamenilor muncii, or
ganizația de partid au stabilit un 
cuprinzător plan de acțiune în ve
derea asigurării fondului de marfă 
destinat exportului.

verii. asigurîndu-se în acest fel men
ținerea apei in sol. Socotesc însă că 
trebuie să se acorde mai multă aten
ție producerii seminței de porumb, 
iar organele de specialitate să nu mai 
acorde derogări de la normele de ca
litate ale seminței, care au dus la 
diminuarea densității la hectar".

Tovarășul Iordan Olteanu. ingine
rul șef al cooperativei, este de pă
rere că există reale posibilități de a 
se obține recolte mult mai marj la 

Față în față, recoltele de porumb 
în două cooperative agricole din Ilfov

hectar. „Stă în puterile noastre — șt 
unele ferme din .cadrul cooperativei 
au dovedit aceasta — să obținem o 
producție de.8 000 kg porumb boabe 
la hectar. Este nevoie însă să lu
crăm mai bine decît in acest an. Ho- 
tăritoare este calitatea muncii oame
nilor și. de aceea, am stabilit măsuri 
ca in 1979 să executăm toate lucră
rile cu mal multă răspundere. Astfel, 
pregătirea patului germinativ se va 
tace numai cu combinatorul ; se va 
extinde erbicidarea pe Întreaga su
prafață, nu numai pe rînd ; fertiliza
rea se va face diferențiat pe sole, 
odată cu întreținerea culturilor ; în 
plus, vom folosi cantități mai mari 
de gunoi de grajd ; la hibrizii din 
grupa 400 care asigură o producție 
de cel puțin 13 tone de știuleți la 
hectar, densitatea va fi de 60 000— 
62 000 plante la hectar".

După cum arătam la început, coo

(Urmare din pag, I)
nante ale unei risipe ce trebuie neîn- 
tirziat îngrădită.

Am insistat mal mult asupra aces
tui aspect tocmai pentru a înțelege 
mai bine importanta deosebită pe 
care o are nu numai pentru siderur
gie. ci pentru întreaga economie, 
creșterea coeficientului de scoatere a 
laminatelor la nivelul stabilit prin 
plan — de 85 la sută în anul 1979. 
Desigur. îmbunătățirea fie și numai 
cu un procent a acestui indice pre
supune eforturi deosebite, deopotri
vă din partea cercetătorilor și pro- 
iectanților. a muncitorilor și specia
liștilor care lucrează nemijlocit in 
producție. In acest sens, de o mare 
însemnătate sint indicațiile prețioase 
ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, date, 
recent, cu prilejul vizitei de lucru la 
Expoziția organizată la complexul 
din Piața Scînteii. Este vorba de ge
neralizarea tehnologiilor moderne, a- 
similate deja Ia unele combinate si
derurgice. creșterea cantității de la
minate tratate termic, mărirea pro
ducției de oțeluri, cu calități supe
rioare. sporirea gradului de folosire 
a resurselor secundare. Sint doar 
citeva direcții concrete de acțiune 
spre care trebuie să-și concentreze 
atenția toți specialiștii și muncitorii 
din siderurgie pentru a asigura. înce-

Ing. Ion BIVOLARU, 
directorul Rafinăriei Ploieștl-Sud;

L Trebuie să arăt că printr-o pu
ternică mobilizare a colectivului 
nostru, organizind mai bine munca 
la instalații, aplicînd tehnologii și 
procese de prelucrare noi și îm
bunătățite, am reușit să realizăm 
cu 16 zile in avans planul pe 1978, 
atît la producția netă, cît și la 
toate sortimentele. Răspunzînd 
unor cerințe majore ale econo
miei naționale, colectivul rafină
riei Ploiești-Sud s-a angajat să 
prelucreze In plus, în acest an, pe 
aceleași instalații, încă 250 000 tone 
țiței. Acum sîntem în măsură să 
raportăm că pină la sfîrșituț anu
lui vom da în plus țării peste 
250 000 tone benzine, motorine, 
păcură, uleiuri minerale, gaze li
chefiate și alte produse petroliere.

2. Prelucrarea în plus a unei în
semnate cantități de materie primă 
a necesitat întreprinderea unor mă
suri deosebite în toate secțiile rafi
năriei, Cu deosebire a trebuit să gă
sim soluții tehnice prin care insta
lațiile să producă la parametri cu 
mult mai ridicați decit cei planifi
cați. Cum am acționat pentru a re
zolva această problemă ? Punerea 
în valoare a tuturor rezervelor in
terne s-a realizat prin aplicarea 
unor noi tehnologii de prelucrare, 
mai rapide, mai eficiente și prin 
întărirea asistentei și controlului 
tehnic pe toate fazele de prelucra
re. Dar livrarea promptă către be
neficiari a produselor rafinăriei a 
constituit o problemă permanentă 
pe întreg parcursul anului 1978. 
Lipsa frecventă a cazanelor, a va
goanelor ne-a pus unșpxf in. situa- 
tii, difiȘile care nu s-S; ..'rezolvat 
decit în urma unor repetate in

perativa agricolă din Valea Măcrișu
lui a obținut, pe suprafața de 866 de 
hectare cultivată cu porumb, o re
coltă medie cu 900 kg mai mică față 
de cea realizată la Girbovi. Dacă 
adăugăm însă că această recoltă me
die a fost mai redusă decît cea obți
nută în anii 1975 și 1976, reiese clar 
că rezultatele din acest an nu pot fi 
considerate altfel decit ca nemultu- 
mitoare. Care au fost cauzele care au 
determinat diminuarea recoltei medii 

la hectar ? Am desprins citeva din 
discuția cu tovarășul Dumitru Neagu, 
președintele cooperativei. Cele mai 
multe neajunsuri s-au semnalat la 
lucrările de întreținere a culturilor. 
Prima prașilă a început prea tirziu. 
ceea ce a făcut ca buruienile să se 
dezvolte in detrimentul porumbului. 
A fost favorizat atacul dăunătorilor 
pe 250 hectare, ca urmare a faptului 
că pe această suprafață porumbul 's-a 
însămînțat tot după porumb, iar te
renul n-a fost eliberat și arat din 
toamnă, ceea ce a permis ca dăună
torii să ierneze în coceni. In urma 
atacului din vară al dăunătorilor 
asupra unui număr mare de plante, 
tulpinile s-au frint cu mult înainte 
de recoltat, iar boabele, în loc să se 
dezvolte, s-au șiștăvit. O altă cauză : 
nu s-a asigurat o densitate optimă 
de plante la hectar. Tehnologia po
rumbului cere să se asigure cel pu

pînd cu anul viitor, o mai bună va
lorificare în produse finite, a meta
lului produs.

Cea mai mare parte a metalului 
este destinată industriei ; de aproape 
jumătate din cantitatea produsă be
neficiază industria constructoare de 
mașini. Tocmai aici, la beneficiar, 
metalul poate fi înnobilat, prin pri
ceperea cercetătorilor și proiectanți-

lor. a muncitorilor care-1 modelează 
și-l transformă in produse finite ne
cesare economiei. O simplă compa
rație : s-a demonstrat, de exemplu, 
că dacă socotim egală cu 1 valoarea 
unei tone de metal încorporate 
într-un vagon de marfă, aceas
ta crește de 20 de ori în pro
ducția de mașini-unelte și de 250 de 
ori în producția de calculatoare. în 
această lumină apare clară impor
tanta deosebită pe care o are acce
lerarea ritmului de înnoire șl moder
nizare a producției, de dezvoltare 
mai susținută a ramurilor și subra- 
murilor care asigură o valorificare 
superioară a metalului încorporat in 
produse complexe. Bunăoară, numai 
în industria constructoare de mașini, 
In cursul anului 1979 vor fi realizate

...Trebuie să crească nivelul valorificării metalului

tervenții Ia Direcția regională 
C.F.R. București. Rămîne mai de
parte o problemă deschisă trans
portul produselor și, pe această cale, 
adresăm unităților căilor ferate ru
gămintea să respecte graficele în
cheiate privihd mișcarea garnitu
rilor de vagoane spre și de la ra
finăria Ploiești-Sud. De acest lucru 
depinde direct livrarea la timp a 
produselor noastre.

3. în 1979 avem sarcini simțitor 
sporite fată de acest an. Dau o sin
gură cifră edificatoare : aproape 
750 000 tone de țiței vom prelucra în 
plus față de acest an. practic cu a- 
celcași capacități de producție. 
Sintem pregătiți corespunzător să 
îndeplinim ritmic aceste sarcini. 
De altfel, în luna decembrie 
lucrăm zi de zj la nivelul pre
văzut pentru anul viitor, fapt ce 
dă certitudinea că planul pe 1979 
este rațional întocmit. Productivi
tatea muncii pe fiecare muncitor 
în parte va crește în anul 1979, 
fată de acest an. cu 62 211 lei. 
Practic, putem spune că . am 
încheiat în bună măsură pregăti
rile pentru activitatea de producție 
din anul viitor. Avem încheiate 
toate contractele atît cu furnizorii, 
cît și cu beneficiarii. Instalațiile 
sint revizuite. schimbările de 
soluții și tehnologii cerute de 
nivelul superior al producției pla
nificate s-au efectuat. Colectivul 
nostru, care se apropie dc împlini
rea a 100 de ani de la înființarea 
rafinăriei, va face totul pentru 
ca in 1979 să realizeze cele mai 
mari producții din istoria rafină
riei, în condițiile unei eficiente 
maxime.

Anchetă realizată de
Dan CONSTANTIN 
Constantin CĂPRARII

Factorul hotăritor al recuperării 
restanțelor-inițiativa 

și disciplina muncitorească
Colectivul Combinatului chimic 

din orașul Victoria s-a confruntat 
in acest an cu o serie de greutăți, 
determinate îndeosebi de lipsa unor, 
materii prime, de neacoperirea in
tegrală cu comenzi a planului. 
Ceea ce a neliniștit mai mult 
colectivul combinatului, incepind 
mai ales cu sfirșitul trimestrului II, 
a fost faptul că în privința aprovi
zionării combinatului cu furfurol — 
materia primă folosită la fabricarea 
alcoolului fulfuric necesar produ
cerii rășinilor turanice — nu se în
trezăreau posibilități mai bune de 
aprovizionare datorită neptmerii în 
funcțiune la termenele stabilite a 
noilor capacități de la Slobozia, Se- 
garcea și Buzău.

— Situația în care se găsea com
binatul — ne spune inginerul E. 
Achiri, șeful serviciului organizare- 
producție — părea iară ieșire și 
unii chiar începuseră să se resem
neze si să se împace cu gîndul că 
nu se mai poate face nimic. Este 
demn însă ’de relevat că nu acesta 
a fost modul de a gîndi al marii 
mase a colectivului și, în primul 

! rînd, al comuniștilor.
Analizînd lucid, realist situația, 

consiliul oamenilor muncii, comite
tul de partid au ajuns la concluzia 
că nu poate fi acceptată ideea de a 
se ceda în fața greutăților, ci, dim
potrivă, că trebuie făcut totul spre 
ale învinge. Din dezbaterea largă 
cu oamenii muncii din combinat 
s-au' conturat numeroase soluții și 
măsuri, care s-au constituit intr-o 
adevărată strategie pentru contraca
rarea efectelor provocate de gre
utăți. Cum anume ?, Prin realizarea 
unor produse solicitate de economia 
națională. Desigur, nu era o treabă 
ușoară, mai ales că pentru aceasta 
nu existau asigurate nici capacități, 
nici tehnologii de fabricație adecva
te. Totul trebuia luat de la început, 
realizat din mers, într-o competiție 
acerbă cu timpul.

„Caratele" aluminiului românesc iși 
sporesc valoarea prin transformarea 
metalului alb in produse- utile eco
nomiei. in fotografie: una din sec
țiile întreprinderii de prelucrare a 

aluminiului din Slatina

să fie de 85 la sută. Firește, este 
vorba de o sarcină minimală. Așa 
cum s-a subliniat și cu prilejul re
centei vizite de lucru Ia complexul 
expozițional. în unele sectoare aceas
tă prevedere trebuie substanțial îm
bunătățită. In acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat ca 
în cadrul Centralei industriale de uti
laj tehnologic și material rulant in
dicele de folosire a metalului să a- 
tingă 92—95 la sută. Practic, in unele 
sectoare, cum ar fi. de pildă, vagoa
nele. nu trebuie să se piardă nimic. 
Cit privește căile practice de acțiune, 
ele sint de acum binecunoscute în 
fiecare întreprindere : croirea și de
bitarea optimizată, reducerea rebutu
rilor, diminuarea adaosurilor de pre
lucrare. extinderea utilizării maselor 
plastice, reproiectarea produselor ș.a. 
Sint tot atîtea direcții de acțiune 
care presupun, deopotrivă, eforturi 
susținute de concepție și de organi
zare.

Am învățat să producem din ce în 
ce mai mult metal și avem nevoie 
de metal din ce in ce mai mult. Tre
buie. acum, așa cum ne cere condu
cerea partidului, așa cum cer intere
sele economiei naționale, să învățăm 
să drămuim, cu înalt spirit gospodă
resc, această prețioasă avuție a țării, 
a noastră, a tuturor, piinea indus
triei.

— Pornind de la aceste conside
rente — ne spunea inginerul Gheor
ghe Pria, șeful serviciului plan-dez- 
voltare — eforturile colectivului au 
fost concentrate cu precădere în di
recția asigurării capacităților de 
producție necesare obținerii acestor 
produse, în primul rînd prin dezvol
tarea, modernizarea și adaptarea lor 
la noile cerințe, iar. pe de altă parte, 
prin aplicarea unor tehnologii noi 
sau perfectionarea celor existente.

Rînd pe rînd au fost supuse imul 
proces înnoitor, de reconsiderare — 
echivalent, prin efectele pe care le-a 
avut, cu construirea unor noi insta
lații — capacitățile de producție de 
nitroceluloze pigmentate, de rășini 
perclorvinilice (produse utilizate la

La Combinatul chimic 
din orașul Victoria

fabricația de lacuri și vopsele), de 
rășini fenolice pentru industria lem
nului, de schimbători de ioni etc. Și, 
astfel, la unele din aceste instalații, 
capacitățile au sporit pină la de 
două ori ; iar prin calitatea lor, 
unele din aceste produse au înlo
cuit importuL Cîștigul nu se reduce 
însă la atit. Dacă ne referim la 
instalația de nitroceluloză, mai pu
tem adăuga că aici procesul tehno
logic a fost practic revoluționat, că 
efectele se concretizează și in redu
cerea unui mare număr de faze teh
nologice. în diminuarea consumului 
de solventi, în ușurarea muncii.

Convinși de justețea șl eficiența 
acțiunilor inițiate, chimiștii din ora
șul Victoria nu și-au precupețit for
țele, energia, au muncit cu perse
verență și tenacitate pentru rea
lizarea obiectivelor propuse. înalta 

„conștiință și responsabilitate munci
torească de care au dat dovadă au 
făcut ca scopul propus să fie în 
bună măsură atins. Combinatul a 
reușit să realizeze pe această cale o 
producție de 100 milioane lei, com- 
pensînd astfel o parte însemnată din 
nerealizările înregistrate. Meritul 
este al întregului colectiv, dar în 
mod deosebit s-au evidențiat forma
țiile de lucru conduse de Sitea Savu, 
Nicolae Eremia, Erich Schuster, 
Viorel Pandrea, Vasile Bîrsan, ingi
nerii Viorel Stanciu, Vasile Puia și 
Teodor Bolborea, precum și ingine
rul Mircea Constantinescu, directo

CONTRASTE
Fierul

Se știe că pentru 
producerea oțelului 
este nevoie și de fier 
vechi. In același timp, 
din activitatea produc
tivă, din casarea și 
repararea mijloacelor 
fixe, in marile între
prinderi industriale re
zultă cantități însem
nate de materiale se
cundare metalice. O 
situație clară. veți 
zice. Nu rămine decit 
să se ia fierul vechi și 
să se folosească în 
otelărli. O fi ea situa
ția clară, dar este 
prea simplă — și-a 
spus conducerea între
prinderii metalurgice 
din Bacău. Cum adică, 
fierul vechi să nu se 
plimbe și el puțin, să 
nu vadă deloc lumea?

Unde ești tu, Strimbă-lemne ?
Pentru o întreprin

dere de prelucrare a 
lemnului materia pri
mă o constituie... lem
nul. Ceea ce nu mai 
trebuie demonstrat. Și 
totuși... Furnizorii în
treprinderii de prelu
crare a lemnului din 
Timișoara se pare că 
au uitat acest adevăr 
simplu. La 15 decem
brie a.c. restantele de 
materii prime necesare 
I.P.L. însumau 5 400 
mc bușteni fag derulaj 
(ceea ce echivalează 
cu necesarul pentru 
producția pe o lună a 
fabricii de placaje),

Intoleranță—la toleranțe
De mai multă vre

me, intre întreprinde
rea de țevi „Repu
blica" din Capitală 
și Combinatul side
rurgic din Galati a 
apărut o dispută a... 
milimetrilor. Despre ce 
este vorba. Combina
tul gălățean livrează 
întreprinderii bucu- 
reștene bandă de oțel 
pentru fabricarea țevi
lor sudate. Pină aici, 
toate bune și la locul 
lor. Necazul pornește 
de la grosimea benzii 
de oțel pe care o pri
mim — ne scrie eco
nomistul V. Lăceanu, 

Și cuprinsă de o adin- 
că înduioșare a trecut 
la fapte. Adică, din 
cele peste 1 200 tone 
de materiale secunda
re metalice rezultate in 
acest an nu a reținut 
nici un singur kilo
gram pentru nevoile 
proprii. în schimb, s-a 
aprovizionat din afară 
cu mai bine de 1300 
tone fier vechi. Evi
dent, cu cheltuieli su
plimentare de trans
port. Ba, a mai in- 
tîmpinat și greutăți 
în desfășurarea pro
cesului de producție 
deoarece... i-a lip
sit fierul vechi. Con
ducerea întreprinderii 
de utilaj petrolier din 
Tirgoviște nu a vrut 
nici ea să rămînă de 
rușine. Așa că, pe de

4125 mc cherestea 
de fag șl 1 700 mc 
cherestea rășinoase. 
Principalii restanțieri ; 
I.F.E.T. Caransebeș, 
(mai are de livrat 
circa 20 Ia sută din 
obligațiile contractuale 
anuale), I.F.E.T. Ora
dea, I.F.E.T. Timișoa
ra — la bușteni de fag, 
F.F.E.T. Caransebeș (ia
răși), I.F.E.T. Deva și 
C.P.L. Sebeș (care deși 

'face parte din aceeași 
centrală industrială cu 
întreprinderea de la 
Timișoara n-a livrat 
nici 50 la sută din 
cantitățile contractate) 
— la cherestea de

contabil șef Ia secția 
țevi sudate de la în
treprinderea „Republi
ca". Potrivit STAS- 
ului, banda de oțel 
poate avea toleranțe 
de grosime de la +.5 
la sută la —9 la sută. 
Muncitorii de la „Re
publica" ar vrea — și 
pe bună dreptate — 
să primească numai 
bandă cu toleranțe ne
gative. In felul acesta, 
s-ar face o mare eco
nomie de metal. Fur
nizorul livrează însă 
aproape întreaga can
titate de bandă numai 
la tolerante pozitive,

rul combinatului, care au fost și sint 
creierul și sufletul acestor acțiuni.

In aceste zile, acțiunile pentru 
recuperarea restanțelor și compen
sarea nerealizărilor cunosc o am
ploare și mai mare. Concomitent cu 
activitatea intensă ce o desfășoară 
oamenii muncii din secții pentru fo
losirea deplină a capacităților de 
producție și a timpului de lucru, 
birourile combinatului au devenit 
un adevărat dispecerat, cu legături 
pină la cei mai îndepărtați furnizori 
de materii prime, de unde se inter
vine și se urmărește aducerea în 
combinat, cu maximum de operati
vitate, a fiecărei tone de materie 
primă. Mai mult chiar, se urmărește 
materia primă ce trebuie să ajungă 
la furnizorii direcți ai combinatului 
care, după prelucrare, expediază 
spre orașul Victoria solvenți, pig
menți etc.

Această mobilizare fără precedent 
a colectivului combinatului se bucură 
de un sprijin substantial din partea 
comitetului județean de partid, in/ 
clusiv a primului secretar și a secrr 
tarilor, care deseori intervin pe 
lingă primii secretari ori secre
tarii unor comitete județene de 
partid, in vederea rezolvării proble
melor de aprovizionare a o-"^"Wr>atui 
lui din Victoria.

Și deoarece reușita bă* 
pe care o duc in a/reu 
miștii din orașul-Victoria în bună măsură, del promptitudinea 
furnizorilor de matei “i prime, comi
tetul de partid, consi iul oamenilor 
muncii, întregul colet 'tiv al c®1 2 * *™' 
natului adresează „,ul. apel că’du' 
unităților din Craiova. Roznov 
Mureș, ale Centralei de 
chimice, colectivelor d‘p la 
prinderile „Colorom“-Co< 'Heaă.Ota„0-r 
ventul“-Timișoara, „Sinte. ,

țin 60 000 de plante recoltabile la 
hectar. La G.A.P. Valea Măcrișului 
s-a pornit încă de la semănat cu o 
densitate de numai 50 000 plante la 
hectar, densitate ce a fost redusă, în 
urma prașilelotv la cel mult 45 000 de 
plante la hectar, după cum s-a con
statat la evaluare. Calculele efectua
te, susținute de rezultatele unor for
mații de lucru, demonstrează, totoda
tă, că in obținerea de randamente 
sporite la hectar oamenii au rolul 
hotăritor. Bunăoară, cooperatorii Ma
rin Constantin și Vasile Iordache au 
obținut împreună cu echipele lor. pe 
parcelele lucrate în acord global. 
6 300 și, respectiv, 6 500 kg porumb 
boabe la hectar.

Am prezentat în rindurile de maî 
sus rezultatele a două cooperative 
agricole din județul Ilfov la produc
ția de porumb din acest an. măsurile 
ce au fost luate pentru ca în 1979 să 
se obțină recolte mult sporite. Este 
absolut necesar ca. în fiecare comună 
din județ, comitetele de partid să 
analizeze neîntirziat și cu cea mai 
mare răspundere, împreună cu consi
liile de conducere ale cooperativelor 
agricole, activitatea desfășurată în 
acest an, trăgindu-se învățăminte 
atit din ceea ce a fost bun. cit și din 
neajunsuri, pentru a nu le mai repeta 
în anul viitor. Desigur, aceste 
analize trebuie să fie urmate 
de măsuri practice imediate, cu 
deosebire în ce privește executarea 
arăturilor adinei și fertilizarea 
unor suprafețe cît mai mari cu în
grășăminte naturale.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteli"

2 700 de produse noi sau reproiectate,
a căror pondere va reprezenta 55 la 
sută din valoarea produselor noi rea
lizate în acest cincinal. Dintre nu
meroasele efecte economice pozitive, 
amintim unul : ca urinare a acestei 
acțiuni vor fi economisite 65 000 tone 
de metal. în institute de cercetări și 
proiectări. în întreprinderi există 
elaborate, în acest scop, programe

concrete de acțiune și pentru înfăp
tuirea lor neabătută, la termenele 
stabilite, trebuie să se acționeze cu 
toată hotărirea.

Și aici, la consumatorii de metal, 
se pune întrebarea : cît din metalul 
folosit se regăsește în produsele fi
nite ? Care este, deci, coeficientul de 
utilizare a metalului ? In prezent, 
acest indice continuă să fie scăzut — 
78—80 la sută — intr-o serie de în
treprinderi. mii și mii de tone de 
metal fiind trimise la retopit. Iată 
de ce secretarul general al partidului 
a pus în fata constructorilor de ma
șini sarcina de mare răspundere de 
a acționa hotărît pentru îmbunătăți
rea coeficientului de folosire a me
talului. Planul pe anul viitor prevede 
ca acest indice pe ansamblul ramurii

și întreprinderii chimice c, 
să livreze heîntîfziat cantii v țț»5 , 
licitate, pentru ca hi timpul 
pină la finele anului să por. 
cuperate țit rtlai' mult dinzfesl 
înregistrate In prirnju-^Omăt. 
anului și să se .’-rfgure astfel 
dusele solicit- 
economiei 
lectivul f 
terului 7 ____
lei ind" „.riale de resort să rcexi 
neze și să găsească cit mai cui 
soluții viabile unor probleme 
vind aprovizionarea cu materii p 
me și încărcarea integrală a capac* 
tăților de producție, in perspectiva 
sarcinilor sporite stabilit.?, . pentru 
anul 1979.

i mult din/res- 
prinu^imăt. 

: ’rtgure astfel 
.e alte ramur. 

ale. Totodată, 
.ului solicită M 

-.riăi Chimice și cer

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

vechi la promenadă
o parte a livrat 5 000 
tone fier vechi, iar pe 
de altă parte a primit 
de la alte unități 9 000 
tone fier vechi.

Acum, vă veți între
ba : ce rost are ca p? 
o poartă a întrepri',.- 
derii să se expedj-zze 
fier vechi, iar p«y "alta 
să se primească tot 
fier vechi ? Evident, 
rost nu are. Dar o ex
plicație există. Pentru 
a putea fi folosit 
la producerea otelului, 
fierul vechi trebuie 
sortat și pregătit. Or, 
tocmai aceste operații 
nu se fac în întreprin
derile amintite. Și de 
aici toate aceste „plim
bări" ale fierului vechi. 
Promenadă care costă. 
(I. Teodor).

fag. De altfel, nici 
C.P.L. Caransebeș — 
tot din cadrul aceleiași 
centrale a prelucrării 
lemnului — nu și-a 
onorat obligațiile de 
furnizor, avind o res
tanță de 70 000 metri 
pătrați PAL (25 la 
sută din cantitatea 
prevăzută în contract).

Oare nu există nici 
o forță capabilă să-i 
facă pe restantieri 
să-și respecte obliga
țiile ? Unde ești tu, 
Strimbă-lemne. întrea
bă întreprinderea ti
mișoreană ? (Cezar 
Ioana).

ceea ce echivalează cu 
o mare risipă de me
tal. Dintr-un calcul 
rezultă că, dacă banda 
ar fi fost livrată cu o 
toleranță de — 5 la 
sută, în acest an s-ar 
fi economisit peste 
9 000 tone de metal, 
cantitate din care se 
putea fabrica o con
ductă, cu diametrul de 
419 mm, lungă de 
peste 100 km Dacă 
specialiștii de la com
binatul gălățean nu au 
făcut acest calcul, ar 
fi cazul să-l facă. (D. 
Manole).
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TEATRELE DE AMATORI 
la încheierea etapei de masă di)

INSPRUINUL INVĂȚĂMlNTULUI DE PARTID

Consultații pentru Universitatea 
politică și de conducere

Nu există județ în care. In raport 
eu ediția întîi a Festivalului națio
nal „Cintarea României", să nu se 
Înregistreze un progres în privința 
cifrei totale a echipelor teatrale.

In județul Botoșani, de pildă, față 
de ediția anterioară a amplului fes
tival național, numărul formațiilor 
teatrale de amatori a crescut cu pes
te 40. alungind in prezent la 173. Și, 
bineînțeles că această dinamică a de
terminat și alte creșteri — in pri
vința numărului de artiști (aproape 
2 000), de premiere (peste 300), ca și 
a spectatorilor (aproape 100 000), creș
teri aproape spectaculoase, mai ales 
dacă avem în vedere situația din edi
ția anterioară a festivalului.

Sînt desigur și unele nemulțumiri, 
semne de întrebare, ridicate de ano
nimatul în care au intrat formații 
merituoase sau de necesitatea impe
rioasă a creării altora în anume 
locuri. Ce se întîmplă cu echipa de 
teatru de la I.U.P.S. care, în ediția 
anterioară a Festivalului național a 
lăsat o bttnă impr esie ? Pe cind o

formație teatrală de amatori și in 
unitățile cooperației meșteșugărești, 
sector în care lucrează peste 3 500 de 
oameni ai muncii ?

Demn de a fi remarcat, și în ju
dețul Botoșani, (ca și în județul Arad, 
în care am poposit cu prilejul an
chetei), este că, mai presus de preo
cupările cantitative stau :

Exigențele calității
Sub semnul unor asemenea exi

gențe se urmărește claritatea, lim
pezimea cu care trebuie să fie 
expus mesajul lucrărilor înfățișate 
publicului și, de asemenea, ținuta 
etică a interpreților. Așa cum arată 
tovarășul Adrian Lăcătușu, secretar 
adjunct al Comitetului orășenesc de 
partid Săveni, județul Botoșani : „Ta
lente există, ca și dorința de a se îm
plini, numai că trebuie avut mereu 
în vedere cu ce calități morale, cu 
ce bagaj de realizări în producție își 
validează prezența cel care se află pe

scenă. Căci, a te pronunța pe scenă 
pentru comportarea și preocupările 
general acceptate de societatea noas
tră și a fi, in viață, la polul opus 
sînt termenii unei contradicții cu 
efect negativ asupra procesului edu
cativ".

Am regăsit, sub altă formă, preo
cuparea pentru calitate și în județul 
Arad. Mișcarea teatrală de ama
tori în această parte de țară s-a 
bucurat în timp de multă aten
ție, numeroși pasionați de teatru 
din așezările arădene aducindu-și 
peste ani, într-un fel sau altul, 
contribuția la promovarea aces
tui gen artistic. Iată o tradiție 
ce se cere respectată prin cali
tatea activității de azi. prin înalta ei 
eficientă educativă. Statistic vorbind, 
in cea de a doua ediție a festivalului, 
s-au înscris 137 formații (cu 15 mai 
multe decît la prima ediție), care in
clud 1285 artiști amatori, români, 
maghiari, germani si slovaci. Creș
terea numerică nu e. am putea spu
ne. spectaculoasă. De ce ? E bine, e

Mesajul uman și social 
al creatorilor români, maghiari 
și germani din județul Brașov

Aflrmîndu-se ca una dintre cele mai 
prestigioase realizări ale Festivalu
lui național „Cîntarea României", 
expoziția județeană de artă plastică 
deschisă la Brașov (Galeriile Vic
toria) are intenția să surprindă o 
etapă din evoluția fenomenului 
plastic brașovean, etapă prodigioa
să și de mare ținută. Ea reprezintă 
o „luare de puls" a tendințelor și 

* preocupărilor artiștilor pentru ma
rile problemd^Wtale, dovedind tot
odată legăturii strinsă a acestora cu 
viata, atenți a lor fiind permanent 
.orientată. și concentrată asupra te- 

/Tielor majo! -« ale contemporaneită- 
/ \. Aici pri’ " hrul parcurge un spa- 
/ a^țravers'sat de mari evenimente 
/ U Jlorie i naționale (60 de ani de 
/ dsre ^viz șirea procesului de unifi- 
/ -f/ce ională. apropiata sărbăto- 
/ elor 2l'50 de ani de la erea* 

’ .mului stat dac centralizat și 
„ Cș. trident).

* (țările inovatoare ale plasti-
pjr brașoveni, dorința lor de a 
.im5 conținutul prin forme co- 
punzâtBSfR, orientarea către om 
viață tmort'A acestei expoziții 

■dețene un 'esaj uman și
«lai. încercîhu-- ’xpresie ge-
erosului îndep^. ecretarului
eneral al part >0><fz_''J>) ■. sat oame- 
lilor de „sursa
■rincipală de pentru o-
,-iul de artă, indiferent de naționa
litate. trebuie să fie viața si mun- 

\ța eroică a poporului nostru...".
'Crescută pe un teren fertil. în 

care geniul creator al artiștilor ro
mân», maghiari și germani a conlu
crat, arta plastică brașoveană. în
scriind în palmaresul ei circa 30 de 
ani de activitate, rodește astăzi cu 
netăgăduită vitalitate. trăgindu-și 
seva dintr-o recunoscută tradiție. 
Artiști de diferite naționalități, așa 
cum aminteam mai sus, din genera
ții diferite, creatori de valori ma
teriale și spirituale, și-au reunit 
creația pentru a restitui aspectul 
material al unei realități sociale 
prezente, al mediului de viată con
temporan și, deopotrivă, trăsăturile 
profunde ale unei permanențe.

Cele 55 de lucrări ale expoziției 
— pictură, grafică, sculptură și artă 
decorativă t creionează profilul ar
tistic al Brașovului. Poezia imagi
nii picturale, forța expresivă, dina
ri 'smul vin în prim-plan cu o for
ță tonică, mobilizatoare. Cu suges
tive și adinei referințe Ia configu
rația spiritualității românești con
temporane sint lucrările realizate 
de Blăpuță Zina (operind cu ima
gini plastice metaforice, artista plea
că de la realități concrete, construi
te de multe ori decorativ), Eftimie 
Modâlcă (care demonstrează prin 
creația sa — determinată de un tem
perament tumultuos, vulcanic — o 
puternică aversiune împotriva ru
tinei). Kaspar Tutsch (la care asis
tăm la o lucidă și echilibrată îmbi
nare a realității artistice și tehnice), 
Friedrich Bomehes (cu un drama
tism bine cunoscut, propriu eveni
mentelor evocate). Dinu Vasiu (cu 
poezia imaginilor sintetice). Teodor 
Rusu (făcind ușoare concesii artei 
naive), Nicolaie Codreanu (cu ver
va cromatică proprie recuzitei sale), 
Ioan Mattis (cu sensibilitate cro
matică și construcție viguroasă), 
Ștefan Mironescu (cunoscutul rap
sod al Scheiului și al monumente
lor istorice). Artur Leiter (re
marcabil prin organizarea arhitec
turală a compoziției). Mihai Petres
cu (cu tușa lapidară, dar esențiali- 
zată). ca și Ana Hadiac. Eugenia 
Vătășan. Ștefan Balint. Constantin 
Cazacu (cu spiritul său acid, atent 
Ia realitățile vieții), Gizella Dere- 
gan, Cari Hubner, Virgiliu Liște- 
veanu. Irina Lukasz. Eugen Vegh, 
Korosi Gheorghe, Grigore Zincov- 
schi.

De remarcat două importante 
realizări și anume : tendința preg
nantă de folosire în gravură, in 
grafică în general, a metaforei și 
afirmarea cu multă probitate artis
tică a tinerei generații.

Și pentru a argumenta prima 
idee, menționez preocuparea pen

tru ridicarea metaforei la rangul de 
parabolă, implicată in însăși sub
stanța imaginii grafice contempora
ne. Ea apare de fapt și cu un înțe
les polemic, afirmind o atitudine 
estetică. Se remarcă aici lucrările 
lui Gheție Alexandrina. Veronica 
Bodea Tatulea, Helfried Weiss, 
Marcela Rădulescu, Anca Crăciun, 
Levente Csutak, Adriana Ionescu, 
Bella și Eleonora Element.

Folosind uleiul sau gravura, 
sculptura sau artele decorative, ti- 
năra generație este mai prezentă 
ca oricind, ilustrînd disponibilități 
creatoare multiple. Lucrările se di
ferențiază prin limbajul plastic fo
losit, prin modalitățile diferite de 
rezolvare a temei propuse. Pe unii 
dintre ei i-am amintit cind am vor
bit de pictură și grafică, alături de 
care menționez pe Waldemar Mat- 
tis-Teutsch (cu o preocupare acu
zată pentru ritmicitate), Constantin 
Mi cu (imagini în care aluzia mu
rală se împletește cu sobrietatea și 
gingășia), Horia Petruțiu (cu o lău
dabilă tendință de esențializare), 
Mihai Stinghe (tălmăcind plastic 
stări sufletești și valori morale di
ferite). Corneliu Mihai (cu un lim
baj plastic contemporan care se 
vrea simplu, bazat pe economia do 
mijloace și concizia imaginii). Kbllo 
Margit (ale cărei lucrări au un 
pronunțat caracter confesiv), Aure
lia Stoie Mărgineanu (care demon
strează încă o dată o caligrafie cu 
totul personală, ca și o buna cu
noaștere a fizionomiei umane).

Sculptura, vitregită prin numărul 
mic de sculptori brașoveni este pre
zentă aici prin două lucrări ale lui 
Nicolae Daicu, „Portretul unui dac".

Artele decorative — în cazul de 
față ceramica — constituie fată 
de „Saloanele" anterioare, nu nu-

NICOLAE DAICU Portretul unui dac

mai o prezență, ci și o realitate ar
tistică de calitate. încercînd să cre
eze un mediu cu valoare plastică, 
lucrările de ceramică primează prin 
caracterul lor deschis, prin marea 
lor permeabilitate la modalitățile 
noi de limbaj. Se remarcă în acest 
sens artiștii : Imola Olsefskky Ja- 
kabos. Alexandru Albert. Ștefan 
Bilciu, Petre Matei.

Semnalăm in încheiere constanța 
preocupărilor pentru arta cinetică, 
practicată de cîțiva ani de Mircea 
Așciu, condus de estetica integrării 
tehnicii in manifestările plastice.

Anca POPP

rău ? Iată în acest sens părerea to
varășului Teodor lliuiu, instructoi- la 
centrul județean Arad de îndruma
re a creației populare și a mișcării 
artistice de masă : „Județul nostru 
s-a prezentat la prima ediție a Festi
valului „Cintarea României" cu un 
număr mare de formații. De aceea 
azi ne preocupă, în primul rînd, cali
tatea formațiilor si a spectacolelor. 
Din prima ediție a festivalului am 
învățat că nu facem nimănui un ser
viciu cerînd să se înființeze formații 
iară a asigura premisele necesare, 
respectiv animatorul și apoi dacă 
oamenii care doresc să joace pe sce
nă teatru, au calități pentru aceasta".

Ce s-a mai făcut in acest sens ?
„Obișnuim ca imediat după spec

tacole să discutăm, să întreprindem 
analize, continuate în cadrul „Stu
dioului artistului amator" care func
ționează pe lingă centrul județean de 
îndrumare. S-a subliniat cu aceste 
prilejuri necesitatea pregătirii, cores
punzătoare a spectacolelor, cu respec
tarea tuturor etapelor componente, 
precum și necesitatea alegerii unui 
repertoriu pe măsura puterii forma
țiilor și a cerințelor colectivelor pe 
care ele le reprezintă".

Sprijinul prețios al 
teatrelor profesioniste

Atît județul Arad, cît și județul 
Botoșani beneficiază de existența 
unor teatre profesioniste, cu expe
riență. și implicit a unui număr de 
actori, regizori etc., care pot avea o 
contribuție substanțială in viata 
mișcării de amatori din zonă.

„Am apelat intens la sprijinul Tea
trului de stat din Arad, mărturisea 
Teodor Uiuiu. Actori de prestigiu, 
precum George și Olimpia Didilescu, 
Ion Văran, Mișu Drăgoi, George 
Șofei, Iulian Copacea, Ion Petrache, 
regizorii Costin Marinescu, Iosif 
Maria Bîta, au dus o admirabilă 
activitate de animatori ajutind sub
stanțial munca formațiilor".

Fiecare membru al Teatrului 
„Mihai Eminescu" din Botoșani, in
clusiv regizorul, îndrumă cîte o for
mație de teatru de amatori. Astfel, 
in apreciata valoare interpretativă a 
echipei de teatru a casei de cultură 
din orașul Darabani se regăsește și 
îndrumarea competentă a actorului 
Constantin Măru. așa cum în succe
sele colectivelor teatrale din Răuseni, 
Bucecea. sau a celor de la casa mu
nicipală de cultură, din întreprinderile 
— textilă si de confecții din Boto
șani. si-au spus cuvîntul indicațiile 
regizorale, pasiunea actorilor Boris 
Perevoznic, Ștefan Pană și Jean 
Maydick, ale regizorului Eugen Tra
ian Bordușanu.

Îmbunătățirea 
repertoriului

Pentru ca echipele teatrale de a- 
matori din județul Botoșani să poată 
dispune de un repertoriu cit mai 
variat, centrul local de îndrumare a 
mișcării artistice de masă a folosit 
un larg evantai de acțiuni. Astfel, 
după cum ne informa directorul aces
tei instituții. Prof. Dumitru Lavric, 
la fiecare instruire a activului cul
tural al județului, precum și a in
structorilor de formații teatrale se

prezintă lista ultimelor apariții edi
toriale ale genului, cît si lucrările ti
părite de către I.C.E.D. București. De 
asemenea, in colaborare eu centrul 
județean de librării si difuzarea 
cărții, fiecărei biblioteci orășenești 
sau comunale i se repartizează cei 
puțin cite un exemplar din lucrările 
dramatice tipărite, activitate corobo
rată cu trimiterea de titluri de lucrări 
(cu scurte prezentări ale acțiunii pie
selor) existente la biblioteca jude
țeană sau la centrul de îndrumare al 
creației populare. Ca urmare a aces
tei activități, cele mai multe dintre 
echipele teatrale din județ au abor
dat lucrări dramatice de actualitate, 
între opțiunile cele mai frecvente 
figurează comediile inspirate din rea
litățile actuale ale satului românesc 
(intre autorii cei mai „jucati" fiind 
I. Bâiesu, Siito Andras. Gheorghe 
Vlad), piesele de dezbatere etică in
spirate din trecutul- de luptă al cla
sei muncitoare, din problematica vie
ții contemporane (D. Tărchilă. Va
lentin Munteanu. Lucia Demetrius, 
Radu F. Alexandru și alții). în 
același context se cuvine să re
marcăm și faptul că inițiativa abor
dării unor piese inspirate din via
ta unui sat sau a unui colectiv de 
muncă sau a promovării creației 
autorilor locali a fost primită cu 
marcat interes de interpreți și publi
cul spectator.

La Arad. în foarte multe localități, 
formațiile de amatori își onorează din 
plin prezenta prin spectacole mult 
gustate de public si prezentate nu 
numai în cadrul concursului. La 
Gurahonț. bunăoară, datorită activi
tății competentului îndrumător Mihai 
Popovici, există o adevărată stagiune 
teatrală, la Șiria in ultimul timp s-au 
prezentat trei spectacole foarte bune 
cu piesele „Fata de birău", de 
Ion Slavici, și „Baladă pentru 
nouă cerbi" de D.R. Popescu. Si pen
tru că tot aminteam despre reperto
riu. notabilă este în general si preo
cuparea de a pune in scenă piese de 
autori locali cum sînt Ion Jivan. So
rin Lepa. Emilia Iercoșan, Cornelia 
Bulzan, Atilla Zsnorovszki și alții. In 
mod deosebit ne-au reținut apoi a- 
tentia trei interesante experimente, 
respectiv cele de la Vărădia de Mu
res. Șilindia si Chisindia. in ceea ce 
privește afirmarea teatrului poetic și 
a celui folcloric.

Prin punerea în scenă a unor lu
crări interesante semnate de autori 
locali cum sînt „Cetățuia Vărădiei" 
de Cornelia Bulzan. „Dracu din 
podrum" de Emilia Iercoșan și 
„Sîntem aici de 2000 de ani" de Flo
rin Birnetiu. s-a încercat si s-a reu
șit să se revitalizeze — prin specta
cole de tinută si cu un bogat conți
nut de idei. — forme ale teatrului de 
amatori care se dovedesc a fi accesi
bile Și foarte îndrăgite de public.

Sintetizând cele de mai su’s -se im
pune a fi subliniată preocuparea in
tensă a tuturor factorilor care coor
donează 'activitatea formațiilor de 
teatru de amatori din județele Arad 
și Botoșani pentru ridicarea ștache
tei calității, pentru realizarea unor 
spectacole de mare forță educativă; 
dorința lor sinceră de a fructifica 
superior bogata tradiție a acestui gen, 
talentele autentice — existente în ju
dețe.

Constantin S1MION 
Silvestri A1LENE1

Propagandiștii și 
cursanții Universității 
politice și de conduce
re vor găsi un deose
bit de util ajutor in 
aprofundarea proble
maticii ce formează 
obiect de studiu in 
cele patru noi consul
tații reunite intr-o bro
șură apărută zilele a- 
cestea în Editura po
litică.

Este vorba de teme
le: ' „Caracterizarea e- 
conomiei mondiale 
contemporane. Docu
mentele Congresului 
al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale din 
1977 ale P.C.R despre 
schimbările petrecute 
în ra;x>rtul de forțe 
mondial și despre per
spectivele dezvoltării 
internaționale** — de 
Al. Puiu și Mădălina 
Olteanu; „Diviziunea 
internațională a mun
cii și circuitul econo
mic mondial contem
poran. Revoluția știin
țifică și tehnică con
temporană și necesita
tea participării state

lor Ia circuitul econo
mic mondial" — de 
Const. Moisuc: „Pro
gresul economico-so- 
cial și creșterea parti
cipării României la 
schimbul mondial de 
valori materiale și spi
rituale. Documentele 
P.C.R. privind direc
țiile extinderii schim
burilor economice ex
terne și căile creșterii 
eficienței comerțului 
exterior al României" 
— de AI. Puiu; „Do
cumentele P.C.R. des
pre consecințele crizei 
imperialismului și a 
sistemului capitalist, 
despre necesitatea eli
berării întregii ome
niri de exploatare, a- 
suprire socială si na
țională" — de Niță Do- 
brotă.

Meritul principal al 
acestor consultații con
stă în îmbinarea unui 
bogat material docu
mentar cu argumenta - 
rea convingătoare a 
motivațiilor teoretice 
și practice aflate la te
melia pozițiilor princi

piale ale Partidului 
Comunist Român pri
vind noile procese și 
fenomene ale contem
poraneității, a orientă
rii sale actuale și de 
perspectivă în dome
niul relațiilor interna
ționale.

Evident, se impune 
ca. în pregătirea fie
cărei dezbateri, lectorii 
și propagandiștii „să 
aducă la zi" atît orien
tarea și sistematizarea 
lecției, cît și biblio
grafia respectivă, în 
funcție de aprecierile 
și interpretările din 
noile documente de 
partid, din cuvintările 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Noile consultații — 
întregind lista celor 9 
publicate anterior — 
sint în măsură să con
tribuie la perfecționa
rea calitativă a învă- 
țămîntulul de partid, 
la asimilarea organică 
a spiritului novator, 
propriu politicii parti
dului nostru.

„Documentarea în activitatea 
politico-educalivă de masă“

în condițiile în care 
îmbunătățirea calitati
vă a propagandei sub 
toate formele, creșterea 
forței sale de inriurire 
a conștiinței oamenilor, 
constituie o sarcină de 
prim ordin a frontului 
ideologic, apare evi
dentă utilitatea lucrării 
„Documentarea în ac
tivitatea politico-edu- 
cativă de masă", de 
Constantin Potîngă, 
publicată recent de 
Editura politică.

Expresie a unei te
meinice cunoașteri ..pe 
viu" a realităților, a 
investigării atente a 
..terenului" si a cerin
țelor actuale, ca și a 
sintetizării concluziilor 
•ce se desprind pentru 
activitatea practică, 
opiniile autorului cu 
privire Ia punctele de 
documentare politico- 
ideologică aiută cadre
le de partid care acti
vează in acest dome
niu să dobmdească o 
orientare clară intr-o 
gamă largă de aspecte 
— de la criteriile efi
cienței punctelor de do
cumentare și oină la 
organizarea efectivă a 
activității în cadrul a- 
cestora. modul de con
stituire si atribuțiile 
colectivului de condu
cere. sau formele si 
metodele de activitate.

Prin aportul său la 
generalizarea expe
rienței înaintate a

unora dintre cele peste 
17 000 de puncte de do
cumentare existente, 
lucrarea va contribui, 
fără îndoială, la înlă
turarea tendințelor de 
formalism si a defi
cientelor care se mai 
întîlnesc îndeosebi sub 
chipul unor manifestări 
festiviste imnrimind 
punctelor de documen
tare un caracter deco
rativ. a lipsei unei le
gături organice cu bi
blioteca cea mai apro
piată. a insuficientei 
dotări cu surse de in
formații pentru toate 
nivelurile de pregătire, 
cu tehnici de redare 
audio-vizuală, ca și 
cu panouri cuprinzînd 
grafice, diagrame, ta
bele. hărți.

In mod îndreptățit 
se relevă in volum că 
forța de inriurire a 
punctelor de informare 
politico-ideologică este 
nemijlocit legată de 
stimularea formelor 
participative. activi- 
zatoare. Pe primul 
plan se situează in 
acest sens consultațiile 
individuale sau colec
tive ; răspunsurile IA 
întrebările pe teme so- 
cial-politice ; dezbate
rile pe diferite teme ale 
învățămintului politi
co-ideologic si „dezba
terile de caz" : simpo
zionul. colocviul, con
cursurile de cunoștințe 
social-politice ; sesiu

nile sau dezbaterile 
științifice ; vizitele cu 
caracter de documen
tare în unități social- 
economice : schimbu
rile de experiență pe 
teme ale conținutului 
si metodicii propagan
dei ; organizarea unor 
modele de activități de 
maximă eficientă in- 
structiv-educativă; ex
perimentarea unor noi 
forme și metode ale 
educației politico-ideo- 
logice în strinsă core
lație cu nevoile con
crete. locale.

Desigur, trecerea pe 
scară largă la introdu
cerea si extinderea 
unor asemenea forme 
de activitate presupu
ne combaterea fermă a 
tendințelor de rutină, 
inerție si formalism 
ale unor cadre deprin
se să nu se îndepărte
ze de drumurile bătu
te. Pe măsură ce 
noul sub toate for
mele va fi mai con
secvent promovat, iar 
inițiativele, chiar par
tial reușite la început, 
vor fi mai activ stimu
late. se vor crea condi
țiile necesare creșterii 
eficientei practice a 
propagandei de partid, 
a capacității ei de mo
bilizare — in spiritul 
exigențelor calitativ 
superioare formulate 
de conducerea partidu
lui.

Tudor OLARU

cinema
• Totul pentru fotbal : SCALA —
15,45 : 18 ; 20,15. CAPITOL — 15 ; 
17,30 : 20 Î FAVORIT — 15 ;
17,30 : 20.
• Insuîâ în derivă î PATRIA — 
15 ; 17,30 ; 30, FESTIVAL — 15.45 ; 
18 ; 20,15.
• La noi era liniște : VICTORIA 
— 15 ; 17,30 : 20.

• Optimiștii : LUCEAFĂRUL —
15.15 ; 17,45 ; 20, BUCUREȘTI —
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Talismauul : TIMPURI NOI —
15 ; 17,30 : 20.
• Din nou împreună : CENTRAL
- 15 ; 17.30 ; 20. GRIVITA — 15,15;
17.45 ; 20,15, TOMIS — 15 : 17.30 ; 20.
• Hop ’ ...și apare maimuța : 
CINEMA STUDIO — 10 ; 12 ; 14 ;
16 ; 18 ; 20.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 15 ; 16,45, Jucăria — 18,15 ;
20.15 : DOTNA.
• Ecaterina Teodoroiu : EXCEL

SIOR — 15 ; 17,30 ; 20, MELODIA
— 15,45 ; 13 ; 20,15, FLAMURA — 
15 ; 17,30 ; 20.
• Cascadorii ; FEROVIAR — 15 ;
17,30 ; 20, MODERN — 15 ;
17.30 ; 20.
• M-ați confundat ! : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20.
a Acel blestemat tren blindat : 
EFORIE — 15 ; 17,30 ; 20, BUZEȘTI
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Revanșa : DRUMUL SARH — 
15,30 ; 18 ; 20.
• Aurul lui Mackenna t DACIA
— 15 ; 17,30 ; 20, ARTA — 15 ; 13,30.

Iată, în sfîrșit, o nouă 
și, să o spunem de la 
început, bună comedie ci
nematografică românească. 
Trama ei : lupta „dis
perată", (evident, nu e 
vorba chiar de „fair- 
piay"), pentru ca echipa 
„Gloria" să-și păstreze nu 
atît numele (pe care i l-au 
dat, de bun augur, veleita
rii ei suporteri și ironia 
scenaristului), cit poziția in 
B ; lupta ca retrogradarea 
in C să nu se producă.

Imaginind situații, (atitu
dini, stratageme, susținători 
de tot felul), scenaristul, 
debutant in film, dar repu
tat ca dramaturg, Mircea 
Radu Iacoban, și regizorul, 
iarăși bine cunoscut. Andrei 
Blaier, surprind din unghi 
și prin lentila comică for
mele unei pasiuni devora
toare...

tiană). Pînă . și soțiile, 
soțiile de fotbaliști care 
sînt în situația de a-și creș
te singure copiii, de a face 
degeaba clătite, de a pansa 
răni, mereu, cu locacorten 
etc.

Pentru fotbal se fac can
tonamente (și concretizarea 
locurilor pe unde se află 
fotbaliștii in momentul 
convocării are nu nu
mai haz, ci și unele sem
nificații amare). Se organi-

teligența"... „pregătirea tac
tică"... repetă, cere mereu 
antrenorul, profesorul doc
tor pensionar, care, din 
cind în cind, mai acordă și 
„cinci minute pentru stabi
lirea unor relații prietenești 
între jucători"). E evocată 
cu nostalgie, in secvențe 
filmate în sepia, imaginea 
copiilor care bateau mingea 
pe maidan și ajungeau, to
tuși, înțelegem noi, mari 
sportivi. (Parte lirică a fil-

(mai ales în prima parte), 
îmbină atractiv diverse fire 
epice (poate prea multe).

Intilnim in distribuție, în 
rolul diverșilor fanatici ai 
fotbalului și „maeștri ai 
aranjamentelor", pe Petre 
Gheorghiu. Aurel Giurumia, 
Paul Lavric, Ovidiu Schu
macher, Sebastian Papaiani, 
Aristide Teică, pe Emil 
llossu și Monica Gliiută 
și Nicu Constantin. Nu 
lipsește din „Totul pen-

„Globul pămîntesc e un 
imens balon" spune începu
tul unui șlagăr de Radu 
Șerban (autorul muzicii). 
Comedia lui Iacoban—Bla
ier aduce in atenție o lume 
dominată de obsesia fotba
lului. Fotbalul apare ca o 
pasiune atotputernică. Ca o 
supremă rațiune de a fi. 
Ca un fel de principiu cos
mic și natural in același 
timp. (Vezi spirituala me
taforă din pregeneric ; cu 
albina care citește... firesc, 
revista „Albina" și refuzul 
suporterilor „Gloriei" de a 
cumpăra, după pierderea 
meciului, „Sportul" — gest 
ce pare simptomul unei 
grave tulburări vitale). Ca 
o contagiune universală de 
al cărui morb e probabil 
atinsă toată lumea — de la 
responsabilul motelului la 
cel al hotelului, de la com- 
presoriști (care fac muncă 
de noapte — cind se odih
nesc adversarii) pînă la co
riști (amatorii folosiți ca 
animatori în cele mai felu
rite ocazii : nunți, primiri 
la gară, galerie). De la paz
nicul fabricii pină la direc
torul cu exprimări dileraa- 
tice (acel „Nouă ne trebuie 
fotbal", rostit de Dorin 
Varga cu tristețe hamle-

• Acțiunea ..Arsenal* : GIULEST1
— 15,30 ; 17,45 : 20.
• Orașul fantomă : BUCEGI —
15 ; 17.30 ; 20, FERENTARI — 15 ; 
17 ; 19,30.
• Sărutări furate — 11.45 ; Un 
surls în plină vară — 14 ; 16,15 ; 
Becket (ambele serii) — 18,30 : 
CINEMATECA,
• Fetițo, vrei să joci în film ? : 
PACEA — 15 ; 17,30 : 20.
• Jezebel : COTROCENI — 15 ; 
17,30 ; 20.
• Profetul, aurul șl ardelenii : 
FLORE AS CA — 15 ; 17,30 ; 20.

0 4TO - dar cit de nouă? - 
COMEDIE UNEMHOWM 
„Totul pentru fotbal"

zează balul suporterilor, 
primirea arbitrului străin și 
a - observatorului federal și 
primirea (evident cu totul 
diferită, deși tot cu mare 
alai, cheltuială de imagina
ție și de fonduri !) a echipei 
adverse.

Se aruncă o ploaie de 
săgeți critice, dintre care 
unele (arcul nefiind bine 
întins) cad frinte, prea a- 
proape, altele traversează 
terenul de fotbal și țintesc 
mai departe, in mentalități 
și atitudini de mai largă 
răspindire.

Una din țintele mai im
portante ale filmului pare 
a fi o concepție despre... 
fotbal, despre felul in care 
e concepută pregătirea fot
baliștilor. Sînt ironizate 
abolirea practicii, excesul 
teoretic — ca principale 
surse ale insuccesului. 
(„Fotbalul e sportul min
ții"... „înțelepciunea"... „In-

mului — frumoasă, semni
ficativă — exprimind o idee, 
o atitudine). O atitudine 
paseistă, retrogradă ? Cred 
că mai degrabă o încercare 
(izvorită dintr-un partiza- 
nat de microbist) de a găsi 
o cheie, cheia atît de do
rită a succesului in fotbal.

Chiar și pentru cel care 
nu cunoaște scenariul este 
evidentă excelenta colabo
rare dintre Mircea Radu la- 
coban și Andrei Blaier, in 
realizarea unei comedii cu 
adevărat cinematografice, 
prin valențele filmice ale 
gagurilor, de orice tip ar 
fi ele. Chiar fragmentarea 
„pe zile" a narațiunii ce 
imprimă poveștii banale 
pretenția unei „geneze" 
sau a unei epopei — e o 
soluție comică inspirată. 
Filmul atestă ascuțit spirit 
de observație, inteligență, 
vervă, are un ritm bun

tru fotbal" nici Răducanu 
(Rică — pe celălalt nume), 
distribuit probabil pentru 
o anume semnificație, apoi 
pentru gluma cu „imi 
faci umbră" pe care o poate 
face dialogînd cu Jean Con
stantin, și pțmtru sporul de 
popularitate pe care-1 poate 
aduce filmului. O mențiune 
specială merită comicul 
aici mut ăl lui Gheorghe 
Dinică. dramatismul so
bru al lui Nicolae Praida 
și autorul imaginii acestei 
producții a Casei de filme 
numărul patru, Dumitru 
Costache Fony.

Ceea ce i-am reproșa fil
mului este că nu spune to
tul. ci doar ceva si cu vizi
bilă indecizie „despre" pro
blemele spinoase, ale fotba
lului. despre practicile con
damnabile, practici față de 
care federația însăși a luat, 
nu o dată, o atitudine se
veră. Comedia devine cînd

nu te-aștepți lirică (vezi 
prietenia apicultorului, pre
ședinte onorific, cu arbitrul 
federal).

Miza comică principală 
cedează teren uneia mă
runte. Așa, de pildă, rîdem 
sspre final mai mult de ma
nia citatelor culturale de 
care dă dovadă... speakerul 
în loc să urmărim o înche
iere mai plauzibilă a prac
ticii șantajului in sfera pro
ducției — pentru obținerea 
unor avantaje la scor. 
Acidului satirei îi ia loc apa 
de trandafiri îndulcită cu 
miere sau cu dulceața fina- 
lurilor care împacă pe toată 
lumea (vezi acel declarativ : 
„Ați jucat cinstit, ați pier
dut cinstit !“ repetat nouă, 
de citeva ori, pentru fi
xare).

Calitățile comediei cine
matografice a lui Blaier — 
Iacoban fac totuși din ea 
una din florile așteptate 
care apar atit de rar. Auto
mat, ne amintim proverbul 
cu primăvara. Cu o floare 
nu se face primăvară — 
spune acel proverb. Dar 
chiar dacă s-ar face primă
vară (trebuie s-o spunem, 
cu oricîtă plăcere am fi ur
mărit o mare parte din „To
tul pentru fotbal"), ar fi 
vorba de o primăvară in
certă. Pentru că nu știm în 
ce măsură acest film des
chide drum, deschide șirul 
altora la fel ori. de dorit, 
și mai bune. Pentru că „To
tul pentru fotbal", sem
nat de doi creatori dintre 
cei mai dotați și curajoși 
prezintă încă („totuși"... 
„deși"...) — chiar dacă
disimulate cu mai multă 
meserie si mai multă artă 
— unele simptome ale ve
chilor anotimpuri. Cel mai 
rezistent : dificultatea co
mediei cinematografice de 
a se ridica efectiv la ran
gul unei satire mai lim
pezi si de mare eficiență. 
O situație pe care o dorim 
cît mal repede si cît mai 
categoric învinsă.

Natalia STAN CU

• Albinele sălbatice t VOLGA —
15 ; 17,30 ; 20, MIORIȚA — 15,30 ;
17.45 ; 20,15.
• Fiara : POPULAR — 16 : 18 ; 20.
• înainte de tăcere î MUNCA —
15.45 ; 18 ; 20.
• Dueliștii : GLORIA — 15.45 ;
18 ; 20,15, AURORA — 15,30 :
18 ; 20.
• Toți sau nici unul î VIITORUL 
— 15. 17,30 : 20.
• Dacii : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Animalul : FLACJkRA — 15,45 : 
18 ; 20,15.

• Circiuma de pe strada Piat- 
nițkaia : PROGRESUL — 16 ;
18 ; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche ~ 19,30 ; (sala Atelier) : 
Elegie — 19.

• Filarmonica ,.George Enescu* 
(sala mică a Palatului) : „Muzici 
paralele* în primă audiție — 20.
• Opera Română : Freischtitz 
— 19.
• Teatrul de operetă : Tara su
râsului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu* 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30 ; (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu — 1S.30.
• Teatrul Mic : Emigranții —
19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.

• Teatrul Giuleștl (sala Glulești): 
O familie îndoliată — 19.30 ; (sala 
Majestic) : Serenadă tîrzie — 19 30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista In 
tuna de miere — 19,30 ; (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română* : Drag mi-e cîntecul 81 
jocul — 19.30.
• Studioul de teatru I.AT.C. : 
Băiatul cu floarea — 19,30.
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Ședința Comitetului 
Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.

' Excelenței Sale
Domnului KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia
LUSAKA

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Republicii Zambia, îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări, urări de 
sănătate, viață îndelungată și fericire personală, de noi succese în conducerea 
destinelor poporului zambian pe calea progresului economic și social.

Exprim, totodată, convingerea fermă că raporturile de prietenie șl 
colaborare ce s-au statornicit între România și Zambia se vor dezvolta și 
mai mult în viitor, spre binele popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii 
internaționale, al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta
noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

U. R. S. S.

Rețele de transport magnetice

(Urmare din pag. I)

Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului 
de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, locotenent-co- 
lonel Mengistu Haile Mariam.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat depli
na aprobare față de rezultatele rodnice ale dia
logului româno-etiopian la nivel inalt, care 
marchează un moment de seamă în evoluția re
lațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre cele două țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere convorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mengistu Haile Mariam, desfășura
te într-o atmosferă de prietenie, stimă, încredere 
și înțelegere reciprocă, care au pus în evidență 
dorința comună de a conferi dimensiuni tot mai 
cuprinzătoare, un conținut tot mai bogat bune
lor raporturi româno-etiopiene. Hotărirea ambe
lor părți de a amplifica și aprofunda conlucra
rea dintre țările noastre își găsește o pregnantă 
expresie în înțelegerile stabilite de cei doi șefi de 
stat, în documentele încheiate la București.

Comitetul Politic Executiv a relevat marea im
portanță și semnificație a Declarației Republicii 
Socialiste România și Etiopiei Socialiste, semnată 
de cei doi președinți, care proclamă voința țari
lor noastre de a extinde și adînci conlucrarea 
dintre ele, pe temeiul principiilor independenței 
și suveranității naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, principii ce se impun cu tot 
mai multă vigoare în viața internațională.

A fost evidențiată, de asemenea, însemnătatea 
documentelor încheiate între guvernele celor 
două țări: Acordul de cooperare economică și 
tehnică — prin care se creează și Comisia mixtă 
guvernamentală româno-etiopiană de cooperare 
economică și tehnico-științifică — și Acordul de 
credit.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat con
vingerea că, pe baza înțelegerilor convenite, a 
documentelor semnate, se va realiza o dezvol
tare și mai susținută a relațiilor politice, econo
mice, științifice și culturale, se va intensifica coo
perarea în producție, se vor lărgi și diversifica 
legăturile comerciale, se vor întări și mai mult 
prietenia și solidaritatea dintre popoarele român 
și etiopian.

în același timp, a fost subliniată importanța 
schimbului de păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mengistu Haile Mariam cu privire 
la evoluția situației internaționale. Comitetul Po
litic Executiv și-a exprimat profunda satisfacție 
față de hotărirea celor două țări de a conlucra 
strîns pe plan extern, sprijinind ferm lupta po
poarelor pentru libertate, independență și dez
voltare de sine stătătoare, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismului, a 
oricăror forme de dominație și asuprire, a poli
ticii rasiste și de apartheid, contribuind la lichi
darea fenomenului subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice mondiale, la crearea 
unui climat de destindere și securitate în Europa, 
în Africa și pe celelalte continente ale globului, 
la realizarea unei lumi a păcii și colaborării 
egale între națiuni.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile stabilite 
cu prilejul dialogului româno-etiopian la nivel 
înalt, documentele semnate, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri corespunzătoare pen
tru aplicarea lor în viață, pentru dezvoltarea tot 
mai intensă, pe multiple planuri, a relațiilor din
tre România și Etiopia, dintre popoarele noastre, 
în folosul și spre binele lor, al cauzei progresu
lui, înțelegerii și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a luat apoi în discu
ție și soluționat probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

—

Întîlnire la C
Tovarășul Vasile Mușat, . secretar 

al C.C. al P.C.R., împreună cu to
varășa Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., s-au Intîlnit cu tovarășul 
Tsuyoshi Toki, membru al C.C. al 
P.C. din Japonia, șeful Secției inter
naționale a P.C.J., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej, s-a făcut o infor
mare cu privire la activitatea și pre
ocupările actuale ale celor două 
partide, precum și un schimb de pă-

C. al P. C. R.
reri privind unele aspecte ale vieții 
internaționale actuale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

întîlnirea și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească, caracteristică 
relațiilor existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Japonia.

în timpul șederii tn țara noastră, 
delegația Partidului Comunist din Ja
ponia a vizitat obiective economice 
și soclal-culturale.

în Uniunea Sovietică 
a luat sfîrșit o nouă 
serie de probe ale unui 
vagon cu suspensie 
magnetică, destinat re
țelei de transporturi 
ultrarapide din Alma- 
Ata. Rampa experi
mentală constă dintr-o 
estacadă pe care sînt 
fixați magneți foarte 
puternici. Vagonul, cin- 
tărind opt tone. cir
culă fără să producă 
nici vibrații, nici zgo
mote, întrucît nu are 
roți. El este susținut

de un cimp magnetic 
mobil și se deplasează 
cu ajutorul unui motor 
linear. Manevrarea se 
face în mod automat 
de la o masă de dis
pecerat. După înche
ierea actualelor probe, 
anul viitor va începe 
construirea in orașul 
Alma-Ata a primei li
nii rapide cu suspen
sie magnetică din 
U.R.S.S., pentru trans
portul de pasageri. 
Tronsonul inițial va fi

în lungime de 14 km. 
Trenurile vor putea 
dezvolta viteze de pes
te 200 km pe oră.

Costul construcției 
rețelelor magnetice 
este de circa trei ori 
mai redus decit în ca
zul metroului. De re
gulă, aceste rețele vor 
fi amplasate pe esta
cade, fixate în mijlo
cul străzilor și bulevar
delor, iar acolo unde 
nu se poate vor fi 
amenajate in tuneluri 
subterane.

R. P. D. COREEANĂ

Modernizarea exploatărilor miniere

tv
Programul 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Tribuna TV. România socialistă — 

promotoare activă a destinderii, 
păcii și colaborării internaționale

10.24 Antena vă aparține. Spectacol 
prezentat de județul Teleorman

11,40 Șoimii patriei
11,30 Muzică populară
11.35 Film documentar : Oameni de 

omenie — producție a Studioului 
„Alex. Sahia“. Scenariul șl regla: 
David Reu

14,05 Telex
12,15 închiderea programului
17.00 Telex
17.05 Teleșcoală
17.25 Curs de limbă germană
17,45 Tragerea Pronoexpres
17,55 Din țările socialiste
18,05 Consultații medicale
18.20 Muzică ușoară
18.35 Telecronica pentru pionieri
13,50 Festivalul național „Cintarea 

României"
19.20 1001 de seri

19.30 Telejurnal
19.50 Noi. femeile ! Un colectiv se 

desăvîrșește pe sine : „Mondiala" 
din Satu Mare

20.10 Telecinemateca : Ciclul „Mari
actori". „Cei șapte frați Cervi". 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor italiene. Regla : Gianni 
Puccini. In distribuție : Gian Maria 
Volonte, Lăsa Gastoni. Riccardo 
Cucciolla, Don Backy, Andrea 
Chechi, Serge Reggiani.

21.50 Interpreți al cintecului popular
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Programul 2
19.30 Telejurnal
19.50 Desene animate : Olimpiada

rîsulul
20.15 Studio T *78. Tineri In pragul 

maturității
20,40 Treptele afirmării. Mihaela Vlad 

— vioară ; Yvonne Dumitrescu 
Frankenfeld — pian ; Constantin 
Negoiță — violoncel

21.10 Telex
21.15 Muzică ușoară
21.30 Mal aveți o întrebare T Progno

ză, prevedere, știința viitorului.
22.00 închiderea programului

Pentru vacanța de iarnă 

a studenților
La 22 decembrie, vacanța va intra 

în drepturile sale și pentru studenții 
din cele 19 centre universitare. ale 
țării. Vacanța le. aduce bucuria 
unei'odihne reconfortante în taberele 
de la Predeal. Borsec. Slănic-Moldo- 
va. Singeorz-băi, Sinaia. Izvorul Mu
reșului. Piriul Rece, ca și în caba
nele pregătite pe Valea Prahovei și 
in Munții Semenicului.

La casele de cultură și cluburile 
studenților se vor organiza pe tot 
timpul vacanței, programe cultu
ral-educative, medalioane literar-ar- 
tistice, gale de film, spectacole de 
teatru. De asemenea, studenții vor 
participa la serate de dans, Ia sărbă
torirea revelionului și la datini lega
te de Anul nou.

Vacanța de iarnă a studenților va 
dura pînă la 4 ianuarie 1979, inclusiv.

AU ÎNDEPLINIT PIANUL PE PRIMII TREI ANI Al CINCINALULUI
INDUSTRIA JUDEȚULUI IAȘI

în ziua de 19 decembrie colecti
vele de oameni al muncii din unită
țile industriale ale județului Iași au 
îndeplinit planul de producție pe 
primii 3 ani ai cincinalului. Acest 
avans asigură condiții ca. pină Ia 
sfirșitul anului curent, industria ju
dețului să realizeze o producție su
plimentară de peste 800 milioane lei, 
concretizată. între altele, in 6 600 
tone profile din oțel. 9 000 tone fire 
și fibre sintetice, 14 300 tone meta
nol. 3,5 milioane mp țesături diverse, 
medicamente în valoare de 450 mi
lioane lei. si alte produse. Aproape 
30 la sută din producția realizată în 
acești 3 ani este reprezentată din 
produse noi și modernizate.

Rezultatele consemnate pe primii 
3 ani ai cincinalului de oamenii 
muncii din unitățile industriale ale 
județului Iași se reflectă in ampli
ficarea valorii producției cu circa 14 
la sută anual. 70 la sută din sporul 
obtinut datorindu-se creșterii pro

ductivității muncii In ritm anual da 
10 la sută.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Biroul 
Comitetului județean Iași al P.C.R. 
se spune : Obținerea acestui succes 
este rezultatul sprijinului primit din 
partea conducerii de partid și de 
stat, al indicațiilor dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, 
privind ridicarea potențialului eco
nomic. amplasarea tot mai rațională 
a obiectivelor industriale ne terito
riul județului, ridicarea sistematică 
a nivelului de tehnicitate si eficiență 
a producției. Pornind de la bilanțul 
înregistrat astăzi, ne angajăm in fața 
conducerii partidului, a dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să mobilizăm in continuare întregul 
potential al unităților industriale si 
capacitatea de creație a oamenilor 
de pe ațeste meleaguri pentru reali
zarea integrală a prevederilor inițiale 
ale cincinalului și a angajamentelor 
asumate de organizația județeană de 
partid.

în planul șeptenal 
(1978—1984) de dez
voltare a economiei 
R.P.D. Coreene la loc 
de frunte se situează 
industria extractivă. O 
deosebită atenție este 
acordată extinderii și 
modernizării minelor 
de fier din nordul și 
vestul țării, cum ar fi 
cele de la Tokhyon și 
Sohaeri. unde se află 
în exploatare bogate 
zăcăminte. Cele mai 
mari lucrări de con
strucție au fost între
prinse la mina Musan, 
considerată drept una

din marile „depozite" 
de minereu de fier 
ale lumii. Această 
mină urmează să dea 
anual o producție de 
10 milioane tone de 
minereu concentrat și • 
să devină astfel prin
cipalul centru minier 
al țării.

Desigur, minele de 
capacitate mijlocie și 
mică vor continua 
să-și aducă contribu
ția la asigurarea bazei 
de materii prime a in
dustriei coreene. în 
acest scop, se execută

lucrări de moderniza
re și dotare cu echi
pamente de mare ran
dament. De pildă, in 
vestul Coreei popula
re. unde se află mari 
rezerve de limonit. o- 
perațiunile de scoate
re la suprafață și de 
transport au fost a- 
proape complet meca
nizate. In prezent, în 
minele de aici se ex
trage în decurs de 30 
de zile aceeași canti
tate de minereu care 
se extrăgea intr-un an 
de zile in perioada de 
dinainte de eliberare.

R. D. GERMANA

INDUSTRIA JUDEȚULUI VASLUI
Oamenii muncii din județul Vaslui 

au raportat îndeplinirea, în ziua de 
19 decembrie, a prevederilor planului 
producției industriale în profil teri
torial pe primii trei ani ai actualului 
cincinal. îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor pe primii trei ani ai 
cincinalului a creat condițiile pentru 
realizarea unei producții industriale 
suplimentare în valoare de peste 
250 milioane lei, materializată m 
peste 500 mii articole de confecții- 
textile, 20 mii perechi încălțăminte, 
550 tone polistiren expandat, aproa
pe 500 mii rulmenți de diverse tipo- 
dimensiuni, 100 reductoare de tura
ție, 600 tone ulei comestibil și alte 
produse agroindustriale.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul ju
dețean Vaslui al P.C.R., se arată : 
Succesele noastre sint rodul muncii 
neobosite, pline de dăruire a oame

nilor de pe aceste străvechi me
leaguri românești, al sprijinului per
manent pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, il acordați județului Vaslui 
prin aplicarea consecventă a politicii 
științifice de dezvoltare și înflorire 
armonioasă, a tuturor localităților pa
triei noastre. Prin faptele noastre de 
muncii ne reafirmăm și cu acest pri
lej adeziunea și atașamentul față de 
politica științifică internă și externă 
a partidului și statului nostru, pe 
care conducerea partidului. dum
neavoastră personal o promovați cu 
consecvență și spirit profund revo
luționar, pentru edificarea păcii, a 
unei lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră. Voința fermă de a 
transpune în viață prețioasele indi
cații și sarcini cu privire la reali
zarea hotăririlor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

Realizări
Industria de aparate 

optice și mecanice are 
vechi și bogate tradi
ții în R. D. Germană. 
Sint bine cunoscute in 
numeroase țări ale lu
mii aparatele de foto
grafiat și tehnica cine
matografică realizate 
la combinatul de opti
că fină „Pentakon" din 
Dresda, gama variată 
de echipamente medi
cale și de laborator fa
bricate la uzina cu a- 
cest profil din Leipzig, 
ceasurile purtind mar
ca combinatului din 
Ruhla. Dar principalul

în „citadela
producător de aparate 
optice și de mecanică 
fină rămîne combina
tul „Karl Zeiss" din 
Jena. Cele 22 de între
prinderi ale sale, cu 
44 000 muncitori și spe
cialiști, produc apro
ximativ 700 tipuri de 
aparate cu destinații 
multiple : pentru cer
cetări geodezice sau 
cercetări in geologie, 
criminalistică și medi
cină judiciară (indeo- 
sebi aparatul de anali
ză microspectrală cu 
laser „LMA-10"), apa
rate de măsurat, mi-

opticii"
croscoape etc. Specia
liștii din Jena au con
struit și dotat nu
meroase planetarii din 
diferite țări, iar oglin
zile pentru telescoape 
realizate în „citadela 
opticii" din R. D. Ger
mană sînt instalate în 
multe observatoare din 
lume. Una din cele mai 
importante realizări 
obținute in ultima vre
me este aparatul mul- 
tizonal do fotografiat 
utilizat p^ itru obține
rea de agini ale su
prafeței pămintului din 
«pata ’'''cosmic.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Noi obiective energetice

în curînd, la chioșcuri și librării
ALMANAHUL „SClNTEIA" 1979

Energetica iugoslavă 
a cunoscut în ultimii 
ani o puternică dezvol
tare. Elementul carac
teristic al acestei dez
voltări îl constituie 
construirea unor noi 
capacități de producție 
în regiuni altădată îna
poiate din punct de 
vedere industrial, ceea 
ce contribuie la dez
voltarea economică 
echilibrată a tuturor 
zonelor țării.

Recent, in orașul 
Tuzla, situat in munții 
Republicii Bosnia și 
Herțegovina, a intrat 
parțial în funcțiune o

termocentrală, a cărei 
capacitate finală va fi 
de 215 MW. Noua ter
mocentrală este primul 
din cele opt obiective 
energetice care vor fi 
construite pină în anul 
1981 în această repu
blică.

O atenție deosebită 
se acordă construcției 
unor termoelectrocen- 
trale pe baza cărbune
lui de calitate inferi
oară. Asemenea obiec
tive sînt în construc
ție în multe regiuni 
ale țării. Termocentra
la „Kosovo", despre 
care se spune că este

„steaua cea' mai stră
lucitoare" â\ 
cii iugoslave, 
in imediata v> 
a unei mi.ie de. 
exploatate la «uj 
ța, care produce 
45 milioane toi 
cărbune.

Plan' -

Iugoslavia •=1'* X
63 miliarde kWh ener
gie eloctrică, iar în 
1990 
kWh, 
kWh, 
1947.

electrică, iar
— 124 miliarde 
față de 1 miliard 
cit se realiza in
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Consfătuire pe teme ale circulației 

rutiere
La Inspectoratul General al Mi

liției a avut loc, în cursul zilei de 
rniarți, o consfătuire cu factorii de 
răspundere din ministere și organi
zații centrale deținătoare de mari 
parcuri auto. Cu acest prilej s-au a- 
nalizat principalele probleme ale 
circulației rutiere și s-au stabilit 
măsuri pentru întărirea în continua
re a siguranței traficului șl preveni
rii cu eficacitate sporită a acciden
telor de circulație.

în acest cadru s-a evidențiat că 
principalele cauze ale accidentelor 
continuă să fie viteza excesivă, de
pășirile neregulamentare, neacorda- 
rea priorității vehiculelor șl pietoni
lor, neatenția la volan și conducerea 
sub influența alcoolului.

în vederea înlăturării acestor cauze 
s-au stabilit măsuri privind perfec
ționarea pregătirii conducătorilor 
auto, întărirea ordinii și disciplinei, 
depistarea și eliminarea din trafic 
a conducătorilor care încalcă frecvent 
normele de circulație și produc ac
cidente, promovarea conducerii pre
ventive, asigurarea unei stări tehnice 
corespunzătoare a autovehiculelor, 
adaptarea vitezei In funcție de 
condițiile de drum șl de vreme.

S-a analizat, de asemenea, modul 
în care a fost efectuată verificarea 
tehnică a autovehiculelor în acest 
an și au fost stabilite măsurile care 
să conducă la îmbunătățirea acestei 
operații de însemnătate deosebită 
pentru asigurarea deplasării în si
guranță a mijloacelor de transport. 
Astfel, s-a hotărît ca. pentru ope
rațiunile de verificare tehnică, să 
fie autorizate doar unitățile care 
dispun de aparatură de control și 

personal calificat. lulndu-s« în con
siderație numai dovezile eliberate 
de către acestea. De asemenea, au 
fost luate măsuri ca unitățile ce vor 
efectua verificarea tehnică să rețină 
certificatele de înmatriculare a auto
vehiculelor ce prezintă defecțiuni de 
natură a pune în pericol siguranța 
circulației, urmînd a le înainta orga
nelor de miliție. în cazul cînd deți
nătorii solicită remedierea imediată 
a defecțiunilor, certificatele vor fi 
restituite după efectuarea acestor 
remedieri. Unitățile autorizate vor 
pretinde ca autovehiculele să aibă 
montate noile plăcuțe de înmatricu
lare (în cazul cînd cele vechi sint 
deteriorate) pe care se va aplica in 
mod obligatoriu ecusonul „Revizuit 
tehnic 1979“, ecuson care va avea 
culoarea roșie și care va fi confec
ționat dintr-un material cu aderență 
sporită. Totodată, se recomandă cu 
insistență montarea centurilor de si
guranță, știut fiind că purtarea a- 
cestora reduce într-o proporție în
semnată consecințele accidentelor.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 decembrie. In țară : vremea 
se va încălzi treptat, menținîndu-se 
rece, la începutul intervalului, în ju
mătatea de nord-est a țării. Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea precipi
tații sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare, îndeosebi în sud-vestul țării.

De la Direcția 
drumurilor

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
informează că, datorită unor lucrări 
la viaductul peste Cerna, la Orșova, 
pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin— 
Orșova, km 363 plus 543, s-a instituit 
restricție de tonaj de 17 tone greutate 
totală. Circulația în tranzit a celor
lalte categorii de autovehicule se 
face pe următoarele rute ocolitoare : 
Filiași — Tg. Jiu — Petroșani — Ha
țeg — Caransebeș, traseu în între
gime modernizat. Din zona Drobeta- 
Turnu Severin se mai poate utili-za 
ruta prin Motru — Cătunele — Baia 
de Aramă — Băile Herculane, traseu 
ce cuprinde și sectoare de drumuri 
pietruite. Deținătorii de autorizații 
speciale de transport cu tonaj și ga
barit depășit, care au înscrise în 
autorizații traseul restrictiv, se vor 
adresa direcției de drumuri și poduri 
emitente pentru a se stabili traseele 
de evitare.

(Agerpres)

Vlnt moderat, cu Intensificări în Banat 
șl In zona de munte. Temperaturile 
minime vor ti cuprinse Intre minus 8 
și plus 2 grade, mai coborite în pri
mele nopți în estul Transilvaniei șl 
Moldova, iar cele maxime între minus 
3 și plus 7 grade. Se va produce ceață, 
mai ales în centrul țării și în Moldova. 
Izolat, polei. In București : vreme în 
încălzire ușoară. Cer noros. Precipita
ții slabe, sub formă de ploaie, lapo
viță și ninsoare. Condiții favorabile 
producerii poleiului. Vint slab, pînă la 
moderat.

fotbal.- ROMÂNIA-ISRAEL 1-1 SCHI: ASALTUL JUNIORILOR
Ieri, la Tel Aviv, a avut loc partida 

amicală de fotbal dintre selecționa
tele României și Israelului. Meciul 
s-a Încheiat cu rezultatul de 1—1 
(0-0).

în prima parte a meciului, ambele 
echipe au jucat cu destulă prudență, 
semnalindu-se totuși citeva faze pe
riculoase. Astfel. Coman a avut in 
două rinduri intervenții sigure si fru
moase. in timp ce. poarta adversă a 
fost periclitată mai ales la acțiunile 
desfășurate de Vlgu-Cămătaru-Rădu- 
lescu și. altă dată, de Dobrin-Romilă- 
Iordănescu. ultimul trimitind mingea 
pe lingă bară de la numai 4—5 metri.

După pauză, fazele de atac au fost 
mai cursive si mai dinamice. în mi
nutul 54, înaintașul advers Malmilian 
sutează de la 25 metri, mingea de
viază dintr-un smoc de iarbă, înșe- 
Iindu-1 pe Coman. si intră în poartă. 
Din acest moment, urmează perioada 
cea mai bună de joc a echipei noastre, 
care domină terenul, fortind egala- 
rea. Se produc și două înlocuiri de 
jucători în atac : Voicilă îl schimbă 
pe Dobrin (min. 56) și Stan pe Cămă- 
taru (min. 74). Cei doi nou intrați pe 
teren joacă ambițios si dau vigoare 
înaintării. în minutul 76. Voicilă tra
ge puternic de la 20 de metri, porta
rul advers respinge mingea, dar Stan 
înscrie cu capul. Echipa noastră or
ganizează în continuare acțiuni peri
culoase. cel mai aproape de a marca 
aflîndu-se Iordănescu în minutul 82. 
în minutul imediat următor Coman, 
aflat față în fată cu un adversar, 
apără o minge foarte dificilă. După 
opinia trimisului ziarului „Sportul", 

E. Ionescu. formația noastră s-a com
portat mai bine decit în precedentul 
meci. în fata unui adversar ce prac
tică un fotbal modern, de calitate, 
fapt confirmat și de unele rezultate 
bune pe care le-a obtinut pe teren 
propriu în acest an : 2—0 cu formația 
Olandei și 1—0 cu aceea a Belgiei. 
Din echipa României s-au evidențiat 
jucătorii Coman, Vigu, Iordănescu, 
precum și noii membri ai lotului re
prezentativ, Voicilă și Stan.

în meciul de ieri formația noastră 
a jucat în următoarea alcătuire : Co
man — Grigore. Ștefănescu. Sameș, 
Vigu — Romilă. Boldni. Iordănescu — 
Dobrin (Voicilă), Cămătaru (Stan), 
Rădulescu.

• Selecționatele de juniori la 
hochei pe gheață ale României și 
Ungariei s-au intîlnit intr-un joc 
amical desfășurat în orașul Miskolc. 
Hocheiștii români au obtinut victoria 
cu scorul de 8—2 (1—0, 5—2, 2—0). 
Cel mai bun jucător al formației 
noastre a fost Todor, care a marcat 
patru goluri.
• Astăzi, de la ora 17. va avea 

Ioc la Brașov meciul international 
de baschet dintre echipele masculine 
ale României si Ungariei. Joi si vi
neri cele două echipe vor susține 
noi întîlniri.
• în campionatul de fotbal al 

Spaniei (etapa a 13-a) au fost înre
gistrate următoarele rezultate mai 
importante : Atletico Madrid — Las 
Palmas 1—1 ; Real Saragosa — Real 
Madrid 1—0 ; Gijon — Atletico

Favorizată de un timp excelent și 
și de o zăpadă bună, deschiderea ofi
cială a sezonului de schi, care s-a 
consumat la ,sfirșitul săptămînii trecu
te la Predeal, a reprezentat, fără nici 
o îndoială, o bună propagandă pentru 
acest sport. Toate întrecerile — sla
lomul paralel, concursul de fond și 
săriturile — s-au bucurat, aproape 
fără excepție, de un număr record 
de concurenți, dar și de spectatori. 
Desigur, prin natura sa, tradiționala 
competiție inaugurală de la Predeal 
are cu precădere un caracter demon
strativ, de invitație către această fru
moasă lume a sporturilor albe. Cu 
toate acestea, ea a pus in evidență 
citeva lucruri asupra cărora merită 
să ne oprim.

Prima surpriză a fost comportarea

. RÎNDURI
Bilbao 4—3 : Espanol — C.F. Bar
celona 0—2. în clasament conduce 
Real Madrid cu 18 puncte, urmată de 
Atletico Madrid — 16 puncte și 
Gijon — 16 puncte.
• Au continuat meciurile turneu

lui international de hochei pe gheață 
de la Pekin. Selecționata olimpică a 
Finlandei a învins cu 12—1 echipa 
R. P. Chineze, iar echipa Japoniei a 
dispus cu 4—3 de formația olimpică 
a R.F. Germania. întîlnirile au fost 
urmărite de peste 15 000 de spec
tatori.
• Turneul internațional de hochei 

pe gheată de la Moscova a continuat 
cu meciul dintre eclțipele U.R.S.S. 
și Finlandei. Hocheiștii sovietici au 
obtinut victoria cu scorul de 4—1 
(2—1, 1—0, 1—0). 

juniorilor la concursul de fond. Pe 
distanța de 1» km juniorul Ion 
Lungoci. de la liceul din Predeal, a 
reușit să-i depășească pe toți seniorii. 
La fel. in întrecerea rezervată ferelor, 
pe distanța de 5 km, Abos Piroșka 
(Voința Miercurea-CiucJ și Iuliana 
Popoiu (Tractorul Brașov) au surcla
sat pe colegele lor mai mari. Asaltul 
juniorilor ar putea .să anunțe, după 
cum ne spunea maestrul sportului 
Mihai Biră, schimbările de valoare 
atit de mult așteptate.

Deși nu la fel de clar, drumul a- 
firmârii tinerilor s-a făcut vizibil și 
la probele alpine, unde juniorii 
„mari" au secondat de aproape pe 
seniori. Este știut că de aproape un 
deceniu, concursurile de slalom și 
coborire au cam aceiași învingători : 
Cristea. Brenci. Vulpe etc. Longevi
tatea acestora se datorește, firește, 
seriozității lor in pregătire, muncii 
lor personale ca și a antrenorilor. 
Este un aspect pozitiv, care nu poate 
fi trecut cu vederea. Faptul că in a- 
ceastă lungă perioadă — in care în 
alte țări primele garnituri s-au 
schimbat și îmbogățit de mai multe 
ori — la noi nu s-au ridicat alte ge
nerații dovedește totuși că valoarea 
schiului alpin a bătut pasul pe loc. 
Explicațiile sint multiple și nu ne 
propunem să le analizăm acum. Fapt 
îmbucurător, totuși, întrecerile de la 
Predeal au arătat — cum spuneam — 
că și la probele alpine „competiția" 
este pe caie să devină mai animată, 
că „ștafeta tinerilor" se apropie, și 
aici, cu repeziciune de veterani. Este 
un proces pozitiv care trebuie încu
rajat, numai astfel schiul românesc 
puțind să facă saltul pe care îl dorim 
cu toții.

R. B.

• UN MAMIFER PE 
CALE DE DISPARIȚIE ÎN 
AJUTORUL ȘTIINȚEI. 
Tatu-ul. un mamifer pe cale de 
dispariție, care trăiește in zona 
Americii Centrale, ar putea 
aduce o contribuție extrem de 
importantă la combaterea le
prei. Specialiștii au constatat că 
acest animal este purtătorul 
agentului patogen al leprei, 
maladie ce afectează în pre
zent 10 milioane de oameni. Ei 
speră că mamiferul le va fur
niza substanța necesară fabri
cării unui ser împotriva cum
plitei boli. Primele experiențe 
s-au dovedit promițătoare. A 
fost obținut un ser cu ajutorul 
căruia se poate depista boala 
în stadiul Incipient (perioada 
de incubație a leprei poate dura 
lunt și chiar anț de zile, ceea 

ce complică foarte mult trata
mentul). Pentru extinderea cer
cetărilor se proiectează să se în
ființeze o fermă de creștere a 
acestui mamifer.

• UN MEDIC LA 
44 000 DE OAMENI. 
Aproape 43 la sută din numărul 
total de paturi de spital exis
tente în Republica Sud-Africa- 
nă sint rezervate albilor, care 
reprezintă doar 17 la sută din 
populația acestei țări. Potrivit 
datelor, chiar din sursă sud-afri- 
cană, revine cite un medic la 
fiecare 400 de cetățeni albi. 900 
cetățeni de origine indiană, 
6 200 de metiși și 44 000 de a- 
frlcani ! Iată doar un exemplu 
al flagrantelor discriminări ra
siale practicate prin politica a- 
partheiduluL

• INSTALAȚIE CU 
LASER PENTRU DIRIJA
REA REACȚIILOR TER
MONUCLEARE. ™ 
sfert de veac oamenii de știin
ță din numeroase țări încearcă 
să „îmblînzească" procesele 
sintezei termonucleare, asemă
nătoare cu cele ce se desfă
șoară în interiorul Soarelui. în 
acest cadru, la Institutul de 
fizică al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. se pune la punct o 
instalație termonucleară cu la
ser, denumită „Delfin". Instala
ția va îndrepta „tirul" a 216 
fascicule laser asupra combusti
bilului termonuclear — deute- 
riu — în scopul obținerii unei 
reacții în lanț dirijate, care să 
acționeze turbine electrice. Spe
cialiștii apreciază că va fi ne

w

voie de 25 de ani pentru a se 
trece la energetica termonu
cleară.

• NUMAI 98 DE 
SECUNDE. Spre deosebire 
de acele întreceri sportive unde 
concurenții sînt departajați de 
secunde sau chiar fracțiuni de 
secundă, specificul competițiilor 
transoceanice de iahting au fost 
marile decalaje de ordinul zi
lelor — și al sutelor de kilo
metri — care-i separau adesea 
pe participant!. Recent însă, 
pentru prima oară în istoria 
acestui sport, doi concurenți 
și-au disputat victoria chiar pe 
linia de sosire, fiind despărțiți 
de numai 98 de secunde, după 

ce au parcurs de-a curmezișul 
Atlanticului o distanță de 7 000 
km. navigînd timp de 559 de 
ore. într-o cursă care a refăcut, 
în sens invers, celebra „rută a 
romului", din Antile spre Euro
pa. Cei doi adversari, navigato
rul canadian Michael Birch și 
francezul Michel Malinovsky, au 
plecat in ziua de 5 noiembrie 
din portul Saint-Malo, de pe li
toralul Franței, punctul de so
sire fiind Point-â-Pitre de pe 
coasta insulei Guadelupa. Deși 
au ales trasee diferite, spre 
marea lor surpriză cei doi con
curenți s-au pomenit față în 
față, fapt fără precedent în 
analele curselor transatlantice. 
A învins pînă la urmă naviga
torul care a folosit o ambarca

țiune extrem de ușoară, o ade
vărată „libelulă a mărilor".

• ARHEOLOGIE SI 
MODERNITATE. so«« 
continuă, cu ajutorul UNESCO, 
scoaterea la lumină a vechii 
cetăți romane Serdica. Sînt în 
curs de a fi dezgropate zidul 
care înconjura orașul construit 
de romani în secolul al doilea 
al erei noastre, temple și străzi 
întregi cu imobile și ateliere, 
în ultimii ani, lucrările arheolo
gice au continuat paralel cu 
construirea tunelelor liniei de 
metrou. Constructorii metroului 
păstrează cu grijă toate piesele 
arheologice pe care le găsesc în 
cursul săpăturilor. Pentru a 
ocroti aceste vestigii și a spori, 
totodată, atracția turistică a ora
șului, specialiștii au avansat 
ideea, care a și început să fie 
pusă în practică, de a le expu

ne ...în magazine. Astfel, un 
magazin de articole sportive 
(vezi fotografia) adăpostește ră
mășițele tinuj turn triunghiular 

câre străjuia poarta de nord a 
Serdicei. Un alt magazin expu
ne intr-o sală vestigiile unor 
terme.
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750 000 de dolari irosiți în fiecare minut

Realităti care impon ca o necesitate 
de primă urgentă reducerea 

cheltuielilor militare

»

si

Principiile politicii externe ale R. P. Angola
expuse de președintele Agostinlio Neto

LI. Brejnev decorat cu Ordinul Lenin

• O revistă americană relevă proporțiile alarmante atinse 
de cursa înarmărilor • Apel la reducerea cheltuielilor 

militare
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Un articol apărut în revista „The 
Futurist", editată de Societatea Mon
dială de Viitorologie cu sediul ia 
Washington, după ce relevă propor
țiile alarmante atinse de cursa 
înarmărilor, subliniază necesitatea în
făptuirii dezarmării, și în primul rind 
a dezarmării nucleare.

Referindu-se la parametrii fără pre
cedent atinși de bugetele militare și 
de procesul de înarmare din perioada 
postbelică, la uriașa risipă de resurse 
financiare și materii prime absorbite 
ce. competiția militară, revista notea
ză. între altele : „Totalul cheltuieli
lor militare a ajuns în prezent la 400 
miliarde dolari pe an. respectiv peste 
750 000 dolari pe minut. Potrivit esti
mărilor Agenției pentru Controlul 
Armamentelor și Dezarmare din 
S.U.A., omenirea cheltuiește in pre
zent de 2,5 ori mai multe fonduri 
pentru scopuri militare decit volumul 
alocațiilor guvernamentale pentru să
nătate publică. Potrivit acelorași sur
se. cheltuielile militare globale s-au 
dublat din 1950 și pină in prezent, 
chiar dacă ee iau in considerație fe
nomenele inflaționiste".

„Dacă rata actuală de creștere a 
cheltuielilor militare va continua — 
se arată, in continuare, in articol — 
lumea va cheltui aproximativ un tri
lion de dolari pentru armamente in 
anul 2000. Actualul buget militar glo
bal de 400 miliarde dolari reprezintă 
o sumă de doua ori mai mare decît

produsul național total al întregii 
Africi și de 20 de ori mai mare decit 
totalul asistenței oficiale pentru dez
voltare acordată de statele industria
lizate țărilor in curs de dezvoltare".

Parametrii atinși de cheltuielile 
militare — așa cum se poate constata 
și din cifrele reproduse mai sus — 
relevă odată in plus caracterul irațio
nal al cursei înarmărilor, uriașa po
vară pe care ea o reprezintă pentru 
întreaga omenire, reliefind, prin a- 
eeasta, justețea punctului de vedere 
al unui mare număr de state, intre 
care și România, care se pronunță 
pentru întreprinderea unor măsuri 
practice de reducere a bugetelor mi
litare și de dezarmare.

4r
BRUXELLES 19 (Agerpres). — Din 

inițiativa Partidului Comunist din 
Beigia, a Uniunii belgiene pentru a- 
părarea păcii și a altor organizații 
progresiste belgiene, la Bruxelles a 
avut loc o reuniune consacrată exa
minării problemelor dezarmării și 
destinderii. Participanții au adresat 
guvernului țării apelul de a contribui 
activ la promovarea destinderii, la 
cauza dezarmării și păcii. Potrivit 
opiniei organizatorilor dezbaterilor, 
ca primi pași in această direcție auto
ritățile belgiene trebuie să adopte o 
măsură de înghețare, iar apoi de re
ducere a cheltuielilor militare, să re
nunțe la noi comenzi de armament, 
să interzică amplasarea pe teritoriul 
Belgiei a bombei cu neutroni.

Rezoluții adoptate 
la Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
—■ Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, prin consens, trei rezoluții 
in domeniul informațiilor. Una din
tre acestea evidențiază „necesitatea 
instaurării unei noi ordini mondiale 
in domeniul informației și al comu
nicațiilor internaționale in scopul 
consolidării păcii și înțelegerii inter
naționale și care să se întemeieze pe 
o circulație liberă și o răspindire 
mai largă și mai echilibrată a infor- 
matiilor“. Textul menționează că 
eforturile depuse în această direcție 
trebuie să reflecte in special pre
ocupările și aspirațiile legitime ale 
țărilor in curs de dezvoltare și ve
derile exprimate în cadrul celei de-a 
20-a sesiuni a Conferinței generale 
a U.N.E.S.C.O.

O altă rezoluție se pronunță pen
tru reluarea consultărilor în proble
ma sporirii asistentei pentru țările 
în curs de dezvoltare in domeniul 
tehnologiei și sistemelor de comuni
cații. Ea cere directorului general al 
U.N.E.S.C.O. să elaboreze un plan
tip pentru o asemenea cooperare.

Cea de-a treia rezoluție reafirmă 
necesitatea de a promova în rîndul 
opiniei publice mondiale o mai bună 
cunoaștere a obiectivelor și a reali
zărilor O.NU. Textul prevede, tot
odată, crearea unui comitet alcătuit 
din 41 de state, ce urmează să fie 
desemnate ulterior, însărcinat cu 
examinarea, politicii și activităților 
Națiunilor Unite in domeniul 
formațiilor.

LUANDA 19 (Agerpres). — Luind 
cuvintul în cadrul unui miting or
ganizat la Luanda, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii și al 
Republicii Populare Angola, Agostin- 
ho Neto, a declarat că politica ex
ternă angoleză are la bază principiile 
politicii de nealiniere, respectarea 
suveranității tuturor statelor, coexis
tenței pașnice, egalității depline in 
drepturi și avantajului reciproc. El

a reafirmat hotărirea Angolei 
a lărgi colaborarea pe baze egale 
toate statele lumii, indiferent 
orinduirea lor economică și socială.

Șeful statului angolez s-a pronun
țat pentru extinderea colaborării in- 
terafricane, pentru unitatea de acțiu
ne a statelor continentului in lupta 
pentru eliberarea deplină a Africii 
de sub dominația rasismului și colo
nialismului.

in-

de 
cu 
de

MOSCOVA 19 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția T.A.S.S., prin 
decret al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., mareșal al Uniu
nii Sovietice, a fost distins cu Ordinul 
Lenin și cu a treia medalie „Steaua

de Aur“ pentru merite de seamă fată 
de P.C.U.S. și de statul sovietic, pen
tru întărirea puterii economice și de 
apărare a Uniunii Sovietice in anii 
Marelui Război pentru Apărarea Pa
triei și în perioada postbelică, pentru 
activitate neobosită în lupta pentru 
pace Și în legătură cu aniversarea zi
lei sale de naștere.

NICARAGUA

REUNIUNEA REPREZENTANȚILOR PARTIDELOR COMUNISTE 
DIN ȚĂRILE NORDICE ALE EUROPEI 

Pe ordinea de zi: problemele dezarmării 
și crizei economice

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — La 
Stockholm s-a desfășurat o reuniune 
a reprezentanților partidelor comu
niste din tarile nordice ale Europei 
consacrată problemelor dezarmării și 
crizei economice a lumii occidentale. 
Participant!! s-au pronunțat pentru 
angajarea de negocieri cu țările care 
dispun de alt, atomică pentru a se 
obține garant ( -ă aceasta nu va fi 
utilizată impoLTv-a regiunilor nor
dice. Totodată. Areuniune a fost 
condamnată prob Tea bombei cu

r ____________________________________

„QRIENTUL MIJLOCIU
ale regelui Iordaniei ® Declarația ministrului 

de externe al Israelului

neutroni, chemîndu-se toate forțele 
democratice să se opună fabricării 
acesteia. Partidele comuniste, din ță
rile nordice și-au exprimat sprijinul 
pentru propunerea președintelui Fin
landei, Urho Kekkonen, privind crea
rea unei zone nordice denuclearizate.

în același timp, partidele comunis
te din țările nordice au declarat că 
doresc cooperarea cu socialiștii și so- 
cia.l-democrații din aceste țări în 
lupta pentru destindere și dezarmare.

. 19 (Agerpres). — Regele 
«1 Iordaniei â declarat in 

unui interviu acordat compa- 
itanice de televiziune B.B.C. 
■ poate accepta un acord cu 

'are să nu includă retrage- 
din toate teritoriile ara- 

N, inclusiv lerusa- 
'o-darea drep- 

apao a poporului

sa din Londra că va vizita si Statele 
Unite.

TEL AVIV 19 (Agerpres). — Mi
nistrul 
Dayan. _ 
terviu acordat canalului 2 ăl televi
ziunii franceze că „numai o soluție 
de compromis poate constitui o 
portiță de ieșire din impasul survenit 
în negocierile israeliano-egiptene, 
care ne-ar permite să facem față ac
tualei situații". El a spus insă că Is
raelul „nu acceptă negocieri ne baza 
actualelor propuneri egiptene".

israelian de externe, Moshe 
a declarat in cursul unui in-

O. N. U. 
are în prezent 
151 de membri 

Noul stat primit — 
Republica Dominica

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat in unanimitate hotărirea pri
vind primirea în rindurile Națiunilor 
Unite a unui nou stat membru — Re
publica Dominica. Numărul 
membre ale O.N.U. se ridică, astfel, 
la 151.

în cadrul ședinței Adunării Gene
rale consacrate acestui act, noul stat 
membru a fost salutat de. reprezen
tanții diferitelor grupuri geografice 
ale țărilor membre ale O.N.U.

Reprezentantul permanent al Româ
niei. ambasadorul Teodor Marinescu, 
a exprimat — in calitate de președin
te pe luna in curs al grupului țărilor 
est-europene — satisfacția pentru ad
miterea Republicii Dominica la O.N.U., 
act care reprezintă consacrarea re
cunoașterii internaționale a tinărului 
stat, fiind, totodată, expresia unui 
nou pas spre desăvirșirea lichidării 
colonialismului și a unui nou progres 
spre realizarea universalității O.N.U.

Ambasadorul român a asociat fe
licitărilor adresate Republicii Domi
nica de comunitatea internațională, 
caldele felicitări si bunele urări ale 
guvernului și poporului român, sub
liniind că tara noastră nutrește sen
timente de profundă prietenie și so
lidaritate și acordă un sprijin activ 
tinerelor state care s-au angajat pe 
calea dezvoltării libere și indepen
dente.

țărilor

Controverse în legătură cu atribuțiile 
viitorului „Parlament vest-european“ 

Afirmări elocvente ale principiului respectării 
identității și prerogativelor naționale

BONN 19 (Agerpres). — în inter
viul acordat postului de radio din 
Frankfurt pe Main, ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii, David 
Owen, a criticat ceea ce el a numit 
„euroteologie" — respectiv tendința 
de a promova forțat o imagine fede
rală a Europei. El a apreciat că ideea 
unei Europe federale este absurdă. 
David Owen a arătat că. nu crede 
că „diferitele națiuni vor fi vreodată 
sudate într-o Europă federală". Pe 
de altă parte, ministrul britanic a 
exprimat rezerve serioase in legătură 
cu atribuțiile viitorului parlament 
(vest)-european.

LUXEMBURG 19 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul în cadrul emisiunii 
„Clubul presei" al postului de radio 
„Europa 1“, primul ministru al Lu
xemburgului, Gaston Thorn, a apre
ciat că Parlamentul vest-european 
va solicita prerogative sporite, dar 
acestea nu vor trebui să-i fie acor
date decit în spiritul respectului

Preocupări economice in 
tarile in curs de dezvoltare

KUALA LUMPUR 19 (Agerpres). 
— în capitala Malayeziei s-a înche
iat reuniunea miniștrilor economiei 
din țările membre ale Asociației Na
țiunilor _din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.), din care fac parte Indo
nezia. Malayezia. Singapore, Thailan
da și Filipine.

A fost adoptat un program de con
struire a unor mari întreprinderi in
dustriale prin eforturi comune și s-a 
hotărit crearea unui fond alimentar 
de urgență de 50 000 tone de orez 
pentru acordarea de ajutor țărilor 
membre in caz de calamități.

Comentind rezultatele reuniunii, 
observatorii relevă că hotăririle adop
tate exprimă dorința acestor țări de 
a reduce dependenta economiilor lor 
fată de statele capitaliste industria
lizate.

CARACAS 19 (Agerpres). — în pe
rioada 9—18 ianuarie anul viitor, la 
Ciudad de Mexico va avea loc reu
niunea extraordinară a Comitetului 
de acțiune în domeniul îngrășămin
telor chimice din cadrul sistemului 
economic latino-american (S.E.L.A.).

Principala preocupare a reuniunii 
va fi constituirea unei întreprin
deri regionale de comercializare a 
fertilizanților. Viitoarea întreprindere 
va servi eforturilor pe care le fac 
țările Americii Latine în direcția 
unui obiectiv comun — dezvoltarea 
unei agriculturi moderne, inclusiv sa
tisfacerea necesarului de alimente.

fată de prevederile tratatelor (pri
vind constituirea C.E.E.) care recu
nosc „dreptul de veto" al fiecărui 
stat membru. „Țările mici, ca Lu
xemburgul — a spus el — nu ar 
vrea să renunțe la dreptul de veto. 
Țările mici nu vor accepta să se lase 
in miinile altora și pentru aceasta 
vor dori să păstreze dreptul de veto".

BONN 19 (Agerpres). — Congresul 
extraordinar al Partidului Social- 
Democrat din R.F.G., desfășurat zi
lele acestea, la Koln, a adoptat, fără 
modificări, programul P.S.D. privind 
alegerea prin vot direct a deputaților 
care vor reprezenta R.F. Germania 
in Parlamentul (vest)-european. Cu 
acest prilej, cancelarul vest-german 
Helmut Schmidt a apreciat că iden
titatea vest-europeană trebuie să se 
bazeze pe identitatea națională, ne- 
punindu-se problema eliminării par
lamentelor naționale de către Parla
mentul (vest)-european.

MANAGUA 19 (Agerpres). — Noi 
ciocniri, apreciate de corespondenții 
agențiilor internaționale de presă ca 
deosebit de violente, au avut loc in 
diverse regiuni din Nicaragua, în
deosebi în sud. unde se semnalează o 
veritabilă ofensivă a Frontului San- 
dinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.), sprijinit de populație. A- 
gențiile France Presse, U.P.I. și 
Prensa Latina relatează că in citeva 
cartiere ale orașului Masaya, la Gra
nada și la Leon, al doilea oraș ca 
mărime din Nicaragua, s-au semnalat

O declarație a C.C. al

situația
LA PAZ 19 (Agerpres). — într-o 

declarație dată publicității la La Paz, 
C.C. al P.C. din Bolivia arată că pen
tru consolidarea procesului de demo
cratizare a vieții politice interne sînt 
necesare măsuri de lichidare a ten
dințelor reacționare care mai dăinuie 
în unele- sectoare, inclusiv în servicii 
ale administrației de stat. Documen
tul subliniază necesitatea stringerii 
și consolidării unității forțelor de 
stingă, peste deosebirile care există

agențiile de presă
Ședința Comisiei perma

nente C.fl.E.R. pentru side
rurgie a avut Ioc Uniunea So
vietică. in orașul Lipetk. Comisia a 
stabilit modul de îndeplinire a sarci
nilor ce decurg din hotăririle Sesiu
nii și ale Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. și a examinat informarea 
cu privire la stadiul elaborării pro
iectelor de convenții pentru princi
palele acțiuni de colaborare din do
meniul siderurgiei, incluse în progra
mele speciale de colaborare pe ter
men lung. Delegația țării noastre a 
fost condusă de tovarășul Neculai 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice.

Obiectivele prioritare ale 
ZaiMbiei. Lusaka a fost inau
gurată noua legislatură a Adunării 
Naționale a Zambtei. formată in urma 
alegerilor de la 12 decembrie. Robin
son Nabulyato a ft>st desemnat pre
ședinte al parlamentului. Președintele 
republicii, Kenneth David Kaunda, 
l-a numit, din nou, in funcția de 
prim-ministru pe Daniel Lisulo. In 
discursul său. președintele Kaunda 
a evocat necesitatea dezvoltării eco
nomiei țării. în acest scop, s-au creai 
noi ministere, iar altele au fost des
ființate. Pe aceeași linie a fost res-

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE INTRE R. P. CHINEZĂ Șl S. U. A

Un eveniment de seamă I

Aîn promovarea coexistenței pașnice
și înțelegerii internaționale

După cum s-a anunțat, guver
nele Republicii Populare Chineze 
și Statelor Unit§ ale Americii au 
căzut de acord Să se recunoască 
reciproc și să stabilească relații 
diplomatice cu începere de la 1 
ianuarie 1979. Cele două țări vor 
înființa, la 1 martie .1979, ambasade 
și vor face schimb de ambasadori.

Această hotărîre a fost primită 
cu viu interes de opinia publică 
mondială, a stîrnit un larg ecou in
ternațional. într-adevăr, după vic
toria revoluției socialiste și con
stituirea R.P. Chineze, cercurile im
perialiste au dus o politică de izo
lare a Chinei populare, refuzînd 
recunoașterea sa — așa cum, de 
altfel, procedaseră și față de alte 
țări socialiste — această orientare 
constituind o parte integrantă a 
politicii „războiului rece". Realită
țile acestor trei decenii au arătat 
însă, și în acest caz, că procesele 
dezvoltării istorice nu pot fi încă
tușate. R.P. Chineză a fost rînd pe 
rind recunoscută de statele lumii, 
și-a ocupat locul legitim la Organi
zația Națiunilor Unite, joacă un rol 
tot mai activ în viața internaționa
lă.

în aceste condiții, persistența 
nerecunoașterii reciproce între R.P. 
Chineză și S.U.A., două dintre cele 
mai mari state ale lumii, reprezenta 
o situație nefirească, un anacronism 
tot mai flagrant în viața internațio
nală. Un important pas în direcția 
înlăturării acestuia, a normalizării 
raporturilor dintre popoarele chi
nez și american, au înscris vizita 
în China populară, în 1972, a pre
ședintelui Nixon și încheierea Co
municatului de la Sanhai. Stabi
lirea relațiilor diplomatice între 
cele două țări se înscrie ca un eve
niment de seamă pe calea norma
lizării raporturilor interstatale, a 
înlăturării barierelor artificiale

dintre națiuni, a apropierii între 
popoare și întăririi conlucrării lor. 
în slujba cauzei păcii și destin
derii.

Atrag atenția principiile gene
rale enunțate în Comunicatul co
mun precum și declarațiile oficiale 
făcute de președinții Hua Kuo-fen 
și Jimmy Carter cu prilejul hotă- 
ririi de a se stabili relații diplo
matice între R.P. Chineză și S.U.A. 
Astfel, președintele Hua Kuo-fen 
a arătat că acest act „va contribui 
la pacea și stabilitatea în Asia și 
în întreaga lume“ și că „normali
zarea relațiilor dintre China și 
Statele Unite nu este îndreptată 
împotriva nimănui". La rîndul său 
președintele Jimmy Carter a 
arătat că „normalizarea relațiilor 
dintre Statele Unite și China nu 
urmărește nici un alt scop decît 
acesta — promovarea păcii". Tot
odată se cuvine relevat că în Co
municatul comun se înscrie că 
S.U.A. recunoaște guvernul R.P. 
Chineze ca fiind singurul guvern 
legal al Chinei, că există o singură 
Chină și că Taivanul este o parte 
componentă a acesteia. într-o de
clarație a guvernului 
se arată, de asemenea, 
1 ianuarie 1979, S.U.A. 
relațiile diplomatice cu 
că tratatul militar 
taivanez își încetează valabilitatea 
și că întregul personal militar al 
S.U.A. va fi retras din Taivan.

Opinia publică din România vede 
în stabilirea relațiilor diplomatice 
între R.P. Chineză și S.U.A. un 
fapt firesc, normal, ce răspunde 
imperativelor vieții internaționale, 
intereselor afirmării coexistenței 
pașnice și promovării destinderii în 
lume. Așa cum este știut. Româ
nia socialistă a militat și militează 
cu consecventă pentru normaliza
rea și dezvoltarea raporturilor între 
toate statele, fără deosebire de

american 
că de la 
încetează 
Tai vanul, 

americano-

orinduire socială, conslderînd a- 
ceasta o cerință majoră a înțelege
rii internaționale, a destinderii și 
securității.

România își exprimă convingerea 
că stabilirea relațiilor diplomatice 
între R.P. Chineză și S.U.A. va con
tribui la consolidarea cursului des
tinderii, va sluji intereselor gene
rale ale cauzei păcii și securității 
în lume. în acest spirit poporul 
nostru speră — ca și cercurile largi 
ale opiniei publice mondiale — că 
acest eveniment va impulsiona 
procesul de normalizare a relațiilor 
interstatale, de soluționare a pro
blemelor complexe care confruntă 
omenirea contemporană. în acest 
cadru este de așteptat să se ajungă 
și la încheierea cu succes a tratati
velor sovieto-americane S.A.L.T. II, 
menite să determine realizarea 
unui pas înainte pe calea frînării 
cursei înarmărilor. Așa cum consi
deră opinia publică din România, 
este de înțeles că normalizarea re
lațiilor dintre R. P. Chineză și 
S.U.A., dezvoltarea raporturilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.A., îmbună
tățirea relațiilor dintre toate sta
tele, vor aduce o contribuție reală, 
efectivă, la succesul eforturilor ge
nerale pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, pentru făurirea 
noii ordini economice mondiale, 
pentru întărirea securității și păcii 
în întreaga viată internațională

Este în interesul întregii omeniri 
ca în lumea de azi să se statorni
cească un climat de. încredere și 
conlucrare pașnică între toate na
țiunile, să se elimine toți factorii 
care împiedică continuarea fermă 
a cursului destinderii, să se promo
veze consecvent principiile coexis
tentei pașnice, ale egalității și res
pectului reciproc între toate statele 
și popoarele.

tructurată conducerea industriei zam- 
‘ biene. Referindu-se la situația din 
sudul Africii, șeful statului a arătat 
că Zambia va continua să acorde în
tregul sprijin Frontului Patriotic 
Zimbabwe și Organizației Poporului 
din Africa de Sud Vest (S.W.A.P.O.).

Recolta mondială de grîu 
s-a ridicat în 1978 la 434 
milioane tone, cifră reprezentind 
un spor de peste 12,5 la sută față de 
producția anului trecut (385,5 milioa
ne tone). Consiliul internațional al 
griului a precizat că această nouă ci
fră, revizuită față de estimările din 
octombrie, se datorează anunțării 
unor recolte record de către princi
palii producători de cereale din lume.

In Grecia — eforturi vi- 
zînd combaterea actelor de 
Violentă. C'u PrileiuI une* reuniuni 
restrinse a Consiliului de Miniștri al 
Greciei a fost examinată situația 
creată ca urmare a serici de explozii 
survenite duminică la Atena. Pre
mierul grec. Constantin Karamanlis, 
a cerut organelor de resort să-și in
tensifice eforturile în vederea comba
terii actelor de violență, dînd in acest 
sens instrucțiuni pentru adoptarea 
unor măsuri speciale.

Pe marginea hotărîrii O.P.E.C.
de majorare a prețului petrolului

ma- 
im- 

îneît 
mo

Hotărîrea adoptată recent de cele 
13 țări membre ale O.P.E.C. (Or
ganizația țărilor exportatoare de 
petrol, cărora le revine peste 50 la 
sută din producția mondială) de a 
majora în mod substanțial prețul 
petrolului a provocat vii reacții în 
întreaga lume. Așa cum s-a anun
țat, este vorba de o majorare pe 
etape, dar care va ajunge, pînă la 
1 octombrie 1979, la aproape 15 la 
sută față de prețul actual al ba
rilului de petrol.

Declarațiile oficiale din nu
meroase capitale ale lumii, comen
tariile presei internaționale au ca 
notă comună îngrijorarea, expri- 
mîndu-se neliniștea față de conse
cințele pe care le va avea această 
decizie pe multiple planuri.

După cum se știe, imensa 
joritate a statelor lumii sînt 
portatoare de petrol, astfel 
scumpirea prețului acestuia,
tivată oficial de țările O.P.E.C. prin 
efectele fenomenelor inflaționiste, 
va afecta, într-o măsură sau alta, 
aproape toate popoarele lumii. în 
mod inevitabil, scumpirea petrolu
lui va afecta în primul rînd țările 
în curs de dezvoltare, care se află 
angajate într-un amplu efort de 
depășire a rămînerii în urmă, va 
impieta asupra îndeplinirii progra
melor lor de industrializare, de li
chidare a stării de subdezvoltare 
și făurire a unei economii moder
ne. De altfel, chiar și pentru ță
rile dezvoltate măsura adoptată de 
O.P.E.C. ridică un șir de probleme 
acute. Survenind în condițiile per
sistenței fenomenelor de criză e- 
conomică, se poate aprecia că spo
rirea prețului petrolului este de 
natură să ducă la accentuarea fe
nomenelor inflaționiste și a dez
echilibrelor în balanțele de plăți.

în asemenea condiții devine și 
mai arzător necesar ca toate state
le, toate popoarele lumii să acorde 
o atenție sporită folosirii cît mai 
economice a resurselor de materii 
prime, și îndeosebi a petrolului, să 

. .ia măsuri pentru a diminua conse-

cințele negative ale actualei scum
piri, să cheltuiască în modul cel 
mai rațional fondurile sociale. Cu 
atît mai mult în condițiile actuale, 
cînd majorarea prețului petrolu
lui va reprezenta o povară supli
mentară pentru marea majoritate 
a popoarelor, se reliefează necesi
tatea diminuării altor poveri, — in 
primul rînd a cheltuielilor militare. 
Așa cum este bine cunoscut, toate 
bunurile materiale, resursele fi
nanciare ale oricărei societăți sînt 
create de popoare. Or, a aloca fon
duri considerabil sporite pentru 
necesitățile vitale ale dezvoltării 
economice, ale progresului și înflo
ririi fiecărei țări și, în același timp, 
a majora cheltuielile militare în
seamnă a supune popoarele unor 
dificultăți excesive, a ridica în fața 
acestora probleme insolubile.

Nu se poate face abstracție nici 
de faptul că cheltuielile militare 
constituie un factor de alimentare 
a inflației, care, la rîndul ei, repre
zintă, așa cum s-a arătat, una din 
principalele justificări ale hotărîrii 
de scumpire a petrolului. Totodată, 
cursa înarmărilor deturnează de la 
producția de pace cantități imense 
de resurse naturale — inclusiv de 
petrol. De pildă, anual, chiar în 
condiții de pace, se utilizează în 
scopuri militare o cantitate de pro
duse petroliere egală cu consumul 
total al țărilor de pe un întreg con
tinent — Africa.

în lumina acestor realități, sin
gura concluzie logică ce se poate 
trage este aceea că — alături de alte 
măsuri pentru folosirea cit mai ra
țională și economisirea petrolului, 
pentru intensificarea eforturilor 
privind identificarea de noi resur
se energetice — se impune să se ac
ționeze cu fermitate în direcția în
ghețării și reducerii cheltuielilor 
militare, realizării dezarmării. Evi
dent, realizarea unui echilibru, co
respunzător preocupării firești a 
statelor pentru asigurarea secu
rității lor trebuie căutată nu în sus, 
prin intensificarea înarmărilor, ci,

dimpotrivă, în jos, prin reducerea 
continuă a nivelului acestora.

România, ca și alte țări, este 
preocupată ca în actualele condi
ții internaționale să-și asigure ca
pacitatea de apărare a cuceririlor 
socialiste, a independenței și su
veranității patriei. Ținînd seama 
de marile sarcini ale construcției 
economico-sociale, de necesitatea 
ridicării continue a nivelului de 
trai al poporului — obiective fun
damentale ale edificării societății 
socialiste — partidul și statul 
nostru se preocupă de menținerea 
în limite raționale, rezonabile a 
cheltuielilor militare. Totodată, 
considerăm necesar ca fiecare stat, 
fiecare națiune să abordeze pro
blemele cheltuielilor militare în
tr-un spirit nou, intensificînd e- 
forturile pentru a se trece cît mai 
grabnic la măsuri de încetare a 
cursei înarmărilor, de dezarmare. 
Pe această cale trebuie să se 
ajungă atît la reducerea continuă 
a cheltuielilor militare, cît și la 
promovarea unei politici noi în 
lume, la instaurarea unei at
mosfere de încredere și destindere, 
care să garanteze securitatea fie
cărei națiuni, să asigure înaintarea 
spre o lume fără arme și fără 
războaie, o lume a păcii și colabo
rării.

Se evidențiază astfel, o dată mai 
mult, legătura organică dintre o- 
rientarea către o politică de pac 
— și cerințele dezvoltării econo
mice a tuturor țărilor, tuturor po
poarelor pe calea progresului și 
civilizației. în același timp, per- 
turbatiile la care este supusă per
manent economia mondială, cu 
profunde implicații asupra efor
turilor popoarelor de a-și făuri o 
viață mai bună, de bunăstare 
materială și spirituală, demon
strează cît de imperioasă este ne
cesitatea edificării unei noi ordini 
economice internaționale, menită 
să permită așezarea pe baze 
noi, echitabile, a relațiilor econo
mice dintre state, dezvoltarea ar
monioasă a întregii omeniri.

puternice confruntări între detașa
mente ale F.S.L.N. și efective ale 
Gărzii Naționale.

Grupul „Cel 12“ — care se bucură 
de o poziție marcantă in rindurile 
opoziției — a adresat tuturor celor ce 
se opun regimului dictatorial al lui 
Somoza apelul de a forma un front 
patriotic, antidictatorial, din care să 
facă parte toate forțele populare și 
democratice din Nicaragua. Un apel 
similar a fost făcut. în numele fron- i 
tului sandinist, de către Ernesto Car- 
denal, membru al conducerii F.S.L.N.

P.C. din Bolivia privind

din țară
între organizațiile 
frontul Unității 
Populare (U.D.P.).
calea democratizării țării sînt impor
tanți, dar nu sînt ireversibili" — se 
arată în Declarația C.C. al P.C. din 
Bolivia, mentionindu-se că victoria 
programului de democratizare anun
țat depinde de modul prin care gu
vernul militar va atrage masele la 
acțiunea de concretizare a acestui 
program.

și partidele din 
Democratice și 
„Pașii făcuti pe

transmit
Convorbiri vietnamezo- 

japOnOZO. afacerilor ex
terne al R. S. Vietnam, Nguyen Duy 
Trinh, aflat in vizită in Japonia, a 
conferit cu membri ai Federației Or
ganizațiilor Economice (Keidanren), 
cerindu-le să contribuie la promova
rea cooperării economice și tehnice cu 
țara sa. El a arătat că cele două țări 
au economii complementare, Vietna
mul fiind bogat în resurse naturale, 
iar Japonia avind un înalt nivel teh
nic. La rindul său, Tatsuzo Mizuka- 
mi. președintele Comitetului pentru 
politică comercială, a afirmat că în
țelegerea reciprocă va permite ex
tinderea comerțului dintre Japonia 
și Vietnam.

Excluderea din rindurile 
deputaților a fostului pre
mier al Indiei. Camera deputa* 
ților (Lok Sabha) a parlamentului 
Indiei a decis, marți, cu 279 voturi 
pentru și 138 impotrivă, excluderea 
din rindurile deputaților a fostului 
premier, Indira Gândiți — informea
ză agențiile Reuter și France Presse. 
Totodată, s-a hotărît ca 
Gandhi să fie privată de 
pină vineri, la încheierea 
Sesiuni a parlamentului. 
Gandhi a fost acuzată de 
ționarea, într-o anchetă, în 1975, a 
patru oficialități guvernamentale 
angajate oficial de către Lok Sabha. 
Ea revenise în rindurile deputaților 
la 5 noiembrie, cînd cîștigase alege
rile parlamentare parțiale intr-o 
circumscripție din sudul țării.

Acord americano—japo- 
neZ. Satele Unite și Japonia au 
ajuns la un „acord complet" asupra 
principalelor puncte ale negocierilor 
comerciale multilaterale desfășurate 
sub egida Acordului General pentru 
Tarife și Comerț — G.A.T.T., cunoscu
te sub denumirea de „runda Tokio". 
Acordul japono-american stabilește 
concesiile reciproce privind produsele 
care interesează în mod deosebit cele 
două părți, reducerile tarifare asupra 
produselor industriale, precum și 
„tratamentul" comercial al produselor 
agricole.

0 pană de curent -surve- 
nltă marți dimineața la ora 7.30 — 
a afectat aproape întreaga Franță, 
în capitală, sute de vehicule au ră
mas blocate din cauză că nefuncțio- 
nind semafoarele s-au produs ștran
gulări de circulație. Metroul parizian 
a înțepenit pe șine, pasagerii fiind 
evacuați pe scărițele de serviciu. 
Nenumărate persoane au rămas în
chise în lifturi. într-o situație simi
lară s-au aflat principalele orașe ale 
Franței, între care Marsilia și Gre
noble.

Inundații neobișnuite în 
Arizona. strpul american Ari
zona a fost declarată starea de ur
gență ca urmare a neobișnuitelor 
inundații survenite in această regiu
ne în general secetoasă din sud-ves- 
tul Statelor Unite. Precipitații masive 
s-au înregistrat in zona cuprinsă în
tre localitatea Tucson și capitala sta
tului Phoenix, unde de regulă toate 
zilele anului sînt însorite.

BANGLADESH

Indira 
libertate 
actualei

Indira 
obstruc-

Precizări privind 
viitoarele alegeri
DACCA 19 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Populare Bangladesh, 
Ziaur Rahman, a declarat .la o re
uniune cu cadrele Administrației că 
alegerile parlamentare din Bangla
desh se vor desfășura conform pro
gramului, Ia 27 ianuarie 1979. El a 
reafirmat că legea marțială va fi 
abolită cum s-a prevăzut, după scru
tinul parlamentar, și că ea nu va fi 
folosită împotriva partidelor de opo
ziție in timpul alegerilor, informează 
agenția France Presse.

Precizările președintelui Rahman 
sînt un răspuns la speculațiile potri
vit cărora ar putea interveni o amî- 
nare a acestor alegeri. Ele sînt puse 
în legătură cu reafirmarea de către 
10 formațiuni politice de opoziție a 
intenției lor de a boicota alegerile 
dacă guvernul nu va satisface cererile 
lor de revenire la un sistem parla
mentar și de abrogare a legii mar
țiale înainte de desfășurarea alege
rilor.
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