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Să răspundem prin fapte de vrednicie chemării insuflețitoare 

din Mesajul adresat întregului popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu

ANUL IV AL CINCINALULUI
un an al calității noi, superioare

în întreaga activitate economică
Cu optimismul și înerederea pe 

cart- le dobmdește un popor liber și 
;stăpîn deplin pe destinele sale, am 
pășit pragul unui nou an — 1979 ; un 
an al muncii și implinirilor, un an 
în care partidul ne cheamă- acțio
năm fără preget, cu întreaga forță 
a brațelor și minții noastre pentru a 
face ca România să înflorească tot 
mai puternic, să urce o nouă treaptă 
pe drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Avem incă proaspete în mintea 
noastră cuvintele calde. îndemnurile 
insuflețitoare adresate întregului po
por de secretarul general al partidu
lui nostru, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Me
sajul de Anul nou : „îmi exprim de
plina convingere că, prin munca 
eroică a intregului nostru popor, 
strins unit in jurul partidului, anul 
1979 va marea un nou și important 
pas inainte in dezvoltarea forțelor de 
producție, in ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a maselor, in 
întărirea independenței și suverani
tății patriei noastre socialiste".

Anul 1979 are o semnificație poli
tică și economică deosebită pentru 
întregul nostru popor. Este anul in 
care va avea loc forumul suprem al 
comuniștilor din România — Con
gresul al XII-lea al partidului, anul 
cind vom sărbători a 35-a aniversare 
a insurecției naționale armate anti
fasciste și antiiinperialiste. Este anul 
care, prin obiectivele pe care- le 
avem de realizat, constituie anul ho-

tăritor pentru îndeplinirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru îndeplinirea planului pe în
tregul cincinal.

Intrăm in noul an cu hotărirea 
fermă de a munci fără preget, cu 
dăruire și abnegație pentru a asigu
ra progresul tot mai susținut al eco

front al autodepășirii la scară națio
nală. în toate, in absolut toate capito
lele sale planul național unic de dez
voltare economico-socială a Români
ei pe 1979 prevede creșteri substanți
ale. Iată cîteva repere ale muncii în
tregului nostru popor de-a lungul a- 
cestui an : producția industrială va 
crește cu 11,3 la sută, valoarea pro-

„Sarcina centrală în acest an este ridicarea 
la un nivel tot mai înalt a activității economico- 
sociale, realizarea unei calități noi, superioare 
în întreaga operă de construcție socialistă".

NICOLAE CEAUȘESCU

nomiei naționale, pentru a spori mai 
accentuat venitul național și avuția 
societății, cu convingerea nestrămu
tată că așa și numai așa, prin mun
ca noastră tot mai rodnică, mai efi
cientă. putem da certitudine infăp- 
tuirii integrale a programului de 
creștere a bunăstării noastre in ac
tualul cincinal.

Cel de-al patrulea an al cincinalu • 
lui este deci anul in care cu toții

■ smtem chemați să ne măsurăm forța 
și capacitatea -.noastră in . giganticul r

ducției nete — cu 11,5 la sută, pro
ducția agricolă — cu 5,1—5,6 la sută, 
investițiile — cu 9,1 la sută, comer
țul exterior cu 16,6 la sută, venitul 
național — cu 8,8 la sută. Sînt cifre 
care întruchipează consecventa rit
murilor înalte de dezvoltare econo
mică a tării noastre, cifre care, in
tr-o lume bintuită de fenomene de 
criză economică, pun încă o dată in ■ 
lumină hotărirea cu care întregul 
nostru popor este angajat să înfăp
tuiască peabătu,t programele, de eres-

tării.tere economică mai rapidă a ___
stabilite de partid. Știm bine că cu 
cît vor fi mai mari succesele obți
nute in dezvoltarea industriei, agri
culturii. științei. învățâmintului. cu 
atit mai puternică va fi patria noas
tră, cu atit mai mari vor fi progre
sele pe calea ridicării bunăstării po
porului, cu atit mai mult va crește 
prestigiul internațional al României 
socialiste.

Avem de înfăptuit In acest an ho- 
tăritor al cincinalului obiective și 
sarcini complexe, care asigură dez
voltarea susținută și echilibrată a 
economiei naționale. in condițiile 
desfășurării largi a bătăliei pentru o 
calitate nouă, superioară in toate sec
toarele producției materiale. Practic, 
întreaga concepție a planului pe 
acest an este axată pe aplicarea 
orientării fundamentale a Conferinței 
Naționale a partidului cu privire la 
accentuarea laturilor calitative ale în
tregii activități economice — obiectiv 
central, esențial al tuturor oameni
lor muncii, al întregului popor.

în acest sens, se cuvine subliniat 
că prin întreaga sa construcție, pla
nul pe 1979 se integrează organic in 
ansamblul de măsuri privind aplica
rea generalizată, incă din primele zile 
ale anului, a noului mecanism eco- 
nomico-financiar. Cum se știe, ih 
unele sectoare ale economiei aplica
rea noilor măsuri de perfecționare a
(Cșmîiniiare in tpag. a -a»

Ieri, 3 ianuarie, prima zl de muncă din anul 197S la întreprinderea „Automatica" din Capitală. Se lucrează intens 
la finalizarea unor instalații pentru Combinatul petrocli. mic din Borzești, întreprinderea „Progresul" din Brăila Și 

pentru export, in fotografie : o echipă montind piesele unor pupitre de comandă
Foto: E. Dichiseann

FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

LA CEA DE-A DOUA EDIȚIE

NESECAT ȘI VIGUROS IZVOR DE CREAȚIE
A POPORULUI

Manifestare educativă, politico- 
ideologică, cultural-artistică, de crea
ție și interpretare, de o complexitate 
fără precedent. Festivalul național 
„Cîntarea României" face parte inte
grantă din activitățile spirituale des
tinate să înfăptuiască prevederile 
Programului de măsuri pentru apli
carea hotărîrilor Congresului al XI- 
lea și ale Congresului educației poli
tice și culturii socialiste în domeniul 
muncii ideologice și cultural-educa
tive. Așa cum a fost definit de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, festivalul re
prezintă o manifestare a. muncii și a 
creației libere a poporului nostru, 
stăpîn pe destinele sale, care făurește 
in mod conștient societatea socialistă 
și comunistă.

Avind drept punct de plecare aceste 
înalte răspunderi educative, cea de-a 
doua ediție a festivalului și-a propus 
să amplifice rezultatele bune mar
cate de întiia sa ediție, ‘ să elimine in 
cit. mai mare măsură neajunsurile 
manifestate. Acum, după încheierea 
etapei de masă, se poate aprecia că 

. festivalul a continuat cu siicces ae- 
multilaterală a■ tihnea de educație

.»,',masț?.lor Jargi. de oamenh ai muncii.

a stimulat în mai mare măsură crea
ția tehnico-științifică și artistică a 
acestora, a îmbogățit conținutul de 
idei al manifestărilor prezentate.

In domeniul activității cultural- 
educative de masă s-a acționat, atit 
Ia nivel central, cit si la nivelul ju
dețelor și localităților, pentru inte
grarea muncii educative in ansamblul 
preocupărilor organelor și organiza
țiilor de partid privind dezbaterea și 
soluționarea problemelor concrete cu 
care se confruntă fiecare colectivita
te. S-a acționat pentru traducerea în 
fapt a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind creșterea spiritului 
de răspundere politică, a exigenței 
ideologice, transformarea așezămin
telor culturale și a instituțiilor de în- 
vățămînt în adevărate instituții de 
educație comunistă a maselor. în în
treprinderi și instituții, în case de 
cultură, cluburi muncitorești, cămine 
culturale, in stațiuni de odihnă și 
locuri de agrement, la nivelul jude
țelor s-au organizat ample manifes
tări cultural-educative („Memoria Ar
geșului". ..Comorile Albei", „Ponti
ca", „Silvania-Sălaj". „Luna culturii 
tulcene", „Primăvara arădeană", „Pri
măvara culturală bucureșteană") căr.ă 
au contribuit la popularizarea. în rin
dul maselor a marilor transformări 
ale anilor noștri, a succeselor înre
gistrate sub conducerea partidului pe 
drumul edificării societății socialiste.

Un loc distinct in activitatea așe
zămintelor culturale îl ocupă educa
ția materialist-științifică. la care își 
aduc contribuția brigăzile științifice 
din institute de cercetări, de învătă- 
mint superior și din licee, lectoratele 
de educație materialist-științifică în 
comune, unități economice și mili
tare, cercurile de educație materia
list-științifică pentru tineret.

O contribuție importantă la educa
ția politico-ideologică a maselor o 
aduc și universitățile cultural-științi- 
fice. în actualul an de invățămmt 
există 2 503 asemenea instituții, cu 
circa 650 000 cursanți. în prezent 
funcționează universități cultural- 
științifice in toate localitățile urbane 
si in 83 la sută din localitățile rurale,

la ale căror activități educative un 
sprijin prețios, amplu și diversificat, 
este acordat de oamenii de cultură și 
știință, de membrii uniunilor de crea
ție.

O latură distinctă a festivalului O 
constituie acțiunea pentru stimularea 
participării maselor la creația științi
fică și tehnică, dezvoltarea mișcării 
de invenții și inovații. A crescut nu
mărul cercurilor tehnico-aplicative, 
al cercurilor de creație tehnico-știin- 
țifică din casele de cultură și clubu
rile muncitorești. în toate întreprin
derile s-au întocmit programe de 
creație, s-a stimulat participarea in
dividuală și colectivă pentru moder
nizarea producției, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, asimilarea 
unor produse noi. Pentru anul 1978 
au fost selecționate și incluse in pro
gramele de creație tehnico-științifică 
51 200 teme, la această acțiune parti- 
cipind peste 800 000 oameni ai mun
cii. în acest context, merită să fie 
relevată și contribuția adusă de ca
sele tehnicii, punctele de informare 
și documentare tehnică inființațe in 
majoritatea caselor de cultură și clu
burilor muncitorești, ca și ..politeh- 
nicile muncitorești" organizate in ma
rtie unități, economice și platforme 
industriale, frecventate in anul de 
învățămint 1977—1978 de circa 21 000 
tineri.

în domeniul creației artistice s-a 
acționat în direcția cunoașterii mai 
temeinice de către oamenii de litera
tură și artă a vieții și muncii po
porului, pentru dobindirea unei bo
gate experiențe sociale prin partici
parea nemijlocită a creatorilor la ac
tivitatea socială, prin contacte strînse 
cu masele largi de oameni ai muncii. 
Un rol hotărîtor în orientarea și ridi
carea pe noi trepte a activității de 
creație l-au avut îndrumările și indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în cadrul intîlnirii cu membri ai con-

CRONICA LUNII DECEMBRIE

Aurel DUCA
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste

(Continuare in pag. a IV-a)

întinerește orașul de la poalele muntelui Pietricica : municipiul Piatra Neamț
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din livada bistrițeană. 
din această dăruire a 
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doi 
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Aici se producea 
echivalent cu tăierea, 
curmezișul noii 
vechi nu-s bune, 
decît pe un pom

un an de 
în istoria 

națională, ne 
cadintre po- 

reali zarea 
Și

poartă tricolorul
României, știu și simt 
cu toate fibrele firii, 
că sint la noi. la mine 
acasă. Fiecare
are o grădină și. sen
timental cum sint eu, 
trebuie zilnic să mă 
ducă pașii mei prin 
grădina casei mele

La mine

de 
a- 
de 
ca

rele de Jelna (Bistrița-Năsăud) ajunseseră pină 
edete de cinema". Umpleau ecranul de colori, le 
ai aromele parcă și in sala de cinema... Soiuri 
ireau o adevărată performanță a naturii bistri- 
Ideea inginerului Ion Ciotmonda. șeful fermei 

■ole de la I.A.S. Jelna, de a dubla densitatea pa
ce produc asemenea minuni — de la 200 la 400 

■tar — a fost unanim îmbrățișată. Dar, după pri- 
od al noilor pomi, o altă idee a inginerului a 

nedumeriri : „Merii trebuie realtoiți. Soiurile 
an și golden sint mult superioare". „Bine-bine, 
spus mulți, dar cum să tai un pom care rodește

iea mindrețe de fructe ?“ 
i : pentru unii, altoitul era 
> aceștia se puneau de-a 
Imeni n-a spus că soiurile 
r mat bun nu poate crește 
oar n-o să mă apuc să altoiesc pe... papură.
I. din cei 15 000 de meri al fermei a realtoit 
Care au rodit de mai mare dragul. In ce pri- 
itura economică a acestei realtoiri, spunem doar 
a a încheiat anul trecut cu un beneficiu de 300 000 
i de 86 000, cit era planificat. Rezultate care ne-au 
at să aflăm mai rltulte de la autorul ideii, l-am 
urmă cu destulă greutate, cu ajutorul locțiito- 

iu, Ioan Moldovan, student la horticultura, sec- 
.frecvență.
fermei ni-i prezintă astfel pe cei 30 de oameni 

•crează permanent aici : „Fiecare are in grijă 
sute de pomi. La nevoie, toți sint și tractoriști 
d cu «studentul? aici de față, și terminind cu 
ilos, șef de echipă. Cind Balos, de pildă, a venit 
i trebuit să-i scot din cap ideea că altoitul ar fi 
lucru cu tăiatul copacului. Da, aici învățăm cu 
ind Ion Virva se apuca să curețe pomii, ii 
ca pe niște pari ; ori moțoganul Vasile Salanță, 
linar. prețuia pomul numai după grosimea tul- 
sau tractoristul Dănilă Bambor, care opintea 
Jugului in rădăcina mărului și atunci cind îl
i la răspundere se uita încotro să-și ia zborul". 
c să readuc discuția „la temă", adică la real- 
nerilor.
ii tocmai de asta și vorbeam. Realtoirea am 
-o cu oamenii și cu creta tocită seara, pe tablă, 
nenii au prins repede pasiunea altoiului...
sorbiți aromele merelor 

uitați că ele s-au ivit și 
omeni devotați profesiunii

A trecut încă un an 
și a venit altul. Pentru 
noi, prilej de bilanțuri 
rodnice de mari înfăp
tuiri și de planuri lu
minoase care ne mobi
lizează și dau un sens 
inalt existenței noas
tre istorice. Trecerea 
anilor pe apele irever
sibile ale timpului iscă, 
firește, nostalgii obli- 
gindu-ne să scandăm 
cu poetul Odelor și al 
Epodelor : Eheu fuga- 
ces. Postume Postume 
labuntur ani... ori cu 
stihuitorul popular de 
ia noi care, cunoscind, 
parcă, versurile stră
bunului latin, zicea in
tr-o dulce limbă i-omâ- 
nească : „Și se duc 
anii ca apa..." sau 
„Trece vremea trec și 
eu / imbătrînesc și-mi 
pare rău...“.

Trec anii, se duc și 
se fac istorie, 
să fim mîndri 
bucuroși că 
care s-a scurs .. 
uniți, cum am fost în 
întreaga noastră isto
rie, am fost harnici 
și am obținut succese 
in dezvoltarea econo
miei, ne-am adus o 
contribuție substanți
ală la cauza păcii și a 
înțelegerii 
poare, la 
destinderii 
mării în 
lume.

Pentru noi

dar nu zadarnic fiind
că, ducindu-se, se fac 
istorie, cultură și civi
lizație, se sedimentea
ză in creații durabile 
prin care toți cei ce 
muncesc Înving vre
melnicia și se inte
grează eternității.

Iată sursele optimis
mului nostru istoric,

însemnări de
Ion Dodu BĂLAN

iată și izvoarele pururi 
vii ale încrederii* în 
viață, în viitor. în noi 
înșine, in forțele pro
prii, cu care durăm 
o civilizație socialistă, 
modernă, capabilă să 
ne așeze în rindul po
poarelor avansate ale 
lumii contemporane, să 
contribuie la perpetua 
creștere a nivelului de 
trai material și spi
ritual al întregului 
popor.

Anul acesta, anul 
Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist 
Român, 
răscruce 
noastră 
găsește mai uniți 
oricind, mai hotăriți să 
muncim cu abnegație 
și insuflețitor patrio
tism, pentru înfăptui
rea societății socialiste

multilateral dezvoltate, 
pentru prosperitatea 
națiunii noastre, pen
tru toți fiii ei, ro
mâni, maghiari, ger
mani. sirbi și de alte 
naționalități, care sub 
conducerea partidului, 
a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. muncesc e- 
roic și luptă cu hotă- 
rire pentru înflori
rea patriei lor comu
ne, România socialistă. 
Ce-i mai frumos 
mai omenesc 
focul faptelor 
făurești destinul, 
ți-1 legi organic de is
toria patriei și a po
porului tău ? Pentru a 
ne sustrage vremelni
ciei, știm că sintem 
datori să nu lăsăm să 
treacă nici o zi in care 
să nu participăm la 
construirea viitorului 
patriei, la fericirea po
porului căruia ii apar
ținem. Trebuie să știm 
că timpul devoră, dar 
și construiește. Totul e 
să știi să ți-1 faci aliat. 
„Ceea ce 
izbutește 
— scria 
reușește 
mea". Dar 
mea lăsată 
sorții, ci aceea în 
ne implicăm rațiunea 
noastră. Este ceea ce

de peretele 
sau se pierde 
peste luciul 
al Dunării, 

de 
rit- 

la
Ba-

însemnări de
Nikolaus 

BERWANGER

rațiunea nu 
să obțină 
Seneca — 

adesea 
nu 
in

Nu știu de ce. dar 
asa sint eu. cind glasul 
roților, de tren se răs- 
fringe 
muntelui 
dănțuind 
argintiu
cind aceste bătăi 
fier și otel atit de 
mate mă poartă 
poarta de sus a
natului, mă cuprinde 
acel sentiment, straniu, 
dar ațit de dorit, de 
nerăbdare si neliniște. 
Știu că am călătorit 
printre prieteni și mă 
întorc printre prieteni. 
Dar parcă în Banatul 
meu acea bucată 
pămînt românesc 
coperită de legende 
aur si doine adinei
fintinile și izvoarele, 
respirația zilei scălda
tă in soare sau tresă
rirea bobului de griu 
sub plapuma de nea 
intră în rezonantă 
propriile 
inimi...

Oriunde
acest minunat 
mîngîiat de valul Eu- 
xinului, îmbrățișat de 
murmurul Danubiului. 
înstelat de ctitoriile si 
cetățile Moldovei și 
Munteniei, lingă mi
reasma piinii din Ar
deal coaptă sub dan
gătul Catedralei Reîn
tregirii. toate înmă
nuncheate în singula
rul cuvînt patrie care

mari. întotdeauna des
chisă pentru oaspeți, 
prin grădina sufletu
lui meu : Banatul.

Banatul — acest 
cuvint cu trei voca
le albe — si implicit 
prin el patria întreagă, 
este substratul fertil 
al inspirației mele de 
poet. Cintul meu ..din 
patru inimi" il dedic, 
oriunde și oricind. a- 
cestor trei vocale 
albe îngemănate cu 
patru consoane dura
bile si semețe, acestei 

„ cimpii din vest unde 
fiecare brazdă îsi spu
ne povestea cu oameni 
drepți la cuget și la 
cuvint. unde sămînta 
rodește îndoit de do
rul soarelui si al cio- 
cîrliei. de dorul vîntu- 

, Iui legănător spre îm
plinirea unui destin al

belșugului si omeniei. 
Cea mai frumoasă 
floare in grădina mea. 
străvechiul nufăr ri
dicat din mlaștini si 
bălti prin voința noas
tră comună spre liber
tate si neatîrnare. Ti
mișoara. este denumi
tă de cărturari acade
mia spiritului si 
teniei. Acestor 
frați buni le-am 
turat și iubirea :
rea de patrie, a slove
lor rostite intru ..bună 
dimineață", a faptelor 
si implinirilor noastre 
sub zodia
creatoare si insgifleti- 
toare din 
României noastre.

Acum, la inceputul 
noului an. punem in 
talgere năzuințele si 
realizările noastre. Nu 
este o simplă inventa
riere a creației noas
tre. ci un scurt mo
ment de evaluare a 
recoltei. Și talgerul cu 
darurile noastre către 
acest pămînt se încli
nă atit de adine, săru- 
tind glia, 
mislit fiii, 
cu inima, 
cugetul au
ceste daruri să fie cit 
mai multe si nepieri
toare. Talgerul se în
clină atit de adine și 
parcă aud acel simplu 
si singular cuvînt vi- 
brînd cu trei vocale 
albe...

Din primele zile 
succese deosebite

Din județul Timiș primim ves
tea că, in primele trei zile ale 
anului, petroliștii au înscris în 
graficele de producție, peste 
prevederile de plan, mai mult de 
50 tone țiței și 10 000 mc gaze 
utilizabile. La rindul lor, cera- 
miștii din Jimbolia și Lugoj au 
livrat suplimentar 50 000 blocuri 
de zidărie și corpuri ceramice, 
aproape 10 000 țigle. 1 000 mp 
plăci de faianță și alte materia
le de construcții.

Siderurgiștii de la Hunedoara 
și Călan au elaborat, de la 1 la 
3 ianuarie, o cantitate suplimen
tară de fontă lichidă echivalentă 
cu metalul necesar fabricării a 
100 de tractoare. Topitorii de la 
noua oțelărie electrică a Com
binatului siderurgic 
au produs în primele zile 
anului cu 6 
oțel aliat și 
prevăzut.

Anul 1979
județul Botoșani o nouă treaptă 
pe calea dezvoltării și înfloririi 
socialiste a acestei zone a țării. 
Creșterea producției nete indus- . 
triale cu circa 55 la sută, de 
pildă, asigură nu numai un salt 
imnortant spre atingerea cotei 
de 10 miliarde lei producție in
dustrială. pină la sfîrșițul cinci
nalului. ci și noi mutații pe pla
nul ridicării calității întregii ac
tivități in toate domeniile. Ast
fel, industria constructoare de 
mașini va cunoaște un ritm de 
dezvoltare a producției de 62 la 
sută, iar producția bunurilor de 
consum alimentare va înregistra 
o creștere de 57 la sută, cea a . 
industriei textile și de confec
ții de 28 la sută, a industriei 
de sticlărie și porțelan de 25 la 
sută, iar cea a industriei de mo
bilă de 38 la sută.
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Moș Gerilă... 
siderurgist

ln speranța că probabil 
copiii siderurgiștilor gălățeni nu 
vor citi aceste rînduri, desconspi- 
răm o taină : Gheorghe Majaru, 
macaragiu pe platforma combi
natului siderurgic, a interpretat, 
anul trecut, pentru a 8-a oară 
rolul lui Moș Gerilă. Om cu 33 
de ani de meserie și 30 de ani 
activitate culturală, Gh. M. a 
primit cu plăcere să joace și ro
lul cunoscutului și mult aștepta
tului personaj. L-am văzut la 
clubul Combinatului siderurgic 
din Galați, discutind cu copiii 
siderurgiștilor, impărțindu-le 
daruri. Prin miinile sale au tre
cut peste 1 000 de pungi cu sur
prize pentru tot atiția copii ai 
oamenilor muncii. Drept recom
pensă ii oferim și noi in dar lui... 
Moș Gerilă : un călduros „La 
mulți ani!“.

Noi si natura i
In județul Iași sint zece re

zervații naturale, declarate mo
numente ale naturii : rezervația 
complexă, in care se vede și un 
fund de mare sarmatică, „fine- 
țele seculare" de la Valea lui 
David, „sărăturile" din Valea 
Ilenii, „Covoarele floristice" din 
Valea Lungă, de la Galata și 
Cătălina-Cotnari, precum și re
zervațiile forestiere de la Roș- 
cani, Uricani, Humosu și Poeni, 
cu cei peste 300 de arbori multi
seculari. Rezervațiile forestiere, 
intre care cele de la Cornești, 
Rediu-Aroneanu, Strunga-He- 
leștieni au' fost populate și au 
un bogat fond cinegetic : că
prioare, cerbi lopătari, fazani 
etc. In sprijinul ocrotirii acestei 
faune, lucrătorii silvici șl mem
brii A.J.V.P.S. au pregătit pen
tru hrană in timpul iernii 120 
tone de fînuri de lucernă și tri
foi, 120 tone de frunzare, însem
nate cantități de castane, ghin
dă, gozuri.

E un exemplu bun de urmat 
pentru toți oamenii care iubesc 
și ocrotesc natura.

10 ani pe 
mările lumii
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De curind, mineralierul „Pe
troșani", de 12 500 tdw, „navă 
cap de serie", a împlinit 10 ani 
de cind colindă mările și ocea
nele lumii., A fost construită la 
Șantierul naval din Galați și tot 
aici, in portul gălățean, am re- 
întilnit-o cu citeva zile in urmă. 
Comandantul, Petre Laslo, ne-a 
povestit despre drumurile de 
apă ale navei, drumuri întinse 
de la porturile Norvegiei la 
Buenos Aires sau in Africa. In 
acest 
mari 
fier, 
bauxită . . .
bucuria constructorilor gălățeni, 
aflăm că agregatele navei se 
comportă bine.

lntrucit nava, in aceste prime 
zile ale anului, plutește pe Me- 
diterana, si le urăm din țară, 
in numele nostru și al familiilor 
lor, un „La mulți ani !“. Sănă
tate, fericire și mare lină I

Canarii 
de... aur

Zilele trecute s-a desfășurat 
în București concursul republi
can de pisări exotice cintătoare 
și de decor — ediția 1978. Pre
miul I și Medalia de aur a a- 
cestui concurs le-au cucerit trei 
canari prezentați de Petre Stoi-

timp, nava a adus țării 
cantități de minereu de 
de mangan, sulf, fosfați, 

etc. După 10 ani, spre
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ca din Rm. Vilcea, care și-au 
etalat atit frumusețea coloristl- 
că, cit și trilurile deosebit de in- 
cintătoare. De dltfel, unul dintre 
el, un canar de culoarea opalu
lui, a ciștigat aceleași trofee și 
la ediția de anul trecut a con
cursului. Fotoreporterul din Rm. 
Vilcea, Lică Popa, i-a surprins 
pe premianți in plină „activi
tate".

„Newton" 
din Satu 
Mare

Scriam, in urmă cu mai
de doi ani, tot la această rubrică 
despre lunetele confecționate de 
profesorul de fizică Eugen Kon- 
dra, împreună cu elevii săi de 
la Liceul de filologie și istorie 
din Satu Mare. Precizam că, pri
vită prin aceste lunete, Luna 
era mărită și apropiată de Pă- 
mint de 20 de ori. „De ce nu am 
aduce Luna, alte planete și mai 
aproape 7“ — și-a zis profesorul, 
încurajat de primele succese ale 
cercului de astronomie pe care 
il conduce. Și, iată, de curind, 
acest vis... astronomic a fost im- 
plinit. Pasionatul profesor, îm
preună cu elevii și chiar cu pă
rinți ai acestora au construit 
un telescop pe care l-au denu
mit „Newton" și tare apropie 
„cerul" de... 200 de ori. Pentru 
amatorii dornici să construiască 
telescoape similare, profesorul 
EK. le indică sursa după care 
s-a ghidat și el : „Cerul — o 
carte pentru toți" de Matei Ale- 
xescu.

Rubrică realizată da
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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MUNCA Șl VIAJA DE FIECARE II
in scrisorile trimise redacției

Sînt sute și sute de scrisori trimise ziarului de co
respondenți voluntari și cititori — oameni ai muncii 
din intreg cuprinsul țării. Ei comunică cu vibrație fi
rească marile lor bucurii, tot ceea ce-i preocupă in 
munca și viața de toate zilele ; înfățișează impresio
nantul tablou al dezvoltării localităților, întreprinderi
lor și marilor combinate, al vieții tot mai prospere a 
oamenilor muncii ; scriu cuvinte fie laudă la adresa 
adevăraților eroi ai construcției socialiste, vestejesc 
stări de lucruri necorespunzătoare, 
îmbunătățire a muncii.

fac propuneri de

Lectura acestor scrisori dimensionează adevărata 
biografie a vieții și muncii la scară socială, din care 
desprindem sentimentul datoriei împlinite, al realizării 
și depășirii sarcinilor ce le-au revenit in cel de-al treilea 
an al cincinalului, încrederea în viitorul lor luminos 
și al patriei noastre, hotărîrea de a face totul pentru 
a înfăptui neabătut politica partidului, de a urma cu 
gindul și cu fapta pilda conducătorului iubit al parti
dului și țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

rurgiștii le-au făcut in dar. prin 
muncă patriotică, o nouă și moder
nă popicărie. Dar timpul lor liber, 
siderurgiștii noștri și familiile lor 
și-l împart și la activitățile cultu
rale desfășurate în frumoasa casă 
de cultură, unde numai la faza o- 
rășenească a Festivalului național 
„Cîntarea României" peste 400 ar
tiști amatori — oțelari, laminatori, 
lăcătuși, electricieni și membrii lor

Mă număr printre numeroșii oa
meni ai muncii hunedoreni — 
lși începe corespondența loan Cin- 
da, laminator-șef, schimbul B, 
laminorul 800 mm C. S. Hunedoara. 
Mai departe înșiruie telegrafic — se 

.simte graba anului care bate la 
porți — citeva din împlinirile hu- 
nedorenilor : angajamentul anual 
reînnoit s-a înfăptuit încă la 
începutul lunii decembrie, producîn- 
du-se mai mult de 6 000 tone la
minate finite peste prevederi ; în 
aceste 6 000 tone, procentul de oțe
luri aliate și înalt aliate depășește 
81,5 la sută ; productivitatea muncii 
Pe lucrător a fost mai mare cu 0,5 
la sută față de indicele planificat ; 
s-au realizat economii de 300 000 
metri cubi de gaz metan... Acum 
sîntem pregătiți să pășim ’în noul 
an cu hotărîrea fermă de a mate
rializa exemplar importantele în
datoriri ce ne revin pentru 
1979.

Ultima scrisoare din anul 
trimisă „Scinteii" de vechiul 
tru corespondent voluntar 
gil Tarla, care trăiește în orașul 
cu nume de uzină — Oțelul Roșu. 
Ce ne spune tovarășul Tarla ? De 
data aceasta, el stăruie asupra 
acelor fapte care au intrat în viața 
noastră de toate zilele. Astfel, da
torită rezultatelor în producție ale 
siderurgiștilor noștri — spune el 
cu temei — zestrea social-edilitară 
a orașului a cunoscut noi împliniri 
în anul 1978. Copiii siderurgiștilor 
sînt beneficiarii unei moderne cre- 
șe-grădinițe cu 120 de locuri, iar 
pentru tinerii întreprinderii „O- 
țelul roșu" s-au dat in folo
sință trei blocuri cu garsoniere, 
totalizind aproape 1 000 de locuri. 
$i zestrea comercială a orașului de 
pe Bistra va cunoaște schimbări și 
modernizări prin darea în folosință 
peste puțin timp a unui nou bloc de 
locuințe, avînd la parter spații co
merciale, care aproape le vor dubla 
pe cele existente. Frumusețea ora
șului, a centrului său civic va fi 
întregită de moderna clădire des
tinată poștei și telefoanelor, care va 
permite ca în anul 1979 orașul să 
fie conectat la rețeaua automată in
terurbană. Familiilor noastre le va 
fi pus la dispoziție și un nou spital, 
a cărui construcție a început în 
1978, alături de actuala policli
nică construită cu numai cîțiva ani 
în urmă. Iubitorilor de sport, side-

vată cu deosebire în scrisoarea co
respondentului voluntar Szabo Zol- 
tan, maistru la secția de galvaniza
re a întreprinderii de aparataj e- 
lectric auto și motoare electrice din 
Sfîntu Gheorghe. El dă chiar și un 
titlu rîndurilor trimise ziarului : 
„Unitatea și frăția, munca plină de 
abnegație — cheia succeselor noas
tre". Este destul să amintim 
că în cinci ani s-a realizat creș-

Spicuiri din ultima poștă 
a anului de curind încheiat

anul
1978
nos-
Vir-

de familie — au omagiat prin ver
suri, montaje literare, dansuri' ro
mânești și germane, muzică tînă- 
ră și populară, prin pelicula fil
melor cinecluburilor din oraș său 
a cercurilor foto, noile împliniri ale 
anului 1978.

Așadar, o scrisoare despre bucu
riile pe care le trăiesc oamenii de 
azi, reflex firesc al muncii lor dă
ruite patriei socialiste.

Corespondentul nostru 
Traian Barbălată 
ne încunoștintează 
cineclubului de pe lîngă 
cultură a municipiului 
lizat filmul documentar

din 
că

voluntar 
Giurgiu 

membrii 
casa de 

au rea- 
.,Pro

gres. civilizație și... risipă". După 
ce filmul a fost vizionat m 
sala mare de spectacole a casei de 
cultură, s-a încins o amplă dezba
tere pe tema bunei gospodăriri a 
energiei electrice, combustibilului și 
materialelor. în aceeași ordine de 
idei, Pompiliu Comșa din Sulina, 
județul Tulcea, ne informează : la 
casa orășenească de cultură s-a 
deschis o expoziție a creatorilor de 
literatură — membri ai celor două 
cenacluri din localitate : „Jean 
Bart" și „Pescărușul".

...Secvențe din viața spirituală a 
constructorilor socialismului, păr
tași egali la edificarea materială și 
spirituală a orînduirii noastre.

Unitatea de nezdruncinat a 
turor oamenilor muncii din 
tria noastră, indiferent de
tlonalltate. înfrățiți în muncă și 
in viața de toate zilele, este rele-

terea de patru ori a producției față 
de nivelul primului an, prin creș
terea anuală a productivității mun
cii cu peste 20 la sută, iar de la cele 
36 repere realizate la sfîrșitul pri
mului an, astăzi întreprinderea 
noastră execută peste 200 de arti
cole destinate producției de auto
vehicule. frigidere, mașini agricole 
și mașini-unelte, piese pentru in
stalațiile de televiziune industrială 
etc. La 23 decembrie am îndeplinit 
prevederile planului pe 1978.

întîmpinăm cu optimism anul 
1979. încrederea noastră se bazea
ză pe entuziasmul, pe forța de cre
ație, elanul tineresc al colectivului 
— cu o medie de vîrstă de numai 
25 de ani — colectiv în care români 
și maghiari vorbesc o singură lim
bă, limba muncii, cea a luptei pen
tru autodepășire, pentru promova
rea fermă a tehnologiilor moderne, 
a asigurării unui grad superior de 
valorificare a materiilor 
materialelor.

Preocupările cotidiene 
nilor, succesele dobîndite 
ca

prime și

ale săte
ni mun
ca ur-

mare, viața tot mai bună pe care 
o duc, gînduri de viitor pentru dez
voltarea economică și socială a co
munelor sînt relatate in zeci de 
scrisori sosite in ultima zi a anului 
1978 la redacție. De politica științi
fică a partidului și statului nostru și 
grija deosebită a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la înflorirea 
multilaterală a tuturor localităților, 
beneficiază și locuitorii comunei 
Murgeni din județul Vaslui, spune 
în scrisoarea sa Aurel Țuiu, țăran 
cooperator, deputat în conșiliul 
popular comunal. Localității noas
tre, cu oameni harnici și gospodari, 
i s-au alocat în fiecare an impor
tante fonduri in vederea dezvoltă
rii ei. în anii actualului cincinal, 
pe harta Murgenilor au apărut și 
continuă să apară noi obiective 
care „grăbesc" apropierea condi
țiilor de viață economică și socială 
a satului
Realizăm anual o 
dustrială 
lei, producție ce va 
de 4 ori mai mare. Noi. cetățenii, 
participăm prin muncă patriotică la 
realizarea obiectivelor industriale 
și sociale. Avem, in același timp, de 
construit peste 300 de apartamente 
și unele obiective so"iai-culturale, 
de lărgit rețeaua prestărilor de ser
vicii pentru populație.

Constantin Dascălu, corespon
dentul nostru voluntar care lucrea
ză la Trustul I.A.S. Dolj, este mai 
zgîrcit la vorbe. El afirmă că, in 
fața faptelor, acestea sînt de pri
sos. De aceea, scrisoarea sa este 
clădită pe date și fapte concrete.

Situată în partea de sud-est, la 
20 de kilometri de Craiova, comu
na Leu, cu oameni muncitori și gos
podari, are 2 464 de familii — pre
cizează el. în ultimii ani s-au con
struit aici 160 de case noi. S-au 
cumpărat 1 372 garnituri de mobi
lă nouă, în valoare de 9 milioane 
lei. în prezent, în casele oamenilor 
sînt peste 1 500 televizoare și mai 
bine de 1 000 aparate de radio. în 
comuna Leu s-au construit multe. 
El afirmă apoi, ca un „fapt di
vers", că „peste 120 de cetățeni din 
comună și-au cumpărat mașini 
mici (adică autoturisme), că va
loarea prestărilor de servicii în 1978 
a fost de 673 000 lei, îar volumul 
desfacerilor de mărfuri de 18 mili
oane lei".

de cele

de circa

de la oraș, 
producție in-
100 milioane 

fi în anul 1980

La Predeal, iarna

Pentru vacanțele anului 1979

tu- 
pa- 
na-

lor pe ogoare și,
Rînduri către redacție. Scrisori către „Scinteia". Din cele 200 de 

corespondențe sosite intr-o zi la redacția noastră am ales doar citeva. 
Citeva, în care oameni de diverse profesii și-au așternut gindurlle lor. 
Gindurile lor la sfirșlt de an, in prag de an nou. Din acestea 
răzbate satisfacția tonică a omului de azi pentru rezultatele eforturilor 
sale consacrate înfăptuirii exemplare a politicii partidului. Politică de 
propășire a patriei socialiste, politica făuririi fericirii tuturor celor ce 
muncesc și edifică socialismul multilateral dezvoltat pe pămintul pa
triei.
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După cum ne informează condu
cerea I.T.H.R., vilele de la Predeal. 
Bușteni, Sinaia, Borsec, Tușnad, 
Păltiniș sînt gazde ospitaliere pen
tru vacanțe de cel puțin șase zile, 
începînd cu data de 10 ianuarie 
1979. La Bușteni, bunăoară. Bucegii 
își etalează splendorile binecunos
cute. Amatorilor de schi le stau la 
dispoziție pîrtia „Avîntul" de pe 
Caraiman, Valea Gaura, pîrtia de 
la cabana Omul sau cea de la ca
bana Babele de pe platoul Bucegi, 
Valea Albă. Valea Cerbului. De la 
Azuga, șoseaua urcă spre izvoarele 
rîurilor Prahova și Timiș intîlnind 
Predealul. Gama mijloacelor de di
vertisment si distracții oferite tu
riștilor la Predeal cuprinde. în afara 
celor 14 pîrtii de schi cu diferite 
grade de dificultate, și excursii în 
Jflsalitătna_lnsecinate — Sinaia,. 
Bușteni, Brașov și Poiana Brașov 
— la cetățile țărănești Rișnov, 
Hărman și Prejmer. castelrll. Bran 
etc. -Sinaia este un punct de mare 
atracție în salba localităților de pe 
Valea Prahovei. Stațiunea — gazdă 
agreabilă pentru amatorii de sport — 
pune la dispoziția acestora pîrtii 
de schi, de bob și pentru săniuș. In

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viată pentru luna decem-
brie 1978 au ieșit următoarele opt
combinații de litere :

1. Z.N.U. 5. S.S.K.
2. R.S.R. 6. G.P.F.
3. V.P.D. 7. D.Z.Q
4. B.F.N. 8. R.Q.K.

Toți asigurațli cărora le-au ieșit
una sau mai multe din aceste combi
nații de litere înscrise in polițele lor 
urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurați! să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

SE DEZVOLTĂ SERVICIILE PENTRU POPULAȚIE

în gospodăria comunală
A

In cooperația meșteșugărească

timpul iernii, aici au loc competiții 
naționale și internaționale. Cei care 
vor să învețe schiul pot urma 
cursurile școlii de schi care se des
fășoară sub îndrumarea unor an
trenori. în județul Harghita, sta
țiunea Borsec. situată la poalele 
unor păduri de brazi, cu izvoarele 
sale de ape minerale, este una din 
cele mai renumite stațiuni balneo
climaterice din România. După cum 
se știe, iarna cad ninsori abundente 
la Păltiniș (32 km de Sibiu), țrans- 
formînd stațiunea într-un centru al 
sporturilor albe. La dispoziția vizi
tatorilor se află numeroase vile 
confortabile cu instalații moder
nă. precum și o cabană turistică, 
Puține stațiuni au parte de un 
cadru natural atit de frumos ca 
Tușnadul. Parcul stațiunii, malurile 
Oltului.__ .Șțînca Șoimilor. Stinca
Turnurilor și mai ales Lacul Sf. Ana 
constituie atracțiile sale turistice.

De la 10 ianuarie 1979 se poate 
pleca in fiecare zi. după ce au fost 
reținute locurile la filialele de tu
rism din bd. 1848 nr. 4, bd. N. Băl- 
cescu nr. 35. bd. Republicii nr. 68, 
str. Mendeleev nr. 14. calea Griviței 
nr. 140.

Măsuri pentru 
înlăturarea zăpezii 

în Capitală
Pentru înlăturarea cit mai grabni

că a zăpezii căzute in această pe
rioadă în Capitală, edilii bucuresteni 
acționează cu importante mijloace 
mecanice si forțe umane, astfel incit 
circulația autovehiculelor si îndeo
sebi a celor de transport în comun 
să se desfășoare cit mai normal, 
încă de la căderea primilor fulgi de 
zăpadă, echipaje speciale, dotate cu 
175 tractoare pe schimb și 85 de 
autocisterne, prevăzute cu pluguri și 
perii, au intrat tn program continuu 
pentru descongestionarea părții ca
rosabile a principalelor artere de

înzestrarea localităților cu dotările 
tehnico-edilitare necesare, menite .să 
oferș condiții tot mai bune de viață 
tuturor cetățenilor țării, se înscrie in 
rîndul preocupărilor constante ale 
partidului și statului nostru consa
crate creșterii continue a nivelului 
de trai și civilizație al oamenilor 
muncii. O imagine a eforturilor ce se 
fac în această direcție o constituie 
si prevederile planului de stat pe a- 
nul 1979.

Tovarășul ing. Corneliu Stelnicea- 
nu. director în Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare, ne-a in
format că și în 1979 se vor aloca de 
la bugetul statului importante fon
duri de investiții, de ordinul miliar
delor. pentru dezvoltarea rețelelor ds 
alimentare cu apă și canalizare, pen
tru îmbunătățirea transportului in co
mun și a salubrității, pentru protec
ția mediului ambiant al orașelor și 
comunelor.

Cel mai mare volum de fonduri 
este repartizat in acest an dezvol
tării gradului de dotare a loca
lităților cu instalații centralizate 
de alimentare cu apă potabi
lă, ale căror rețele de distribuție 
vor crește, pînă la sfîrșitul anului, cu 
710 km. Lucrările sînt concentrate 
în special in județele care cunosc 
in acest cincinal un ritm mai 
Înalt de dezvoltare și intr-o bună 
parte din așezările rurale planificate 
să devină centre urbane. Astfel. într-o 
serie de orașe ca întorsura Buzăului, 
Drăgănești-Olt. Negrești-Oaș. Caran
sebeș. Hirlău, Reșița și altele, vor în
cepe lucrări pentru captarea unor noi 
surse de alimentare cu apă potabilă. 
De asemenea, celor 40 de viitoare cen
tre urbane. în care au început in anul 
trecut lucrări de introducere a rețele
lor de distribuție a apei li se vor a- 
dăuga in 1979 altele.

Ample lucrări slnt prevăzute tn 
1979 și pentru dezvoltarea rețelelor 
de canalizare ale localităților urbane 
și rurale. Cu 760 km se va extinde 
lungimea conductelor de canalizare 
— ceea ce reprezintă cel mai mare

volum de lucrări de acest fel execu
tat pi.nâ acum. într-un an. in țara 
noastră. Dacă în orașele București, 
Drooeta-Turnu Severin, Tg. Cărbu- 
nești și altele, investițiile vizează ex
tinderea conductelor de canalizare. în 
raport cu dezvoltarea acestora, cu 
necesitățile populației, intr-o seamă 
de localități se incep, pentru prima 
oară, asemenea lucrări.

în raport cu creșterea populației 
urbane, cu cerințele desfășurării in 
condiții tot mai bune a tuturor acti
vităților economico-sociale. fonduri 
importante sînt alocate și pentru do
tarea corespunzătoare a transportului 
urban. îmbunătățirea condițiilor de 
călătorit urmează să se realizeze atit 
prin dotarea întreprinderilor de trans
port urban cu încă 1 540 de autove
hicule. cit și prin extinderea liniilor 
pentru tramvai.

Investițiile alocate pentru dezvol
tarea gospodăriei comunale vizează, 
de asemenea, măsuri eficiente pen
tru protecția mediului inconjurător. 
într-o serie de localități ca Ștefă- 
nești — Botoșani. Topleț și Anina — 
Caraș-Severin. Baraolt — Covasna. 
Novaci și Tismana — Gorj. Bălcești
— Vilcea ș.a. încep lucrări de con
struire a unor colectoare principale 
de canalizare și stații de epurare a 
apelor uzate. Ample lucrări de extin
dere a capacităților de epurare exis
tente încep, de asemenea, si la o se
rie de stații de epurare din orașele 
Botoșani, predeal. Victoria. Băile 
Herculane. Turda. Cluj-Napoca, Med
gidia. Alexandria. Mărășești ș.a.

în încheiere, interlocutorul nostru a 
subliniat necesitatea ca, pentru rea
lizarea întocmai a volumului de in
vestiții prevăzut, consiliile populare
— titulare ale acestor Investiții — 
să ia măsuri din timp pentru a asi
gura îndeplinirea integrală a planului 
contribuind nemijlocit, și pe această 
cale, la îmbunătățirea condițiilor de 
viață și civilizație ale cetățenilor 
țării.

Constantin PRIESCU

în acest an, volumul serviciilor 
oferite populației de unitățile coopera
ției meșteșugărești urmează să înre
gistreze cel mai intens ritm de creș
tere din anii construcției socialiste :
30.8 la sută, dublu ritmului stabi
lit pe economie pentru sectorul de 
prestări-servicii. Sporul prevăzut, de 
peste 2,5 miliarde lei. de două ori mai 
mare decît in 1978, echivalează cu 
creșterea realizată de unitățile meș
teșugărești în cei 5 ani din urmă luați 
la un loc. 1974—1978. Ca urmare a 
creșterii preconizate, populația va 
beneficia in acest an atit de o ofertă 
sporită de bunuri de consum realizate 
la comandă (confecții, încălțăminte, 
tricotaje, mobilă etc), cit și de con
diții superioare de întreținere și repa
rare a articolelor casnice și de uz 
personal. Astfel, volumul de prestații* 
va fi cu 58,4 la sută mai mare in sec
torul de întreținere și reparare a a- 
paratelor de radio și televizoare. 72,4 
la sută — la articolele electrocasnice,
80.9 la sută în activitatea de presta
ții în construcții, 85,5 la sută la re
parații de confecții, 44,4 la sută la 
activitatea de spălat și curățat chi
mic etc.

în cadrul creșterilor generale s-a 
acordat prioritate județelor care în
registrează in prezent un nivel al o- 
fertei de servicii sub media pe țară. 
Ce noutăți concrete anunță coope
rația meșteșugărească pentru acest 
an ? Prin ce căi și-a propus să rea
lizeze creșterile amintite mai sus ?

Deschiderea de noi unități. Atit tn 
noile cartiere, cît și in perimetrele 
centrale ale orașelor urmează să fie 
puse lâ dispoziția populației în acest 
an 35 complexe de servire. 19 spălă
torii Si curățătorii chimice. 5 stații 
autoservice, 16 baze de prestații in 
construcții, 8 tăbăcării și aproape 
27 000 mp spații de servire ampla
sate la parterele blocurilor de locuin
țe. O creștere mai mare a rețelei de 
unități este prevăzută pentru jude
țele Botoșani, Bacău,, Harghita, Ialo
mița, Ilfoy, Caraș-Severin. Hune

doara, Tulcea, Sălaj, Vaslui, Mehe
dinți ș.a.

Un nou sistem de organizare a a- 
telierelor prestatoare, tn ideea spo
ririi capacității de satisfacere a ce
rințelor populației s-a stabilit ca. in 
paralel cu măsurile de sporire a do
tării tehnice a acestora (sint alocate 
in acest sens mai multe sute de- mi
lioane lei), să se realizeze centrali
zarea unor servicii (de întreținere a 
televizoarelor, frigiderelor, articolelor 
de uz casnic, bijuterii la comandă 
etc.) in atelierele mari. puternice, 
care să dispună de condiții de lucru 
superioare. Noul sistem organizatoric 
— experimentat cu bune rezultate in 
citeva orașe — va permite efectua
rea unui control mai riguros privind 
calitatea reparațiilor, aplicarea co
rectă a tarifelor, realizîndu-se toto
dată și creșterea productivității mun
cii. Aceste centre vor fi dotate cu 
mijloace de transport adecvate (in 
acest an. unitățile de servire vor dis
pune de 300 noi mașini) pentru adu
cerea aparatelor de la domiciliul cli- 
enților și ducerea lor inapoi.

Extinderea gamei de prestații. Por
nind de la haremurile minimale de 
servicii stabilite pentru fiecare tip 
de localitate in parte — haremuri re
actualizate de curind — urmează ca 
prin noile ateliere ce vor fi date tn 
folosință, prin policalificarea mese
riașilor din unitățile existente, con
centrarea mai multor servicii in ace
lași spațiu și prin alte măsuri tehni- 
co-organizatorice, să se organizeze in 
acest an noi activități de prestări- 
servicii in absolut toate județele. Se 
va completa in acest fel gama servi
ciilor acolo unde ea este încă insufi
cientă numeric, iar acolo unde bare
mul minimal a fost atins se vor cău
ta noi forme de satisfacere a cerin
țelor populației.

Prin cooperativele de construcții, 
care în acest an se vor organiza ca 
unități de sine stătătoare, aproape în 
toate județele tării, viitorii locatari

vor avea posibilitatea — așa cum s-a 
procedat și pînă acum, dar numai 
în unele localități — să contracteze, 
încă înainte de mutarea în noile a- 
partamente. efectuarea unor lucrări 
de finisaj, suplimentare proiectelor 
de construcție : montări de faianță, 
mozaic, parchet, zugrăveli, vopsito
rii, lustruit parchetul ețe.

în orașele Pitești, Brașov, Cluj- 
Napoca. Galați si Drobeta-Turnu Se
verin cooperația meșteșugărească va 
deschide în acest an complexe de 
prestări-servicii cu caracter sportiv, 
dotate cu cabinete de gimnastică, 
masaj, saună, sală de popice și tere
nuri de tenis. în principalele unități 
de reparare a televizoarelor si frigi
derelor se va asigura. începînd din 
acest an. serviciul de închiriere a a- 
paratelor de rezervă, pe timpul cît 
cele personale se află la reparat.

îmbunătățirea calității serviciilor, 
în acest an. îmbunătățirea calității ser
viciilor are ca obiectiv central scurta
rea timpului pentru prestațiile ofe
rite de unitățile meșteșugărești. în 
acest scop se va extinde numărul 
dispeceratelor pentru intervenții de 
urgență (la instalațiile electrice, sa
nitare. de gaze etc.) si cele pen
tru programarea unor lucrări perio
dice (reparații de mobilier, de lo
cuințe ș.a.). în toate localitățile re
ședință de județ, în care uni
tățile de spălat și curățat chimic a- 
parțin cooperației meșteșugărești, se 
va asigura. începînd din acest an. 
transportul rufelor și a! obiectelor 
vestimentare de la domiciliul cetățe
nilor. Vor lua ființă, de asemenea, 
mai multe unități de spălat și curățat 
rapid și pe bază de autoservire.

Pentru a face fată solicitărilor spo
rite și in continuă diversificare ale 
populației, cooperația meșteșugăreas
că va califica in acest an 24 000 noi 
meseriași, iar 85 000 dintre cei exis- 
tenți vor urma cursurile de perfec
ționare.

Mihai IONESCU

circulație, precum și a căilor tj> 
acces spre depozitele de materii-1? 
me. a rampelor de încărcare-descm 
care a mărfurilor și a produselor a- 
groalimentare. încărcatul și trans
portul zăpezii spre platformele de 
evacuare amenajate pe cheiul Dîm
boviței se efectuează in mod con
tinuu cu ajutorul a 20 de încărcă
toare mecanizate și 150 de auto
basculante. De asemenea, sint folo
site inteps materiale antiderapante. 
O concentrare importantă de forțe 
umane are loc la nivelul sectoare
lor. în cartiere. întreprinderi și in
stituții. Factorii răspunzători au făcut 
un apel către toți cetățenii Capitalei 
să participe la acțiunile organizate 
în vederea degajării cit mai Urgente 
a zăpezii de pe trotuarele și rigolele 
din dreptul locuințelor lor.

(Agerpres)

Tragerea extraordinară 
Pronoexpres 
a noului an

La 7 ianuarie 1979. Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
organizează tradiționala tragere 
extraordinară Pronoexpres a 
noului an. Cu acest prilej se 
extrag un număr mare de ciști- 
guri cu o valoare ridicată in 
cadrul celor 13 extrageri. Se 
atribuie. în număr nelimitat, 
autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Șkoda 105 L“. excursii în
U.R.S.S., R. P. Bulgaria — Gre
cia sau R. D. Germană, precum 
și ciștiguri in numerar de valori 
fixe si variabile. Participarea 
pe bilete de 6. 15 și 25 lei va
rianta simplă. Numai biletele 
de 25 lei. completate fie cu o 
variantă simplă achitată sută la 
sută, fie cu patru variante achi
tate fiecare în proporție de 25 la 
sută, participă la toate cele 13 
extrageri. Șanse sporite de 
cîstig au si biletele completate 
cu variante combinate sau com
binații „cap de pod", achitate 
sută la sută sau 25 Ia sută. Bi
letele not fi cumpărate oină la 
6 ianuarie 1979, Agențiile Loto- 
Pronosport oferă oarticipantilor 
orice alte informații, precum si 
prospectul privind tragerea ex
traordinară Pronoexpres a nou
lui an.I
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MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ, 
ORDINE Șl BUNĂ GOSPODĂRIRE 
pentru îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale planului

„SCÎNTEir cu prioritate, în aceste zile ?
COMBINAȚII SIDERURGIC GALAȚI:

Cu aceleași capacități - 
un milion de tone de oțel in plus

• In medie pe zi — 17 000 tone de oțel • Se extinde tehnologia turnă
rii continue • Și, totuși, mai sînt „goluri" în aprovizionare

în anul 1979 trebuie să realizăm o pro
ducție de oțel mai mare cu aproape un mi
lion tone decît în 1978, producție pe care 
o vom obține cu aceleași capacități de pro
ducție. Care sînt principalele direcții de 
acțiune pentru indeplinirea acestei sarcini ? 
Mai întii precizez că, anul trecut, și mai 
ales în ultimul semestru, am luat o serie 
de măsuri pentru îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii, creșterea ritmicității 
șarjelor ș.a. în acest an vom continua să 
aplicăm cele mai eficiente metode de spo
rire a producției. Iată numai cîteva dintre 
ele : reducerea la jumătate a timpului afec
tat refacerii zidăriei convertizorului. ridi
carea coeficientului de utilizare a volumu
lui util al convertizorului de la 1,15 tone pe 
mc la 1,38 tone pe mc, creșterea coeficien
tului de folosire a timpului de lucru cu 
unu la sută prin realizarea unei întrețineri 
preventive și reducerea în acest fel a du
ratei reviziilor și reparațiilor.

Totodată, în acest an, preconizăm să fa
cem și unele perfecționări tehnologice, 
printre care : introducerea închizătorului 
cu sertar la oala de turnare, înlocuirea dis
tribuitorului cald cu unul rece la turnarea 
continuă, introducerea unui nou format de 
lingou de mare capacitate (30 tone) și al
tele. Prin aceste măsuri vom realiza un în
semnat spor de producție de oțel și, impli
cit. de producție netă, făcînd, totodată, 
economie de materii prime și materiale, 
energie și combustibili. Practic, în 1979 ne 
propunem să realizăm un ritm mediu de 
producție de minimum 17 000 tone oțel pe 
zi, ritm care va asigura indeplinirea sarci
nilor de plan.

Vreau să precizez că planul anului 1979 
nu prevede doar creșteri cantitative. In 
acest an va spori ponderea oțelului electro
tehnic, a oțelurilor aliate și înalt aliate. De 
asemenea, se va extinde metoda turnării 
continue a oțelului de la 31 la sută în 1978 
la 38 la sută în 1979. In felul acesta, vom 
realiza în continuare reducerea consumu

ÎNTREPRINDEREA „ELECTROTEHNICA" - BUCUREȘTÎ:

Produse mai multe, cu cheltuieli 
mai reduse

• La fiecare cinci zile — un produs nou • Cheltuielile materiale 
la 1 000 lei producție marfa se vor reduce cu 26 lei • Vor fi extinse 

tehnologiile moderne, eficiente
Atunci cînd ne-am fixat obiectivul prio

ritar al activității din acest an am avut in 
vedere faptul că anul trecut nu ne-am în
cadrat în nivelul planificat al cheltuielilor 
materiale — singurul indicator pe care nu 
l-am îndeplinit. Analizele pe care le-am 
efectuat au evidențiat că, în bună parte, 
depășirea cheltuielilor materiale a fost de
terminată de modificările intervenite in 
consumurile materiale pentru îmbunătățirea 
calității și siguranței în exploatare a pro
duselor pe care le fabricăm. Astfel, pentru 
a răspunde noilor exigențe ale unităților cu 
care colaborăm, la produsele de electronică 
industrială am folosit numai piese cu grad 
înalt de fiabilitate, care au fost mai scumpe 
decit elementele luate în calcul la întocmirea 
planului.

Nu vrem să facem însă din aceasta o 
scuză pentru depășirea cheltuielilor mate
riale. întregul colectiv de oameni ai muncii 
din întreprindere a înțeles că are datoria 
să îmbunătățească permanent calitatea pro
ducției, să onoreze la timp toate comenzile 

rilor de materii prime, materiale, energie 
și combustibili. Ținînd seama de creșterea 
producției și introducerea noutăților tehno
logice amintite am luat o serie de măsuri 
pentru pregătirea corespunzătoare a oame
nilor. întregul colectiv al uzinei noastre 
este ferm hotărît ca încă din primele zile 
ale anului să facă totul pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de producție. Dovadă 
că, in zilele de 1 și 2 ianuarie, uzina 
noastră — una din vetrele cu foc continuu 
ale economiei — a realizat un spor de pro
ducție de 300 tone oțel față de sarcina 
de plan.

Totuși, pentru ca activitatea noastră să 
se desfășoare in cele mai bune condiții, este 
necesar să se rezolve unele probleme pri
vind aprovizionarea tehnico-materiaiă. Ast
fel, Centrala industrială de produse refrac
tare Brașov ne-a anunțat că în primul tri
mestru al anului nu ne asigură decît can
titățile de materiale refractare strict nece
sare pentru nevoile producției, fără să avem 
posibilitatea asigurării unor stocuri minime. 
Aceasta înseamnă că orice dereglare a 
transportului poate afecta direct producția 
de oțel. Aceeași problemă — și în cazul fe
roaliajelor de la Tulcea. In ce privește cal
carul, deși resursele sînt asigurate, există 
încă probleme privind transportul pe Du
năre, în soluționarea cărora ne-ar putea 
ajuta mai mult Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor. Probleme serioase 
avem și în legătură cu aprovizionarea cu 
dolomită brută, unde nu avem asigurat 
necesarul prin contracte ferme. Cu convin
gerea că aceste probleme vor fi rezolvate 
cit mai repede, întregul colectiv de muncă 
al uzinei noastre se angajează să-și facă 
exemplar datoria, astfel incit sarcinile de 
plan pe anul 1979 să fie îndeplinite și de
pășite.

Inq. Dan DULAMA
directorul uzinei oțelârii-refractare, 
Combinatul siderurgic Galați

primite. Iată de ce am stabilit ca, în pe
rioada următoare, principala sarcină să fie 
reducerea cheltuielilor materiale, creșterea 
eficienței economice a întregii activități. în 
acest an, cheltuielile materiale planificate 
la 1 000 Iei producție marfă sint cu 26 lei 
mai scăzute decit realizările din anul tre
cut, Ne raportăm la realizările din anul 
trecut, deoarece întregul program pe care 
l-am întocmit pentru reducerea cheltuieli
lor materiale se referă la valorificarea pro
priilor posibilități.

Acțiunea de reducere a cheltuielilor ma
teriale este coordonată de o comisie de spe
cialiști, care funcționează pe lingă consiliul 
oamenilor muncit Fiecare membru al co
misiei răspunde de cite un atelier, unde 
împreună cu muncitorii și specialiștii de 
aici caută soluții organizatorice și tehnolo
gice noi pentru diminuarea cheltuielilor ma
teriale. Din această colaborare se nasc, nu 
de puține ori, produse noi, mai eficiente 
și cu performanțe superioare. Dovadă că 
am reușit să devansăm termenele prevă

zute in planul tehnic pentru asimilarea în 
fabricație a produselor noi. De remarcat 
că, în acest an. la fiecare cinci zile vom asi
mila în fabricație un produs nou.

Totodată, am luat o serie de măsuri, iar 
altele sint în curs de aplicare pentru redu
cerea cheltuielilor materiale la produsele 
aflate în fabricație. Astfel, recent arh dat 
în folosință a doua linie tehnologică de 
producere a miezurilor înfășurate pentru 
transformatoare, ceea ce ne va permite să re
alizăm în perioada următoare o importantă 
economie de metal. Prin amenajarea unui 
atelier centralizat, cu utilaje mecanizate 
pentru fabricarea cablajelor, vom elimina 
pierderile de conductori. De asemenea, vom 
organiza debitarea centralizată a materiale
lor electroizolante. In ultimul trimestru al 
anului trecut am realizat prin autodotare

ÎNTREPRINDEREA „META10TEHNICA"-TG. MUREȘ:

întregul spor-prin creșterea 
productivității muncii

• Utilaje de mare randament realizate prin autodotare • 1 000 de 
oameni vor urma cursurile de calificare • Creșterea cu 0,7 la sută a 
coeficientului de folosire a timpului de lucru = ll milioane lei producție

întreprinderea noastră — una din unită
țile reprezentative ale industriei construc
toare de mașini textile — produce astăzi 
o gamă largă de mașini, utilaje și piese de 
schimb pentru industria ușoară. Unita
tea noastră a fost vizitată in ultimii ani 
în două rîndurl de tovarășul- Nicolae 
Ceaușescu. Din recomandările secretarului 
general al partidului colectivul de oameni 
ai muncii — români și maghiari — a înțe
les că una din sarcinile principale pe care 
le are de îndeplinit este creșterea mai ra
pidă a productivității muncii. Ca urmare, 
în unitate s-au obținut rezultate bune. 
Producția realizată în 1978 a fost cu 
aproape 40 la sută mai mare decît în 1975, 
urmînd ca la sfîrșitul cincinalului să se du
bleze. De menționat că anul trecut am ob
ținut o producție suplimentară în valoare 
de 22 milioane lei. Sporul de producție la 
care mă refer a fost posibil de realizat 
in exclusivitate prin creșterea productivi
tății muncii. Știm însă că în această direc
ție avem încă mari resurse nevalorificate.

Fără îndoială, sarcinile colectivului nos
tru în acest an, cel de-al patrulea al cin
cinalului, sint substanțial sporite. Ca și în 
ceilalți ani, sporul de producție va fi reali
zat în cea mai mare parte pe sea
ma productivității muncii, care va crește 
cu peste 17 la sută față de anul precedent, 
îndeplinirea acestei sarcini stă în centrul 
atenției consiliului oamenilor muncii, al 
tuturor muncitorilor și specialiștilor din 
întreprinderea noastră, pe această cale 
urmind să se obțină importante sporuri și la 
producția netă. Dintre măsurile luate aș 
menționa : executarea prin autodotare a 
unor utilaje noi de mare randament, intro
ducerea pe scară largă a mașinilor automa
te cu comandă numerică, extinderea folo
sirii mașinilor automate și semiautomate, 
mecanizarea unor operațiuni la vopsitorie.

ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI DIN ARAD:

An de virf in modernizarea 
și înnoirea producției

• 15 noi mașini-unelte cu caracteristici tehnice superioare • Strategia 
dezvoltării întreprinderii • Un apel tovărășesc adresat unităților 

colaboratoare
Anul pe care l-am început de curînd con

stituie pentru întregul nostru colectiv o e- 
tapă deosebit de importantă. Una din sar
cinile prioritare pe care ni le-am propus 

cinci mașini pentru recuperarea capetelor 
de tablă silicioasă. In prezent, 15 repere au 
început să fie prelucrate prin presare la 
cald în locul așchierii, tehnologie care va 
■fi- extinsă “îrr acest ‘an?

Măsurile tehnologice și organizatorice pe 
care le vom lua sînt mult mai nume
roase. Esențial este că încă de la începu
tul anului avem un program cuprinzător 
de acțiune pentru reducerea cheltuielilor 
materiale, cu sarcini precise, Ia materiali
zarea căruia participă întregul colectiv.

Costlcă CHIRIAC
maistru, vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinderea 
„Electrotehnica" din Capitalâ

Totodată, am luat măsuri pentru atin
gerea înainte de termen a parametrilor pro
iectați la fabrica de mașini de cusut și tri
cotat, o investiție nouă, dată în folosință 
anul trecut, unde vom obține o producție 
suplimentară de peste 100 milioane lei. De 
altfel, pentru realizarea unui ritm înalt de 
înnoire și modernizare a fabricației a fost 
mobilizat întregul colectiv de proiectant! și 
tehnologi din comisia inginerilor și tehni
cienilor. Am amenajat cu forțe proprii o 
turnătorie modernă, cu modele ușor fuzi- 
bile, care aduce anual economie de cîteva 
milioane lei valută. Constructorii noștri au 
realizat, de asemenea, la finele anului pre
cedent prima mașină automată de tricotat 
cu comandă program, dotată cu dispozitiv 
jakard, „JAR 201“. Utilajul, conceput și 
realizat de specialiști din producție și de 
la centrul de cercetări de specialitate, care 
funcționează pe lîngă întreprindere, atinge 
performanțele tehnice și funcționale ale u- 
tllajelor realizate pe plan mondial.

Trebuie să arăt că in scopul creșterii mai 
accelerate a productivității muncii am ur
mărit permanent ridicarea calificării per
sonalului muncitor. în acest an, peste 1 000 
de oameni ai muncii vor urma cursurile de 
calificare de gradul II la principalele me
serii : strungar, frezor, lăcătuș, sculer-ma- 
trițer, tratamentist și turnător. în prim- 
planul preocupărilor noastre stă deopotrivă 
îmbunătățirea coeficientului de utilizare a 
timpului de lucru. Un calcul sumar arată 
că, numai prin creșterea acestui coeficient 
de la 93,2 la sută (cit a fost în 1978) la 93,9 
la sută se poate obține in acest an o pro
ducție suplimentară de peste 11 milioane 
lei.

Inq. KISS Adalbert 
directorul întreprinderii 
„Metalotehnica" din Tg. Mureș

se referă la asimilarea fabricării unor 
noi tipuri de mașini-unelte cu caracteris
tici și performanțe superioare, la nivelul 
atins in acest domeniu pe plan mondial.

Această acțiune a început, de fapt, încă de 
anul trecut. O succintă trecere în revistă, 
ne permite să evidențiem, printre altele, 
realizarea strungului de copiat osii pentru- 
cale ferată Și a strungului cu batiu de 3 000 
mm — SMB 400. De, asemenea, am asimi
lat in devans strungurile revolver tip DRT 
63—80. In aceeași ordine de idei amintesc 
încheierea pregătirii fabricației la strun
gurile paralele de 630 mm cu comandă 
numerică, precum și finalizarea fazei de 
execuție a prototipului pentru un alt 
țip de strung. In luna decembrie s-a 
omologat un nou tip de strung paralel 
cu comandă numerică . pentru Fabrica 
de rulmenți grei din Ploiești, trei a- 
semenea mașini-unelte urmind să ia dru
mul beneficiarului.

Noul an se anunță deosebit de bogat în 
noutăți, urmînd să realizăm pregătirea fa
bricației pentru 15 noi produse.

In vederea realizării noilor mașini-unelte 
la termenele stabilite am luat și vom lua 
în continuare o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice. în primul rind, am accele
rat ritmul de execuție la investițiile aflate 
in construcție : hala de strunguri grele, a- 
teliferul de strunguri mijlocii ș.a. Apoi am 
întocmit o adevărată strategie pentru dez
voltarea întreprinderii. Astfel, potrivit pro
gramului stabilit vom muta de la Arad fa
bricarea unor produse de mai mică comple
xitate la secțiile întreprinderii situate în 
județ : la Lipova, Chișineu-Criș, Sebiș. In

ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE DIN SIGHETU MARMATIEI:
în permanentă confruntare 

cu exigențele pieței externe
9 Peste 97 la sută din produse de calitatea I • Colecții de tricotaje 
prezentate la numeroase tîrguri și expoziții internaționale • Prospec
tarea pieței — sistem eficient de cunoaștere a preferințelor benefi

ciarilor
Realizarea unor produse de calitate su

perioară este una din condițiile absolut 
necesare pentru aplicarea cu bune rezultate 
a mecanismului economico-financiar per
fecționat. Pentru colectivul întreprinderii 
noastre, această cerință este valabilă cu 
atit mai mult cu cit o bună parte a pro
ducției o exportăm. Tricotajele pentru co
pii, femei și bărbați purtînd marca „Unita
tea" sînt cunoscute din U.R.S.S. pină in 
Australia și din Norvegia pină în S.U.A. 
Datorită calității produselor noastre am 
cîștigat o piață externă ce vrem să o 
păstrăm tot prin calitatea produselor pe 
care le oferim. în anul 1978 am depășit 
planul la export cu cîteva milioane de lei. 
Iar in acest an, tot calitatea este priheipa-, 
Iul argument pe care il aducem în compe
tiția neîntreruptă a perfecționării, moder
nizării și diversificării produselor.

In urma dezbaterilor la diferite niveluri, 
inclusiv in consiliul oamenilor muncii, asu
pra problemelor legate de factorii care con
tribuie la creșterea calității produselor am 
elaborat un program cuprinzător de mă
suri. Sarcina ne-a fost mult ușurată de 
faptul că am cunoscut încă din luna iulie 
a anului trecut indicatorii de plan pentru 
anul 1979. Am avut astfel răgazul necesar 
pentru înnoirea structurală a producției 
după criteriile eficienței economice, com
petitivității ș.a. Cu alte cuvinte, am optat 
pentru produsele ușoare, moderne, dar care 
să ne permită obținerea în continuare a 
unor înalți indici de eficiență și calitate.

Colectivul de creație — sector foarte im
portant al fabricii — a realizat peste 1 000 
de modele noi cu caracteristici superioare 
atît în ce privește contextura, cît și celelalte 
calități ale țesăturilor: colorit, desen, 
finețe. Cu aceste modele am alcătuit co
lecții care au fost prezentate la numeroase 
tîrguri și expoziții internaționale din R.F.G., 

Anchetă realizată de Ion TEODOR și corespondenții „Scînteii"

felul acesta, la Arad se vor elibera unele 
spații de producție, care vor fi amenajate 
pețplru- fabricarea strungurilor cu batiu in-, 

- -eHaat și creșterea capacității secției sculă- 
rie. O atenție deosebită acordăm asigurării 
forței de muncă de înaltă calificare pentru 
mașinile-unelte cu comandă numerică și 
secvențială, care vor intra in dotarea hale
lor pentru strunguri grele și cu batiu în
clinat.

Colectivul nostru de muncă este hotărit 
să îndeplinească in mod exemplar sarcinile 
ce ii revin pentru realizarea unor mașini- 
unelte de înaltă tehnicitate. Ceea ce do
rim este ca eforturile noastre să fie susți
nute și de unitățile cu care colaborăm. în 
acest sens, adresăm de pe acum un apel 
tovărășesc colectivelor din întreprinderile 
„Automatica" — București și „Balanța" — 
Sibiu pentru asigurarea la timp a echipa
mentelor electrice și hidraulice. Totodată, 
este absolut necesar ca centrala noastră in
dustrială să stabilească unitățile cu care 
vom colabora pentru executarea operațiilor 
de eboș la reperele conducătoare (carcasă 
și batiu) ale strungurilor grele. Avem cer
titudinea că prin măsurile luate și cu spri
jinul pe care il vom primi in continuare, 
anul 1979 va fi un an de virf în ce pri
vește înnoirea și modernizarea producției.

Inq. Teodor PODOABA 
director tehnic
al întreprinderii de strunguri din Arad

Japonia, U.R.S.S., Norvegia, S.U.A.. Franța, 
Italia. India etc., unde au stîrnit in
teresul cumpărătorilor. Acest sistem de 
prospectare a pieței ne-a ajutat să cunoaș
tem cerințele și tendințele modei, prefe
rințele beneficiarilor, în funcție de care am 
orientat structura producției.

De remarcat că și în acest an am con
tractat întregul fond de marfă. Anul 
trecut, circa 96.5 la sută din produ
sele noastre au fost de calitatea I. Anul 
acesta, ne-am propus ca ponderea tricota
jelor de calitatea I să depășească 97 la su
tă. Avem și o garanție a înfăptuirii acestui 
angajament : in luna decembrie a anului 
trecut am lucrat la parametrii de calitate 
și eficiență prevăzuți pentru anul 1979. In
troducerea instalației de termofixare a pro
duselor finite, care înlătură posibilitatea 
apariției unor defecțiuni la produsele po- 
liesterice, ca și folosirea agregatelor pentru 
transportul interfazic al semifabricatelor 
pe fluxul tehnologic sînt numai cîteva din 
măsurile pe care le-am luat pentru obți
nerea unor produse de calitate tot mai bună. 
De asemenea, au fost calificate 600 de ti
nere muncitoare pentru completarea brigă
zilor existente, avînd în ăedere că în cursul 
acestui an urmează să primim 26 de mașini 
de tricotat de tip „JAR", produse românești 
cu performanțe deosebite.

Am început acest an de producție cu cer
titudinea că prin calitatea produselor pe 
care le vom realiza ne vom întări poziția 
bună ciștigată între fabricile de tricotaje 
din țară și că beneficiarii produselor noas
tre vor aprecia mult calitatea și aspectul 
acestora.

Eliza STOICA
directoarea întreprinderii de tricotaje 
„Unitatea" din Sighetu Marmației
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Pășim în noul an nuternic mobili
zați de îndemnurile si aprecierile cu
prinse in MESAJUL DE ANUL NOU 
ADRESAT ÎNTREGULUI POPOR DE 
CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
C2AUȘESCU. Odată cu caldele feli
citări si urări pentru toti oamenii 
muncii, președintele tării a înfățișat 
cu deosebită claritate înfăptuirile
anului trecut si mai ales perspecti
vele care se deschid in 1979 pentru 
progresul multilateral al patriei. An 
hotăritor al cincinalului. 1979 trebuie 
să marcheze trecerea hotărîtă la o 
nouă calitate in toate domeniile de 
activitate, pe baza aplicării tot mai 
ferme a cuceririlor revoluției tehnico- 
știintifice.

Baza trainică pentru înfăptuirea 
obiectivelor noului an o constituie, 
desigur, realizările obținute de po
porul nostru în anul pe care l-am în
cheiat de curînd. Se poate aprecia 
că trăsătura dominantă a lunii de
cembrie a constituit-o tocmai bătălia 
pentru realizarea integrală a sarci
nilor de plan pe 1978, pentru obți
nerea unui cit mai mare volum de 
producție suplimentară. în atmosfera 
de puternic elan patriotic care a 
marcat marile aniversări ale lunii de
cembrie — împlinirea a 60 de ani de 
la făurirea statului national unitar, 
a 31 de ani de la proclamarea repu
blicii — colectivele de oameni ai 
muncii si-au intensificat eforturile în 
întrecerea socialistă, smulgind timpu
lui minute, ore. zile. Aproape zilnic
ziarele au inserat știri care anunțau 
îndeplinirea de către iudete. mari în
treprinderi a planului pe primii trei 
ani. Faptul că valoarea producției su
plimentare obținute în primii trei ani 
ai cincinalului se ridică la circa 60 
miliarde lei ilustrează o dată în plus 
realismul prevederilor cincinalului și 
ale Programului suplimentar de dez
voltare economico-socială a tării 
adoptat de Conferința Națională si, 
totodată, elanul in muncă, inalta răs
pundere care animă clasa muncitoa
re. întregul nostru popor.

Pentru dezvoltarea in continuare a 
succeselor obținute si desfășurarea in 
bune condiții a activității în noul an 
sint de o mare importantă orientările 
tiasate de secretarul general al parti
dului în cadrul lucrărilor PLENAREI 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL OA
MENILOR MUNCII din cursul lumi 
decembrie. în cadrul căreia s-a 
dezbătut un larg, evantai de proble
me. în mod deosebit a reținut atenția 
aprecierea potrivit căreia există toate 
condițiile pentru a îndeplini exem
plar incă din prima zi a anului 1979, 
sarcinile de plan la toti indicatorii si 
in toate domeniile. După cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceăușescu. or
ganizațiile de partid, sindicale și ale 
U.T.C., consiliile oamenilor muncii 
sint chemate să-si concentreze efor
turile pentru valorificarea tuturor re
zervelor existente de creștere a pro
ductivității muncii, gospodărirea ra
țională. cu randament maxim a ma
teriilor prime si materialelor, intro
ducerea mai rapidă în producție a 
cuceririlor Științei, a tehnologiei mo
derne. ridicarea nivelului calitativ al
produselor, generalizarea. începînd 
cu anul 1979. a noului mecanism eco- 
nomico-financiar în toate sectoarele, 
afirmarea tot mai puternică a rolului 
clasei muncitoare în toate organis
mele de conducere colectivă.

Pentru a atinge parametri superi
ori de eficientă, economia modernă 
trebuie să-si diminueze cit mai mult 
consumul de materii prime, energie 
și combustibil. Atenția deosebită acor
dată de conducerea de partid și de stat 
acestei probleme și-a găsit o vie ex
presie, în cursul lunii care a trecut, in 

VIZITAREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU. ÎNSOȚIT 
DE ALȚI TOVARĂȘI DIN CONDU
CEREA PARTIDULUI. A EXPOZI
ȚIEI DE PREZENTARE A SOLUȚII
LOR CE ASIGURĂ REDUCEREA IN 
CONTINUARE A CONSUMURILOR 
MATERIALE ȘI ENERGETICE. VA
LORIFICAREA SUPERIOARĂ A 
MATERIILOR PRIME ȘI MATERIA
LELOR FAȚĂ DE PREVEDERILE 
PLANULUI PE 1979. Dialogul purtat 
cu acest prilei de secretarul general 
al partidului cu factori de răspun

CRONICA LUNII DECEMBRIE

dere din economie, cu specialiști din 
centrale si mari unități productive, 
din cercetare si proiectare a pus in 
evidentă rezultatele deosebite ce se 
pot obține în acest domeniu.

Desigur, asa cum s-a relevat cu 
prilejul vizitării expoziției, sarcinile 
pe care si le-au fixat ministerele, 
celelalte unităti economice trebuie 
considerate ca minime. Se cere. în 
continuare, generalizarea inițiative
lor si realizărilor locale, aplicarea cu 
hotărîre a unor soluții îndrăznețe, 
eficiente, identificarea de noi posibi
lități. astfel ca si in acest domeniu 
anul 1979 să marcheze cote superi
oare de eficientă.

întreaga experiență a construcției 
socialiste pune în evidentă corelația 
strinsă dintre dezvoltarea economică 
a tării si creșterea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Luna decembrie 
a adus noi dovezi in sprijinul acestui 
adevăr. ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL 
P.C.R. a adoptat un ansamblu de 
măsuri privind evoluția în continua
re a preturilor în cadrul limitelor 
planificate, compensarea majorării 
de preturi la unele produse pentru 
copii prin sporirea alocațiilor lunare 
acordate fiecărui copil, astfel incit 
pe ansamblu să se asigure acoperi
rea integrală a majorării de prețuri ; 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor si serviciilor către popu
lație. diversificarea sortimentelor si 
aprovizionarea ritmică cu produse 
alimentare si industriale : majorarea 
pensiilor pentru marii, mutilați de 
război si pentru invalizii de război 
de gradul I. sporirea indemnizațiilor 
pentru însoțitorii acestor persoane ; 
extinderea aplicării programului de 

reducere a săptămînii de lucru, ast
fel ca în 1979 ponderea personalului 
muncitor care va beneficia de timp 
de muncă redus să aiungă la 55—60 
la sută din totalul personalului. Ne 
vom reprezenta mai adecvat efortu
rile stăruitoare ale partidului si sta
tului nostru in direcția creșterii ni
velului de trai dacă avem in vedere 
că începînd cu anul 1979 se va trece 
la cea de-a doua etapă a majorării 
retribuției, fapt ce va determina o 
creștere a retribuției reale cu 32 la 
sută — adică cu peste 12 la sută mai 
mult fată de prevederile inițiale.

Merită relevat că toate aceste mă
suri au loc în condițiile în care feno
menele de criză pe plan mondial per
sistă si se accentuează, preturile la 
o serie de materii prime, in special ’a 
petrol, cresc, tendințele inflaționiste 
se intensifică, ceea ce nu poate să 

nu afecteze si economia noastră. De
sigur. aceste condiții, corelate cu ne
cesitatea rentabilizării tuturor pro
duselor industriale, a așezării între
gii activități pe principii economice, 
vor impune în cursul acestui an o 
creștere a preturilor la un sir de pro
duse. care însă nu va depăși nivelul 
maxim de 6 la sută stabilit de către 
Congresul al XI-lea pentru acest cin
cinal ; după toate probabilitățile se 
va ajunge la un nivel de 5.5 la sută. 
Este o dovadă elocventă a echilibru
lui financiar si monetar, a caracte
rului viguros si dinamic al economiei 
noastre naționale.

Vorbind despre preocupările pen
tru dezvoltarea tării, pentru crește
rea nivelului de trai nu putem să 
nu subliniem în acest cadru adeziu
nea deplină, satisfacția cu care a fost 
primită de clasa muncitoare, țărăni
me si intelectualitate, de toate cate
goriile sociale hotărirea pătrunsă de 
înflăcărat patriotism si înaltă răs
pundere fată de destinele tării, a 
conducerii de partid si de stat de a 
menține un echilibru rational între 
cheltuielile militare si cele destinate 
dezvoltării economico-sociale a tării. 
Veghind cu strictete la întărirea ca
pacității de apărare, la dotarea co
respunzătoare a armatei, la îndepli
nirea obligațiilor pe care tara si le-a 
asumat pe linie militară, conducerea 
de partid si de stat militează in ace
lași timp ca toate acestea să nu im
pieteze asupra realizării programului 
de dezvoltare economică a tării și de 
ridicare a nivelului de trai.

Pe agenda deosebit de bogată în 
evenimente politice a lunii decem
brie s-au aflat, de asemenea, lucră
rile SESIUNII A VIII-A A CELEI 
DE-A ȘAPTEA LEGISLATURI A 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE, 

care a adoptat măsuri legislative de 
deosebită importantă. Dind expresie 
încheierii procesului de statornicire 
a cadrului organizatoric aot să asi
gure perfectionarea continuă si mo
dernizarea învătămîntului. integrarea 
acestuia cu producția și cercetarea 
științifică, noua Lege a învătămin- 
tului reglementează in mod unitar 
problemele referitoare la structura, 
organizarea si conducerea invătămin- 
tului de toate gradele în strinsă le
gătură cu realitățile actuale si cerin
țele de perspectivă ale dezvoltării 
economico-sociale a tării.

În contextul măsurilor de genera
lizare a noului mecanism economico- 
financiar. Legea privind formarea, 
planificarea. destinația si vărsarea 
beneficiilor consfințește obligația de 
bază a unităților de a desfășura o 
activitate economică rentabilă, de a 

amortiza valoarea fondurilor fixe, 
cheltuielile de dezvoltare din pro
priile beneficii, sporește cointeresa
rea personalului muncitor in a pres
ta o muncă temeinică, de calitate și 
înaltă eficientă.

Noilor necesități ce rezultă din 
dezvoltarea social-economică a Româ
niei. din extinderea participării sale 
la diviziunea internațională a mun
cii. din intensificarea schimburilor 
culturale, științifice, turistice le co
respund prevederile Codului vamal, 
adoptat de Marea Adunare Națio
nală.

Punînd din nou în evidentă legă
tura organică dintre politica internă 
și externă. MESAJUL DE ANUL 
NOU AL TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEĂUȘESCU. CUVlNTAREA ROSTI
TA CU OCAZIA TRADIȚIONALEI 
ÎNTILNIRI CU ȘEFII MISIUNILOR 
DIPLOMATICE ACREDITAȚI la 
București au oferit, totodată, o stră
lucită sinteză a inițiativelor și ac
țiunilor internaționale ale României 
socialiste in cursul anului care a tre
cut. au dat expresie hotăririi parti
dului și statului nostru de a se afla 
mereu in primele rînduri ale luptei 
pentru soluționarea democratică, in 
interesul tuturor popoarelor, a mari
lor probleme ale omenirii, pentru 
făurirea unei lumi a păcii și justi
ției.

în acest sens. APELUL SOLEMN 
AL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
adresat parlamentelor și guvernelor 
tuturor statelor, tuturor popoarelor 
lumii. în vederea dezvoltării cooperă
rii. prieteniei și înțelegerii internațio
nale. accentuării cursului spre des
tindere și securitate, opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la măsuri con
crete de dezarmare, ilustrează preo

cuparea constantă a tării noastre 
pentru mobilizarea și unirea celor 
mai largi forțe sociale în vederea în
făptuirii năzuințelor vitale de pace și 
progres ale tuturor națiunilor.

întreaga activitate a României pc. 
plan extern în cursul lunii decem
brie aduce noi confirmări consecven
tei cu care partidul si statul nostru 
acționează în această direcție, mate- 
rializind astfel orientările fundamen 
tale stabilite de Congresul al XI-lea 
si de Conferința Națională. Și in 
această perioadă au fost consemnate 
numeroase acțiuni care arată preo
cuparea pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate țările socialiste, 
pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural — ca una 
din direcțiile esențiale ale poli
ticii noastre externe. Aniversarea 
unor Importante evenimente în viața 

unor țări prietene — cum ar fi îm
plinirea a 56 de ani de la constitui
rea U.R.S.S.. sărbătorirea a 60 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Polonez și a 30 de ani de la înfiin
țarea P.M.U.P. sau aniversarea a șase 
decenii de la crearea Partidului Co
munist din Germania — au prilejuit 
reafirmarea sentimentelor frățești de 
care sînt, animate poporul român, 
partidul nostru, față de popoarele și 
partidele acestor țări, ale tuturor ță
rilor socialiste. în aceasta și-au gă
sit. totodată, expresie elocventă do
rința de a acționa pentru dezvoltarea 
pe mai departe a colaborării multila
terale în construcția socialistă și co
munistă. cu convingerea că aceasta 
corespunde intereselor fiecărui popor 
în parte, intereselor generale ale 
creșterii forței și influenței socialis
mului în lume.

Politica României de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate cu țările în curs de dez
voltare și-a găsit in luna decembrie 
concretizare în convorbirile purtate 
la București de tovarășul Nicolae 
Ceăușescu cu . personalități politice 
de prim plan din cele mai diferite 
state. în acest cadru se înscrie și vi
zita efectuată în țara noastră de lt. 
col. Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Provizo
riu și al Consiliului de Miniștri ale 
Etiopiei Socialiste, convorbirile la ni
vel înalt. Declarația comună, cele
lalte documente semnate reliefînd 
hotărirea ambelor state de a intări 
relațiile de prietenie si colaborare, 
în interesul reciproc, al cauzei păcii 
și progresului in lume.

Numeroase fapte atestă preocu
parea tării noastre pentru amplifica
rea relațiilor României cu țările ca
pitaliste dezvoltate, în spiritul cerin

țelor coexistentei pașnice. Primirea de 
către tovarășul Nicolae Ceausescu a 
trimisului președintelui Jimmy Carter, 
ministrul finanțelor al S.U.A.. Mi
chael Blumenthal, a pus în evidență 
atit evoluția ascendentă a colaborării 
româno-americane. cit si hotărirea 
celor două țări de a extinde in con
tinuare această conlucrare ne plan 
politic, economic, tehnico-știintific si 
în alte domenii. Totodată, primirea 
de către șeful statului român a mi
nistrului de externe al Franței. Jean 
Franțois-Poncet. prilejuind o apre
ciere pozitivă a evoluției relațiilor 
tradiționale dintre țările noastre, a 
evidențiat marea însemnătate a apro
piatei vizite în România a președin
telui Valery Giscard d’Estaing. vizită 
de natură să ducă la extinderea și 
aprofundarea colaborării multilate
rale româno-franceze.

Un eveniment maior al vieții in
ternaționale l-a constituit în luna 
decembrie, stabilirea relațiilor diplo
matice între R. P. Chineză si S.U.A., 
act ce marchează un moment de 
mare însemnătate pe calea normali
zării raporturilor internaționale, a 
înlăturării barierelor artificiale din
tre națiuni, apropierii intre popoare. 
Salutînd acest eveniment, opinia pu
blică internațională a retinut cu sa
tisfacție afirmarea principiului potri
vit căruia statornicirea relațiilor di
plomatice între cele două țări nu este 
îndreptată împotriva nimănui, că nu 
urmărește alt scop decit promovarea 
păcii. Desigur că normalizarea rela
țiilor dintre R. P. Chineză si S.U.A., 
îmbunătățirea relațiilor dintre toate 
statele sint menite să aducă o con
tribuție reală, efectivă, la succesul 
eforturilor generale pentru întărirea 
securității și păcii în întreaga viată 
internațională.

Cu rezultate pozitive s-a încheiat 
noua rundă a convorbirilor sovieto- 
americane privind încheierea celui 
de al doilea acord referitor la limi
tarea armelor strategice. SALT-II. 
Survenind intr-un moment cînd spi
rala înarmărilor ia proporții din ce 
în ce mai primejdioase, aruncind 
poveri tot mai grele pe umerii po
poarelor si creînd grave primejdii 
pentru întreaga omenire, progresele 
realizate ne calea finalizării acordu
lui SALT-II reprezintă, fără îndoia
lă. un fapt pozitiv în viata interna
țională. se înscriu pe linia eforturilor 
îndreptate spre oprirea ascensiunii 
înarmărilor, snre încetarea fabricării 
de noi arme, cu tot mai mare capa
citate de distrugere. Opinia publică 
din tara noastră consideră că înche
ierea acestui nou acord ar fi un pas 
de natură să deschidă calea unor noi 

progrese pe calea destinderii, a îm
bunătățirii climatului international, 
să stimuleze eforturile indreplate 
spre trecerea la măsuri de dezar
mare. si in primul rind de dezarmare 
nucleară.

între evenimentele lunii, se înscrie 
si hotărirea adoptată de țările mem
bre ale O.P.E.C. de a majora prețul 
petrolului. Reacțiile stirnite pretu
tindeni de această hotărire oglindesc 
îngrijorarea si neliniștea generată de 
consecințele negative ne care spori
rea prețului la petrol le va avea. în- 
tr-o măsură sau alta, asupra tuturor 
tarilor, in primul rind asupra celor 
în curs de dezvoltare, ducînd la ac
centuarea fenomenelor inflaționiste 
și a dezechilibrelor balanțelor de 
plăti, la agravarea perturbatiilor din 
economia mondială. în ansamblu. Se 
evidențiază astfel, din nou. asa cum 
a arătat în repetate rînduri tara 
noastră, cit de stringentă este folo
sirea cit mai rațională a petrolului, 
a celorlalte resurse naturale, conco
mitent cu încetarea irosirii în scopuri 
militare a unor uriașe resurse ma
teriale si umane.

Sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U.. care si-a încheiat, practic, 
lucrările, a pus o dată mai mult în 
evidentă voința națiunilor lumii de 
a se asigura creșterea rolului acestui 
mare for al națiunilor în întreaga 
viată internațională. Ca o expresie a 
acestei preocupări. înfăptuirea mare
lui deziderat al dezarmării a concen
trat atenția atit în dezbaterile din 
plenul Adunării Generale, cit și in 
cadrul lucrărilor Comitetului politic 
special. pe agenda căruia s-a 
aflat un pachet de propuneri menite 
să ducă la solutionarea acestei pro
bleme cardinale a zilelor noastre. 
Dezbaterile au subliniat cu putere că 
înfăptuirea dezarmării necesită efor
turi conjugate din partea tuturor sta
telor lumii, a tuturor popoarelor, a 
tuturor forțelor iubitoare de pace, 
— concluzie a cărei valabilitate se 
extinde, de altfel, și asupra celorlalte 
probleme majore ale lumii de azi.

Aceasta este una din ideile majore 
a cărei importanță fundamentală, 
partidul și statul nostru au subliniă- 
t-o și o subliniază necontenit, cu 
toată tăria. îmbinind vorba cu fapta, 
România socialistă a desfășurat in tot 
cursul anului încheiat o neobosită ac
tivitate politică pe plan international, 
avind ca trăsături definitorii dina
mismul. spiritul de inițiativă, carac
terul profund constructiv. Este o po
litică care s-a bucurat și se bucură de 
o inaltă considerație în lume, fapt ce 
și-a găsit o nouă și elocventă ilus
trare în primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceăușescu a Premiului Simba 
pentru pace pe anul 1978. act care, 
survenind la scurtă vreme după în- 
mînarea Medaliei de aur „Norbert 
Wiener" si la un an de la conferirea 
celei mai înalte distincții a Consiliu
lui Mondial al Păcii — ..Medalia de 
aur a păcii" — reprezintă o strălu
cită expresie a prestigiului de care 
se bucură personalitatea șefului sta
tului român pe toate meridianele, a 
profundei prețuiri fată de roiul con
structiv al României socialista în 
viata internațională.

Paul DOBRESCU 
Al. CĂMPEANU
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NESECAT Șl VIGUROS IZVOR DE CREAȚIE
A POPORULUI
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ducerii Uniunii scriitorilor, ideile 
programatice cuprinse in expunerea 
secretarului general al partidului la 
ședința cu activul central de partid 
și de stat. S-a accentuat preocuparea 
pentru creșterea continuă a calității 
creației, a sporit preocuparea pentru 
realizarea unor lucrări inspirate din 
actualitatea construcției socialiste, 
din lupta de veacuri a maselor popu
lare pentru dreptate socială și liber
tate, iar instituțiile profesioniste 
și-au diversificat formele de activi
tate realizînd numeroase spectacole 
direct în unități economice. în așeză
minte de cultură, in aer liber, la mo
numentele istorice, turnee, stagiuni 
permanente, in zeci de localități ur
bane și rurale.

în domeniul mișcării artistice de 
amatori s-a acționat in vederea am
plificării și creșterii nivelului calita
tiv al interpretării și creației de 
masă. Pe baza datelor oferite de co
misiile județene de organizare a festi

nului se constată o permanentă 
creștere a formațiilor, cercurilor și 
cenaclurilor artistice. în prezent ac
tivează aproape 140 000 formații și 
cercuri cu circa 3 000 009 artiști aiha- 
tori. Ilustrînd largul democratism al 
vieții noastre politice și sociale, pu
ternica unitate m'oral-politică a so
cietății noastre, la festival participă 
numeroase formații și cercuri artis
tice ale naționalităților conlocuitoare. 
Astfel. în etapa de masă activează 
circa 3 300 astfel de formații și 613 
cercuri, cărora li se adaugă 2 000 for
mații și 441 cercuri care prezintă pro
grame atit in limba naționalității 
conlocuitoare respective, cit și in lim
ba română.

Trebuie relevat faptul că nu întot
deauna ansamblul de manifestări cul
tural-educative s-a ridicat la nivelul 
cerințelor și exigențelor formulate 
de conducerea de partid. Principala 
deficiență constă în faptul că, în 
unele unități economice și instituții. 
Festivalul ..Cintarea României" a fost 
privit și abordat în mod unilateral, 
doar ca o manifestare a creației ar
tistice. Pe de altă parte, unele ac
țiuni de educare politică, ideologică 
și științifică au avut un caracter 
strict informativ, formal, cu o slabă 
aderență la participant!, nelegate de 
cerințele reale ale dezvoltării econo
mico-sociale ale fiecărei localități saij 
unități economice.

Se desfășoară încă destul de lent 
procesul de creare a cercurilor teh- 
nico-aplicative și științifice în cadrul 
unor case de cultură, cluburi, cămine 
culturale, întreprinderi, iar tematica 
acestora nu e întotdeauna legată de 
cerințele progresului tehnic și ale 
pregătirii forței de muncă din fiecare 
unitate de producție.

Valorificînd experiența pozitivă și 
ținînd seama de lipsurile manifestate 
va trebui ca în perioada următoare 
să se acționeze cu consecvență și 

exigență pentru transpunerea inte
grală în practică a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceăușescu ca Fes
tivalul național „Cintarea României" 
să se afirme în viața fiecărei colec
tivități ca o formă de desfășurare 
activă a muncii ideologice în toate 
domeniile, inclusiv in mișcarea de 
creație tehmco-științifică și în cea 
artistică de amatori, să constituie o 
largă acțiune de educație profesio
nală, științifică, politică și culturală, 
de unire a eforturilor întregului po
por pentru înfăptuirea Programului 
partidului.

Fazele următoare ale festivalului 
trebuie să determine obținerea de 
rezultate superioare atit în îmbogă
țirea conținutului educativ al mani
festărilor politico-ideologice, științi
fice și cultural-artistice, cit și în va
lorificarea potențialului creator al 
maselor largi de oameni ai muncii, 
în acest sens se impune o racordare 
mai strinsă a activității — inclusiv a 
celei artistice — la problemele poli
tico-educative de importantă deose
bită, la realitățile soeial-economiee 
locale, în viața tumultuoasă, com
plexă, din fiecare localitate.

Refenndu-ne la mișcarea artistică 
de amatori, în perioada următoare 
se impune promovarea cu consec
vență a creației hterar-artistice con
temporane care oglindește prefacerile 
revoluționare din ultimele decenii, 
procesele socrale și politice, succesele 
obținute de poporul nostru sub con
ducerea înțeleaptă a partidului și, în 
acest context, trebuie stimulată crea

SURSELE OPTIMISMULUI NOSTRU
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acest popor harnic și 
demn, răbdător și dirz 
face de două mii de 
ani și va face pe 
parcursul intregii sale 
istorii viitoare. Dă 
timpului timp să re
zolve unele dificultăți 
hmare — cum zicea 
Cervantes — da, a- 
dăugâm noi, dar tim
pul acesta poartă în 
el sufletul și gîndi- 
rea noastră, timpul 
lucrează pentru noi 
numai în măsura în 
care îl ajutăm prin 
eforturile noastre co
mune. prin ceea ce 
știm să-i cerem și să-i 
impunem. Anii te aju
tă dacă te ajuți singur 
prin muncă și gindire 
creatoare. Te ajută 
dacă nu-i omori, lă- 
sindu-i să curgă de
geaba în nesfîrșitul 

ocean al timpului. 
Vremea coace cireșele 
și griul, dar cireșul 
trebuie să-l sădim și 
griul să-1 semănăm. 
Să ne gîndim cu serio
zitate și răspundere că 
nimeni nu poate trăi 
cu timpul altuia, cum 
ar putea — să zicem 
— să se hrănească din 
hrana lui., Timpul este 
unicat pentru fiecare. 
De aceea trebuie să-l 
fructificăm prin fapte
le propriei vieți, să 
nu-1 pierdem printr-o 
trăire superficială, prin 
trîndăvie și fapte urîte, 
pentru că a ucide 
timpul e o crimă ca 
oricare alta.

Telurile mărețe pe 
care vrem să le în
făptuim ne obligă să 
trăim timpul cu folos. 
Avem o singură viață 
și e trist și absurd să 
o trăim în zadar. Fie

ția locală și valorificate toate genu
rile artistice.

Ridicarea calității manifestărilor 
cultural-artistice — imperativul prin
cipal al festivalului — trebuie să-și 
găsească expresie în imprimarea 
unui pronunțat caracter patriotre. 
militant, revoluționar tuturor spec
tacolelor, concertelor, acțiunilor or
ganizate în fazele următoare, in în
treaga activitate cultural-educativă, 
acțiuni ce vor trebui amplificate, 
menținîndu-se continuitatea vieții ar
tistice, de creație și interpretare, 
pentru toate cercurile și formațiile, 
chiar dacă nu s-au calificat în eta
pele. superioare ale marii întreceri.

La rîndul lor. unitățile și asociații
le de creatori, instituțiile profesio
niste de spectacol se vor preocupa 
în continuare de stringerea legături
lor cu publicul larg, cu mișcarea ar
tistică de amatori, in vederea asigu
rării unui nivel tot mai ridicat ma
nifestărilor prezentate sub generi-ul 
Festivalului national „Cîntareă 
României".

în acest fel. abordind cu exigentă 
și răspundere etapele superioare ale 
festivalului, se va asigura ca întrea
ga activitate cultural-artistică să-si 
sporească contribuția la afirmarea 
tot mai puternică in viata noastră 
socială a concepției revoluționare, 
materialist-dialectice. despre lume și 
viată, la mobilizarea eforturilor în
tregului popor în munca si lupta 
pentru edificarea noii societăți, pen
tru triumful cauzei socialismului și 
comunismului.

care an nou se cade să 
fie și un memento 
pentru a nu irosi uni
ca viață pe care o 
avem. Sint gînduri la 
cumpăna dintre doi 
ani care sper să rezu
me, fără mari preten
ții. filozofia de viață 
a acestui nopor dotat 
și harnic, iubitor ’ de 
lume. încrezător în 
viitorul său luminos, 
capabil de sacrificii 
pentru înflorirea pa
triei. care a știut să 
creeze, ca nimeni altul, 
mitul tinereții fără 
bătrînețe și al vieții 
fără de moarte, fiindcă 
a fost întotdeauna ac
tiv și n-a lăsat timpul 
să treacă degeaba. I-a 
părut rău de vremea 
care trece, dar a știut 
să o trăiască, demn și 
plin de omenie. Neîn
doios, vom fi la fel 
și-n anii care vin...

Pictura și deopotri
vă istoria artei re
prezintă pentru Vasile 
Varga două funda
mentale direcții de a- 
firmare. însumindu-se 
creativ între polii o- 
puși ai participării și 
distanței — ai distan
ței înțelese în sensul 
păstrării unei per
spective sintetice și 
comparative în anali
za fenomenului artis
tic — activitatea des
fășurată de acest artist 
și teoretician atestă 
deopotrivă un înalt 
nivel de profesiona
lism. )

Mereu prezente, a- 
naliza. exigenta față 
de sine, dorința de 
a-și decanta rezultate
le. de a nu le prezen
ta publicului decit â- 
tunci cînd ele sînt cu 
adevărat reprezentati
ve pentru o etapă 
parcursă (mărturisite 
în ampla prefață ce 
însoțește catalogul 
expoziției deschise la 
Galeria Orizont) au 
intirziat desigur orga
nizarea acestei a doua 
expoziții personale.
Experiența cu caracter 

estetic care, după pro
priile-! cuvinte, i-a si
tuat lucrările „în veci
nătatea uneori primej
dioasă. dar familiară și 
legitimă, a unor maeș
tri ai picturii românești 
dintre cele două 
războaie mondiale", 
prezentă și în lucră
rile expuse acum, a 
contribuit la înche
garea unei viziuni ro
tunde. complexe asu
pra lumii spirituale a 
culorilor. Fără teama 
de apropieri, fără ob
sesia diferențierilor, 
pictorul a creat acest 
ansamblu de lucrări 
care pun în evidență 
un senzoriu de acui

tate șt prospețime. 
Peisajul a oferit de 
cele mai multe ori 
pictorului sursa direc
tă. tonică a unei emo
ții lirice, purificată a-

poi în liniștea atelie
rului. Suprapunerile 
de culoare ascund o 
arhitectură savantă, o 
gindire și o realitate 
plastică proprie. O ar
monioasă viziune cro
matică. un desen te
meinic. uneori preg
nant. categoric (mai 
ales în pastelurile de

tv
Programul 1

17.00 Telex.
17.03 Teleșcoală. • Șase milenii în stră

luciri de aur (II) • De la stră
moși pentru urmași (Tezaurul Is
toric al Muzeylui de Istorie al Re
publicii Socialiste România).

CARNET PLASTIC
t> deosebită frumusețe), 
alteori învăluit în cu
loare. caracterizează a- 
ceste lucrări echilibra
te și sobre, eludate de 
amănunte care să dis- 

GALERIA ORIZONT

Expoziția 
Vasile Varga

GALERIA SIMEZA

Expozițiile 
Benone Șuvăilă 
și Virgil Chivu VASILE VARGA larnâ în Cotroceni

tragă atenția. Tensiu
nea raporturilor stabi
lite cu datul real au 
determinat, in fiecare 
din exemplele parti
culare ale acestei ex
poziții prospectarea u- 
nor noi domenii idea
tice și afective.

★
Intuite în poezia lor

17.25 Curs de limbă rusă.
17.45 Album coral.
18.05 Publicitate.
18.10 Reportai pe glob : Birmania.
18.30 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
18.45 Consultații juridice.
19,05 Film serial pentru copii : Sindbad 

marinarul. Episodul 19.
19.30 Telejurnal.
19.50 Incursiune în cotidian. (Transmi

siune directă de la întreprinderea 
- de mașini-unelte și agregate Bucu

rești). 

ascunsă. inepuizabilă, 
peisajele și naturile 
statice pe care ni le 
prezintă recenta ex
poziție a nictorului 
Benone Șuvăilă la Ga

leria Simeza atestă o 
dată mai mult fine
țea observației, nuan
țările de interpretare 
ale realizatorului lor.

Expresie concentra
tă, directă a unui 
complex și precis 
punct de vedere, a 
modalităților de a 
căuta și dezvălui in

ultimă instanță esen
ța realităților investi
gate. imaginile create 
de Benone Șuvăilă 
sint parcă echivalențe 
plastice ale ecourilor-

interioare pe care 
le-au trezit în sufletul 
său parcurgerea peisa
jului. Puterea lor de 
iradiatie se află in 
relație nemijlocită și 
subtilă cu lumea de 
gînduri si sentimente, 
a pictorului, cu pre
ferința ltii pentru lu
mina blindă. egaliza

20.05 Cțra tineretului.
• Tinerețea în noul an o 1979 — 
nouă treaptă de maturitate și răs
pundere • Vocația generației 
noastre — anchetă TV.

20.55 Teatru scurt : „Gilcevile din 
Chioggia" de Carto Goldoni. Tn 
românește de Florian Potra. Pre
luare de la Teatrul dramatic 
Brașov.

21.55 Pe plaiuri românești. (Concert 
susținut la Ateneul Român de 
formația reprezentativă a arma
tei ; dirijor col. E. Ursu). 

toare a toamnei, pen
tru abundenta vegeta
lă a marginilor de 
pădure, pentru prospe
țimea unui mănunchi 
de albăstrele. Este co
mun intregii expoziții 
un anume fior liric, 
optimist, care se da
torează nu numai ar
moniei și discreției 
impuse de condițiile 
de execuție propriu- 
zise. dar mai ales pa
siunii statornice a pic
torului pentru pei
saj. Sînt lucrări care 
insistă asupra bucu
riei de a reintilni na
tura. imagini care, 
mărturisind o veșnică 
întoarcere spre axul 
nutritiv al realului, 
tind să recompună 
atmosfera specifică a 
unor ținuturi bine cu
noscute artistului.

★
în sala alăturată a 

Galeriei Simeza. pic
tura doctorului Virgil 
Chivu marchează o 
nouă etapă a unui 
proces de sedimenta
re în timp. de- 
monstrînd totodată a- 
tractia pictorului spre 
imagini pline de x li
rism. Artistul a optat 
pentru o formă mo
destă și sinceră, la 
nivelul posibilităților 
lui exacte, formă prin 
intermediul căreia 
creația sa se defi
nește în registrul reali
tății imediate. E o pic
tură de investigare a 
micii dimensiuni, o 
poetică lipsită de e- 
locventă discursivă. 
Virgil Chivu exprimă 
și se exprimă in re
gistrul liricii cromatice 
folosind natura ca 
unic scop al artei sale.
Marina PREUTU

22.15 Telejurnal.
22.30 închiderea programului.

Programul 2

19.30 Telejurnal.
19.50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunil ; dirijor Iosif 
Conta. Concert J. S. Bach.

21.10 Telex.
21.15 Anul economic 1979.
21.25 Publicitate.
21.35 Mult e dulce...
22.00 închiderea programului.

cinema
a Poveste de dragoste și onoare: 
EFORIE - 15: 17,30: 20.
• Dialog peste ani: CAPITOL — 
15.15: 18: 20.15.
ft Cele patru nunti alt lui Ma- 
risol : LUCEAFĂRUL - 15.4b :
18: 20, FESTIVAL - 15.45: 18:
20.15. FAVORIT - 15: 17.30: 20
ft Compania a 7-a sub clar de

lună : SALA PALATULUI — 17.15: 
20. PALATUL SPORTURILOR SI 
CULTURII - 18.
• Totul pentru fotbal: SCALA — 
15.45: 18: 20.15. MELODIA — 15.45: 
18; 20,15, MODERN - 15.45: 13:
20.15.
O Lanțul amintirilor: PATRIA —• 
15.30: 19. BUCUREȘTI - 15.45;
19.15. FEROVIAR — 15.30: 19.
o Ecaterina Teodoroiu: CENTRAI. 
— 15: 17.30: 20. VOLGA - 15.45 ;
18.15 : 20.30, TOMIS — 15.45: 18:
20.15.
• Dueliștii: VICTORIA — 15.15; 
17.30; 20.

• Agentul liniștit : MUNCA — 
15,45: 18: 20.
• Insule in derivă : EXCELSIOR 
- 15.45: 18; 20,15. AURORA - 
15.45: 18; 20.
• Acțiunea „Arsenal": LIRA —
15.30: 18: 20.
• Rătăcire : TIMPURI NOI — 
15.45: 18: 20.
» Optimiștii: GRIVIȚA — 15 15; 
17.45: 20 15.
• înainte de tăcere: COSMOS — 
15: 17.30: 20.
• Richard al III-Iea: DOINA — 
15.30: 19.
• Din nou împreună : CINEMA

STUDIO — 10; 12; 14; 16: 18; 20. 
BUZESTI — 15.45; 18: 20.15.
• Orașul-fantomă: DACIA —15.15;
17.30 : 20.
• Canarul și viscolul — 11,45 :
împărăteasa purpurie — 14: Ca- 
biria — 16.15: O bandă aparte — 
18.30: 20.30 : CINEMATECA.
• Regăsire: DRUMUL SĂRII — 
15.30: 18: 20.
• Principiul dominoului : BU- 
CEGI - 15; 17,30: 20.
e Cianura și... picătura de ploaie: 
FERENTARI - 15.30: 17.30: 19.30.
• Fiul „Feței palide": GIULEȘTI 
— 15.30; 17.45; 20.

• Gustul și culoarea fericirii : 
COTROCENI — 15: 17.30: 20.
• Aurul Iui Mackenna: FLO-
REASCA — 15.30; 19. FLACARA
- 15.30: 19.
• Revanșa : POPULAR — 16 ;
18 : 20.
« Haiducul cu ochii ca stelele : 
PACEA - 16: 18: 20.
• Cascadorii: GLORIA — 15.45:
18: 20. FLAMURA — 15.45; 18:
20.15.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia: VIITORUL — 15.30: 17.45: 20. 
a Acel blestemat tren blindat ? 
MIORIȚA — 15; 17,30; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Moartea ultimului golan — 
16; 19,30. (sala Atelier) : Trei pe 
o bancă — 19.
• Opera Română: Flautul ferme
cat — 19.
• Teatrul de operetă: Leonard — 
10,30; Silvia — 19.30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu). 
Undeva, o lumină — 19.30. (sala 
grădina Icoanei): Elisabeta 1 
— 19.30.
a Teatrul Mic: Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 19.30.
• Teatrul de comedie: Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul „Notlara" (sala Ma- 
gheru): Timon din Atena — 19.30: 
(sala Studio): Craii de curtea 
veche — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giplești): 
O familie îndoliată — 19,30. (sala

Majestic): Regele loan — 10; Se
renadă tîrzie — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat: Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Revista In 
luna de miere — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu": Explo- 
gluma melodii — 19.30.
a Ansamblul artistic „Raosodia 
română" : Bucuroși de oaspeți I
— 17: 19.30.
• Teatrul „Țăndărică": Pisica de 
una singură — 10.
4» Circul Șucurești : Bravo circul S
— 10 ; 19,30.



SClNTEIA — joi 4 ianuarie 1979 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu adîncă recunoștință caldul mesaj de felicitare pe care 
Excelența Voastră a avut amabilitatea să mi-1 adreseze cu ocazia zilei mele 
de naștere.

Apreciind în mod deosebit nobilul dumneavoastră sentiment și sprijin 
pentru eforturile de pace. îmi exprim speranța că aceste eforturi vor fi 
încununate de succes, astfel încit un viitor mai bun de stabilitate și liniște 
să fie realizat pentru omenire.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea mea fermă 
că relațiile de prietenie și cooperare care în mod fericit există între popoarele 
noastre prietene se vor intări în folosul reciproc al celor două țări ale noastre.

Adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența 
Voastră și de progres și măreție pentru poporul prieten pe care cu înțelepciune 
îl conduceți.

Cu cea mai înaltă apreciere și considerație,

MOHAMED ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

Carnavalul pionierilor și șoimilor patriei
Mii de pionieri și șoimi ai patriei 

din școlile și grădinițele Capitalei 
și-au dat întîlnire miercuri Ia Pavi
lionul central al Complexului expo- 
zițional din Piața Scinteii, pentru a 
participa la tradiționalul „Carnaval al 
fulgilor de nea“.

De la semnalul trompeților care a 
inaugurat programul acestui carnaval, 
organizat de Casa centrală a pionieri
lor și șoimilor patriei împreună cu 
Consiliul municipal al Organizației 
Pionierilor, și pînă la ultimul dans, 
copiii au petrecut momente de neuitat 

în compania veseliei, cîntului, versu
lui și a jocurilor.

După ce au luat parte la parada 
costumelor și măștilor, într-o adevă
rată atmosferă de basm, micii parti- 
cipanți la carnaval, însoțiți de părinți 
și educatori, au avut bucuria reîn- 
tilnirii cu îndrăgiți actori ai teatrelor 
din Capitală, cu ințerpreți cunoscuți 
de muzică ușoară și populară, au ad
mirat și aplaudat virtuozitatea cole
gilor lor recitatori, cîntăreți, balerini, 
s-au întrecut în jocuri distractive, în 
concursuri de dans, desen, epigrame, 
istețime și îndemînare.

(Agerpres)

Colecții noi la Muzeul de istorie 
a Bucureștiului vremea

Muzeul de istorie a municipiului 
București și-a îmbogățit colecțiile cu 
noi piese de valoare istorică și ar
tistică. între care rețin în mod deose
bit atenția 465 monede din diferite 
epoci. între acestea se află mai multe 
monede descoperite de curînd în car
tierul Străulești. Ele au fost emise în 
timpul domniei lui Mircea cel Bătrîn 
și sînt primele din această epocă 
identificate în aria bucureșteană. Cea 
mai interesantă dintre ele, apreciază 
numismații, este o piesă de argint, 
exemplar dintr-o emisiune de mo
nedă divizionară — banul — a cărei

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT

O NOUA BAZA SPORTIVA

LA SIBIU

„Neptun" s-a mutat 
„Sub arini"

La Sibiu, oraș cu bogate tradiții în 
natatie (aci intîlnești si astăzi o ve
che stradă purtînd numele de ..Școa
la de înot", pe care funcționează, de 
la începutul secolului, un bazin aco
perit al băii publice .,Neptun“ de 
care sînt legate multe din perfor
manțele natației românești), au fost 
inaugurate noile bazine acoperite de 
înot si sărituri în apă. amplasate în- 
tr-una din cele mai frumoase zone 
de agrement si sport ale orașului : 
parcul „Sub arini". Realizate într-o 
construcție monobloc — care conferă 
multiple caracteristici funcționale și 
o eficientă sporită a spațiului — 
gele două bazine (unul pentru sări
turi. de 15 m/15 m cu turn de 10 m, 
și unul de inot. de 25 m/15 m. sînt 
destinate să servească si ca o puter
nică bază materială pentru sărituri 
de performantă, tot aici preconizîn- 
du-se să aibă loc în 1979 întrecerile 
din cadrul Cupei Europei la sărituri 
în apă.

Noul obiectiv — unul din cele mai 
importante de acest gen construite 
în tară, cu care baza materială a 
sportului sibian capătă noi dimen
siuni — dispune de instalații moder
ne de reciclare si filtrare a apei, ca 

existență este cunoscută din diferite 
documente istorice.

în patrimoniul muzeului au intrat, 
de asemenea, 3 000 de insigne și me
dalii românești, o mantie de catifea 
de la sfirșitul secolului al XIX-lea, 
tabloul „Sacale pe Dîmbovița" sem
nat de Carol Pop de Szathmary, pic
tat în 1909. și un plan mai puțin cu
noscut al Bucureștiului de la începu
tul secolului al XX-lea — a cărui va
loare constă în menționarea obiecti
velor industriale existente la acea 
epocă.

(Agerpres)

si de aparatajul si utilajele necesare 
bunei desfășurări a antrenamentelor 
și concursurilor. Frumoasa sală a ba
zinelor dispune, de asemenea, de 500

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 ianuarie. In țară : Vreme rece, ge
roasă noaptea, la începutul intervalului. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ninsori locale, mal ales în vestul și 
nordul țării. Vînt slab pînă la moderat, 
cu intensificări în zona de munte între 
50—60 km/oră. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse Intre 
minus 18 șl minus 8 grade, Izolat mai 
coborîte, Iar maximele vor oscila între 
minus 10 și zero grade. Ceață locală. 
In București : Vreme rece, geroasă 
noaptea. Cer variabil. Vînt slab. Tem
peratura în creștere ușoară.

de locuri pentru spectatori. (Nicolae 
Brujan).

în fotografie : noul bazin de nata
tie din Sibiu. (Foto : Fred Nuss).

ZIUA INDEPENDENȚEI BIRMANIEI

Excelenței Sale Domnului U NE WIN
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON
Cu ocazia aniversării Zilei independenței a Republicii Socialiste a Uniunii 

Birmane, vă adresez sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de prosperitate și progres poporului birmanez.

Se împlinesc 31 de ani de la pro
clamarea independentei Birmaniei, 
act care a deschis în fata poporului 
birman — aflat o perioadă îndelun
gată sub dominația străină — ori
zonturi noi de dezvoltare liberă pe 
calea progresului economic și so
cial. Asumîndu-și sarcina lichi
dării grelei moșteniri a trecutu
lui. poporul birman s-a angajat în- 
tr-un proces de ample transfor
mări. impulsionat în anii de după 
venirea la putere a Consiliului Re
voluționar. condus de generalul 
Ne Win. Prin lărgirea și con
solidarea sectorului de stat în 
economie, ca urmare a naționa
lizării băncilor, întreprinderilor din 
industria extractivă și din alte 
ramuri, companiilor de asigurări și 
a comerțului exterior, s-a trecut la 
traducerea în viață a programului 
cunoscut sub denumirea ..Calea 
birmană spre socialism". Planul 
cvadrienal de dezvoltare economică 
a țării pe perioada 1978—1981 
înscrie ca principală sarcină lărgi
rea și consolidarea bazei industria
le a sectorului de stat. înfăptuirea 
prevederilor actualului plan econo
mic va asigura intrarea în funcțiu
ne a peste 70 de întreprinderi ale 
industriei constructoare de mașini, 
ale industriei chimice s.a. Este pre
văzută. totodată, sporirea de 1,5 ori 
a extracției de titei. a producției de 
cositor cu peste 40 la sută ; se de-

INDIA: Ofensivă împotriva analfabetismului
DELHI 3 (Agerpres). — In In

dia se prevede punerea in prac
tică a unui ansamblu de măsuri 
la nivelul întregii țări împotriva 
analfabetismului, a declarat 
Pratap Chandra Chunder, mi
nistrul educației, bunăstării so
ciale și culturii. în anii care au. 
trecut de la obținerea indepen
denței, pentru dezvoltarea invă- 
țămîntului au fost alocate peste 
30 miliarde de rupii. Astăzi, in 
India sint peste 100 universi
tăți, 3 600 colegii, mai mult de

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

pun eforturi pentru extinderea ex
plorării și prospectării de noi zone 
în vederea descoperirii altor bogății 
naturale, existente în subsolul țării. 
De asemenea, importante fonduri 
sînt destinate modernizării agricul
turii. lărgirii sistemelor de irigație.

S-au realizat progrese in dome
niile educației și învățămînt'ului, 
pregătirii cadrelor, ridicării nive
lului de trai al populației.

Proclamarea, în urmă cu cinci 
ani, a Republicii Socialiste a Uniu
nii Birmane a marcat un pas im
portant înainte in dezvoltarea sta
tului birman.

în spiritul solidarității militante cu 
toate popoarele care s-au eliberat de 
sub dominația colonială si pășesc pe 
calea dezvoltării de sine stătătoa
re, poporul român urmărește cu sim
patie eforturile poporului birman 
îndreptate spre consolidarea inde
pendentei naționale și înfăptuirea 
aspirațiilor sale de progres și pace, 
între România și Republica Socia
listă a Uniunii Birmane s-au sta
tornicit relații de prietenie și co
laborare, pe baza egalității în drep
turi și respectului reciproc. care 
cunosc o continuă dezvoltare. 
Adincirea acestor relații și extinde
rea lor pe multiple planuri cores
pund dorinței belor două țări și 
popoare, intereselor păcii și cola
borării internaționale.

700 000 școli de stat. Cu toate 
acestea, există in țară 280 mi
lioane de analfabeți, in majori
tate in regiunile rurale. .In oc
tombrie, anul trecut, a început 
o amplă campanie de lichidare 
a analfabetismului. Pină la 
sfirșitul actualului program 
de dezvoltare a economiei 
(1978—1983) vor fi alfabetizați 
100 milioane de oameni intre 15 
și 35 ani. La această campanie 
vor lua parte 50 000 studenți și 
cadre didactice.

ÎN
• Astăzi, în sala Floreasca din 

Capitală se vor desfășura două 
partide contind pentru campionatul 
național feminin de handbal (etapa 
a 2-a). De la ora 17, Universitatea 
București — Rulmentul Brașov; de la 
ora 18,15, Progresul — Confecția. Iată 
întîlnirile programate în țară: Con
structorul Baia Mare — Mureșul Tg. 
Mureș; Știința Bacău — Hidrotehni
ca Constanța; Universitatea Timi
șoara — Rapid București.

O Turneul internațional de șah de 
la Hastings (Anglia) a continuat cu 
runda a 5-a în care Vasiukov l-a în
vins pe Mestel, Peters a cîștigat la 
Balshan, iar partidele Lein — An
dersson, Kociev — Christiansen și 
Taulbut—Byiasas s-au terminat re
miză. Celelalte partide, printre care 
Mihai Șubă (România) — Botterill 
(Anglia), s-au întrerupt.

Lider al clasamentului se menține 
Jonathan Speelman (Anglia) cu 3 
puncte (1), urmat de Andersson 
(Suedia) — 3 puncte, Csom (Un
garia) — 2,5 puncte (1). Marele 
maestru român Mihai Șubă totali
zează 2 puncte, avind o partidă mai 
puțin jucată și una întreruptă.

O După consumarea a șapte run
de, în campionatul mondial de șah 
pentru juniori II (jucători pină la 
17 ani), care se desfășoară la Sas 
Van Gent (Olanda), conduce Mot-

(Urmare din pag. I)
mecanismului economîco-financiar a 
început din semestrul II al anului 
trecut. Experiența a dovedit că in- 
roducerea valorii producției nete ca 
. vipator de bază în economie, cele- 

iv măsuri privind perfecționarea 
.ecanismului economîco-financiar 

concentrează eforturile colectivelor 
din toate unitățile nu numai asu
pra dimensiunilor cantitative ale ac
tivității economice, ci mai presus de 
orice asupra laturilor calitative — 
realizarea producției fizice planifica
te in condițiile creșterii mai accen
tuate a eficienței economice consti
tuind sarcina cardinală a dezvoltării 
economiei noastre în acest an. Tinînd 
seama de dificultățile pe care le ge
nerează criza mondială de materii 
prime și combustibili, fiecare om al 
muncii, fiecare colectiv trebuie să 
înțeleagă eu toată claritatea că fo
losirea eficientă a resurselor mate
riale, reducerea substanțială a con
sumurilor constituie problema esen
țială, vitală pentru dezvoltarea 
economiei naționale. Nimănui nu-i 
poate fi indiferent cum se cheltuiește 
fiecare kilogram de materie primă 
sau de combustibil, fiecare kilowatt- 
oră de energie. Reducerea substan
țială a cheltuielilor materiale, creș
terea mai accentuată a eficienței eco
nomice măsoară, în ultimă instanță, 
spiritul gospodăresc, maturitatea po
litică și profesională a fiecărui colec
tiv, demonstrează, în fond, afirmarea 
puternică a autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești. Iată de ce, 
acționînd cu fermitate în spiritul 
exigențelor noului mecanism econo- 
mico-financiar în toate unitățile eco
nomice, colectivele de oameni ai 
muncii trebuie să dovedească un 
înalt spirit de răspundere pentru 
economisirea materiilor prime, mate-

CÎTEVA RÎNDURI
wani (Scoția) cu 6 puncte, urmat de 
Korzubov (U.R.S.S.) și Huergo (Cuba) 
— cite 5,5 puncte etc.

Lucian Vasilescu (România), care 
în runda a 7-a a pierdut partida cu 
Bertholee (Olanda), are 3 puncte și 
o partidă întreruptă.

• Selecționata Olandei, finalistă a 
ultimului campionat mondial, a fost 
situată pe primul loc in clasamentul 
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rialelor, combustibilului și energiei, 
pentru sporirea gradului de prelu
crare a acestora, pentru folosirea tot 
mai eficientă a întregului potențial 
productiv și promovarea fermă a ce
lor mai noi cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice, pentru obținerea 
unor produse de înalt nivel tehnic 
și calitativ, cu consumuri materiale 
cît mai reduse.

Și în domeniul investițiilor, crește
rea susținută a eficientei economice 
constituie o sarcină primordială. De 

Anul IV al cincinalului
maximă importanță este. în acest 
sens, trecerea hotărită la aplicarea 
măsurilor stabilite de conducerea 
partidului cu privire la reducerea 
consumurilor materiale și a costului 
investițiilor. Investim în fiecare an 
din ce în ce mai mult, dar trebuie 
să acționăm cu mai multă energie 
pentru ca fiecare leu să fie investit 
cu eficiență maximă. Există, de 
acum, o serie de soluții constructive 
și tehnologice noi, deosebit de efi
ciente, atît pe planul reducerii con
sumurilor materiale, cît și pe planul 
accelerării ritmului de lucru. O 
cifră : prin planul pe acest an sînt 
concretizate, pe obiective, economii 
de peste 13 miliarde Iei, obținute 
prin aplicarea unor soluții construc
tive mai eficiente și prin folosirea 
unor materiale mai ușoare. Esențial 
este ca, pretutindeni, pe șantiere să 
se acționeze eu hotărîre pentru ge
neralizarea experienței înaintate, a 
noilor soluții constructive. 

celor mai bune echipe de fotbal eu
ropene în anul 1978, întocmit de re
vista de specialitate „France Foot
ball". Pe locurile următoare au fost 
clasate formațiile Italiei, Angliei, 
Poloniei, Spaniei, Franței, R.F. Ger
mania, Austriei. Portugaliei, U.R.S.S. 
etc. Echipa României ocupă locul 19 
din 30 de formații clasificate.

O atenție cu totul deosebită tre
buie acordată in acest an realizării 
și depășirii sarcinilor de plan pri
vind creșterea productivității muncii, 
Avem de realizat in 1979 unul din
tre cele mai înalte ritmuri de creș
tere — de 10,2 la șută — a producti
vității muncii din ultimii ani. Intro
ducerea tehnicii și tehnologiilor mo
derne, folosirea cu indici superiori 
a capacităților de producție, mărirea 
gradului de mecanizare și automati
zare a producției, organizarea pe 

baze științifice a producției și a 
muncii, folosirea rațională a forței 
de muncă, ridicarea continuă a cali
ficării lucrătorilor sînt tot atîtea di
recții practice de acțiune care tre
buie să preocupe in mod stăruitor 
organizațiile de partid, conducerile 
colective din unitățile economice. 
Numai asigurînd o productivitate 
superioară a muncii în fiecare uni
tate și pe ansamblul economiei, nu
mai realizînd o înaltă eficiență pu
tem crea condițiile materiale pen
tru extinderea, in acest an, a apli
cării săptăminii de lucru reduse, 
o măsură de care urmează să bene
ficieze 55—60 la sută din totalul 
personalului muncitor ; numai spo
rind în ritm susținut productivitatea 
muncii, eficiența economică, numai 
sporind producția netă, beneficiile, 
venitul național, putem asigura con
dițiile materiale pentru trecerea, in- 
cepind din acest an, la aplicarea ce

Pentru amatorii sporturilor de 
iarnă colectivul întreprinderii 
de prelucrare a lemnului din Re
ghin a pregătit peste 30 000 pe
rechi schiuri in 14 variante și 
dimensiuni pentru toate virstele, 
crose de hochei. Peste 40 la 
sută din producția acestui an 
sint produse noi sau reoroiec- 
tate. (Gh. Giurgiu).

lei de-a doua etape de majorare a 
retribuțiilor.

Am amintit aceste măsuri, cu pro
fund caracter social, tocmai pentru 
a sublinia, încă o dată, legătura di
rectă, permanentă ce există intre re
zultatele obținute in dezvoltarea e- 
conomiei, în sporirea avuției națio
nale și creșterea bunăstării întregu
lui popor. O corelație fundamentală 
la nivelul economiei care pune cu 
toată claritatea în evidență realitatea 
potrivit căreia numaj realizînd inte
gral sarcinile de plan la toți indica
torii, deopotrivă la producția fizică 
si producția netă.’ la toți indicatorii 
calitativi, de eficiență, numai pro- 
movind larg în producție cuceririle 
științei și tehnicii moderne vom pu
tea asigura dezvoltarea mai accele
rată a economiei și creșterea mai ra
pidă a venitului național, va putea 
fi înfăptuit integral programul de 
creștere mai accentuată a nivelului 
de trai al poporului, stabilit de partid 
pentru actualul cincinal.

Rășpunzînd prin fapte de vredni
cie chemării însuflețjțoare din Me
sajul de Anul nou adresat întregului 
popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să facem totul pentru ca in acest an 
— eînd vor avea loc cele două mari 
evenimente istorice în viața partidu
lui și a poporului — țara noastră să 
devină tot mai puternică și mai pros
peră, marcind un pas decisiv in în
făptuirea obiectivelor actualului cin
cinal. Stă Jn puterea oamenilor mun
cii, există toate condițiile pentru în
făptuirea zj de zi a prevederilor pla
nului pe acest an la toți indicatorii, 
pentru a asigura o calitate nouă, su
perioară în activitatea economică din 
toate întreprinderile, din toate ramu
rile. Aceasta este cerința și condiția 
hotărîtoare a dezvoltării și mai ra
pide a economiei naționale, a ridi
cării propriei noastre bunăstări.

„UNESCO Features" Apa de mare, carburantul 
cel mai ieftin

în Suva, capitala arhipelagului 
Fidjl, un simpozion internațional a 

■ dezbătut recent problema obținerii 
din ocean a energiei electrice. Ale
gerea locului întrunirii nu a fost în- 
timplătoare, intrucît era vorba nu 
despre centrale propulsate de valuri 
sau maree, ci despre exploatarea di
ferentelor de temperatură a apei și 
a curenților de recif — specifici Pa
cificului de sud — în scopul alimen
tării cu energie electrică a puzde
riei de insule din zonă.

Construirea unor centrale folosind 
diferențele de temperatură și curenți 
oceanici este de pe acum rentabilă, 
intrucît, prin perfecționare tehnică, 
se poate obține o eficiență ridicată, 
în condițiile creșterii generale a cos
tului energiei. De asemenea, necesa
rul de energie electrică al insulelor 
din sudul Oceanului Pacific crește 
mai repede decît media pe plan 
mondial. Astfel, in întreaga lume, 
consumul de țiței, cărbune și elec
tricitate s-a triplat intre anii 1950— 
1975, în timp ce, în aceeași perioadă 
de timp, în respectivele insule a cres
cut de patru ori. Necesarul de energie 
electrică s-a dublat aici la fiecare 
cinci ani. Producerea ei, pe de altă 
parte, devine din ce în ce mai costi
sitoare, intrucît se bazează pe țiței 
importat.

Simpozionul a luat în discuție dife-

U. S. News

& World Report

• In S.U.A. unul din patru absolvenți de colegii vor fi 
nevoiți să accepte locuri de muncă ocupate de obicei de 
persoane fără diplome universitare © Profesiile din 

domeniul științei și tehnologiei — cele mai căutate
în timp ce S.U.A. sîrit puse în si

tuația de a găsi de lucru pentru șase 
milioane de șomeri, ©xperții încearcă 
șă stabilească tipurile de slujbe de 
care va li nevoie în anii ’80. Conclu
ziile lor au o deosebită importanță 
pentru tinerii care sînt pe cale de 
a-și alege o profesiune, dar și pentru 
muncitorii mai vîrstnicj care se gîn
desc să-și schimbe meseria. Up lucru 
este clar ; următorul deceniu' va fi o 
perioadă de concurență acerbă pen
tru locuri de muncă.

Ministerul Muncii estimează că 
unul din patru absolvenți de colegiu 
care vor intra pe piața forței de 
muncă de acum pînă în 1985 va tre
bui să accepte locuri de muncă ocu
pate, de obicei, de oamenj fără di
plome universitare.

Patronii vor avea mai multi oa
meni de unde să aleagă. în 1975 
existau 39 milioane muncitori în pri
ma categorie de vîrstă — între 25 
și 44 de ani. Pentru 1990 se estimea

ritele modalități posibile de obținere 
a energiei electrice, în vederea redu
cerii dependenței de importurile de 
petrol. Centralelor eoliene nu li s-au 
acordat prea mari șanse — și nici hi
drocentralelor pe cursuri de riu, care 
aici nu sint mari purtătoare de ener
gie, cu excepția citorva riuri din insu
la Fidji. Ca urmare, specialiștii s-au 
concentrat asupra celui mai ieftin 
„carburant", apa de mare. Varianta 
exploatării mareelor a căzut de la 
bun început, diferențele intre flux și 
reflux fiind prea mici pentru a pune 
în mișcare o turbină. Rămine, așadar, 
exploatarea diferențelor de tempera
tură intre apele de suprafață — cal
de — și cele de adîncime — reci —, 
cît și a curenților de recif. în unele 
regiuni, ca, de pildă, in preajma insu
lelor Gilbert, curenții ating viteze 
de 11—13 km/h. După cum s-a subli
niat in cadrul simpozionului, „acest 
gen de curenți constituie o valoroasă 
sursă potențială de energie".

Mai importante decît aceste cen
trale, care nu furnizează cantități 
prea mari, de energie electrică, sint 
cele utilizînd diferența de temperatu
ră dintre apele de suprafață și cele 
de adincime. Primul care a sugerat 
ideea și a arătat principiul de func
ționare a unor astfel de instalații a 
fost, la 1881, Jacques d’Arsonval, con
ducătorul laboratorului de biofizică

Profesiunile
Aprecieri și

ză peste 60 de milioane. Un procen
taj mai mare îl vor reprezenta 
absolvenții de colegii. Mai multe fe
mei aduîte, din care 50 Ia sută lu
crează în prezent, vor căuta, de ase
menea. un loc de muncă. Unii eco
nomiști se așteaptă ca acest procent 
să crească pînă la 60 la sută în ur
mătorii cițiva ani.

Concluzia rezidă în faptul că se 
vor exercita presiuni mai man ca 
pricind asupra tinerilor pentru a-și 
perfecționa la maximum pregătirea. 
Specialiștii în domeniul profesional 
sjnț de acord asupra faptului că ti
nerii vor trebui să aibă mai multă 
grijă decît pînă acum în ce priwște 
alegerea viitoarei cariere și pregăti
rea profesională.

Potrivit previziunilor, pe primul 
loc pe lista profesiunilor promiță
toare se află economiștii, specialiștii 
în domeniul computerelor, inginerii, 
medicii și asistentele medicale. Șan
sele acestora de a găsi un ioc de 

din Paris. 45 de ani mai tirziu, disci
polii săi au demonstrat, in laborator, 
xă principiul este realizabil ; ei ăM 
reușit să pună in funcțiune un model 
care furniza în mod continuu o can
titate de energie electrică suficien
tă pentru a alimenta trei beculețe. 
Astăzi, oamenii de știință și tehni
cienii se gîndesc la proiecte de di
mensiuni gigantice. Conform diferi
telor proiecte propuse, o astfel de 
centrală ar avea aproximativ dimen
siunile unei platforme de foraj de 
200 000 tone și forma unei insule plu
titoare. Citeva astfel de centrale ar 
putea acoperi nevoile actuale de e-l 
nergie electrică ale întregii zone a 
Pacificului de sud.

Principalul avantaj al centralelor 
electrice ce folosesc diferența de tem
peratură a apei constă în faptul că 
apa de suprafață, încălzită continuu 
de soare, este gratuită și în cantități 
nelimitate. Indiferent dacă plouă sau 
e soare, dacă e furtună, zi sau noap
te, „carburantul" nepoluant, apa, 
alimentează neîntrerupt și uniform 
centrala. De asemenea, o parte a 
energiei electrice obținute poate fi fo
losită, în continuare, la extragerea 
hidrogenului din apa mării, iar amo
niacul existent, la producerea de în
grășăminte azotoase.

anilor '80
perspective
muncă sau de a promova în domeniul 
științei și tehnologiei sint mai mari, 
afirmă Betty Wetter, director admi
nistrativ al Comisiei pentru forța de 
muncă în domeniul științific.

Aceasta nu înseamnă că cei Inte
resați de artă, pedagogie și alte do
menii similare trebuie să renunțe Ia 
preferințele lor. Frank Endicoțt, fost 
membru în consiliul de conducere 
al Universității din Nord-Vest, autor 
al unui raport anual privind perspec
tiva locurilor de muncă pentru ab
solvenții de colegii, avertizează însă 
pe studenți să se pregătească pentru 
eventualitatea în care orientarea ini
țială spre asemenea domenii să nu 
le poată asigura un loc de muncă. 
După cum relevă Endicott, „orice 
specialist în artă ar face o prostie 
dacă nu ar urma șl cursuri de eco
nomie, contabilitate, știința compu
terelor sau alte meserii care au cău
tare".

La fel ca și în trecut, noile profe
siuni se vor dezvolta odată cu pro
gresele tehnologice. Economistul Eli 
Ginzberg, președintele Comisiei na
ționale pentru politica în domeniul 
forței de muncă, este de părere că 
sectorul energetic, de pildă, va oferi 
tipuri noi de meserii.

® 1978: CU O SE
CUNDĂ MAI LUNG... 
Anul care s-a încheiat a bene
ficiat de o secundă în plus. As
tronomii de la planetariumul 
Hayden din New York au făcut 
cunoscut că, datorită încetinirii 
ușoare a vitezei de rotație a 
Terrei, durata anului ș-a pre
lungit cu o secundă.

® ORTOGRAFIE U- 
NICĂ PENTRU NUMELE 
PROPRII CHINEZE. Agen
ția de presă China Nouă a 
anunțat că. printr-o hotărire a 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, începînd cu 1 ianuarie 
1979, pentru transcrierea uni

tară în limbi străine a numelor 
de localități chineze și de per
soane va fi utilizat alfabetul 
fonetic „pinyin". bazat pe ca
ractere latine. Prin această mă
sură va înceta proliferarea 
sistemelor. diferite de Ia o 
limbă la alta, de transcriere a 
numelor proprii chineze. Aceas
tă ortografie oficială, care va fi 
preluată de toate tipăriturile pu
blicate în China în limbile en
gleză. franceză, germană și spa
niolă. se orientează după pro
nunția din dialectul de bază 
„putunhua". vorbit la Pekin.

© PRINCIPIUL GAL
VANIZĂRII CUNOSCUT 
ÎNCĂ ÎN ANTICHITATE I 
Un vas de lut înalt de circa 

18 cm. datlnd de la începutul 
erei noastre și descoperit în 
1936 între Tigru și Eufrat, a 
constituit, multă vreme, unul din 
cele mai disputate exponate ale 
muzeului din Bagdad. Au fost 
emise nenumărate ipoteze pri
vitoare la utilizarea ce ar fi 
putut-o avea curiosul obiect 
care. în interior, are fixat, cu 
bitum, un cilindru de cupru, in 
care se află, izolată tot eu aju
torul bitumului, o tijă de fier. 
Mai mulți specialiști susțin că 
este vorba de un aparat de gal
vanizare primitiv. Ei au și de
monstrat aceasta, reușind să a- 
copere, prin galvanizare, cu un 
strat de aur. o statuetă de argint 
înaltă de cîțiva centimetri — fo
losind, bineînțeles, piesa de mu
zeu. iar ca acid, zeamă de stru

guri zdrobiți. Așadar, părții, po
porul ce trăia acum două milenii 
în zona unde au fost găsite ne
obișnuitele vase de lut, foloseau 
electricitatea, iar Luigi Galvani 
nu a făcut decît să redescopere, 
in 1789, un principiu cunoscut 
încă de antici !

• PENTRU A DEVENI 
MAI SUPLI - UN ZBOR 
ÎN COSMOS I Dacă dorit‘ 
să deveniți mai înalți și mai 
supli este suficient să între
prindeți o călătorie... în Cosmos, 
i-au sfătuit pe amatori astro- 

nauțli americani Gerald Carr 
și William Pogue, în cursul 
unui colocviu internațional pe 
tema „Spațiul și civilizația". Pe 
această cale se poate obține, in 
timpul unui sejur în spațiu de 
circa trei luni, o creștere în 
înălțime de 3—5 cm și o redu
cere a circumferinței taliei de 
7—-10 cm. Deocamdată însă me
toda poate fi practicată doar de 
cosmonauți...

© ISTORIE ÎN IMA
GINI, La sfîrșit de an, cu
noscuta editură pariziană La
rousse a oferit adolescenților 

o inedită „Istorie a Franței" 
în benzi desenate — origi
nală îmbinare a utilului cu plă
cutul. începînd de la luptele lui 
Vercingetorix cu Cezar — fai
mosul „De bello gallico" — și 
pină la ultimele alegeri prezi
dențiale, sg prezintă tinerilor 
cititori. într-o manieră atrăgă
toare, pe parcursul a opt volu
me. o vastă frescă, sub forma 
unei succesiuni continue de 
imagini policrome. însoțite de 
texte care reproduc, sub formă 
de dialog, cuvintele unor perso
naje istorice așa cum au fost ele 
consemnate în cronici.

@ „CUTEZANȚĂ TINE
REASCA". Navigatorul solitar 
Joan de Kat, în vîrstă de 39 

de ani, care a efectuat un tur 
al globului între 1972—1977, la 
bordul navei sale cu pînze, 
„Misericorde", intenționează să 
înceapă în primele zile ale nou
lui an un nou periplu de-a 
lungul oceanelor lumii (legen
darele „șapte mări"), care va 
dura pînă în 1985. Pentru a duce 
cu bine la capăt acest proiect, a 
construit el însuși o nouă navă 
cu pînze, in lungime de 17 me
tri, pe care a botezat-o „Mong", 
ceea ce în limba chineză în
seamnă „cutezanță tinerească".

© FLAUTUL-GIGANT. 
Heinz Resler din R.F. Germania 
este creatorul unui flaut care 
măsoară nu mai puțin de 2,10 
metri, considerat, pînă în pre
zent, cel mai mare din lume. 

Instrumentul e confecționat din 
trei fragmente și poate produce 
sunete cu o octavă mai jos de- 
cit un flaut-bas obișnuit.

© DIRIJABIL-„FARFU- 
RIE ZBURĂTOARE".
Anglia s-a elaborat proiectul 
unui dirijabil care are forma 
unei „farfurii zburătoare", Noul 
dirijabil se va ridica in aer da
torită heliului. Două motoare 
turbogeneratoare vor da posibi
litate aparatului să se deplaseze 
atît în direcție orizontală, cît și 
verticală. El' va putea transpor
ta 60 de pasageri sau 6 tone de 
încărcătură cu o viteză de 120 
țle kilometri pe oră. Construc
ția noului dirijabil-,.farfurie 
zburătoare" va fi încheiată în 
cursul anului 1982.
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MESAJE DE ANUL NOU R. P. CHINEZA

PRAGA — Anul 1978 a fost un an 
bun pentru poporul cehoslovac, au 
fost făcute progrese in transpunerea 
in viață a programului trasat de Con
gresul al XV-lea al P-C. din Ceho
slovacia, a crescut bogăția materială 
și spirituală a țării, economia na
țională a continuat să se dezvolte in 
concordantă cu obiectivele planului 
— se arată în cuvîntarea de Anul 
nou a secretarului general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, Gustav Husak.

Referindu-se la sarcinile ce stau 
în fața țării, Gustav Husak a reliefat 
necesitatea unei munci mai bune, a 
ridicării calității producției și utiliză
rii unor criterii mai exigente în 
aprecierea rezultatelor obținute. In 
societatea noastră, a adăugat el, func
ționează un principiu simplu : dacă 
dorim să trăim mai bine, trebuie să 
producem mai bine, la un nivel mai 
ridicat de responsabilitate, calitate și 
eficiență.

Obiectivul principal al politicii ex
terne cehoslovace va consta și în anul 
1979 în asigurarea vieții pașnice a po
porului, a relevat Gustav Husak.

asigura In anul 1979 înfăptuirea unor 
noi programe de dezvoltare, intr-un 
ritm susținut, a economiei naționale. 
El a arătat că în anul care a trecut 
rata de creștere economică a țării a 
fost de 8 la sută, producția agricolă 
a crescut cu peste 12 la sută față de 
anul precedent, iar exporturile 
cafea au atins un nivel record, 
gurînd mai mult de jumătate 
veniturile in devize pe 1978.

de 
asi- 
din

Mesaj adresat populației din Taivan agențiile de presă transmit

BOGOTA — Președintele Colum
biei. Julio Cesar Turbay Ayala, a re
levat in mesajul cu prilejul Anului 
nou că marile resurse naturale și 
umane de care dispune Columbia vor

LIBREVILLE. — în mesajul adre
sat națiunii cu prilejul Anului nou, 
președintele Republicii Gaboneze, 
El Hadj Omar Bongo, a relevat re
zultatele încurajatoare obținute de 
poporul gabonez în domeniul econo
mic. Printre obiectivele înfăptuite sau 
în stadiu de finalizare, el a enume
rat fabricile de ciment de la Ntoum 
și Franceville, uzina de lubrifianți 
de la Port-Gentil, centrala electrică 
de la Kihguele, barajul de la 
Tchimbele, amintind, totodată, și de 
darea în exploatare a primului tron
son al magistralei feroviare trans- 
gaboneze.

Președintele Omar Bongo a reafir
mat dorința țării sale de a promova 
o politică deschisă. către toate țările 
lumii, pe baza principiilor coexisten
ței pașnice, bunei 
cesității respectării 
demnității fiecărei

PEKIN 3 (Agerpres). — Comitetul 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a Repu
blicii Populare Chineze a trimis, cu 
prilejul Anului nou. un mesaj com- 
patriotilor din Taivan. în mesaj se 
arată că prin unificare se va realiza 
nu numai aspirația comună a întregu
lui popor chinez, ci si a tuturor po
poarelor si națiunilor care iubesc 
pacea. Conducătorii noștri de stat au 
declarat deja că în procesul reali
zării reunificării patriei se va tine 
seama de condițiile concrete din 
Taivan. statutul provinciei va fi res
pectat. iar mijloacele si măsurile po
litice adoptate vor fi rezonabile, ast
fel incit populația taivaneză să nu 
aibă de suferit.

Noi ne punem speranțele atît în 
populația taivaneză de aproape 17 
milioane, cit si in autoritățile din 
Taivan. care au susținut, de aseme
nea. că nu există decit o singură 
Chină, ceea ce coincide cu poziția 
Guvernului R. P. Chineze, reprezen- 
tînd o bază pentru o eventuală coo
perare.

„Apreciem — arată mesajul — 
că trebuie să se pună capăt ori
cărei situații de confruntare militară, 
trecîndu-se la negocieri între Guver
nul R. P. Chineze si autoritățile din . 
Taivan. în scopul creării premiselor 
favorabile si a unui climat de secu
ritate. indispensabile schimburilor 
dintre cele două părți".

Primire Ia Pekin.
Kuo-fen, președintele C.C. ăl 
Chinez, premierul Consiliului
Stat al R.P. Chineze, a primit dele
gația Asociației de prietenie Ban
gladesh—China, condusă 
ședințele acesteia, 
Hafiz, informează 
Nouă.

Hua
P.C. 

de

de pre- 
Mirza Ghulam 
agenția China

in problema negocierilor de pace

Referendum în Groen
landa. La 17 ianuarie, groenlande- 
zii se vor pronunța prin referendum 
asupra unui proiect de autonomie 
internă preconizat de către guvernul 
danez. Groenlandezii vor alege un 
parlament și vor avea propriul lor 
guvern, politica externă și proble
mele apărării rămînind in continua
re de resortul autorităților de la 
Copenhaga. Statutul de autonomie 
internă pentru Groenlanda este ba
zat pe aceleași principii ca și cele 
care se aplică, din 1948, Insulelor 
Feroe. Statutul Groenlandei, aprobat 
de Parlamentul danez. ,va intra in 
vigoare la 1 mai 1979.

vecinătăți, ne- 
independenței și 

națiuni.

Propunere a secretarului general al 0. N. U. 
privind îmbunătățirea activității organizației

CIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres). 
-r Aflat in vizită la Ciudad de Me
xico. secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a declarat că va 
propune viitoarei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. modernizarea me
todelor de lucru, care să permită des
fășurarea unei activități mai practice 
și mai puțin teoretice a organismelor 
O.N.U. El a arătat, în context, că 
metodele de lucru ale organizației

sînt depășite, însă O.N.U. — a spus 
el — reprezintă totuși cel mai bun 
instrument actual la nivel mondial de 
luotă pentru pace.

în cursul vizitei în Mexic, Kurt 
Waldheim a avut o întrevedere cu 
președintele țării. Jose Lopez Por
tillo, și ministrul mexican de externe, 
Santiago Roel. Au fost trecute în re
vistă aspecte ale evoluției situației 
internaționale.

Declarațiile președintelui Zairului
KINSHASA 3 (Agerpres). Intr-o 

declarație făcută la Kinshasa, pre
ședintele Zairului, Mobutu Șese 
Seko. a arătat că prin voința politică 
a conducătorilor africani care au ales 
calea dialogului au putut fi găsite 
soluții favorabile pentru depășirea 
unora dintre problemele divergente, 
in interesul popoarelor continentului 
și al unității Africii. „Dacă vom res
pecta principiile și obiectivele cu
prinse în Carta Organizației Unității 
Africane, nu există indoială că vom 
fi capabili să soluționăm problemele 
noastre conflictuale și să ne consa- 
crăm energiile dezvoltării și progre
sului statelor noastre", a menționat 
președintele Mobutu.

Referindu-se la lupta 
din teritoriile africane 
sub dominație străină, 
Mobutu a denunțat autoritățile ra
siste de la Pretoria, care, prin orga
nizarea unui simulacru electoral in 
Namibia. încearcă să-și perpetueze 
controlul ilegal asupra acestei țări. 
„Lupta pentru decolonizarea conti
nentului nostru este departe de a se 
fi încheiat. în consecință, anul 1979 
ne cere să depunem 
pentru sprijinirea 
rare din teritoriile 
nație colonială sau 
minoritare rasiste", 
tu lui zairez.

de eliberare 
aflate incă 
președintele

noi eforturi 
forțelor de elibe- 
aflate sub domi- 
a unor regim uri 
a spus șeful 'sta-

CAIRO 3 (Agerpres). — „Egiptul 
este gata să continue eforturile pen
tru semnarea unui tratat de pace cu 

o 
pentru ca ea 
arată intr-un 
Cairo după o 

de Miniștri,

Israelul, pronunțîndu-se pentru 
pace globală și justă, 
să fie durabilă" — se 
comunicat publicat la 
ședință a Consiliului 
care a examinat raportul premieru
lui Mustafa Khalil referitor la în- 
tilnirea de la Bruxelles cu ministrul 
de externe israelian și secretarul de 
stat al S.U.A.

Egiptul, se spune în comunicat, 
consideră necesară stabilirea unei le
gături între tratatul de pace egip
teano-israelian și instaurarea unei 
autonomii in Cisiordania și Gaza, 
conform unui calendar convenit in
tre cele două părți și în cadrul unei 
scrisori anexe la textul tratatului de 
pace bilateral. Egiptul consideră, tot
odată, că tratatul de pace trebuie „să 
pregătească relații normale intre cele 
două țări, pe picior de egalitate, a- 
semănătoare relațiilor lor cu celelal
te țări și fără ca una din cele două 
părți să obțină o poziție privilegia-, 
tă“. Acest tratat nu trebuie să se sub
stituie altor convenții sau tratate în
cheiate de cele două țări.

NICARAGUA

(Agerpres). — La în-TEL AVIV 3 
cheierea reuniunii cabinetului israe- 
lian, care a audiat raportul ministru
lui afacerilor externe asupra convor
birilor de" la Bruxelles cu premierul 
egiptean și cu secretarul de stat al 
S.U.A., primul ministru Menahem 
Begin a declarat că guvernul său 
„este gata să continue negocierile cu 
Egiptul" în vederea încheierii unui 
tratat de pace al cărui proiect a fost 
prezentat în noiembrie la Washing
ton. Pe această bază, cabinetul israe- 
lian se declară gata să negocieze cu 
Egiptul textul unei scrisori anexe 
privind Cisiordania și Gaza, precum 
și al unei alte scrisori referitoare la 
clarificarea prevederilor din proiectul 
de tratat vizind eventuale revizuiri 
ale aranjamentelor de securitate în
tre Egipt și Israel.

Israelul iși menține însă poziția po
trivit căreia nu poate fi pusă în dis
cuție o dată precisă privind autono
mia regiunilor Gaza și Cisiordania. 
Totodată, guvernul israelian respinge 
interpretarea egipteană și americană 
a clauzei privind prioritatea tratatu
lui de pace egipteano-israelian asu
pra acordurilor militare încheiate an
terior de Egipt cu alte state arabe.

întrevederi americano- 
australiene. pre?edintele s.u.a., 
Jimmy Carter, a avut o întrevedere 
cu primul ministru australian, Mal
colm Fraser. Au fost abordate pro
bleme legate de „dialogul Nord-Sud", 
premierul australian prezentind pre
ședintelui american rezultatele reu
niunii neoficiale pe această temă des
fășurate recent in Jamaica. într-o 
conferință de presă, premierul austra
lian a adus critici țărilor C.E.E. pen
tru politica lor de dumping în do
meniul agricol.

Consolidarea forțelor de opoziție
mișcării „Poporul Unit", care respinge 
orice manevre menite să perpetueze 
dictatura in Nicaragua.

Potrivit altor știri parvenite din Ni
caragua, în departamentul Rivas con
tinuă luptele ințre partizani și tru
pele de represiune ale autorițăților de 
la Managua.

MANAGUA 3 (Agerpres) — Fron
tul Sandinist de Eliberare Națională 
din Nicaragua a aderat la mișcarea 
„Poporul Unit" — alianță a forțelor 
care reprezintă clasa muncitoare din 
Nicaragua. în știrea difuzată cu acest 
prilej se menționează că Frontul San
dinist împărtășește integral poziția

Greva din industria side
rurgică vest-germană,care a 
intrat în cea de-a șasea săptămînă, 
s-a extins miercuri, cînd lucrătorii 
de la alte trei întreprinderi — 
„Kloeckner Werke" din Bremen, 
„Krupp-Hiittenwerke" din Bochum 
și „Thyssen-Edelstahlwerke" din Kre
feld — au încetat lucrul. în prezent, 
aproximativ 100 000 de muncitori si- 
derurgiști din R.F.G. sint cuprinși in 
conflictul de muncă din această ra
mură — ceea ce, reprezintă aproape 
jumătate din numărul total al lucră
torilor din siderurgia vest-germană.

La Londra și Ia Frankfurt. 
Cotidianul britanic „The Financial Ti
mes" a fost publicat, marți, pentru pri
ma dată, la Londra și la Frankfurt pe 
Main, în R.F.G. Noua ediție europea
nă a cotidianului londonez va fi reali
zată în cea mai mare parte după pa
ginile xeroxate transmise din Lon
dra, dar va conține și articole și in
formații destinate numai cititorilor 
din străinătate. Ziarul, care a fost 
fondat in anul 1888, are un tiraj de 
181 000 de exemplare, aproximativ 14 
la sută din acesta revenind abonați- 
lor externi.

Ferrol au organizat recent o manifestație pentru satisfacerea reven- 
condițiilor de trai și asigurarea locurilor de muncă

Muncitorii de la întreprinderile orașului spaniol 
dicărilor privind îmbunătățirea

Iarnă
Valul de frig și nin

soare care s-a abătut in 
zilele din urmă asupra 
Europei de nord se de
plasează, in prezent, 
spre sudul continentu
lui. Pe de altă parte, 
potrivit unor previziuni, 
sint posibile, in conti
nuare. in vestul Europei, 
noi căderi abundente de 
zăpadă. Astfel, progno
zele meteorologice în
tocmite in baza datelor 
furnizate de sateliții ar
tificiali relevă că un pu
ternic front de ninsori 
înaintează din Atlantic 
spre Europa, puțind sa 
atingă coastele vest-eu
ropene in cursul zilei de 
joi. J

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
MAREA BRITANIE

Poziții în apărarea prerogativelor naționale

De miercuri, relatează . 
agenția P.A.P.. s-att în
registrat in POLONIA o 
ușoară îmbunătățire a 
condițiilor meteorologice 
și o scădere a intensită
ții furtunilor in Marea 
Baltică. In același timp 
continuă, cu participarea 
oamenilor muncii, osta
șilor, a întregii populații, 
înlăturarea urmărilor în- 
zăpezirilor și gerurilor 
puternice. In toate ora
șele au început să cir
cule mijloacele de trans
port In comun.'S-a îm
bunătățit traficul fero
viar, ăcordindu-se prio
ritate trenurilor care 
transportă cărbune spre 
centrele industriale și 
urbane. Și-au reluat ac
tivitatea aeroportul in
ternațional din 
via, numeroase 
prinderi.

Varșo- 
intre-

ședințe

grea în Europa
în vederea înlăturării 
efectelor condițiilor cli
materice extrem de ne
favorabile din aceste 
zile — transmite agen
ția A.D.N. — îndeosebi 
in "ce privește aprovizio
narea populației și asi
gurarea realizării pro
ducției in industrie și 
agricultură.

In UNGARIA s-a în
registrat o scădere 
bruscă a temperaturii.

• FURTUNI DE ZA- 
PADA • SCĂDERI 
BRUȘTE DE TEM
PERATURA • BLO
CAREA A NUME
ROASE CAI RU

TIERE

ției Taniug, temperatura 
a scăzut, in numai o zi, 
de la plus 15 grade la 
minus 20 de grade. Stra
tul de zăpadă căzut a 
creat mari greutăți tra
ficului, care a fost în
trerupt pe unele șosele 
de munte. De asemenea, 
au fost suspendate zbo
rurile pe citeva aero
porturi din țară. Viatul 
puternic, care a bătut 
cu peste 100 km pe oră 
în regiunea de nord a 
Dalmației, a provocat în 
mai multe 
treruperea 
electric.

localități in- 
curentului

noaptea, va-

Pătrunderea maselor de 
aer rece a fost însoțită 
de intensificarea viatu
lui, care in unele zone 
a atins viteze de peste 
100 kilometri pe oră, 
provoclnd avarii. In 
orașul Pecs, centrul ad
ministrativ al județului 
Baranya, a fost între
ruptă temporar aprovi
zionarea cu energie elec
trică și apă. O întreru
pere a aprovizionării cu 
apă a dus la oprirea 
temporară, in proporție 
de 70 la sută, a produc
ției celei mai mari fa
brici de îngrășăminte 
chimice din țară, cea din 
Pet. Agenția M.T.I. in
formează că cinci per
soane și-au pierdut 
viața.

De marți
Iul de frig și de ninsoare 
abătut asupra Europei a 
ajuns și in regiunile de 
nord, și centrale ale 
GRECIEI, unde în urmă 
cu trei zile termome
trele indicau 20 de grade 
Celsius. Ninsori abun
dente și ploi torențiale 
au perturbat circulația 
rutieră și feroviară din 
aceste regiuni. Tuturor 
navelor aflate in portu
rile grecești li s-a inter
zis să ridice ancora din 
cauza vîntului puternic 
in mările Egee și Ionică.

„Marea Britanie spune nu !“ Aces
ta este unul din titlurile sub care 
presa londoneză din ultimul timp 
a informat pe larg despre luărțle de 
poziție oficiale și neoficiale din Mă
rea Britanie in legătură cu o serie 
de probleme ale vieții internaționa
le, subliniind, in mod deosebit, insis
tența cu care guvernul ~ " 
sprijinit 
publice, 
pectării 
legătură 
niște" și 
unele țări vest-europene.

în ziarele britanice, la posturile de 
radio și televiziune s-a bucurat de 
un puternic ecou hotărîrea cu care 
șeful guvernului s-a opus la Bruxel
les, la reuniunea Consiliului Comu
nității Economice Europene (C.E.E.), 
aderării Angliei la proiectul franco— 
vest-german de creare a unui nou 
sistem monetar al Pieței comune 
(S.M.E.). „Marea Britanie — a subli
niat premierul Callaghan — este una 
din țările care pun pe primul plan 
interesele naționale".

„Anglia — scria în legătură cu 
aceasta ziarul 
— nu putea 
acord cu un 
ține seama nu 
le ale fiecărei 
comunitare, care nu întotdeauna 
nu in toate împrejurările corespund 
celor ale tuturor națiunilor membre".

O atitudine, de asemenea, distinc
tă a adoptat Marea Britanie față de 
pozițiile exprimate de unele cercuri

Callaghan, 
de cercuri largi ale opiniei 
acționează in direcția res- 
prerogativelor naționale in 
cu tendințele „integrațio- 
„federaliste" manifestate in

..DAILY MIRROR" 
și nu poate fi <le 
sistem monetar care 
de interesele naționa- 
țări, ci de interesele 

și

occidentale care se pronunță in fa
voarea unei „Europe federale", după 
alegerea in această vară a parla
mentului vest-european. Ministrul 
de externe britanic, David Owen, a 
declarat că „ideea unei Europe (oc
cidentale — n.n.) federale este ab
surdă". El a exprimat rezerve seri
oase față de atribuțiile supranațio- 
nale. așa cum sint concepute de a- 
depții ideii „integraționiste", ale vii
torului „parlament", în componența 
căruia ar urma să intre reprezen
tanți ai celor' nouă țări membre ale 
Pieței comune.

Pe aceeași linie se situează și pro
iectul de Manifest al Partidului la
burist, publicat de presa londoneză. 
Astfel, documentul menționat pre
vede o „opoziție hotărîtă" față de 
noul sistem monetar al C.E.E., întru- 
cit, pe de o parte, acesta „reprezintă 
o amenințare directă la adresa inte
reselor oamenilor muncii din An
glia", iar pe de altă parte „slăbește 
controlul parlamentelor naționale ar 
supra economiei fiecărei țări". Ca 
urmare, Partidul laburist se pronun
ță pentru dreptul fiecărui guvern de 
a dispune de „libertate deplină de 
acțiune în politica sa economică". 
Mai mult, se subliniază că „înainte 
de a încheia vreun acord în cadrul 
Consiliului miniștrilor comunității, 
membrii cabinetului britanic trebuie 
să obțină aprobarea parlamentului 
de la Westminster" (parlamentul na
țional — n.n.). Totodată, se cere ca 
parlamentul britanic să dispună de

puterea de a amenda orice legislație 
comunitară.

In cadrul dezbaterilor menționate 
privind respectarea identității și 
prerogativelor naționale, un loc im
portant îl ocupă referirile tot mai 
frecvente la necesitatea înfăptuirii 
de măsuri concrete în direcția de
zarmării, ca o cale sigură pentru a 
se putea realiza progresul fiecărei 
țări. Astfel, in Camera Comunelor o 
serie de deputați, printre care Frank 
Allaun și Stan Newens, au protestat 
energic 
sporire 
tanice. 
tului au .
sebit poziția României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, de a se acțio
na cu hotărire în direcția înfăptuirii 
dezarmării.

Referindu-se la declarațiile depu- 
taților britanici în favoarea reducerii 
cheltuielilor militare, secretarul ge
neral ai Partidului Comunist din 
Marea Britanie, Gordon McLennan, 
a spus că aceștia „au adus un mare 
serviciu poporului britanic". „Poziția 
lor — a continuat el — trebuie să 
stimuleze acțiunile întreprinse in ca
drul mișcării muncitorești și al miș
cării pentru pace din Anglia pentru 
a se ajunge la reducerea masivă a 
cheltuielilor militare, la renunțarea 
de către Marea Britanie la armele 
nucleare", contribuind astfel la im
perativul, tot mai larg resimțit, de . a 
se pune capăt escaladării cursei în
armărilor.

împotriva tendințelor de 
a cheltuielilor militare bri- 
Unii membri ai parlamen- 
ținut să salute in mod deo-

N. PLOPEANU

în cadrul unei 
comune a Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G. 
și Consiliului de Miniștri 
al R. D. GERMANE au 
fost discutate măsurile

Furtuni de zăpadă în
soțite de scăderi bruște 
ale temperaturii au fost 
înregistrate pe aproape 
intreg teritoriul IUGO
SLAVIEI. Potrivit agen

Gerul puternic a făcut 
in MAREA BRITANIE 
cel puțin 15 victime, s-a 
anunțat din surse ale 
poliției britanice. Prac
tic, tot teritoriul țării 
este acoperit de zăpadă. 
Șoselele continuă, in 
mare parte, să fie blo
cate, un număr însem
nat de automobile fiind 
abandonate. Se înregis
trează mari dificultăți 
în transporturile urbane 
și interurbane, în asigu
rarea combustibilului 
necesar. pentru încălzi
rea locuințelor.

trecut, forțele patriotice Zimbabwe au dobindit noi succese

IB

în cursul anului
in lupta împotriva regimului rasist de la Salisbury. Impunindu-și controlul 
asupra celei mai mari părți a zonelor rurale, Frontul Patriotic Zimbabwe a 
început să acționeze și in centrele urbane, inclusiv in zona capitalei. în fo
tografie : membri ai Z.A.P.U., una din cele două organizații care constituie 

Frontul Patriotic Zimbabwe, în timpul pregătirilor de luptă

Atac terorist la Madrid
ta. 
a

PrOCCS. La Georgetown (Guya
na) a început procesul intentat lui 
Larry John Leyton, cetățean ameri
can, acuzat de asasinarea reprezen-

din Iran

SA CINTE MUZELE

unei 
anacronice, 

și absurde, 
escaladarea 
cursei inar-

sa
de război 
fără a a- 

activi-

Apel Ia unitatea forțelor 
democratice din Italia. In- 
tr-un articol publicat în ziarul 
„Unită", președintele Partidului Co
munist Italian, Luigi Longo, a rele
vat că forțele reacționare din țară În
treprind în prezent acțiuni pentru a 
realiza o cotitură în favoarea lor. El 
a lansat un apel către toți oamenii 
muncii, toți democrații italieni, che- 
mîndu-i să acționeze unit pentru a 
dejuca aceste planuri și să lupte pen
tru un viitor democratic.

Ministrul afacerilor ex
terne al Spaniei, Marceimo 
Oreja, va efectua, in zilele urmă
toare, vizite în cîteva țări ale Africii 
— Egipt. Sudan. Etiopia și Kenya — 
s-a anunțat la Madrid.

Băncile centrale vest-eu- 
rOpene au *rebuit intervină,
marți, la deschiderea burselor, pentru 
a susține cursul dolarului in raport 
cu marca vest-germană, francul elve
țian, francul francez și lira sterlină. 
La deschiderea bursei de la New 
York a fost necesară intervenția Ofi
ciului Federal de Rezerve al S.U.A, 
pentru a opri o nouă scădere a 
cursului dolarului.

Tranzacții în industria au
tomobilului. Corporația „Chrys
ler" a anunțat că operațiunile sale 
financiare din Belgia, Franța, Irlanda. 
Italia. Olanda, Spania, Marea Britanie 
și R.F.G. au fost preluate., ineepind 
cu data de 31 decembrie 1978. de fir
ma „Peugeot-Citroen". Pentru a intra 
în vigoare, tranzacția trebuie apro
bată de guvernele țărilor respective. 
Nu au fost dezvăluite detalii privind 
vinzarea. Firma franceză a achizițio
nat anterior, după cum s-a anunțat, 
și sucursalele constructoare de auto
mobile din Europa ale companiei 
americane.

Situația
TEHERAN 3 (Agerpres). — Sena

tul iranian si Majlisul — cele două 
camere ale Parlamentului Iranului — 
si-au dat miercuri acordul. în ca
drul unor reuniuni separate, pentru 
desemnarea Iui Shapur Bakhtiar in 
calitate de prim-ministru al unui 
guvern civil, a anunțat postul de 
radio Teheran.

Potrivit procedurii parlamentare 
urmate in acest caz. președinții Se
natului și Majlisului vor fi pri
miți de șahinșahul Iranului, căruia ii 
vor prezenta decizia- membrilor celor 
două camere ale parlamentului asu
pra desemnării unui nou prim-minis
tru. Apoi va fi emis un decret nu-

tantului democrat al statului Califor
nia, Leo Ryan. Congresmenul ameri
can a fost ucis la 18 noiembrie 1978 
pe aeroportul Kaituma din Geor
getown, la sosirea sa in Guyana pen
tru a ancheta activitatea sectei 
„Templul poporului". Membru al 
sectei, Leyton este acuzat, de ase
menea, de moartea altor trei per
soane — doi ziariști de la societatea 
de televiziune „N.B.C." și un fotore
porter de la „San Francisco Exa
miner".

Convorbiri irakiano-si 
riOnC. ®addam Hussein, vicepreșe
dinte al Consiliului Comandamentu
lui Revoluției al Irakului, a avut o 
întrevedere cu Abdel Halim Khad- 
dam, vicepremier și ministru de ex
terne al Siriei, care se află la Bag
dad cu prilejul lucrărilor Comitetu
lui mixt irakiano-sirian pentru pro
bleme politice, de informații și cul
turale. La convorbirea care a avut 
Ioc cu acest prilej a participat și 
Tariq Aziz, membru ai Consiliului 
Comandamentului Revoluției al Ira
kului. conducătorul părții irakiene în 
comitetul mixt.

La Beirut3 avut 'oc 0 reuniu_ 
ne lâ care au participat președintele 
Libanului. Elias Sarkis, șeful guver
nului. Selim Al Hoss. precum si co
mandanții Forței Arabe de Descu
rajare (F.A.D.) si ai forțelor libaneze 
de securitate. Intr-o declarație dată 
publicității la încheierea reuniunii se 
arată că. in ultima vreme, situația 
din Liban s-a îmbunătățit.

Petrolier avariat. Petrolierul 
grec ..Andros Patria", care a suferit 
grave avarii ca urmare a unui ii 
țendiu declanșat la bordul săi' 
ținto ce naviga in apele Atlant^» 
în largul coastelor Spaniei, a fost ee 
morcat pentru a fi îndepărtat din 
zona unde s-a produs accidentul. Din 
cantitatea de 200 000 tone de țiței 
ce o transporta, se apreciază că in 
ocean s-au scurs pînă acum mai mult 
de 60 000 tone. Petrolierul remorcat, 
lăsind în urma sa o uriașă diră de 
petrol, este însoțit de elicoptere care 
pulverizează detergenti asupra apei 
pentru a împiedica răsnîndirea „ma
reei negre" spre litoralul iberic șau 
britanic.

mind oficial pe Shapur Bakhtiar in 
funcția de prim-ministru.

★
Generalul Boghrat Djafaryan. 

vernatorul provinciei Khuzestan, 
principala zonă petroliferă din Iran, 
unde se află și rafinăria Abadan, a 
anunțat că ai-mata s-a retras din 
această provincie și că greviștii care 
fuseseră arestați au fost, eliberați, 
pentru a se putea relua lucrul. In
tr-un interviu acordat postului de ra
dio iranian, guvernatorul Khuzesta- 
nului a declarat, că doi conducători ai 
opoziției, inginerii Wassibi și Baza.'- 
gan, negociază cu autoritățile și 
greviștii in acest sens.

Componența noului guvern zambian
LUSAKA 3 (Agerpres). — Pre

ședintele Zambiei. David Kenneth 
Kaunda. a anunțat componenta nou
lui guvern. în funcția de prim-minis
tru a fost numit Daniel Lisulo. Por
tofoliul Ministerului Afacerilor Ex
terne a fost încredințat lui Wilson 
Chakulya. De asemenea, a precizat 
președintele republicii, a fost creat 
Secretariatul de stat al apărării și 
securității, în fruntea căruia a fost 
desemnat Grey Zulu.

Tot la Lusaka a fost anunțată noua 
componentă a Comitetului Central 
al Partidului Unit al Independenței 
Naționale (U.N.I.P.). Președintele 
partidului este Kenneth David Kaun
da. in funcția de secretar general al 
U.N.I.P. fiind numit Mainza Chona.

Anuntind aceste numiri, președin
tele Zambiei a subliniat necesitatea 
asigurării unor legături mai strinse 
intre aparatul de partid si guverna
mental in vederea rezolvării cu suc
ces a sarcinilor ce stau in fata tării.

MADRID 3 (Agerpres). — Guver
natorul militar al Madridului, gene
ralul de divizie Constantino Oftin 
Gil, și-a pierdut viața miercuri după- 
amiază. în urma unui atac terorist 
comis asupra sa in plin centrul ca
pitalei spaniole. Doi indivizi neideh- 
tificati au deschis foc de armă au
tomată împotriva generalului in mo
mentul cînd acesta cobora din- ma
șina oficială care-1 aducea acasă.

Pe de altă parte, ramura militară 
organizației separatiste basce ETA 

„ revendicat miercuri răspunderea 
pentru asasinarea, in ziua preceden
tă. la San Sebastian, a maiorului Jose 
Maria Herrera, guvernator mif 
adjunct al provinciei Guipuzco(f' 
ETA și-a asumat răspundere^" 
tru moartea. în aceeași zi. a v.. 
polițist ucis in timp ce încerca să 
dezamorseze o bombă plasată in ora
șul Pamplona.

transmisă 
recent de agențiile in
ternaționale de presă 
a făcut cunoscut anun
țul Departamentului 
Energiei din S.U.A. că, 
in laboratorul „Pacific 
Northwest" din Rich
land (statul Washing
ton), a fost pusă la 
punct o tehnologie de 
reciclare a deșeurilor 
radioactive lichide pro
venite din procesul fa
bricării armelor nu
cleare. Este vorba des
pre un procedeu spe
cial de calcinare a de
șeurilor radioacțive 
prin care acestea sînt 
transformate într-un 
fel de ceramică. Spe
cialiștii Pentagonului 
au estimat că noua 
tehnologie de reciclare 
ar permite recuperarea 
celor 75 milioane 
de litri de deșeuri ra
dioactive lichide răma
se de la fabricarea ar
melor nucleare care se 
află în dotarea arse
nalului american.

După cum se vede, 
imperativul reciclării 
materialelor secundare 
— aflat la ordinea zi
lei pe toate meridia
nele — devine tot mai 
stringent chiar și in
tr-un domeniu predes
tinat risipei — produc
ția de armament. Căci 
ce altceva reprezintă, 
de fapt, pentru popoa
rele lumii această ple
torică producție de

arme de distrugere tot 
mai sofisticate decit o 
flagrantă supraproduc
ție de deșeuri ? Karl 
Marx arăta, pe drept 
cuvint, că mijloacele 
materiale alocate pen
tru inarmări înseam
nă, din punct de ve
dere economic, pentru 
fiecare națiune a arun
ca la lada de gunoi o 
parte . din avuția 
Industria 
irosește ■ 
juta cu nimic 
tatea umană — imen,- 
se cantități de materii 
prime sau semifabri
cate. a căror valoare 
a ajuns să se ridice. în 
întreaga lume., la pes
te 250 miliarde de do
lari pe an. Intr-un 
moment în care pro
blema economisirii ma
teriilor prime devine 
tot mai acută, numai 
pentru un avion obiș
nuit de vinătoare, de 
pildă, se irosesc 6 tone 
de aluminiu obținute 
prin prelucrarea a 20 
tone de bauxită și 
consumarea a 100 000 
kWh de energie elec
trică. De asemenea, 
numai cu suma chel
tuită pentru materiile 
prime necesare fabri- . 
carii unui avion de 
luptă s-ar putea asi
gura hrană pe timp de 
un an pentru un mi
lion de copii. Si acest 
lanț al „ecuațiilor" re
ciclării armamentelor

ar putea continua la 
nesfirșit : o pușcă mo
dernă echivalează cu 
un plug ; o mitralieră 
se apropie ca valoare 
de un tractor, iar cos
tul unui bombardier 
strategic este egal cu 
cheltuielile pentru con
struirea a 16 spitale ; 
un sub marin cu 
propulsie nucleară in 
minus înseamnă 416 
școli, in plus, cu toate 
dotările, și așa mai 
departe.

Suficiente argumen
te care impun, cu tot 
mai multă tărie, cerin- . 
ța „reciclării" in sco
puri pașnice a tuturor 
categoriilor de arme 
— convenționale sau 
clasice. Aceasta .presu
pune, in mod necesar, 
in primul rind. recicla
rea „deșeurilor" 
politici 
iraționale 
bazată pe 
continuă a . 
mărilor. In acest sens, 
un comentator occi
dental propunea ca 
primul vas de cera
mică confecționat din 
deșeurile armelor nu
cleare să poarte ca 
inscripție: „Să tacă 
armele, să cinte mu
zele !". Cuvinte inspi
rate, expresie reîn
noită a unui străvechi 
adagiu, ilustrind eterna 
dorință de pace a oa
menilor.
Viorel POPESCU
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