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Deschidem, începînd cu acest număr, rubrica „Scîn- 
teii": „Obiective fundamentale ale muncii noastre 
în anul hotărîtor ai cincinalului". într-un ciclu de co
mentarii, anchete și interviuri, ne propunem să pre
zentăm principalele direcții de acțiune ale colective
lor de oameni ai muncii în anul 1979 — anul in care 
va avea loc Congresul al Xll-lea al partidului, în care 
vom sărbători a 35-a aniversare a insurecției na

ționale armate antifasciste și antiimperiallste. Ne vom 
referi, în principal, la măsurile tehnice, organizatorice și 
politice întreprinse de conducerile unităților industriale, 
de organizațiile de partid pentru înfăptuirea neabătu
tă a sarcinilor cantitative și, mai ales, calitative ale 
planului pe acest an, precum și la problemele ce tre
buie soluționate neîntîrziat în vederea desfășurării în 
bune condiții a activității economice.

1 REDUCEREA SUBSTANȚIALA 
A CONSUMURILOR MATERIALE

în ansamblul sarcinilor de ordin ca
litativ ale activității productive din 
anul 1979, un loc primordial îl ocupă 
folosirea rațională, cu maximum de 
economie, a materiilor prime, mate
rialelor, energiei și combustibililor, 
reducerea substanțială a consumuri
lor materiale. Avem de realizat în 
acest an hotșrîtor 
al cincinalului un 
ritm înalt de 
creștere a Pro
ducției pentru 
care există asigu
rate. pe ansam
blul economiei, 
materiile prime 
de bază necesare 
desfășurării nor
male a activității 
economice. Esen
țial este, așa cum 
sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
la plenara Consi
liului Național al 
Oamenilor Mun
cii, care a avut 
loc în luna decembrie a anului tre
cut. ca in fiecare unitate economică 
să se respecte cu rigurozitate 
normele de consum : să se aibă 
în vedere că orice depășire a consu
murilor planificate, orice risipă, orice 
rebuturi înseamnă diminuarea canti
tăților de materii prime și de materia
le necesare activității generale de 
producție, punîndu-se deci în cauză 
însăși realizarea planului în unitățile 
care nu își gospodăresc în mod co
respunzător resursele materiale.

0 necesitate obiectiva a 
dezvoltării economiei. Ce- 
rința reducerii substanțiale a consu
murilor materiale, a cheltuielilor de 
producție a fost reliefată încă o dată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în i 
mesajul de Anțil nou adresat între
gului nostru popor. De ce situează 
conducerea partidului această sarcină 

pe un loc de prim ordin în activita
tea economică din acest an ?
• Se cunoaște că. potrivit noului 

mecanism economico-financiar. va
loarea producției nete este un indi
cator de bază al activității fiecărei în
treprinderi, de care depinde retri

„Ținînd seama de dificultățile pe care le 
generează criza mondială de materii prime 
și combustibil, să desfășurăm o bătălie sus
ținută împotriva risipei, să asigurăm gospo
dărirea rațională a tuturor mijloacelor, să 
reducem substanțial consumurile materiale, 
cheltuielile de producție."

NICOLAE CEAUȘESCU

buirea personalului muncitor. Or, va
loarea producției nete crește propor
țional cu scăderea cheltuielilor ma
teriale. Orice acțiune de dimi
nuare a cheltuielilor materiale, de 
eliminare a risipei se reflectă direct, 
pozitiv în valoarea producției nete și. 
în ultimă instanță, în nivelul benefi
ciilor pe care le realizează fiecare co
lectiv de întreprindere. La scara în
tregii economii aceasta înseamnă spo
ruri de venit național, deci noi re
surse de dezvoltare continuă a eco
nomiei naționale și de creștere a ni
velului de trai al poporului. Concret, 
în comparație cu planul pe anul 1978, 
prin reducerea mai accentuată a cos
turilor de producție și, îndeosebi, a 
cheltuielilor materiale, volumul eco
nomiilor prevăzute să se obțină în a- 
cest an se ridică, pe ansamblul eco
nomiei, Ia 10 miliarde lei, contribuția 
hotăritoare revenind industriei.

• Un alt argument : țara noastră 
importă o bună parte din materiile 

prime necesare. Așa cum s-a subli
niat și la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 19 de
cembrie 1978, în domeniul comerțu
lui exterior există anumite dificul
tăți generate de criza economică 
mondială, de criza de materii prime 

și de energie. 
Astfel, creșterea 
prețurilor la pe
trol pe piața mon
dială cu circa 15 
la sută în acest 
an va crea noi 
probleme compli
cate in aprovizio
narea cu această 
materie primă. De 
aceea. Comitetul 
Politic Executiv a 
cerut organelor e- 
conomice centra
le. unităților pro
ductive. tuturor 
oamenilor muncii 
să acționeze cu 
fermitate pentru 

valorificarea superioară a țițeiului, 
pentru reducerea continuă a consu
mului de combustibil și energie și in
stituirea unui sever regim de econo
mii, pentru a se putea asigura recu
perarea cheltuielilor suplimentare im
puse de creșterea prețurilor. Trebuie 
spus, de asemenea, că statul nos
tru face importante cheltuieli va
lutare pentru a aproviziona economia 
și cu alte materii prime de bază : mi
nereuri. cocs, cauciuc natural, piei 
brute, bumbac etc. Orice economii la 
materiile prime aduse din import, 
precum și valorificarea lor supe
rioară creează posibilități suplimen
tare de utilizare tot mai eficientă a 
fondurilor valutare, în interesul eco
nomiei, al întregului popor.

Direcții practice de ac
țiune. Cu sîntem, deci, intere
sați să reducem la strictul necesar
(Continuare în pag. a IlI-a)

ARGEȘ Primele 200 

apartamente din 1979
In. aceste zile ale noului an con

structorii argeșeni, au predat locuito
rilor din Pitești primele 200 de apar
tamente situate in cartierul petrochi- 
miștilor și la Colibași în citadela con
structorilor de autoturisme. întorși 
din vacantă, eleyii Școlii generale 
nr. 2 vor beneficia de o sală de gim
nastică. iar cei de la Liceul industrial 
nr. 3 de ateliere pentru efectuarea 
practicii în producție. Pînă la sfîrșitul 
anului constructorii vor mai înălța 
în localitățile argeșene 4 702 aparta
mente. 210 garsoniere, 338 locuri în 
căminele de nefamiliști și 530 locuri 
în cămine studențești. (Gheorghe 
Cîrstea).

GORJ Succese
ale minerilor

Din primele zile ale noului an, 
minerii din exploatările carbonifere 
din bazinele Motru, Rovinari și Jilț 
au îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan. La Lupoaia. Leurda, Mătăsari. 
Girla, Beterega și in alte unități, 
cantitățile de cărbune extrase au fost 
superioare prevederilor din grafice 
cu 2—7 la sută. Sint primele fapte 
care atestă eficienta măsurilor luate 
pentru realizarea planului în acest 
important sector al economiei gor- 
jene. în principal ele vizează creș
terea producției orare la excavatoa
rele cu rotor și cupe, îmbunătățirea 
funcționării circuitelor pe benzi 
transportoare, dotarea cu utilaje au
xiliare. creșterea gradului de me
canizare în subteran, îndeosebi in 
Valea Motrului.

în pagina a IlI-a 

ancheta noastră:

Cum 
acționați 

pentru 
a contribui 
la realizarea 
în acest an a 

IO 
miliarde lei 
economii?

________1 ______

INAUGURINU NOUA COLECȚIE^ DE TEXTE ALESE U:N JINDIREA
SOCIAL^amcA A TOVARĂȘULUI NICUAE CEAUSESCU

A APĂRUT VOLUMUL:
» _____________________________________ .

„Dezvoltarea și modernizarea 
bazei tehnice-materiale 

a socialismului în România"
Nu demult a avut loc un remar

cabil eveniment editorial : apariția 
primului volum dintr-un amplu ciclu 
de culegeri de texte alese din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. meni
te să pună in evidență gîndirea so- 
cial-politică a președintelui Româ
niei.

înmănunchind în peste 200 
de pagini contribuțiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
privind o latură fundamen
tală a operei de edificare 
a noii orînduiri — dezvol
tarea și modernizarea bazei 
tehnice-materiale a socia
lismului în România — vo
lumul de față, apărut în 
Editura politică, etalează 
nu numai aceeași cuprinză
toare abordare, pornind 
consecvent de la realități, 
de la contactul permanent 
cu viața, de la legătura 
dialectică profundă intre 
fenomenele economice, so
ciale. politice, aceeași ri
goare sistemică în analize 
și concluzii, aceeași forță 
de generalizare în elabora
rea unor teze noi, ci și a- 
ceeași generoasă încredere 
în forța creatoare a mase
lor largi. în spiritul lor de 
abnegație și dăruire, in 
toate acele valori ale po
porului nostru care au de
venit astăzi coordonate de 
bază ale propășirii patriei 
noastre socialiste.

Bogăția de idei si multi
plele măsuri concrete pre
conizate — evidențiate preg
nant de culegerea de texte 
— sint părți componente 
intrinsece ale acelui tot 
unitar care definește voca
ția de mare conducător a 
secretarului general al 
partidului nostru, pune în 
evidență energia clocoti
toare, preocuparea asiduă 
și fermitatea neclintită ma
nifestate în direcția reali
zării exemplare a hotărîri- 
lor adoptate de Congresele 
al IX-lea. al X-lea și al XI-lea 
pentru transformarea României so
cialiste dintr-o țară in curs de 
dezvoltare într-o tară avansată 
economic, prosperă. De la primul 
și pînă la ultimul text selectiv in
clus -’în volumul • de față se degajă • 
limpede faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. folosind cu consecvență 
metoda materialismului dialectic și 
istoric, a supus analizei critice nu nu
mai formele și metodele de edificare 
a bazei tehnice-materiale a societății 
noastre socialiste, ci și determinările 
lor conceptuale, temeiurile sau justi
ficările lor. De aici marea energie cu 
care secretarul general al partidului 
respinge orice scheme prestabilite 
sau construcții apriorice în domeniul 
dezvoltării economice, formulînd răs
punsuri și soluții noi, originale și 
creatoare celor mai importante pro
bleme ale edificării bazei tehnice-ma
teriale a socialismului în țara noas
tră.

Structurat în viziunea unei logici 
riguroase, volumul de față se deschi
de prin evidențierea rolului esențial, 
primordial pe care secretarul general 
îl acordă industrializării in edificarea 
unei economii moderne și de înaltă 
eficiență. Pentru a desprinde elemen
tele realmente noi. originale pe care 

le încorporează concepția științifică a 
secretarului general despre industria
lizare se cuvine făcută, chiar și nu
mai in treacăt, precizarea că acest 
obiectiv s-a aflat îh centrul preocu
părilor partidului nostru încă din pri
mele momente ale preluării puterii 
politice în stat. Este cunoscut însă

bezroitarea și i "
modernizarea bazei 
tehnice-materiale • 
a socialismului 
în România

faptul că o bună perioadă de timp 
industrializarea a fost tributară unei 
concepții vechi, preluată mecanic, 
avind in vedere, cu precădere, creș
terea cantitativă a industriei. îndeo
sebi a industriei grele, concepție 
simplistă ce s-a răsfrint negativ asu
pra evoluției întregului mecanism 
economic, ajungîndu-se la crearea 
unor serioase disproporții între indus
trie și agricultură. între sectorul mij
loacelor de producție și cel al bunuri
lor de consum.

Lectura bogatelor texte conținute 
în acest prim capitol al lucrării dez
văluie în toată plenitudinea marele 
merit al secretarului general de a fi 
restructurat radical teoria despre in
dustrializare, pornind de la imperati
vul de a asigura o dezvoltare econo
mică puternică, in concordanță cu 
necesitățile reale ale țării și cu posi
bilitățile ei reale. Conceptul elaborat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
în vâdere făurirea unui complex eco
nomic național armonios, dinamic și 
eficient, în cadrul căruia să se dez
volte într-o strînsă corelare industria 
cu agricultura, ramurile extractive 
cu cele prelucrătoare, ramurile gene
ratoare de progres tehnic cu cele 
clasice, sectorul mijloacelor de pro
ducție cu cel al bunurilor de consum. 

Ca un laitmotiv revine ideea că în
tr-o tară ca România, care a moștenit 
o gravă înapoiere economică de la ve
chiul regim, industrializarea repre
zintă calea fundamentală de progres 
și, de aceea, poziția industriei ca ra
mură conducătoare în ansamblul eco
nomiei naționale trebuie mereu în

tărită ; in cadrul politicii de 
industrializare se urmăreș
te creșterea cu prioritate a 
ramurilor și subramurilor 
de înaltă tehnicitate, pro
motoare ale progresului 
tehnic in întreaga econo
mie. Pentru gîndirea nova
toare a secretarului general 
al partidului este caracte
ristic faptul că. încă de Ia 
început, a atras atenția că 
corelația fundamentală, a- 
ceea dintre producția mij
loacelor de producție șl 
aceea a bunurilor de con
sum. nu trebuie fetișizată, 
ci privită istoric, in per
spectiva scopului urmărit — 
creșterea economică rapidă 
a tării și ridicarea susținu
tă a nivelului de trai al 
poporului.

Lucrarea relevă, de ase
menea, faptul . că. in con
cepția secretarului general 
al partidului, asigurarea 
unui echilibru dinamic ma
croeconomic este condițio
nată de creșterea, in ritmu
rile necesare, a potențialu
lui industrial in absolut 
toate județele țării, in ve
derea realizării și in profil 
teritorial a unei structuri 
economice raționale, dife
rențiate. a ramurilor pro
ducției materiale ; numai 
în acest fel — se demon
strează — sint create con
dițiile ca toți cetățenii, de 
pe tot cuprinsul țării, să 
participe activ la progresul 
economic și social, să bene
ficieze din plin de roadele 
civilizației socialiste.

Secretarul general al 
partidului atrage atenția a- 
supra necesității soluționă

rii contradicției care apare, pe 
măsura industrializării țării, intre 
cerințele și resursele de materii pri
me și energetice. Preocupările sale 
insistente pentru lărgirea bazei pro
prii de materii prime, pentru elabo
rarea și aplicarea unei strategii de 
utilizare rațională și cu eficiență spo
rită a resurselor energetice, a tuturor 
resurselor materiale, cu mult înainte 
de declanșarea „crizei energiei" sau 
a „crizei materiilor prime" în lumea 
capitalistă, pun, o dată mai mult, în 
evidență profunzimea gindirii tova
rășului Nicolae Ceaușescu, marea sa 
capacitate de previziune.

O trăsătură caracteristică pentru 
concepția partidului nostru și a secre
tarului său general cu privire la cre
area si dezvoltarea bazei tehnice-ma
teriale a socialismului constă în fap
tul că pune pe primul plan al preocu
părilor efortul propriu al națiunii, 
considerind că acesta este decisiv 
pentru construirea cu succes a noii 
orînduiri sociale. Combătind cu hotă- 
rîre optica ihgustă, „consumatoristă", 
cantonată exclusiv în prezent, . care 
nesocotește „ceea ce lăsăm în urma

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a IV-a)

GIND Șl FAPTA DE COMUNIST

Pe schele se construiesc 
și edificii morale

îl găsești la cofraje 
sau în cabina macara
lei. Oricum, intr-unui 
din punctele cele mai 
fierbinți ale șantieru
lui. De aproape 20 de 
ani, de cînd lucrează 
în construcții, așa-1 
cunosc oamenii pe 
maistrul loan Chio- 
rean. secretarul orga
nizației de bază a șan
tierului II din Grupul 
de șantiere Zalău.

Are în subordine 112 
oameni ; multi dintre 
ei îl intrec in ani. dar 
nu există zi să nu vină 
la e| să-1 consulte ca 
fe un veritabil dascăl, 
n primul rînd. dascăl 

intr-ale profesiunii ; 
„Ce zici, meștere, cum 
să turnăm betonul la 
această temperatu
ră ?“. Apoi, dascăl in
tr-ale vieții de zi cu 
zi : „Sint necăjit, meș
tere 1 Nu mi-a intrat 
copilul la facultate, 
încotro să-1 îndrum ?". 
Maistrul îl ia pe dună 
umeri, prietenește, ii 
spune ceva și omul se 
înseninează. Sau îl 
auzi zicîndu-i altuia : 
„Cum se simte soția, 
nene Gheorghe ?“. O- 
mul tresare. De unde 
știe maistrul că soția 
lui este în spital ? Le 
știe pe toate, ii cu
noaște fiecăruia și co
piii. Pe nume. Pe nici 
unul nu-1 lasă singur 
cu gîndurile lui. Mai 
ales în clipe de res
triște.

— Omul trebuie vă
zut și înțeles în com
plexitatea sa : cu 
bucurii, cu necazuri — 
se destăinuie loan 
Chiorean. Doar în fe
lul acesta te poți face

mai bine înțeles. îl 
poți ajuta la timp, poți 
obține de la el și un 
randament sporit în 
producție...

Cînd e vorba de 
vreo problemă profe
sională mai grea, mai 
complicată, nu se 
mulțumește să dea 
doar sfaturi. Pune 
mina, arată concret ce

și cum trebuie făcut. 
Comunistul Chiorean. 
exigent și totodată în
crezător în oameni — 
spun cei din jurul 
lui — te face să crezi 
in puterile tale. Lingă 
el te simți alt om. 
Capeți parcă aripi, te 
redescoperi, ești mai 
bun. mai vrednic !

— Cum reușește 
Chiorean să fie me
reu in fruntea realiză
rii planului ? — îl în
treb pe , directorul 
grupului de șantiere.

— Oamenii îl știu ca 
pe un tovarăș, ca pe 
un prieten, ca pe un 
frate care trebuie res
pectat. Așa se expli
că faptul că. în „fa
milia" lui de la lotul 
II. oamenii sint cu a- 
devărat „toți pentru

unul. unul pentru 
toți". Cînd însă întîl- 
nește în cale tără
gănări birocratice, ati
tudini de nepăsare la 
vreun „fluieră vînt", 
apoi să te ții : i-o 
spune verde-n față, 
fără să se gîndească 
la funcție. De aceea 
ne este drag : ca un 
comunist destoinic ce 
este, nu vrea să-1 cu
noască pe „nu se 
poate".

A trecut prin mul
te șantiere din țară. 
A venit în Sălaj de 
zece ani. S-a legat de 
județul acesta. Filatu
ra de bumbac. între
prinderea de conduc
tori electrici emailați. 
Fabrica de materiale 
izolatoare din Șimleu 
Silvaniei, fabrica de 
fitinguri din cadrul în
treprinderii „Armătu
ra". centralele termice, 
sediul politic-admi- 
nistrativ, rezervoarele 
de apă. cîteva sute de 
apartamente si acum 
întreprinderea de țevi- 
fără sudură — în toa
te acestea se simte 
„umărul" lui. Sint „ale 
lui". Oamenii intră, 
ies, lucrează în fru
moasele lui edificii, 
dar cîți dintre ei știu 
că maistrul Chiorean 
și-a lăsat cite ceva din 
el acolo, în fiecare 
clădire înălțată ? Și, în 
același timp, în fiecare 
om care i-a trecu*  
prin echipă ?! Căci, 
vorba meșterului Chio
rean. „pe schele se 
construiesc nu numai 
clădiri de beton, ci și 
edificii morale".

Ion MURES AN
Desen de T. ISPAS

Din noul peisaj al Capitalei: șoseaua Nicolae Titulescu Foto : S. Cristian

S-ar putea spune că re
latarea de mai jos e po
vestea unei inimi vechi. 
Arareori atribuim acest ca
lificativ tulburătorului sim
bol al vieții. Despre o hai
nă, un timbru, o idee măr
turisim mai lesne că s-au 
învechit, despre inimă însă 
ne e greu. Ezităm. Se spu
ne că înseși spectaculoase
le izbînzi ale transplantu
rilor de cord au fost com
plicate, printre altele, de 
nemotivata, subiectiva, ca
pricioasa, dar obsedanta în
trebare : „Ce s-a făcut cu 
inima mea ? Cu inima mea 
veche, ce s-a făcut ?“ în- 
tr-un fel, relatarea ce ur
mează pornește de la o 
asemenea grijă. Repetată 
un număr de ani. pînă ce 
aproape a devenit obsedan
tă : „dar cu inima, cu ini
ma veche, ce facem ?“ Ca 
și cum ar fi fost vorba de-o 
inimă vie 1 Nu e vorba 
de-o inimă vie. ci de o me
taforă. Au găsit-o oameni 
care se ocupă nu cu me
taforele, ci cu turtitul și în
doitul fiarelor.

Faptele se petrec în ve
chea vatră a întreprinderii

„Hidromecanica" din Bra
șov. E adevărat că din 
vechile clădiri, de început, 
nu a mai rămas decît mo
desta adăpostire a centra
lei termice, însă prin con
tinua întrepătrundere care

poluante, spre îndreptățită 
liniștire a vecinilor de. car
tier). dar „Hidromecanica" 
își va păstra continuitatea, 
prin statornica preocupare 
a oamenilor ei de a depăna 
viață din viață, faptă din

nele lucrări chiar de neîn
locuit. Cum era să-1 arunce 
dacă era bun și necesar ! 
Mai vechi decit Sava Octav 
e alt șef de echipă, Gi- 
rancsi Adalbert. El lucrea
ză la ciocanul ăsta de 12

Ca și cum ar fi vorba 
de-o inimă vie...

a existat intre ziduri vechi 
și ziduri noi, între utilaje 
de înlocuit și utilaje înlo
cuitoare, intre generații de 
maturi și generații de ti
neri, continuitatea acestei 
unități industriale urcă 
spre vîrsta centenară. în 
curînd, cele mai multe sec
ții vor fi mutate pe plat
forma industrială Brașov- 
nord (în primul rind cele

faptă, mașină din mașină, 
produs din produs.

Pilduitoare e soarta cio
canului de două tone de 
la forjă. Șeful de echipă 
Octav Sava lucrează în sec
ție de zece ani, dintre care 
ultimii cinci numai la acest 
ciocan. Cind l-a luat in pri
mire se discuta să fie 
casat, dar s-a dovedit încă 
bun, foarte bun, pentru u-

ani. în prealabil, își făcuse 
stagiul pe la toate celelalte 
ciocane de la forjă, mai 
mici și mai neimportante. 
A fost trecut la ciocanul 
cel mare într-o vreme cind 
se punea problema casării 
lui. Era și vechi, se spărse
se și berbecul... Nu mai 
făcea față. Dar altul 
n-aveau. L-au reparat, 
l-au readaptat și iată că

Girancsi Adalbert merge 
pe-al treisprezecelea an la 
același utilaj care funcțio
nează ca nou. Ciocanul 
fiind de mare putere și atit 
de important („inima" 
uzinei), se lucrează la el 
în trei schimburi. Al trei
lea șef de echipă e Csa- 
kany Alexe. El a împlinit 
două decenii lingă inima 
asta. Acum 20 de ani, în 
1958, cînd a început hala, 
pe la contabilitate se pu
nea problema casării cio
canului de două tone.

— E utilaj vechi. Au tre
cut zece ani de la națio
nalizare, iar el e vechi de 
dinainte de...

— Vechi? Inima noastră... 
veche ?

Și nu l-au casat.
Dar nu Csakany e cel 

mai bătrin om din secție. 
Veteranul secției este Eme- 
ric Șipoș. Acum e con
trolor de calitate, dar și el 
a lucrat la ciocanul de 
două tone. Treizeci și opt 
de ani. Cînd a venit în

Sergiu ANDON
(Continuare în pag. a V-a)

România la tîrguri 
și expoziții 

internaționale
în primul trimestru al aces

tui an, țara noastră Va fi pre
zentă cu expoziții proprii gene
rale de mărfuri la tîrgurile de 
la Tripoli, Leipzig, Cairo. Lyon. 
Dintre acestea, la Lyon Româ
nia participă pentru prima oară. 
Ca și in ultimii ani, ponderea 
cea mai mare a ■ exponatelor 
românești o vor deține produ
sele industriale — mașinile- 
unelte, utilajele de transport și 
construcții, utilajul petrolier, 
tractoarele și mașinile agricole, 
excavatoarele. compresoarele, 
autoturismele, produsele side
rurgice. electrotehnice și elec
tronice. chimice. De remarcat că 
40—50 la sută dintre exponatele 
industriei construcțiilor de ma
șini sînt produse noi și moder
nizate. Acestora li se adaugă 
produse ale industriilor . ușoară 
și alimentară, mobilă și mate
riale de construcții, bunurile de 
larg consum și obiectele de ar
tizanat.

Pe parcursul anului. Româ
nia va fi prezentă la 17 tirguri 
și expoziții organizate în țări 
europene și la alte 15 ce au loc 
în Asia și Africa. Tara noastră 
va participa, de asemenea, cu 
expoziții de mașini-unelte la 
Tîrgul tehnic de la Detroit, la 
cel de bunuri de consum de la 
Toronto, precum și cu expozi
ții specializate la tîrgurile Cu 
caracter tehnic de la Lima și 
Melbourne.

In afara manifestărilor de la 
Milano. Budapesta, Poznan. Da
masc, Izmir, Plovdiv, Salonic, 
Brno, Zagreb, Viena, unde 
participă în mod frecvent, țara 
noastră va mai expune, pentru 
prima dată, la tîrgurile generale 
de la Valencia și Turku, ca și la 
cele tehnice de la Moscova și 
Singapore.

Pe de altă parte, anul acesta 
capitala patriei noastre va 
găzdui importante manifestări 
economice internaționale. între 
care ce-a de a Vl-a ediție a 
Tîrgului de bunuri de consum 
TIBCO și a IlI-a ediție a Sa
lonului internațional al chimiei, 
precum și a IlI-a ediție a Expo
ziției de mașini și utilaje 
„Tehnoexpo". (Agerpres).
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FAPTUL;
I
I

din scrisorile 
cititorilor

„Vă 
mulțumesc 
din suflet"

Transcriem din scrisoarea 
adresată rubricii noastre de tov. 
Ioana Mușat, sudoriță la Șantie
rul naval Brăila: „Scriu a- 
ceste rinduri cu gindul la cole
gii mei de muncă, cu gindul la 
faptul că niciodată n-aș putea 
să răsplătesc gestul lor. Ca să 
mai trăiesc aveam nevoie de 
singe. La apelul medicului Au
rel Stanciu, de la Spitalul jude
țean din Brăila, au răspuns ne- 
numârați colegi de muncă. Eram 
prea slăbită ca să-i recunosc pe 
toți. Totuși, mi-amintesc că i-am 
văzut pe secretarul de partid al 
secției in care lucrez, nea Dima, 
pe Ion Urse, șeful de echipă, pe 
alți colegi.

Dragii mei colegi, vă mulțu
mesc din tot sufletul".

Bravo, copii!
„Maria Ciulavu, ne scrie Firl- 

za Sabin, din comuna Puncu — 
Gorj, e o bătrină de 83 de ani, 
fără copii și fără bărbat. Dar 
singură de tot n-a rămas 
„mama" Maria. De la o vreme 
apar tot mai des in casa ei pio
nierii comunei. Băieții sparg 
lemne, fetele fac curățenie, aduc 
apă, pregătesc minca^e.

La sosire și la plecarea din 
casa ei, bătrina zice copiilor: 
„Să trăiți, copiii mamei", iar a- 
ceștia răspund : „Să ne trăiești 
și matale, mamă-mare !“.

Bravo, copii crescuți în spiri
tul dragostei de muncă și de 
om. Bravo, părinți și profesori I

Urșii 
la...

9

cotețe
loan Micuț, din Curtea de 

Argeș, ne scrie : „în ultimele 
zile, gospodăriile mai mărgi
nașe ale locuitorilor din co
muna Mușătești, din satele 
Stroiești și Costești, ca și din 
alte localități din zonă, primesc 
din ce in ce mai des oaspeți 
nedoriți: urșii. Aceștia dau 
iama prin cotețe, se înfruptă tu 
păsări, oi, grăsuni. Fapt ciudat, 
de strigătele oamenilor nici 
măcar nu se sinchisesc. Sesizați, 
vinătorii spun că n-au voie să 
omoare urșii din pădure. Dar 
nici pe cei ajunși in ogradă 7“

I Pe unde 
umbli, 
omule ?

„Mă numesc Maria Stănciugel 
și locuiesc in comuna Sinești, 
județul Vilcea. Sint căsătorită 
cu C. Stănciugel. Soțul meu a 
părăsit domiciliul din anul 1965, 
lăsindu-mă cu doi copii, un 
băiat și o fată, pe care i-am 
crescut, educat și căsătorit. In 
prezent am și doi nepoți — un 
băiat și o fetiță. Băiatul merge 
la grădiniță, iar fetița zburdă 
prin preajma casei. Acești ne
poți ai mei, Păzind că alți copii 
au bunici, au început să mă în
trebe : dar bunicul nostru unde 
e ? De aceea, mai ales, ii rog 
pe cei care îl cunosc pe buni
cul lor, deci pe soțul meu, să-l 
îndemne, dacă vrea, să 
să-și vadă nepoții".

l
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„Dragoste 
de mamă

„După ce a umblat pe la mai 
multe școli și a urmat cite doi 
ani intr-o clasă, eleva Scorțescu 
Mirela-Cleopatra ajunge și la 
școala noastră — „Gheorghe 
Asachi" din Iași, ne scrie direc
torul acestei școli. Mirela tre
buia să fie in clasa a Vl-a, dar 
abia a ajuns să se inscrie in a 
lll-a. De această stare de lu
cruri nu e insă vinovată eleva, 
ci — de necrezut — mama ei, 
Ținea Scorțescu. De ani de zile 
aceasta hălăduiește cu fata după 
ea, făcind-o să frecventeze 
diferite școli, pe apucate, „din 
mers" Primul „turneu" și altele 
care au mai urmat au avut im
plicații grave in viața Mirelei: 
a pierdut șirul învățăturii și 
trei am de școală. Acum, după 
o scurtă revenire, Mirela și cu 
mama ei au dispărut din nou.

Rugăm pe cei ce o cunosc pe 
Ținea Scorțescu s-o îndemne 
să-și trimită copilul la școală, 
iar Mirelei ii amintim că învă
țătorul și colegii ei o așteaptă"

mai

I
Telefoane 
fără ton

I pri-

i
l
!
I
I
I
I

După numărul sesizărilor _ 
mite la redacție în zilele de 3 și 
4 ianuarie 1979 s-ar părea că 
serviciul telefoanelor publice 
din București și-a lăsat baltă 
treaba tocmai în timpul sărbăto
rilor de iarnă. Spicuim dintr-o 
scrisoare trimisă de tov. B. 
Victoria, din bd. Dimitrov, bloc 
E, scara 11 : „La Gara de Est și 
in zonă sint 6 (șase) telefoane 
publice. Trei zile la rind nu s-a 
putut servi nimeni de ele : unul 

■ n-avea ton, altul era cu ton 
continuu, iar celelalte patru erau 
supraîncărcate cu fise. In fața 
cofetăriei -Fistic„, din patru 
telefoane nu funcționa nici 
unul. Toate erau pline cu fise. 
Chiar la serviciul P.T.T.R. din 
apropierea intersecției șoselei 
Ștefan cel Mare cu bd. Dimitrov 
(sect. 3) trei telefoane erau pe... 
linie moartă. Indolență sau glu
me proaste de sărbători

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
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AN NOU la „Timpuri noi"
MUNCA POLITICO-EDUCATIVĂ MOBILIZEAZĂ FORJELE LA ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE 1979

Cincinal, anul IV. In bătrina. dar 
mereu întinerită uzină de pe cheiu
rile Dîmboviței — ..Timpuri noi“ — 
schimbul I, ca și cele ce i-au urmat, 
au fost întimpinate într-o atmosferă 
sărbătorească. Lozinci mari, afișate 
pretutindeni, urează colectivului spor 
la muncă în noul an ; pe mașini — 
stegulețe roșii și tricolore înviorea
ză halele de producție. Dincolo însă 
de aceste elemente festive adecvate 
momentului, este evidentă preocupa
rea comitetului de partid de a con
feri propagandei vizuale — înnoite, 
aduse „la zi“ — caracterul de instru
ment de informare. De la început, a- 
ceasta își propune să dea răspuns 
principalei întrebări pe care și-o pun 
oamenii : cum s-a încheiat pentru în
treprindere anul 1978 ? Care sint o- 
biectivele pe 1979 ?

în toate secțiile s-a pornit la lu
cru cu spor. Datorită măsurilor adop
tate de consiliul oamenilor muncii, 
sub călăuzirea comitetului de par
tid, au fost asigurate din timp 
condițiile tehnico-materiale nece
sare pentru ca încă din prima 
zi a primei luni să se mun
cească ritmic, pentru ca fiecare 
schimb să aducă o contribuție efec
tivă la îndeplinirea integrală a indi
catorilor cantitativi și calitativi ai 
planului pe acest an hotărîtor al 
cincinalului. O dovadă în plus a se
riozității cu care se acționează pe 
acest tărîm : în zilele următoare, or
ganizația de bază nr. 10 direcție ur
mează să analizeze contribuția comu
niștilor la desfășurarea ritmică a 
aprovizionării tehnico-materiale.

Prima pauză. Iată că în secții 
cîțiva secretari ai organizațiilor de 
bază și propagandiști au adus în dis
cuție, în cadrul unor scurte convor
biri, o temă de arzătoare actualitate : 
cum poate să acționeze fiecare, la 
locul său de muncă, pentru ca apli
carea noului mecanism economico- 
financiar — generalizat începînd din 
aceste zile — să se soldeze cu rezul
tate cît mai bune, cu creșterea conti
nuă a eficientei economice. Fără a 
ține prelegeri savante. atît șeful de

atelier șl propagandistul Alexandru 
Bădină, la turnătorie, propagandis
tul Constantin Marin, la secția de 
prelucrări mecanice, sau secretarul 
adjunct al organizației de bază, 
Nicolae Păduraru, la montaj, cît și 
ceilalți tovarăși care au avut aseme
nea convorbiri, au răspuns la între
bări, au clarificat din nou principiile 
care au stat la baza elaborării 
măsurilor de perfecționare a meca
nismului de conducere si planificare, 
în strînsă legătură cu cele privind 
participarea la beneficii a oamenilor 
muncii, cu formele de retribuire, cu 
modalitățile concrete de acțiune a 
fiecărui muncitor și tehnician, in ra
port cu obiectivele secțiilor. Organi-

parte. pe principiul concentrării, 
lntr-o anumită zonă din fiecare 
secție. Sînt grupate aici panourile 
cu angajamentele in întrecerea so
cialistă ; fotografiile fruntașilor la 
locurile de muncă, însoțite de 
explicații mai ample care pre
zintă pe fiecare, evidențiindu-se toc
mai trăsăturile de oameni înain
tați ; numeroase texte care clarifică, 
bunăoară. în ce se exprimă, practic, 
indicatorii calitativi ai planului ; cu 
ce efort se produce un kilowatt-oră : 
Ce înseamnă, din punct de vedere al 
beneficiilor, creșterea cu numai 1 la 
sută a producției nete ș.a. Tocmai 
printr-o asemenea grupare, care sus
cită atentia si interesul oamenilor.

zatia de partid a știut să nună ast
fel cu judiciozitate în fata întregului 
colectiv problema-cheie a acestui an, 
dînd oamenilor prilejul de a reflec
ta mai adine. încă din primele zilei 
asupra contribuției lor la înfăptuirea 
sarcinilor întreprinderii. Este o nouă 
dovadă a promptitudinii în acțiune a 
muncii politice. în timpul acestor 
discuții, oamenii au mai mult răgaz 
să aprofundeze semnificația unor 
succese obținute prin valorificarea 
inițiativelor muncitorești — în afara 
celor amintite, mai sînt de consem
nat economisirea pe 11 luni din 1978 
a 159 MWh energie electrică și 334 000 
metri cubi gaze naturale, introducerea 
unor tehnologii moderne, care au 
spbrit de mai multe ori productivi
tatea muncii la unele operații de 
bază — să cîntărească sarcinile de 
viitor. Și, în același timp, să apre
cieze ceea ce-și propun în noul an 
cîțiva dintre fruntașii uzinei, cărora 
li s-au luat la stația de radioampli
ficare scurte interviuri, muncitorii 
comuniști Marin Tudor, Gheorghe 
Panait, Ștefan Ionescu.

Mijloacele propagandei vizuale au 
fost concepute, în cea mai mare

prin faptul că nu se limitează doar 
Ia informații, ci arată concret CUM 
TREBUIE SA SE ACȚIONEZE, aceste 
mijloace își sporesc forța de influen
țare si convingere. Totodată, prin no
țiunile cu care-i familiarizează pe 
oameni, prin explicațiile pe care le 
dau. fac mai bine înțelese, mai ușor 
recepționate, chemările transmise de 
un șir de alte panouri.

Și încă o apreciere pentru opera
tivitatea acestei propagande : pe un 
panou mare este prezentat progra
mul pe luna ianuarie al punctului 
de documentare politico-ideologică. 
program care înscrie. între altele, o 
dezbatere despre reducerea cheltuie
lilor materiale si o masă rotundă 
despre necesitatea introducerii unui 
regim strict de economii, ca cerin
ță importantă a autoconducerli și 
autogestiunii muncitorești. Sînt ac
țiuni care evidențiază preocuparea 
susținută a organizației de partid de 
a diversifica munca politico-educa- 
tivă, a o face mai vie. mai intere
santă, cu adresă mai directă la oa
meni, la problemele pe care le au de 
soluționat.

în această mare întreprindere

bucureșteană — unde se realizează 
actualmente aproape cincizeci de 
tipodimensiuni de motoare si com- 
presoare. precum si numeroase alte 
produse — noul an a debutat, după 
cum se vede. într-o atmosferă de 
efervescentă politică, cu atit mai pu
ternică cu cît toate secțiile se pregă
tesc intens pentru adunările generale 
ale oamenilor muncii, ale căror date 
au si fost stabilite. în cadrul acestor 
pregătiri, organizația de partid și 
consiliul oamenilor muncii antrenea
ză colectivul la găsirea de noi soluții 
pentru folosirea mai deplină a capa
cităților de producție, modernizarea 
si reproiectarea rapidă a cît mai 
multe produse. îmbunătățirea unor 
tehnologii, reducerea consumurilor 
specifice si a cheltuielilor materiale, 
la acest din urmă capitol obligațiile 
anului 1978 nefiind integral onorate. 
..Hotârîrile ce vor fi adoptate — ne 
spune tovarășul Constantin Stanciu, 
secretarul comitetului de partid și 
președintele consiliului oamenilor 
muncii — pentru mai buna organi
zare a activității, ca și pentru buna 
funcționare a autoconducerii munci
torești. ne vor îngădui. în mod cert, 
să obținem rezultate mai bune decît 
anul trecut, să îndeplinim toți indi
catorii cantitativi și calitativi ai pla
nului**.

...Sfîrșitul primei zile de lucru din 
anul nou. în secții, ca și la stația de 
radioamplificare se anunță rezultatele 
obținute în producție : au fost mon
tate 15 electrocompresoare de 1,5 mc, 
s-au realizat 10 motocompresoare 
M.C. 5, 10 motoare diesel de 120 CP ; 
au fost pregătite 10 seturi pentru 
motorul diesel de 120 CP, 10 seturi 
pentru motocompresorul M.C. 5 și 5 
seturi pentru electrocompresorul 
L.D.E. De asemenea, turnătoria a 
turnat 19 tone piese din fontă, secția 
de prelucrări mecanice a predat seturi 
complete pentru montajul a cinci mo
toare de 12 CP. Un debut careche- 
zășuiește afirmațiile secretarului de 
partid.

Marla BABOIAN

SIBIU Un nou magazin universal
La Sibiu a fost dat în folosință 

un nou și modern magazin univer
sal, „Dumbrava**.  Realizat în stilul 
caracteristic al vechilor construcții 
sibiene, noul magazin, cu cinci ni
veluri, dispune de o suprafață utilă 
de aproape 9 000 mp, în care func
ționează peste 30 de raioane, majo
ritatea cu autoservire. Noul maga
zin universal, situat în centrul civic 
al orașului de pe Cibin, creează po
sibilitatea folosirii mai raționale și 
eficiente a vechilor spații comer

ciale. Odată cu inaugurarea noii 
construcții, a fost dat în folosință 
și un pasaj subteran pentru 
traversarea bulevardului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — al doilea din 
zonă — care asigură accesul pieto
nilor atît spre noul magazin, cît și 
spre hotelul „Continental**  și casa 
de cultură. (Nicolae Brujan)

în imagine : noul magazin „Dum
brava**  din Sibiu (Foto : Fred Nuss)

SE DEZVOLTĂ SERVICIILE PENTRU POPULAȚIE

TURISMUL
în spiritul hotărîrilor Conferinței 

Naționale a partidului. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a ce
rut — în ședința sa din decembrie 
anul trecut — conducerilor de minis
tere. centrale industriale și întreprin
deri să acționeze cu toată hotărîrea 
pentru a crea condiții ca. în 1979, 
55—60 la sută din personalul munci
tor din toate ramurile economiei na
ționale să beneficieze de aplicarea 
programului privind reducerea du
ratei săptămânii de lucru. Alături de 
alte măsuri menite să asigure crearea 
Unor condiții tot mai bune pentru pe- 
trăeereâ cît mai plăcută și reconfor
tantă a timpului liber de către oame
nii muncii, dezvoltarea bazei' mate
riale pentru satisfacerea cerințelor 
de odihnă și turism reprezintă un 
factor dintre cei mai importanți. Au 
în vedere o asemenea cerință inves
tițiile alocate pe anul 1979 ?

— Da — ne spune și ne argumen
tează tovarășul ing. A. Fuiorascu, di
rectorul direcției de resort din Mi
nisterul Turismului. Capacitățile de 
cazare din stațiunile de cură balnea
ră. de odihnă și din hotelurile situate 
de-a lungul principalelor trasee tu
ristice vor creste în 1979. atît prin 
investițiile noi. cit si prin finalizarea 
unor obiective începute anul trecut, 
cu circa 5 300 locuri.

De la interlocutorul nostru aflăm 
și o serie de amănunte despre prio
ritățile existente în acest domeniu, 
despre termenele la care urmează să 
fie date în folosință aceste capacități.

Pe prim plan se situează dezvolta
rea unităților de primire a turiștilor 
din orașe și municipii. Datorită in
teresului manifestat în ultimii ani 
pentru turismul de tranzit — cel 
care deschide poarta spre princi
palele zone pitorești ale țării — 
în 1979 vor fi date în folosin
ță peste 2 000 de locuri in hoteluri 
situate de-a lungul unor trasee turis
tice. Astfel. în acest an vor fi con
struite 7 hoteluri noi în municipiile 
și orașele Tg. Mureș. Drobeta-Turnu 
Severin, Pașcani, Tr. Măgurgje, Cara
cal. Tîrgoviște și Cluj-Napoca ; se va 
extinde hotelul „Gorjul" din Tg. Jiu 
și se vor amenaja noi spații hoteliere 
în clădiri existente din Constanța, 
Brăila, Orlea (județul Hunedoara) 
— ceea ce va permite asigurarea 
unor servicii mai bune turiștilor 
aflați la drum. Cinci dintre hotelurile 
noi urmează să fie date în folosință 
în perioada iunie-septembrie, iar ce
lelalte, precum și extinderile și ame
najările, in perioada septembrie-de- 
cembrie.

Creșterea capacităților de cazare 
ale stațiunilor montane de odihnă și 
practicare a sporturilor de iarnă ocu
pă și în 1979 un Ioc important în pro
gramul de investiții. Paralel cu îm
bogățirea zestrei de cazare a binecu
noscutelor stațiuni Poiana Brașov, 
Păltiniș-Sibiu și altele, Va fi re
dată circuitului turistic o nouă și 
frumoasă zonă montană : valea Dră-

ganului din județul Cluj. Aici, prin 
amenajările de rigoare, fosta colonie 
muncitorească a constructorilor hidro
centralei Fîntinele va deveni o atră
gătoare stațiune turistică. Merită sub
liniat și faptul că anul acesta ș-a 
asigurat o mai bună corelare între 
creșterea capacităților de cazare din 
zonele montane si dezvoltarea dotă
rilor pentru agrement Astfel, in 1979, 
urmează să fie date în folosință încă 
6 instalații de transport pe cablu in 
stațiunile cu mari zone de pirtii pen
tru schi. Intre acestea amintim : tele- 
cabina Peștera-Babele, două tele- 
schiuri în Poiana Brașov și cîte unul 
în Paring, Semenic și Băișoara-Cluj.

Stațiunile de cură balneară își vor 
îmbogăți și ele zestrea cu peste 1 400 
de locuri in unități de cazare. Bene
ficiare ale noilor capacități sînt bine
cunoscutele stațiuni Felix, Buziaș, 
Călimănești și Herculane. In fiecare 
din acestea, odată cu noile construc
ții și amenajări de spații de cazare, 
se va dezvolta în mod corespunzător 
și baza de tratament.

încheiem lista obiectivelor ce ur
mează să îmbogățească în 1979 baza 
materială a turismului cu litoralul. 
Aici, pentru acest an. este prevăzut 
să fie date în folosință încă două ho
teluri Ia Mamaia. Paralel continuă 
însă programul de modernizare a 
unităților de cazare si alimentație 
publică, de îmbunătățire a calității 
serviciilor.

După cum se vede, toate stațiunile 
vor putea întîmpina în acest an 
mult mai multi oaspeți cu tradiționa
la urare : „Bine ați venit !“

P. CONSTANTIN

Cînd spiritul 
gospodăresc 
este acoperit 

de rugină
La sectorul de ex

ploatare forestieră Coș- 
buc, din cadrul între
prinderii forestiere de 
exploatare și transport 
Bistrița. numeroase 
tractoare și alte uti
laje nu sînt utilizate, 
multe din ele au fost 
descompletate de pie
se. fiind expuse rugi
nii în incinta unită
ții și în comuna Telciu, 
unde au fost parcate. 
In răspunsul Comite
tului județean Bistri- 
ța-Năsăud al P.C.R., 
căruia i-a fost trimisă 
spre soluționare aceas
tă sesizare, se preci
zează că cele semnala
te corespund realității, 
în urma cercetărilor 
efectuate s-a constatat 
că. în mod ilegal, con
ducerea U.M.T.C.F.-

Coșbuc a permis unor 
tractoriști să primească 
tractoare noi, chiar de 
două-trel ori, fără să 
se întocmească for
mele corespunzătoare 
de predare a celor 
vechi. In acest fel, li 
s-a dat posibilitatea să 
le * descompleteze pe 
cele vechi, făcîndu-le 
inutilizabile și să le 
abandoneze la voia în- 
tîmplării. De aseme
nea, conducerea secto
rului nu s-a preocu
pat de trimiterea la 
reparație capitală a 
tractoarelor cu norma 
îndeplinită și de asi
gurarea personalului 
calificat necesar, ceea 
ce a făcut ca periodic 
20—25 tractoare să 
staționeze din lipsă de 
tractoriști.

Pentru Înlăturarea 
acestor neajunsuri, în 
luna decembrie 1978, o 
comisie de specialiști a 
verificat starea tehni
că a tractoarelor de la 
sectorul de exploatare

Coșbuc, prezentînd re
zultatele in biroul exe
cutiv al consiliului oa
menilor muncii din în
treprindere. Pe baza 
analizei efectuate s-au 
stabilit următoarele 
măsuri: transportarea 
și punerea la adăpost 
la Anieș a tractoarelor 
ce urmează a fi casa
te ; continuarea acțiu
nii de verificare a uti
lajelor la toate sec
toarele și coloanele 
U.M.T.C.F. ; întocmi
rea unei evidente a 
tractoriștilor, ajutori
lor de șoferi și șofe
rilor care sînt și trac
toriști, în vederea re
distribuirii lor pe trac
toare ; întocmirea unui 
grafic de punere în 
funcțiune a tuturor 
tractoarelor ce stațio
nează la coloana Coș
buc.

Pentru neregulile 
constatate, conducerea 
întreprinderii a dispus 
schimbarea din func
ție a șefului de sector.

Intilnirile deputaiilor cu alegătorii-colocviu practic despre democrație
Cuvinte puține, propuneri multe

...Sala de sport a Șco
lii generale nr. 12 din 
Craiova e plină ochi. în
vățătoarea Gabriela Popes
cu, unul din deputății car
tierului Calea Severinu- 
lui în consiliul popular, ex
plică simplu scopul adunării: 
„Așa cum cunoașteți, așa 
cum e în practica activității 
noastre, deputății sînt obli
gați să prezinte periodic dări 
de seamă în fața alegătorilor. 
Noi, cei trei deputati ai car
tierului dv. — eu și tovară
șii Aron Soare și Mihai Pop, 
prezenți aici, alături de mine 
— ne-am gîndit să ne pre
zentăm împreună raportul de 
activitate. Deși facem parte 
din circumscripții diferite, pe 
dv.. și pe noi ne interesează 
ca toate problemele cartie
rului să fie bine rezolvate. 
De aceea, ne-am gîndit să 
prezentăm împreună dările 
de seamă. Sînteți de acord?"

După un „da“ apăsat al 
celor prezenți, au urmat ra
poartele despre activita
tea deputaților și1 a consiliu
lui popular. Rapoarte exacte, 
bazate pe fapte, fără prea 
multe vorbe. Alegătorii au 
fost informați că de la 
începutul actualei legislaturi 
și pînă in prezent în Craiova

Comuna Moroeni’ din ju
dețul Dîmbovița, nu mai sea
mănă de fel cu aceea care 
era chiar cu zece ani în 
urmă. Numărul mare de case 
noi îți dau impresia că te 
afli într-o stațiune montană. 
Numai în 1978 primăria a 
eliberat 40. de autorizații de 
construcție. Toate gospodă
riile au cișmea în curte, iar 
mai mult de 250 dintre ele 
au instalate băi. Numeroase 
construcții noi. de interes ce
tățenesc. au fost ridicate din 
1970 încoace : o scoală cu 16 
săli de clasă, cu încălzire 
centrală. în Moroeni. o scoa
lă de 4 ani în Muscel — cel 
mai îndepărtat sat al comu
nei. cămin cultural, baie co
munală. două magazine să
tești la Glod și Lunca, local 
nou pentru postă. 12 secții 
de prestări de servicii dintre 
cele mai felurite. Lîngă școa
la nouă din Moroeni au în
ceput lucrările pentru con
struirea unui magazin uni
versal cu patru etaje, ca la 
oraș.

ing. loan Cîndea, și a 
șefului de coloană, Va- 
sile Scuturici, și sanc
ționarea disciplinară a 
șefului biroului teh
nic U.M.T.C.F.-Bis- 
trița, ing. Constantin 
Bușu, a inginerului șef 
al U.M.T.C.F.. Ispas 
Frîncu, precum și a 
membrilor comisiei de 
inventariere din ca
drul unității.

Un labirint 
al birocrației

„în anul 1979 — ne-a 
scris Georgeta Anton 
din Brașov — am ab
solvit cursurile școlii 
de calificare în Mese
ria de strungar din ca
drul întreprinderii de 
utilaje, piese de schimb 
și reparații Iași, me
serie pe care o practic 
și în prezent cu multă 
pasiune. Ulterior, că- 
sătorindu-mă. am dorit 
să-mi urmez soțul și 
să lucrez împreună cu

s-au dat in folosință noi ca
pacități de producție în între
prinderile de utilaj greu 
„7 Noiembrie", combinatul 
chimic și altele, creîndu-se, 
astfel, alte circa 10 000 noi 
locuri de muncă. Unii din 
beneficiarii acestora sint 
chiar locuitorii din cartierul 
Calea Severinului. Au fost 
rezolvate și alte probleme 
pentru continua îmbunătățire 
a condițiilor de viață ale ce
tățenilor : s-au construit 
4 200 apartamente ; au fost 
date în folosință o policlinică, 
o sală de sport, numeroase 
unități comerciale ș.a.

Alegătorilor le erau cu
noscute toate aceste realizări, 
pentru că ele prinseseră 
viață, așa cum se spunea în 
darea de seamă, și prin con
tribuția lor.

— E bine că avem aseme
nea întîlniri — spunea 
M. Dumitrescu — în care 
deputății informează alegă
torii asupra activității lor, a 
consiliului popular. Eu îl cu
nosc bine pe deputatul nos
tru și știu că vrea să rezol
văm toate problemele care 
ne produc necazuri. Perso
nal.’ m-aș fi bucurat dacă 
înaintea acestei întîlniri de
putatul ar fi vizitat blocul in

care locuiesc — nr. 29. în- 
trucît ar fi văzut că unii nu 
știu sau nu vor să-l gospodă
rească așa cum ar trebui.

Deputatul intervine : „Voi 
face această vizită în dumi
nica următoare. Sînteți de 
acord ?“. Răspunsul : „Vă aș
teptăm. tovarășe deputat".

— Cartierul nostru este 
unul din primele cartiere noi 
ale Craiovei. Ca dotări co
merciale. e pus la punct. Eu 
cred — spune Gh. Lașcău — 
că atît deputății noștri, cît 
și tovarășii din Conducerea 
comitetului executiv al con
siliului popular, n-au anali
zat pînă acum problema spa
țiilor de joacă pentru copii. 
N-avem dreptul să nu ținem 
seama de această realitate : 
copiii au nevoie de joacă.

— In primăvară vom mon
ta peste 20 de aparate de 
joacă — a intervenit unul 
dintre deputati.

— Problema nu se rezolvă 
prin cîteva aparate. Eu rog 
să vină tovarășul primar ia 
fața locului, să ne consultăm 
și să găsim o soluție. (Depu
tatul îl asigură că va trans
mite această cerință pri
marului).

— In comparație cu alte

Să punem toți
Am participat zilele trecu

te la sesiunea lărgită a con
siliului popular comunal, 
care a făcut bilanțul reali
zărilor gospodărești din anul 
1978 Și a dezbătut planul 
economico-soc’al în profil 
teritorial pe 1979, după ce, în 
prealabil, el fusese dezbătut 
în întîlniri ale deputatilor cu 
alegătorii pe circumscripții 
electorale. Deputății si invi
tații la sesiune — cetățeni 
fruntași în activitatea ob
ștească. conducători de uni
tăți economice — și-au con
centrat atentia. cu deosebire, 
asupra neîmplinirilor din 
anul ce s-a încheiat, pentru 
ca ele să nu împiedice în
făptuirea obiectivelor prevă
zute pentru 1979.

— S-a construit mult la 
noi în comună și va conti
nua să se construiască. Dar 
trebuie să prevenim abateri
le de la schița de sistemati
zare. apariția unor case fă
cute fără autorizație, așa 
cum s-a mai întâmplat în 
acest an — spunea deputatul

Petre Cobianu. de meserie 
mecanic. Eu propun să în
ființăm pe lîngă primărie o 
echipă de constructori, căci 
meseriașii nu ne lipsesc.

Propunerea a fost aprobată 
Si urmează să se ia măsuri 
practice pentru aplicarea ei.

Un loc important-în dezba
teri l-a ocupat modul în care 
se aplică Legea fondului 
funciar în comună. In acest 
context, s-a relevat produc
ția sporită de fin. care a asi
gurat furajele necesare în
tregului efectiv de animale 
de pe raza comunei. Produc
ția de fructe nu s-a ridicat 
însă la nivelul anilor trecutl. 
De aceea. Maria Țeposu. pri
marul comunei, s-a referit 
la necesitatea întineririi 
plantațiilor de pomi fructi
feri. la organizarea unor ac
țiuni de fertilizare si de în
treținere a livezilor.

Propuneri bine gîndite, 
utile, au fost adresate primă
riei și organelor de resort cu 
privire la mai buna valori
ficare a tradiției creșterii

cartiere ale orașului, noi cel 
din Calea Severinului — 
aprecia în cuvîntul său Gh. 
Cruceru — avem multe pro
bleme bine rezolvate. Dar 
deplasarea din cartier la lo
cul de muncă — și multi to
varăși de aici lucrează la 
distantă mare de casă — se 
face dimineața în mod neco
respunzător. Am propus șl 
repetăm propunerea de a se 
lua măsuri pentru crearea 
unor ,curse rapide directe 
care să facă legătură între 
ahiirfîfte puncte' ăle bi‘a?tiluî 
și întreprinderile mai înde
părtate.

In cadrul întîlnlrli au luat 
cuvîntul 10 vorbitori. Ei au 
făcut numeroase propuneri, 
observații critice. Noi n-am 
reușit să sintetizăm aici decît 
o parte din ele. In schimb, 
cei trei deputati le-au notat 
pe toate. Cînd veți trece la 
analizarea șl rezolvarea lor ? 
— i-am întrebat după în- 
tllnire.

— Cum cînd ? Chiar de 
mîine — și-au formulat îm
preună hotărîrea deputății. 
Mal întîi. ne vom duce la 
tovarășul primar sau la to
varășul prim-vicepreședinte 
pentru a-i informa asupra 

umărul
animalelor și la sporirea nu
mărului de contracte cu sta
tul. Desigur, planul a fost 
realizat și depășit. Sesiunea 
a considerat însă că aceste 
realizări nu reflectă poten
țialul comunei.

— Fiecare cetățean. în 
frunte cu deputății, trebuie 
să contribuie la realizarea 
acestor sarcini — spunea Ni
colae Zamfir, tehnician ve
terinar. Deputății pot avea 
un rol important în această 
privință.

— Nu putem vorbi de dez
voltarea comunei fără să in
cludem în proiectele noastre 
comerțul, prestările de servi
cii. Analizînd însă prevede
rile olanului, pot spune că 
ele nu se ridică la nivelul 
cerințelor actuale ale popu
lației si nu reflectă posibili
tățile de care dispunem. Sînt 
convins că putem realiza 
mai mult — aprecia deputa
tul Marin Rotilă, președin
tele cooperativei de consum. 
Putem extinde secțiile de 
tricotaje si broderie ; un

problemelor ridicate șl pen
tru a decide rezolvarea ope
rativă a celor posibile. Apoi, 
vom trece practic, Împreună 
cu alegătorii noștri, la so
luționarea multora dintre ele.

A doua zi, în biroul to
varășului Adrian Cioboiu, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular municipal Craiova, 
aflăm șl rezultatul demersu
lui făcut de respectivii depu
tati : „Cu excepția unor pro
bleme legate de acordarea 
unor fonduri de investiții, 
toate celelalte ridicate de ce-1 
tățeni se vor rezolva neîntîr- 
ziat. împreună cu deputății 
și factorii răspunzători am 
stabilit măsuri cu termene 
precise de îndeplinire. Fi
rește, va avea loc și întîl- 
nirea solicitată de cetățeni 
cu primarul municipiului".

De la propuneri la fapte 
— un drum scurt, direct, 
fără ocolișuri și împotmo
liri : drumul democrației 
noastre socialiste. Drumul pe 
care cetățenii participă în 
modul cel mal firesc nu 
numai la elaborarea deci
ziilor, ci și la Înfăptuirea lor.
Constantin PRIESCU

•service» auto ar fi bineve
nit. căci ne aflăm pe un 
frecventat traseu turistic ; 
se simte nevoia unui atelier 
de coafură. Iată doar cîteva 
din direcțiile în care am pu
tea să ne îndreptăm atenția 
chiar de pe acum.

— Pentru dezvoltarea re
țelei comerciale se fac in
vestiții serioase — spunea 
deputatul Gh. Socolescu. Tre
buie să ne îngrijim însă mai 
insistent ca activitatea co
mercială să asigure o apro
vizionare ritmică a tuturor 
magazinelor, să asigurăm o 
prezentare a mărfurilor cit 
mai civilizată.

Problemele mari ale comu
nei. de care depinde ridica
rea nivelului de civilizație 
al tuturor si al fiecărei fa
milii. au fost dezbătute în 
mod democratic, in spirit 
critic si autocritic, partici- 
panții la sesiune socotindu-se, 
cum e si firesc, răspunzători 
de bunul mers al treburilor 
obștii.

Rodlca ȘERBAN

el la întreprinde
rea „Automecanica" — 
Moreni. județul Dîm
bovița. Conducerea 
I.U.P.S.R.-Iași a fost 
de acord cu plecarea 
mea, dar cu condiția 
să semnez un angaja
ment de plată pentru 
restituirea cheltuielilor 
de școlarizare, cheltu
ieli pe care unitatea 
din Moreni a consimțit 
să le preia. Astfel că 
normal și legal ar fi 
fost ca întreprinderea 
ieșeană să nu mai so
licite de la mine suma 
respectivă. între timp, 
atît eu, cît și soțul meu 
am fost transferați la 
întreprinderea de con
strucții căi ferate Bra
șov, care, de aseme
nea. a solicitat celor 
din Iași să-mi trans
fere și contractul de 
școlarizare. In loc să 
aleagă această cale le
gală, simplă, de solu
ționare a problemei 
mele, întreprinderea 
din Iași m-a purtat

nejustificat pe dru
muri, actionîndu-mă și 
la instanța judecăto
rească și determinîn- 
du-mă să fac o seamă 
de cheltuieli inutile".

Consiliul județean al 
sindicatelor Iași, care 
a verificat această se
sizare, ne-a comunicat 
că semnatara scrisorii 
are dreptate, că în
curcăturile au fost pro
duse de unii lucră
tori din cadrul ser
viciilor funcționale ale 
I.U.P.S.R.-Iași, care au 
dat dovadă de lipsă de 
răspundere și nu au 
acționat pentru rezol
varea legală a acestui 
caz. Judecătoria, res- 
pingînd acțiunea intro
dusă de I.U.P.S.R., a 
exonerat-o pe George
ta Anton de plata 
cheltuielilor de școla
rizare și a obligat în
treprinderea să-i res
tituie cheltuielile oca
zionate de proces.

Intrucît în răspuns 
nu se precizează că

cei ce au dat dovadă 
de birocrație ar ti 
fost trași în vreun 
fel la răspundere, 
solicităm consiliului 
oamenilor muncii de 
Ia I.U.P.S.R.-Iași să 
analizeze cu exigența 
cuvenită acest caz și 
să ia măsurile necesare 
pentru prevenirea unor 
astfel de neajunsuri, 
iar cheltuielile deter
minate de soluționarea 
acțiunii în fața instan
ței să fie suportate de 
cei vinovați si nu din 
fondurile unității.

Intervenție 
la timp

Scrisoarea privind 
unele neajunsuri în 
activitatea unor cadre 
de conducere de la Fi
latura de bumbac din 
Cîmpulung Moldove
nesc — ne-a informat 
Comitetul județean 
Suceava al P.C.R.'— a 
fost verificată la fața

locului de activiști ai 
Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al 
Activității Economice 
și Sociale și ai consi
liului județean de con
trol muncitoresc. Pe 
baza constatărilor fă
cute, în timpul contro
lului, a fost sancționat 
inspectorul Vasile Bo
ca, de la Inspectoratul 
județean de protecția 
muncii Suceava, pentru 
superficialitate în cer
cetarea unui accident 
de producție ce s-a' în- 
tîmplat la filatură : a 
fost amendat șeful 
compartimentului plan 
— retribuire pentru ne
glijentă în serviciu 
privind calcularea fon
dului de retribuție : 
s-au facturat firele și 
țesăturile expediate și 
primite in întreprinde
re de la alte unități ; 
s-a stabilit, totodată, 
ca directoarea filaturii.

Veturia Mercea, să 
plătească contravaloa
rea deplasărilor nele
gale făcute cu mașina 
unității și a fost sanc
ționată și pe linie de 
partid.

în răspunsul trimis 
redacției se mențio
nează, de asemenea, 
că împreună cu con
ducerea Ministerului 
Industriei Ușoare s-au 
luat măsuri de redis
tribuire a unor utilaje 
neutilizate și de asigu
rare a pieselor de 
schimb necesare desfă
șurării corespunzătoare 
a producției. Conclu
ziile privind rezultatul 
cercetărilor și măsurile 
stabilite au fost'dezbă
tute într-o ședință co
mună a consiliului oa
menilor muncii și a ac
tivului de partid din 
întreprindere.
Gheorghe PIR VAN
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ANCHETA „SCÎNTEIT

Planul pa acest an hotărîtor al cincinalului 
prevede câ, prin reducerea mai accentuată a 
cheltuielilor de producție și, îndeosebi, a celor 
materiale, vor fi obținute — comparativ cu pla
nul pe 1978 — economii în valoare de 10 mi
liarde lei, contribuția hotârîtoare revenind in
dustriei. lată de ce este deosebit de important

ca, din primele zile ale anului, în fiecare între
prindere să se acționeze ferm pentru întronarea 
unui regim strict de economii, pentru respec
tarea riguroasă a normelor de consum, pentru 
gospodărirea rațională a materiilor prime și e- 
nergiei. Am adresat acum, la început de an, 
unor factori de răspundere din unități impor

tante ale econonjiei următoarele întrebări: 1. CE 
SARCINI REVIN, ÎN ACEST AN, COLECTIVULUI 
ÎNTREPRINDERII ÎN DOMENIUL REDUCERII 
CHELTUIELILOR MATERIALE? 2. CE ACȚIUNI 
ÎNTREPRINDEȚI ÎN VEDEREA RESPECTĂRII RI
GUROASE A NORMELOR DE CONSUM ?

COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Prin diminuarea consumurilor — 50 000 tone 
laminate în plus

Ing. SABIN FAUR, director gene
ral :

1 întregul colectiv al siderurgiștilor 
hunedoreni este puternic mobi
lizat de îndemnurile adresate de 

secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în Mesa
jul de Anul nou, cu privire la ridi
carea Ia un nivel tot mai inalt a ac
tivității economico-sociale, realizarea 
unei calități noi, superioare. în a- 
cest sens, punem un accent deosebit 
pe reducerea mai accentuată a chel
tuielilor materiale și a consumurilor 
de energie. Practic. în acest an marea 
majoritate din cele 70 de norme de 
consum pe care le utilizăm au fost 
substantial reduse. Bunăoară, dacă 
anul trecut indicele de scoatere de 
laminate finite pline a fost de 82.3 la 
sută. în anul acesta este de aproape 84 
la sută. Aceasta înseamnă' o reducere 
a consumului de otel cu 17,3 kg pe 
tona de laminate, ceea ce echivalează 
cu o producție suplimentară de circa 
50 000 tone laminate finite pline. De 
asemenea, prin reducerea consumu
lui specific de energie electrică la 
producerea cocsului cu 0,1 kWh pe 
tonă se poate asigura functionarea 
bateriilor de cocs pe timp de patru 
zile, iar prin diminuarea consumului 
de combustibil conventional cu 3 kg 
pe tona de otel, secțiile otelăriei 
Martin vor putea funcționa 10 zile 
cu combustibil economisit.

2 Comitetul de partid al combi
natului și consiliul oamenilor 
muncii au acționat unitar, cu 

perseverență și hotărîre, adoptînd 
măsuri temeinice pentru Încadrarea 
in normele de consum ale acestui 
an. Astfel, printre măsurile cu o e- 
ficiență deosebită care se aplică încă 
din aceste zile pot fi enumerate : 
creșterea debitului de aer insuflat în 
furnal : îmbunătățirea tehnologiei de 
preparare a minereurilor printr-o 
mai bună omogenizare a lor ; înlo

ÎNTREPRINDEREA

DE CAZANE MICI Șl ARZĂTOARE CLUJ-NAPOCA

Zilnic, in medie, patru
Ing. LAURENȚIU CAPUȘAN, ingi- 

ner-șef :

IFață de normele de consum sta
bilite pentru acest an. va tre
bui să realizăm o economie su

plimentară de metal (laminate fini- 

cuirea sistemului clasic de Închidere 
a oalelor de turnare cu un sistem 
tip sertar, care asigură reducerea 
consumului de cărămizi refractare cu 
circa 1 kg pe tona de oțel turnat ; 
reconditionarea electrozilor de grafit 
pentru, cuptoarele electrice de elabo
rat otelul prin refiletare. prin care 
se vor economisi aproximativ 100 
tone electrozi pe an ; folosirea unor 
noi tipuri de lingotiere care garan
tează o suprafață mai bună a fie
cărui lingou și reduc pierderile de 
metal.

în toate secțiile unde există po
sibilități tehnice s-au intensificat 
măsurile de recuperare a resurselor 
energetice secundare rezultate din 
procesele tehnologice. în acest sens, 
avem în vedere îmbunătățirea func
ționării cazanelor recuperatoare mon
tate în circuitele gazelor arse la oțe- 
lăria Martin-II și secția laminoare ; 
utilizarea intensivă a ciclului de ter- 
moficare pentru asigurarea cu căl
dură a întregului combinat și a o- 
rașului Hunedoara ; folosirea la ma
ximum a combustibililor proprii — 
gazele de furnal și de cocs. în scopul 
reducerii consumului de energie e- 
lectrică se depun eforturi susținute 
pentru : optimizarea schemelor de a- 
limentare în vederea reducerii pier
derilor de energie în transportul și 
distribuirea ei în sistemul energetic 
din combinat ; eliminarea oricăror 
funcționări în gol ale motoarelor si 
acționărilor principale și secundare 
aferente. în special în sectorul la
minoare ; inițierea unor măsuri 
tehnologice pentru instituirea t unui 
regim sever de elaborare a șarjei la 
cuptoarele electrice și altele.

Acțiunea de aplicare a acestor mă
suri este temeinic organizată. Avem 
astfel certitudinea că și în acest an 
vom reuși nu numai să ne înca
drăm în ‘ consumurile planificate, ci 
să obținem importante economii peste 
prevederi.

tone de metal mai puțin
te) de 2 000 tone. Este o sarcină deo
sebit de mobilizatoare, ce echivalea
ză cu circa 100 cazane de tip ABA, 
pentru abur tehnologic. Valoarea a- 
cestei economii este de circa 9 mi
lioane lei. care va influenta, desi
gur, creșterea valorii producției nete.

Pentru a realiza acest obiectiv, ne-am 
propus ca. în fiecare zi, să economi
sim cel puțin 4 tone de metal.

2 Calea principală pentru redu
cerea consumului de metal o 
constituie înnoirea și moderni

zarea producției, introducerea si 
extinderea unor tehnologii moderne. 
Produsele noi și modernizate repre
zintă în acest an 55 la sută din tota
lul producției. în, general., prin repro- 
iectarea cazanelor bloc-abur și a ca- 8 
zânelor pe combustibili solizis-a ob
ținut o reducere a greutății nete a 
acestora, în medie, cu 12 la sută. De 
pildă, cazanului de 4 tone pe com
bustibil lichid, prin reproiectare 1 
s-a redus greutatea de la 20,1 tone la 
16,9 tone, iar cazanului de 2X8 tone 
cu combustibil solid, de la 113.9 tone 
Ia 99,5 tone. Pe baza propunerilor fă
cute de oamenii muncii, s-a prevă
zut introducerea pe scară largă a 
unor tehnologii noi. Bunăoară, se va

ÎNTREPRINDEREA DE TRACTOARE Șl MAȘINI ,

AGRICOLE DIN CRAIOVA

Din materia primă economisită— 

peste 170 de tractoare
Ing. IONEL ONCIOIU, director 

adjunct :

1 Pentru anul 1979, unitatea noas
tră are sarcina de a se înca
dra in următorii indicatori la 

un milion lei producție : 21,850 tone 
laminate finite, 7 230 tone alte mate
riale metalice, 27 000 MWh energie 
electrică și 17 171 tone combustibil de 
consum, indicatori care sînt cu mult 
reduși față de cei din 1978 (24,143
tone laminate finite, 8,638 tone alte 
materiale metalice). Practic, prin re
ducerea consumurilor urmează să 
economisim 708 tone laminate și alte 
metale, din care s-ar putea realfza 
peste 170 de tractoare cu încărcător 
hidraulic.

2 Deși anul 1978 s-a încheiat cu 
realizarea unor economii de 
energie și combustibil — 

700 MWh și, respectiv. 800 tone 
combustibil conventional — între
prinderea nu s-a încadrat în normele 
de consum la metal. De aceea, în 
acest an. consiliul oamenilor muncii 
și-a propus să întreprindă acțiuni 
ferme în vederea încadrării cu stric
tețe în normele de consum stabilite, 
mai ales la metal. O primă măsură 
se referă la îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație la un număr de 

trece la Îndoirea la rece a țevilor de 
la ecrane și a celor de la cazanele 
GIP, măsură ce asigură reducerea 
adaosurilor tehnologice la capete cu 
5 la sută. Planșele nestandardizate 
cu diametrul de peste 1 000 mm se 
vor executa prin rulare, .în loc de 
debitare.

Pe linie organizatorică s-a trecut 
la debitarea centralizată a metalului 
și s-a întocmit un regulament de 
recuperare a materialelor metalice^ 
secundare. Organizația noastră de 
partid, organizația de tineret, comite
tul sindicatului au inițiat o largă ac
țiune de masă pentru economisirea 
fiecărui gram de metal. în acest scop 
sînt utilizate toate mijloacele șl 
formele muncii politice de masă. Se 
aplică cu succes inițiativa de a se 
lucra o zi pe lună cu scule economi
site. precum și aceea de reducere a 
consumului de electrozi cu cel puțin 
10 la sută. \

396 repere, la modificarea constructi
vă a aproape 200 de repere. în spe
cial a celor grele, cu grosimi și di
mensiuni exagerate. Pe această cale 
se vor realiza economii de 1424 
tone metal față de anul ante
rior. Alte acțiuni se referă la revi
zuirea tehnologiilor în vederea creș
terii coeficientului de utilizare a 
metalului, prin reducerea adaosurilor 
de prelucrare, extinderea croirii com
binate, forjarea în matrite, ceea ce 
va asigura un consum de metal mai 
redus cu 732 tone. Proiectantii care 
fac parte din grupa de reducere a 
consumurilor specifice au sarcina să 
urmărească zilnic, la fata locului, in 
atelierele de debitare, cum se respec
tă planurile de croire combinată. De 
asemenea, s-au revizuit și relansat la 
toate locurile de muncă albumele pri
vind folosirea eficientă a materia
lelor metalice secundare.

Se poate afirma că acțiunea de re
ducere substanțială a consumurilor 
specifice s-a transformat într-o ac
țiune de masă, în care fiecare om al 
muncii, de la director la muncitor, 
are răspunderi precise.
Anchetă realizată de
c. carlan, s. cerbu. 
Al. MUREȘAN, N. BABAEAU

în ultimii ani au fost luate mă
suri în vederea integrării mai strînse 
a stațiunilor de mecanizare în acti
vitatea cooperativelor agricole, a- 
ceasta ducînd la creșterea în mai 
mare măsură a răspunderii mecani
zatorilor pentru' producțiile obținute, 
în multe locuri, mecanizatorii — pe 
lîngă lucrările obișnuite in cîmp — 
.repară utilajele agricole, inclusiv 
mijloacele auto. lichidîndu-se para
lelismul si cheltuielile inutile deter
minate de existenta a două ateliere. 
La cooperativa agricolă din Bîrlogu, 
județul Argeș, s-a făcut un pas înain
te în ce privește integrarea secției 
S.M.A. în activitatea unității. Aici, 
președintele cooperativei agricole 
este si șeful secției de mecanizare. 
Cum s-a ajuns la această formulă ?

Cu ani in urmă, datorită rezulta
telor sale economice slabe, coopera
tiva agricolă din 
Birlogu era con
siderată ca o u- 
nitate insuficient 
dezvoltată. Prin 
aplicarea unui 
program de re
dresare, elaborat 
la indicația co
mitetului jude
țean de partid, 
aici au fost obți
nute. an de an. 
producții și ve
nituri tot mai 
mari. Ele nu erau 
însă pe, măsura 
posibilităților. Din 
analizele efectua
te de organizația 
de partid, cu 
sprijinul organe
lor județene, s-a 
ajuns Ia concluzia 
că trebuie îmbu
nătățită activi
tatea de conduce
re a cooperativei 
agricole. în ca
drul adunării ge
nerale. care a aprobat planul de pro
ducție pe 1978. a fost ales un nou pre
ședinte. tovarășul Ilie Alexandru, 
șeful secției de mecanizare. De 
ce au încredințat cooperatorii din 
Bîrlogu conducerea treburilor ob
ștești acestui om ? Ilie Alexan
dru este membru al cooperati
vei agricole, iar timp de zece ani 
a fost șeful secției de mecanizare, 
reușind să imprime în rîndul meca
nizatorilor ordine și disciplină. Coo
peratorii îi apreciau calitățile lui de 
bun organizator. După un an de la 
această alegere, cooperativa a obți
nut rezultate de producție si finan
ciare bune. Din discuția pe care am 
avut-o cu președintele, cu alti coo
peratori. am desprins cîteva aspecte 
interesante privind modul în care 
se desfășura munca în trecut și cum 
merg lucrurile in prezent.

— Toți cei 33 de mecanizatori din 
secția S.M.A.. împreună cu mine, 
sintem din această comună si. deci, 
membri ai cooperativei agricole — 
ne-a spus tovarășul Ilie Alexandru. 
Avem tot interesul ca treburile să 
meargă bine, iar cooperativa să ob
țină rezultate economice cît mai 
bune. în trecut, cînd eram doar șeful 
secției de mecanizare, primeam or
dine de la mai niulti. Conducerea 
cooperativei spunea una. iar aceea a 
stațiunii de mecanizare — alta. Intre 
altele. S.M.A. Teiu. de care aparți
nem. a dat un ordin scris să nu lu
crăm decît la unitățile care au bani 
disponibili pentru a onora plata lu
crărilor efectuate de not. Ca urmare, 
în timp ce cooperatorii lucrau cu 
sapa la întreținerea culturilor șl la 
alte munci agricole, mecanizatorii 
executau lucrări de întreținere a 
drumurilor ; nu de puține ori trac

în secția utilaj chimic a întreprinderii „Unio"—Satu Mare 
Foto: S. Cristian

toarele erau trimise la unitățile agri
cole de stat si chiar la cooperativele 
agricole vecine care dispuneau de 
bani.

Este un caz din multe altele. Pre
ședintele îsi amintește că în toamna 
anului 1976 recoltarea porumbului a 
întirziat pină iarna, pierzindu-se o 
însemnată cantitate de stiuleți. în 
acest timp, combinele secției de me
canizare au lucrat la I.A.S.. iar,unele 
au rămas chiar nefolosite.

Asemenea neajunsuri au fost înlă
turate. Cooperativa agricolă si-a în
tocmit devize de cheltuieli pe cul
turi ; ca atare, se cunoaște cu pre
cizie volumul lucrărilor ce trebuie 
executate mecanizat, sint stabilite 
cheltuielile ce se pot face pentru 
fiecare din ele. Merită relevat, că, 
în anul 1978. o suprafață de 220 
hectare cu porumb a fost repar

O idee bună, 
verificată 
de practică

In două unități agricole din județul Argeș, 
președintele cooperativei agricole este și șef 

al secției de mecanizare

tizată mecanizatorilor pentru a fi 
lucrată de ei, începind cu pregătirea 
solului și terminind cu recoltarea și 
eliberarea terenului. Toamna s-a 
constituit o echipă formată din so
țiile mecanizatorilor, care au adunat 
toți știuleții rămași în urma combi
nelor. Pe terenurile lucrate de me
canizatori s-au obținut 4 000 kg po
rumb boabe la hectar, în timp ce pe 
celelalte 270 hectare lucrate în acord 
global de cooperatori, recolta a fost 
de 3 650 kg porumb la hectar. Prin 
urmare, mecanizatorii au realizat în 
plus 94 500 kg porumb. Organizarea 
mai bună a muncii a făcut cu pu
tință ca. în 1978, reco1 tarea porumbu
lui să se încheie pînă la sfîrșitul lu
nii octombrie.

Președintele, ca șef al secției de 
mecanizare, coordonează cu mai 
multă responsabilitate activitatea 
mecanizatorilor și a cooperatorilor, 
stabilește ce urmează să facă unii și 
alții. El a avut multe initiative bu
ne. Astfel, la semănatul griului se 
obișnuia ca la fiecare semănătoare 
să fie repartizați cîte doi cooperatori. 
Cum se petreceau lucrurile ? Preșe
dintele își amintește că mecanizato
rii ajungeau pe cîmp pe la orele 
5—6 dimineața, în timp ce coopera
torii soseau pe la orele 7-—8 și abia 
atunci începea semănatul. Președin
tele a stabilit o măsură bine venită : 
alimentarea semănătorilor să se facă 
tot de mecanizatori. Semănatul a de
curs mult mai bine, productivitatea 
muncii a crescut substanțial- Am 
aflat că această inițiativă a fost ex
tinsă în alte unități agricole din ju
dețul Argeș și chiar din alte județe.

Ca urmare a aplicării unor măsuri 
noi privind organizarea producției 
și a muncii, cooperativa a obținut 
realizări însemnate în ce privește 

Ciment 
pentru șantierele 

de construcții
Din primele zile ale 

noului an. oameni ai 
muncii de Ia Combinatul 
de lianți și materiale re
fractare din Turda au
muncit cu randamente
ridicate în cariera de
calcar. Ia cuptoarele de 
clincher, la morile de ci
ment. la fabrica de pro
duse refractare. Depășind 
cu 2 la sută indicii inten
sivi si extensivi ai utila
jelor. ei au realizat supli
mentar. intr-o singură 
zi. 200 tone de ci
ment. 100 tone de clin
cher. 50 tone var si 15 
tone cărămizi refractare. 
Adăugind si cele 350 tone 
ciment produse peste pre
vederi in zilele de 1 si 2 
ianuarie, in aceste zile 
s-au expediat șantierelor, 
peste plan, 550 tone de 
ciment și prefabricate. 
(Al. Mureșan).

Cu întreaga 
capacitate

Pentru cel mai tinăr 
colectiv de muncă din in
dustria județului Suceava 
— colectivul întreprinde
rii de încălțăminte Cimpu- 
lung Moldovenesc — pri
ma zi de lucru a noului 
an constituie un eveni
ment industrial deosebit, 
intrarea in producție a 
încă două linii de fabri
cație. în acest fel. unita
tea funcționează cu în
treaga capacitate, și oda
tă cu aceasta și-a făcut 
debutul profesional un

sporirea recoltelor. Astfel, în 1978, 
recolta de griu a fost de 4 260 kg la 
hectar — cea mai mare obținută în 
sectorul cooperatist ăl agriculturii 
din județ. întrucît la această cultură 
toate lucrările au fost executate de 
mecanizatori, tractoriștii au fost sti
mulați cu premii cuprinse între 400 
și 4 000 lei, în funcție de aportul fie
căruia la realizarea producției. S-a 
redresat și sectorul zootehnic. Cele 
450 de bovine au asigurate adăposturi 
corespunzătoare și furaje din abun
dență. în 1978, cu sprijinul mecani
zatorilor s-a construit un grajd pen
tru 200 de vaci cu lapte, în care toa
te lucrările, inclusiv mulsul, sînt me
canizate. Pentru asigurarea furajelor, 
cooperatorii din Birlogu cultivă în 
fiecare an cîte 300 ha cu trifoi în 
cultură ascunsă prin griu. în primul 

an se obține o re
coltă sau două de 
trifoi, în funcție 
de precipitații : 
în anul al doilea 
— se lasă pentru 
sămîntă, iar în 
anul trei, pe lo
cul respectiv se 
însămînțează griu. 
Din 1978. coope
rativa a trecut șl 
la creșterea oilor. 
De la cele cîteva 
sute de oi. coo
peratorii și-au 
propus ca în 1979 
să ajungă Ia 3 000. 
Cu posibilități lo
cale. fără a în
vesti bani, ei au 
construit și un 
saivan, au execu
tat alte lucrări.

Toate aceste re
zultate se reflec
tă în creșterea 
veniturilor coope
rativei și ale coo
peratorilor. Dacă 

la începutul cincinalului actual pro
ducția globală era de 6 640 000 lei. în 
1978 aceasta a ajuns la 13 890 000 lei. 
De asemenea. , în perioada respectivă, 
valoarea unei norme conventionale a 
sporit de la 28 la 40 lei. Cooperatorii 
sînt convinși că au pornit pe o cale 
bună, dar în același timp sint con- 
știenți că dispun încă de mari re
zerve pentru sporirea producției și 
a veniturilor. Prin cumularea func
ției de președinte al cooperativei a- 
gricole și de șef al secției de meca
nizare de către același om au fost 
create condiții pentru concentrarea 
eforturilor cooperatorilor și mecani
zatorilor în vederea obținerii de re
zultate și mai bune în toate sectoa
rele.

După exemplul cooperatorilor din 
Bîrlogu, și cei din Rîca, au ales ca 
președinte pe Victor Popescu, șeful 
secției de mecanizare. Organele ju
dețene, analizînd rezultatele obținu
te de cele două cocfperative agricole, 
studiază posibilitățile ca și în alte u- 
nități președintele Cooperativei agri
cole să dețină și funcția de șef al 
secției de mecanizare. La unele co
operative agricole urmează ca actu
alii președinți să preia secțiile S.M.A., 
dar cu condiția ca aceștia să cunoas
că bine mînuirea tractorului și a ma
șinilor agricole, iar în altele — șefii 
secțiilor S.M.A. urmează să fie aleși 
președinți. Apropiatele adunări ge
nerale ale cooperatorilor — ca orga
ne colective de conducere — vor de
cide. în ultimă instanță, asupra aces
tei probleme.

Florea CEAUȘESCU

număr de peste 300 de ti
neri. în primul semestru 
al anului aici se vor rea
liza 36 modele noi de în
călțăminte pentru femei. 
(Gh. Parascan).

Produse 
pentru export

Noile secții de produ
cere a plăcilor aglomera
te din lemn si de mobilier 
mic de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului din 
Piatra Neamț au livrat 
primele cantităti de pro
duse destinate exportu
lui. Intrate în funcțiune 
înainte de termenele pla
nificate. aceste secții au 
început. încă din prima 
zi lucrătoare a anului, 
să-si onoreze contractele 
cu beneficiarii de peste 
hotare, furnizindu-le 4 
vagoane de plăci aglome
rate din lemn și 2 vagoa
ne de mobilier de artă. 
(Constantin Blagovici).

Presa de 200 
tone

Colectivul întreprinderii 
de masini-agregate si 
subansamble auto, de pe 
noua platformă industria
lă a orașului Sf. Gheor- 
ghe. a lansat în fabricație 
primele agregate de mare 
capacitate pentru indus
tria construcțiilor de ma
șini. printre care si o pre
să de forță de 260 de tone, 
în această unitate. încă 
din prima zi de lucru a 
anului s-a înregistrat o 
producție suplimentară în 
valoare de cîteva sute de 
mii de lei. (Tombri Geza).

OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE MUNCII
(Urmare din pag. I) te. de la modificarea substanțială -a 

anumitor tehnologii, care să asigure 
fabricarea unor produse cu caracte
ristici tehnico-functionale îmbunătă
țite, cu consumuri specifice de ma
terii prime, materiale și energie mult 
diminuate. Iată două exemple conclu
dente : prin înnoirea și modernizarea 
produselor și tehnologiilor, precum 
și pe baza măsurilor tehnico-organi- 
zatorice adoptate după schimbul de 
experiență realizat la expoziția amin
tită, în unitățile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini urmează să 
se economisească in acest an o can
titate de 120 000 tone laminate din 
oțel. De asemenea. în anul 1979. în 
industria de exploatare și prelucrare 
a lemnului. în principal prin înnoirea 
produselor și perfectionarea tehno
logiilor. valoarea producției va creste 
cu aproape două miliarde lei. folo- 
sindu-se același volum de masă 
lemnoasă ca în anul trecut. Practic, 
prin creșterea gradului de valorifi
care a masei lemnoase se salvează 
de la tăiere o pădure de circa 2 400 
hectare.

Important ■ este faptul că fiecare 
minister, fiecare centrală au demon
strat că dispun nu numai de rezerve, 
dar și de posibilități certe de econo

misire. de mai bună gospodărire, de 
valorificare superioară a resurselor 
materiale. De aceea, soluțiile și rea
lizările de ordin tehnic și tehnologic 
ale unor unități economice sau insti
tute de cercetări și proiectări trebuie 
să fie generalizate neîntîrziat. aplica
te larg în economie incă din primele 
săptămîni ale acestui an.

• O a doua cale importantă de 
economisire, care se află la îndemina 
fiecărei întreprinderi, a fiecărui co
lectiv se referă la MAI BUNA GOS
PODĂRIRE A RESURSELOR MATE
RIALE, ATÎT LA PRODUCĂTOR, 
CÎT ȘI LA BENEFICIAR. Și aceasta 
începînd cu modul cum sînt recepțio
nate, depozitate și conservate mate
riile prime și pînă la dimensionarea 
riguroasă și evidența strictă a stocuri
lor. Să ne referim Ia un fapt con
cret : în anul trecut, numeroase în
treprinderi constructoare de mașini 
au reclamat că irosesc importante 
cantităti de metal deoarece unitățile 
furnizoare din metalurgie livrează la
minatele la tolerante pozitive, cu 
margini neuniforme. Iată că. in acest 
an, producătorii de laminate vor fi 
direct interesați să livreze metalul 
în condiții cit mai eficiente pentru 

beneficiari, intrucit plata se va face 
nu la tonaj, ci in funcție de dimen
siunile efective ale produsului (su
prafață sau lungime).

Un calcul arată că. prin apli
carea acestei măsuri, în construc
țiile de mașini se vor putea eco
nomisi 100 000 tone de metal, e- 
valuate la aproape o jumătate de 
miliard Iei.

Așadar, pe de o parte unitățile me
talurgiei vor trebui să-și pună Ia 
punct tehnologiile de elaborare a la
minatelor. să depună un plus de 
efort organizatoric, astfel ca lamina
tele livrate să înglobeze cantitatea 
minimă admisă de metal. Pe de altă 
parte, unitățile constructoare de ma
șini au datoria să-și organizeze rațio
nal. științific activitatea de debitare 
a laminatelor, elaborînd și respectînd 
planurile optimizate de croire.

în promovarea unei asemenea ati
tudini gospodărești un rol important 
revine organizațiilor de partid, che
mate să militeze cu consecventă pen
tru a înrădăcina In practica de zi cu 
zi, în conștiința tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din între-

NOASTRE
prinderi spiritul de bun gospodar al 
resurselor materiale ale țării, pentru 
stimularea puternică și extinderea 
largă a inițiativelor muncitorești me
nite să asigure utilizarea rațională, 
cu efect maxim pentru producție, a 
fiecărui kilogram de materie primă 
sau combustibiL a fiecărui kilowatt- 
oră de energie.
• O a treia cale este ATRAGEREA 

ÎN CIRCUITUL ECONOMIC A TU
TUROR MATERIALELOR SECUN
DARE, problemă vitală pentru eco
nomia noastră, care, cum se știe, are 
resurse primare limitate. Or. trebuie 
arătat că. deși s-au făcut progrese 
importante, rezervele existente in do
meniul valorificării și reciclării ma
terialelor secundare sint departe de a 
fi epuizate. Există încă uriașe posi
bilități ca. în acest fel. să reducem 
în continuare consumurile de materii 
prime, să lărgim baza materială a 
economiei, să sporim substantial pro
ducția de bunuri materiale.

Iată un exemplu : dacă o tonă 
de resturi metalice se topește, se 
consumă suplimentar pentru re
aducerea acestora la forma de 
laminat 300 kg combustibil și 

64 kWh energie electrică, iar în
treprinderea încasează pentru 
așa-zisul „fier vechi1* * circa 1 000 
lei. Dimpotrivă, dacă ștraifurile. 
capetele, resturile se sortează și 
se prelucrează in repere de mai 
mici dimensiuni, din aceeași can
titate de metal se pot obține pro
duse finite cu o valoare med’.e 
de 15—20 mii lei, fără cheltuieli 
materiale suplimentare.

consumurile de materii prime, mate
riale, combustibil și energie ; aceasta 
nu constituie numai o sarcină de plan, 
ci o necesitate obiectivă, de înfăp
tuirea căreia depind în mare măsură 
progresul neîntrerupt al economiei 
naționale, creșterea avuției țării, bu
năstarea noastră, a tuturor. Cum, prin 
ce căi sintem chemați să acționăm 
cu precădere în acest an ?
• O primă direcție s-a conturat 

cu pregnantă în cadrul expoziției 
organizate luna trecută în pavilio
nul central al Complexului exr>o- 
zițional de la Piața Scinteii : ÎN
NOIREA ȘI MODERNIZAREA PRO
DUSELOR ȘI TEHNOLOGIILOR DE 
FABRICAȚIE. în expoziția amintită 
fiecare minister și centrală, un 
număr mare de întreprinderi au 
prezentat soluții concrete teh
nice și tehnologice prin care urmea
ză a se asigura diminuarea mai sub
stanțială a consumurilor materiale și 
energetice fată de nivelurile pre
văzute pentru acest an. Practic, 
n bătălia pentru economii se apelea- 
ă Ia măsuri radicale, se pornește de 

1 reconsiderarea concepțiilor con- 
ructive ale unor produse importan

Și problema se pune asemănător 
pentru diferite materiale secundare 
rezultate din industria textilă, de pie
lărie. de prelucrare a lemnului ș.a. 
Iată de ce este important ca in fie
care întreprindere să se acorde cea 
mai mare atenție întocmirii, pentru 
fiecare material, a balanței utilizării 
sale, stabilindu-se concret ce canti
tăți se regăsesc în produsele finite, 
ce cantităti de materiale secundare 
rezultă, la fabricația căror produse 
urmează a fi folosite în continuare, 
ce cantităti de asemenea materiale 
secundare vor fi livrate altor unități 
pentru valorificare.

S-a elaborat un program com
plex pe întreaga economie care sta
bilește precis sarcinile, căile și mă
surile organizatorice pentru intensi
ficarea tuturor activităților legate de 
colectarea, reciclarea și valorifica
rea materialelor secundare — înce

pînd din întreprinderi și pînă la ni
velul economiei naționale.

Din estimările făcute pînă în 
prezent, în anul 1979 se pot eco
nomisi in acest mod materii pri
me noi in valoare de circa 900 
milioane lei.

Toate prevederile acestui program 
trebuie riguros îndeplinite, pornind 
de la punerea Ia punct, în cel mai 
scurt timp posibil, a unor tehnologii 
de valorificare într-o proporție cit 
mai mare a resurselor secundare și 
pînă la organizarea mai bună a acti
vităților de colectare, sortare și depo
zitare a acestora.

Gospodărirea rațională a resurselor 
materiale și energetice este domeniul 
în care autoconducerea muncitoreas
că și autogestiunea economico-finan- 
ciară trebuie să se afirme, zi de zi, 
cu toată puterea. Ca proprietari și 
producători, ca beneficiari a tot ce 
înfăptuiesc, oamenii muncii sint in
teresați in cel mai înalt grad ca la 
locul de muncă. în întreprinderea în 
care lucrează, să acționeze cu perse
verentă și responsabilitate pentru a 
produce cU consumuri materiale și 
energetice cit mai reduse, să instau
reze un regim sever de economii, 
spre a-și aduce o contribuție sporită 
la creșterea avuției societății, la ac
celerarea progresului economico-so- 
cial al țării.

I
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MGCR1ND NOUA COLECȚIE DE TEXTE ALESE DIN GÎNDIREA SOCIAL-POLITICĂ
A_ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEACȘESCU

A APĂRUT VOLUMUL :
„Dezvoltarea și modernizarea bazei 

tehnice-materiale a socialismului în România"
(Urmare din pag. I)

noastră", secretarul general al parti
dului a înfățișat națiunii cu o mare 
tortă de convingere adevărul că. in 
condițiile tării noastre, rata înaltă a 
acumulării este o cerință obiectivă, 
determinată de necesitatea lichidării 
înapoierii economice moștenite de la 
regimul burghezo-moșieresc. a depă
șirii intr-un timp cit mai scurt a sta
diului de țară în curs de dezvoltare 
— cerință ce devine și mai imperioa
să in condițiile revoluției tehnico-ști- 
intifice mondiale, care impune și, în 
același timp, determină o dezvoltare 
vertiginoasă a forțelor de producție.

Pe temeiul calculului riguros se 
demonstrează că rata înaltă de acu
mulare înseamnă pași mari spre pro
gres. după cum o rată mică înseamnă 
pași mici sau iremediabilă stagnare. 
Lectura acestui amplu capitol al lu
crării lasă, oricui se apleacă atent 
asupra Iul, statornica convingere că, 
prin crearea — pe baza propriilor 
eforturi ale poporului — a unui com
plex economic national armonios în
chegat, o tară poate să desfășoare cu 
succes marea și greaua bătălie a dez
voltării, înregistrînd constant ritmuri 
printre cele mai înalte din lume.

în această ordine de îdel, lucrarea 
pune deopotrivă în evidentă și rolul 
însemnat pe care secretarul general 
al partidului îl acordă participării tot 
mai active și mai eficiente a tării 
noastre la diviziunea internațională a 
muncii. Ia schimbul mondial de va
lori materiale. Deosebit de valoros 
în această viziune este faptul că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu concepe 
această participare nu ca un fapt 
sporadic, conjunctural, ci ca o acti
vitate permanentă menită să slujeas
că. pe de o parte, dezvoltării și mo
dernizării bazei tehnice-materiale a 
societății noastre, iar pe de altă 
parte, sporirii contribuției României 
socialiste la intensificarea colaborării 
economice internaționale cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de orln- 
duire socială. Pe acest plan se cuvine 
relevat că, în viziunea secretarului 
general, diviziunea internațională a 
muncii este total opusă ideii îm
părțirii lumii în săraci și bogati, în 
țări industriale avansate și țări agri

cole înapoiate, fiind menită să con
tribuie la ridicarea tuturor țărilor, ia 
egalizarea nivelului lor de dezvoltare.

Un element semnificativ al concep
ției secretarului general privitor la 
crearea și dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale. larg oglindit în volumul de 
fată, constă în creșterea rolului știin
ței, ca forță de producție, de impor
tantă decisivă pentru dezvoltarea 
tuturor forțelor de producție. De la 
profunda reorganizare a activității de 
cercetare științifică. în sensul con
centrării și coordonării unitare a 
întregului potențial existent, orien
tarea cercetării prin programe priori
tare către cerințele majore, stringente 
ale economiei, în general, șl ale pro
ducției materiale. în special, și pînă 
la stăruințele ta rezultatele cercetă
rilor să fie cît mai rapid posibil in
troduse în producție, ca ciclul cerce- 
tare-proiectare-producție să fie sen
sibil scurtat, toate aceste măsuri au 
urmărit și urmăresc cu tenacitate sti
mularea creației științifice românești, 
creșterea eficientei ei. afirmarea 
științei autohtone ca o componentă 
fundamentală, de avangardă a progre
sului economic. Este însuși procesul 
căruia secretarul general i-a dat o 
expresie magistrală prin caracteriza
rea actualului cincinal drept „cinci
nalul revoluției tehnico-științifice".

Prin realismul care o caracterizea
ză. gîndirea economică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu situează în centrul 
atenției, clipă de clipă, ceea ce de
cide. in ultimă instanță, progresul so
cietății noastre : eficienta cu care sînt 
utilizate resursele umane si mate
riale de care dispunem. Combătînd 
încă la Conferința Națională din 1967 
concepția eronată potrivit căreia eco
nomia socialistă ar putea tolera pier
derile. secretarul general a de
monstrat că numai o valorificare su
perioară, intensă, a întregului poten
tial material, tehnic și uman ai socie
tății în absolut toate celulele sale 
constitutive poate asigura o înaltă 
eficientă economică. De-a lungul a 
mai bine de un deceniu, cît a trecut 
de atunci, secretarul general a stăruit, 
fără încetare, asupra multiplelor as
pecte pe care le comportă această 
complexă problemă, concluziile ana
lizei convertindu-se într-un ansamblu

armonios de direcții de acțiune șl 
sarcini concrete mobilizatoare pen
tru fiecare etapă și chiar pentru di
verse categorii de oameni ai muncii 
din economie. Operind o riguroasă 
sistematizare a acestora, lucrarea da 
fată evidențiază centrii vitali, indis
pensabili, ai creșterii eficientei eco
nomice : utilizarea intensivă, supe
rioară a capacităților de producție ; 
creșterea ■ susținută a productivității 
muncii ; reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție ; îmbunătățirea 
calității produselor. Aceste comanda
mente majore le-a avut în vedere 
secretarul general al partidului cînd 
a formulat la Conferința Națională 
din 1977 imperativul de „a transfor
ma cantitatea într-o nouă calitate" 
socotind că aceasta este „cerința pri
mordială de care depinde viitorul in
dustriei românești. viitorul întregii 
economii naționale".

Aceluiași obiectiv i se subsumează 
preocupările pentru perfecționarea 
organizării și conducerii producției 
sociale concretizate în măsurile ini
tiate de Plenara C.C. al P.C.R. din 
23 martie 1978 privind promovarea 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. înscriindu-se ca o remarcabilă 
contribuție a secretarului general al 
partidului la îmbogățirea teoriei și 
practicii construcției socialiste, noul 
mecanism are în vedere atît perfec
tionarea activității de planificare, in 
sensul întemeierii ei pe evaluarea 
concretă a posibilităților, resurselor 
și cerințelor directe ale producției in 
fiecare unitate economică, cît și atra
gerea în mai mare măsură a tuturor 
oamenilor muncii la soluționarea pro
blemelor activității economice. El 
degajă o viziune modernă, dinamică 
asupra procesului creșterii economi
ce, capabilă să deschidă cale largă 
inițiativei muncitorești, să determine 
mobilizarea mai activă a resurselor 
interne din fiecare întreprindere pen
tru accelerarea dezvoltării și moder
nizării bazei tehnice-materiale.

Oricare ar fi punctul din care este 
abordată substanța gîndirii economice 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. ea 
pune puternic în evidentă grija față 
de om, preocuparea neslăbită pentru 
bunăstarea generală și afirmarea ple

nară a personalității umane. Omul, 
nu ca ființă abstractă, ci ortul real, 
omul cu nevoile și problemele lui 
multiple, omul cu infinita sa capa
citate creatoare, omul cu năzuințele 
și visele lui — acest om reprezintă 
ideea fundamentală a acestei gin- 
diri. determinînd de fapt strategia 
generală a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a înaintării 
spre comunism.

Practic, nu există referire a se
cretarului general la dezvoltarea eco
nomiei. în care să nu regăsim subli- 
niereh că orice pas înainte înregistrat 
în această direcție înseamnă implicit 
un pas înainte, pe planul ridicării 
bunăstării ; fapt pe deplin demonstrat 
de altfel de succesele obținute în cel 
trei ani ai cincinalului, de însuși pro
gramul de creștere mal accentuată a 
nivelului de trai al poporului, adoptat 
de către Conferința Națională a parti
dului din decembrie -1977, Profund 
originale sînt contribuțiile în ce pri
vește repartiția fondului de consum 
în societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, esența lor constind în con
secventa cu care promovează și în 
acest domeniu principiile eticii și 
echității socialiste.

Noua culegere tematică de texte 
alese din opera secretarului general 
al partidului oferă, o dată în plus, 
imaginea unei glndiri cutezătoare, de 
mare profunzime și mobilitate dialec
tică. ceea ce-i conferă conducătorului 
României socialiste, alături de presti
giul de om politic și de stat, și larga 
recunoaștere ca figură proeminentă a 
gîndirii științifice marxiste. Prin bo
găția ideilor pe care le conține, ca 
și prin caracterul sistematic al expu
nerii, prin organizarea pe capitole 
bine structurate a întregului material, 
lucrarea definește colecția pe cAe o 
inaugurează ca un prețios ajutor pen
tru membrii partidului nostru, pen
tru toți oamenii muncii în studierea 
gîndirii social-politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. un important in
strument de îmbogățire a pregătirii 
lor politico-ideologice și. totodată, de 
orientare practică în activitatea de zi 
cu zi consacrată înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea. a Programului 
partidului.

De la Orfeu la Miorița cinema

Festivalul național „C1WTAREA R0MĂNIEI“

Corul Casei de culturâ din Huși în timpul unui spectacol Foto : Gh. Vințilă

Creafia-factor de modelare 
a universului uman

Există în ' muzica 
românească persona
lități distincte, forte 
componistice de rezo
nantă. care de-a lun
gul deceniilor au dă
ruit publicului, isto
riei muzicii, creații de 
mare valoare. Dar, 
mai presus de aceas
ta. s-au im’pus prin 
exemplara atitudine 
de artiști ce înțeleg 
rostul lor în societate, 
prin faptul că și-au 
ales un drum drept, 
pledînd cu pasiune 
pentru idealul lor ar
tistic, că n-au făcut 
zig-zag-uri șocante. 
Exemplu în acest 
sens : Gheorghe Du
mitrescu. Pe masa de 
lucru — sute de pagini, 
tomuri impresionante.

— Cred că, pornind 
discuția de la aceste 
partituri, vom afla și 
ce a însemnat anul 
1978 pentru creația dv.?

— Am început, după 
cum se știe, cu ani în 
urmă, două cicluri de 
lucrări : primul pre- 
zentind lupta poporu
lui nostru pentru li
bertate și dreptate, 
luptă de secole pentru 
afirmarea ființei na
ționale ; ăl doilea 
dezvăluind concepția 
filozofică a poporului 
nostru asupra proble
melor existențiale. Fi
rește. ce am elaborat 
în acest an se leagă 
de aceste coordonate.

— Intr-adevăr, sint 
cunoscute operele, ora
toriile, baletele dum
neavoastră : „Dece-
bal“, „Vlad Țepeș", 
„Soarele neatirnării — 
1877", „Răscoala". „Pă- 
mint dezrobit — 1918", 
„Grivița". „Zorile eli
berării" — 19 lucrări 
care ilustrează muzi
cal epopeea națională. 
Apoi, din cel de-al 
doilea ciclu : „Din lu
mea cu dor in cea 
fără dor". „Miorița", 
„Meșterul Manole", 
„Geniu pustiu". Să ne 
oprim la oratoriul- 
balet „Miorița", parti
tură care mai este 
încă pe masa de lucru. 
In primăvara trecută, 
cînd a avut loc pri
ma audiție la Radio- 
televiziune. în pre
zentarea lucrării sub
limați conținutul ei 
filozofic, nobila atitu
dine morală specifică 
folclorului nostru...

— „Miorița" este un 
tulburător subiect de 
meditație. Moartea nu 
este moarte, este nun
ta ciobanului, trecerea 
lui în spațiul nedefinit

țd Cosmosului la. care 
sînt martori soarele și 
luna, brazii, munții... 
Se depășește 'suferin
ța. se infringe dure
rea. nu mai există la
crimi. există încredere 
nelimitată în forța 
umană de a depăși 
ceea ce este de neîn
chipuit a fi depășit._

— Știu că ați în
ceput această operă cu 
ani în urmă ; aproape 
două decenii...

— Da, crearea ei 
acoperă o perioadă 
îndelungată, am în
cheiat-o insă cu elanul 
de început. Nu am re
făcut nimic, cred in 
ceea ce am scris 
și consider că în-

ATELIER
treg edificiul este so
lid. După prima au
diție din martie 1978, 
aștept, in februarie 
1979. premiera pe sce
na Operei române. 
Va fi un specta
col sincretic. Corul, 
soliștii sînt comenta
tori. intocmai ca in 
tragedia antică, iar 
soliștii baletului îi du
blează conducînd ac
țiunea. Urmez firul 
povestirii : „Pe-un pi
cior de plai" — în- 
tîlnirea celor trei tur
me de oi. moartea cio
banului. „Măicuță bă- 
trină" — jalea întregii 
suflări, ritual de în- 
mormintare. „Nunta 
mioritică" — cu per
sonificarea naturii, a 
universului care parti
cipă la contopirea 
omului cu natura.

— De la balada 
„Mioriței" la mitul 
lui Orfeu. Să răsfoim 
cu îngăduința dum
neavoastră cel de-al 
doilea opus la care 
ați lucrat în 1978: 
„Orfeu". 6 partitură 
pierdută, refăcută. De 
fapt, în formula ac
tuală. este a doua va
riantă?

— Am scris-o din 
memorie ; corect cred 
că este o nouă varian
tă. deși mi-am adus 
aminte pagini întregi 
pentru că înainte de 
a începe să scriu 
m-am documentat 
mult asupra fiecărui 
personaj, fiecărui mo
ment.

— V-a preocupat 
simbolul legendei, ar
cul peste timp de la 
spiritualitatea strămo

șilor noștri traci pină 
azi ? .

— Cu „Orfeu" com
pletez ciclul lucrărilor 
dramatice cu conținut 
filozofic, despre care 
vorbeam. deși este 
poate prima dintre 
toate care vorbește 
despre strămoșii noș
tri ; deci, poate fi și o 
pagină de istorie. Am 
integrat mitului orfic 
și alte acțiuni, spre 
exemplu „expediția 
argonauților". lumi- 
mnd chipurile lui la- 
son, Heracles. Teseu 
și pledînd pentru pri
matul spiritualității a- 
supra forței, pentru 
fascinația lirei, a mu
zicii: am vorbit despre 
dragoste, despre cele
brul cuplu Orfeu- 
Euridice. ,De la „Reîn
vierea primăverii" pe 
Dămintul tracilor (ac
tul I) pină la „Euridi- 
ce“ — pregătirea de 
nuntă, si apoi „Nunta" 
— luminez simbolica 
acțiunii ; închei cu 
„Imnul fericirii" care 
arată că o clipă de 
fericire pe Pămînt va
lorează infinit . mai 
mult decit eternitatea 
nopții. Este filozofia 
orfică acceptată de 
Platon, filozofie, care 
pină azi iși păstrează 
nedezmințita înțelep
ciune, cu certe im
plicații în actuali
tate.

Două mari opusuri 
dramatice părăsesc 
masa compozitorului 
Gheorghe Dumitres
cu: „Orfeu" și „Mio
rița". Două momen
te din ciclul crea
țiilor închinate filozo
fiei de viată a po
porului nostru. Călă
torii în lumea legen
dei si a versului popu
lar șlefuit de veacuri, 
călătorii înspre mile
niul al doilea înaintea 
erei noastre, aducînd 
spre Azi înțelepciunea 
strămoșilor noștri.

— S-a încheiat anul 
de lucru 1978. Acum 
întoarcem filele lui 
ianuarie 1979. Ce pro
iecte aveți 7

— Lucrez la orato
riul „Luceafărul". Aș
tept premiera „Miori
ței". imprimări is 
„Electrecord" cu „Tu- 
dor Vladimirescu" 
„Ion Vodă cel Cum
plit", „Geniu pustiu". 
Voi rescrie douăzeci 
de madrigale pe ver
surile lui Eminescu,

Smaranda
OȚEANU

• Poveste de dragoste si onoare s 
EFpRIE — 15; 17,30; 20.
• Dialog peste ani : CAPITOL — 
13,15; 18; 20,15.
• Cele patru nunți ale lui Mari- 
sol : LUCEAFĂRUL — 15,45; 18; 
20, FESTIVAL — 15,45; 18; 20,15, 
FAVORIT — 15; 17,30; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : SALA PALATULUI — 17,15; 
20, PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
• Totul pentru fotbal : SCALA —
15,45; 18; 20,15, MELODIA — 15.45; 
18; 20,15, MODERN — 15,45; 18;
20.15.
• Lanțul amlntirițor : PATRIA —
15,30; 19, BUCUREȘTI — 15.45;
19.15, FEROVIAR — 15,30; 19.
• Ecaterina Teodoroiu : CEN
TRAL — 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 în derivă : EXCELSIOR
— 15,45; 18; 20,15, AURORA — 
15,45: 18; 20.
• Acțiunea „Arsenal*  : LIRA — 
15.30; 18: 20.
• E atît de aproape fericirea : 
TIMPURI NOI — 15,45; 18; 20.
• Optimiștii : GRIVITA — 15,15;
17,45; 20,15.
• înainte de tăcere : COSMOS — 
K; 17,30; 20.
• Căsătoria : DOINA — 15,30;
18; 20.
• Din nou Împreună : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
BUZEȘTI — 15.45; 18; 20.15.
• Orașul-fantomă : DACIA —
15,15; 17.30; 20.
• O bandă aparte — 11,45, Felix 
și Otilia (ambele serii) — 14, îm
părăteasa purpurie — 18.30; 20,30 : 
CINEMATECA.
• Regăsire ; DRUMUL SĂRII — 
15.30: 18: 20.
• Principiul dominoului : BU- 
CEGI — 15; 17.30; 20.
• 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 Iul Mackenna : FLO
RE ASCA — 15,30; 19, FLACĂRA — 
15,30; 19.

• Revanșă t POPULAR — 15;
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 Platnlț- 
kala : VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Acel blestemat tren blindat : 
MIORIȚA — 15; 17,30; 20.
• Animalul : ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
• La noi era liniște 1 PRO
GRESUL - 16; 18; 20.

teatre
--------------------------------- f-----------------
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Alexandru Lăpușneanu — 
15, Gaițele — 19,30, (sala Atelier) ; 
Fata din Andros — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu*  
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor î MIRCEA BASARAB. 
Solist : TURAN MIRZA KAMAL 
(S.U.A.) — 20.
• Opera Română : Primăvara 
— 11.
• Teatrul de operetă : Tara 
surisului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra*  (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi — 19, (sala Gră
dina Icoanei) : Anecdote provin
ciale — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc (premieră) — 19,30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19.30,
(sală Studio) ; Conversație... —19.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Romanțioșii — 10, Hotel 
„Zodia gemenilor*  — 19,30, (sala 
Majestic) : Noaptea păcălelilor — 
10; 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ..C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu*  : Pia
tră la rinichi — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  : Cîntece de tinerețe fără 
bătrinețe — 19.30;
• Teatrul „Ion Creangă*  : Pă
pușa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică*  : Omulețul 
de puf — 10.
• Circul București : Bravo circul 1 
— 19,30.

Ediția 1978 a expoziției 
artiștilor plastici din jude
țul Cluj, organizată în pa
tru secțiuni distincte (gra
fică. pictură și sculptură, 
scenografie și artă decora
tivă), a fost concepută și 
în mare parte realizată ca o 
secțiune orizontală in cim- 
pul actual al creației plas
tice a județului. Efortul de 
sinteză care a prezidat or
ganizarea fiecărei secțiuni 
a acestei expoziții permite, 
mai mult decit cunoașterea 
etapei actuale a operei unor 
individualități creatoare, 
deslușirea unor probleme 
Importante, a unor direcții 
și preocupări semnificative, 
a unui specific al etapei pe 
care o parcurge în prezent 
plastica âpestui important 
centru artistic al tării. Par
ticiparea unui număr con
siderabil de creatori, apar- 
ținînd tuturor generațiilor, 
constituie un argument pri
vind amploarea și vitalita
tea mișcării plastice clu
jene în actualitate, iar ni
velul calitativ înalt al unei 
părți însemnate a lucrărilor 
expuse probează o adevă
rată conștiință a profesio- 
nalității și recomandă o at
mosferă de vie emulație 
creatoare.

Neîndoielnic, caracteris
tica esențială a momentului 
prezent din evoluția feno
menului artistic pe care îl 
înfățișează expoziția o con
stituie afirmarea, cu mij
loacele proprii diferitelor 
ramuri , șl genuri artistice, a 
unei atitudini angajate a 
creatorilor : angajare în 
sens ideologic, politic, so
cial și istoric ; dincolo de 
diferentele de limbaj. în 
mod firesc altfel articulat 
la fiecare individualitate 
artistică, temeiurile morale 
ale atitudinii artiștilor se 
deslușesc în adresa precisă 
a acestei creații. în caracte
rul său angajat.

Una dintre direcțiile te
matice majore este indicată 
de aspirația artiștilor de a 
desluși acele momente ale 
Istoriei noastre trecute și

prezente ale căror semni
ficații definesc direcții fun
damentale, permanențe ale 
devenirii noastre Istorice 
(M. Bălău, P. Măluțan, P. 
Sima. P. Abrudan, Gh. A- 
postu. C.D. Ilea. M. Vremir, 
L. Buda. V.N. Căprariu, M. 
Barbu. I. Voinea, Al. Bujor, 
N. Kruch. V. Rus-Batln). 
în același sens este orien
tată și relevarea dialecticii 
complexe a raporturilor tra- 
diție-contemporaneitate. a 
filonului continuității unor 
valoroase tradiții spirituale 
specifice (AI. Cristea. I. Be
ne, D. Bimbea, E. Gocan),

caturii (reprezentată, ade
vărat, cu strălucire însă de 
creația unui singur grafi
cian — O. Bour) și mai ales 
la capitolul afișului — gen 
de maximă eficiență so
cială.

In lucrările de pictură, 
alături de sistemul expre
siv sintetic, în care formele 
sint energic simplificate șl 
organizate în sensul suges
tiei și al asociației cu va
lențe metaforice sau simbo
lice, se impune atenției un 
sistem expresiv in care ima
ginile, apelind la structu
rile vizuale proprii omului

Cluj-Napoca: Expoziția județeană 
a filialei Uniunii artiștilor plastici

precum și sensibilizarea u- 
nor conținuturi ideatice și 
emoționale cu semnificație 
perenă, general umană (G. 
Cseh, I. Nica, A. Ciupe, I. 
Sima. Al. Mohi, B. Obodi- 
Nagy, Z. Andrâssy, Th. Bo- 
tiș, E. Korondi, I. Rusu, E. 
Lowith) ; evocarea istorică 
este însoțită de celebrarea 
noilor valori materiale șl 
spirituale create de colecti
vitatea noastră socialistă 
(V. Cristea, I. Horvat-Bug- 
nariu, F. Maxa, C. Toacă*.  
M. Vasinca, L. Feszt, V. 
Svințiu, C. Brudașcu, N. 
Maniu, St Kancsura, V. Fu» 
llcea). '

Se impune menționată. în 
domeniul graficii, siguranța 
în stăpînirea tehnicilor de 
multiplicare, atît a celor 
tradiționale — xilogravura, 
litografia și mai ales gra
vura în metal — cît și a 
mai recentelor tehnici mix
te și a tehnicilor „de trans
port", utilizînd procedee șl 
mijloace furnizate de foto
grafie, offset ori plotter — 
trăsătură caracteristică miș
cării artistice clujene. O 
carență a expoziției de gra
fică este numărul restrîns 
al lucrărilor în domeniul 
ilustrației de carte, al cari-

modern, familiarizat cu 
fotografia și filmul, consem
nează realitatea in secvențe 
selectate. în cadrul unei vi
ziuni ce dezvăluie o adevă
rată vocație a documentu
lui ; se conturează astfej un 
veritabil dialog al creatoru
lui cu contemporanii săi — 
dialog cu acțiune formativă, 
de edificare a unei noi con
științe. Vocația aceasta, a 
restituirii documentare a 
faptelor realității — înves
tită prin însăși alegerea 
motivelor cu o prodigioasă 
semnificație simbolică — 
este caracteristică îndeosebi 
tinerei generații de artiști, 
amplu și semnificativ pre- 
zenți în.această ediție a ju- 
dețenei.

în. domeniul sculpturii 
domină lucrările de mici 
dimensiuni, monumentalita
tea — nu a dimensiunilor 
ci a concepției — impunin- 
du-se ca o caracteristică 
doar a unora dintre lucră
rile expuse.

Expoziția de scenografie, 
reunind lucrări (schițe de 
decor șl costume, precum și 
machete executate cu multă 
îngrijire) ale scenografilor 
de la instituțiile de specta
col din Cluj-Napoca și din

Turda, este dominată co- 
virșitor de creația artistului 
M. Matcaboji, creator cu o 
concepție de autentică mo
dernitate asupra funcției 
însăși a scenografiei ca ele
ment complementar, ex
presiv, nu simplă ilustrație 
servilă a textului dramatic; 
în același spirit sînt reali
zate și lucrările notabile 
prezentate de T. Th. Ciupe 
și E. Schranz-Kunovits, iar 
decorurile și costumele de 
operă prezentate de Gh. Co- 
drea au drept principală 
caracteristică fantezia și a- 
curatețea stilistică. în con
cordantă cu specificul spec
tacolului. Pline de fantezie 
sînt și lucrările de sceno
grafie realizate pentru tea
trul de păpuși de E. Botăr 
și mai ales da Virgil Svin- 
țiu.

Creația în domeniul tapi
seriei (E. Deâk-Beke, Z. 
Vida-Porumb. Z. Crăciun, 
A. Semenescu), al cerami
cii. porțelanului și sticlei — 
cu valențe de sculpturali- 
tate (C. Ailincăi, I. Crăciun, 
A. Ailincăi. V. Semenescu, 
V. Egri). al orfevrăriei (K. 
Fuhrmann) și mai ales lu
crările de design : porțelan 
și sticlă (Al. Antik, V. Ciol
pan. Al. Rusu, I. Sumedrea, 
R. Tero-Vescan, V, Seme
nescu), ambalaje (D. Roja 
China) și design vestimen
tar (E. Kapros-Kosa) de
monstrează. existenta, ală
turi de „școala clujeană de 
grafică", a unei importante 
școli clujene de design, artă 
decorativă și aplicată. Nu 
intimplător, în domeniul 
graficii și al artei decorati
ve și aplicate se înregistrea
ză prezenta cea mai nume
roasă și semnificativă a ce
lor mai tineri artiști clu
jeni : încă un argument că 
arta este un factor mo
delator activ al universului 
uman, prin deplasarea vă
dită a accentului de la sin
gular Ia social, prin ampli
ficarea deosebită a ariei de 
rezonantă a creației artis
tice.

LIvia DRAGOI

t V
21,30 Muzică populară
21,45 Revista literar-artistică TV
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

„ROMÂNI A-FILM" prezintă:

,VLAD ȚEPEȘ"

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală

10,00 Telecinemateea
11,55 Telex
17.00 Telex
17,05 Emisiune in limba germană
19.00 Rezultatele tragerii Loto
19.05 La volan
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Prim plan : Gheorghe Vasile, pri

marul comunei Ulmenl. jud. Bu
zău

20.10 Film artistic : „Oaspeți de seară". 
Premieră TV. O producție a Casei 
de filme >

17,00 Selecțluni din „Album duminical"
17.50 Blocnotes — informații utilitare
18,10 Dicționar cinematografic : Michel 

Simon
19,00 Album coral
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20,05 Capodopere și lnterpretl • Sim

fonia a IlI-a de Brahms • Prelu
diu la „După-amiaza unui faun" 
de Cl. Debussy

21,00 Consultații medicale
21.15 Telex
21.20 Serată Schubert

Scenariul: Mircea Mohor. Imaginea: Aurel Kostrakiewicz. Muzica: Ti- 
beriu Olah. Decoruri: Guță Știrbu. Costume: Ileana Oroveanu. Coloana 
sonorâ: ing. Silviu Cărnii. Montajul: Adina Georgescu-Obrocea. Regia: 
Doru Nâstase. Cu: Ștefan Sileanu, Ernest Maftei, Emanoil Petruț, A- 
lexandru Repan, George Constantin, Teofil Vîlcu, Constantin Co- 
drescu, Constantin Bărbulescu. Vasile Cosmo, Ion Marinescu, Kovacs 
Gyorgy, Vadasz Zoltan, Petre Gheorghiu-Dolj, Mihai Pălâdescu. Film 
realizat în studiourile Centrului de producție cinematografica 

„București"

Roadele
Județul Buzău .se 

mîndrește de mai mul
tă vreme cu o forma
ție a casei municipa
le de cultură condusă 
de Nicolae Răican : 
Teatrul popular. Un 
teatru cu vechime și 
tradiții, impresionant 
deopotrivă prin talen
tul. spiritul de dărui
re, de echipă, al celor 
care ii formează — 
muncitori, tehnicieni, 
profesori, funcționari 
— prin inițiativele re
pertoriale și spectacu
lare care l-au caracte
rizat.

Nu cu multă vreme 
în urmă. Teatrul 
popular din Buzău se 
afirma printr-o origi
nală premieră cu „Ac
țiunea T“ de Marin 
Speranță, piesă care 
avea darul de a evo
ca evenimente din 
mișcarea de rezistență 
antifascistă în preaj
ma actului de la 
23 August 1944 la care 
participaseră chiar 
muncitori ceferiști — 
comuniști din Buzău. 
Este încă vie amin
tirea emoției și entu
ziasmului cu care a 
fost primită de către 
eroii de atunci și ti
nerii spectatori, a- 
ceastă incercare de 
teatru document, pre
zentată chiar în incin
ta depourilor C.F.R.- 
Buzău. Marin Speran
ță nu e singurul au
tor lansat de echipa 
de care vorbim. De e- 
■xistența ei se leagă și 
afirmarea lui Con
stantin Brăescu și a 
altora.

Recent, Teatrul popu
lar din Buzău si-a în
scris pe afiș o nouă 
premieră. „Interviu" 
de Ecaterina Oproiu, 
jucată cu succes de 
mai multe teatre pro
fesioniste, marchează, 
pe o treaptă mai înal
tă, dorința colectivului 
buzoian de a aborda 
piese importante ale 
repertoriului contem
poran.

Captivantă > prin a- 
dîncimea și franchețea 
ca care luminează și 
pune în discuție une
le aspecte ale condiției 
femeii. „Interviu" in
clude un șir de ro
luri dificile. In abor
darea cărora amatorii

bunei colaborări
din Buzău au avut 
șansa sprijinului unei 
mari actrițe și anima
toare : Dina Cocea. O 
șansă concretizată în 
discuții aprinse pe 
marginea sensurilor e- 
vidente și ale celor 
mai subtile — ale fie
cărei partituri. O șan
să concretizată în zeci 
de repetiții intense, 
pînă tîrziu în noapte, 
pentru depășirea limi
telor existente în pa
leta expresivității fie
cărui interpret, mereu 
în luptă cu oboseala 
de după orele de mun-

La Teatrul popu
lar din Buzău — 

o fructuoasă 
conlucrare 
cu artiștii 

profesioniști

că. Și iată, spectacolul 
realizat în regia și 
scenografia Dinei Co
cea se impune ca un 
important «alt al ca
lității artistice în ac
tivitatea Teatrului 
popular din Buzău.

Premiera, precedată 
de o intîlnire cu reali
zatorii a membrelor 
clubului „Femina", 
printre care profe
soarele Stana Bunea 
(președinta clubului), 
Marga Cristea (vice
președintă). Maria A- 
postoiu (inspector ge
neral adjunct in In
spectoratul școlar ju
dețean). V. Morișcă 
(directoarea Casei de 
copii școlari). Ecateri
na Negru ș.a., a fost 
urmărită cu un dublu 
interes, trezit deopo
trivă de problemele ri
dicate de piesa Eca- 
terinei Oproiu. precum 
și de capacitatea in- 
terpreților de a da via
ță și forță emoționa
lă eroilor, de a da 
vigoarea necesară idei
lor, de a sublinia ca-- 
racterul deschis al dez
baterii, rezolvării unor 
aspecte și probleme.

Mioara Olteanu, unul 
din talentele cele mai 
certe ale teatrului bu
zoian, a dat rolului re

porterei o notă de ne
siguranță, neliniște și 
căldură care au ac
centuat dramatismul 
condiției eroinei, rea- 
lizind o creație tulbu
rătoare. Surprinzătoa
re a apărut, chiar și 
pentru cei ce o cunoș
teau și-i prețuiau re
sursele expresive. Vio
rica Busuioc-Stan, in
terpretă de rară sigu
ranță și complexitate 
(cu simt al nuanței, cu 
știința tranzițiilor) pe 
care am urmărit-o în 
rolul Primăriței. Oni- 
ța Dragomir. altă 
veche și constantă 
susținătoare a trupei, 
a dat „Femeii de la 
fin" o consistență, un 
umor și un farmec 
frust absolut remar
cabile. Transformîn- 
du-se dintr-o ființă 
drăguță și delicată 
(așa cum este) intr-o 
sudoriță zdravănă, vi
guroasă și masivă, 
cum îi cerea rolul, Ta
tiana Dumitrașcu a 
dus admirabil la capăt 
o dificilă compoziție ac
toricească. Puțini din
tre cei care au fost cu
ceriți de naturalețea si 
căldura interpretului 
reporterului, și-ar £i 
putut imagina că Au
gustin Bălan, alt ta
lent real al echipei, a 
intrat în rol doar în 
urmă cu citeva zile. 
De o certă expre
sivitate dramatică au 
fost și Mia Voi
nea (Tuți de la 
pupitru) și Veronica 
Rusu. Pînă și cei care 
au avut doar citeva 
replici. Alexandru 
Vrapciu și tinărul 
Viorel Pietrăreanu. au 
realizat notabile a- 
pariții.

Succes artistic, mun
ca cu actorii desfășu
rată de Dina Cocea 
este mai ales un 
succes în ordinea ra
țiunii mai adinei de a 
fi a teatrului de ama
tori. Rod al unui dia
log artistic, dar. poate, 
mai ales uman, între 
o mare actriță profe
sionistă și amatori, 
reușita Teatrului popu
lar din Buzău chea
mă firesc un alt dia
log : cel cu publicul, 
cu spectatorii buzoieni, 
iubitori de teatru.
Natalia STANCU

Din agenda 
festivalului

• DOLJ. Deschis in cadrul celei 
de-a Il-a ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Salonul 
plasticienilor amatori din Craiova a 
fost întregit de prima ediție a con
cursului de creație plastică „C. 
Brâncuși". în cadrul acestuia au 
prezentat lucrări reprezentative ar
tiști amatori din cenaclurile „C. 
Brâncuși", „Th. Aman", „Indepen
dența" și „Unirea". Juriul, format 
din personalități artistice de 
prestigiu, a acordat premiul I 
la pictură plasticienei amatoare 
Maria Constantinescu, pentru lu
crarea cu subiect istoric „Bu- 
rebista în Munții Orăștiei": la gra
fică — premiul I a revenit lui 
Gheorghe Vlaicu, pictor-decorator. 
pentru lucrarea în linogravură 
„Combinatul chimic Ișalnița"; la 
sculptură — lui Gheorghe Iorda- 
che, operator chimist, pentru bustul 
dăltuit în lemn al lui Burebista; la 
artă decorativă au fost premiate 
două lucrări realizate în metalo- 
plastie: „Doina" de Natalia Sora, 
inginer chimist, și „Legende româ
nești" de Ilinca Gheorghiu. (Ager- 
pres).
• BISTRIȚ A-NAsAUD. Peste 40 

de lucrări aparținind plasticienilor 
profesioniști din județ sînt găzduite 
de sala de expoziții a orașului 
Bistrița în cadrul „Salonului de pic
tură, sculptură și grafică". Ani
versările a 80 de ani de la apariția 
„Revistei ilustrate" și a 75 de ani 
de la scoaterea de sub tipar a pri
mului număr din „Revista Bistri
ței" — publicații progresiste care 
au militat pentru realizarea idealu
lui național, pentru accesul la cul
tură și civilizație a românilor de pe 
meleagurile bistrițene și năsăudene 
— au fost marcate printr-o adunare 
festivă, urmată de un program cul
tural-artistic. (Gh. Crișan).
• MARAMUREȘ. Casa de cultură 

din Sighetu Marmației găzduiește în 
aceste zile o interesantă expoziție 
de pictură naivă, cu lucrări sem
nate de electricianul Vasile Moldo
van, în care se regăsesc crîmpeie 
din viața și munca maramureșeni
lor, din obiceiurile și tradițiile fol
clorice locale.'O altă expoziție inau
gurată tot aici cuprinde lucrări 
aparținind copiilor de la școlile ge
nerale nr. 10 și 3, Casa pionierilor 
din municipiu, precum și de la șco
lile din Rona de Jos, (Gh, Susa).
• SUCEAVA. Cele 45 de lucrări 

de pictură, grafică, sculptură și artă 
decorativă, aparținind unui număr 
de 28 artiști plastici suceveni, reu
nite in expoziția de la galeria de 
artă din Suceava, reprezintă un vi
brant omagiu adus de creatorii 
acestor meleaguri gloriosului trecut 
al poporului nostru, mărețelor îm
pliniri socialiste. (Gh. Parascan).
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BISTRIȚA-NĂSĂUD: Aniversarea unor școli

în localitățile județului Bistri- 
ța-Năsăud multe unități școlare au 
o existentă seculară. în această săp- 
tămină. trei dintre ele. cele din Jo
senii Bîrgăului. Tiha Bîrgăului și 
Budacu de Sus. au implinit 150 de 
ani de la înființare. Cu acest prilej, 
din inițiativa consiliilor comunale de 
educație politică și cultură socialistă 
au avut loc în așezările amintite o 
serie de manifestări la care au luat 
parte fiii satelor, tineri și vîrst- 
nici, prilejuri cu care au fost eyoca- 
te, prin adunări populare, simpo
zioane, sesiuni de comunicări, expo
ziții, programe cultural-artistice. date 
importante din istoricul instituțiilor 
școlare, realizările deosebite obținu

Cursuri postuniversitare internaționale
Vineri, 5 ianuarie. începe a XH-a 

ediție a cursurilor postuniversitare 
internaționale în specialitatea rafina
rea petrolului și industria petrochi
mică, organizate, sub egida UNESCO, 
de Institutul de petrol și gaze din 
Ploiești. Această acțiune, care se în
scrie într-un program mai larg de 
cursuri postuniversitare, elaborat de 
UNESCO pentru perfecționarea tine
relor cadre didactice și cercetătorilor 
din unele țări membre ale organiza

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

Puterea sportului de masă 
la „Electroputere"

La intrarea în cea mai mare în
treprindere industrială doljeană. „E- 
•lectroputere", a fost amenajată o cu
prinzătoare gazetă-afișier intitulată 
„Daciada". La rubrica „Sportivi cu 
care ne mîndrim" sînt expuse trei 
mari fotografii cu explicațiile de ri
goare. Ele reprezintă pe : 1) Ion 
Joița — „Campion european la box 
(81 kg) — 1978 — Dublin — Irlan
da" ; 2) Ionel Bărbosu — „Dublu
campion balcanic de tineret Ia scri
mă, ediția 1978“ ; 3) Echipa de hand
bal feminin a clubului „Electropu- 
tere“ — „Produs al activității spor
tive de masă, înființată în 1977, o- 
dată cu prima ediție a «Daciadei» — 
locul I în «Cupa sindicatelor dolje- 
ne 1978»“. Alături de campionii „de 
astăzi", se cuvin amintiți și cei „de 
ieri" : Gheorghe Berceanu. Constan
tin Bușoi. Constantin Duțu. Ion Stoi
ca, Marcel Vlad, Dan Podeanu, Ste- 
lian Șerban, nume cunoscute in 
sportul românesc de performanță, 
„răsărite" în pepiniera clubului spor
tiv „Electroputere" de-a lungul ce
lor aproape 14 ani de activitate.

în prezent, clubul numără 369 
sportivi legitimați, care activează in 
opt secții : box (cu 51 sportivi legi
timați), lupte greco-romane < (56), 
scrimă (18), fotbal (echipă divizio
nară B), volei- (echipă masculină di
vizionară B). rugby (echipă divizio
nară B), șah (secție de nivel repu
blican. cu 107 sportivi legitimați, din 
care 16 de categoria I și 42 de cate
goria a II"a). handbal (echipă fe
minină în campionatul județean).

în ultimii ani, îndeosebi de la 
startul competiției naționale „Dacia
da", la „Electroputere" se poate a- 
precia că atît în sportul de masă, cît 
și in activitatea de performantă s-au 
Înregistrat unele succese, dovedin- 
du-se totodată în întreprindere o 
creștere simțitoare a interesului pen
tru sport și mișcare. Privită însă 
prin prisma exigenței muncitorești, 
ce a caracterizat întotdeauna colecti
vul acestei mari întreprinderi, a 
înaltelor obiective prevăzute în 
Programul de dezvoltare a activi
tății de educație fizică și sport, ac
tivitatea sportivă de masă și de per
formanță nu se ridică încă la nivelul 
sarcinilor actuale, al pretențiilor și 
tradiției clubului „Electroputere". A- 
ceasta este, de fapt, și concluzia u- 
nanim formulată de numeroșii par
ticipante Ia dezbaterile prilejuite de 
conferința acestui club sportiv. Refe
ritor la activitatea de performanță, 
conferința a apreciat clar că : „Re
zultatele nu sînt în concordantă cu 
cerințele unui club de performanță 
și cu condițiile create". Aprecierea 
ni se pare cît se poate de realistă 
dacă ne gîndim la faptul că. excep- 
tînd luptele greco-romane și handba

SCHI Biatloniștii în fața campionatelor 
mondiale

„Cupa federației" la biatlon, des
fășurată în săptămîna trecută, a re
prezentat. practic, cea mai impor
tantă verificare a biatloniștilor noștri 
înaintea campionatelor mondiale, de 
care ne mai despart nu mai mult de 
trei săptămîni. A fost un concurs 
antrenant, presărat cu surprize. în 
care tradiționala dispută brasoveană 
dintre ..A.S.A." si „Dinamo" s-a tran
șat în favoarea celui dintîi club.

Printre surprizele plăcute mențio
năm comportarea bună si constantă 
atît în probele de 10 si 20 de km. cit 
și la ștafetă a tinărului Cornel 
Potroanchenu — o revelație a con
cursului — precum si a coechipieri
lor săi Gheorghe Voțcu și Victor 
Fontana, sportivi cu vechi state de 
serviciu în biatlonul românesc. Sub 
așteptări s-a prezentat. în schimb, 
Gheorghe Gîrnită (Dinamo Brașov), 
biatlonistul care oină acum a adus 
tării noastre unele satisfacții ne plan 
international. El a terminat cursa de 
20 km pe locul IV—V, împreună cu 
Vasile Băjenaru (A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc) si a abandonat în cea 
de 10 km. în urma unei decizii apre
ciate de toți specialiștii ca fiind de-a 
dreptul pripită.

Dincolo de aceste „surprize" ime
diate, „Cupa federației de schi și 
biatlon" a pus în evidentă si cîteva 
lucruri asupra cărora credem că tre
buie îndreptată atentia în scurta pe
rioadă care a mal rămas pînă la 
campionatele mondiale. Nu numai 

te de cetățenii comunelor, in anii 
socialismului, în toate domeniile de 
activitate. Au fost subliniate cu a- 
ceste prilejuri meritele deosebite ale 
unităților de învățămînt în procesul 
de formare a unei înalte conștiințe 
cetățenești, grija deosebită a parti
dului și statului nostru pentru mo
dernizarea procesului de învățămînt.

Din cele trei localități gindurile și 
sentimentele de aleasă stimă și pre
țuire ale elevilor și cadrelor didacti
ce s-au îndreptat către conducerea 
de partid și de stat, către conducă
torul iubit al națiunii noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

ției. reunește participant! din Ban
gladesh, Costa Rica, Ecuador, Grecia, 
India, Indonezia. Kenya, Maroc. Ni
geria, Polonia, Siria, Sri Lanka și 
Zambia.

Programul cursurilor, cu o durată 
de 11 luni, include expuneri și con
ferințe. lucrări de laborator și seml- 
narii, practică în rafinării și combi
nate petrochimice, centre de calcul, 
institute de cercetare șl proiectare. 
(Agerpres).

lul, unde rezultatele sînt în progres, 
la nici o altă secție nu s-au atins o- 
biectivele propuse.

Pornind de la premisa că sportul 
de masă constituie baza activității 
de performanță, de la faptul că în 
această mare întreprindere craiovea- 
nă lucrează peste 11 000 de oameni ai 
muncii. interesa în mod deosebit 
modul în care se desfășoară această 
activitate de masă, ce atenție i se 
acordă, cum este îndrumată. Facem 
din nou apel la aprecierile formu
late în cadrul conferinței amintite : 
„...Numărul oamenilor muncii an
grenați în practicarea exercițiilor fi
zice și sportului este foarte scăzut 
(în primele zece luni din anul 1978 : 
1586 participant! la cros. 1600 par-

„DACIADA“- 
o competiție 
pentru toti

ticipanți la complexul „Sport și să
nătate", 105 practică gimnastica la 
locul de muncă, 4 805 participanți la 
acțiunile turistice), iar competițiile 
și alte forme de cuprindere a masei 
muncitorilor nu au continuitate. A- 
ceastă situație nemulțumitoare este 
generată și de faptul că etapele de 
masă (pe ateliere și secții) se des
fășoară de regulă formal, întreceri
le pornind abia de la nivelul selec
ționatelor pe secții și fabrici...". Cau
za ? Lipsa de preocupare a celor în
vestiți să răspundă de activitatea 
sportivă de masă la nivelul clubului 
și, mai ales, la nivelul secțiilor. 
„Responsabilii cu sportul" din gru
pele sindicale nu și-au făcut deci 
datoria.

Să adăugăm că muncitorii de la 
„Electroputere" au formulat aspre 
critici și cu privire la baza sportivă 
pusă la dispoziție de întreprindere : 
„O singură bază sportivă, și aceea 
neîntreținută corespunzător și neîn
căpătoare (deși în curtea întreprin
derii ar fi suficient loc pentru ame
najarea de baze sportive simple), este 
foarte puțin" (muncitorul Ion Lia). 
„Este adevărat că nici mobilizarea 
oamenilor, nici organizarea de ma
nifestări nu se ridică la nivelul ce
rut. dar și baza materială este com
plet insuficientă. Cît este ..Electro
putere" de mare, nu are decît o masă 
de tenis și cîteva jocuri și mese de 
șah aruncate într-o magazie a clu
bului întreprinderii" (Vasile Grosu, 
membru al clubului sportiv). „Spri
jinul abordat de către comisia sport-

Gîrnită. dar si altl component! ai lo
tului sint deficitari la trageri, numă
rul de penalizări acumulat datorită 
impreciziilor manifestate în poligon 
fiind prea ridicat. Cu excepția cîtor- 
va biatlonisti de la A.S.A. Brașov, 
care au avut în cursele de 20 șî 10 
km intre 2 și 8 ture penalizare, iar 
la ștafetă au reușit performanța de 
a nu avea nici o tură penalizare, cei
lalți sportivi nu s-au comportat sa
tisfăcător la trageri, greșind mai ales 
la poziția în picioare. Meritul cîști- 
gătorilor în cele trei probe ale con
cursului constă tocmai în echilibrul 
pe care l-au manifestat între cele 
două componente ale biatlonului — 
alergarea si tirul — pe care le-au 
îmbinat armonios.

La ultimele campionate mondiale 
biatloniștii noștri au evoluat, se știe, 
sub posibilități. Ei au ocupat atunci 
locul 14 la ștafetă, locurile 28. 29, 42 
Si 48 în proba de 10 km. si 29. 36. 39 
și 45 în cea de 20 km. Dacă timpii 
înregistrat! în ultimele concursuri la 
alergarea pe schiuri pot fi apreciați 
satisfăcători, atentia principală tre
buie îndreptată spre trageri, spre co
rectarea defecțiunilor tehnice care 
mai persistă, spre asigurarea necesa
rului echilibru dintre alergare și tir 
— deosebit de important pentru obți
nerea de performante superioare, pe 
care le dorim din toată inima, la 
apropiatele campionate mondiale.

R. B.

Hotelul „Silagiu" din Buziaș

turism a consiliului județean al sin
dicatelor a fost ca și inexistent. Ac
tivistul sindical care răspundea de 
noi a trecut pe aici numai de două 
ori în acest an șl atunci ne-a contro
lat... documentele" (George Popes
cu, metodist al clubului sportiv)...

Întrucît această situație, deloc co
respunzătoare pentru un colectiv de 
renume, cu o veche și recunoscută 
tradiție a sportului muncitoresc, nu 
putea continua — comitetul de par
tid și conducerea întreprinderii au 
intervenit operativ și energic, luînd 
măsuri menite să conducă la revita- 
lizarea activității sportive, în special 
a celei de masă. Așa se face că. în 
urma analizei organizate în acest 
scop de către biroul comitetului de 
partid al întreprinderii, s-a luat mă
sura creării in cadrul secțiilor și fa
bricilor a nu mai puțin de șapte 
cercuri sportive, denumite simbolic 
„Aparatajul" (președinte Constantin 
Popescu), „Transformatorul" (Ion 
Badea), „Locomotiva" (Victor Anas- 
tasiu), „Electromotor" (Ion Lia), 
„Centrala" (Hie Ivan), „Proiectantul" 
(Mircea Popescu) și „Unirea" (Dan 
Buzatu). Oamenii aleși în fruntea a- 
cestor cercuri sînt adevărați pasio
nați ai sportului, cunoscuti de colec
tivul în care lucrează, răspunzători 
în fața comitetelor de partid respec
tive de modul în care se desfășoară 
acțiunile sportive de masă ale „Da
ciadei". ..... ■ ■' '■'*>*  i

— Desigur, aceasta a fost numai 
una din măsurile organizatorice sta
bilite de forul comuniștilor din în
treprindere, ne spunea tovarășul Ion 
Diaconescu, secretarul comitetului de 
partid. Ne-am propus și măsuri con
crete care să conducă la extinderea 
bazelor sportive simple și la mai 
buna întreținere a celor existente. 
De asemenea, biroul comitetului de 
partid a atras încă o dată atenția 
tovarășilor din comitetul sindicatului 
și din comitetul U.T.C., din consiliul 
clubului (care are și personal retri
buit pentru așa ceva) să-și facă cum 
trebuie datoria în acest sens, să ducă 
pe mai departe și la noi cote de va
loare tradițiile sportive existente la 
„Electroputere".

Măsurile adoptate de organul de 
partid, pasiunea și interesul mani
festate față de sport de către mun
citorii și conducerea întreprinderii 
oferă perspectivele apropiate ale re
virimentului activității sportive în 
general și al celei de masă în spe
cial, astfel îneît nu numai firma 
produselor întreprinderii „Electro
putere" să fie prestigioasă, ci și cea 
a rezultatelor sportive.

Nicolae BABA1AU 
corespondentul „Scînteii"

în cîteva rînduri
• în sala „Olympia" din Londra 

au început întrecerile unui mare 
turneu international de tenis rezervat 
probei de dublu bărbați, la care par
ticipă opt din cele mai bune perechi 
din lume. Prezent la acest concurs, 
campionul român Ilie Năstase evo
luează în cuplu cu jucătorul american 
Sherwood Stewart.

în prima partidă susținută. Ilie 
Năstase și Sherwood Stewart au în
vins cu 3—6. 6—3, 6—2 redutabilul 
cuplu Bob Hewitt — Frew McMillan, 
cîștigător la ediția de anul trecut a 
tradiționalului turneu de la Wimble
don.

Perechile clasate pe primele două 
locuri în fiecare grupă se vor califi
ca pentru semifinalele turneului.
• Simbătă și duminică la Poiana 

Brașov se vor desfășura întrecerile 
concursului de schi pentru „Cupa 
Brașovia". la care vor participa frun
tașii acestei discipline sportive la 
probele alpine. Tot în aceste zile, la 
Poiana Brașov și Rîșnov se vor dis
puta două competiții de schi-fond re
zervate juniorilor și copiilor.

Tradiționalele campionate interna
ționale de schi ale României (probe 
alpine) dotate cu „Cupa Poiana" sint 
programate între 15 și 17 februarie 
la Poiana Brașov.
• Disputat la Halle (R.D. Germa

nă). meciul internațional amical de 
handbal masculin dintre echipa locală 
Dynamo și formația H.C. Minaur Baia 
Mare s-a încheiat la egalitate : 25—25 
(16—10).

Invitație 
la Buziaș 

în stațiunea balneoclimaterică 
Buziaș din județul Timiș, coope
rația de consum a dat în folo
sință un elegant hotel, amplasat 
în vecinătatea frumosului parc 
al stațiunii. Hotelul „Silagiu" 
dispune de 27 de camere con
fortabile, cu Încălzire centrală, 
precum și de un restaurant cu 
laboratoare proprii.

Stațiunea Buziaș se bucură de 
un climat blind, iar izvoarele 
sale cu ape minerale carboga- 
zoase, feruginoase, bicarbonate 
etc. au multiple proprietăți te
rapeutice. Unitatea oferă condi
ții pentru o vacanță reconfortan
tă în orice anotimp.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de C, 7 

șl 8 ianuarie 1S79. In țară : Vreme in 
curs de Încălzire. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea precipitații atît 
sub formă de ninsoare, cît și sub for
mă de lapovită șl ploaie. Vînt potrivit 
cu intensificări în vestul tării pînă la 
50—60 kilometri pe oră, iar în zona de 
munte 80—100 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 12 șl minus 2 grade, izolat 
mal coborîte iar valorile maxime între 
minus 8 și plus 2 grade. Ceată locală. 
Izolat condiții de polei. In București : 
Vreme în curs de încălzire. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil precipitații
lor slabe. Vînt potrivit.

Tragere 
extraordinară 
Pronoexpres

Administrația de stat Loto- 
Pronosport anunță că biletele 
pentru tragerea extraordinară 
Pronoexpres a noului an mai 
pot fi procurate pînă la 6 ia
nuarie 1979. Reamintim că la 
această tragere se atribuie în 
număr nelimitat autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Skoda 105 L“, 
excursii în U.R.S.Ș., R. P. Bulga
ria — Grecia sau R. D. Germa
nă, precum și ciștiguri în nume
rar de valori fixe și variabile. 
Se efectuează 13 extrageri se
parate, în patru faze, ceea ce 
oferă posibilități sporite de a 
obține unul sau mai multe pre
mii. Cosțul biletelor este de 6, 
15 sau 23 lei varianta simplă. Cu 
varianta simplă de 25 de lei se 
participă la toate extragerile, cu 
varianta simplă de 15 lei la pri
mele opt extrageri, iar cu va
rianta simplă de 6 lei la primele 
patru extrageri. Se poate parti
cipa și pe bilete completate cu 
variante combinate sau combina
ții „cap de pod", achitate sută la 
sută sau în proporție de 25 la sută, 
pe care se pot obține suite de 
premii De reținut că la aceas
tă extragere cîștiguriîe se acor
dă în cadrul a 20 de categorii. 
Cîștiguriîe de Ia faza a IlI-a se 
suportă din fondul special al 
sistemului Pronoexpres. Agen
țiile Loto-Pronosport din întrea
ga țară dispun de prospecte ale 
acestei trageri extraordinare, 
precum și de bilete gata com
pletate.

DE LA C E C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că pînă la’ 
data de 10 ianuarie a-c. inclusiv, 
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri 
se pot procura fără diferență de 
de preț, la valoarea lor nomina
lă. Cei interesați își pot procu
ra obligațiuni C.E.C. in numă
rul dorit, de la oricare unitate 
a Casei de Economii și Consem- 
națiuni sau de la unitățile poș
tale. Posesorii de obligațiuni 
C.E.C. beneficiază de importan
te ciștiguri în bani cu valori 
cuprinse între 50 000 de lei și 
800 de lei, care se acordă în , 
fiecare lună prin trageri la 
sorți. Tragerea la sorți pentru 
luna în curs va avea loc la 31 
ianuarie, în Capitală.

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE 

ȘI MUNCITOREȘTI

P. C. ITALIAN

Tezele pentru Congresul al XV-lea
Plenara C.C. al P.C. Italian, care a avut loc recent la Roma, a apro

bat proiectul de Teze în vederea Congresului al XV-lea al parti
dului, care urmează să se desfășoare în perioada 20—25 martie 1979, 
Redăm, în cele ce urmează, extrase din aceste teze, publicate în ziarul
„l’Unita".

Lumea, se arată în partea introduc
tivă a tezelor, se află în făta unor 
probleme si alternative dramatice. 
Războiul nu este inevitabil. Forțele 
progresiste iubitoare de pace au fost 
capabile pînă acum să evite un nou 
conflict mondial. Dar persistă con
flicte militare în diferite zone. întrea
ga omenire trăiește coșmarul unei 
curse a înarmărilor, care continuă și 
care reprezintă o risipă de resurse 
fără precedent. Salvarea si progresul 
omenirii cer să se afirme principiile 
fundamentale ale coexistentei pașnice 
si ale cooperării între state cu regi
muri sociale diferite. Aceasta impu
ne. în primul rînd. să se meargă îna
inte pe calea destinderii, să fie solu
ționate pe cale pașnică si negociată 
conflictele deschise, să se treacă la 
dezarmare si la construirea unei noi 
ordini economice internaționale.

Rezolvarea acestor multiple și 
grave probleme nu poate fi lăsată 
numai pe seama tratativelor între 
guverne. Este necesară mobilizarea 
maselor largi. In acest efort pot și 
trebuie să se întîlnească si să cola
boreze țări, popoare, mișcări, partide 
și curente de diferite orientări ideo
logice și politice. In această luptă, 
rolul hotăritor revine mișcării mun
citorești, capacității ei de a re
afirma, în confruntarea cu proble
mele dramatice ale lumii contempo
rane. valabilitatea idealurilor si telu
rilor de pace, dreptate, libertate, pro
prii socialismului.

Astăzi — se subliniază în con
tinuare în teze — procesul re
voluționar mondial evidențiază in
trarea în arenă a unor mișcări 
si curente de emancipare foarte largi 
si diverse. Sînt de aceea necesare so
lidaritatea si angajarea comună a tu
turor acestor forte. Dar o viziune și 
o practică nouă a internaționalismu
lui se pot realiza numai dacă se în
temeiază pe recunoașterea faptului 
că mișcarea de eliberare si edificare 
a societății noi în diferite țări îna
intează pe căi și folosește soluții care 
poartă pecetea unor civilizații, cul
turi. istorii si experiențe diferite. 
Această multitudine si originalitate 
nu trebuie considerată o piedică : 
dimpotrivă, reprezintă un element de 
forță, o pirghie pentru îmbogățirea 
si întărirea întregii mișcări pentru 
pace, pentru democrație, pentru inde
pendenta popoarelor si pentru pro
gresul social. Nu sînt posibile nici 
modele universale, nici scoli de orto
doxie ideologică, nici centre exclusive 
de conducere politică.

Acuitatea problemelor lumii con
temporane — se arată în teze — face 
necesară, mal mult ca orieînd. cola
borarea tuturor forțelor democratice 
si iubitoare de pace. în primul rînd 
între tortele comuniste si socialiste, 
intre mișcările revoluționare si pro
gresiste din toate țările lumii. A- 
ceasta necesită un nou internaționa
lism. Premisa unui nou internaționa
lism este, în primul rînd, aplicarea 
unor norme de egalitate. în rapor
turile dintre partidele comuniste tre
buie să se instaureze o practică de 
respectare riguroasă a independentei 
Si autonomiei fiecărui partid. Trebuie 
exclusă orice formă de amestec, 
direct sau indirect, în viața internă a 
partidelor. Aceasta nu trebuie să îm
piedice schimbul de experiențe, 
discutarea problemelor de interes co
mun. critica riguroasă. Discuția tre
buie să fie sinceră si deschisă, dar 
loială. într-un spirit de respect față 
de celălalt partid, de înțelegere a ra
ționamentelor celuilalt si înclinată să 
depășească divergentele si să solu
ționeze în mod pozitiv problemele.

P.C.I. — se evidențiază în conti
nuare în teze — nu concepe euroco- 
munismul ca pe o mișcare care se

Ca și cum ar fi vorba de-o inimă vie...
(Urmare din pag. I)

uzină, tînăr ucenic, meș
terul de la care a învățat 
meserie îi povestea :

— Utilajul ăsta la care 
înveți e tare vechi. Vechi 
era și cînd am venit eu la 
fabrică, tînăr ucenic, așa 
ca tine.

De ce oare acest golem 
de metal, rece și insensi
bil, perimat și răs-perimat 
de moda tehnică, mai di
namică decît moda vesti
mentară, 'își tot capătă și 
recapătă o nouă tinerețe, o 
nouă utilitate, un nou 
drept la viață 7 Această 
pasăre Phoenix a tehnicii 
forjării nu e prin nimic o 
minune de realizare. E 
doar un ciocan greu, cu o 
cursă suficientă și o nico
vală mai lată. Dacă aspidă 
spre un destin legendar în 
mitologia mașinilor, o da
torează numai și numai 
oamenilor care, din ne
voie și ambiție, l-au înti
nerit și i-au dat viată, l-au 
reanimat și i-au transplan
tat subansamble ori de 

opune partidelor comuniste si forțe
lor revoluționare si progresiste din 
alte țări și continente sau care pre
tinde să indice soluții universal va
labile. Realitatea mișcării mondiale 
de emancipare este pollcentristă. 
Eurocomunismul vrea să reprezinte o 
contribuție specifică la procesul com
plex de afirmare si dezvoltare a idea
lurilor socialiste în Europa si în lume.

Noi, se arată în teze, nu concepem 
gindirea lui Marx, Engels si Lenta ca 
pe un sistem doctrinal ; de aceea 
considerăm de multă vreme că for
mula „marxism-Ieninism" nu expri
mă întreaga bogăție a patrimoniului 
nostru teoretic si ideologic. Gîndirea 
întemeietorilor socialismului științi
fic. ca si aceea a lui Lenin si a altor 
teoreticieni si conducători ai mișcă
rii muncitorești, printre care se re
marcă contribuția deosebită a lui 
Gramsci și Togliatti, a constituit 
si constituie pentru comuniștii ita
lieni o sursă călăuzitoare pentru ana
liza situațiilor si elaborarea politicii, 
un instrument de analiză și un fun
dament pentru orientările care sînt 
adoptate, verificate în mod critic și 
reînnoite în confruntare cu realitatea, 
cu experiența și cu alte curente de 
gîndire.

în capitolul consacrat situației In
ternationale. tezele analizează pe larg 
contradicțiile fundamentale ale lumii 
contemporane, principalele tendințe 
ale situației economice și relațiilor 
politice mondiale, arătînd că lupta 
pentru pace și coexistență pașnică ră- 
mîne sarcina principală a forțelor de
mocratice, a întregii omeniri. Este ne
cesar să se acționeze de urgență pen
tru soluționarea, pe baza negocierilor 
între toate țările interesate, a pro
blemelor deschise din zonele ta care 
tensiunea este mai ăcută si mai pe
riculoasă. începînd cu Orientul Mij
lociu si unele zone ale Africii șl 
Asiei. Politica de destindere sl de 
coexistentă pașnică poate depăși ac
tualele dificultăți dacă se desfășoară 
o foarte amplă inițiativă si luptă de 
masă pentru formarea unui amplu 
front al forțelor hotărite să lupte 
pentru pace.

Procesul de destindere sl de coexis
tentă pașnică presupune orientarea 
tratativelor în direcția reducerii și 
controlului armamentelor si a secu
rității colective. Trebuie să se pună 
capăt actualei curse a înarmărilor, să 
se determine o schimbare a tendin
ței de amplificare a acestei curse. 
Dezarmarea este o parte integrantă 
si hotărîtoare a înseși Idealurilor 
mișcării muncitorești, încă de la apa
riția ei. Reluarea acestei bătălii, 
transformarea ei în centrul unei 
vaste acțiuni unitare de masă con
stituie una din sarcinile de bază la 
ora actuală.

în continuare. în teze se arată că 
un moment fundamental al luptei 
pentru pace, pentru cooperare inter
națională si pentru o politică de 
coexistență pașnică îl constituie, din 
ce în ce mai mult, activitatea în ve
derea edificării unei noi organizări 
și ordini internaționale ta dome
niul economic. Afirmarea unor „re
guli" noi pe piața mondială, bazate 
pe reciprocitatea intereselor si egali
tatea în drepturi, implică un angaja
ment si o acțiune de lungă durată. 
Și. în acest scop, o mobilizare a po
poarelor. a partidelor, a statelor poate 
fi hotărîtoare. în acest proces de con
struire a unei noi ordini economice 
internaționale contribuția Uniunii So
vietice. a Chinei si a altor țări so
cialiste are o importantă hotărîtoare.

în relațiile dintre state, si cu atît 
mai mult între statele socialiste, tre
buie respectate principiile dreptului 
internațional, ale Cartei O.N.U., deci 

cite ori era să îa drumul 
cimitirului de colectare a 
metalelor. De fiecare dată 
s-a întîmplat să nu se 
poată dispensa de el ; au 
căutat să-l Îmbunătățească 
pentru a-și face treaba pînă 
se procură o inimă nouă si 
de fiecare dată remedierile 
l-au făcut mai tînăr și 
ipai de neînlocuit decît 
orieînd. Prin dragostea și 
priceperea noilor săi pro
prietari a ajuns să țină 
pasul cu tehnica.

Emeric Șipoș, veterănul 
secției, mă plimbă prin 
hală șl prin curtea apro
piată. explicîndu-mi cu do
vezi materiale drumul o- 
pus legilor firii pe care 
l-a parcurs acest utilaj, 
drumul întineririi lui. A 
fost o vreme cînd ta hală 
era pămînt pe jos, iar 
cuptorul de preîncălzit bă- 
tea direct în spinarea for
jorilor. Noii proprietari de 
după naționalizare au reor
ganizat locul de muncă. Și 
tot ei au introdus în hal;| 
pod rulant și i-au adăugat 
ciocanului un ridicător cu 
aer. Și cită transpirație și

cîtă inspirație a presupus, 
de-a lungul ultimilor ani. 
fiecare nou certificat de ca
pacitate a bătrinei inimi 1 
Spre edificare, un singur 
exemplu. La „Hidromeca
nica" se lucrează în pre
zent și o turbosuflantă ul
tramodernă. care sporește 
miraculos puterea motoa
relor mari, fabricate în alte 
uzine. Pentru turbosUflan- 
tele astea trebuia forjată o 
„transmisie" a cărei asimi
lare cădea ta sarcina unei 
întreprinderi specializate 
din alt județ. Doi ani au 
așteptat brașovenii, fără 
rezultat Ghiciți urmarea, 
desigur : complicatul, pre
tențiosul, foarte modernul 
reper tot la bătrîna inimă 
se plămădește.

Și, totuși, orice pe lume 
are un sfîrșit... în anul 
acesta, secția de forjă se 
va muta, irevocabil, în alt 
loc, în altă hală, unde o 
așteaptă utilaje ce repre
zintă ultimul cuvînt al teh
nicii.

I-am întrebat pe cei 12 
oameni, care deservesc în 3 
schimburi ciocanul de două

trebuie să se respecte riguros inde
pendența și suveranitatea fiecărui 
stat.

O mare parte din teze este consa
crată analizării actualei crize prin 
care trece Italia — criză economică, 
politică, socială si morală — si indi
cării modalităților de depășire a a- 
cesteia. Ofensiva teroristă, se arată 
în teze, este aspectul cel mai grav și 
cel mai periculos al acestei crize. Te
rorismul deplasează spre dreapta 
opinia publică, tinde să răstoarne de
mocrația italiană și, în orice caz, 
este utilizat din acest motiv de con
traofensiva reacționară.

Societatea italiană poate Ieși din 
criză pe calea unor profunde trans
formări cu caracter democrat-econo
mic, social, civic. Pentru a sus
ține si duce Înainte politica de trans
formare democratică trebuie să exista 
o vastă grupare de forte sociale, ba
zată pe alianța dintre clasa munci
toare. masele populare din Mezzo- 
giorno, masele de femei, tînăra ge
nerație, păturile mijlocii producătoa
re de la orașe si sate, intelectualii.

Abordînd probleme legate de uni
tatea forțelor democratice din țară, 
tezele evidențiază că politica de uni
tate democratică constituie axa stra
tegiei P.C.I. Ea poate să comporte 
opțiuni diferite, soluții diferite ta ce 
privește majoritatea și guvernul. 
Unitatea politică a clasei muncitoare, 
necesitatea unității dintre P.C.I. si 
P.S.I. au constituit elementul esen
țial al politicii partidului în întreaga 
etapă istorică începută odată cu re
zistenta antifascistă si cu lupta de 
eliberare ; acest lucru este cu atit 
mal valabil astăzi, cînd în Italia s-a 
conturat posibilitatea unei cotituri 
politice, iar pe primul plan al ordi
nii de zi se află marile probleme ale 
luptei pentru a înainta pe o cale nouă 
de transformare democratică și so
cialistă^

P.C.I. îsl reafirmă convingerea că 
edificarea unei societăți și a unui stat 
democrat, dezvoltarea lor în sens 
progresist și spre soluții de tip socia
list pot și trebuie să se înfăptuiască 
prin atragerea și participarea unor 
componente largi și importante ale 
lumii catolice. Această orientare se 
află la baza strategiei „compromisu
lui istoric". în scopul reînnoirii șl 
transformării societății italiene, parti
dul a considerat și consideră a fi in
dispensabile convergența și unirea 
maselor largi de orientare socialistă, 
comunistă și catolică.

Această linie nu poate fi în nici un 
caz redusă sau cristalizată într-o a- 
numită formulă politică, ta ce pri
vește soluțiile parlamentare si de gu
vernare. Ese^țtahL este recunoaștere^ 
si afirmarea cerinței de unitate, a 
înțelegerii ce trebuie construită pe 
baza marilor obiective de transfor
mare â structurilor sociale si econo
mice. de organizare si funcționare 
democratică a statului ; esențială este 
angajarea tuturor forțelor democrati
ce si progresiste în sensul acțiunii 
pentru aceste scopuri. în deplina lor 
autonomie si specificitate. în spiritul 
confruntării celei mai deschise. în 
deplină egalitate în drepturi, dar cu 
conștiința intereselor generale, cu 
un efort de înțelegere reciprocă și 
solidaritate. în aceasta rezidă esența 
nu numai a unei linii, dar si a unei 
viziuni asupra vieții politice și so
ciale, asupra căilor și modalităților 
de renaștere și dezvoltare democra
tică ta vederea înaintării spre socia
lism, căi care pot fi considerate cele 
mai valabile și mai realiste în raport 
cu istoria și realitatea din Italia.

în acest context, tezele reafirmă 
propunerea P.C.I. privitoare la alcă
tuirea cît mai rapid posibilă a imul 
guvern de unitate națională din care 
să facă Parte toate forțele democra
tice din tară, inclusiv comuniștii.

In ultimele două capitole, tezele sa 
ocupă pe larg de legăturile partidu
lui cu organizațiile sindicale și cele
lalte mișcări de masă.

tone și care se vor spe
cializa pe noile mașini, ce 
cred ei că ar trebui să se 
facă, după mutare, cu lon
gevivul utilaj. Unii i-au 
urat să ajungă în cuptoa
rele oțelăriilor, alții spu
neau că ar trebui vopsit 
fain și păstrat la muzeu. 
Cel mai convinși mi-au 
părut însă aceia care zi
ceau :

— Poate-1 găsim un loc 
și... să-l luăm cu noi ta 
hala nouă. Cine știe 1...

Indiferent de soarta vii
toare a utilajului, acest ul
tim răspuns — nostalgic, 
dar și gîndit — rezumă în
tregul tîlc ai istoriei mereu 
prelungite a „inimii" de atî- 
tea ori salvate, indife
rent care va fi soarta el 
viitoare. Mă refer la con
vingerea acestor iscusiți 
gospodari că și un hîrb 
poate fi convertit în biju
terie, cu puțină ingeniozi
tate și putină dăruire ; că 
atît timp cît, într-o mași
nărie mai zvîcnește puțină 
viață, ea trebuie folosită 
cu inimă de proprietar și 
beneficiar.

• FRIGUL... CHI
RURG. Se știe că dacă atin
gem cu mîna udă un obiect me
talic pe timp de ger degetele 
se lipesc imediat de metal. Lu
înd în considerare acest feno
men. specialiștii sovietici au 
creat un aparat destinat opera
țiilor pe ochi. Aparatul dispune 
de Un bloc de comandă trans
portabil într-o mică valiză. A- 
\emenea „fabrici de frig în mi- 
iatură" vor primi curînd nu 
jmai oftalmologii. A fost rea- 
'ată o sondă pentru hipoter- 
a locală a creierului. De for- 

unui stilou care are în loc 
peniță un mic „generator de 
“, noul instrument răcește 
nite porțiuni ale creierului, 

‘ară de aparate medicale au 

fost realizate „frigidere" elec
tronice cu diverse destinații. De 
pildă, termostatele „Bioterm" 
ajută pe cercetătorii cosmici să 
mențină o temperatură constan
tă în timpul experiențelor me- 
dico-biolqgice.

• CALITĂȚILE LAP
TELUI MATERN. Laptele 
matern conține o substanță 
ce se dovedește a fi un puter
nic stimulent pentru creștere. 
Ea este prezentă în mari canti
tăți mai ales în colostru. secre
ție a glandei mamare din ulti
mele zile dinainte și primele 
de după naștere. Medicii de la 
Universitatea din Boston au 

constatat de curînd că substanța 
recent descoperită stimulează 
dezvoltarea și diviziunea celu
lelor. Oamenii de știintă ameri
cani sînt de părere că această 
substanță conferă, totodată, su
garilor o mai mare rezistentă la 
bolile intestinale și stomacale.

• CONGRES INTER
NAȚIONAL „VIVALDI". 
Recent a avut loc în Italia, sub 
auspiciile fundației ..Giorgio 
Cini", un Congres internațional 
de studii dedicate vieții și ope
rei marelui compozitor Vene
tian Vivaldi (1678—1741). de la 
nașterea căruia s-au împlinit, 
anul trecut. 300 de ani. Parti ci- 
panții și-au propus să aprofun

deze un șir de aspecte ale ope
rei vivaldiene (Vivaldi și mu
zica instrumentală ; muzica vo
cală sacră și profană ; Vivaldi 
și muzica europeană), dezbătind 
totodată „redescoperirea" com
pozitorului în secolul trecut.

• LOCUINȚE ANTI
SEISMICE. Un nou tip de 
construcții antiseismice ieftine, 
destinate țărilor în curs de dez
voltare. a fost pus la punct de 
cercetătorii de pe lîngă„Unlver- 
sitatea din Kassel (R.F.G.), ta 

colaborare cu Universitatea 
Marroquin din Guatemala. Pen
tru realizarea prototipurilor s-au 
folosit lut, nisip și bambus. Pri
mele două locuințe, realizate în 
numai 7 săptămini pe malul la
cului Atitlăn, fiecare cu o su
prafață locuibilă de 55 mp., au 
costat doar 53 la sută din pre
țul unei construcții similare din 
beton.

• IN GRIJA ROBO
TULUI. Pentru a veni în spri
jinul părinților, o firmă niponă 

a realizat un robot care poate 
suplini cu succes o dădacă pen
tru plimbări cu copiii pe străzi 
sau în parcuri. Creierul elec
tronic cu care este dotat îi per
mite robotului să execute cu pre
cizie ordinele primite. El con
duce căruciorul pe alei și chiar 
traversează strada după ce. bi
neînțeles, a luat toate măsurile 
de prevedere.

• SERIALELE - DE 
PE MICUL PE MARELE 
ECRAN. Moda serialelor TV 
Începe să-și facă simțite efec
tele șl ta lumea filmului, exis- 

ttad acum tot mal mult tendința 
de a se realiza „urmări" la fil
mele de mare succes. Astfel, 
Sylvester Stallone, interpretul 
filmului „Rocky", binecunoscut 
și publicului nostru, se pregă
tește să cîștige campionatul 
mondial de box la toate catego
riile în pelicula „Rocky II". Ne
fericitul îndrăgostit din „Love 
Story", consolat în cele din 
urmă. Înnoadă firele unei noi 
idile in „Oliver Story". în fine, 
neuitata Scarlett O’Hara va în
cerca să recîștlge iubirea pier
dută a lui Rhett Butler în „Pe 
aripile vîntului II", a cărui tur
nare este prevăzută pentru anul 
1980.
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Mexicul acordă o importanță deosebită La 25 ianuarie

I

a formării statului național unitar român Declarația președintelui Jose Lopez Portillo Frontul de Eliberare
Pe diverse meridiane ale lumii au continuat manifestările consacrate 

celei de-a 60-a aniversări a formării statului national unitar român.

La Tokio a. fost organizată, sub 
egida Asociației de prietenie Japo- 
nia-România. o adunare comemora
tivă. cu prilejul căreia a vorbit 
Takeshi Shinmura, președintele aso
ciației. El a relevat importanta isto
rică a actului de la 1 decembrie 1918, 
a scos în evidentă succesele obținute 
de tara noastră, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. în edi
ficarea unei vieți noi. Cu multă căl
dură a fost evocată personalitatea 
si activitatea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România. „Rolul si activi
tatea desfășurată de președintele 
Ceausescu in slujba păcii constituie 
un prilej de mîndrie si onoare pen
tru noi. membrii Asociației de prie
tenie Japonia-România" a 
Shinmura.

La Universitatea din Cairo 
deschisă o expoziție de carte
nească. la loc de frunte fiind pre
zentate operele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, precum si lucrări asupra 
personalității si activității șefului 
statului român. Sînt expuse, de ase
menea. cărți, manuale, dicționare, 
albume privind istoria si civilizația 
poporului nostru.

spus

a fost 
româ-

La Islamabad. în sala Galeriei na
ționale de artă, a fost inaugurată o 
expoziție de artă populară româ
nească. Cu acest prilej ministrul de 
stat pentru cultură. Javeec Hashmi, a 
vorbit despre semnificația istorică și 
politică a actului de la 1 decembrie 
1918 In viata si activitatea poporului 
român.

Pentru a marca același eveniment, 
In orașul marocan Sale a fost des
chisă o expoziție documentară de 
fotografii, cuprinzînd aspecte din 
realizările obținute de poporul român 
în diferite domenii de activitate, ilus- 
trind si frumusețile folclorului si pei
sajului patriei noastre. Au fost pre
zentate filme documentare românești.

La Universitatea New York a avut 
loc simpozionul ..George Enescu și 
muzica contemporană românească", 
la care au luat parte muzicologul 
George Sbârcea, baritonul Dan Ior- 
dăchescu. muzicologi americani. Sim
pozionul a fost urmat de un concert 
festiv de muzică românească. Cu 
același prilej. Universitatea New 
York a găzduit solemnitatea deschi
derii Centrului de studiere si inter
pretare a muzicii românești.

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager- 
pres). — Luînd cuvîntul la un dineu 
oferit cu prilejul vizitei la Ciudad de 
Mexico a secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, președinte
le Mexicului. Jose Lopez Portillo, a 
subliniat importanța pe care o acor
dă tara sa principiului excluderii 
forței din relațiile internaționale și 
inițiativelor ce vizează o dezarmare

efectivă. Președintele a relevat, de 
asemenea, că unul din principiile 
fundamentale ale politicii externe a 
tării îl constituie dreptul popoarelor 
la autodeterminare. El s-a pronunțat 
pentru egalitatea suverană a tuturor 
statelor și pentru îndeplinirea cu ri
gurozitate a angajamentelor interna
ționale asumate.

Azi începe în insula Guadelupa

Reuniunea cvadripartită la nivel înalt
POINTE A PITRE 4 (Agerpres). — 

In Insula Guadelupa, posesiune fran
ceză din Marea Caraibilor, începe 
vineri o reuniune la care participă 
președinții Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, și S.U.A., Jimmy _Carter, 
primul ministru al Marii 
James Callaghan, și 
R.F.G., Helmut Schmidt, 
din ihițiativa șefului statului fran
cez. Calificată drept „o reuniune cu 
caracter neoficial, prietenească", a- 
supra „situației mondiale la sfîrșitul 
anului 1978 și începutul lui 1979“, în- 
tilnirea va prilejui în realitate, po
trivit agențiilor de presă, abordarea 
unor probleme asupra cărora există 
divergențe serioase între aceste pa
tru țări, luate fiecare în parte, pre
cum și între cele trei state vest-eu- 
ropene și S.U.A.

Britanii, 
cancelarul 
convocată

Pe de altă parte, accentul pus pe 
caracterul neoficial al reuniunii (a- 
ceasta nu are o ordine de zi precisă) 
este interpretat — după cum relevă 
ziarul vest-german „Kolnische Rund- 
schau" — drept o încercare a „ce
lor patru" de a „minimaliza impor
tanța întîlnirii lor din Guadelupa". 
Prin această atitudine, statele cele 
mai puternice ale lumii occidentale 
încearcă să atenueze nemulțumirea 
țărilor mai mici, membre ale Pieței 
comune, precum și a statelor parti
cipante la reuniunile occidentale la 
nivel înalt desfășurate anterior care 
nu au fost intritate în Guadelupa.

In timpul convorbirilor, care vor 
ditra două zile, nu vor fi organizate 
conferințe de presă, nu vor fi făcute 
declarații oficiale și nu va fi dat 
publicității vreun comunicat.

ALGER 4 (Agerpres). — La Alger 
și-a început lucrările Comisia națio
nală de pregătire a Congresului Par
tidului Frontul de Eliberare 
nală — informează agenția 
Președinte al comisiei este 
Bittat, președintele ad-interim 
publicii, iar vicepreședinte — 
med Ben Ahmed Abdelghani, 
bru al Consiliului. Revoluției, 
tru de interne. Lucrările Congresului 
Partidului Frontul de Eliberare Națio
nală — a anunțat Rabah Bittat — 
vor începe la 25 ianuarie.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, Mo
hamed Salah Yahiaoui, membru al 
Consiliului Revoluției, responsabil 
executiv și însărcinat cu problemele 
aparatului de partid, a arătat că vii
torul congres va constitui un instru
ment politic și constituțional pentru 
rezolvarea problemelor ce stau în 
fața țării.

Națio- 
a:p.s. 
Rabah 
al re-
Moha- 
mem- 
minis-

TEHERAN 4 (Agerpres). — Șahin- 
șahul Iranului. Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, a numit prin decret, 
joi după-amiază, pe Shapur 
tiar ca 
guvern 
militar 
Azhari 
heran.

în cadrul unei conferințe de presă, 
organizată după aprobarea de către 
cele două camere ale parlamentului 
iranian a desemnării sale în fruntea 
unui nou guvern civil, Shapur Bakh- 
tiar și-a exprimat speranța că va pu
tea prezenta lista cabinetului său in 
următoarele trei zile, relatează agen
ția de știri Pars. El a afirmat că 
în cadrul ridicării treptate a legii 
marțiale, va da prioritate abrogării 
articolului care limitează libertatea 
presei, astfel ca ziarele, aflate în 
grevă de două luni, să poată apă
rea din nou. Shapur Bakhtiar a de
clarat, de asemenea, că vor fi elibe
rați toți deținuții, cu excepția celor 
condamnați pentru delicte de drept 
comun. Totodată, el a anunțat că in
tenționează să prezinte cît mai curînd 
posibil un proiect de lege privind ju
decarea tuturor persoanelor vinovate

Bakh- 
prim-ministru al viitorului 

civil care va înlocui guvernul 
al generalului Gholam Reza 
— s-a anunțat oficial la Te-

de corupție și abuz de putere. El a 
declarat, potrivit agenției Pars, că 
imediat după obținerea votului de 
încredere al parlamentului, guvernul 
său „va reduce în mod hotărît achi
zițiile de armament".

Referindu-se la unele probleme 
externe. Bakhtiar a declarat că nu 
va permite nici unei puteri străine 
să se amestece in treburile interne 
ale Iranului. El a descris Organizația 
Tratatului Central (C.E.N.T.O.) —
din care fac parte Iranul, Marea 
Britanie, Turcia. Pakistanul și S.U.A. 
— drept „moartă din punct de vede
re militar".

Shapur Bakhtiar a declarat că 
Iranul va înceta să vîndă țiței Repu
blicii Sud-Africane și și-a 
mat speranța că Israelul va ajunge 
la o soluționare pașnică cu 
săi arabi în beneficiul întregii re
giuni, transmite agenția Pars.

expri-
vecinii

Postul de radio Teheran, citat de 
agenția France Presse, a anunțat că 
164 deținuți au fost eliberați în ora
șul MaShad. la cererea șahinșahului 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. 
Postul de radio precizează că este 
vorba de deținuți care fuseseră con
damnați de tribunalele militare.

agențiile de presă transmit

CAPRICIILE VREMII

Nume- 
si-au ieșit 

inundind 
unități in-

- In
Austra- 
termo- 

urcat

• Geruri puternice și masive căderi de zăpadă în Europa 
și S.U.A. • Inundații catastrofale în Portugalia • Recorduri 

de căldură în Australia
Anop le califică drept 
catastrofale, 
roase riuri 
din matcă, 
localități și 
dustriale.

Intr-un comunicat datPu- 
blicității la Lusaka, Uniunea Po
porului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) 
își exprimă protestul 
derile proiectului noii 
desiepe preconizat de 
ritar de la Salisbury.
arată comunicatul, demonstrează din 
nou. în mod evident, faptul că regi
mul lui Ian Smith perseverează în 
hotărîrea sa de a încerca să se men
țină la conducere și după alegerile 
programate să aibă loc în luna apri
lie.

față de preve- 
constituții rho- 
regimul mino- 
Acest proiect,

Vizită la Pekin. Emlli0 c°- 
lombo, președintele Parlamentului 
vest-european, a sosit la Pekin intr-o 
vizită oficială, la invitația Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze. Potrivit agenției China Nouă, 
oaspetele va avea un schimb de pă
reri cu oficialități chineze asupra si
tuației internaționale și asupra dez
voltării relațiilor dintre C.E.E. și 
China.

Mii de locuitori din orașul portughez Evora șl din împrejurimile acestuia 
au manifestat împotriva restituirii către foștii proprietari a pămin- 
turilor expropriate prin reforma agrară, cerînd, totodată, aplicarea integrală 

a prevederilor reformei

ATENA — Valul de 
ger, insoțif de ninsori, 
care s-au abătut asu
pra Greciei au provo
cat moartea a două 
persoane, iar traficul 
rutier,' maritim si ae
rian a fost grav per
turbat. Temperatura a 
scăzut la minus 20 
grade Celsius in unele \ 
zone din nordul țării 
Mai multe sate sint 
complet izolate. In 
Corfu a nins pentru 
prima oară după 20 de 
ani.

țerea recoltelor de 
fructe din unele zone. 
La New York, in urma 
unui puternic viscol 
au fost închise majo
ritatea școlilor.

PARIS — Locuitorii 
de pe Riviera france
ză au avut joi dimi
neața surpriza de a 
vedea un fenomen rar 
pentru această regiune 
— un strat de zăpadă 
de cițiva centimetri.

SPANIA

Opinia publica progresista condamna 
noile atacuri teroriste

cen- 
Uni- 

val

BEIRUT — Frigul a 
fost resimfit și in Li
ban, unde temperatu
ra a scăzut sub zece 
grade.

MADRID 4 
blică progresistă din Spania 
damnă cu hotărîre noul atac terorist 
de miercuri, în urma căruia guver
natorul militar al Madridului, gene
ralul Constantino Ortin Gil, și-a pier
dut viata.

Comitetul Executiv al P.C. din 
Spania a dat publicității o declarație 
de condamnare a acțiunilor de a- 
ceastă natură, care — se arată — 
„urmăresc să provoace forțele arma
te spaniole la o intervenție în viața 
politică a țării, să oprească procesul 
democratizării și să creeze o stare 
de haos și neîncredere". în document 
se subliniază necesitatea întăririi u-

(Agerpres). Opinia pu- 
con-

WASHINGTON 
Asupra regiunilor 
trale ale Statelor 
te s-a abătut un 
de frig care s-a extins
și in zonele de est și 
de sud ale fărti. pro- 
vocind moartea a nu
meroase persoane, per
turbarea traficului ae
rian. rutier si feroviar, 
precum si compromi-

LISABONA — Ploi
le abundente ce au 
continuat să cadă pe 
întreg teritoriul Por
tugaliei au provocat 
inundații pe care agen
ția națională de

CANBERRA 
sudul si vestul 
liei mercurul 
metrelor a 
miercuri, în apropiere
de localitatea Cockle- 
biddy, pînă la 51,7 
grade Celsius, depă
șind recordul de căl
dură ce data' din 1906. 
Căldura excesivă a 
paralizat complet cir
culația pe șoseaua care 
leagă vestul de estul 
țării. Hotelurile si mo
telurile sint înțesate 
de turiști istoviți, care 
nu mai pot continua 
călătoria. Datorită des
hidratării, păsările se 
prăbușesc literal

mente din aer.

Scrisoare deschisa adre
sată comuniștilor argenti
nieni. Numai unitatea tuturor for
țelor politice șl sociale, inclusiv a 
militarilor, va pune capăt situației 
de instabilitate și de primejdie a unei 
lovituri de stat în Argentina — se 
arată într-o scrisoare deschisă adre
sată comuniștilor argentinieni de se
cretarul general al P.C. din Argenti
na. Geronimo Arnedo Alvarez. Unita
tea tuturor argentinienilor, pe baza 
unui program comun, va deschide ca
lea spre triumful democrației, liber
tății și dreptății — se relevă in scri
soare.

Relații laoțiano-thailan- 
(Jggg. Prirnul ministru al Regatului 
Thailanda, Kriangsak Chamanan, a so
sit într-o vizită oficială în Republica 
Democrată Populară Laos. Pe aero
portul Vientiane, oaspetele thailandez 
a fost intimpinat de Kaysone Phom- 
vihane, prim-ministru al guvernului 
R.D.P. Laos, de alte oficialități ale 
tării-gazdâ.

Reprezentantul special al 
O.N.U. pentru Namibia,Maitti 
Ahtisaari, va pleca la începutul săp- 
tăminii viitoare spre Windhoek și 
Pretoria, pentru a stabili cu autorită
țile sud-africane detaliile legate de 
desfășurarea trupelor și observatori
lor O.N.U. în vederea organizării — 
pînă la data de 30 septembrie a.c. — 
a unor alegeri libere în teritoriu. In
tre timp, din Namibia se anunță că 
paralel cu intensificarea luptei de eli
berare. iau amploare acțiunile de 
protest ale populației de culoare ma
joritare împotriva regimului minori
tar rasist de la Pretoria, care ocupă 
ilegal teritoriul Namibiei. In distric
tul Damară, din nord-vestul țării, au 
declarat grevă minerii de la mina 
Uis, iar în nord, cei de la mina 
Omaruru.

Producția de petrol din 
zona Mării Nordului a Marii Britanii 
se va ridica anul acesta la 80—90 
milioane tone, față de 50 milioane 
tone, cit a fost anul trecut, urmind ca 
în 1980 să asigure în întregime nece
sitățile de consum intern, apreciară 
ministrul britanic al energiei; 
Anthony Wedgwood Benn. Se men
ționează că în ultima săptămînă a 
anului trecut a început să producă 
zăcămîntul Ninian, al treilea mare 
teren petrolifer din . sectorul britanic 
al Mării Nordului, iar alte zăcăminte 
urmează să intre în producție zilele 
acestea.

La stațiunea antarctică 
sovietică „Molodiojnaia" un avion 
sovietic de tip „II—14“ a suferit un 
accident la decolare — anunță agen
ția T.A.S.S. Au fost înregistrate vic
time. La rugămintea conducerii ex
pediției sovietice, un avion american 
a transportat în Noua Zeelandă o 
parte din persoanele care au suferit 
de pe urma accidentului.

Centenari. In 1979 un numâr 
de 71 de finlandezi, dintre care 60 de 
femei și 11 bărbați, vor împlini 100 
de ani. Cel mai bătrîn locuitor al tă
rii are 106 ani.

Arestarea asasinilor

nitătii tuturor forțelor progresiste 
pentru contracararea provocărilor 
forțelor extremiste.

O poziție similară au adoptat prin
cipalele organizații sindicale 
Spania — Comisiile Muncitorești 
Uniunea generală a Muncitorilor
care au chemat oamenii muncii la o 
grevă de protest față de acțiunile 
teroriste.

Pe de altă parte, din Madrid se a- 
nunță că președintele guvernului, 
Adolfo Suarez, s-a întilnit cu minis
trul de interne și cu ministrul forțe
lor armate cu care a analizat situa
ția creată în urma acestui nou aten
tat.

guvernatorului militar
al Madridului

MADRID 4 (Agerpres). — Agenția 
spaniolă de știri E.F.E. anunță 
asasinii guvernatorului militar al 
Madridului, generalul . Constantino 
Ortin Gil, au fost arestați joi în lo
calitatea Cerezo de Abajo. provincia 
Segovia, la 109 kilometri de capitala 
Spaniei. Imediat după asasinarea gu
vernatorului militar al capitalei, po-

că
liția spaniolă a început o vastă opera
țiune in vederea capturării teroriști
lor. Intre măsurile luate s-a numărat 
și organizarea a numeroase baraje 
rutiere pe principalele șosele din ju
rul Madridului.

Poliția spaniolă nu a precizat cir
cumstanțele in care asasinii au fost 
arestați și nici numele acestora.

1
grave perturbații traficului în Europa occidentală. In fotografia din stingă: orașul Flensburg 
strat gros de zâpadă; datorită înghețului, conductele de apă s-au spart, ingreunind și mai 

dezgroapă de sub zăpadă automobilele surprinse de viscol

Iarna provoacâ 
acoperit de un _ 
circulația, in fotografia din dreapta: un excavatorist

pe șoseaua din apropierea orașului Maidstone (Marea Britanie)

(R.F.G.), 
mult

Patru acordurimenite să ln- 
locuiască concordatul încheiat în anul 
1953 intre Spania și Vatican au fost 
semnate miercuri de cardinalul Jean 
Villot. secretar de stat al Vaticanului, 
și de ministrul spaniol al afacerilor 
externe. Marcelino Oreja, care a fost 
ulterior primit de papa loan Paul al 
II-lea. Printre prevederile acordurilor 
figurează aceea că învățămintul reli
gios — în trecut obligatoriu in școli
le spaniole — devine facultativ in a- 
ceste instituții, precum și desființa
rea vechilor privilegii gle bisericii pe 
plan fiscal.

Populația capitalei Japo
niei a continuat sS crească In anul 
care a trecut. Astfel, la 1 decembrie 
1978, numărul locuitorilor orașului 
Tokio era de 11 694 896. Cel mai popu
lat cartier al orașului este Setagaya, 
care are 809 014 locuitori.

Autoritățile indoneziene 
au eliberat 718 deținuți politici. Deți- 
nuții. printre care trei ziariști, s-au 
aflat timp de 11 ani in Insula Buru. 
informează agenția France Presse.

Companiile aerienedin în- 
treaga lume au transportat un număr 
record de 673 milioane călători in 
anul care a trecut — a anunțat Or
ganizația aviației civile internațio
nale.

Un strat de gheață,av,nd 
peste o sută de kilometri lungime, a 
acoperit partea estică a Golfului Fi- 
nic. anunță serviciile meteorologica 
sovietice.' O asemenea situație nu a 
mai fost constatată de cînd se cu
noaște navigația în acest golf, deoa
rece nici un manual de navigație șl 
nici o instrucțiune de pilotaj nu men
ționează o asemenea întindere a 
gheții. Stratul a atins grosimea de 
50 centimetri. Specialiștii apreciază 
că. in curînd. Golful Finic va fi com
plet acoperit de gheață.

TURCIA

Măsuri în vederea
reinstaurării calmului

Coexistența pașnică între toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
social-economică. este un imperativ 
major al contemporaneității. Necesi
tatea ei decurge in mod obiectiv din 
realitățile lumii contemporane. Pe 
glob există în prezent și vor conti
nua să existe o îndelungată perioadă 
istorică state de o mare diversitate : 
țări socialiste și țări capitaliste ; țări 
avansate economicește și țări în curs 
de dezvoltare, între care unele și-au 
afirmat opțiunea pentru o cale ne- 
capitalistă a dezvoltării.

In aceste condiții, viața însăși a 
pus la ordinea zilei problema : în ce 
direcție să evolueze relațiile dintre 
diferitele state și categorii de state 
— pe calea încordării, a confruntă
rilor și conflictelor armate, care 
comportă riscul unei conflagrații 
mondiale, sau, dimpotrivă, pe calea 
coexistenței pașnice între state, a pă
cii? In mod evident, conștiința ome
nirii nu poate admite decit coexis
tența pașnică — unica alternativ^ 
rațională a unul război mondial pus
tiitor.

Dar conceptul de coexistență paș
nică nu se poate limita la simpla 
inexistență a războiului, nu înseam
nă doar „un armistițiu vremelnic" ; 
a-i reduce doar la atîta conținutul 
și semnificația ar fi profund dăună
tor, deoarece o asemenea abordare 
ar stimula neîncrederea și tensiunea 
internațională, ar alimenta cursa 
înarmărilor și politica de bloc în 
manifestările ei cele mai rigide ; în 
loc să diminueze, ar spori primejdi
ile unei noi conflagrații. De aceea, 
coexistența se cere concepută in
tr-un mod activ șl constructiv, ca o 
politică consecvent orientată spre a- 
șezarea relațiilor dintre toate statele 
pe baze noi, de încredere și respect 
reciproc, spre o conlucrare dinamică 
pentru soluționarea marilor proble
me ale lumii de azi în interesul po
poarelor, al destinderii și securității, 
al progresului și civilizației. Tocmai 
In acest mod concepe coexistența 
pașnică partidul nostru, România so
cialistă.

„Pornind de la realitățile existen
ței în lumea de azi a țărilor socia
liste, a statelor în curs de dezvoltare 
și a țărilor capitaliste, politica coexis
tentei pașnice — subliniază tovarășul 

•NICOLAE CEAUȘESCU — apare ca 
o necesitate obiectivă ce Impune dez
voltarea largă a colaborării și ințe-

legerii între toate statele, fără deose
bire de orinduire socială".

Caracterul obiectiv al 
coexistenței pașnice este 
pe deplin de întreaga 
postbelică, .mai ales din 
rioadă. S-au făcut pași 
în direcția normalizării relațiilor in
tre state cu sisteme social-politice 
diferite, s-au dezvoltat contactele 
politice, schimburile economice și 
culturale, s-a conturat un curs nou 
— e adevărat încă fragil — spre des
tindere și conlucrare. Relevind evo-

necesității 
confirmat 
dezvoltare 

ultima pe- 
importanți

tea coexistenței pașnice intr-o reali
tate efectivă și determinantă a zile
lor noastre.

In această privință, o importanță 
covîrșitoare are înrădăcinarea trai
nică și generalizarea principiilor noi 
de relații internaționale — egalitatea 
în drepturi, respectul independenței 
și suveranității naționale, neameste
cul în treburile interne ale altor sta
te, avantajul reciproc. Aceste prin
cipii constituie esența însăși a poli
ticii de coexistență pașnică, deoarece 
tocmai promovarea lor consecventă,

să se renunțe definitiv Ia confruntă
rile militare, care nu rezolvă, ci, dim
potrivă, complică problemele, să se 
facă totul pentru stingerea focarelor 
de conflict și reglementarea litigiilor 
dintre state exclusiv pe căi politice, 
prin tratative între părțile interesate, 
acționîndu-se pentru crearea condi
țiilor favorabile ca negocierile să dea 
rezultate pozitive.

Cauza coexistenței pașnice reclamă 
ca o necesitate imperioasă eforturi 
stăruitoare în direcția dezarmării ge
nerale și, in primul rind, a dezarmării

ciproc acceptabile, dezvoltarea rapor
turilor bi și multilaterale, pentru pro
movarea încrederii și destinderii. In 
același sens, comerțul internațional, 
cooperarea economică și tehnico-ști- 
ințifică, schimburile cultural-artistice 
formează o trainică temelie materială 
a coexistenței pașnice. Are, de aceea, 
o însemnătate esențială să se acțio
neze intens pentru lărgirea relațiilor 
economice internaționale, pentru eli
minarea oricăror restricții și obsta
cole, pentru intensificarea cooperării 
economice, în forme variate, mo-

COEXISTENȚA PAȘNICĂ - cerință obiectivă

a dezvoltării contemporane
luțlile pozitive, nu se poate, desigur, 
ignora că pe arena mondială persis
tă și destule fenomene negative, con
trare cerințelor coexistenței pașnice, 
eontinuă să acționeze forțe dornice 
să împingă lucrurile înapoi spre 
„războiul rece". In ciuda acestei si
tuații complexe caracteristica domi
nantă a vieții internaționale o con
stituie manifestarea tot mai intensă 
a voinței și hotăririi popoarelor de a 
se pune capăt vechii politici de for
ță, dominație șl dictat, de a se pro
mova consecvent o politică nouă, de 
coexistență pașnică, destindere și co
laborare intre state și popoare. In 
lumina datelor reale ale raportului 
mondial de forțe, partidul nostru a- 
preciază că, dincolo de contradicți
ile, dificultățile și complicațiile din 
viața internațională, situația din lu
me nu evoluează în direcția unei 
confruntări inevitabile, a unui război 
iminent Se poate spune că tocmai 
complicațiile și dificultățile care au 
apărut subliniază pregnant necesita
tea imperioasă de a se acționa mai 
ferm pentru a transforma poslbillta-

respectarea lor strictă asigură drep
tul fiecărei națiuni de a fi deplin 
stăpînă pe destinele sale și, totodată, 
creează cadrul internațional pentru 
o colaborare rodnică între toate sta
tele. Incontestabil, aceste principii 
și-au dobindit o largă recunoaștere 
internațională ; dar de aici și pînă 
la aplicarea lor neștirbită in viață 
mai este o distanță apreciabilă ; nu 
de puține ori ele continuă să fie ne
socotite și încălcate.. Tocmai de aceea 
se cer intensificate eforturile pentru 
ca principiile coexistenței pașnice să 
devină lege fundamentală și realitate 
efectivă a vieții internaționale. '

Consolidarea coexistenței pașnice 
impune înlăturarea definitivă a poli
ticii bazate pe forță și amenințarea 
cu forța. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit în lupta pentru reîmpărțirea 
sferelor de influență și dominație, 
care s-a ascuțit în ultima vreme, 
continuă să se recurgă la forță — 
ceea ce aduce serioase prejudicii in
dependenței popoarelor, alimentează 
încordarea, amenință securitatea ge
nerală.

Interesele coexistenței" pașnice cer

nucleare. înarmările ascut contradic
țiile dintre state, înveninează atmo
sfera internațională și, implicit, con
stituie un obstacol major în calea 
statornicirii relațiilor noi, de încre
dere și respect reciproc, de destin
dere și colaborare. Nu poate fi vorba 
de o reală coexistență pașnică in 
condițiile în care părțile stau față în 
față, înarmate pînă în dinți. Viața 
însăși cere în locul așa-numitului 
„echilibru al groazei" — in fapt o 
negare a ideii de coexistență paș
nică — statornicirea unui „echilibru 
al rațiunii", realizat prin reducerea 
armamentelor și efectivelor militare, 
prin diminuarea treptată a bugetelor 
militare, prin trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare, ca o condiție ma
terială sine qua non a procesului de 
întărire a destinderii, securității și 
păcii.

Sînt de esența coexistenței pașnice 
contactele între factorii de răspun
dere ai statelor, dialogul internațio
nal — modalitate care și-a demon
strat pe deplin utilitatea pentru cu
noașterea nemijlocită a pozițiilor fie
cărui stat, identificarea soluțiilor re-

derne, pentru extinderea schimburi
lor culturale.

Coexistența pașnică între toate sta
tele, indiferent de orînduire și grad 
de dezvoltare, trebuie să servească 
lichidării subdezvoltării, a cărei per
sistență constituie o sursă per
manentă de tensiune internațională 
și pericole la adresa păcii. De aci, 
necesitatea imperioasă de a se ac
ționa pentru dezvoltarea cooperării 
între statele avansate și cele nedez
voltate economlcește,‘ pentru edifi
carea unei noi ordini internaționale, 
bazată pe egalitate și echitate. Con
solidarea coexistenței pașnice va per
mite, totodată, soluționarea unor pro
bleme acute ale economiei mondiale, 
cum sînt cele privind folosirea ma
teriilor prime, sursele energetice, 
problemele monetare, conservarea 
mediului ambiant — probleme care 
privesc toate statele și ca atare nu 
se pot soluționa decît prin conlucra
rea tuturor.

Pentru țările socialiste, politica de 
coexistență pașnică decurge firesc din 
însusi idealul socialist, din natura 
orinduirii noi. Astăzi, cînd socialis-

mul a triumfat în țări care însumează 
peste un sfert din suprafața planetei, 
statelor socialiste le revine misiunea 
de onoare de a fi in fruntea luptei 
pentru coexistența pașnică a statelor 
cu orinduiri diferite, pentru destin
dere, colaborare, dezarmare, pentru 
eliminarea războiului din viața so
cietății. In fond, coexistența pașnică 
constituie o condiție esențială pentru 
afirmarea in practică, pe viu, a su
periorității socialismului, ca orin- 
duirea cea mai dreaptă și mai capa
bilă să asigure progresul economic 
și social, înflorirea personalității 
umane, mersul înainte al civilizației.

In același timp, activitatea con
cretă desfășurată de statele socialis
te, inițiativele și propunerile lor în 
direcția coexistenței pașnice, destin
derii, colaborării și înțelegerii cu 
toate statele, în direcția încetării 
cursei înarmărilor și trecerii la de
zarmare sînt menite să aibă un pro
fund ecou, să demonstreze conclu
dent că socialismul este cel mal 
consecvent promotor al aspirațiilor 
înaintate ale popoarelor, să mobili
zeze masele la lupta pentru triumful 
cauzei păcii și progresului.

Cu această convingere, partidul 
nostru, secretarul său general, chea
mă stăruitor, inclusiv în’ cuvMțâri 
recente, toate statele să se întreacă 
nu în producția de arme, ci în dez
voltarea producției materiale si spi
rituale, pentru a asigura accesul tu
turor popoarelor la cuceririle uriașe 
ale civilizației, pentru a realiza ade
văratul umanism.

Experiența României. rezultatele 
bune pozitive obținute în dezvoltarea 
relațiilor sale internaționale. întrea
ga ei activitate pentru promovarea 
în viață a unei politici noi. de În
țelegere și colahorare internațională, 
demonstrează că departe de a fi doar 
un deziderat ideal, coexistența pașni
că poate fi tradusă efectiv în practi
ca vieții politice contemporane. Prin 
întreaga ei comportare pe arena 
mondială. România oferă un exemnlu 
de activitate principială și construc
tivă, în spiritul coexistenței pașnice, 
care denotă că aceasta și numai 
aceasta este calea dezvoltării încrede
rii între state, adîncirii conlucrării și 
cooperării prietenești, menținerii si 
întăririi păcii în lume.

Ion FÎNTINARU

ANKARA 4 (Agerpres). — După 
incidentele ce au avut loc în țară 
la sfîrșitul anului trecut, care au 
determinat introducerea legii mar
țiale în 13 provincii, principala pre
ocupare a autorităților turcești o re
prezintă, în momentul de față, asi
gurarea reinstaurării calmului și pre
venirea oricăror noi tulburări. In 
acest sens, menționează agenția As
sociated Press, s-a hotărît redeschi
derea institutelor de învățămint su
perior, unde cursurile au fost sus
pendate timp de nouă zile. Totodată, 
autoritățile legii marțiale au anunțat, 
miercuri, arestarea a încă 76 de per
soane acuzate că pun în pericol oft 
dinea publică. In total, de la procla
marea legii marțiale, în Turcia au 
fost arestate 129 de persoane.

NICARAGUA

Intensificarea acțiunilor 
de rezistență populară

MANAGUA 4 (Agerpres). — In 
cursul operațiunilor antidictatoriale 
declanșate în ultimele zile in Nica
ragua. efective ale Frontului Sandi- 
nist de Eliberare Națională au ata
cat trupele Gărzii Naționale canto
nate la Penas Blancas, in sudul tării. 
Leon, Esteli, Waspan și alte citeva 
localități 
registrați 
mai ales 
mentale.

In capitală, la Managua, forțele de 
rezistentă populară armată au arun
cat în aer postul de radio guverna
mental „Estacion X“, atacînd totoda
tă și punînd stăpînire, pentru cîteva 
ore, pe instalațiile Uzinei electrice 
de la Tipitapa. din împrejurimi, unde 
au organizat un miting antidictato- 
rial.

Sub presiunea maselor populare și 
datorită înrăutățirii permanente a si
tuației politice, precum și economice 
și comerciale din țară — se pierd, 
spre exemplu, numai în ramura co
merțului exterior nicaraguan peste 
un milion de dolari pe zi — guver
nul de la Managua s-a văzut nevoit 
să redeschidă, chiar dacă numai par
țial, deocamdată, frontiera cu Co6ta 
Rica și să accepte propunerea con
structivă a guvernului costarican de 
a trimite în zonă observatori pentru 
a se convinge în mod direct că ata
curile Frontului Sandinist de Elibe
rare Națională din Nicaragua nu 
sînt declanșate de pe teritoriul costa
rican.

situate în nord. Au fost în- 
numeroși morți și răniți, 

în rîndul trupelor guverna-
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