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realitate fundamentală a societății românești contemporane
idel-forță care posedă virtutea de a 
energiile unor intregi colectivități 
o asemenea idee este, în contextul

Există
polariza
umane : 
societății socialiste românești contemporane, 
indisolubila unitate politico-morală a întregului 
nostru popor in jurul partidului comuniștilor.

Adevărată piatră unghiulară a climatului 
nostru etic și social, coeziunea tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, sub 
steagul partidului ce se identifică total cu inte-

resele și năzuințele fundamentale ale națiunii 
noastre socialiste, reprezintă o viguroasă reali
tate economico-socială și, totodată, o stare de 
spirit caracteristică celor 22 de milioane de 
cetățeni ai României socialiste: axul 
nitoriu îl constituie dragostea vibrantă 
secretarul general al P.C.R., tovarășul 
Ceaușescu, omul care sintetizează in 
inalt grad, în personalitatea sa, tot ce

patriei — clarviziU-nă astăzi partidul in viața

ei defi- 
fațd de 
Nicolae 
cel mai 
inseam-

ne științifică și cutezanță revoluționară, înaripat 
patriotism și nețărmurită încredere în forțele 
creatoare ale poporului, în capacitatea sa de 
a-și făuri un viitor luminos, comunismul.

in ce constau întruchipările concrete ale uni
tății, care sint temeiurile ei în viața, munca și 
conștiința fiecărui cetățean al țării ? — iată 
întrebări la care ne-am străduit să aflăm unele 
răspunsuri în cadrul prezentei anchete.

în librăriile din Capitală, volumul „OMAGIU PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU“ — strălucită 
reflectare a gindurilor și sentimentelor poporului nostru exprimate președintelui țării cu prilejul ani
versării a 60 de ani de viață și peste 45 de ani de activitate revoluționară — este întîmpinat cu deo

sebit interes de oamenii muncii

A apărut în broșură

Cu rădăcinile adînc în
fipte în solul fertil al isto
riei. „Unitatea celor mulți și mun

citori in jurul partidului comu
nist își are embrionul de lumină 
și putere încă in anii cind co
muniștii, in pofida faptului că 
fuseseră azvirliți în cea mai 
adincă ilegalitate, că erau supuși 
celei mai crunte terori, știau 
să inmănuncheze in jurul lor 
cele mai diferite categorii so
ciale, unindu-le pe o platformă 
comună in „lupta cea mare" 
pentru doborîrea „orinduirii celei 
crude și nedrepte".

Omul care ne vorbea atit de plastic 
și sugestiv despre rădăcinile istorice 
ale, unității -- nonagenarul poet Și 
profesor Mihai Cruceauii — a parti
cipat activ la congresul de întemeiere 
a partidului, iar apoi a luat parte la 
numeroase acțiuni prin care partidul, 
in forme legale, mobiliza numeroși 
muncitori, țărani, intelectuali in jurul 
cauzei nobile pentru care milita. Cu 
emoție ne-a relatat interlocutorul 
semnificative . episoade ale activității 
Blocului Muncitoresc-Țărănesc, una 
dintre organizațiile 
conduse de partid, 
gane de conducere 
varășul Cruceanu 
faptul că, la alegerile în care candi
date Blocului își depuneau candida
turile. ei recoltau cu regularitate, in 
pofida propagandei burgheze ostile, 
zeci și sute de mii de voturi. Era o 
grăitoare mărturie că partidul coaliza 
in jurul său forțe politice și sociale 
.dintre cele mai diverse, pe care le 
'unea in revolta comună fată de opre
siune și exploatare. în încheiere, in
terlocutorul nostru a ținut să subli
nieze :

„Nu există satisfacție mat 
mare pentru cei din generația 
mea decit aceea de a vedea, in 
România socialistă de azi, in 
poporul ei strins unit in jurul 
partidului, al secretarului său 
general, iubitul nostru tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, fructele lu
minoase ale semințelor sădite 
de comuniști încă de atunci in 
conștiința celor ce muncesc11.

nerală a bunăstării poporului, accen
tuarea procesului de omogenizare so
cială la scara întregii națiuni.

Desprindem citeva frînturi din cele 
spuse de interlocutorii noștri :

„E de-ajuns să mă uit in jurul 
meu, la întreprinderea «Metrom- 
unde lucrez de aproape două 
decenii, la Brașovul nostru, de
venit a doua citadelă industrială 
a țării, pentru a vedea limpede 
motivele pentru care oamenii se 
simt strins uniți în gind și faptă 
sub conducerea partidului. Fap
tul că producția industrială a 
orașului și a județului a crescut 
de 80 de ori. că produsele noas
tre se desfac în peste 100 de țări, 
că fiecare al treilea brașovean 
s-a. mutat in casă nouă, e un 
temdi de mîndrie comună .a tu
turor și, totodată, un imbold 
resimțit de tot ce e suflare 
muncitorească pentru a ne con
topi și mai departe eforturile 
spre înflorirea orașului, județu
lui, patriei, spre realizarea mă
rețului Program al partidului". 
(loader Pop. electrician la „Me- 
trom“-Brașov).

„ln comuna noastră. Izbicenii 
Oltului, cind s-a înființat coope
rativa agricolă de producție, la 
20 august 1950. averea obștească 
era de citeva sute de hectare de 
pămint, in bună parte arid, 30 
de perechi de boi, 13 cai și 
300 000 de lei. De aici am pornit. 
Unde am ajuns ? Păi s-o luăm 
de la producție, că ea e baza : 
de pe cele 3 000 de hectare, 
toate cuprinse in sistemul de 
irigații Terasa Corabia, scoatem 
5 000—6 000 kg griu, 10 000—12 000 
kg porumb boabe, 50 000—60 000 
kg sfeclă de zahăr la hectar. 
Avem un complex de îngrășare 
a porcilor cu 15 000 de capete și 
unul de ingrășare a tineretului 
taurin de 2 500 capete. Toate 
casele sint noi sau modernizate, 
s-au ridicat și 15' locuințe 'cu 
etaj potrivit planului de siste
matizare. Se află in construcție 
un mare complex comercial cu 
parter și două niveluri, o grădi
niță cu 120 de locuri și altele. 
Adăugați la asta faptul că nu 
există casă fără televizor și că 
zestrea .de autoturisme a comu
nei a ajuns la peste 260 și o să

p‘'

înțelegeți mai bine de ce oame
nii nici nu mai concep altmin
teri viața decit așa cum le-a 
fost rinduită prin traducerea in 
fapt a politicii partidului". (Eroul 
Muncii Socialiste 
Zarcu, președinte al 
ceni, județul Olt).

„Pentru mine, ca 
ca om al medicinii, 
fundamental al unității in cuget 
și simțiri in jurul partidului il 
constituie tot ce au făcut parti
dul și orinduirea noastră pentru 
sănătatea celor multi. Citeva 
cifre : in comuna aceasta, odini
oară simbol al' stagnării, ca 
atitea altele din zonă, s-a izbu
tit astăzi. printr-o îngrijire 
sanitară de nivel, aș zice, urban, 
ca procentul mortalității infan
tile să ' ăjUnglr ia nitmăi 28 la " 
mie față de 90 la mie in trecut, 
iar natalitatea 
județ renumit 
mantele" sale în această 
fie, cu 5 la sută peste 
pe țară. Toate acestea

Gheorghe
C.A.P. Izbi-

intelectual, 
temeiul

să fie, într-un 
pentru „perfor- 

direc- 
media 
repre-

(Continuare în pag. a II-a)
legale formate și 
din ale cărei or- 
făcea parte : to- 
își amintește de

Caracterul unitar al im*  
presionantelor înnoiri eco- 
nomico-sociale, imbold spre 
strădanii unite, un laitmotiv ai 
convorbirilor noastre cu oameni de 
cele mai diferite vîrste și profesii, 
femei și bărbați, din toate colturile 
țării, a fost sublinierea faptului că 
la temelia unității de monolit a tu
turor fiilor patriei se află înnoirile 
economice ale căror consecințe, intens 
reverberate în toate aspectele vieții 
noastre cotidiene, sint creșterea ge-

NICOLAE 
CEAUȘESCU 

Cuvîntare la Plenara 
Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii
— 20 decembrie 1978 —

EDITURA POLITICA

RUBRICILE NOAS
TRE : Viața de partid ; 
Cum sînt soluționate 
scrisorile oamenilor 
muncii ; Note cetățe
nești ; Faptul divers ; 
Contraste; Note de 
lectură ; Cronica mu
zicală ; Sport; Răs
foind

De

Sport; 
presa străină ; 
pretutindeni.

in actualitate: Extinderea
suprafeței arabile și sporirea

rodniciei pămîntului
Folosirea rațională a pămîntului 

este, după cum se știe, factorul cel 
mai important pentru sporirea pro
ducției agricole. Iată de ce realiza
rea sarcinilor mari care revin agri
culturii in 1979 — obținerea unei 
producții de 24.6 milioane tone cere
ale și recolte mari la celelalte cul
turi — presupune ca in fiecare uni
tate agricolă, In fiecare comună să 
fie executate lucrări menite să ducă 
la extinderea suprafeței arabile, iar 
prin măsuri adecvate să fie sporită 
rodnicia pămîntului. Spre deosebire 
de celelalte mijloace de producție, 
care prin folosire se uzează și deci 
trebuie inlocuite, pămintul. dacă este 
lucrat și îngrijit rațional, se amelio
rează treptat, iar lucrările ameliora
tive trebuie să fie executate și în 
sezonul rece al anului, cind forța de 
muncă din agricultură este mai pu
țin ocupată. Chiar din aceste zile, 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare, direcțiile agrico
le și conducerile unităților agricole 
au datoria să acționeze in vederea 
desfășurării unor ample lucrări de 
îmbunătățiri funciare, pentru fertili
zarea terenurilor cu îngrășăminte 
naturale și aplicarea de amenda
mente calcaroase. astfel incit poten
țialul productiv al pămintului să spo
rească din ce în ce mai mult.

Creșterea suprafeței agricole și în
deosebi a celei arabile constituie un 
obiectiv de cea mai mare răspundere. 
Potrivit prevederilor, in actualul 
cincinal suprafața arabilă a țării ur
mează să crească cu încă 125 000 
hectare ; din acestea, aproape 40 000 
hectare vor fi ciștigate pentru agri
cultură in 1979. în toamna care a 
trecut. în multe județe, la chemarea 
organizațiilor de partid și a coman
damentelor agricole, s-au desfășurat 
ample lucrări de îmbunătățiri fun-

marfă mai 
cu 104 mili-

s-au dat în
50 săli de

social-culturaleRealizări

•iW

Un loc unde se produce zi de zi frumosul: secția gravură a Întreprin
derii de sticlărie pentru menaj din Bistrița

Conturul concret al prieteniei
și colaborării

Muncesc în Republica Arabi Siria, pe șantierul 
românesc de la Banias al trustului „Energomontaj". 
Scriu „Scinteii" pentru a aduce la cunoștința corn- 
patrioților de acasă o veste care încununează munca 
de pină acum a colectivului 
au fost demarate și sint in 
curs de desfășurare probele 
tehnologice la grupurile unu 
și doi ale centralei elec
trice care va pulsa energie 
in instalațiile rafinăriei ce se 
construiește aici, pe malul 
Mediteranei. de întreprin
deri specializate românești.

S-a aprins focul in cazane, rotoarele turbinelor au 
început să se rotească, la grupurile unu și doi — 
cazane și turbine — aburii și zgomotul (proprii oricăror 
probe tehnologice) vestesc localnicilor faptul că lucră
rile noastre au ajuns in etapa finală. împreună cu 
colegii noștri de la grupul de șantiere montaj cazane 
„Vulcan" avem satisfacția de a fi efectuat lucrări de 
calitate ireproșabilă.

Colectivul nostru, tovarășii mei de muncă — Constan
tin Ciobănelu, Albert Kuti, Constantin Miuț, Ștefan 
Dohotaru, Gligor Baba, maiștrii Ion Băsescu, Gheorghe 
Dinu, șeful de lot Traian Belciug, șeful șantierului, ing. 
Nicolae Matei — se îngrijesc ca in stadiile actuale de

nostru in țara prietenă :

Rînduri de pe un șantier 
din Banias - Siria

predare către beneficiar să ne prezentăm cu lucrări 
executate la un inalt nivel tehnic. Au fost și situații 
mai dificile, cărora competența profesională inaltă a 
specialiștilor noștri — muncitori și maiștri — le-au 
găsit, la fața locului, rezolvarea optimă. Satisfacției 

noastre i se adaugă senti
mentul că aici am pus o 
nouă și trainică piatră de 
temelie la edificiul priete
niei și colaborării cu Repu
blica Arabă Siria. De altfel, 
in spiritul acestei prietenii 
împărtășim din experiența și 
cunoștințele noastre, aju-

tind la pregătirea profesională temeinică a lui Mika-
hil Majjar, care a urmat o perioadă de spe
cializare în țara noastră, a lui Aris, colegul meu 
de muncă, sudor, a altor tovarăși de muncă
sirieni, astfel ca ei să poată prelua in cele mai 
bune condiții ștafeta funcționării uzinei. Ne facem 
datoria, aici, la Banias cu convingerea că și contribuția 
noastră reflectă in fapte politica partidului și statului 
nostru de prietenie și colaborare cu toate țările lumii.

Petre MORARII
montor la trustul „Energomontaj’'- 
București

La Timișoara, Lugoj, Buziaș și 
localități din județul Timiș au 
date in folosință in acest an 

peste 6 300 de apartamente — cu 
1 000 mai mult decit in anul 1977 — 
1 700 locuri în cămine muncitorești, 
340 locuri in creșe și grădinițe. 840 
locuri in internate școlare. 2 556 
locuri în cămine studențești, un ho
tel cu 300 de locuri etc.

• în Vajea Jiului au fost vindute 
în acest an. prin rețeaua unităților 
comerțului socialist, mărfuri ali-

mentare si nealimentare a căror va
loare este superioară cu 140 mili
oane lei celei realizate în cursul 
anului 1977. Pentru anul 1979 s-a 
contractat un fond de 
mare decit in acest an 
oane lei.

• în județul Argeș 
folosință în acest an
clasă, un spital cu 200 de paturi, 
creșe și grădinițe cu 440 de locuri. 
Prin contribuția cetățenilor au fost 
realizate 3 cămine culturale, 
grădinițe și 2 dispensare.

ciare. Ca urmare, au fost redate cir
cuitului agricol 8 400 hectare. La 
ședința Biroului Executiv al Consi
liului Național al Agriculturii s-a 
stabilit ca sarcinile de creștere a su
prafeței arabile pentru 1979 să fie 
realizate pină la sfîrșitul lunii apri
lie, astfel incit terenurile respective 
să poată fi însămințate și cultivate 
cu cele mai indicate plante agricole, 
în majoritatea județelor, terenurile 
respective au fost identificate, cu- 
noseîndu-se cu exactitate atit sursele 
de creștere a suprafeței arabile, cit 
și lucrările ce trebuie executate. Im
portant este ca acum, iarna, să fie 
continuate lucrările de defrișări, de
secări. nivelări si altele, să nu se aș
tepte primăvara, cînd muncile agri
cole se aglomerează. Cu mai multă 
responsabilitate trebuie urmărită a- 
ceastă problemă îndeosebi in jude
țele Arad. Bihor. Botoșani. Cluj, Satu 
Mare, Timiș, cărora le revin cele mai 
mari sarcini de creștere a suprafeței 
arabile în 1979.

Pentru ca suprafața arabilă a ță
rii să nu se diminueze, ci să crească 
neîncetat, se cere să se acționeze cu 
fermitate împotriva tendințelor de 
risipire a terenului. După cum se 
știe, ca urmare a extinderii unor 
obiective industriale sad executării 
unor lucrări de îmbunătățiri funci
are. au fost scoase din circuitul agri-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Comuna Podu Iloaiei». ju- 
dețul Iași, se află La jumă
tate cale — 25 km — între 
Iași și Tîrgu Frumos. în ju
rul ei polarizează mai 
multe așezări. Localitatea de 
pe Bahlui iși trimite rădă
cinile in timp pină în vre
mea lui Ștefan cel Mare. 
Cu șoseaua asfaltată ce tre
ce exact prin mijlocul ei, 
cu tot ceea ce s-a făcut 
aici în anii noștri și conti
nuă să se facă în ritm sus
ținut, așezarea de pe Bah
lui își conturează trainic 
chipul de viitor oraș agro
industrial. Este un destin 
firesc, pe care îl trăiesc 
atitea comune care chiar in 
acest cincinal iși vor schim
ba titulatura cu aceea de 
oraș. In ce anume „citim11, 
de pe acum, aceste semne 
ale viitorului ?

Să exemplificăm cu argu
mentele pe care le avem 
cel mai la indemînă la Po
du Iloaiei. Aici, marea ma
joritate a locuitorilor lu
crează în cooperativa agri
colă de producție, căreia 
i-au ridicat averea obșteas
că la citeva zeci de milioa
ne. Cooperatorii. îndrumați 
de comuniști, sînt preocu
pați să crească mereu a- 
ceastă avere prin sporirea 
producțiilor agricole vegeta
le și animale. Ei știu lim
pede că numai astfel își 
măresc și veniturile perso
nale. S-au obținut deja du
blări și triplări de rezultate, 
dar nimeni nu se oprește 
aici. Hotărîrea unanimă 
este aceea de a obține re
zultate și mai bune. în toa
te sectoarele de creație ma
terială și spirituală.

Dar, de acest gind 
animați cooperatorii 
toate satele noastre,
sînt. repetăm întrebarea, 
semnele viitorului oraș ?

Tovarășul Mihai Ailincăi, 
secretarul comitetului de 
partid și primarul așezării, 
ne invită să privim cu mai 
multă luare aminte în jur. 
Ce aflăm la capitolul in
dustrie. în această localita- 

\ te căreia i se mai spune,

sint 
din 

Unde

încă. comuna l Cea mai ve
che „uzină11 de aici este... 
stațiunea pentru mecaniza
rea agriculturii. Ea a for
mat intiiul eșalon de mun
citori la Podu Iloaiei, co
lectiv care mînuiește astăzi 
peste 500 de. tractoare și di
ferite mașini agricole, cu 
un centru de reparații a a- 
cestora pentru întreg jude
țul. Acestei unități indus
triale i s-a adăugat o între
prindere de colectare și pre
sare a obiectelor vechi, inu-

ve este și faptul că aici se 
formează majoritatea oa
menilor care minuiesc și 
vor pune în valoare pute
rea industrială, puterea ce 
împlinește urbanizarea lo
calității. Altfel spus, se 
pregătește forța care rea
lizează și dezvoltă așeza
rea.

Sînt gata mai multe 
blocuri pentru specialiștii 
stațiunii experimentale 
gricole, pentru S.M.A. și 
stația de calibrat porumb.

spre oraș
tilizabile, din metal, dată 
în folosință într-o pri
mă etapă, stadiul final de 
producție urmind a fi atins 
nu mai tîrziu decit in 1979. 
Se află, de asemenea, in 
funcțiune o moară de po
rumb pentru degerminare, 
o stație de uscat și selectat 
semințe, o bază de recepțio
nat semințe- Iată cum s-a 
ajuns ca, anual, să se rea
lizeze o producție indus
trială de citeva milioane 
de lei. Perspective în
ceastă direcție ? Chiar în 
aceste zile a început 
construcția unei întreprin
deri de reparat autobu
ze și mașini grele, o alta de 
confecții metalice etc. Și 
cum toate cele ce se produc 
pleacă prin gară, după cum 
toate materialele de 
strucții vin pe calea 
nici gara din Podu 
nu putea rămîne pe 
va fi modernizată, 
firesc la stadiul de 
fată cerințelor
oraș. Dar. poate că la fel de 
important ca aceste obiecti-

a-

con- 
ferată, 
Iloaiei 
Ioc. Ea 

adusă 
a face

viitorului

a-

pentru oamenii muncii care 
lucrează sau vor lucra la 
diferită unități economice 
începute ori realizate deja 
pe raza comunei. Ultimul 
eveniment edilitar : con
struirea și darea în folosin
ță a încă 72 apartamente, 
intr-un prim grup de blocuri 
din cele care, pină in 1989, 
vor însuma 500 apartamen
te. între aceste „acolade11 
ale ritmurilor alerte de con
strucție, potrivit legilor ur
banizării, se cuvin înca
drate și școlile noi ridicate 
pentru copiii oamenilor 
muncii. La acest capi
tol n-am vrea să scă
păm prilejul de a nota că 
se află in construcție încă 
o școală generală cu 16 săli 
de clasă, o grădiniță cu 120 
locuri, o sală polivalentă cu 
500 locuri. Da, o sală poli
valentă la Podu Iloaiei. 
„La Podu Iloaiei, toată lu
mea Învață și se străduiește 
să contribuie cit mai mult 
la construcția viitorului 
oraș, ne spune primaruL Se

mai întimpină greutăți, nu 
smt încă toate materialele 
la indemînă. dar nu ne lă
săm și sintem bucuroși 
cînd învingem greutățile 
ivite. Spre exemplu : nu-i 
gata aducțiunea de apă și 
nici canalizarea, dar asta nu 
înseamnă să nu apelăm la 
soluții care să determine o 
mobilizare din plin a ener
giilor. Sarcinile încredințate 
comunei sînt atit de mari 
incit nu ne putem îngădui 
decît „luxul11 acțiunii 
prompte, hotărîte11.

Dintre constructorii de 
locuințe — deocamdată ma
joritatea aparținînd de trus
turile de construcții din Iași 
— ni s-a spus că. în curînd, 
se va alcătui și o formație 
locală de constructori. Iar 
pentru ca fiecare nou obiec
tiv ce se conturează pe 
harta viitorului oraș să se 
ridice in termenele prevă
zute, deputății consiliului 
popular comunal au fost re
partizați să răspundă fie
care de cite un asemenea 
obiectiv. Astfel, viceprima- 
rul Petru Iloaie, dr. Lud
mila Mirțu, șefa Spitalului 
din localitate, Elisabeta 
Oanță, învățătoare, Ion
Mihăilescu, maistru me
canic. și alții Si-au luat sec
toare pentru a îndruma și 
activitatea patriotică-volun- 
tară la construcția viitoru
lui oraș. Elevii, în timpul 
lor liber, ca și ceilalți 
locuitori ajută pe construc
tori dar, mai ales, înfru
musețează zonele dintre 
blocuri. Au fost plantați 
mulți arbuști ornamentali, 
s-a amenajat un parc al 
comunei. în acest an (mai 
exact pe primele zece luni 
ale anului) s-au realizat 
lucrări prin muncă patrio
tică în valoare de 
milioane Iei.

Și așa. o 
mună se 
oraș...

însemnări de
Gheorghe TOMOZE1

3,2

străveche 
transformă

co- 
în

CORCACIManole
corespondentul „ScîntelT^

Se poate plrgui și zăpada.
Poți vorbi despre zăpadă ca 

despre semințele unui griu mi
raculos in stare să rodească 
semne purificatoare, încredere 
in izbinzile implacabilului alb 
— inegalabil mortar — zidin- 
du-ne in ființa patriei cu tot ce 
avem . mai bun in noi. Cu tot 
ce sintem. Cum ne găsește, așa
dar, zăpada ucestui sfirșit de 
an ? Timpla calendarului se lu
minează de licărul ei, în vreme 
ce noi ne socotim mai bogați cu 
patru anotimpuri, cite au curs 
in virsta noastră, anotimpuri 
lungi pentru fragilele alcătuiri 
umane și abia resimțite de veș
nicia pămintului țării. Un an 
pentru noi, o țandăra de secundă 
pentru nemuritoarea patrie a 
românilor.

Dar meșteșugurile care îmbo
gățesc timpul patriei sint rodul 
trudei și inspirării noastre. Sin
tem constructorii unui timp mul
tidimensional, intr-ale cărui fa
țete de diamant 
golios, sudoarea

Evocind un an 
se petreacă în 
istoria cu legenda in gestul cu 
care, simplu, inchidem, ca pe 
uși de casă, ușile scrise cu ger 
ale lui decembrie, cu conștiința 
că lucrul miinilor și gindurilor 
noastre se adaugă moștenitei 
lucrări a țării. România (mă re
fer la singura, unica Românie 
care se află in România și al 
cărei sfint nume nu împodo
bește vreun microfon de radio 
de nu-mai-știu-unde ca un mi
ner de sabie fără sabie) își ur
mează drumul ei eroic printr-un 
timp tensionat, vădind virtuți de 
gospodar al păcii planetare care 
o fac iubită de toate semințiile 
lumii. Acestei Românii ii dato
răm puterea de a făuri viitqrul 
trecînd pragul, nu totdeauna îm
podobit cu ghirlande sărbăto
rești, al zilelor și nopților de 
muncă. Am cunoscut (de la cro
nicarul medieval la noi) și des
fătarea, dar și cearcănul îngri
jorării. Am luat adesea de la 
început drumuri pe care le ere-

strălucește, or- 
creatiei.
care e gata să 
veșnicie, unim

(Continuare în pag. a IV-a)
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Pui de leu...
La centrul zoologic amplasat 

în cunoscutul Parc al poporu
lui din Craiova a venit pe lume, 
in urmă cu șase săptămini, in
tr-o noapte geroasă, un pui de 
leu. Personalul îngrijitor l-a gă
sit dimineața in stare de 
amorțeală. „Mal mult mort decit 
viu", cum ne spunea veterinarul 
Eugen Birtu. Imediat i s-a a- 
menajat un pătuț, lingă o sobă. 
Ca să-l inzdrăvenească. îngriji
torii au început un original pro
gram de ...alăptare a leului cu 
biberonul. Acum micuțul pui de 
leu, Jimi, cum il alintă „părin
ții lui adoptivi", a ajuns dolofan 
și se simte foarte bine. Are și 
de ce : pe lingă un litru de 
lapte, zilnic i se mai adminis
trează și... smintind cu gălbenuș 
de ou, precum și polivitamină. 
Cind și cind este introdus și in 
cușca mamei, dar aici nu face 
tumbe, nu e jucăuș. Se simte 
cu mult mai bine lingă... sobă și 
în tovărășia produselor lactate. 

Faptă 
de pionier

In zileie acelea friguroase de 
la începutul acestei ierni, apa 
Arieșului înghețase, dar nu in 
așa măsură incit să poți patina 
pe ea. Trei copii, nesuprave- 
gheați, au început totuși să se 
dea pe gheață. Dar gheața s-a 
spart și cei trei s-au pomenit 
in apa rece. Pionierul Vasile 
Cristea, care se afla in apropie
re, a sărit curajos in apă și a 
reușit să salveze doi dintre ei. 
Deunăzi, in fața careului școlii, 
la felicitările profesorilor și ale 
colegilor, pionierul Vasile Cris
tea, de la Școala generală nr. 6 
din Turda, era vădit emoționat. 
Avea și de ce.

Un apel
Deunăzi ne-a vizitat la redac

ție tovarășa Natalia Buceac din 
Galați, blocul C 17 — Țiglina 1, 
lucrătoare la Muzeul de artă din 
localitate.

— Am venit la dumneavoas
tră tocmai de la Galați, ne-a 
mărturisit ea, să vă aduc la cu
noștință o intimplare ciudată. In 
ziua de 13 decembrie a dispărut, 
fără urmă, de la căminul de 
bătrîni al municipiului, tatăl so
țului meu. Se numește Moise 
Bercu și e în virstă de 78 de 
ani. Vă dau și cîteva semne 
particulare : e scund, poartă o- 
chelari, e îmbrăcat intr-un ves
ton maron-verzui și poartă pă
lărie, iar de la mina dreaptă ii 
lipsește degetul mijlociu.

Dacă este văzut de cineva, rog 
să fie anunțată miliția sau să 
fiu anunțată eu la telefonul 
30999. ,

Pentru 
tunelul 
timpului ?

Decembrie 1978, agenția 
voiaj Dej. „Vă rog — solicită
călăcor — un tichet pentru acce
leratul Timișoara — Dej — Iași. 
Am biletul la preț de personal 
și doresc să cumpăr și un tichet 
pentru loc în accelerat". Func
ționara se uită la biletul de că
lătorie bianco (pe care scria clar 
clasa a Il-a) și, totuși, eliberează 
călătorului un tichet pentru 
...clasa I. Călătorul observă ne- 
concordanța și iși exprimă te
merea : „Voi putea călători la 
clasa I fără, să am neplăceri, 
dacă biletul e pentru clasa a 
Il-a „Vai, ce distrată sint !“ 
— se dezvinovățește funcționa
ra și se grăbește să-și repare 
greșeala eliberind îndată un ti
chet de clasa a Il-a. Dar precau
tul călător se uită atent și la în
semnele calendaristice încrusta
te pe tichet și... „Nu vă supărați, 
ne aflăm in anul 1978 7“ „Desi
gur". „Dar pe tichet, composto
rul a înregistrat data de 19 de
cembrie ...1967 !“.

Funcționara se uită, se convin
ge de adevăr și din nou : „Vai 
ce distrată sint ! Era să vă tri
mit in tunelul timpului".

Cine-i

de 
un
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păgubașul ?
„într-una din zilele lunii de

cembrie 1978 mă duceam dis- 
de-dimineață la serviciu"... Așa 
începe scrisoarea adresată ru
bricii noastre de tovarășul loan 
Sornescu din comuna Horia, ju
dețul Neamț. Mai departe sin- 
tem informați că I.S.. mergind 
pe marginea drumului, a zărit 
cum din portbagajul unei mașini 
„Dacia 1 300“ a sărit un... porc. 
„Toate semnalele mele, continuă 
corespondentul nostru, au fost 
zadarnice. Atunci am plecat la 
miliția locală și am anunțat ca- 

, zul. Piuă acum nu s-a prezen
tat nimeni să-și ridice animalul 
(pe care il. am acasă). Vă rog să ' 
semnalați prin rubrica -Fapt 
divers*  faptul respectiv".

— • ii ••• 
antologică

Deși a primit numeroase aver
tismente și amenzi pentru că 
practica vinzarea cu suprapreț 
a legumelor și fructelor, vin- 
zătoarea sezonieră Elisabeta 
Purguly continuă să înșele cum
părătorii la toneta stradală ce 
i-a fost încredințată de Traian 
Cocimaruș, șeful unității C.L.F. 
nr. 3 din Satu Mare. Ultima 
oară vindea cu 1,70 lei mai 
mult kilogramul de roșii. În
trebat de ce tratează cu indife
rență asemenea situație, res
ponsabilul magazinului ne-a dat 
un răspuns antologic :

Păi cum să iau- măsuri 
i n-o văd ? Ea afară, eu 

înăuntru...
O logică strînsă din care nu 

............... ‘ e scosIu buyiuu, obi utou unț 
se poate ieși decit dacă 
și responsabilul pe-afară.

I Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
/-'ll enriiiniil mr?

L
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Puternica atracție 
a idealului comunist

Perioada premergătoare primirii în partid-etapă importantă in formarea
trăsăturilor politico-morale și profesionale înaintate
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...L-am găsit lingă un stand de 
probe din secția sculărie pe tinărul 
comunist Ilarion Diaconescu. Era 
chiar a doua zi după confirmarea noii 
sale calități de către comitetul de 
nartid de la întreprinderea mecanică 
din Suceava. L-am întrebat ce repre
zintă pentru el „a fi comunist". Mi-a 

.răspuns : „Mai am încă de muncit 
în primul rînd cu mine însumi pen
tru a realiza deplin idealul meu des
pre ce înseamnă a fi comunist. Căci 
a fi comunist înseamnă a întruni cele 
mai alese virtuți înscrise in Codul 
etic al partidului".

Cum s-a modelat această viziune a 
tinărului sucevean despre „comunis
tul ideal" ?

„Cu mult timp în urmă — își a- 
mintește Mircea Mihăescu, secretarul 
organizației de partid de la sculărie 
— am discutat cu tovarășul Diacones
cu, care a venit să solicite primirea 
în rîndurile partidului. Prin sarcini 
profesionale cu un caracter deosebit, 
prin sarcini de partid și obștești, l-am 
sprijinit continuu să-și pună in va
loare calitățile, aptitudinile, socotind 
că acesta .este principalul mijloc e- 
ducativ de formare a profilului moral 
al omului înaintat, al comunistului. 
Iată un exemplu. Trebuia produs un 
nou tip de ferăstrău circular alterna
tiv. Termen — sfîrșitul acestui an. 
Cînd s-au lansat lucrările de execu
ție. am stat de vorbă cu el. De modul 
cum ne reușea acest prototip depin
dea structura producției pe anul .vii
tor. A înțeles' că această îndatorire 
profesională de înaltă răspundere e, 
totodată, o sarcină de partid. A reușit 
ceea ce puțini considerau că este po
sibil. La începutul lunii decembrie, 
„noul născut" era pe standul de omo
logare. Intre timp. Ilarion Diaconescu 
s-a căsătorit, și-a întemeiat o familie 
trainică. Are o comportare bună în 
familie, în societate, fată de, colegii 
săi de muncă. Și. lucru foarte impor
tant pentru un șef de echipă, a. reușit 
să și-i apropie pe toți acei cu care 
colaborează. Pînă să fi preluat el 
conducerea echipei, cînd hotărâm să 
participăm la acțiuni pe linia muncii 
patriotice, primeam mai totdeauna 
replica : „avem sarcini importante de 
rezolvat, mai lăsați-ne pe noi cei de 
la prototipuri". Acum este suficient 
să spunem ziua și locul de întilnire 
ca echipa, în frunte cu el, să fie pre
zentă"...

Discuția curgea frumos. Se aduceau 
argumente convingătoare. Dar nu 
am putut afla de la secretarul de 
partid că, de fapt, prin pregătirea lui 
Ilarion Diaconescu pentru primirea 
în partid, își îndeplinise el însuși o 
sarcină de partid.

La Suceava, după cum ne infor
ma Nicolae Berejanschi, secretar al 
comitetului municipal de partid, fie
care al patrulea locuitor este mem
bru de partid. în primele 11 luni ale 
acestui an au font-primiți 521 noi 
membri, iar din aceștia 92 la sută 
Siflt’tnuncitori, effea 71“ la' siltă dintre 
ei “provenind din rindurile organiza
ției revoluționare a tineretului. ,•

Revenind la întreprinderea meca
nică — pe care o considerăm în multe 
privințe caracteristică pentru reali
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De ce au plecat pescarii 
de pe Trotuș?
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Odinioară, pe malu
rile Trotușului sau 
Bistriței, două dintre 
riurile cu apă cristali
nă ce străbat județul 
Bacău, puteau fi vă- 
zuți destui pescari cu 
undițele. Astăzi, pre
zența lor a rămas o 
amintire. Și aceas
ta pentru că. po
luate de substanțele 
nocive deversate de 
unele întreprinderi, in 
apele celor două rîuri 
rareori mai poate fi 
zărit vreun pește.

Ce-i drept, în ulti
mii ani, atit la Bacău, 
cit și la Comănești, 
Buhuși și Borzești au 
fost construite și puse 
în funcțiune noi sta
ții de epurare a ape
lor uzate. Totuși. în 
prezent, mai mult de 
7 milioane litri de ape 
uzate sînt deversați 
in aceste rîuri. fără a 
trece printr-o instala
ție de epurare. Și a- 
ceasta in pofida efor
turilor materiale pe 
care. statui nostru ie
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face pentru protejarea 
mediului înconjurător, 
în anul trecut, bună
oară, au fost alocate 
in acest scop aproape 
40 milioane lei, dar 
dintre acestea nu s-a 
folosit decit a patra 
parte. Lucrurile nu 
stau mai bine nici in 
acest an. Din fonduri
le puse la dispoziție 
întreprinderilor repu
blicane, de pildă, nu 
.s-a cheltuit decit 40 la 
sută. La Combinatul 
petrochimic Borzești 
sint prevăzute ample 
lucrări de refacere a 
rețelei de canalizare 
pentru apele uzate, 
dar din cele 25 mili
oane lei alocate în a- 
cest scop, au fost chel
tuite doar 5 milioane 
lei. Tot aici trebuia să 
fie pusă în funcțiune 
încă din anul trecut o 
stație de incinerare a 
nămolurilor, dar, din 
lipsă de preocupare, 
lucrările stagnează.

Și la Podu Turcului,

Altfel stau 
acum lucrurile 

la cantină
„Cind s-a deschis 

cantina-restaurant în 
cadrul întreprinderii 
„Electrotimiș" din Ti
mișoara — se mențio
na într-o scrisoare 
adresată redacției — 
mîncarea era de bună 
calitate și se servea 
în condiții corespun
zătoare. Pe mese se 
găseau pahare, solni
țe. șervețele, tacimuri 
complete. Cu trecerea 
vremii, calitatea și 
cantitatea mîncărurilor 
au scăzut, la mese 
nu se mai dau 
cutite. igiena în can
tină lasă de dorit. 
Simbăta. în sala de 
mese se organizează, 
de obicei, nunti, pen
tru abonatii cantinei 
rămînînd doar cîteva 
locuri. Observațiile 

zările obținute în această direcție de 
organizațiile de partid . Sucevene — 
trebuie să spunem că tinerețea între
prinderii. care a luat ființă în anul 
1964, este dată și de media vîrstei 
personalului ei muncitor : 23—24 de 
ani. Așadar, un teren fertil de ac
tivitate pentru organizația de partid, 
în anul 1978 au fost primiți în partid 
44 de noi membri. Toți cu stagiu în 
producție, cu școala profesională și 
cu liceul încheiate. Sînt tineri din sa
tele și comunele județului, formați 
profesional și politic aici, pe vatra 
noii întreprinderi, trecuți prin școala 
de muncă și educație a organizației 
U.T.C. Pînă mai ieri tineri oarecare, 
elevi sau muncitori, abia intrați in 
producție, dar care s-au afirmat prin- 
tr-o comportare deosebită in produc-

la Suceava
tie și la acțiunile patriotice. în fami
lie și societate, prmtr-un puternic a- 
tașament față de idealul comunist.

Perioada premergătoare primirii în 
partid este considerată pe drept cu
vînt aici ca o etapă esențială în for
marea convingerilor comuniste.

„La noi dialogul comunlst-utecist, 
desfășurat pe terenul faptelor, este 
definitoriu pentru ascensiunea revo
luționară a tineretului muncitor, ne 
spunea Marcel Mocanu, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
derea mecanică. Pe această cale am 
reușit să creștem cadre capabile. Por
nind de la faptul că, în anii 1980— 
1981, întreprinderea va crește de peste 
trei ori, de pe acum ne punem pro
blema nu numai a sporirii numerice, 
dar și a ridicării nivelului calitativ al 
muncii organizației de partid. De a- 
ceea punem un accent deosebit pe e- 
ducarea comunistă a fiecărui membru 
al colectivului nostru — comuniști și 
nemembri de partid".

Aici, după cum aveam să ne con
vingem, fiecare tînăr care solicită pri
mirea în partid este încredințat unui 
membru de partid cu experiență. Vii
torii membri de partid sînt invitați la 
adunările generale deschise în care 
se discută problemele majore ale co
lectivelor respective. Ei prezintă in
formări politice în adunarea generălă 
U.T.C., în grupele sindicale, partici
pă la învățămintul politic U.T.C. și 
de partid sau la intilniri cu membri 
de partid, cu activiști.

Profund ilustrativă pentru felul 
cum se concretizează această preocu
pare la Suceava este și întreprin
derea de tricotaje „Zimbrul". Persona
lul feminin reprezintă aici 86 la sută.

„Trebuie să spunem că în procesul 
de conducere a muncii de- primire in 
partid un rol de seamă atribuim și 
calității de fruntaș in producție" — 
ne-a precizat tovarășa Ruxandra Po- 
povici, secretara comitetului de par
tid din întreprindere.

viitor centru urban, a 
fost construită o sta
ție de epurare a ape
lor menajere. Dar. 
deși lucrările s-au în
cheiat încă din vara 
lui 1977, stația nu 
funcționează nici la a- 
ceastă dată. pentru 
simplul motiv că nu 
a fost racordată la re
țeaua electrică. Așa 
că. în timp ce milioa
nele destinate amelio
rării Și menținerii ca
lității apelor stau ne
folosite, pe albiile rî- 
urilor și piraielor din 
județ continuă să curgă 
impurități. Acum, cînd 
unitățile respective își 
încheie bilanțul, este 
timpul să consemneze 
aceste „economii" la 
capitolul... deficiențe. 
Altfel, riscă să nu le 
observe forurile de re
sort pentru a le re
porta in 1979.

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scinteii"

noastre critice nu au 
fost luate în seamă, 
iar condica de sugestii 
și reclamații este de 
negăsit".

Scrisoarea a fost 
trimisă spre soluțio
nare Comitetului mu
nicipal Timișoara al 
P.C.R.. care ne-a co- 

’municat măsurile dis
puse în urma verifi
cărilor făcute.

Pentru înlăturarea 
neajunsurilor consta
tate s-a închis canti
na o zi. în vederea 
igienizării, la mese se 
vor asigura tacîmuri 
complete, condica de 
sugestii și reclamații 
s-a afișat Ia loc vizibil, 
la indemina consuma
torilor, s-a cerut con
ducerii întreprinderii 
să acorde mai mult 
sprijin în ce privește 
aprovizionarea canti
nei cu alimentele și 
celelalte produse de 
care are nevoie.

Pentru neregulile 
constatate. responsa

bilul cantinei și lu
crătorii de la bufet 
au fost amendați.

Nu așa 
se gospodărește 
combustibilul I
Corespondentul nos

tru voluntar Ion Mi- 
titelu a sesizat redac
ției că în portul Co
rabia. județul Olt, 
există mii de tone de 
cărbuni, aduși din im
port, pentru termo
centrala de la Ișal- 
nița — Craiova. Fiind 
lăsati luni de-a rîndul 
in condiții necores
punzătoare. o parte 
din cărbuni au făcut 
autoaprindere. trans- 
formîndu-se în cenu
șă. Altă parte s-a 
degradat. amestecin- 
du-se cu pămînt și 
pietriș. Cum s-a ajuns 
la o asemenea situa
ție păgubitoare aflăm 
din răspunsul Comi
tetului orășenesc Co

Astfel, am aflat că aici se acordă 
o deosebită atenție antrenării ute- 
ciștilor in întrecerea „Tineretul — 
factor activ in realizarea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice", care 
constituie o importantă modalitate 
de formare și educare revoluționară. 
Propaganda vizuală este îndru
mată pe făgașul creării unui pu
ternic spirit de emulație, de participa
re intensă la realizarea sarcinilor de 
producție, la menținerea unui climat 
sănătos de muncă. „Portretul săptă- 
minii" de la gazeta de perete scoate 
în relief noi candidați care aspiră la 
„fanionul calității", trofeu ce jalo
nează din trimestru în trimestru dru
mul spre titlul anual de fruntaș în 
producție. Propagarea exemplului îna
intat reprezintă un mod încercat de 
formare, mai ales pentru tineri, a 
sentimentului de mindrie, cinste și 
onoare, a încrederii în forțele proprii. 
Programele brigăzii artistice au un 
puternic ecou îndeosebi în rindul ti
nerilor. prin popularizarea atitudinii 
înaintate față de muncă, dar și prin 
fermitatea cu care se ia poziție cri
tică față de manifestările de nepă
sare. lene, chiul, risipă.

O cerință esențială, uneori negli
jată aici, o constituie, la primirea în 
partid, cunoașterea amănunțită — 
înainte de a ajunge în fața adunării 
generale — a comportamentului in 
producție, în activitatea obștească, în 
societate și in viata de familie. Or
ganele și organizațiile de partid au 
datoria de a cunoaște gradul de an
gajare politică și socială al celui care 
solicită primirea în partid, măsura în 
care participă la munca organizații
lor obștești (sindicat, U.T.C., comisia 
de femei, Crucea Roșie), temeini
cia și responsabilitatea cu care-și 
spune cuvîntul în problemele profe
sionale și obștești, felul cum înde
plinește sarcinile încredințate, fermi
tatea cu care respectă și apără legi
le tării, cu care promovează. în pri
mul rînd prin exemplul propriu, nor
mele și principiile Codului etic.

Se impun a fi semnalate și 
unele aspecte ale tărăgănării și su
perficialității. Iată, organizația U.T.C. 
din secția prelucrări, schimbul „A" 
de la întreprinderea mecanică amină 
de mai bine de un an adoptarea unei 
hotărîri în privința cererii unui tînăr 
de a i se elibera recomandarea de 
primire în partid. De asemenea, după 
cum ni s-a relatat, unii membri, pre
cum și activiști ai comitetului muni
cipal de partid se interesează de as
pectele legate de pregătirea noilor 
membri de partid mai mult din date 
statistice ; chiar la adunările gene
rale de primire ei vin cu puțin timp 
înainte de începerea acestora, nu-i 
cunosc îndeaproape pe cei a că
ror cerere de primire urmează să 
fie discutată. Cu toate acestea, con
cluzia ce se impune este că la Su
ceava se depun eforturi spre a face 
din perioada pregătitoare primirii in 
partid o etapă esențială în educarea 
viitorului membru al avangardei re
voluționare a clasei muncitoare.

Virgil GHEORGHIȚA

Decor de iarnă în Poiana Brașov

Tragerea extraordinară LOTO a Revelionului
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport organizează la 1 ianuarie 
tradiționala tragere extraordinară 
Loto a Revelionului, la care se 
atribuie, în număr nelimitat, atrac
tive premii în autoturisme („Dacia 
1 300“ și „Skoda 105 L“), bani (su
me fixe șî variabile) și excursii 
peste hotare (R.D. Germană — Da
nemarca, R.P. Bulgaria — Turcia, 
R.S. Cehoslovacă — R.P. Ungară). 
Tragerea constă din 4 faze. în cadrul 
cărora se efectuează în total 12 ex
trageri a cîte 10 numere. Pentru va
riantele care conțin primele 3 nu
mere. in ordinea ieșirii din urnă, la 
oricare din cele 12 extrageri, se a- 
tribuie autoturisme „Dacia 1 300“ 
(70 000 lei) sau „Skoda 105 L“

rabia al P.C.R.. căruia 
redacția i-a trimis 
spre soluționare aceas
tă sesizare.

în referatul de cer
cetare se menționează 
că din cele 6 800 tone 
cărbuni descărcati îm 
port între 27 iulie — 
14 august 1978 doar 
1 160 tone s-au Încăr
cat în vagoane și s-au 
expediat la Ișalnita. 
La 13 august s-a de
fectat motorul ma
caralei cu care se 
efectua încărcarea căr
bunilor în vagoane, 
iar „NAVROM“-Giur- 
giu nu a luat măsuri 
pentru a trimite la 
Corabia alt utilaj de 
încărcare. Din această 
cauză, expedierea căr
bunilor a fost între
ruptă pînă la data de 
27 noiembrie. între 
timp. constatîndu-se 
fenomenul de auto
aprindere, „NAVROM" 
a sesizat conducerea 
termocentralei Ișalni-

ta si a solicitat sta
ției C.F.R. din locali
tate să-i pună la dis
poziție cîte 4—6 va
goane pentru trans
portul cărbunelui. Cu 
toate insistentele scri
se si telefonice, cele 
două unități nu au în
treprins nimic pentru 
a urgenta ridicarea 
cărbunilor si preveni
rea pagubelor. Abia 
la sfîrșitul lunii no
iembrie a sosit la fața 
locului o comisie for
mată din reprezentanți 
ai M.T.Tc., Direcției 
generale „NAVROM" 
și Inspecției navi
gației civile care a 
dispus reluarea încăr
cării și transportului 
cărbunelui.

Prejudiciul produs 
va fi stabilit la înche
ierea expedierii căr
bunilor. Vinovati. se 
precizează în răs
puns, se fac C.E.F.P. 
„NAVROM" - Giurgiu,

Bulevardul „1 Mai" se înscrie astăzi în rîndul celor mal noi artere ale Capitalei. Numeroasele blocuri — construite 
într-o arhitectură modernă, cu magazine și unități prestatoare de servicii la parter — oferă locatarilor condiții de 

confort Foto : E. Dichiseanu

(Urmare din pag. I)
zintă pentru mine ca medic, ca 
și pentru cei de a căror sănătate 
mă îngrijesc, argumente funda
mentale pentru a ne uni și mai 
departe eforturile spre a face 
din strălucitele țeluri înscrise in 
Programul partidului — socialis
mul multilateral dezvoltat și 
comunismul — realitatea vieții 
noastre de mîine". (Ernest 
David, medic in comuna Lipova, 
județul Bacău).

Profunda identitate de 
interese și aspirații la teme
lia frăției oamenilor mun
cii, indiferent de națio
nalitate. ■>Doar în ÎNTREG pu
terea se arată ; / De te desprinzi, 
rămîi însingurat" — aceste expresive 
stihuri ale unui cunoscut poet din 
tara noastră ni s-au părut a sugera 
esența multor gînduri exprimate de 
interlocutorii noștri. Căci una dintre 
coordonatele fundamentale ale clima
tului spiritual din societatea româ
nească contemporană e tocmai a- 
ceastă conștiință a întregului, a fap
tului că fiecare cetățean al patriei, 
român, maghiar, german, sîrb sau de 
altă naționalitate, este — in tripla sa 
calitate, de producător, proprietar și 
beneficiar al avuției naționale — 
părtaș legal în drepturi și datorii la 
marea operă colectivă de edificare a 
noii orinduiri.

Sau, c,um ne spunea tînăra munci
toare Eperesy Gisela, de la secția 
faianță a Combinatului chimic din 
Tîrnăveni, județul Mureș :

„Sentimentul meu este că In 
România socialistă — casa noas
tră. căminul nostru, al tuturor 
fiilor patriei, indiferent de limba 
pe care o vorbim și pe care 
statul român ne ajută s-o vor
bim prin larga rețea școlară in 
limbile naționalităților conlocui
toare — se realizează cu adevă
rat acel „start egal în viață" pe

(66 000 lei și diferența în obiecte 
existente în magazinele comerciale). 
Biletele de 5 lei varianta simplă au 
drept de participare la primele 2 
extrageri, biletele de 15 lei varian
ta simplă la primele 7 extrageri, iar 
biletele de 25 lei varianta simplă la 
toate cele 12 extrageri. Se participă 
și cu variante combinate sau combi
nații „cap de pod", achitate 100 la 
sută sau 25 la sută, pe care se pot 
obține suite de premii. Vinzarea bi
letelor se face pînă la 31 decembrie 
1978 inclusiv. Alte amănunte — în 
prospectul tragerii extraordinare 
Loto a Revelionului, care se difu
zează gratuit prin agențiile Loto- 
Pronosport din întreaga țară.

care nu a asigurat u- 
tilajele de încărcare. 
Regionala C.F. Craio
va. care nu a pus la 
dispoziție vagoanele 
necesare, și conduce
rea termocentralei 
Ișalnita. care a mani
festat dezinteres fată 
de transportul la des
tinație al produsului 
ce I-a comandat si nu 
a întreprins nici o ac
țiune la sesizările 
„NAVROM“-Corabia.

Așa stînd lucrurile, 
forurile ierarhice ale 
acestor unități au obli
gația, conform legii, 
să ia măsuri pentru 
recuperarea pierderilor 
datorate neglijenței 
celor vinovati.

Spicuiri 
din răspunsuri
• Comitetul execu

tiv al Consiliului popu
lar municipal Lugoj : 

care l-au visat și pentru care au 
luptat și luptă cei mai buni 
dintre cei mai buni, comuniștii. 
Uite, eu, fiică de oameni mun
citori, am visat să devin cera
mistă — și ceramistă am ajuns, 
intr-un combinat cum este al 
nostru, reînnoit și modernizat 
din temelii, ca intreg orașul, de 
altfel. Viața noastră e așa cum 
ne-o dorim : împreună cu soțul 
meu, maistru la combinat, și cu 
fiicele noastre, luliana și Ildiko, 
avem o „Dacie 1300“ și locuim 
intr-un apartament de trei ca
mere situat in noul cartier 
Seuca, cartier care, alături de 
Bălcescu, Vizirului și Păcii, fac 
orașul nostru, al chimiștilor și 
ceramiștilor, de nerecunoscut. In 
acest oraș cu 26 000 de locuitori 
există vreo 7 000 de televizoare. 
Dar oare e nevoie să mai înșir 
asemenea cifră, devenite firești, 
obișnuite, intr-o societate ca a 
noastră ?! Societate pe care 
sintem hotăriți s-o întărim și 
să-i sporim avuțiile, in strînsă 
frăție de g.ind și de fapte".

Realizărilor acestora le-a dedicat 
reflecțiile sale și tovarășul Mihai 
Peia, inspector școlar, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate sîrbo-croată din județul 
Caraș-Severin :

„Ca om cu îndelungată expe
riență și cu o bună cunoaștere 
a vieții județului in care mun
cesc și trăiesc, pot spune că 
niciodată ca astăzi populația 
sîrbo-croată din România nu s-a 
bucurat de o asemenea deplină 
egalitate in drepturi și libertăți 
cu frații noștri români, ma
ghiari, germani. Avem posibili
tăți nevisate odinioară de afir
mare plenară a capacității crea
toare în toate domeniile, de 
participare demnă și responsa
bilă la întreaga viață economi- 
co-socială. De aceea, sirbo- 
croații din Caraș-Severin, de la 
Moldova Veche la Pojejena și 
de la Liubcova la Carașova, iși 
reafirmă mereu voința neclin
tită de a face, împreună cu oa
menii muncii români și de alte 
naționalități, din România noas
tră iubită o tară și mai bogată, 
și mai înfloritoare, in care toți 
fiii patriei să beneficieze in și 
mai mare măsură de bineface
rile progresului și civilizației 
socialiste".

Trainica convergență a 
generațiilor în numele idea
lului etic comun. Emoționantă 
ni s-a părut, in derularea întîlniri- 
lor noastre cu oameni atît de felu
riți, „puntea de aur" a generațiilor, 
punte de încredere, peste vremi, in 
înaripata forță de propulsie a idea
lurilor partidului, în fecunda lor efi
ciență creatoare.

Ne spunea un vechi militant al par
tidului, muncitorul brăilean Grigore 
Mihaiu, membru al P.C.R. din 1934 și 
care și astăzi desfășoară o intensă 
activitate obștească :

„Pentru noi, cei ce am organi
zat și am participat la marile 
acțiuni muncitorești din anii 
1933-1939, care am apărat cu 
arma in mină uzina in timpul 
insurecției, care am luptat să 
ridicăm țara din ruinele războ
iului și apoi s-o înălțăm, cără

Trup din trupul șl suflet din sufletul poporului nostru, nucleu incan
descent al tuturor idealurilor și aspirațiilor sale, Partidul Comunist Ro
mân transformă, sub lumina solară a mărețelor țeluri ce-i sclipesc pe 
drapel, cuvîntul UNITATE în realitatea pregnantă a înaintării neabătute 
a națiunii noastre socialiste spre comunism — iată concluzia acestei 
anchete, concluzie ce reprezintă, totodată, gindul și fapta de zi cu zi 
ale milioanelor de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul patriei.

Victor BÎRLADEANU
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

începind cu luna no
iembrie nu s-au mai 
inregistrat dereglări 
in programul de ali
mentare cu apă a 
blocurilor din micro- 
raionul III al munici
piului. Diminuarea 
presiunii apei s-a da
torat scăderii debitu
lui în rețeaua de ali
mentare publică. S-au 
luat măsuri de forare 
a încă 10 puțuri și de 
conectare a lor la 
uzina de apă. ceea ce 
va duce la creșterea 
debitului cu 100 de 
litri pe secundă.
• Comitetul execu

tiv al Consiliului popu
lar al județului Ba
cău : Biroul executiv 
al consiliului popular 
al comunei Secuieni a 
stabilit ca în anul 
1979 să se pietruiască 
drumul comunal din 
satul Tisa Silvestri, 
în localul scolii se va 
asigura spațiul nece

sar funcționării unui 
punct sanitar, ce va 
fi. deservit de perso
nalul medical din co
mună.
• Autobaza I.T.A. 

Sighișoara: Ca urmare 
a sesizării unor nave
tiști din satul Tig- 
mandru. comuna Na- 
deș. pentru evitarea 
aglomerației pe tra
seul Sighișoara — Bă- 
lăușeri se va introdu
ce un nou autobuz cu 
53 locuri.
• Inspectoratul ju

dețean Argeș al Mi
nisterului de Interne : 
în urma verificărilor 
efectuate a reieșit că 
sesizarea referitoare 
la sustragerea unor 
sume de bani din fon
durile asociației de lo
catari nr. 32 din Pi
tești. de către Ion Ra
dulescu. în timp ce 
deținea funcția de ad
ministrator. se con
firmă. în consecință, 
împotriva acestuia s-a

midă cu cărămidă, tot ceea ce 
vedem cu ochii noștri, înnoi
rile apărute pretutindeni in 
viața orașelor și satelor repre
zintă cea mai bună confirmare 
că drumul pe care ni l-am ales, 
drumul partidului, e singurul 
drum bun pentru poporul nos
tru. Pe acest drum, strins uniți, 
vom păși necontenit înainte".

Iar la celălalt capăt al „curcubeu
lui generațiilor", studentul Mărgărit 
Mușat din anul III al Facultății de 
drept bucureștene, vrîncean de o- 
bîrșie, fost muncitor electromontor, 
ține să precizeze :

„Pentru generația noastră, 
partidul și politica sa înseamnă 
însuși modul nostru firesc de a 
gindi, a munci și a fi, iar mă
rețele sale obiective — țelurile 
noastre de viață. De aceea, 
vrem să fim solidari prin înfăp
tuirile noastre prezente cu tot 
ce au făurit generațiile ce s-au 
succedat înaintea noastră și cu 
tot ce vor făuri cele ce se vor 
succeda după noi intru împlini
rea aceluiași ideal comunist".

Lupta pentru pace — stin
dard ai tuturor cetățenilor 
României socialiste.în chipul 
cel mai firesc, acest cuvînt : PACE 
a fost tot timpul indisolubil legat, în 
rostirile interlocutorilor noștri, da 
cuvîntul PARTID.

Pe această temă, scriitorul timi
șorean Nikolaus Berwanger ne-a 
dăruit un „microeseu", din care 
desprindem :

„Pace — acest cuvînt din pa
tru litere, dorit de patru miliar
de de oameni și umbrit de spec
trul războiului, de existența pri
mejdioaselor blocuri militare — 
este un punct cardinal esențial 
în politica partidului și statului 
nostru ; lupta pentru pace, inde
pendență și suveranitatea fie
cărui stat, mic sau mare, re
nunțarea la forță în rapor
turile internaționale, iată pe 
scurt esența strădaniilor Româ
niei pentru o lume a securității, 
care să se dezvolte sub zodia 
păcii, cea mai frumoasă conste
lație căutată zi și noapte de o 
omenire de atitea ori îngrozită 
de măcel sub bubuiturile tunu
rilor și detonările bombelor. 
Primul ostaș al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, clarvăzăto
rul nostru președinte, acest sol
dat ca să dispară soldații, a punc
tat. răspicat hotărirea Româ
niei, a întregului nostru popor, 
grupat fără șovăire in jurul 
partidului, de a nu precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
politicii de dezarmare, destin
dere și pace, considerînd că 
nimic nu este mai impor
tant, mai presus decit asi
gurarea păcii trainice in întrea
ga lume. Și nu trebuie uitat nici 
o clipă un fapt : cind președin
tele țării rostește cuvintele 
„întregul nostru popor", apoi să 
se știe că 22 milioane de cetă
țeni români, chiar dacă vorbesc 
limbi diferite, sint uniți in a- 
cest gind, stau neclintiți ca un 
singur om, întărind cele spuse 
de primul om al țării, in care 
ne oglindim cu toții, in care 
regăsim convingerile și speran
țele noastre, pe care il stimăm 
și care la rindul său ne stimea
ză, insuflețindu-ne mereu si 
fim eroi, oriunde și oricind, 
eroi ai datoriei împlinite".

dispus începerea ur
măririi penale.

• Direcția comer
cială județeană Sibiu : 
Pentru comportare ne
cuviincioasă fată de 
cumpărători. gestio
narul Ilie Sucală de 
la magazinul Gostat 
nr. 11 din Sibiu a fost 
sancționat disciplinar, 
iar vîhzătorul Marin 
Ivănescu a fost trans
ferat la altă unitate.
• Comitetul execu

tiv al Consiliului popu
lar al municipiului 
Iași : în vederea asi
gurării liniștii locata
rilor blocului A 10 din 
cartierul Alexandru 
cel Bun au fost revi
zuite agregatele fri
gorifice ce funcțio
nează la parterul imo
bilului. s-au asigurat 
mijloace pentru trans
portul silențios al bu
toaielor. s-a modificat 
programul berăriei.

Gheorghe 
PIRVAN
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intr-un efort comun pentru devansarea termenelor
Stadiul investiției...De cu- 

rînd. la întreprinderea navală de eli
ce, piese turnate din otel și fontă 
(INETOF) din Galati a fost pusă în 
funcțiune, cu 6 luni înainte de termen, 
prima capacitate productivă — turnă
toria de neferoase. La scurt timp 
după inaugurare, în moderna între
prindere gălățeană a fost realizată 
prima elice de mari dimensiuni, cu 
care va fi echipată una din navele 
noastre de 25 000 tdw. Odată cu 
acest eveniment, în dezvoltarea con
strucțiilor noastre navale a fost des
chis un nou capitol, semnificativ 
prin însemnătatea economică a nou
lui obiectiv : efortul valutar făcut 
pînă acum pentru achiziționarea unor 
produse specifice acestei industrii, 
dintre care se detașează în primul 
rînd elicele de nave, va fi. într-un 
viitor apropiat, cu desăvîrșire elimi
nat.

In zilele următoare, tot cu un 
avans apreciabil de timp față de pre
vederile planului, urmează să-și facă 
debutul productiv și hala de prelu
crări mecanice. în sfîrșit, celelalte 
capacități importante — oțelăria, for
ja și modelăria — se află intr-un 
stadiu avansat de execuție, întrunind 
condiții pentru începerea mai devre
me a producției.

...Și „secretele" unor cîș- 
tiguri apreciabile de timp. 
Evoluția în timp a lucrărilor, pe acest 
mare șantier, demonstrează preocu
parea stăruitoare pentru reducerea 
duratelor de execuție. Practic, aici 
s-a desfășurat o energică com
petiție cu timpul, dominată de 
atenția prioritară cu care s-a 
urmărit scurtarea masivă a timpu
lui de realizare a fiecărei lu
crări. Se poate afirma că atît con
structorii, montorii, cît și beneficiarul 
Investiției au acumulat o bogată și 
valoroasă experiență, asupra căreia 
ne vom opri în rîndurile de față. 
Ded. iată, pe scurt, cum s-a acțio
nat și, mai ales, pe ce căi au fost ob
ținute aceste apreciabile devansuri.
• Mecanizarea unui număr cit mal 

mare de lucrări, Inclusiv din catego
ria acelora preconizate inițial să fie 
executate manual se detașează ca o 
direcție hotărîtoare de acțiune. Ast
fel, durata lucrărilor de canalizare și 
fundații de utilaje, făcute în inte
riorul halelor de producție, a fost re
dusă cu 60 Ia sută, prin folosirea in
tensă, în două schimburi, temeinic 
organizate, a mijloacelor mecanice. 
Totodată, există pe șantierul gălățean 
o strînsă îmbinare între folosirea 
rațională a utilajelor de construc
ții — macarale, buldozere, excavatoa
re ș.a. — și adoptarea unor metode 
de execuție ingenioase, cu randament 
cert și imediat. Menționăm, în aceas
tă ordine de idei montarea elemen
telor prefabricate de volum mare. 
Prin preasamblarea la sol a panou
rilor și ridicarea lor cu macaraua, 
durata execuției acestor lucrări a fost 
redusă cu cel puțin 25 la sută, eco- 
nomisindu-se 25 la sută din efecti
vele de muncitori, dacă s-ar fi lucrat 
în condiții obișnuite. „Durata mon
tării stupilor de beton, în greutate de 
27 tone, a fost scurtată de aproape 5 
ori, deși s-a lucrat pe timp nefavo
rabil. ne-a spus tovarășul Gheorghe 
Pavel, șef de echipă. E adevărat, am 
lucrat „în foc continuu" 24 de ore, 
dar. în egală măsură cu abnegația 
muncitorilor, și-a spus cuvîntul și 
metoda de lucru folosită. Totul a fost 
minuțios pregătit, sub aspectul in
structajului oamenUor și asigurării 
utilajelor, iar stUpii i-am transportat 
cu ajutorul unor „sănii".
• Organizarea unui puternic poli

gon de prefabricate, chiar în incinta

șantierului, se detașează ca o altă di
recție importantă de acțiune pe linia, 
stăruitor urmată, a reducerii durate
lor de execuție. „Practic, aici am con
fecționat, cu forțe proprii, toate ele
mentele de construcții — stîlpi, grinzi, 
panouri, fîșii etc. — eliminîndu-se di
ficila problemă a transportului aces
tora de la mari distanțe, ne-a precizat 
tovarășul Nicolae Cosma, secretarul 
organizației de bază a șantierului. Iar 
eliminarea acestor transporturi s-a 
concretizat în reducerea cu 40—50 la 
sută a duratelor de execuție a aces
tor lucrări". Avantajele sînt însă mai 
numeroase. Pe scurt, au fost asigu-

Pe șantierul 
întreprinderii navale 

de elice, piese turnate 
din oțel și fontă 

din Galați

ticiparea activă a beneficiarului la 
asigurarea ritmică a construcțiilor 
metalice, documentațiilor de execuție 
și utilajelor tehnologice. Acționînd 
ca un adevărat „dispecer", tot bene
ficiarul a contribuit într-o măsură 
considerabilă la detașarea pe șantier, 
în momentele „fierbinți" a unor apre
ciabile efective de muncitori califi
cați, în special lăcătuși și sudori, din 
alte unități economice ale orașului 
Galați. în al doilea rînd. se cuvin 
subliniate prezența proiectanților, cu
rajul lor, susținut de exactitatea cal
culelor, mai ales atunci cînd au ho- 
tărît să scurteze la jumătate durata 
de așteptare, preconizată pentru ur
mărirea evoluției tasării terenului 
pentru fundații.

Roportînd îndeplinirea planului pe primii trei ani al cincinalului cu 37 de zile înainte de termen, oamenii muncii din industria județului Harghita au creat 
condițiile pentru realizarea unei producții suplimentare, pinâ la apropiata incheiere a acestui an, de peste 1 miliard lei. O contribuție importantă a 

adus-o colectivul întreprinderii de tractoare Miercurea-Ciuc, de unde vâ prezentăm această imagine.

CU MAI MULTĂ ENERGIE ÎMPOTRIVA RISIPEI DE ENERGIE!

rate ritmic, la 
mentele cerute 
dă a lucrărilor, 
riguros, efectuat 
execuție, a fost 
acestora in strictă concordanță 
prevederile proiectului.
• Constituirea de echipe complexe 

de muncitori, incluzînd lăcătuși, su
dori, montori de prefabricate și dul
gheri, reprezintă, după calculele spe
cialiștilor, calea prin care durata lu
crărilor la halele de prelucrări me
canice, turnătoria de neferoase și o- 
țelărie a fost scurtată cu cel puțin 20 
la sută. Pe lîngă posibilitatea de a 
cunoaște în amănunt natura lucră
rilor ce trebuie realizate, organizarea 
în echipe complexe a permis concen
trarea în momentele-cheie a întregu
lui potențial uman și tehnic disponi
bil, preluarea unor adevărate „vîr- 
furi" de construcții și montaj.

• Conlucrarea In „triunghiul**  
constructor-beneficiar-proiectant se 
află la baza organizării riguroa
se a lucrărilor și atingerii unor 
ritmuri constant înalte de muncă. 
Două aspecte ni se par esențiale pen
tru spiritul de înaltă răspundere și 
exigența care au caracterizat această 
fructuoasă colaborare. Mai intîi, par-

timp, toate ele- 
de evoluția rapl- 
iar prin controlul 

pe fiecare fază de 
posibilă realizarea 

cu

Pe adresa unor furnizori.
Pînă la finalizarea integrală a noului 
obiectiv și creațea condițiilor pentru 
desfășurarea normală a activității 
productive au mai rămas Insă de re
zolvat o serie de probleme de strin
gentă actualitate. Iată-le, așa cum 
ne-au fost prezentate de tova
rășul Emil Ghiorghi, directorul noii 
întreprinderi.

1. întreprinderea bucureșteană „Re
publica" să expedieze 300 tone de țea- 
vă necesară terminării lucrărilor de 
termoficare și, deci, asigurării căldu
rii și condițiilor de lucru în interior.

2. întreprinderea mecanică navală 
din Galați să trimită două oale de 
turnare (intrucît ambele întreprinderi 
se află în aceeași localitate, este greu 
de presupus că directorii lor sau 
secretarii organizațiilor de partid nu 
s-au întîlnit cel puțin o dată la co
mitetul orășenesc de partid pentru 
a rezolva o astfel de problemă), 
iar întreprinderea de cazane mici și 
arzătoare din CIuj-Napoca — ecra
nele pentru uscat oale.

3. întreprinderea de transforma
toare mici din Filiași să asigure 6 
transformatoare potrivit oantractului 
încheiat.

4. încheierea tuturor lucrărilor de 
eonstrucții-montaj, printre care fun
dația ciocanului de 3 100 kg, de la for
jă, precum și închiderea și asigurarea 
unor condiții de lucru pe timpul ier
nii în halele de forjă, modelărie (unde 
mai trebuie montați o serie de stîlpi) 
si prelucrări mecanice.

în unitățile moderne ale zootehniei 
se realizează aproape sută la sută din 
producția marfă de ouă și carne de 
pasăre. Datorită specificului produc
ției. aceste unități sînt mari consu
matoare de energie electrică și ter
mică.

Se pune Întrebarea: cum poate 
scădea consumul de energie, în con
dițiile creșterii continue a producției 
de carne ? Iată cîteva argumente con
vingătoare oferite de experiența unei 
mari unități : întreprinderea avicolă 
de stat Băicol — Prahova. Aici, anul 
trecut planul producției-marfă a 
fost depășit cu 25 la sută. în 
primele 11 luni din acest an. între
prinderea a livrat peste plan statu
lui produse în valoare de peste 24 mi
lioane de lei. Cît privește eficiența 
economică, în acest an întreprinderea 
obține cu 30 milioane lei beneficii 
mai mult față de cele din anul 1975.

Ceea ce se cuvine însă de subliniat 
în mod cu totul deosebit este faptul 
că aceste rezultate remarcabile au fost 
obținute in condițiile scăderii conti
nue și accentuate a consumului de 
energie. Iată cum a evoluat con
sumul specific de energie electrică pe 
tona de carne de pasăre : 1975 —
2 261 kWh ; 1976 — 2 180 kWh ; 1977 — 
1137 kWh.

de 
de

energie 
energie

de reducere a consumului 
electrică, de carburanți și 
termică, a căror aplicare este urmă1- 
rită cu perseverență — precizează ing. 
Mircea Bejan, directorul întreprinde
rii. Ținînd seama de specificul bio
logic al producției avicole care are loc 
în hale încălzite și ventilate, acționăm 
pentru a produce mai multă carne și 
ouă pe fiecare metru pătrat de spa
țiu construit. Dispunem în total de 
116 640 mp spațiu productiv în hale 
moderne, ocupat efectiv de păsări 
crescute pentru ouă sau carne. Este 
un spațiu productiv comparabil cu al 
marilor întreprinderi industriale, pe 
care ne străduim să-1 utilizăm cu ma
ximă eficiență. Cu același consum 
total de energie electrică și termică 
pe hală obținem de la un an la altul

cu măsurile aplicate efectiv pentru a 
înlătura risipa de orice fel. cît și cu 
îmbunătățirea celorlalți indicatori 
tehnico-economici, cum ar fi, de pil
dă, creșterea procentului de ecloziu
ne, adică obținerea unui număr cît 
mai mare de pui la fiecare sută de 
ouă introduse în incubatoarele elec
trice. în acest domeniu, o creștere 
doar de unu la sută înseamnă în acest 
an un plus de 140 000 de pui. Dar cu 
același consum de energie electrică 
se poate obține mai mult tn incuba
toarele care scot peste zece milioa
ne de pui pe an. Măsurile aflate în 
curs de aplicare pentru mărirea pro
centului de ecloziune vizează, între 
altele, reducerea consumului specific 
de energie cu cîteva sute de mii de 
kWh anual.

O valoroasă experiență 
la întreprinderea avicolă din Băicoi

Cristian ANTONESCU 
Dan PLAEȘU

Șl în fermele pentru producția de 
ouă. consumul de energie termică s-a 
redus cu 32 la sută în acest an fată 
de anul 1976. Căutînd explicațiile a- 
cestui succes, am pătruns pe filiera 
unor interesante acțiuni cu caracter 
științific finalizate aici, ca și a unor 
simple, dar deosebit de eficiente 
măsuri cu caracter gospodăresc.

0 relație directă: crește 
producția — scade consu
mul. »Avem programe complexe

mal multă carne pe mp. Pentru a re
liefa dt de mari sînt posibilitățile în 
această direcție, concludente sînt 
următoarele date : dacă în 1975 reali
zam 80 kg carne pe mp, în 1978 acest 
indice se ridică la 111 kg".

Evident — ascendența acestui Im
portant indicator a contribuit la re
ducerea consumului de energie elec
trică și termică pe tona de carne. O 
subliniere aparte se cuvine făcută 
In legătură cu perseverența cu care 
se urmărește îmbunătățirea acestui 
indice. Astfel, aici se experimentează 
cîteva soluții tehnologice, între care 
Indesirea puilor pe metru pătrat, în 
primele trei săptămîni de viață, cînd 
au nevoie de temperaturi mai ridi
cate, pînă la 35‘C. într-una din va
riante, s-a trecut la creșterea puilor 
mici pe spații reduse, reprezentînd 
numai o treime de hală ; metoda are 
avantajul că permite încălzirea puilor 
cu numai 14 eleveuze, în loc de 36. 
Se realizează, zilnic, o economie de 
1 050 kWh pe fiecare hală, iar pe an
samblul întreprinderii — de 76 032 
kWh. Pe durata unui an economia de 
energie electrică este substanțială, în- 
trucît puii mici au nevoie de spațiu 
încălzit în cea mai mare parte a anu
lui. chiar și vara.

Unu la sută = 140000 de 
pui în plus. Cantitătile de ener
gie economisite sînt în raport direct

Găinile „ascultă" ceasu
rile programatoare. Un larg 
interes prezintă modalitățile de solu
ționare a problemelor ce se ridică în 
vederea realizării a noi economii de 
energie bazate pe datele oferite de 
știință. Una dintre cele mai eficiente 
metode se referă la introducerea ilu
minatului Intermitent în balele în 
care se cresc aproape zece milioane 
de pui anual. Nu se poate spune că 
muncitorii și specialiștii de aici au 
ignorat studiile și datele experimen
tale din tara noastră și din alte țări, 
referitoare la iluminatul continuu, zi 
și noapte al halelor. Dimpotrivă, se
cretarul comitetului,de partid, Ion Di- 
mache, directorul tehnic Ionel Satno- 
ianu, șeful de fermă Gh. Hatmanu, 
inginerii Constantin Marin, șeful 
abatorului, șl Gh. Marin, șeful secto
rului mecanic, au calculat, fiecare In 
sectorul pe care-1 conduce, cită ener
gie electrică și termică poate fi eco
nomisită in raport cu datele oferite 
de știință. împreună cu specialiștii 
Centralei pentru producția avicolă, 
de pildă, s-a calculat cît timp este 
necesară lumina pentru a se hrăni 
păsările și cît timp durează digestia, 
proces fiziologic de altă natură, cînd 
ele pot sta în întuneric. Pe aceasta 
se bazează iluminatul intermitent. în 
fiecare hală s-au introdus ceasuri 
programatoare pentru aprinderea și 
stingerea becurilor. Iluminarea hale
lor pentru pui durează atît cît este

necesar, adică 16 ore în loc de 24. 
în fiecare hală se sting cîte 80 de 
becuri, economisindu-se pe durata 
unui an și pe întreaga întreprindere 
400 000 kWh.

Dacă cercetarea și pro
iectarea... Economisirea severă a 
energiei și promovarea largă a teh
nologiilor moderne în avicultură re
prezintă obiective fundamentale care 
obligă la abordarea multidisciplinară 
a problemelor, la o largă conlucrare 
cu cercetătorii, proiectanții și con
structorii de complexe avicole. Sînt 
încă multe probleme nesoluționate, 
dintre care se detașează cele referi
toare la supradimensionarea unor 
motoare și utilaje. Astfel. în ultimul 
timp, aici au fost schimbate 30 de 
motoare electrice de 7,5 kW cu altele 
de 2,2 kW. fără a dăuna cu nimic pro
cesului de producție. De asemenea, 
s-au înlocuit reductoarele ce alimen
tează liniile de furaje în hale, care 
erau supradimensionate, rezultînd o 
economie de circa 10 la sută la con
sumul de energie electrică. Nu există 
însă suficiente reductoare corespun
zătoare. Se pierde încă energie ter
mică datorită lipsei termostatelor 
pentru închiderea și deschiderea au
tomată a sutelor de guri de ventila
ție din hale.

Risipă de căldură are loc șl din ca
uza înălțimii prea mari a halelor, a 
volumului interior exagerat al aces
tora, problemă la a cărei soluționare 
trebuie să conlucreze cercetătorii șl 
proiectanții. O altă cauză a risipei de 
energie : lipsa unor ventilatoare în 
4 trepte pentru schimbarea aerului în 
raport cu temperatura mediului am
biant și cu cerințele reale ale pă
sărilor. Consumurile mari de ener
gie ocazionate de ventilația perma
nentă s-ar micșora mult dacă proiec- 
tanții ar reduce deschiderea halelor 
de la 18 m la 12, concomitent cu lud- 
girea acestora pentru a’rezulta același 
spațiu productiv.

Spuneam la Început că tn sectorul 
avicol se consumă încă importante 
cantități de energie. Tocmai de aceea, 
considerăm că experiența colectivului 
de la BăiCbi, ca și a altor unități, în 
domeniul economisirii energiei me
rită să fie studiată cu atenție de 
specialiștii din sector, pentru a o 
generaliza. In prezent, in fiecare ju
deț există 1—2 unități avicole care 
ar putea realiza anual economii de 
zeci de .milioane kWh energie, în 
condițiile sporirii producției de carne 
și ouă.

Constantin BORDEIANU

Din bilanțul rodnic
al in trecerii socialiste

Succese ale minerilor 
din Valea Jiului.In aceste zile 
de sfîrșit de an, noi colective de 
oameni ai muncii din bazinul car
bonifer al Văii Jiului raportează 
însemnate depășiri ale planului. 
Printre unitățile cu cele mai fru
moase realizări se înscriu între
prinderile miniere din Lupeni, unde 
s-au extras peste prevederile aces
tei luni mai mult de 6 000 tone căr
bune, din Petrila și Paroșeni, Har
nicii mineri de la cele trei între
prinderi au extras. în lima decem
brie, mai mult de 10 000 tone căr
bune peste plan. (Sabin Cerbu).

A șasea hidrocentrală 
de pe Olt. Salba de lumină a
Oltului are, începînd de ieri, o nouă 
stea : hidrocentrala Ionești. După 
ce timp de 72 de ore s-au efectuat 
probele mecanice și de rotire cu 
apă, aseară au fost racordate la sis
temul energetic național cele două 
hidroagregate, care au și furnizat 
primii kilowați-ore. Avînd o putere 
instalată de 38 MW, noul obiectiv 
hidroenergetic se alătură celorlalte 
cinci hidrocentrale aflate în func
țiune pe Olt, puterea lor totală de
pășind 250 MW. (Ion Stanciu).

Prin creșterea producti
vității muncii. Constructorii de 
mașini de la întreprinderea meca
nică din Cugir au realizat în acest 
an 12 mașini-agregat pentru efec
tuarea operațiilor de găurire-ale- 
zare, frezare, strunjire și filetare. 
De asemenea, a fost introdusă pre
lucrarea metalelor prin deformare 
la rece, procedeu de înalt randa
ment, utilizat la execuția a 15 re
pere pentru mașina de cusut „San
da", produs nou, de tehnicitate ridi
cată, creat de colectivul întreprinde

rii. Prin extinderea unor metpde mo
derne de lucru — forjarea în ma
trițe, turnarea de precizie, slnteri- 
zarea — se realizează însemnate 
economii de metal și un nivel ri
dicat al productivității muncii, in
dicator care a crescut în acest an 
cu 8,4 la 'sută față de prevederi. 
Pe această bază au fost livrate su
plimentar economiei naționale 6 400 
mașini de spălat rufe, 1 200 cuplaje 
electro-magnetice, 20 000 ml lanțuri 
articulate, 8 000 fuse pentru indus
tria textilă și alte produse de me
canică fină. (Ștefan Dinicâ).

1 000 de autoturisme 
„Dacia" peste prevederi. 
Colectivul întreprinderii de auto
turisme din Pitești a îndeplinit, 
înainte de termen, sarcinile de pro
ducție care le-au revenit în primii 
trei ani ai cincinalului. Pină la 
sfîrșitul acestui an vor părăsi ben
zile de fabricație alte 1 000 de auto
turisme ce vor fi realizate peste 
prevederile de plan din acest an. 
Totodată, s-a livrat suplimentar 
pentru export un însemnat număr 
de cutii de viteză și seturi de punți 
auto, precum și piese de schimb 
pentru agricultură în valoare de 60 
milioane lei. (Gh. Cîrstea).

0 nouă fabrică de case. 
La Miercurea Ciuc a început să 
producă înainte de termen fabrica 
de case, cu o capacitate de produc
ție anuală de 1 800—2 000 de apar
tamente, realizate integral din pa
nouri mari. Dotat cu utilaje teh
nologice moderne, noul obiectiv, in
dustrial din Miercurea Ciuc va 
aduce o contribuție importantă la 
înfăptuirea amplului program de 
construcții de locuințe ce se reali
zează în județul Harghita. (I.D. 
Kiss).

O premieră de prestigiu a In
dustriei noastre constructoare 
de nave: INETOF din Galați, 
unitate modernă, destinată 
asigure întregul necesar 
elice navale, piese turnate 
neferoase și piese turnate 
oțel cerute de dezvoltarea 
petuoasă a industriei navale 

românești

CONTRASTE
să 
de 
din 
din 
im-

De la grame la milioane

EXTINDEREA SUPRAFEȚEI ARABILE
(Urmare din pag. I)
col anumite suprafețe de teren. Po
trivit prevederilor cuprinse în Legea 
fondului funciar, beneficiarii terenu
rilor respective au obligația să asi
gure redarea pentru producția agri
colă, în condiții optime de cul
tivare, a unor suprafețe echiva
lente cu cele scoase din cultură. Cu 
toate că aceste prevederi sînt bine 
cunoscute, ele nu sint peste tot res
pectate. Potrivit datelor , existente la 
Ministerul Agriculturii si Industriei 
Alimentare, la recuperarea si redarea 
în circuitul agricol a suprafețe
lor echivalente celor ocupate de
finitiv sau temporar de obiecti
ve de investiții există o restanță 
de peste 9 000 hectare, cele mai mul
te din ele revenind Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologiei, Mi
nisterului Energiei Electrice, Depar
tamentului îmbunătățirilor funciare, 
consiliilor populare din diferite ju
dețe. Pe baza prevederilor legale, 
pentru asemenea abateri, organele 
de specialitate aplică amenzi. Dar 
oricît de mari ar fi sumele care se 
plătesc, ele nu pot recupera roadele 
care s-ar fi putut obține pe terenu
rile respective. Conducerile unități
lor care au beneficiat de terenuri a- 
agricole pentru obiective de investiții 
trebuie să pună la dispoziția agricul
turii terenuri corespunzătoare din 
punct de vedere calitativ, aceasta 
fiind una din condițiile de care de
pinde îndeplinirea planului Ia pro
ducția agricolă în 1979. De aceea, este 
necesar ca. fără întîrziere. să se trea
că la executarea tuturor lucrărilor de 
care depinde asigurarea cultivării te
renurilor respective în primăvara 
viitoare.

Pentru realizarea producțiilor agri
cole mari prevăzute a se obține în 
1979 se cere ca, încă de pe acum, de 
la definitivarea planului de produc
ție în unitățile agricole, să fie luate 
măsuri corespunzătoare pentru ca la 
primăvară să fie cultivată fiecare 
palmă de pămint. în această direcție

există mari rezerve nefolosite. Numai 
în incintele unităților agricole au fost 
identificate 16 300 hectare care, potri
vit indicațiilor Ministerului Agricul
turii. vor trebui incluse în planurile 
de cultură pe 1979 și folosite îndeo
sebi pentru producerea furajelor. De 
asemenea, vor trebui reduse la mi
nimum suprafețele destinate depozi
tării furajelor, pentru parcarea ma
șinilor agricole, iar în interiorul tar
lalelor să se defrișeze toate pilcurile 
de tufărișuri, să fie desființate 
drumurile inutile. Nu trebuie ad
misă sub nici un motiv repetarea 
situațiilor des întîlnite in acest an, 
cînd mari suprafețe au rămas necul
tivate sau li s-au dat alte destinații. 
Pămintul este un bun al întregii na
țiuni și este în interesul nostru, al 
tuturor, să fie cultivat in întregime, 
pentru a se asigura cantități cît mai 
mari de produse agricole necesare 
aprovizionării populației și satisfa
cerii altor cerințe ale economiei 
țării.

Concomitent cu măsurile care se 
iau și trebuie să se întreprindă, în 
continuare, în vederea creșterii su
prafeței arabile, o sarcină de cea 
mai mare răspundere o constituie 
ridicarea fertilității, tn general, a 
potențialului productiv al pămintu- 
lui prin irigații, fertilizare și apli
carea de amendamente. Planul pe 
1979 prevede irigarea a 2 350 000 hec
tare, din care cele mai mari supra
fețe urmează a fi ocupate cu po
rumb, soia, legume, plante furajere 
și alte culturi valoroase. Pentru ca 
udările să poată fi aplicate la timp 
și cu doze corespunzătoare de apă, 
potrivit sarcinilor stabilite la ședin
ța Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Agriculturii, lucrările de 
amenajare trebuie să fie încheiate 
pină la sfîrșitul lunii martie 1979. 
Din compararea prevederilor de plan 
cu capacitățile realizate în lunile 
toamnei și cu cele ce se prelimină 
a fi puse în funcțiune tn prima par
te a anului viitor rezultă că la lu
crările de amenajări — atît la siste
mele mari, cît și la cele locale —

există mari restanțe. Trebuie acționat 
pentru buna organizare a muncii, în
deosebi pe șantierele sistemelor de 
irigații Insula Mare a Brăilei, Iz
voarele—Cujmir, județul Mehedinți, 
Nedeia—Măceșu, județul Dolj, pen
tru asigurarea materialelor de 
construcții și a utilajelor tehnologi
ce. De asemenea, trebuie continuate 
lucrările de revizii și reparații în a- 
menajările existente, de despotmolire 
și curățire a canalelor. Aceste lucrări 
sînt de cea mai mare însemnătate 
pentru îndeplinirea programului de 
irigații pe 1979 și obținerea, pe tere
nurile respective, a unor producții 
mari, la nivelul celor stabilite în stu
diile tehnico-economice.

Sporirea fertilității solului depin
de. in mare măsură, de folosirea unor 
cantități corespunzătoare de îngrășă
minte naturale, de organizarea te
meinică a lucrărilor de corectare a 
acidității solului prin aplicarea de 
amendamente calcaroase. Iarna este 
sezonul în care trebuie organizate 
ample acțiuni pentru a se transporta 
la cîmp și administra toate îngrășă- 
mintele care se află la fermele și 
complexele zootehnice, în gospodă
riile populației. De asemenea, statul 
pune gratuit la îndemîna unităților 
agricole cantități mari de amenda
mente, ele avind obligația doar să 
le transporte și să le administreze 
pe terenurile acide.

Este de datoria comitetelor comu
nale de partid, a consiliilor populare 
comunale, a conducerilor unităților 
agricole să organizeze neîntîrziat am
ple acțiuni — cu participarea cît 
mai multor locuitori — de dare în 
circuitul agricol a noi terenuri, de 
combatere a excesului de umiditate, 
de extindere a suprafețelor amena
jate pentru irigații, de fertilizare și 
ameliorare a solurilor acide, astfel 
încît la primăvară întreaga suprafa
ță arabilă să poată fi cultivată. Este 
o obligație determinată de interesele 
întregii noastre societăți, de intere
sele fiecărei unități agricole de a 
crea — și pe această cale — condi
ții pentru realizarea marilor sarcini 
ce revin agriculturii în anul 1979.

La începutul acestui 
an. organizația de 
partid de la Comple
xul intercooperatist de 
creștere 
mieilor 
Mihail 
județul 
lansat 
lăudabilă, 
„Să obținem cel pu
țin 
me spor 
te zilnic de la 
miel". De-a 
anului, s-au 
măsuri pentru 
rea obiectivelor

și îngrășare a 
din comuna 
Kogălniceanu, 
Constanta, a 

o inițiativă 
intitulată :

20—30 de gra
in greuta- 

fiecare 
lungul 

luat 
depăși- 

pe

care crescătorii de 
mioare și le-au pro
pus prin această ini
țiativă. Zilele trecute, 
directorul acestei mari 
unități. Dumitru Piv- 
nicov, a încheiat un 
bilanț provizoriu al a- 
cestei acțiuni. Rezultă 
că sporul în greutate 
planificat a fost depă
șit cu 40 de grame zil
nic, la fiecare din cele 
109 000 de ovine „rula
te" în îngrășătorie. în 
total s-au obținut sute 
de tone de carne peste

cele planificate. Ini
țiativa, măsurabilă zi 
de zi în grame, se 
traduce și prin cele 7 
milioane de lei bene
ficii obținute peste 
plan.

Acum, 
cheierea 
1978. aici
cule pentru realizările 
anului viitor. Să le u- 
răm harnicilor crescă
tori de ovine un an 
bun. cu cît mai multe 
grame și milioane! (C. 
Bordeianu).

odată cu în- 
bilanțului pe 
se fac și cal-

Doar
la...„Everestul de 

poalele Bucegilor" este 
titlul unei note publi
cate cu cîtva timp în 
urmă în ziar. Arătam 
atunci că la întreprin
derea de sticlărie din 
Azuga se aflau neex
pediate sute de mii de 
borcane și sticle goale. 
După apariția no
tei, directorul unității, 
ing. Teodor Gălbinea- 
nu. ne-a comunicat că 
la centrala indus
trială de resort și 
la Direcția regiona
lă C.F.R. București s-a 
produs o mișcare deo
sebită. în numai cîte
va zile, ne spune au
torul răspunsului, am 
scăpat de „everestul 
de sticlărie". Le-a

un foc de paie...
mulțumit colectivul în
treprinderii. dar mai 
ales le-au mulțumit 
beneficiarii — fabricile 
de conserve, de pro
duse lactate, unitățile 
viei și vinului, aflate 
în mare criză de am
balaje. Trebuie să spu
nem 
fost 
paie.

La 
după 
le" de 
ne a 
ziua cînd am revenit 
în fabrică, peste un 
milion și jumătate de 
borcane și sticle se 
aflau în curte neexpe
diate, ambalajul lor 
începînd să fie distrus

însă că 
doar un

totul a 
foc de

numai
aceea, 
sticle și borca- 

reapărut. în

o lună 
„munte-

de ploi și lapoviță. 
Dar, ca și cum acesta 
nu ar fi necazul cel 
mare, căile de ac
ces ale întreprinderii 
s-au blocat și ele, im- 
piedicînd funcționarea 
procesului de produc
ție. Sînt imobilizate și 
fonduri financiare.

Cîteva zile deci, 
spre „Everestul" de 
la Azuga și-au 
țintit mulți 
rea. Obligația de a 
trimite aici 
vagoane este prevăzu
tă intr-un grafic sem
nat. parafat și garan
tat cu semnături. De 
ce este nevoie ca a- 
ceastă obligație să fie 
reamintită în fiecare 
lună ■' (C. Căpraru).

a- 
privi-

ritmic

La anul și la mulți ani ?
Canale și șanțuri, 

mai mari sau mai 
mici, așa cum erau 
prevăzute în proiect, 
au împînzit în lung și 
în lat lunca Prutului 
și Jijiei. Lucrătorii lo
tului Iași al Trustului 
de îmbunătățiri fun
ciare Galați au săpat 
pămîntul cu atîta rîv- 
nă, încît păreau a fi 
făcut o treabă bună. 
Pentru că munca lor 
are un scop bine de
finit : eliminarea ex
cesului de apă de pe 
terenuri în vederea ri
dicării randamentului 
lor productiv.

aici,
Numai

Pînă 
bune, 
rîvna lor de 
liza 
pături, au tăiat și dru
murile care duceau la 
complexul zootehnic al 
asociației economice 
intercooperatiste din 
Bălteni — Iași. Cana
lul principal, care tre
ce pe lîngă complex, a 
provocat cele mai a- 
prinse discuții. Pentru 
că o dată cu săparea 
lui au fost distruse 
drumul, podurile si 
podețele pe care cir
culau mijloacele de 
transport spre depozi-

planul

toate 
că, în 
a rea
la să-

tul de furaje. Tăindu- 
se drumul, s-au tăiat 
și rațiile de furaje ale 
animalelor. Au fost 
împrumutate furaje de 
la alte unități agricole, 
apoi s-au făcut poduri 
improvizate pentru a 
se ajunge la depozitul 
asociației. Cîte peripe
ții printre băltoace și 
noroaie ! Cei de la 
trustul de îmbunătățiri 
funciare spun că au 
îmbunătățit terenul, 
dar la drumuri nu se 
uită. Cînd vor face ade
vărate podețe pe care 
să le străbată canale
le? (Manole Corcacl).
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Festivalul național „CÎMTAREA R0MĂMIEI“ La Muzeul literaturii române s-a deschis o valoroasă expoziție despre

Mărturii ale angajării creatorilor
in viața societății

Scriitorii români, maghiari, germani sub arcul de boltă

Aflată la cea de-a cincea ediție, 
Bienala de artă plastică de la Piatra 
Neamț, manifestare ‘ reprezentativă 
nu numai pentru nivelul creației lo
cale, dar și pentru ilustrarea unor 
forțe artistice de pe cuprinsul în
tregii țări, a oferit de curind o ima
gine sugestivă, de ansamblu, asupra 
creației artistice contemporane. Cele 
trei expoziții deschise cu acest pri
lej, prezidate de riguroase criterii 
de calitate, numeroasele întîlniri cu 
publicul, schimburile de opinii și 
discuțiile desfășurate în incinta a- 
cestor expoziții au constituit, deopo
trivă pentru specialiști și pentru un 
larg cerc al amatorilor de artă, mo
dalități de afirmare și confruntare. 
Au fost astfel și mai bine puse 
în evidență preocupările pentru ex
presivitate, strădania de a descoperi 
noi soluții și procedee tehnice, de 
a contribui la concretizarea unor idei 
generoase.

Desfășurat în cadrul celei de-a 
doua ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României", acest întreg 
ciclu de manifestări de o deose
bită importanță pe planul vieții 
culturale a județului a antrenat 
deopotrivă creația profesionistă și 
pe cea amatoare. Festivalul a pus 
în evidență generoasa dezvoltare pe 
care au cunoscut-o și o cunosc ar
tele plastice contemporane, a reliefat 
experiențe de viață în care angaja
rea socială a conștiinței artistice a 
avut drept scop reevaluarea calită
ților estetice ale realității Istorice 
sau imediate. Astfel incit foarte 
puțini vizitatori ai acestor expoziții 
vor rămîne fără să-și descopere 
imagini cu care se simt aproape, 
fără să descifreze, în lucrări. în cele 
mai variate interpretări, idei ca 
acelea de tradiție, sens al realului 
și spirit contemporan. Vor descoperi 
lucrări care, fie printr-o viziune 
lirică, fie printr-un suflu epic, se 
înscriu pe orbita calității.

în sălile colecției de artă a com
plexului muzeal județean, o bogată 
expoziție de pictură și sculptură 
prezintă lucrări semnate de cu- 
noscuți artiști din Piatra Neamț, 
Bacău, Iași și București. Sint creații 
inspirate de elementele cele mai 
spectaculoase, cele mal încărcate 
de sens ale transformărilor pe care 
le-a cunoscut România în ultimele 
decenii. Lucrările fac o dată mai 
mult dovada însușirilor bine cunos
cute ale artiștilor noștri, în stare să 
sugereze orizonturi, straturi, forme 
și mișcări spirituale, adesea de o fas
cinantă pregnanță. De la arta unuia 
dintre cei mai apreciați maeștri ai 
picturii românești care a lucrat pe 
aceste meleaguri — Dumitru Ghiață. 
prezent in expoziție cu un peisaj de 
pe Valea Bistriței, sau de la imagi
nea de o rafinată decorativitate prin 
care Aurelia Ghiață — de asemenea 

legată de viața spirituală a orașului 
— a trasat imaginea lui Ștefan cel 
Mare pînă la creațiile celor mai 
tineri membri ai filialei din Piatra 
Neamț regăsim lucrări de matură 
respirație. Organizatoare lucidă a 
corespondentelor plastice semnifica
tive, în stare să evoce desfășurările 
intelectuale și emotive ale omului în 
relația sa cu lumea exterioară, Iulia 
Hălăucescu, de pildă, demonstrează 
prin lucrările expuse prezenta unei 
personalități care și-a definit pe 
deplin coordonatele. „Ritmurp indus
triale (de la Bicaz la Onești)", „Com
binatul de îngrășăminte azotoase 
Piatra Neamț", „Poarta Unirii" so
licită privitorul să se oprească în
delung și să descopere succesiv uni
versuri complexe, bogat sugestive.

însemnări 
pe marginea 

Bienalei 
de artă plastică 

de la Piatra Neamț
Fără a separa simbolul de realitate, 
Dan Hatmanu traduce intr-o formă 
inedită tragicele realități ale anului 
1907. Aparținînd ciclului cu același 
nume, lucrarea intitulată „Soldații" 
valorifică unul din aspectele defini
torii ale răscoalei, conferind stabili
tate unui motiv cu largi semnifica
ții. Ținînd dreaptă cumpănă între 
evocarea realistă și stilizarea lucidă, 
Spiru Chintilă a conturat in forme 
pline de energie imaginea unor rea
lități atît de carcteristice industriei 
moderne. Solicitarea rațională, esen
țială într-o lucrare ca aceea realizată 
de Vasile Dobrian („Solemnitate 
medievală"), se manifestă tocmai in 
faptul că artistul alege, subliniază, 
simplifică elemente aparent dis
persate pentru a pune în evidență 
sensuri superioare. Prin raporturi 
cromatice variate și nuanțate, Cor- 
neliu Ionescu, fără a intîrzia intr-o 
alchimie complicată, dovedește și 
de această dată, în cele trei portrete 
prezentate, aceeași acuratețe a lim
bajului, aceleași calități de subtilă 
picturalitate cu care ne-au obișnuit 
prezentele sale în expoziții. Peisa
jele Simonei Vasiliu Chintilă oferă 
sursa directă, tonică a unei emoții 
lirice, purificate apoi în liniștea ate
lierului. Nicolae Constantin, Vasile 
Jurje sau Petru Petrescu aduc, fie
care în parte, conform propriei per
sonalități. universuri spirituale orga
nic constituite.

Comparativ cu pictura, sculptura 
ne apare mai puțin reprezentativă. 
Imaginea cărturarului Dosoftei tra

sată de Iftimie Bîrleanu indică, 
prin energia expresiei, capacitatea 
sculptorului de a exprima cu simpli
tate trăsăturile definitorii ale perso
najului portretizat. Structura sinte
tică a unei sculpturi ca „Maternă" 
de Nicolae Fleissig, Înclinația spre 
exprimarea concentrată, densă a 
sensurilor, puterea ei de iradiatie 
mărturisesc la acest sculptor, apar
ținînd generației tinere, un complex 
și precis punct de vedere asupra 
sculpturii. Alexandru Gheorghită și 
Pompiliu Clement au prezentat, de 
asemenea, lucrări cu certe calități 
artistice.

Există o însușire de necontestat a 
graficii — prezența ei în actualitatea' 
imediată. Exemplul cel mai elocvent 
în acest sens îl prezintă expoziția de 
grafică organizată cu prilejul festi
valului. în sala de expoziții a bi
bliotecii județene, graficienii fac o a- 
devărată demonstrație nu numai de 
măiestrie, dar și de hotărîtă op
țiune. Elementele cele mai încărcate 
de sens, cele mai spectaculoase ale 
transformărilor contemporane sint 
puse în evidentă. Elena Aflori. Eva 
Cerbu, Hortensia Masichievici, Vic
tor Rusu Ciobanu, Gheorghe Iliescu, 
pentru a cita doar cîțiva dintre ex
pozanți, prezintă lucrări în care 
fondul uman al temei, dimensiunea 
adevărului rostit favorizează pă
trunderea in conștiința publicului.

Expoziția cenaclului tineretului or
ganizată la galeriile „Arta" repre
zintă o inițiativă originală care-și 
propune o incursiune în cîteva din 
preocupările mai noi sau mai vechi 
ale tinerei generații. Această con
fruntare cu etape incipiente ale unei 
vocații care se manifestă de pe acum 
cu autoritate nu se plasează desigur 
sub semnul unor virtuți definitive. 
Ele conturează însă prime trepte, 
care vor fi, desigur, depășite, spre o 
mai amplă dezvoltare în viitor. Vo
cația unui tînăr pictor ca Bogdan 
Bîrleanu („Strămoșii") ar putea fi 
caracterizată prin prezența unei in
tuiții sensibile ce presupune o emo
tivitate supravegheată de exigențele 
rațiunii. Jocul liber al fanteziei se 
manifestă în pictura lui Dumitru 
Bezem („Sărbătoare", „Bălcescu", 
„Pentru pace") în tonurile contras
tante ale materiei picturale. Alianță 
de spontan și premeditat, peisajele 
semnate de Gheorghe Tonița, la rin- 
dul lor. conturează prezenta unei per
sonalități în formare.

Vizitînd cele trei expoziții deschi
se în cadrul Bienalei de la Piatra 
Neamț, remarcînd numeroasele îm
pliniri, preocuparea pentru o artă 
inspirată din actualitatea noastră so
cialistă, din trecutul progresist al 
țării, o concluzie se impune de la 
sine : aceea că forța de comunicare 
a lucrărilor este în primul rind rodul 
angajării plenare a creatorilor în 
viața societății.

Marina PREUTU

Omagiind Ziua Republicii, Muzeul 
literaturii române, in colaborare cu 
editura „Kriterion" și Biblioteca Aca
demiei, a organizat o inedită expozi
ție consacrată relațiilor frățești din
tre scriitorii români și cei ai națio
nalităților conlocuitoare. Bogată în 
mărturii literare — cărți, manuscrise, 
corespondențe, fotografii — expozi
ția, deschisă ieri, prezintă, sub variate 
aspecte, momente semnificative ale 
strinsei colaborări pe tărîmul creației 

Intr-unui din laboratoarele Centrului național de fizicâ din București

dintre toți fiii patriei noastre, cola
borare transformată intr-o autentică 
comuniune spirituală in marea fami
lie a României de azi. Documentele 
expuse au darul de a sugera, totoda
tă, și rădăcinile istorice ale unei ase
menea colaborări, tradițiile confluen
țelor spirituale, atît de larg și eloc
vent manifestate în anii construcției 
socialiste, dintre creatorii care au 
trăit, au muncit și au scris inspirîn- 
du-se din realitățile României, din 

luptele, aspirațiile și împlinirile po
porului nostru. Vitrine și panouri 
speciale conținind traduceri, manu
scrise, volume cu autografe, fotogra
fii, scrisori sint menite să ilustreze 
strînsele legături de prietenie, de 
prețuire reciprocă, bine cunoscute, 
dintre marii scriitori români, maghiari, 
germani, precum, de exemplu, ace
lea dintre un Lucian Blaga și Oscar 
Walter Ciszek, Tudor Arghezi și Al
fred Margul Sperber sau Frănyo Zol- 
tăn și Zaharia Stancu.

Dintre numeroasele și elocventele 
mărturii ale acestei stime reciproce 
cităm, in chip simbolic, această de
dicație din 1954 a lui A. M. Sperber 
către autorul „Baltagului" : „Lui Mi
hail Sadoveanu, Marelui Pan al scri
sului românesc, adîncă admirație și 
recunoștință". Despre tradiția și trăi
nicia în actualitate a acestor relații 
frățești dezvoltate în spiritul demo
crației noastre socialiste, al afirmării 
plenare a personalității tuturor crea
torilor, fără deosebire de naționali
tate, în scopul înfloririi artei și cul
turii au vorbit, deschizînd expoziția, 
directorul Muzeului literaturii ro
mâne, Alexandru Oprea, și Domokos 
Geza, directorul editurii „Kriterion". 
Poetul Mihai Beniuc a prefațat cu 
un cald cuvint introductiv festivalul 
de poezie ce a avut loc in continua
rea acestei frumoase acțiuni de cul
tură.

In fotografie : vizitatori la expozi
ția deschisă in sala Muzeului litera
turii române.

Foto : E. Dichiseanu

Manifestare 
culturală la Iași

Joi s-a încheiat cea de-a Vl-a 
ediție a Salonului ieșean al cărții, 
manifestare culturală înscrisă în 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei". Timp de șase zile, la Casa 
cărții s-au desfășurat numeroase 
manifestări : întîlniri ale publicului 
cititor cu scriitori, dezbateri pe mar
ginea cărții social-politice. beletris
tice, tehnico-științifice și pentru 
copii, mese rotunde, la care au parti
cipat personalități ale vieții științi
fice ieșene, recitaluri de noezie în 
lectura autorilor. Ultima zi a mani
festării a programat un spectacol de 
poezie și muzică contemporană, sus
ținut de actori ai Teatrului Național, 
precum și de membri ai unor ce
nacluri ieșene de creație și inter
pretare.

Semințele păcii
(Urmare din pag. I)
zusem parcurse. Dar nimeni și 
nimic nu ne-a putut împiedica 
vreodată să ne regăsim bărbă
ția și speranța. N-a fost vicle
șug in stare să ne urnească de 
sub numele țării.

Aici, cu țara noastră...
Acum, trăindu-i istoria. Răs- 

punzind in fața urmașilor așa 
cum am dat seamă de fapta 
noastră sublimelor urme ale 
trecutului : așa ne găsește cre
pusculul unui an bogat in fapte. 
Așa intîmpinăm prevestirea 
anului ce mișcă in aer aurul Vo- 
ronețului și argintul Dunării.

Ce ne putem dori ?
Să desăvîrșim in liniște orgo

lioasele noastre cutezanțe. Să 
vorbim lumii despre poporul 
nostru viteaz și despre patria 
noastră, subsumindu-ne energiile 
luptei pentru impunerea păcii, 
pentru triumful rațiunii.

De aici, din România, cu obra
zul înstelat de miriadele fulgi
lor de zăpadă, poetul poate da 
glas aspirațiilor pe care cei din 
mijlocul cărora s-a ridicat pină 
la inălțimea cuvintelor le-au să
dit in inima lui așa cum iși să
desc vrejurile de floare.

Așa cum zidesc cetatea griului.
Cum zidesc liniștea și simpli

tatea.
Convinși că pămintul patriei 

nu e doar masă de ospăț și pat 
de nuntă, ci e mortar de vis, ori 
e chiar Vis, nutrim siguranța că 
picătura de sudoare poate fi așe
zată ca o pecete de noblețe pe 
noile „hrisoave" de ctitorie du
rabilă.

■ Poet al României din Româ
nia, mă cred îndreptățit să adaug 
cartea de poezie griului și les
pezii, însemne ale creației mun
citorilor și țăranilor. Ceasornic 
avind toate mașinăriile dezvelite 
spre a i se vedea mișcările lăun
trice, inima poetului e clopot la 
Putna și talpă de pod la Drobeta 
și e colindul care ne vine de la 
Ler împărat adus di! vocile co
piilor...

În slujba valorificării creației 
originale

— Teatrul muzical din Brașov —
în anii fertili de edi

ficare a culturii noas
tre socialiste, aniversă
rile nu sint momente 
doar de retrospectivă, 
ci și de dezvăluire e- 
locventă a unor relații 
complexe cu fenome
nul social in genere, 
de semnificații mult 
mai largi. La puțin 
timp după ce Filar
monica „G. Dima" din 
Brașov a sărbătorit Îm
plinirea unui veac de 
rodnică activitate con- 
certistică, Teatrul mu
zical brașovean a or
ganizat, la rîndul său, 
o suită de interesante 
manifestări prilejuite 
de aniversarea a 25 de 
ani de existență. Pen
tru aprecierea aportu
lui acestui lăcaș de 
artă lirică stau măr
turie date elocvente 
privind valorificarea 
patrimoniului de crea
ție originală : din 106 
premiere, 47 sint ro
mânești (16 opere și 
balete, 10 operete, 21 
spectacole de es
tradă), iar numărul de 
premiere absolute (in 
afara celor de estradă) 
se ridică la 11. A- 
cest ultim detaliu nu 
este lipsit de însemnă
tate, de pe scena bra- 
șoveanâ lahsindu-se in 
circuitul național lu
crări" noi. realizate de 
compozitori in_ strinsă 
colaborare cu artiștii 
locali. Astfel au apă
rut creații de Nor
bert Petri (dirijor și 
compozitor brașovean 
de seamă, care a ac
tivat in cadrul teatru
lui sărbătorit), Tiberiu 
Olah, Teodor Bratu 
ș.a. Eforturile teatru
lui au fost încununate 
de Premiul al II-lea la 
prima ediție a Festi
valului național „Cîn- 
tarea României". Rea
lizările remarcabile 
din vremea din ur
mă iși află o tra
diție în trecut, Bra
șovul fiind și pe tări- 
mul artei muzicale un 
centru important, in

trat în istorie prin ac
țiuni și personalități
le care le-au inițiat și 
le-au realizat astfel in
cit să constituie ade
vărate evenimente. Ele 
au fost evocate în co
locviul „Trepte ale 
creației și interpretă
rii lirice brașovene", 
in expoziția „25 de ani 
în slujba afirmării ar
tei interpretative ro
mânești".

.Seria celor cinci 
spectacole menite să 
ilustreze potențialul 
interpretativ și orieh-

CRONICĂ

tarea repertorială a 
Teatrului muzical a 
început cu dipticul Crai 
nou — La șezătoare 
(celelalte fiind premie
re recente sau nu prea 
vechi : opera Neamul 
Șoimăreștilor de Tu
dor Jarda, musicalul 
Trei mușchetari de 
Norbert Petri, baletul 
Coppelia de Leo De
libes și opereta Liliacul 
de Johann Strauss). 
Alegerea celor două 
titluri pentru o pre
mieră care să deschidă 
ciclul aniversar nu este 
întimplătoare. Astfel, 
se cuvine a aminti că 
în 1882 s-a reprezentat 
pentru prima oară 
„Crai nou", operetă 
prin care Ciprian 
Porumbescu a intrat 
glorios în istoria ge
nului la noi : in 1957, 
primul spectacol ro
mânesc a fost alcătuit 
din „Crai nou", îm
preună cu tabloul mu- 
zical-coregrafic „La 
șezătoare" de Tiberiu 
Brediceanu, muzician 
aflat, un timp, în frun
tea mișcării culturale 
brașovene, ' militant 
pentru un teatru mu
zical local și ale că

rui merite de anima
tor și patriot sint larg 
cunoscute. Realizarea 
scenică de acum dife
ră, firește, de cele an
terioare. Regia, sem
nată de Carmen Do- 
brescu. atrage prin for
mula modernă, deloc 
ostentativă. păstrind 
ingenuitatea savuroasă 
a textului dramatic și 
muzical, cu ajutorul 
unei scenografii sim
ple și ingenioase (Ho- 
ria PopescU). în afara 
personajelor principa
le, interpretate eu acu
ratețe muzicală și 
degajare scenică (Ele
na Șerban-Szigeti. Eu
genia Voinescu, Con
stantin Drăgan. Vasile 
Pop, Ion Ghitan. Ho- 
norius Zaharescu ș.a. 
in „Crai nou". * * Nelly 
Miricioiu. Lidia Popes
cu, Ion Gonțea. Vasile 
Pop. Liviu Butnariu. 
Toma Panaitescu ș.a. 
în „La șezătoare"), la 
acțiune au fost antre
nați balerini care, bine 
îndrumați, au dat sa
tisfacție deplină. Core
grafia Alexei Mezin- 
cescu (perfect acorda
tă cu muzica și slujind 
modalitatea de specta
col adoptată, cu su
perbe decupaje de si
luete in mișcare) a 
contribuit la succe, 
împreună cu .soliștii, 
corul (pregătit de Do
rin Muntean ti). ca și 
orchestra (cu posibi
lități cantitativ re
duse, dar cu unele 
evoluții remarcabile 
— la corn, de pil
dă), sub conducerea 
muzicală a lui Lucian 
Gropșianu, au creat at
mosfera cerută, cuce
rind meritate aplauze. 
Spectacolul, în ansam
blul său, se înscrie ca 
o contribuție reușită 
la acțiunea de valori
ficare a moștenirii cul
turale, adusă de har
nicul și talentatul co
lectiv al Teatrului 
muzical din Brașov.

ascultător — 15; (sala Majestic) : 
Serenadă tirzie — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Revista în 
luna de miere — 19,30; (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul —
19,30.
• Ansamblul artistic „Raosodia 
Română": Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu": Fire 
de poet — 19,30.
•”Teatrul „Țăndărică**: Pisica de 
una singură — 10.
• Circul București: Bravo circul! 
— 19,30.

Petre CODREANU

Nichita STĂNESCU:

„Ep
Acest nou volum al lui 

Nichita Stănescu, Epica 
Magna, îl incintă pe oricare 
cititor care n-are prejude
căți, fie și numai pentru că 
îi oferă prilejul de a auzi 
incă o dată sunetul pur al 
lirei unui poet adevărat. în 
evoluția poeziei noastre, 
creația sa lirică a repre
zentat un moment impor
tant al procesului de mo
dernizare. iar consecințele 
apariției ei sint încă vii, ac
tuale. Față de propria sa 
linie de evoluție, această 
creație n-are cum să se 
modifice prea mult, deoare
ce natura ei. fluidă, protei
că, o face să revină mereu 
in ea insăși, ca jetul unei 
fintîni arteziene. Să ne a- 
mintim că poemele lui Ni
chita Stănescu nu sint fini
te și independente — even
tual alcătuite din introdu
cere. cuprins și incheiere — 
că ele reprezintă, dimpotri
vă. secvențele unui singur 
poem, care se derulează la 
nesfîrșit. Expresia „poezie 
neintreriiptă". folosită, cînd- 
va. de Paul Eluard și re
luată. recent, de Virgil Tpo- 
dorescu. se potrivește., de 
fapt, cel mai bine acestei 
opere curgătoare, care im
plică un mare dar al im
provizației.

Inegalități 7 întotdeauna 
această emisie de lirism a 
avut fluctuațiile ei, dar 
cine a stat să le măsoare ? 
Ar fi ca și cum în loc să 
admirăm scînteile disemi
nate pe cer, noaptea, de un 
joc de artificii, am înregis
tra întunericul dintre ele. 
în „Epica Magna", versuri
le inspirate sint mai nu
meroase, chiar, decît în alte 
volume, marcînd în biogra
fia spirituală a poetului un 
moment de plenitudine.

Nichita Stănescu apare, 
și în cartea de acum, ca un 
poet al condiției umane. 
Fără îndoială că oricare 
artist adevărat — chiar și 
unul pe care nu l-ar intere
sa decît peisajele — expri-

ica Magna"
mă, în ultimă instanță, tot 
această condiție, însă in ca
zul său este vorba de mult 
mai mult, și anume de un 
efort de înțelegere copleși
tor. Ca un castel din nisip, 
fiecare viziune asupra sen
sului existenței este dări- 
mată și reconstruită de 
poet cu miini febrile. Să 
nu ne înșele jocurile de cu
vinte. Ele se nasc din în
cercarea — reluată de sute 
de ori — de a ăindi gîndi- 
rea. de a revela însăși esen
ța modului de a fi omenesc. 
„Dacă ar fi să spălăm apa,
— / cu ce fel de apă / ar 
trebui s-o spălăm pe ea. ! 
pe dînsa ?“ — iată, con
densată într-o metaforă, lo
gica acestui lirism.

Gradul înalt de spiritua
lizare la care se ridică poe
zia lui Nichita Stănescu nu 
duce nicidecum — cum s-ar 
putea crede — la o rene
gare a ceea ce este pămînr 
tesc în ființa umană. Dim
potrivă, deși nu seamănă 
nici pe departe cu acei 
poeți de un optimism naiv 
care înaltă ode existentei 
telurice, el se lasă, totuși, 
cuprins de o dragoste lu
cidă și dureroasă pentru 
lumea in care ne-am ivit : 
„Ar- fi fost un păcat și-o 
rușine să zbor / Ar fi fost 
o trădare / să devin din- 
tr-odată ușor / Greul pă- 
mîntulul / care e dragostea 
lui pentru mine / sâ-1 
schimb intr-un gînd, într-o 
înălțime. /.../ Mai sint pen
tru că el mă este. // Dar ce 
lungă și sîngeroasă poves
te..." Această generozitate
— emanînd dintr-un senti
ment al solidarității cu tot 
ceea ce există, specific spi
ritului românesc — se ex
primă uneori, în special în 
poezia „de dragoste", prin 
mirifice ritualuri ale tan
dreții : ...„mă lungesc cit 
cea mai lungă stradă din 
oraș / și mă asfaltez / și mă 
îmbrac în ninsoare si ghea
tă, 7 mai ales în gheată, / 
mai ales în gheată, mai a-

les în gheată, / ca ea. scum
pa și divina de ea / trecînd 
să alunece / și să cadă și 
să-și rănească glezna. / pe 
care, doamne, / de atita 
vreme nu i-am mai săru
tat-o 7 La urma urmei. / 
cine are curajul să sărute 
o gleznă / dacă ea nu 
șchioapătă ? !“.

O altă, caracteristică a 
poeziei lui Nichita Stănes
cu, evidențiată pregnant în 
„Epica Magna", o reprezin
tă capacitatea ‘ de a expri
ma ceea ce pare imposibil 
de exprimat. în poemul 
Amintiri de cînd eram pia
tră, care poate fi conside
rat o adevărată performan
tă în această direcție, au
torul încearcă, de exemplu, 
să trezească. în intimitatea 
ființei sale, amintiri stinse 
de ...milioane de ani. în vi
ziunea sa — asemănătoare 
cu aceea a lui Ion Barbu, 
care iși imagina „piatra in 
rugăciune, a humei despu- 
iare" — materia neînsufle
țită nu putea să fie atunci 
decit o continuă încordare 
către starea de om. El des
crie conștiința vagă, difuză 
a „pietrelor" tinzind să de
vină conștiință umană : 
„Eram atit de rari. — (mi 
s-a părut că aud) — atît de 
foarte rari, incit / cu toții la 
un loc / n-am fi putut să 
umplem unul. / Unul, era 
departe în viitor / pregătit 
de împietrirea noastră nu
mai.." Versurile citate de
monstrează și că tensiunea 
care provoacă formulări vi
zionare — un fel de fulge
re lingvistice — ține tot de 
dorința arzătoare de a în
țelege rostul nostru în uni
vers. Aceasta este, de ''alt
fel. principala linie de for
ță a poeziei lui Nichita Stă
nescu, poezie care se confi
gurează tot mai mult ca un 
poem filozofic — evanes
cent, fulgurant — închinat 
omului.

Alex. ȘTEFANESCU

Mihai UNGHEANU:

„Lecturi și rocade"
Mihai Ungheanu este, 

prin excelentă, în acest vo
lum, un critic al cri
ticii și, înlăuntrul acestei 
vocații, apare, cu un relief 
mai pregnant, drept critic 
al revizuirilor critice. Așa 
se prezintă îndeosebi in re
centul volum Lecturi și ro
cade (Editura „Cartea 
Românească"), volum care 
cuprinde nu mai puțin de 
55 de articole și eseuri, 
multe din ele cunoscute 
din paginile „Luceafă
rului".

Considerațiile schematice 
de mai sus par să-l fixeze 
pe Mihai Ungheanu în coor
donate precise. Și totuși nu 
este chiar ușor să i se iden
tifice mai atent fizionomia 
critică. Nu este ușor, fiind
că ne întimpină un paradox 
legat de felul în care se 
manifestă. Prin ținuta sa 
sobră, severă, rezervată, 
neconcesivă și nesentimen
tală. Mihai Ungheanu pre
zintă toate aparentele unei 
instanțe inhibitorii și in- 
terdictive la orice ridicare 
de glas în alt registru decît 
cel socotit curent. Și totuși 
nu există nimeni mai puțin 
intimidat de opiniile „ad
mise" (nu se știe de cine), 
mai disprețuitor fată de 
inertia „ideilor" circulante, 
mai suplu în judecăți și mai 
deschis față de revizuirile 
lucide ale diferitelor meto
de. direcții și perspective 
din cultura noastră.

Fapt demn de relevat, lui 
Mihai Ungheanu nu-i place 
să laude, ci numai să admi
tă ceva sau pe cineva. Dar 
și în admiterea cuiva el se 
ferește de o dogmatizare ex
clusivistă. Chiar dacă simte 
mai mult — și aceasta se 
întîmplă adesea —" nu vrea 
să spună nimic care depă
șește stricta informație și 
dispozitivele demonstrației 
rationale, păzite totdeauna 
de invazia entuziasmului 
logoreic. Iată rațiunea pen
tru care cele mai îndrăzne
țe deschideri ale criticului 
către atîtea noi vederi în 
cultura noastră nu înseam
nă niciodată lansare în a- 
ventură.

Dar nu este vorba numai 
de o specifică structură cri

tică — fiindcă. oricare alta 
poate fi lăudabilă dacă de
pășește media inteligentei, 
a discernămîntului și a gus
tului — ci de o structură 
critică oportună și necesară 
actualității noastre cultura
le. Pe această bază, așa 
cum am și schițat la început, 
M. Ungheanu iși și fi
xează un program, înscris 
în Argumentul inițial al 
cărții sale. Despre literatu
ra română din trecutul a- 
propiat sau depărtat — sus
ține pe bună dreptate criti
cul — nu s-a spus nici pe 
departe totul, odată cu Is
toria literaturii a lui Căli- 
nescu. Aceasta n-a fost nici 
măcar intenția genialului ei 
autor care „n-a dorit să în
chidă, ci să deschidă o dis
cuție cu ajutorul prestigioa
sei opere". De aceea. Mihai 
Ungheanu se oprește cu 
predilecție Ia ceea ce, în ul
timele decenii, constituie un 
efectiv adaos critic și isto- 
ric-literar la epocala sin
teză căllnesciană. Și numai 
analizind Lecturi și rocade
— unde nici nu se cuprinde 
chiar totul — ne dăm seama 
că acest adaos, în sensul de 
altceva, este imens. Din 
lectura atentă a cărții sale 
se poate realiza cit de fe
cunde s-au arătat unele 
perspective și idei noi în 
anii noștri.

Dar Mihai Ungheanu nu 
se mulțumește numai să 
surprindă și să analizeze o 
serie întreagă de revizuiri 
surprinzătoare — a lui Dan 
Zamfirescu despre Dosoftei, 
a lui Valeriu Cristea des
pre Neculce, a lui I. Ne- 
goițescu despre pașoptiști, 
a lui I. Constantinescu 
despre Caragiale etc., etc.
— ci. prin unele revizuiri 
proprii, se adaugă și el în
suși la această memorabilă 
listă. între ațtele, succin
tul eseu intitulat chiar „Lec
turi și rocade" (pag. 112— 
117) poate fi considerat o 
scriere antologică prin tră
săturile ei de clară origina
litate, de finețe analitică șl 
de independentă a judecă
ților. Aci criticul — fără a 
polemiza, și chiar fără a 
declara faptul — se înscrie

în fals la una din ideile lui 
George Călinescu de cea 
mai largă circulație, idee 
devenită aproape dogmă. 
Este vorba de cunoscuta ve
dere care postulează genia
litatea lui Rebreanu numai 
în aplicarea sa la pătrun
derea mediului țărănesc. Or. 
privind clasicul roman prim 
al scriitorului, M. Ungheanu 
susține, dimpotrivă, că acel 
mediu țărănesc cu cenitrul 
de gravitate în persoana lui 
Ion ar fi inferior nivelului 
artistic consacrat intelec
tualității rurale, din care 
se decupează familia Her- 
delea. Aceasta din urmă 
ar fi putut alcătui obiectul 
unei scrieri epice indepen
dente, Pînă acum nu putem 
totuși retine decît o sim
plă deplasare de accent, așa 
cum s-au executat mai mul
te in critica și istoria noas
tră literară din ultima vre
me. De aci înainte intervi
ne adevărata finețe. Scrii
torul — afirmă criticul — 
întrețese romanul familiei 
Herdelea și cu romanul lui 
Ion ca „un gest de autode- 
pășire". El dă acelui mo
ment epic „o dimensiune 
nouă, ridicîndu-1 peste mar
ginile și demnitatea unui 
roman al provinciei, cum 
s-au mai scris atîtea alte
le".' Unui cerc închis, a- 
proape înăbușit, scriitorul 
îi adaugă astfel un spațiu 
de mai vastă cuprindere. 
„Prin această dimensiune", 
conchide criticul, „romanul 
Ion capătă o deschidere că
tre universal". Am stăruit 
asupra acestui exemplu 
pentru a releva, într-una 
din fetele sale cele mai 
probante, subtilitatea co
mentatorului.

Nu există nici un as
pect al cărții care să in
firme absoluta seriozi
tate a autorului șl care să 
nu aducă o efectivă contri
buție în elucidarea multor 
probleme ce ne frămintă. 
Este, de aceea, o carte ex
trem de profitabilă la lec
tură și care dă un impuls 
fecund meditației legate de 
precizarea profilului cultu
rii noastre.

Edgar PAPU

cinema
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : SALA PALATULUI — 
17,15; 20.
• Lanțul amintirilor: PATRIA — 
16; 19. BUCUREȘTI — 15,45; 19, 
FAVORIT — 16; 19.
• Agentul liniștit: CENTRAL — 
15: 17.30; 20.
• Totul pentru fQtbal: SCALA — 
15,45; 18; 20,15, CAPITOL — 15,45;

18; 20.15, FEROVIAR — 15,45;
18; 20.15.
• Optimiștii: LUCEAFĂRUL — 
15,15; 17,45: 20.
• Ecaterina Teodoroiu: GRIVIȚA
— 15,45; 18; 20,15, GLORIA —
15,45; 18; 20,15, AURORA — 15;
18; 20.
• Insule în derivă: FESTIVAL — 
15,45; 18; 20,15.
• Toți sau nici unul: BUZEȘTT — 
15; 17.30; 20.
• Aurul Iui Mackenna: VICTO
RIA — 15.30; 19; GIULEȘTI —
16; 19.
• Circiuma de pe strada Piatnit- 
kaia: BUCEGI — 15; 17,30; 20.

• Cascadorii: EXCELSIOR —15,45; 
18; 20,15, MELODIA — 15.45 ; 18 ; 
20,15.
• Din nou împreună: VOLGA —
15.45; 18,15; 20.30. MIORIȚA —
15,30; 17,45; 20.15, MODERN —
15,45; 18; 20,15.
• Albinele sălbatice: EFORIE — 
15; 17.30; 20, TOMIS — 15: 17.30; 20.
• Jezebel: CINEMA STUDIO — 
14; 16; 18; 20, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.
• Mama: CINEMA STUDIO — 
10; 12.
• La noi era liniște : LIRA — 
15,30; 18; 20.
• Talismanuî — 15,30; înainte de 

tăcere — 17,30; 19,30: FERENTARI.
• Contele de Monte Cristo: CO- 
TROCENI — 15: 17.30; 20.
• Rătăcire: VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.15.
• Acel blestemat tren blindat : 
DACIA — 15,15; 17,30: 20, FLA- 
CARA — 15,45; 18; 20,15.
• Gioconda fără surîs — 11,45 ;
Gervaise — 14; 16,15 ; Pe aripile 
vîntului (ambele serii) — 18,30 : 
CINEMATECA.
• Riul care urcă muntele: POPU
LAR — 16; 18; 20.
• Fiul „Fetei palide4*:  PACEA — 
15; 17,30; 20.

• Acțiunea „Arsenal**:  ARTA — 
15,30; 18; 20.15.
• Animalul: FLOREASCA — 15 ; 
17,30; 20.
• Orașul-fantomă: MUNCA —
15,45; 18; 20, COSMOS — 15,30;
17,45; 20.
• Revanșa: PROGRESUL — 16;
18 ; 20.
• Dueliștii x FLAMURA — 15,45; 
18; 20,15.
• Nicholas Nickleby: DOINA — 
15 30; 18; 20.
• 7 zile: TIMPURI NOI — 15.45: 
18 ; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Generoasa fundație — 19,30; 
(sala Atelier): Trei pe o bancă 
— 19.
• Filarmonica . „George Enescu**  
(Ateneul Român): Concert sim
fonic. Dirijor Mircea Cristescu. 
Solist : Dan Atanasiu — 20. ’
• Opera Română : Motanul încăl

țat — 11; Spectacol coupG de balet
— 19.
• Teatrul de operetă: Poveste din 
Cartierul de West (premieră) —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra**  (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de 6ticlă (premieră)
— 19,30.
• Teatrul Mic: Pluralul englezesc
— 19,30.
• Teatrul de comedie: N-am timp
— 19,30.
• Teatrul „Nottara**  (sala Studio): 
Craii de curtea veche — 19.
• Teatrul Giulești: Cocoșelul ne
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COLOCVIU CU TEMA „ NVATAMINT SI CREATIVITATE"
rea și producția, progresul tehnic și 
politehnizarea invățămîntului.

Participanții la colocviu au a- 
doptat textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român. în care se 
spune : Organizat la numai cîteva 
zile după adoptarea Legii educației 
și învățămîntului, colocviul și-a asu
mat responsabilitatea de a dezbate 
într-un cadru interdisciplinar impli
cațiile teoretice-metodologice ale 
creativității, determinarea științifică 
a mijloacelor de stimulare a acesteia 
în școală. în știință, în tehnică, în 
cultură, precum și fundamentarea 
unui program de dezvoltare a creati
vității pentru cei care astăzi, aflati 
pe băncile școlii, se pregătesc să 
vină membri activi ai societății 
mîine.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
neral, că acest colocviu cu care 
încheie un șir de manifestări 
roase, desfășurate în întreaga rețea 
de învățămint pe parcursul a doi ani. 
va deschide căi noi de integrare a 
cercetării științifice cu învățămîntul 
și practica.

La Institutul politehnic din Capita
lă s-au desfășurat, timp de două zile, 
lucrările colocviului cu tema „învă
țămint și Creativitate", organizat de 
Ministerul Educației și Învățămîntu- 
lui, Academia de științe sociale și 
politice și Institutul de cercetări pe
dagogice și psihologice, manifestare 
înscrisă în cadrul celei de-a Il-a edi
ții a Festivalului național „Cîntarea 
României". Au participat academi
cieni. cadre didactice, cercetători, spe
cialiști din ministere economice și 
centre de perfecționare a cadrelor.

Lucrările colocviului au avut loc în 
plen și pe 11 secțiuni, fiind prezentate 
peste 270 de comunicări relevind mul
tiplele aspecte ale legăturii dintre 
creativitatea științifică și dinamica 
procesului actual de învățămint în 
țara noastră, dintre societate, perso
nalitatea umană și creativitate, pro
gresele obținute în teoria și practica 
procesului de instruire și educare a 
tinerei generații. în perfecționarea 
continuă a pregătirii cadrelor didac
tice. Au fost organizate, de asemenea, 
mese rotunde în cadrul cărora s-au 
abordat teme referitoare la dezvol
tarea creativității tehnico-științifice, 
integrarea învățămîntului cu cerceta-

de- 
de

ge- 
se 

valo-

Cea mai bună bibliotecă școlară" 
trial-Turnu Măgurele și de la Liceul 
pedagogic-Arad (premiul III).

în afara premiilor acordate de fo
rul organizator. Comitetul Central a] 
Uniunii Tineretului Comunist. Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor, Uniunea sindicatelor din în- 
vățămînt, știință și cultură, edituri
le, Biblioteca centrală pedagogică din 
Capitală și bibliotecile centrale uni
versitare din București, Cluj-Napoca 
și Iași au mai conferit premii spe
ciale unor biblioteci școlare din ju
dețele Brașov, Brăila. Bacău, Gorj, 
Hunedoara și Satu Mare.

(Agerpres)

A luat sfîrșit cea de-a doua ediție 
a concursului republican „Cea mal 
bună bibliotecă școlară", organizat de 
Ministerul Educației și Învățămîntu
lui in perioada 1977—1978. Concursul 
a reunit peste 10 000 biblioteci din 
școlile generale și licee, patruzeci 
dintre acestea fiind răsplătite cu pre
mii și mențiuni. Au fost, astfel, dis
tinse bibliotecile de la Școala gene
rală nr. 7 — Roman și de la Liceul de 
filologie-istorie „Ady-Șincai“ — Cluj- 
Napoca (premiul I); de la Școala ge
nerală nr. 1-Satu Mare și de la Li
ceul pedagogic „Iosif Vulcan“-Ora- 
dea (premiul II) ; de la Liceul in
dustrial „Victoria“-Iași, Liceul indus-

TREI DECENII DE LA CREAREA 
EDITURII ACADEMIEI

Joi a avut loc în Capitală o aduna
re festivă cu prilejul implinirii a 30 
de ani de activitate a Editurii Acade
miei Republicii Socialiste România.

Despre semnificația evenimentului 
și contribuția editurii la 
și promovarea științei 
românești și universale 
Constantin Busuipceanu. 
editurii, și prof. dr. docent George 
Ciucu, secretarul Academiei Republi
cii Socialiste România.

în decursul celor trei decenii. 
Editura Academiei a publicat peste 
3 000 de titluri de cărți și mai mult 
de 6 400 de fascicule de revistă în- 
tr-un tiraj total de peste 17.3 mili
oane exemplare. Aceste realizări sînt 
larg oglindite și în expoziția organi
zată cu acest prilej.

in- 
lu- 
în

Cronica zilei

dezvoltarea 
și culturii 
au vorbit 

directorul

at-

în cadrul manifestării au fost 
minate diplome de onoare unor 
crători cu activitate îndelungată 
editură.

în încheierea festivității. într-o
mosferă însuflețitoare. participanții 
au adresat o telegramă Comitetului 
Central 
Român, 
Ceaușescu, prin care se exprimă 
gajamentul lor de a-și aduce o si 
mare contribuție la îmbogățirea 
trimoniului cultural și științific 
noi și valoroase opere, hotărîrea 
mă de a face totul pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce 
revin din Programul 
hotărîrile Congresului 
P.C.R.

al Partidului Comunist 
tovarășului Nicolae 

an- 
mal 
pa- 
cu 

fer-

Cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a creării Partidului Comunist 
Polonez și a 30 de ani de la înfiin
țarea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, joi după-amiază, ambasado
rul Republicii Populare Polone la 
București, Wladyslaw Wojtasik. s-a 
intîlnit cu cercetători de la Institu
tul de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R. și 
Muzeul de istorie a partidului 
nist. a mișcării revoluționare 
mocratice din România. în 
întîlnirii, ambasadorul polonez 
Cut o expunere 
telor sărbătorite.

de la 
comu- 
și de- 
cadrul 
a fă- 

dedicată evenimen-

• le 
partidului, din 
al XI-lea al

(Agerpres)

Salonul de arte decorative din Capitală
în suita manifestărilor plastice or

ganizate în acest sfîrșit de an se în
scrie și Salonul de arte decorative al 
municipiului București, deschis joi la 
Muzeul colecțiilor de artă. Realizat 
sub egida Festivalului național „Cîn
tarea. României1*, salonul confirmă 
potențialul creator al artiștilor din 
Capitală, preocupările acestora pen
tru îmbinarea frumosului cu desti
nația practică. în urma selecției au 
fost reținute pentru expunere circa 
300 de lucrări, semnate de creatori 
cu o bogată experiență sau tineri la 
începutul activității lor artistice. Se 
disting lucrări decorative ample, in
spirate din trecutul și prezentul pa
triei, alături de obiective de utilita
te imediată, creații ale designerilor. 
Multe exponate aparțin unor ramuri 
ale artei cu frumoase și vechi tra
diții, cum sînt ceramica, tapiseria, 
sculptura în lemn, altele sînt con-

fecționate din metal, sticlă. Dife
rite ca realizare tehnică, piesele 
expuse confruntării cu publicul caută 
să pună în valoare disponibilitățile 
de originalitate, fantezie și bun gust 
de care dau dovadă artiștii decora
tori din Capitală.

(Agerpres)

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

CAMPIONATELE ȘCOLARE DE FOTBAL

Primul pas e bun...
• Miilor de echipe să li se asigure numărul corespunzător de terenuri pentru joc • Comuna Căiuti, 
prototip al întrecerii în mediul rural • O propunere : întîlnire pentru schimb de experiență între 

organizatorii fotbalului școlar
ind de altfel sursa de selecție pentru 
unitatea sportivă școlară specializa
tă" — ne spunea tov. Mihai Grigo
ras. prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Bacău. „Iată-ne însă acum confrun
tați cu necesitatea de a stăpîni o ac
țiune de o întindere fără precedent, 
cu mii de echipe școlare. Terenuri și 
echipament, echipe și jucători, in
structori si arbitri — toate se ridică 
la proporții nemaiîntîlnite. Trebuie 
să ne revedem modul de a gindi și de 
a acționa în această competiție cu ade
vărat de masă. Trebuie să judecăm 
datele si rezultatele muncii noastre

Era în zilele încheierii etapei de 
toamnă a campionatelor școlare de 
fotbal. în vecinătatea școlii generale 
nr. 28 din Bacău observam jocul plin 
de firească vioiciune al unor echipe 
de copii, elevi ai acelei unități de în- 
vățămînt. Pe unul dintre terenuri se 
înfruntau formații din clasele a IlI-a 
F și a II-a G. iar cei mai mari con
duceau pare-se cu 3—0. în pofida re
zistentei înverșunate a adversarilor. 
Pe un teren alăturat se întreceau de 
zor două echipe a cîte șapte jucători 
din clasa a III-a C ; aveau avantaj 
de un gol fotbaliștii „căpitanului" 
Nițu. Era frig, timpul regulamentar 
se încheiase, dar băieții continuau să 
alerge la fel de bine dispuși ca în 
urmă cu o oră.

Preocuparea pentru pregătirea pre
coce si selecția copiilor talentati este 
mai veche la organizatorii sportului 
băcăuan. Sub îndrumarea perseve
rentă a organelor de partid, ei au și 
obținut roade în unele ramuri de 
sport, cum sînt, de exemplu, gimnas
tica feminină si fotbalul. Aproximativ 
zece ani de existență au cluburile 
școlare profilate pe aceste sporturi. 
Dacă unitatea de gimnastică femini
nă a atins în acești ani un nivel de 
reputație mondială, cea de fotbal din 
Bacău (astăzi, pendinte de Școala ge
nerală nr. 30. director D. Varodin), 
fără a fi dobindit rezultate atît de 
spectaculoase, și-a dovedit. si ea pe 
deplin rostul. Lotul echipei S. C. 
Bacău, compus în majoritate covîrși- 
toare din foști elevi ai acestei școli, 
are in. prezent media de vîrstă cea 
mai scăzută din campionatul diviziei 
A. iar 18 din cei 20 de jucători sînt 
localnici.

Și totuși, campionatele școlare, 
care se desfășoară, in această ediție 
1978—1979, într-o formulă radical 
modificată, vizind angrenarea multor 
mii de copii in practicarea sistemati
că a jocului de fotbal, le-a pus în 
fată experimentatilor organizatori 
probleme cu totul deosebite. „Aveam 
aproximativ 1 000 de juniori în di
verse competiții speciale, ei constitu-

Ancheta noastră 
în județul Bacău

în fiecare etapă, nu prin comparație 
cu unele realizări din trecut, ci cu 
obiectivele si cerințele mari ale cam
pionatelor școlare, cuprinse în regu
lamentul acestora**.

O scurtă trecere în revistă a situa
ției campionatelor școlare in jude
țul Bacău confirmă necesitatea unui 
asemenea punct de vedere la toți fac
torii răspunzători, la toți activiștii 
organelor sportive, ai organizațiilor 
de copii, si tineret, ca si la personalul 
inspectoratului școlar județean si din 
unitățile de învățămint. „Ființează 
în județul Bacău 612 scoli generale 
(dintre care 306 numai cu clase 
I—IV). cuprinzînd 116 000 elevi, căro
ra li se adaugă 25 licee**  — ne infor
mează șeful inspectoratului, tov. Lu
cian Agachi. „Aproape jumătate din 
numărul școlarilor sînt băieți. După 
instructajele efectuate împreună cu 
activiștii C.J.E.F.S.. la care au parti
cipat conducătorii de scoli si profe
sorii de educație fizică, s-au consti
tuit in județ 2 020 de echipe ce au 
fost înscrise si au jucat in campiona
tul școlar".

Prima întrebare : Unde au jucat 
aceste echipe ? Răspunsurile și con
cluziile următoare au fost formulate

de tovarășii Mihai Grigoras. Lucian 
Agachi și Dimitrie Dumitriu (secre
tar al C.J.E.F.S.. responsabil și cu 
treburile fotbalului). „Meciurile cam
pionatelor școlare s-au jucat pe 
300 terenuri de diferite dimensiuni, 
ceea ce înseamnă o medie de șapte 
echipe pentru fiecare. S-au desfășu
rat partide nu, numai luni, ci si in 
celelalte zile ale săptămînil. întîi, 
pentru a se face față numărului mare 
de meciuri, apoi, spre a veni în în
tâmpinarea dorinței micilor fotbaliști 
de a juca de citeva ori pe săptămînă. 
Altfel spus, au loc tot mai multe me
ciuri în afara cadrului „oficial", 
fiindcă această competiție a stimulat 
pofta de joc a școlarilor. Odată cu 
etapa returului, odată cu sosirea pri
măverii. se prevede o creștere sen
sibilă a numărului de echipe, ca și a 
cifrei meciurilor „oficiale" si „ami
cale". în concluzie, planul de măsuri 
cuprinde si sarcina urgentă a îmbo
gățirii inventarului de terenuri din 
fiecare localitate, prin descoperirea și 
amenajarea a noi spații de joc".

A doua întrebare : cum se des
fășoară campionatele școlare în me
diul rural ? „Sînt comune din jude
țul nostru despre care se poate spune 
că fotbalul școlar a prins acolo rădă
cini (Doftana. Oituz, Dărmănesti, Po
dul Turcului etc.). în general însă 
a rămas cu un pas în urmă fată de 
situația din localitățile urbane. Con- 
siderînd școlile de la sate drept o 
imensă rezervă de talente insuficient 
folosită, s-a stabilit ca „prototip" co
muna Căiuti. cu o activitate fotba
listică bine pusă la punct de organele 
locale. De aceasta, se ocupă direct 
prof. Nicolae Anghel. membru în bi
roul comitetului comunal al P.C.R., 
vicepreședinte al consiliului local de 
sport. Acolo sînt 5 700 de locuitori, 
împărtiti în șapte sate, fiecare sat cu 
școala lui. în total 900 elevi. Din cei 
aproape 450 băieți, cam 250 sînt jucă
tori in echipele claselor si școlilor, 
meciurile desfăsurîndu-se pe terenu
rile bune din Căiuti. Blidari. Pralea, 
Popeni. Helțiu. Boiștea si Vrînceni. 
în concluzie : vrem să ridicăm acti
vitatea fotbalistică școlară din toate 
comunele la nivelul „prototipului" 
Căiuti. Abia atunci vom putea afirma 
că am înfăptuit obiectivul campiona
telor școlare în mediul rural".

Au urmat si alte întrebări, despre 
învățarea regulamentului de către 
miile de mici fotbaliști, despre un 
minimum de instruire — de la „în
călzirea" dinaintea meciului, pină la 
așezarea tactică elementară a forma
țiilor. despre formarea instructorilor 
pentru un mare număr de echipe, a 
arbitrilor, dar mai ales despre selec
ția talentelor pe întreaga scară, pînă 
la unitatea sportivă școlară cu profil 
de fotbal si. mai departe, la clubul 
divizionar S. C. Bacău. După cum se 
constată, un șir de probleme impor
tante ale competiției celor mai tineri 
fotbaliști, cu care se confruntă nu 
numai băcăuanii, ci, foarte probabil, 
și colegii lor din alte județe. în 
sensul acesta, cei din Bacău formu
lează o propunere, interesantă după 
părerea noastră : să se organizeze o 
întâlnire a specialiștilor din județe 
pentru schimb de experiență în pri
vința soluționării practice a diverse
lor probleme, intîlnire care să aibă 
loc la Căiuti sau în altă parte. în lu
nile februarie sau martie, oricum în 
timp util, înaintea începerii returu
lui campionatelor școlare.

Valerlu MIRONESCU 
Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

★
a avut loc. cu pri-dimineața _

celei de-a 9-a aniversări a pro-
Joi

lejul ----- ------- ------- .......
clamării Republicii Populare Congo 
și a creării Partidului Congolez al 
Muncii, o conferință de presă la am
basada din București a acestei țări. 
Despre însemnătatea evenimentelor 
aniversate a vorbit Emile Aurelien 
Bongouande. ambasadorul R. P. 
Congo in România. Au participat re
prezentanți ai presei centrale, pre
cum si 
ba sade

atașati de presă ai unor am- 
din București.

★
ambasador al Republicii 

a Uruguayului în țara 
Juan Ansa, a depus joi 

flori la Monumentul 
po-

t V
Programul 1

9.00
10,00
11.45
17.05
19,05

19.20
19.30
20,00

20,13
20,35

21,35

22,15

Teleșcoala 
Telecinemateca 
Telex 
Emisiune in limba germană 
Școala românească pe 
donate 
1001 de seri 
Telejurnal 
întrecerea socialistă 
bilanțului 
Documentar TV 
Pentru tine, țara mea. 
realizat la Clubul muncitoresc al 
întreprinderii „Republica" din Ca
pitală
România socialistă, militantă activă 
pentru o lume a păcii 
rării. (Documentar TV) 
Telejurnal

noi Coor-

« 
la orele

Spectacol

$1 colabo-

56 de ani de la constituirea
U. R. S. S.

Noul
Orientale 
noastră, 
o coroană de 
eroilor luptei pentru libertatea 
porului și a patriei, pentru socialism.

Pe scenele bucureștene
• La Ateneul Român a avut loc, joi 

seara, un concert simfonic susținut 
de corul și orchestra Filarmonicii 
„George Enescu**  dedicat celei de-a 
31-a aniversări a proclamării Repu
blicii. Sub bagheta dirijorului Mircea 
Cristescu, a fost prezentat oratoriul 
„Pămint dezrobit" de Gheorghe Du
mitrescu.
• La Opera Română din București 

a avut loc, joi seara, un spectacol 
Caragiale, alcătuit din operele „Conu 
Leonida față cu reacțiunea" de Matei 
Sodor. prezentată in premieră, și „O 
noapte furtunoasă**  de Paul Con
stan tinescu.

Programul 2 
17,09
17,55
18.15
19,00
19.20
19,30
20,00
20.15
21.05

Selecțiuni din Albumul 
Blocnotes — informații 
Caseta cu imagini
Din creația corală românească 
1001 de seri
Telejurnal
Radar pionieresc
Capodopere și interpret!
Festivalul național „Cîntarea Ro
mâniei"

21.25 Telex
21,30 Studio liric ’78

duminlcal 
utilitare

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 39. 

31 decembrie 1978 și 1 ianuarie 1979. tn 
țară : Vreme caldă la Început, apoi in 
curs de răcire ușoară. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea precipitații

«3

• în aceeași seară. Teatrul evreiesc 
din București a prezentat în pre
mieră piesa „Cel care primește 
palme" de

„Cel care 
Leonid Andreev.

In
a

„Probleme ale păcii" 
și socialismului" 

nr. 9/1978

Editura politică 
apărut revista

locale, mal frecvente In vestul și nordul 
țării. Vint slab pină la moderat, cu 
intensificări locale de scurtă durată în 
estul țării și la munte, predominînd 
din nord-vest. In București : Vreme 
caldă, mai ales în prima parte a in
tervalului. Cerul temporar noros. Pre
cipitații slabe. Vint slab, pînă la 
moderat. Temperatura în scădere 
ușoară, la sfirșitul intervalului. Ceață, 
dimineața și seara.

Ș'ranffurter.AlIflcmeine
Noua Zeelandă in confruntare

cu dificultățile economice
pînă acum tn întreaga„Niciodată 

noastră istorie numărul neozeelan
dezilor care iși părăsesc tara nu a 
fost atit de mare" afirma recent 
unul din conducătorii Partidului 
Muncii, Trevor Young. In ultimii 
ani „emigrația netă" (diferența din
tre emigrație și imigrație) se ci
frează la circa 26 000 persoane. 
Pentru o țară cu numai trei mili
oane de locuitori, situația actuală 
este, desigur, in măsură să provoa
ce neliniște. Exodul este cu atit 
mai alarmant cu cît cam jumătate 
din cei care părăsesc Noua Zeelan- 
dâ sînt tineri între 20 și 29 de ani, 
in mare măsură ingineri și cadre 
didactice, precum și specialiști și 
muncitori 
profesii.

Guvernul 
lington nu 
prea mare 
flux de emigrație, deoarece 
unele probleme de șomaj, 
și o supraaglomerare a 
spitalelor etc. Ulterior însă, atunci 
cind economia a intrat intr-o pe
rioadă de oarecare expansiune, a 
inceput să lipsească mina de lucru 
calificată ", de asemenea, transferul 
de bunuri datorat emigrării a ince
put să dăuneze potențialului finan
ciar al țării. Și mai mult : „fuga 
dintr-o țară în declin", pentru a fo
losi o expresie a opoziției, se co
relează strîns cu un șir de dificul
tăți cu care este confruntată acum 
NoUa Zeelandă.

Decenii la rind, această „Elveție 
a Pacificului" s-a numărat printre 
țările cele mai prospere. Cu numai 
20 de ani în urmă, spre exemplu, 
Noua Zeelandă se situa — din 
punctul de vedere al produsului 
national brut pe cap de locuitor — pe 
locui al cincilea în lume. De atunci 
însă nivelul de viață a scăzut rapid, 
astfel că în prezent ea se situează 
abia pe locul al 22-lea. Volumul 
producției a crescut în perioada 
1973—1975 cu numai 2,5 la sută, ră- 
mînînd astfel mult în urma indi
celui de creștere a populației (5 la 
sută). în același interval, venitul 
real pe cap de locuitor a scăzut cu 
14,4 la sută.

calificați de diverse

conservator de la Wel- 
a privit, la început, cu 
nemulțumire un anumit 

existau 
precum 
școlilor.

Familii întregi părăsesc tara, 
deoarece nu mai întrevăd nici un 
viitor favorabil. Președintele Fede
rației sindicatelor. Tom Skinner, 
aprecia că in prezent Noua Zee
landă aparține categoriei de țări cu 
o situație grea, în care traiul este 
pur și simplu dificil. Desigur, por
turile naturale si izvoarele fierbinți 
din nordul insulei, ghețarii si ver- 
sanții împăduriți din sud nu și-au 
pierdut farmecul cunoscut. Cu alte 
cuvinte, natura a rămas la fel de 
frumoasă și interesantă. O simplă 
plimbare 
Auckland arată insă că nivelul de 
viață al neozeelandezilor a scăzut 
vizibil.

Creșterea prețului petrolului și 
intrarea Marii Britanii în C.E.E. au 
contribuit, în mare măsură, la crea
rea situației actuale in Noua Zee
landă. Se adaugă însă și cauze de 
ordin intern, precum deficiențe în 
administrarea și gospodărirea eco
nomiei, o insuficientă atenție acor
dată procesului de producție.

„Guvernul trebuie să impună un 
grad mai ridicat de eficiență a 
muncii" apreciază profesorul Frank 
Holmes, conducătorul unui colectiv 
(creat din 
analizează 
economiei 
lucrare de . .
Zeelandă la un punct de cotitură", 
în viitor, țara trebuie să se bizuie 
mai puțin pe legăturile cu fosta 
metropolă — Marea Britanie — și 
să acționeze individual mult mai 
hotărît in fața realităților concrete, 
în al doilea rind, este recomandată 
o colaborare sporită cu statele insu
lare din Pacific, dintre care multe 
au devenit recent independente. 
Noua Zeelandă va trebui să înscrie 
și o prezentă mai personală pe 
arena internațională.

Este oare Noua Zeelandă o țară 
în criză de identitate, avînd doar 
perspective de viitor sumbre ? Nu, 
afirmă Holmes. Mai curînd s-a 
creat ocazia de a se dobîndi o mai 
mare maturitate și o „nouă inde
pendență". „Viitorul nostru poate 
fi edificat acum într-o măsură mult 
mai mare pe baza propriilor ini
țiative și acțiuni".

prin Wellington sau

inițiativa guvernului) ce 
metodele de relansare a 
și care a și elaborat o 
proporții intitulată „Noua

O PARTIDĂ DE ȘAH 
SUI-GENERIS. Locuitorii 
micului oraș italian Marostichl, 
situat în apropiere de Roma, au 
asistat la tradiționala partidă de 
șah cu „piese vii", care se or
ganizează din doi în doi ani. 
Obiceiul datează din anul 1454, 
cînd doi tineri locuitori ai ora
șului s-au indrăgostit de fiica du
celui De Bacco — Leonora. Du
elul care urma să aibă loc intre 
cei doi rivali a fost interzis de 
duce, care i-a ihvitat să se în
frunte într-o partidă de șah. La 
sfirșitul acestei partide, care a 
avut loc in fața palatului, pe o 
uriașă tablă de șah. ale cărei 
„piese" au fost valeții si curte
nii, inv’ingătorului i s-a oferit 
mina Leonorei, iar învinsului

mina celeilalte fiice a ducelui 
— Oldrada. Si anul acesta, la 
Marostichi partida a avut loc pe 
o platformă amenajată în fața 
palatului De Bacco, pe careurile 
căreia s-au înfruntat două echi
pe în costume de epocă.

• INSECTOFON. Du?ă 
cum indică recente statistici ale 
O.N.U., insectele parazit devo
rează anual circa 60 milioane 
tone de griu, cantitate sustrasă 
nevoilor alimentare a milioane 
de oameni. Specialiști unguri 
au pus la punct o metodă și un 
aparat menite să detecteze con
taminarea silozurilor. Apăratul, 
denumit insectofon. transformă 
în semnale electrice zgomotele 
provocate de organismul in
sectelor și percepute mai întîi

de captoare electroacustice. Un 
aparat auditiv, conectat la in
sectofon. permite să se audă 
mișcarea și masticația insecte
lor, în timp ce un osciloscop in
dică gradul de contaminare.

• ȘOMAJUL Șl MOR
TALITATEA. După opinia 
unor medici din țările occiden
tale, șomajul favorizează mor
talitatea. Astfel, medicul ame
rican H. Brepner a întreprins, 
din însărcinarea Congresului 
S.U.A., unele experiențe ale că
ror rezultate, date publicității, 
demonstrează că o creștere a 
șomajului cu 1 la sută are drept 
consecință o creștere a numă
rului de sinucigași cu 4,1 la sută, 
a mortalității ca urmare a boli

lor de inimă cu 1,9 la sută și a 
unor boli psihice, sub formă 
gravă, cu 3,4 la sută. Medicii 
atrag atenția că sentimentul sin
gurătății și pesimismul, care se 
răsfrîng negativ asupra psihicu
lui celor rămași fără muncă, fa
vorizează moartea prematură.

• SI COPAC ȘI- 
SCARĂ. Phoenix Sylvestris 
— curmalul de pădure — este 
un arbore foarte răspîndit in 
Bangladesh. Potrivit unor sta
tistici. pe teritoriul acestei țări 
cresc 13 milioane de curmali, 
care produc in cele patru luni

de iarnă cîte 240 litri de suc 
dulce fiecare. Din această can
titate se pot obține 24 kg de za
hăr. Recoltarea sevei dulci nu 
este o treabă ușoară. Culegăto
rul trebuie să se cațere pină la 
coroana aflată la o Înălțime de 
15—20 m, unde face o crestătură 
prin care se scurge seva. Dar 
trunchiul copacului este drept 
și gros, iar o scară nu se poate 
căra cu ușurință... Țăranii au 
găsit în cele din urmă o soluție 
convenabilă. Ei fac scara chiar pe 
trunchiul copacului (vezi foto). 
Pe măsură ce pomul crește, sub

La 30 decembrie se 
împlinesc 56 de ani de 
cind cei 2 124 de dele
gați, întruniți in ca
drul primului Congres 
general al sovietelor, 
au adoptat hotărîrea 
privind constituirea U- 
niunii Republicilor So
vietice Socialiste, vic
torie de seamă pe 
linia consolidării cu
ceririlor Revoluției din 
Octombrie, act care a 
deschis noi perspective 
înfăptuirii felurilor 
mărețe ale construirii 
noii orinduiri, libere 
de orice exploatare și 
asuprire. Făurirea nou
lui stat, conceput de 
V. I. Lenin ca o „ali
anță liber consimțită a 
națiunilor, o alianță 
care nu tolerează nici 
un fel de violență 
exercitată de o națiu
ne asupra alteia". a 
avut un amplu ecou 
international, fiind sa
lutată cu bucurie și în 
rîndurile clasei munci
toare din fura noastră.

Retrospectiva anilor 
care au trecut de la 
formarea U.R.S.S. pune 
in evidentă marile suc
cese dobindite de po
poarele sovietice, care, 
infruntind toate greu
tățile, ieșind victorioa
se din marea incleș-

tare cu forțele hitle- 
rismului, au edifi
cat, sub conducerea 
P.C.U.S., o economie 
puternică, al cărei pi
vot il constituie o in
dustrie de prim rang, 
au asigurat inflorirea 
învățământului, științei 
și culturii, ridicarea 
neîntreruptă a ni
velului de trai mate
rial și spiritual. Vastul 
potențial economic și 
tehnico-știintific al U- 
niunii Sovietice este 
zi de zi amplificat ca 
urmare a transpunerii 
in viață a hotăririlor 
celui de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S., 
întregul popor sovietic 
inaintind ferm pe ca-, 
lea progresului multi
lateral, a construcție’ 
comuniste.

Animați de senti
mente de caldă priete
nie fată de popoarele 
sovietice, comuniștii, 
oamenii muncit, între
gul popor român dau 
o inaltă prețuire reali
zărilor de seamă ale 
Uniunii Sovietice, in 
toate sferele de ac
tivitate. In spiritul 
Tratatului de prie
tenie romăno-sovie- 
tic și al Declarației 
comune, semnate la 
București in 1976, intre

România și Uniunea 
Sovietică se dezvoltă 
și se adîncesc continuu 
ample relații de strin- 
să solidaritate, de co
laborare prietenească 
pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific 
și cultural, precum și 
în alte domenii de in
teres reciproc, in fo
losul popoarelor noas
tre, al cauzei socialis
mului și păcii. Viața a 
demonstrat și demon
strează că factorul ho- 
tăritor al acestei rodni
ce colaborări multi
laterale il constituie 
legăturile mereu as
cendente dintre for
țele politice conducă
toare ale celor două 
țări, P.C.R. și P.C.U.S., 
in acest cadru o mare 
însemnătate avind in- 
tîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid 
Brejnev.

Cu prilejul ani
versării constituirii 
U.R.S.S., poporul nos
tru felicită în modul 
cel mai călduros po
poarele sovietice, le 
adresează urarea de a 
obține noi și mari suc
cese pe calea construc
ției comuniste, a în
făptuirii aspirațiilor 
lor de pace și bună
stare.

Avanposturi ale metalurgiei
Una după alta, macaralele turn, cu 

„girafele" lor în perpetuă cumpănire, 
au fost retrase din jurul noii con
strucții, schelăria metalică — dată și 
ea deoparte și, în peisajul industrial 
al cunoscutei vetre de foc de la Li- 
pețk, pe rîul Voronej, a apărut, în 
toată măreția lui, cu alura de rache
tă spațială adusă în poziție de start — 
furnalul nr. 6, complet automatizat, 
dimensionat pentru o capacitate de 
3 200 metri cubi.

Pe parcursul lucrărilor, executate 
într-un termen record — de circa 22 
de luni — au fost racordate sursele 
de alimentare a agregatului cu e- 
nergie electrică, minereuri, cocs, gaze 
naturale, nu de mult fiind elaborată 
șarja nr. 1, inaugurală, la noul fur
nal.

Acest succes pe frontul construc
ției și moderni
zării din mers a 
secțiilor combi
natului din Lipețk 
confirmă o fru
moasă tradiție 
muncitorească, în
cetățenită aici. Cînd au fost întoarse 
filele calendarului din primele trei 
trimestre ale anului acesta s-a con
statat o producție suplimentară, esti
mată la mai bine de 8 milioane de 
ruble. Producția de metal de înaltă 
calitate este acum de două ori mai 
mare decît anul trecut, cînd colecti
vul combinatului a fost distins cu 
„Steagul roșu", transmisibil, de 
fruntaș pe ramură, pentru indicato
rii ridicați de eficiență și calitate 
obținuți. Secretarul comitetului de 
partid din acest mare combinat cu 
peste 33 000 de oameni, A. Teple- 
niciov, ne spune că rezultatele men
ționate se explică prin ridicarea 
eficienței întrecerii, introducerea sis
tematică, programată a experienței 
avansate în producție.

Trecerea în patrimoniul siderurgic 
național a noului furnal automatizat 
este considerată un eveniment de pri
mă mărime pe ansamblul întregii ra
muri, întrucît acest obiectiv reprezin
tă un avanpost al progresului tehnic 
în metalurgia sovietică. Solicitat de 
corespondentul român la Moscova să 
comenteze această realizare și să pre
zinte, pentru cititorii ziarului „Scîn- 
teia“, și alte rezultate și preocupări 
actuale și de perspectivă în dome
niul metalurgiei sovietice, Gheorghi 
Sergheev, adjunct al ministrului si
derurgiei al U.R.S.S., a arătat, între 
altele : „Intrarea in exploatare a fur
nalului nr. 6 de la uzina metalurgică 
-Novolipețk- va permite o creștere a 
producției anuale de oțel a întreprin
derii cu aproximativ 1 000 000 de tone, 
pe seama utilizării rezervelor de ca
pacitate de care dispun secțiile de 
convertizoare de oțel și instalațiile de

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

turnare continuă a metalului, precum 
și asigurarea elaborării unei cantități 
sporite de fontă, cerută de dezvolta
rea unor ramuri ale'economiei națio
nale. Prin nivelul său tehnic, furna
lul nou este net superior agregatelor 
existente in țara noastră in prezent, 
ca și celor construite in ultimii ani 
in țări dezvoltate din punct de vede
re industrial. El este dotat cu con- 
veiere pentru pregătirea șarjei, cu 
instalații de granulare a zgurei, o 
multitudine de dispozitive de incăr- 
care-descărcare, sisteme automate de 
control și reglare a proceselor teh
nologice. Capacitatea proiectată este 
de 2 200 000 tone fantă pe an, dar 
proiectul prevede posibilitatea unei 
însemnate sporiri a productivității 
furnalului".

Evidențiind faptul că, în genere, 
siderurgia sovie
tică parcurge în 
prezent o perioa
dă de înnoiri și 
modernizări, in
terlocutorul re
marca, totoda

tă, accentul pus pe latura intensivă 
și calitativă a producției, pe extinde
rea, in acest scop, a unor procedee de 
înalt randament, cum sînt elaborarea 
oțelurilor de calitate superioară în 
convertizoare cu oxigen și cuptoare 
electrice, sporirea ponderii laminate
lor cu profile economice. La atinge
rea noilor orizonturi ale producției 
de metal se scontează și pe aportul 
unui alt avanpost al siderurgiei so
vietice — Combinatul electrometalur- 
gic de la Stării Oskol. în prezent în 
plină construcție. Amplasat în ime
diata apropiere a carierelor de ex
tracție a minereurilor de fier din 
zona anomaliei magnetice de la 
Kursk, ca și a combinatelor de îm
bogățire a minereurilor, care îi vor 
furniza concentrat cu un conținut 
de 70 la sută în fier, combinatul de
finește, după cum arăta același mem
bru al conducerii ministerului de re
sort, o etapă nouă în dezvoltarea me
talurgiei naționale, în sensul că pen
tru prima oară în U.R.S.S. — iar la 
asemenea dimensiuni și în lume — 
otelul se va realiza direct din mine
reuri superconcentrate, sub formă de 
prefabricate metalice, fără a mai fi 
nevoie de faza intermediară a proce
selor de producere a fontei în furna
le. Crearea combinatului este dictată 
de cerințele crescînde de oțeluri înalt 
aliate, laminate de tablă groasă, la
minate cu profile speciale. Privit în 
ansamblu, combinatul va putea fi 
asemuit cu un laborator metalurgic 
sui-generis, de mari proporții și cu 
dotare la cel mai înalt nivel al 
științei și tehnicii contemporane.

Mihai CORUȚ

Adunări festive consacrate aniversării 
statului sovietic

Joi după-amiază a avut loc, la 
Casa prieteniei româno-sovietice din 
Capitală, o adunare consacrată celei 
de-a 56-a aniversări a creării Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste, 
organizată de Consiliul General 
A.R.L.U.S.

Au luat parte reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., oameni ai muricii 
din Capitală.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
membri ai ambasadei.

Despre semnificația acestei sărbă
tori a popoarelor sovietice au vorbit 
Stan Soare, adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului, membru 
al Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S., și V. S. Gusak, consilier 
al Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București. Vorbitorii au relevat le
găturile de prietenie, solidaritate si

coroana lui se „taie" în flecare 
an o treaptă — crestătură pe 
unde se scurge sucul, Cînd creș
te curmalul, crește și scara.

® SECRETUL ARHI
VEI. Recent, la castelul Tou- 
arry din Franța s-a făcut o 
descoperire senzațională. Dorind 
să-și inventarieze moștenirea, 
noul proprietar al castelului a 
răsfoit documentele prăfuite 
care se păstrau în arhivă. Cu 
multă surprindere a constatat 
că printre acestea se găseau 
două partituri ale unor valsuri 
de Fr. Chopin, necunoscute încă, 
manuscrise ale Tui Richelieu, 
Ludovic al XIII-lea. Mazarin, 
autografe ale lui Rousseau. Vol
taire. Chateubriand, Dumas,

colaborare multilaterală dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., dintre cele două țări și 
popoare, subliniind însemnătatea în
tâlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev pentru dezvoltarea lor 
în continuare.

Cu același prilej, la clubul între
prinderii de prefabricate și materiale 
de construcții din Constanta a avut 
loc o adunare, în cadrul căreia au 
luat cuvîntul Ion Popa, prim-vice
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului, șl 
L. B. Polișciuk, consul al U.R.S.S. 
la Constanța.

La Casa prieteniei româno-sovietice 
din Capitală și la întreprinderea 
constănțeană au fost deschise expo
ziții de fotografii care înfățișează 
realizări obținute de oamenii mun
cii din U.R.S.S.

(Agerpres)

George Sand, Lamartine si ale 
multor altor personalități ce
lebre.

• TELEVIZOR DE BU
ZUNAR. O firmă japoneză a 
produs recent primul model de 
televizor extraplat de buzunar 
al cărui ecran conține cristale 
lichide. Noul televizor — care nu 
depășește gabaritul unui port- 
țigaret — are o lungime de 11,8 
cm. lățimea de 11,5 cm. grosimea 
3,4 cm și cîntărește 640 grame ; 
el poate funcționa la tensiunea 
de 1,5 volți. două baterii asigu- 
rîndu-1 o autonomie de 3 ore. 
Firma japoneză își propune ca 
în următorii doi ani să producă 
noul televizor in serie.
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Inaltâ apreciere acordată președintelui 
licolae Ceausescu pentru eforturile depuse 
In vederea stăvilirii cursei înarmărilor
— Scrisoare din partea Congresului pentru cooperare 

internațională și dezarmare din Melbourne —
MELBOURNE 28 (Agerpres).

Congresul pentru cooperare interna
țională și dezarmare — C.C.I.D. din 
Melbourne a adresat Ambasadei 
României în Australia o scrisoare, 
semnată. în numele acestei organiza
ții, de Andrew Hewett, organizator, 
în care se arată : Congresul pentru 
cooperare internațională și dezar
mare este o organizație australiană 
antirăzboinică importantă, activă de 
aproape 20 de ani. Noi am fost în 
mod deosebit activi în susținerea 
dezarmării generale și complete și a 
mișcărilor de eliberare națională.

La ședința comitetului nostru s-a 
hotărît să fie felicitat președintele 
Nicolae Ceaușescu și guvernul său 
pentru declarațiile sale prin care se

Declarația Frontului Sandinist de Eliberare Națională 

„Singura alternativă a poporului nicaraguan este 
lupta pentru înlăturarea regimului dictatorial"

MANAGUA 28 (Agerpres). — 
Tomas Borge, reprezentant al Direc
țiunii Frontului Sandinist de Elibe
rare Națională (F.S.L.N.) din Nica
ragua. a declarat că singura alterna
tivă ce rămine poporului nicaraguan 
este lupta pentru răsturnarea de la 
putere a regimului dictatorial al lui 
Anastasio Somoza. îri aceste împre
jurări — a spus Borge — a fost adop
tată hotărirea cu privire la unifica
rea tuturor forțelor de care dispun 
cele trei direcții regionale ale F.S.L.N., 
pentru a grăbi realizarea obiectivelor 
acestuia — Înlăturarea de la putere 
a dictatorului Somoza si instituirea 
unui guvern democratic, de largă uni
tate națională.

El a subliniat că forțele sandiniste 
se bucură de sprijinul maselor largi 
populare de la orașe și sate, care au 
participat activ la mișcarea insurec
țională antidictatorială din septem
brie anul acesta. Borge a arătat că, 
deși în ultimele luni s-au înregistrat 
Pierderi dureroase pentru poporul 
nicaraguan. luptele purtate au adus 
în schimb un important cistig in di
recția formării unei armate revolu
ționare, capabile să înfrunte deschis 
și eficient forțele militare fidele pre
ședintelui Somoza. Guvernul demo
cratic. de largă unitate națională — 
a precizat, totodată. Borge — este

in orașul portughez Portalegre s-a desfășurat recent o mare manifestație de protest împotriva restituirii de pă 
minturi către foștii proprietari expropriați prin reforma agrară

Socialismul a avut dintotdeauna în
scris pe steagul său' de luptă idealul 
păcii, ca parte inseparabilă a misiu
nii sale istorice. Partidele comuniste 
și-au făcut un titlu de onoare din a 
se angaja în făurirea nu numai a 
unei lumi eliberate de exploatarea 
omului de către om, de asuprirea 
unor popoare de către alte popoare, 
ci și a unei lumi a păcii, fără arme 
și fără războaie, în care toate na
țiunile să se poată dezvolta la adă
post de orice agresiune, o lume din 
care să fie eliminate pentru totdeau
na folosirea forței armate, asigurîn- 
du-se progresul și înflorirea civili
zației întregii omeniri. Este ideea 
de frontispiciu care luminează pre
zenta pe scena istoriei a socialis
mului. Proclamarea idealului unei 
lumi a păcii este una din marile surse 
ale superiorității socialismului, spo- 
rindu-i inriurirea asupra a sute și 
sute de milioane de conștiințe.

încă de la începuturile sale, miș
carea revoluționară, socialistă și co
munistă a declarat „război războiu
lui11. mobilizind masele muncitoare la 
luptă împotriva militarismului, pen
tru dezarmare, pentru pace intre po
poare. Unul din primele acte emise 
după victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a fost istoricul 
„Decret asupra păcii11, în care „răz
boiul purtat pentru Împărțirea intre 
națiunile puternice și bogate a națiu
nilor slabe, cotropite de ele11 era con
siderat drept „cea mai mare crimă 
împotriva omenirii11 și se propunea 
„încheierea unei păci generale, de
mocratice și drepte pentru toate na
țiunile, fără anexiuni și cotropi
rea unor teritorii străine11. Masele 
muncitoare din Europa și de pretu
tindeni erau chemate la acțiune 
„pentru a izbăvi omenirea de groză
viile războiului și de consecințele lui11, 
pentru edificarea unei păci trainice 
pe întreaga planetă. La rindul lor. 
țările care au pășit pe calea edifică
rii noii orînduiri in perioada postbe
lică, toate celelalte țâri socialiste au 
proclamat pacea ca unul din obiecti
vele fundamentale ale politicii lor.

Un țel nobil, grandios, dar și o în
datorire uriașă in fața umanității. 
Pentru că popoarele din întreaga 
lume și-au pus profunde speranțe în 
socialism ca lume a păcii, țărilor so
cialiste revenindu-Ie misiunea ca, 
prin promovarea unor relații noi. de 
egalitate și respect reciproc, să de
monstreze superioritatea noii orîn

opune creșterii suplimentare a chel
tuielilor militare.

Noi facem aceasta pentru că C.C.I.D. 
este preocupat de cheltuielile mili
tare Ia nivel mondial și sprijină în
tru totul orice acțiune destinată să re
ducă aceste cheltuieli. Apreciind că 
țările N.A.T.O., prin decizia lor din 
mai 1978, au declanșat o nouă fază 
în cursa înarmărilor, credem că gu
vernul român a dat o direcție care 
ar trebui urmată de multe alte tari.

în încheierea scrisorii. Congresul 
pentru cooperare internațională și 
dezarmare reafirmă sprijinul de care 
se bucură din partea acestei organi
zații președintele Nicolae Ceaușescu, 
activitatea șefului statului român în
chinată păcii.

singurul capabil să garanteze reali
zarea unor adinei prefaceri pe plan 
social și economic in Nicaragua, pre
cum și soluționarea gravelor proble
me de ordin economic cu care este 
confruntată în prezent tara.

Măsuri de apărare 
în Costa Rica

SAN JOSE 28 (Agerpres). — Gu
vernul Costa Ricăi a hotărît să ceară 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.) aplicarea imediată a Trata
tului interamerican de apărare reci
procă (T.I.A.R.) în diferendul său de 
frontieră cu Nicaragua. Această ho- 
tărire a fost adoptată ca urmare a 
amenințărilor șefului statului nica
raguan. Anastasio Somoza. care a de
clarat miercuri că este pregătit să in
vadeze Costa Rica.

Costa Rica cere aplicarea T.I.A.R., 
invocînd o „amenințare directă cu 
agresiunea din partea unei țări îm
potriva altei tări“. Președintele costa- 
rican. Rodrigo Carazo Odio. a luat 
legătura cu Alejandro Orfilla. secre
tarul general al O.S.A., căruia i-a 
cerut să acționeze „de urgentă, dată 
fiind gravitatea situației11.

duiri, să prefigureze viitorul de pace 
al întregii omeniri.

în victoria socialismului intr-un 
număr de state popoarele de pretu
tindeni au văzut și văd un reazim 
de nădejde al păcii, un scut împo
triva amenințărilor la adresa inde
pendenței și suveranității lor, a mun
cii lor pașnice. Referindu-se la a- 
ceastă inaltă răspundere a socialis
mului -in fața popoarelor, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Noi considerăm că una din misiu
nile istorice ale socialismului și co
munismului — pe lingă eliberarea 
popoarelor de orice asuprire — este 

Pacea-cerință vitală a construirii 
cu succes a noii orînduiri

și aceea de a izbăvi omenirea de un 
nou război, de a infăptui dezarmarea 
și, in primul rînd, dezarmarea nu
cleară, de a elimina războiul din viața 
omenirii, de pe planeta noastră. Tre
buie să facem totul ca socialismul 
să-și îndeplinească această măreață 
misiune11. Șl, intr-adevăr, numai mi- 
litînd statornic, cu toată energia, pen
tru evitarea războiului, acționind 
ferm pentru încetarea cursei înarmă
rilor, pentru reducerea cheltuielilor 
militare, țările socialiste își îndepli
nesc cu succes această misiune isto
rică. răspund in mod efectiv, prin' 
fapte, așteptărilor popoarelor, speran
țelor lor de a trăi într-o lume a păcii.

în același timp, țările socialiste 
sînt ele însele vital interesate în asi
gurarea unei păci trainice in lume. 
Pacea este o necesitate obiectivă, vi
tală, o condiție fundamentală pentru 
edificarea cu succes a noii orînduiri. 
O operă de o asemenea complexi
tate și de asemenea proporții 
cum este construcția socialistă și co
munistă nu se poate desfășura In con
diții de război. Dezvoltarea intensă a 
forțelor de producție, înfăptuirea u- 
nor vaste programe de construcție, 
satisfacerea la un nivel superior a

TURCIA

PARLAMENTUL SPRIJINĂ 
ACȚIUNILE GUVERNULUI

ANKARA 28 (Agerpres). — Cele 
două Camere ale Parlamentului turc, 
reunite în sesiune comună, au a- 
probat — cu 537 voturi pentru, unul 
contra și o abținere — proclamarea 
legii marțiale în 13 provincii ale tă
rii, decisă de guvern in urma tulbu
rărilor provocate de elemente de 
dreapta la sfîrșitul săptămînii trecu
te. Reprezentanții partidelor Dreptă
ții și Salvării Naționale, de opoziție, 
au declarat în cursul dezbaterilor că 
sprijină măsura guvernamentală, de
venită necesară în urma ultimelor e- 
venimente. Potrivit unui bilanț trans
mis de agenția Anatolia, acestea s-au 
soldat cu 102 morți.

La Ankara s-a anunțat oficial, pe 
de altă parte, că guvernul a decis 
înființarea unor tribunale militare la 
Ankara, Istanbul, Adana și in alte 
patru orașe pentru aplicarea preve
derilor legii marțiale.

Situația din Iran
TEHERAN 28 (Agerpres). — Postul 

de radio Teheran, reluat de agențiile 
Reuter și U.P.I., a anunțat la bu
letinul său de știri de joi că 
producția de petrol a Iranului 
a încetat complet. în cursul zi
lei de miercuri.. producția de petrol 
fusese de 300 000 barili și guvernul 
hotărîse raționalizarea consumului 
de combustibil.

Postul de radio a anunțat că 18 din 
cele 108 stații de benzină din Te
heran au fost închise după epuizarea 
rezervelor de combustibil. Penuria 
de petrol amenință tara cu o penurie 
de pîine, pe măsură ce brutăriile se 
închid din lipsă de combustibil și, 
din același motiv, începînd de joi, 
serviciile de salubritate nu mai co
lectează gunoiul din capitală — a re
levat postul de radio.

Președintele Companiei naționale 
iraniene a petrolului, Abdullah En- 
tezam. a anunțat la postul de radio 
Teheran că țara dispune de rezerve 
de petrol pentru numai aproximativ 
o săptămînă.

Pe de altă parte, postul de radio 
Teheran, reluat de agenția Reuter, 
a anunțat că în cursul unor ciocniri 
produse în orașul Qazvin, din nord- 
vestul țării, între demonstranți și 
trupe, trei persoane și-au pierdut 
viața, iar alte două au fost rănite. 
Se precizează că incidentele s-au de
clanșat după ce demonstranții au 
atacat un post de jandarmerie din 
oraș.

nevoilor sociale, culturale presupun 
existența unui cadru de p'ace și des
tindere, care să permită manifestarea 
plenară a potențialului de creație 
materială și spirituală al popoarelor.

Societate a umanismului, socialis
mul este cu totul potrivnic distruge
rii centrelor de civilizație, distrugere 
pe care ar putea să o atragă in zilele 
noastre o nouă conflagrație. Socie
tatea pe care o edificăm este o so
cietate a vieții, a construcției, a fe
ricirii. Iată de ce se poate spune că 
pacea este pentru socialism ca apa 
și aerul pentru existența umană. A- 
ceasta este cu atit mai valabil pen

tru țările care construiesc in 
prezent socialismul și care, in ma
rea lor majoritate, au pornit de la un 
nivel scăzut de dezvoltare economi
că. avind de depășit nu puține greu
tăți moștenite de la vechea orînduire. 
Și numai in condiții de pace sînt po
sibile utilizarea cu maximă eficiență 
a resurselor naționale, canalizarea 
lor potrivit cerințelor accelerării pro
gresului economic, ale ridicării con
tinue a standardului de viață.

Superioritatea socialismului se poa
te demonstra cu adevărat in practică 
prin realizări concrete, prin valorifica
rea premiselor obiective pe care noua 
orînduire le oferă pentru dezvoltarea 
forțelor de producție. Numai în acest 
fel socialismul va putea asigura folo
sirea deplină și mult mai judicioasă 
decit capitalismul a tuturor resurse
lor materiale și umane și, ca atare, 
creșterea rapidă, în proporții necu
noscute in trecut, a avuției sociale, 
a prosperității generale. Se știe, de 
altfel, că fiecare nouă orînduire a 
îhvins pe cea precedentă tocmai prin 
realizarea unei productivități supe
rioare. Așa cum capitalismul a creat 
o productivitate pe care n-a cunos-

Președintele Sudanului a primit delegația 
Marii Adunări Naționale

KHARTUM 28 (Agerpres). — In 
perioada 26—28 decembrie, o delega
ție a Marif Adunări Naționale, con
dusă de Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al M.A.N.. a întreprins o vi
zită în Republica Democratică Sudan, 
unde a participat la ceremonia inau
gurării oficiale a noului sediu al 
Adunării Populare. Construirea nou
lui edificiu al parlamentului sudanez 
este rod al conlucrării frățești dintre 
specialiștii români si sudanezi.

Delegația Marii Adunări Naționale 
a fost primită cu acest prilej de 
Gaafar Mohammed El Nimeiri, pre
ședintele Republicii Democratice 
Sudan.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
președintelui Gaafar Mohammed El 
Nimeiri un mesaj de salut. împreună 
cu urări de prosperitate și progres 
pentru poporul sudanez.

Sesiunea Adunării Naționale 
a R. P. S. Albania

TIRANA 28 (Agerpres). — La 
’tirana s-au desfășurat lucrările pri
mei sesiuni a celei de-a IX-a legis
laturi a Adunării Populare a R.P.S. 
Albania. După cum informează agen
ția A.T.A., în funcția de președinte 
al Prezidiului Adunării Populare a 
fost reales Hadji Lleshi. Totodată, A- 
dunarea Populară a încredințat lui 
Mehmet Shehu un nou mandat pen
tru funUția de președinte al Consi
liului de Miniștri. Principalele por
tofolii ministeriale sînt deținute de 
Adil Carcani — prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ; Petro 
Dode — președinte al Comisiei pen
tru planul de stat ; Kadrl HaZbiu — 
ministrul de interne ; Nesti Nașe — 
ministrul afacerilor externe.

Pagube provocate de manevrele militare
BONN 28 (Agerpres). — Manevrele 

militare ale N.A.T.O. desfășurate pe
riodic pe teritoriul R.F. Germania 
provoacă pagube materiale conside
rabile in special agricultorilor. Astfel, 
în ultimii 20 de ani, administrația 
landului Hessen a fost nevoită să 
aloce citeva milioane mărci pen
tru acordarea de despăgubiri agri

agențiile de presă transmit:
Primire la Damasc. Minis- 

trul saudit al afacerilor externe, 
prințul Saud Al-Faisal, a făcut o 
scurtă vizită la Damasc, unde a fost 
primit de președintele Siriei, Hafez 
Al-Assad, căruia i-a remis un mesaj 
din partea regelui Khalid ibn Abdul 
Aziz al Arabiei Saudite. în cursul 
convorbirii au fost abordate aspecte 
ale relațiilor bilaterale și situația din 
lumea arabă.

Valoarea schimburilor 
comerciale dintre R.S.F. Iu
goslavia și R.P. Chineză va 
atinge în cursul anului viitor 400 mi
lioane dolari, ceea ce reprezintă o 
creștere de sută la sută față de 1978 
— transmite agenția Taniug. Se pre
cizează că această prevedere este 
stipulată în textul protocolului înche
iat la Pekin, in cadrul negocierilor 
iugoslavo-chineze, cu privire la dez
voltarea pe plan bilateral a relațiilor 
comerciale și de cooperare econo
mică.

Ministrul afacerilor ex
terne al Franței,Jean Fran?ois- 
Poncet, a efectuat o vizită în Kuweit, 
în cadrul convorbirilor avute cu 

cut-o feudalismul, tot așa socialismul 
își va putea demonstra pe deplin su
perioritatea față de capitalism prin 
depășirea acestuia nu numai pe 
planul organizării sociale, ci și m 
competiția economică pentru o mai 
înaltă eficiență a muncii. Or, firește, 
ar fi un nonsens ca o asemenea com
petiție să se desfășoare în domeniul 
militar. își va afirma superioritatea, 
va cuceri de partea sa conștiința po
poarelor nu acea orînduire care poa
te pune la dispoziția societății mai 
multe mijloace de distrugere — mai 
multe tunuri, mai multe bombardiere 
și mai multe rachete — ci,, aceea care 

se dovedește capabilă să creeze mai 
multe bunuri, să asigure bunăstarea 
tuturor membrilor săi, șă rezolve pe 
un plan superior problemele traiului 
oamenilor muncii. întărirea socialis
mului, creșterea influenței și forței 
sale de atracție depind in primul rînd 
de exemplul pe care il oferă ca o so
cietate superioară, care asigură înflo
rirea economică continuă, satisfacerea 
optimă a cerințelor societății, bună
starea materială și spirituală a între
gului popor.

în lumina acestei realități este e- 
vident că țările socialiste sînt direct 
interesate în oprirea competiției în
armărilor. Deturnarea unor impor
tante resurse materiale și financiare 
în scopuri militare nu poate să nu 
impieteze asupra programelor de 
construcție socialistă și comunistă, a- 
supra creșterii economice și. implicit, 
asupra nivelului de trai al popoare
lor respective. De altfel, este, de la 
sine înțeles că cercurile imperialiste 
ar avea tot interesul să împiedice ță
rile socialiste să-și concentreze prin
cipalele eforturi în direcția dezvoltă
rii economico-sociale și să stimuleze

Mulțumind, președintele Republicii 
Democratice Sudan a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Socialiste România călduroase urări 
de sănătate, de prosperitate și noi 
succese poporului român.

în cadrul întrevederii s-a subliniat 
importanta întîlnirilor și convorbiri
lor la nivel înalt, a înțelegerilor con
venite cu aceste prilejuri intre Româ
nia și Sudan, care au deschis posibi
lități largi de promovare a conlu
crării fructuoase, reciproc avanta • 
joase. în diferite domenii.

★
Delegația M.A.N. a fost primită, 

de asemenea, de Abu El Kasem 
Hashem, președintele Adunării Popu
lare.

Totodată, delegația română a vi
zitat obiective economice si social- 
culturale din Republica Democratică 
Sudan.

înființarea primei 

universități cipriote
ATENA 28 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri al Ciprului a 
liotărit, in cadrul unei ședințe 
recente. înființarea Universității 
de stat din Nicosia — primul 
institut oficial de invățămint su
perior de la întemeierea Repu
blicii Cipru. In prezent, citeva 
zeci de mii de tineri ciprioti 
studiază peste hotare.

Limba of icială in noua univer
sitate va fi greaca, dar in pro
gramul de studiu vor fi avute 
in vedere și necesitățile studen
ților ciprioti turci.

La Nicosia au sosit specia
liști ai UNESCO pentru a exa
mina cu reprezentanți ai guver
nului cipriot aspecte legate de 
crearea universității.

cultorilor ale căror recolte au avut de 
suferit din această cauză. Se subli
niază, insă că suma amintită este cu 
mult inferioară daunelor propriu- 
zlse, dat fiind că numai manevrele 
forțelor N.A.T.O. desfășurate, timp 
de 14 zile, in această toamnă au pro
vocat agriculturii vest-germane pa
gube evaluate la peste 10 milioane 
mărci.

oficialități din guvernul acestei țări 
au fost abordate probleme legate de 
posibilitățile de cooperare in sectorul 
petrolier. După Kuweit, următoarea 
etapă a ministrului francez o con
stituie vizita la Abu Dhabi.

0 nouă reuniune a dele
gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. 
participante la tratativele bilaterale 
privind limitarea armamentelor stra
tegice ofensive a avut loc, la 28 de
cembrie, la Geneva.

Marele Hural Popular al
Întrunit în sesiuneR.P. Mongole,

la Ulan Bator, a adoptat legile pri
vind planul economiei naționale 
mongole și bugetul de stat al repu
blicii pe anul 1979.

a

Amnistie parțială în Ar
gentina. Ministrul. argentinian de 
interne, Albano Harguindeguy. 
anunțat joi o nouă amnistie parțială, 
de care vor beneficia „deținuți aflați 
actualmente la dispoziția puterii exe
cutive11. S-a precizat că măsura a 
fost adoptată cu prilejul Anului nou. 
Cifra exactă a deținuților aflați in in- 
chisorile din Argentina nu a fost 
comunicată oficial.

angajarea lor pe toboganul înarmă
rilor — evident, in detrimentul inte
reselor propriilor popoare.

Este de aceea o datorie de însem
nătate majoră a țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor progresiste, iubi
toare de pace de a acționa pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, pentru tre
cerea la măsuri de reducere a chel
tuielilor militare, la dezarmare. De
sigur, este o obligație fundamentală 
a țărilor socialiste de a-și asigura in
dependența și suveranitatea națio
nală. în acest sens și România aloci 
o parte insemnată a venitului său na
țional pentru asigurarea capacității 
de apărare a patriei. După părerea 
partidului nostru, reafirmată cu toată 
claritatea in cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cheltuielile mili
tare trebuie menținute insă in limite 
raționale, rezonabile, pentru a nu‘di- 
minua posibilitățile de realizare a 
programului de dezvoltare economico- 
socială. de ridicare a nivelului de trai 
al poporului. In ultimă instanță, for
ța principală a țărilor socialiste, con
stă în realizările obținute pe planul 
construcției, care. întăresc voința po
poarelor de a-și apăra cuceririle re
voluționare. independența și suvera
nitatea națională.

în același sens, un obiectiv de cea 
mai stringentă actualitate este inten
sificarea eforturilor pentru promova
rea coexistenței pașnice, pentru stin
gerea focarelor de conflict si tensiune 
existente în lume, pentru eliminarea 
cu desăvîrșire a forței și amenință
rii cu forța din relațiile internațio
nale. Fără îndoială că inițiativele, 
acțiunile concrete desfășurate în a- 
ceastă direcție de țările socialiste 
sint de natură să exercite o profundă 
înrîurire în conștiința popoarelor de 
pretutindeni, să le mobilizeze la luptă 
pentru apărarea și consolidarea pă
cii.

în acest spirit, România socialistă, 
așa cum subliniază cu toată fermita
tea tovarășul Nicolae Ceaușescu. este 
hotărîtă să acționeze neabătut. îm
preună cu celelalte țări socialiste, cu 
toate forțele progresiste ale contem
poraneității, împotriva pregătirilor de 
război, pentru . oprirea cursei înarmă
rilor, pentru împlinirea idealurilor de 
pace, prosperitate și progres ale tu
turor popoarelor.

Dumitru ȚINU

JAMAICA

REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ ÎN PROBLEME 
ECONOMICE DE ACTUALITATE

KINGSTON 28 (Agerpres). — în 
capitala Jamaicăi și-a început joi lu
crările o reuniune cu caracter econo
mic, la care sînt prezenți șefii de stat 
sau de guvern a șapte state partici
pante la „dialogul Nord-Sud“. Parti
cipă președintele Venezuelej. Carlos 
Andi'es Perez, șeful de stat nigerian. 
Olusegun Obasanjo, cancelarul R.F.G., 
Helmut Schmidt, și primii miniștri ai 
Canadei — Pierre Elliott Trudeau. 
Norvegiei — Odvar Nordli. Austra
liei — Malcolm Fraser, și țăril-gazdă 
— Michael Manley. întrunirea are un 
caracter neoficial, urmînd să prileju- 

' iască un schimb de vederi asupra 
unor probleme ca energia, in contex
tul recentei majorări a preturilor la 
petrol decisă de țările O.P.E.C.. co
merțul internațional și proiectatul 
fond al O.N.U. pentru protejarea

Întruniri ale forurilor conducătoare 
din R. D. P. a Yemenului

ADEN 28 (Agerpres). — In cadrul 
primei reuniuni a Consiliului Su
prem al Poporului din Republica De
mocratică Populară a Yemenului, 
Abdul Fattah Ismail, secretar gene
ral al C.C. pi Partidului Socialist 
Yemenit, a fost reales în funcția de 
președinte al Prezidiului Consiliului 
Suprem. De asemenea. Aii Nasir Mu
hammad Hasani a fost numit pen
tru un nou mandat in funcția de 
prim-ministru.

★
La Aden a avut loc plenara C.C.

0 declarație a P.C. din Bangladesh privind
viitoarele alegeri parlamentare

DACCA 28 (Agerpres). — Partidul 
Comunist din Bangladesh va parti
cipa la alegerile parlamentare care 
vor avea loc la 12 februarie anul 
viitor — se arată într-o declarație 
a conducerii partidului dată publici
tății in capitala țării. Documentul 
subliniază că această hotărîre a fost 
luată ea urmare a suspendării tem
porare a legii marțiale. Guvernul a 
promis eliberarea deținuților politici 
și a afirmat că legea marțială va fi

Comunicatul comun af- 
gano-vietnamez, dat publicită
ții la încheierea vizitei în Afganistan 
,a lui Nguyen Duy Trinh, yicepremier 
și ministru al afacerilor externe al 
R.S. Vietnam, reafirmă atașamentul 
celor două țări față de politica de 
nealiniere și principiile Cartei O.N.U. 
în document se exprimă, de aseme
nea, sprijinul pentru lupta de elibe
rare națională și pentru lupta po
poarelor din Asia, Africa și America 
Latină împotriva imperialismului și 
colonialismului.

0 demisie semnificativă.
La Salisbury, și-a anunțat demisia 
din cadrul așa-zisului guvern bira- 
sial rhodesian ministrul de interne, 
Rollo Hayman. Odată cu aceasta, el 
și-a anunțat și retragerea din part i
dul minorității albe. Frontul rhode
sian. într-o declarație. Hayman și-a 
exprimat îndoiala in ceea ce privește 
„viabilitatea11 acordului dintre Ian 
Smith, șeful regimului, și cei cîțiva 
lideri de culoare. Ministrul de inter
ne este a cincea persoană care se 
retrage din pretinsul guvern de tran
ziție.

Generalizarea sistemului 
metric în Pakistan.In Pa- 
kistan se generalizează, de la 1 ia
nuarie 1979. sistemul metric de ma
suri si greutăți. De la aceeași dată, 
unitățile comerciale vor fi dotate cu 
noile utilaje pentru măsurat si cintă- 
rit. Prima măsură de trecere la siste
mul metric a fost adoptată în anul 
1976. cind s-a hotărît folosirea kilo
metrului ca măsură de distanță și a 
litrului la vinzarea benzinei in loc de 
galon.

Majorarea prețului unor 
ziare americane. Pretul editiei 
de duminică a ziarului „New York 
Times11 va fi majorat de la 75 la 85 
de cenți. începînd cu data de 7 ia
nuarie. în afara New Yorkului. prețul 
va fi insă de un dolar. Administrația

ITALIA

Un bilanț al
ROMA 28 (Agerpres). — Potrivit 

datelor oficiale publicate joi la 
Roma, Italia a cunoscut, in anul 
1978, acte teroriste soldate cu de 
două ori mai multe victime ome
nești decit în 1977. Anul acesta, au 
fost ucise 30 de persoane, față de 
15 anul trecut.

Anul 1978 a fost pentru Italia 
un adevărat „an al terorismului11, 
scrie, în legătură cu aceasta, agen
ția France Presse, ce a culminat 
cu asasinarea cunoscutului om po
litic Aldo Moro. Totodată. în țară 
s-au înregistrat în diferite regiuni 
2 300 de atentate, cu 900 mai multe 
decit în 1977. 

IORDANIA - Proiecte 
bogățiilor

AMMAN 28 (Agerpres). — Autori
tățile iordaniene au pus la punct 
proiectul de dezvoltare a țării în pe
rioada următoare, pe baza bogatelor 
zăcăminte de fosfați. Importanța a- 
cestei materii prime pentru Iordania 
este comparabilă cu cea a petrolului 
pentru statele vecine. Prin folosirea 
mai eficientă a minelor existente și 
prin darea in exploatare a unor noi 
zăcăminte, se preconizează ca în 1980 
principalele trei exploatări de la Ru- 
seifa. Al Hassa și Wadi al Abyad să 
realizeze în total o producție de apro
ximativ 5,5 milioane tone fosfat.

prețurilor materiilor prime exportata 
de țările în curs de dezvoltare.

★
TOKIO 28 (Agerpres). — Consiliul 

pentru cooperarea economică externă 
al Japoniei, condus de Shigeo Na
gano. președinte al Camerei de co
merț si industrie, a recomandat gu
vernului să sporească cota-parte a 
ajutorului pentru dezvoltare la 0,31 
la sută din produsul național brut 
(P.N.B.). Consiliul este de părere că 
suma acordată de Japonia în cadrul 
ajutorului destinat țarilor în curs de 
dezvoltare este mai mică în compa
rație cu cea oferită de alte țări mem
bre ale Comitetului de asistentă pen
tru dezvoltare al Organizației pentru 
cooperare economică și dezvoltare 
(O.E.C.D.). în anul fiscal 1977. pre
cizează agenția Kyodo, Japonia a 
oferit ca ajutor pentru dezvoltare 
doar 0,21 la sută din P.N.B.

al Partidului Socialist Yemenit con
sacrată analizării sarcinilor partidu
lui în domeniile politicii interne și 
externe, problemelor vieții interne de 
partid. Plenară a adoptat raportul 
Biroului Politic al C.C. al P.S.Y. pri
vind consolidarea partidului și creș
terea rolului său conducător în toa
te sferele de activitate. Plenara a a- 
doptat. de asemenea, programul de 
politică externă a guvernului și a 
dezbătut proiectul bugetului de stat 
pe anul 1979.

abrogată definitiv la prima sesiune 
a viitoarei Adunări Naționale — se 
arată in declarație.

Partidul Comunist din Bangladesh 
cheamă toace forțele democratice și 
patriotice din țară să ia parte la a- 
legerile parlamentare și consideră că 
răspunsul pozitiv dat de guvern ce
rerilor ce l-au fost adresate ar adu
ce. o contribuție însemnată pe calea 
spre democrație — se apreciază in 
declarație.

publicației a motivat creșterea prin 
sporirea costurilor de producție. O 
măsură similară a fost luată de 
ziarul „New York Daily News", al 
cărui exemplar de duminică va costa 
50 de cenți, fată de 35 de cenți pînă 
acum. Ambele publicații au reînceput 
să apară ia 6 noiembrie, după greva 
de aproape trei luni a lucrătorilor 
de la imprimerii.

Estimare demografică. 
Populația R.S.F. Iugoslavia va de
păși la sfirșitul acestui an numărul 
de. 22 000 000 locuitori — apreciază or
ganismele demografice ale acestei 
țări, citate de agenția Taniug. Anul 
1978 marchează o creștere de 193 000 de 
persoane, cu 7 000 mai puțin decit in 
anul precedent.

Criză prelungită. Pentru • 
face față crizei ce persistă in con
strucțiile navale, guvernul japonez a 
recomandat celor 40 de companii ni
pone ce activează in acest sector re
ducerea cu circa 40 la sută a volumu
lui operațiunilor, comparativ cu anii 
de virf 1973 și 1975.

Epava avionului de tip 
„DC-9", al companiei „Alitalia", 
care s-a prăbușit simbăta trecută în 
mare, provocind moartea a 108 dintre 
persoanele aflate la bordul aparatu- - 
lui. a fost găsită in largul portului 
Palermo. Carcasa avionului, cuprin- 
zind trupurile a 80 de victime, a fost 
reperată de plonjori ai marinei italie
ne la o adincime de circa 50 de metri. 
Au fost luate măsuri pentru efectua
rea operațiilor de scoatere la Supra
față â epavei aparatului.

în India ca urmare a grevei 
declanșate joi de peste o jumătate 
de milion de. funcționari de bancă, 
ce revendică majorarea salariilor, 
au fost suspendate operațiunile ban
care din intreaga țară.

Inundații în Indonezia. 
Mai multe localități din insula Su
matra, Indonezia, au fost inundate, 
lăsind peste 20 000 de persoane fără 
adăpost — au anunțat autoritățile 
locale. Mari pagube au fost provocate 
în special căilor de comunicații din 
zona orașului Jambi.

terorismului
Atentatele comise împotriva unor 

secții ale Partidului Comunist, 
Partidului Democrat-Creștin, a lo
cuințelor unor militanți politici și 
sindicali, ca și împotriva unor lo
caluri ale politiei au avut cea mai 
mare' răspindire în triunghiul in
dustria) din nordul țării: Milano — 
Torino — Genova. Grupările tero
riste. de asemenea, s-au înmulțit 
în 1978. Cea mai activă dintre ele 
a fost organizația teroristă autoin
titulată „Brigăzile roșii11, autoarea 
actului criminal căruia i-a căzut 
victimă Aldo Moro, : care a co
mis 30 de atentate intr-un an.

privind valorificarea 
naționale

Tot in 1980 se prevede ca exportu
rile de fosfat, care reprezintă în pre
zent jumătate din exportul Iordaniei, 
să aducă țării 100 000 000 dinari. A- 
ceasta se va realiza și pe seama unei 
intensificări a prelucrării fosfatului, 
in prezent exportat in cea mai mare 
parte sub formă brută sau supus unei 
prelucrări rudimentare. în acest scop 
se proiectează construirea unei fa
brici de îngrășăminte minerale, cu o 
capacitate de prelucrare de 1,5 mi
lioane tone de fosfat anual.
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