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AL PARTIDULUI, AL POPORULUI

2. RITM ÎNALT Șl EFICIENTA
Este un adevăr bine cunoscut : 

realizările impresionante dobîndite 
pe toate planurile dezvoltării econo
mice și sociale a țării noastre sînt 
organic legate de înfăptuirea siste
matică a unor ample programe de 
investiții. Opțiunea fundamentală a 
partidului nostru de a aloca o cotă 
rtialtă din venitul național pentru 
dezvoltare reprezintă condiția hotări- 
toare pentru creșterea in ritm înalt 
a forțelor de producție, pe fundamen
tul trainic al industrializării socialis
te, pentru sporirea continuă a forței 
economice a țării, 
a avuției naționa
le și ridicarea, pe 
această bază, a 
nivelului de trai 
al poporului.

Intr-adevăr, an 
de an avem sa
tisfacția să con
statăm că marile 
fonduri materiale 
și financiare in
vestite și-au găsit 
finalitatea scon
tată : sute și sute 
de noi obiective 
productive sînt 
puse în funcțiune 
în industrie și a- 
gricultură ; tot
odată. un mare 
număr de între
prinderi existente 
sînt dezvoltate si modernizate, spo
resc volumul și gradul de tehnicitate 
a producției și. implicit, nivelul pro
ductivității muncii sociale ; în același 
timp, se construiesc sute de mii de 
apartamente, numeroase edificii des
tinate învățămîntului, științei, cul
turii și ocrotirii sănătății. Din aceas
tă perspectivă, efortul de investiții 
apare ca un efort conștient și efi
cient, orientat spre edificarea teme
liilor bunăstării noastre nu numai 
acum, ci și in viitor.

Obiectivele anului 1979, tn acest 
domeniu, sînt mari și complexe. Am
ploarea lor este ilustrată. înaintea 
oricărui alt argument, de fondurile 
alocate în acest an pentru realizarea 
programului de investiții : peste 233 
miliarde lei. adică aproape jumătate 
din cît s-a investit în întreg cincina
lul trecut.

Dar chintesența acestor sarcini 
este cu claritate exprimată de pre
vederile planului național unic de 
dezvoltare potrivit cărora aproape 
o treime din sporul producției indus
triale urmează să fie realizat pe baza 
capacităților noi planificate să intre 
in funcțiune în 1979. Majoritatea din
tre ele sînt destinate dezvoltării și 
modernizării ramurilor industriale și, 
în special, celor purtătoare de pro
gres tehnic, care asigură prelucrarea 
superioară a resurselor, lucrări cu un 
grad deosebit de tehnicitate și com
plexitate în execuție, așa cum sînt 
cele din indusțriile chimică, metalur
gică, construcțiilor de mașini, econo
mia forestieră și industria materiale
lor de construcții. Iată de ce îndepli
nirea integrală a prevederilor planu
lui de investiții și, cu prioritate, pu
nerea în funcțiune la termen și mal 
devreme a tuturor obiectivelor pre

Mierea de sub
mantia zăpezii

Știu bine, acum albineleȘtiu bine, acum albinele hibernează. Harnicele zbu
rătoare iși dorm somnul de peste iarnă visind la flo
rile de mai, la albul salcimilor, la mireasma teilor. In 
stupi e liniate și amorțire. Livezile de meri scriu hiero
glife de umbre pe albul zăpezii, salcîmii traforează al
bastrul cerului cu crengile lor negre, sub stratul de 
nea sămința finețelor așteaptă căldura germinatoare a 
primăverii. Doar visele oamenilor n-au somn.

Pentru mierea verii ce vine, dimbovițenii au lucrat 
peste an, lăsind pămintul să le continue opera in ne
somnul lui. sub mantia albă a zăpezilor. Spre Voinești, 
pe valea ce duce către Malu cu Flori, acolo unde pa
maturile abia au umplut cu mere traistele colindăto
rilor care au blagoslovit rodnicia, noului an, o fineați 
de 400 de hectare, impărțită in 16 parcele împrejmuite
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I cu tei meliferi •— vreo 34 000 de vlăstare aliniate ca o 
mindră armată a nectarului — iși așteaptă caravanele 
de stupi. Vor fi 16 000 de stupi, puhoi de albine, potop 
de nectar. Dar mugurul mai are pină cind să crape, și 
floarea încă nu știe că va înflori. Știu insă că vor 
izblndi visele oamenilor, ale celor ce au trudit și mai 
au incă de trudit, peste iarnă, pentru acel strop 
miere din floare de fin și floare de tei românesc, 
care puține zone melifere ale țării il vor întrece 
parfum și dulceață.

Da, e iarnă, seva urcă somnolentă în tulpinele
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nere ale teilor, albinele dorm in liniștea stupilor visind 
la florile de mai, dar oamenii le pregătesc deja ano
timpul dulce și înmiresmat. Pe albul zăpezii, la rădă
cina teilor, se presară fosfați. In pătule, „Frumosul de 
Voinești" iși sună in miez sămința livezilor viitoare, 
firava brindușă și gingașul ghiocel se opintesc să îm
pungă zăpada. E ghenar. Dar mierea de Voinești, mie
rea de tei cu floare de finețe e acolo, in negrul pămin- 
tului de sub albul zăpezii. Pe bună dreptate apicultorii 
spun : „Să-ți faci iarna stupi și vara găvane". 16 000 de 
stupi noi așteaptă zumzetul albinelor de la „Apimon- 
dia", pentru a răsplăti cu un strop de dulceață, de pe 
valea ce duce spre Malu cu Flori, Valea Mierii, hărni
cia dimbovițenilor.
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văzute se detașează ca o sarcină eco
nomică majoră, de o deosebită res
ponsabilitate profesională și politică, 
încă o cifră desprinsă din planul pe 
acest an : in 1979 vor fi puse în func
țiune 800 capacități industriale și 
agrozootehnice mai importante.

Justețea unei asemenea orientări 
pornește de la rolul deosebit de im
portant pe care îl au investițiile în 
asigurarea dezvoltării și moderniză
rii neîntrerupte a forțelor de pro
ducție din industrie și agricultură. în 
făurirea unei economii tot mai pu

„Una din sarcinile economice fundamentale 
asupra căreia trebuie concentrate toate efortu
rile este realizarea la timp și în bune condiții a 
planului de investiții. Trebuie luate măsurile 
cele mai energice pentru folosirea utilajelor de 
construcții cu randament maxim, ridicarea gra
dului de industrializare a lucrărilor, precum și 
pentru întărirea ordinii și disciplinei pe fiecare 
șantier, la fiecare punct de lucru".

NICOLAE CEAUȘESCU

ternice. cu o structură modernă, tn 
înflorirea tuturor județelor patriei.

Din aria vastă de probleme pe care 
le ridică activitatea de investiții în 
acest an. să ne oprim la două :

1. Asigurarea unei efi
ciente economice cît mai 
înalte 3 întreg’i activități de in
vestiții, începînd de la proiectare și 
terminind cu finalizarea noilor obiec
tive și capacități, rămîne o direcție 
fundamentală a politicii noastre de 
investiții. Creșterea substanțială a 
eficienței cu care sînt gospodărite 
fondurile materiale și financiare 
constituie, de fapt, chintesența sarci
nilor trasate de conducerea partidu
lui tuturor factorilor angajați în 
realizarea investițiilor, întrucît. pe 
această bază, se creează noi și im
portante resurse atît pentru sporirea 
avuției naționale, cît și pentru ridi
carea mai rapidă a bunăstării po
porului. Cum trebuie acționat în a- 
cest scop ?

O PROIECTANTII. După cum se 
știe, prin fundamentarea temeinică a 
documentațiilor tehnico-economice de 
la noile investiții, prin promovarea 
unor soluții constructive și tehnolo
gice mai eficiente și diminuarea con
sumurilor materiale, s-a stabilit rea
lizarea. în acest an. a unei economii 
de peste 13 miliarde lei. Ce înseamnă 
aceasta pentru economia națională ? 
Să reamintim că fondurile economi
site sînt destinate. în primul rînd, 
devansării lucrărilor la unele obiec
tive de investiții, construirii supli
mentare a unui mare număr de apar
tamente. sporirii retribuției* ș.a.
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O precizare esențială : reducerile 
efectuate nu afectează nici capacita
tea și nici indicatorii tehnico-econo- 
mici aprobați, ci, dimpotrivă, la un 
mare număr de lucrări, diminuarea 
costului investițiilor este însoțită și de 
îmbunătățirea sensibilă a acestor in
dicatori. Acțiunea de reducere a cos
turilor de investiții se impune adîn- 
cită, continuată cu intensitate sporită 
mai cu seamă în cazul proiectelor de 
execuție pentru lucrările noi. lucrări 
cu o pondere apreciabilă în planul 
pe acest an, cu alte cuvinte, o sursă 

importantă de noi 
și însemnate eco
nomii. Evident, 
îndeplinirea aces
tei sarcini majore 
necesită, in con
tinuare, eforturi 
permanente și
susținute pentru 
îndrumarea și
conducerea uni
tară a proiectă
rii, perfecționa
rea permanentă a 
pregătirii proiec- 
tanților, orienta
rea lor sistema
tică spre adopta
rea celor mai a- 
vansate soluții e- 
xisțente pe plan

---------------------- național și mon
dial de inginerie 

tehnologică și constructivă, asigura
rea unui control eficient asupra pro
iectelor de execuție, urmărirea per
manentă și rezolvarea operativă a 
tuturor problemelor legate de exe
cutarea. punerea în funcțiune și a- 
tingerea parametrilor proiectați la 
toate noile obiective și capacități pro
ductive. ...----------- , .. ..
• CONSTRUCTORII. Se cuvin 

subliniate, la acest capitol, preocu
pările statornice ale specialiștilor și 
muncitorilor din unitățile Ministeru
lui Construcțiilor Industriale. După 
cum este cunoscut, la sfîrșitul anu
lui trecut, constructorii au raportat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, că, 
prin aplicarea unui amplu program 
de măsuri, vizind extinderea indus
trializării lucrărilor, promovarea pe 
scară largă a unor soluții construc
tive avansate și materiale noi, numai 
la nivelul anului 1979 vor obține 
economii de materiale, combustibil 
și energie in valoare de 120 milioane 
lei. Este un rezultat pozitiv, care 
pune în evidență faptul că posibili
tățile de îmbunătățire și modernizare 
radicală a procesului de producție pe 
șantierele noastre, de creștere a gra
dului de mecanizare și industrializare 
a lucrărilor, iar pe această bază, ob
ținerea unor importante economii la 
costurile de investiții sînt încă de
parte de a fi epuizate. întărirea co
laborării cu producătorii de materiale 
de construcții în vederea creării, asi
milării și introducerii rapide in fabri
cație a unor materiale și elemente
(Continuare in pag. a Il-a)

Concentrare energică de forțe, ritmuri înalte de lucru 
— iată auspiciile sub care se desfășoară lucrările 
pe șantierul marelui Combinat petrochimic de la 

Midia — Năvodari
Foto : E. Dichiseanu

HUNEDOARA

Furnalul nr. 7 producă 
cu 10 zile înainte 

de termen
La Combinatul siderurgic Hu

nedoara. furnalul nr. 7 de 1 900 
mc, aflat în reparație capitală, 
a fost repus în funcțiune cu 10 
zile înainte de termen. Succesul 
se datorește muncii avintate a 
costruCtorilor de la I.C.S. Hune
doara, eforturilor depuse de 
echipele de lăcătuși, instalatori, 
zidari și siderurgiști care au 
adus și unele modernizări prin 
sporirea numărului gurilor de 
vînt. îmbunătățiri la partea de 
zidărie a vetrei care vor con
duce la o mai bună funcționare 
a marelui agregat siderurgic. 
(Sabin Cerbu).

NEAMȚ

8 000 noi locuri 
de muncă

Pe actualele platforme indus
triale de la Roman. Piatra 
Neamț. Tg. Neamț și Tașca- 
Bicaz se află in plină construc
ție un laminor, un combinat de 
fire și fibre chimice, o fabrică 
de ciment, noi secții de meta
lurgie și construcții de mașini, 
instalații ale industriei chimi
ce etc. Totodată, se vor ridica 
in 1979 alte 5 500 apartamente, 
numeroase unități comerciale, 
de servire a populației, obiec
tive turistice. Puternica dezvol
tare economico-socialâ a jude
țului face că în prezent să se 
creeze în noi unități peste 8 000 
locuri de muncă intr-o serie de 
domenii, cum sînt construcțiile 
de mașini, industriile de lami
nate. forestieră, alimentară, a 
cimentului, industria chimică și 
altele. (C. Blagovici).

GALAȚI

19 nave românești 
în port

îh portul Galați se află 
în operațiuni de incărcare-des- 
cărcare acum, la început de an, 
un număr de 19 nave maritime 
românești. care cargoul
„Galați" de 4 500 tdw. prima 
navă maritimă construită în 
țară la Șantierul naval Galați 
in urmă eu aproape 20 de ani, 
precum și navele „Fierbinți", 
„Felix" și altele. Cea dinții navă 
ce a intrat în portul Galați în 
acest an este „Sighișoara". De 
remarcat că. in primele trei zile 
ale anului, in porturile gălățene 
au fost efectuate operațiuni de 
incărcare-deșcărcare de mărfuri 
în cantitate de peste 50 000 tone, 
lucrătorii întreprinderii de na
vigație fluvială NAVROM Ga
lați străduindu-se să scunteze 
la maximum timpul de stațio
nare a navelor aflate sub ope
rațiuni. (Dan Plăeșu).

BRAȘOV

Primele tractoare 
ale anului

La întreprinderea de tractoare 
Brașov, primele tractoare care 
au ieșit de pe benzile de montaj 
au fost de 65 CP și 45 CP, des
tinate atît agriculturii noastre, 
cît și exportului. Din pri
ma zi de lucru din noul an, 
în cadrul uzinei și-a început 
activitatea o nouă capacitate de 
producție, unde se vor executa 
probele mecanice si se va asi
gura aspectul estetic al tractoa
relor de 65 CP. (Nicolae Mo
canul.

început de an sărbătoresc
pentru știința și tehnologia românească

Am pășit, cu bucurie și încredere, 
într-un nou an cu conștiința răspun
derilor deosebite ce revin cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice, 
conștiință sporită de luminosul Mesaj 
de Anul nou adresat țării de iubitul 
nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. înțeleptele îndemnuri ale 
secretarului general al partidului pun 
in fata noastră sarcina unei anga
jări realiste și temeinice in soluțio
narea. cu puterile științei și tehnicii, 
a unor complexe sarcini ale dezvol
tării economico-sociale a țării, în
deosebi legate de dezvoltarea bazei 
de materii prime, materiale și ener
gie, de gospodărirea rațională a aces
tora. de sporirea eficientei produc
ției, a calității și competitivității pro
duselor noastre.

Cel de-al IV-lea an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice va mar
ca progrese importante pe linia pro
movării creației științifice românești 
în producția materială, astfel ca. la 
nivelul anului 1980. principalele ra
muri ale industriei să obțină peste 45 
la sută din valoarea producției pe 
seama produselor noi și reproiectate. 
De relevat că în ramurile hotăritoare 
procentul de înnoire va fi mult mai 
mare. Astfel, in industria chimică 86 
la sută din volumul investițiilor va fi 
asigurat cu tehnologii noi și reproiec
tate. elaborate după concepție proprie, 
reprezentînd peste 30 la sută din to- 
.talul tehnologiilor noi și perfecționate 
pe întreaga economie. Acestea sînt 
rezultatul nemijlocit al transpunerii 
in viată a concepției revoluționare a 
secretarului general al partidului

— * 1

P
oporul nostru aduce un cald 
omagiu, cu prilejul zilei sale 
de naștere, tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminentă per
sonalitate politică si știin
țifică, pildă de activitate 
plină de dăruire consacrată împlinirii 

înaltelor aspirații de progres, bună
stare, libertate și independență ale 
poporului român, cauzei socialismu
lui, păcii și prieteniei intre popoare. 

Această aniversare prilejuiește și 
sărbătorirea îndelungatei activități 
— de mai bine de patru decenii — 
desfășurate de tovarășa Elena 
Ceaușescu in cadrul mișcării revolu
ționare din țara noastră.

Perioada in care tovarășa Elena 
Ceaușescu, din anii fragedei tinereți, 
s-a avintat in lupta revoluționară 
era acea perioadă dinaintea celui 
de-al doilea război mondial. în care 
Partidul Comunist Român, in pofida 
ilegalității adinei în care se afla, a 
cruntei prigoane dezlănțuite îm
potriva sa de regimul burghezo-mo- 
șieresc, desfășura o intensă activitate 

nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind integrarea organică a cerce
tării științifice și ingineriei tehno
logice cu producția și invățămintul, 
realizată pentru primă dată in țară 
prin crearea Institutului Central de 
Chimie. Sub conducerea tovarășei, 
academician dr. ing. Elena Ceaușescu, 
institutul asigură cea mai efectivă
concentrare a forțelor de concepție 

ale ramurii asupra obiectivelor actua
le si de perspectivă ale producției, 
reprezentînd un adevărat etalon de 
organizare științifică a muncii pentru 
toate institutele centrale de cercetare, 
academiile de științe și institutele 
de învățămînt superior, un model spre 
care năzuiesc și' de la care învață in 
.permanență toate ramurile economiei 
naționale. Vasta activitate de cerceta
re științifică și inginerie tehnologică 
desfășurată in cadrul Institutului Cen
tral de Chimie, personal de către to
varășa academician Elena Ceaușescu, 
se concretizează în rezultate de cea 
mai inaltă semnificație fundamentală 
și aplicativă. Lucrările tovarășei 
Ceaușescu, profunde și diverse, în 
domeniul compușilor de sinteză ma- 
cromoleculari, al polimerilor și elas- 
tomerilor. al cineticii polimerizării, au 
consacrat-o ca specialist de maximă 
autoritate în aceste domenii, au ridi
cat prestigiul și competitivitatea pe

La-nceput de an cînd ninge și nu-i stins de tot ecoul 
Plugușorului pe care, după datini strămoșești, 
îl pornim întru slăvirea celui ce ni-i azi eroul 
Și chezașul libertății pe pămînturi românești —

Glasul nostru încă-odată să se-audă prin omături, 
Și din zări în zări să sune plin de dragoste mereu 
Pentru cinstea celei care de o viată-i stă alături 
Și-i e sprijin de nădejde și la bine și la greu.

Să trăiască, să-nflorească, de-mpliniri să aibă parte, 
De belșug, de sănătate, de ani lungi frumoși și buni, 

. Ca în lume să ne ducă faima țării, mai departe.
Și mai sus să ne avînte zborul mîndrei națiuni!

Două frunți cutezătoare: sub stindarde înfocați! 
Două inimi comuniste: sub mărețul tricolor! 
Să trăiască-n fericire și să fie-nconjurate 
Cu iubire-ntotdeauna de întregul lor popor!

Victor TULBURE ,

Prof. Ion URSU
președintele Consiliului Național pentru Științâ și Tehnologie

politică și organizatorică pentru a 
mobiliza și uni masele largi popula
re, toate forțele democratice, patrio
tice intr-un unic front menit să ba
reze calea fascismului, să zădărni
cească pregătirile de război, să salv
gardeze interesele naționale funda
mentale ale țării, grav amenințate de 
fascism, de politica de dominație a 
puterilor imperialiste.

tn frontul larg al forțelor demo
cratice se afirma tot mai puternic 
mișcarea revoluționară de tineret. 
Uniunea Tineretului Comunist, la a 
cărei reorganizare și dinamizare 
și-a adus o contribuție deosebită — 
in acei ani de crincenă teroare dez
lănțuită de regimul burghezo-moșie- 
resc — tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
neînfricat comunist și înflăcărat con
ducător al mișcării de tineret, ales 
în 1939 secretar al C.C. al U.T.C. Is
toria a consemnat pentru totdeauna 
îndrăznețele acțiuni organizate de 
U.T.C., de alte organizații democra
tice, aflate sub influența partidului 
comunist, prin care și-a găsit expre

plan mondial ale școlii românești de 
chimie la cele mai înalte cote. Ele au, 
totodată, meritul de a sta la baza 
unui. sector de cea mai mare impor
tanță și eficiență economică al indus
triei noastre chimice — valorificarea 
superioară a hidrocarburilor in pro
ducția de cauciucuri și materiale 
plastice.

Ca participant la desfășurarea unor 

programe de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică inițiate și con
duse de tovarășa academician Elena 
Ceaușescu. am beneficiat de viziunea 
sa largă, cuprinzătoare și umanistă 
asupra rosturilor chimiei in sistemul 
științelor și industriilor contempora
na. în promovarea progresului 
general.

înscriind consecvent știința și teh
nologia în cerințele concrete ale dez
voltării accelerate a tării, partidul și 
statul acordă o importantă deosebită 
domeniilor cercetării si ingineriei cu 
perspective favorabile de afirmare 
drept contribuții românești la patri
moniul științific si tehnic al omenirii, 
la sporirea continuă a rezervei de 
soluții pentru problemele, din ce in 
ce mai mobilizatoare, pe care le ridi
că. în tara noastră ca si în toată 
lumea, dezvoltarea. Chimia, bunăoa
ră. se orientează spre obținerea de 
noi produși macromoleculari. a pesti- 

sie voința fermă a poporului nostru 
de a se împotrivi politicii reacționa
re, a apăra integritatea și suverani
tatea țării. Încă de atunci, și sub in
fluența activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu^ alături de care a 
lucrat nemijlocit — inaltă pildă de 
curaj, de combativitate de clasă, de 
devotament neprecupețit față de in
teresele clasei muncitoare, ale na
țiunii — aveau să se formeze și să 
se manifeste însușirile de militantă 
revoluționară ale tovarășei Elena 
Ceaușescu.

După insurecția națională armată 
antifascistă din august 1944, tovarășa 
Elena Ceaușescu a desfășurat in rân
durile partidului, ale organizațiilor 
revoluționare de tineret și femei o 
neobosită muncă politico-educativă și 
organizatorică, aducindu-și contribu
ția la lupta partidului pentru cuce
rirea și consolidarea puterii politice, 
pentru transformarea socialistă a so
cietății românești. Ca o consacrare a 
înaltelor sale calități, dovedite in 
decursul îndelungatei activități revo
luționare, a fost aleasă membru al 
C.C. al P.C.R. (la Conferința Națio
nală din 1972), membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. (la 
plenara din iunie 1973), membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. (la Congresul al Xl-lea), 
membru al Biroului Permanent al 
acestui înalt organ (la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din ianuarie 1977), deputată in 
Marea Adunare Națională.

Prezență dinamică, alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de cei
lalți tovarăși cu munci de răspunde
re in cele mai înalte foruri ale con
ducerii de partid și de stat, tovarășa 
Elena Ceaușescu a adus și aduce o 
contribuție de seamă la înfăptuirea 
politicii partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, de dezvoltare accelerată a eco
nomiei, științei și culturii, de făurire 
a unei vieți tot mai bune pentru în
tregul nostru popor, de ridicare a 
României pe trepte tot mai înalte ale 
civilizației socialiste. Tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a afirmat, totodată, ca 
participantă activă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe a parti
dului, politică consecvent îndreptată 
spre dezvoltarea relațiilor României 
cu toate țările socialiste, cu țările tn 
curs de dezvoltare, cu toate statele,
(Continuare în pag. a IV-a) 

cidelor de mare eficientă, compatibile 
cu cerințele menținerii calității me
diului înconjurător si spre dezvol
tarea chimiei fine : totodată, chimia 
va da soluții pentru valorificarea 
unor însemnate resurse minerale ale 
tării, cu conținuturi utile sărace. în 
industria extractivă se abordează noi 
tehnici, de performantă, pentru ex
ploatarea unor zăcăminte aflate în 
condiții geologice grele, pentru creș
terea factorului final de recuperare 
a țițeiului si altele. Metalurgia se an
gajează in producerea unor mate
riale destinate unor utilizări de ma
ximă exigentă, ca aliajele destinate 
energeticii nucleare sau produsele 
refractare speciale pe bază de oxizi 
puri. în domeniul construcției de 
mașini se trece la extinderea pe sca
ră largă a tehnologiilor neconvențio- 
na’e de prelucrare, la crearea unor 
noi familii de motoare și grupe de 
masini-unelte automate. în fizică se 
urmărește elaborarea unor noi ma
teriale cu proprietăți deosebite, pre
cum si aprofundarea fizicii ionilor 
grei. Importante eforturi vor fi con
sacrate in anii următori introducerii 
în tara noastră a energeticii nuclea
re. căutării de noi surse de energie 
si gospodăririi mai bune a acesteia, 
recuperării resurselor secundare din 
industrie. Soluții competitive se ur
măresc și în domeniul informaticii, 
cum sint cele referitoare la introdu
cerea sistemelor de conducere opti
mală a proceselor tehnologice cu 
ajutorul minicalculatoarelor. transmi
terea informației pe purtătoare opti-
(Continuare in pag. a IV-a)
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Organizarea muncii și conlucrarea 
constructor - beneficiar -furnizor

ȘANTIERUL PLATFORMEI SIDERURGICE DIN CĂLAN

Totul pentru o înaltă 
productivitate

Interlocutor: 
ing. Gheorghe LAZĂR, 

inginer-șef coordonator 
pe platforma siderurgică din Călan

— Ce înseamnă anul 1979 pentru 
colectivul de constructori și montori 
de pe acest important șantier al si
derurgiei ?

— Pe platforma siderurgică din 
Călan urmează să intre in funcțiune, 
în cursul acestui an, o serie de ca
pacități de producție importante : 
primul furnal de 1000 mc, o fabrică 
de aglomerare, prima baterie din ca
drul uzinei cocsochlmice, o gospodă
rie de materii prime.

— In anul trecut v-ați confruntat 
cu o serie de greutăți care au culmi
nat cu nerealizarea planului. Pentru 
acest an, concret ce măsuri ați între
prins in vederea realizării întocmai 
a mobilizatoarelor sarcini ce vă 
revin ?

— Pentru rezolvarea multiplelor 
probleme cu care sîntem' confruntați 
pe șantiere — asigurarea forței 
de muncă necesare, aprovizionarea 
corespunzătoare cu materiale de 
construcții și livrarea cu punctuali
tate a utilajelor tehnologice — s-a 
acționat din timp, stabllindu-se mă
suri concrete și răspunderi pentru 
fiecare factor în parte. Desigur, este 
vorba de o gamă largă de măsuri a 
căror caracteristică esențială constă 
în programarea, organizarea și des
fășurarea rațională a lucrărilor. în- 
tr-adevăr, atingerea unor ritmuri 
înalte de construcții și montaj teh
nologic, în concordanță cu graficele 
coordonatoare de execuție, implică, 
în permanență, o mare elasticitate în 
decizie și acțiune, adaptarea cu ope
rativitate la realitățile concrete de 
pe șantier, promovarea stăruitoare a 
unor tehnologii rapide și eficiente de 
execuție. Or, primii chemați să de
clanșeze acest amplu proces de ridi
care la cote noi a activității de con- 
strucții-montaj, să acționeze pentru 
întronarea unor metode moderne, su
perioare de organizare a lucrărilor, 
sînt conducătorii de echipă, de lot și 
de șantier. în acest sens, conducerile 
șantierelor de pe platformă au sta
bilit sarcini concrete pentru fiecare 
cadru tehnic, în vederea introducerii

întreprinderea „Semănătoarea". O deviză formulată din primele zile, din primele ore ale anului: „Acum, bun la noi 
izbutit pină in prezent"

înseamnă mai bun decit orice am
Foto : S. Cristian

Ne dezbrăcăm cu plăcere 
de gerul de-afară, pornit de 
cu noapte să bată străzile. 
La fel ca noi, toți cei cobo- 
riți din tramvaiul acum 
pornit din stație, cu luminile 
stinse, fără pasageri. CapuJ 
de linie se află mai încolo, 
dar rostul drumurilor sale de 
dimineață se Încheie, ca de 
obicei, la poarta fabricii. Pes
te Dîmbovița, puntea, inghe- 
țată și ea, ascultă pașii nu- 
mărind secundele. Unu-doi. 
Unu-doi. Frazele înnădite in 
tramvai se frâng brusc sub 
sărutul gerului. Aici, în ca
bina de la intrare, un tunel 
de binevenită căldură, privi
rea se redezmorțește, desco
peră chipuri, adună subit cu
vintele : „La mulți ani. Pe
tre !“, „La mulți ani I", „La 
mulți ani, Mihai !“. Pină aici, 
pină la ceasul fixat în pere
tele cabinei, merg, ca de obi
cei, împreună. Dincolo de 
pragul ușii, ascultind îndem
nul unui dispecer nevăzut, 
șuvoiul compact se va diviza 
mai întii în două, apoi in 
patru și mai apoi în nu știu 
cite alte grupuri.

Oricât de departe și ori- 
cît de ocolit ar fi drumul 
spre strung, spre cubilou, 
spre banda de montaj, spre 
planșetă, spre ateliere și la
boratoare, drumul acesta 
trece obligatoriu pentru toți, 
și pentru muncitor, și pentru 
director, prin două puncte la 
intrarea în fabrică, menite să 
fixeze două puncte de reper, 
doi poli de importanță aparte 
in fluxul preocupărilor de fie
care zi. Unul — acest ceas 
care străjuiește intrarea, cea
sul din cabina de control, pus 
să măsoare in compasul se
cundelor timpul faptelor. O 
dată în plus, acum, in pri
mele ore de muncă ale nou
lui an de muncă, anul patru 
al cincinalului, tic-tacul 
sprinten de la intrare chea
mă pe fiecare să-și potri
vească mersul și gesturile și 

unor scheme optime de organizare a 
muncii, folosirii mai eficiente a ma
terialelor, adoptării unor soluții con
structive imbunătățite menite să de
termine creșterea accentuată a pro
ductivității muncii. Bunăoară, încă 
din ultimele zile ale lui 1978, am ac
ționat pentru folosirea pe scară largă 
a elementelor prefabricate la execu
tarea stațiilor și galeriilor de trans- 
bordare la gospodăriile de materii 
prime și aglomerare. Ca urmare, vom 
realiza direct pe șantier elementele 
de instalații aferente rețelelor termo- 
energetice și vom extinde folosirea 
cofrajelor tipizate și proiectate în 
mod special pentru executarea struc
turilor din beton armat monolit. în 
altă ordine de idei, la toate punctele

ȘANTIERUL COMBINATULUI PENTRU CONSTRUCȚII 

DE MAȘINI DIN BISTRIȚA

Ritm susținut 
în schimburi prelungite

Interlocutor:
ing. Gheorghe BEȘA, 

director general 
al grupului de șantiere Bistrița

— Cu toate că trustul nostru a în
cheiat anul 1978 cu un bilanț rodnic 
— volumul de lucrări realizat fiind 
dublu comparativ cu 1977 și de cinci 
ori mai mare decît cel din anul de 
început al cincinalului — se poate 
afirma cu certitudine că 1979 este, 
de fapt, anul de virf în activitatea 
noastră. Primul și cel mai important 
argument este oferit de numărul 
mare de puneri în funcțiune prevă
zute — peste 50 — dintre care se de
tașează, prin complexitate, cele de 
pe șantierul marelui Combinat pen
tru construcții de mașini din Bistrița. 
Iese limpede în evidență faptul că. in 
acest an, urmează să finalizăm activi
tatea începută în anii anteriori la nu

gindul si ambițiile pe mă
sura greutății pe care o do
rim, pe care ne-o dorim cu 
toții s-o dăm orelor, minute
lor. prinse in fila acestui ca
lendar. Pentru ca, doar câțiva 
metri mai încolo, să te pri
vească prin alburiul dimineții 
celălalt semn de exclamare, 
termenul de referință a tot 
ce înseamnă ambiție și pro
iect de acum încolo. Alături, 
cele mai recente mașini ieșite

toamnă de la Zagreb din 
1978 de a decerna Medalia 
de aur combinei „Gloria" CP 
12. Celălalt, cu același verb 
expresiv, precizează decizia 
altui juriu, cel de la Tîrgul 
internațional din Brno, de a 
atribui tot medalia de aur 
combinei de pantă „Gloria" 
CP 12, fabricată tot la „Se
mănătoarea".

Ceva mă face să cred că 
pașii spre locurile de muncă

peste hotare, existente în no
menclatorul anului trecut. 
Ambițiile noastre se leagă și 
de asigurarea la un nivel de 
competitivitate corespunzător 
a mașinilor aflate în faza de 
prototip. Ele sint combina de 
mare capacitate C 14 și 
C 12 M, variantă moderni
zată, cu parametri superiori 
combinei clasice".

Gîndul ne aleargă din nou 
la aeel „aur" al anului 1978

anului sînt scoase la lumină 
observațiile înregistrate de-a 
lungul unui sezon întreg, in 
țară și dincolo de hotarele 
țării. Se vor stabili, cu ope
rativitate, măsurile ce vor 
sta in atenția tuturor celor 
aflați pe fluxul de concepție 
și fabricație. Punctul de apli
cație, ni se spune, zona de 
maxim interes o reprezintă 
tehnologiile de fabricație, 
perfecționarea lor. Noul este

Fapte din care se împletesc 
cununi de premiant

La început de an la întreprinderea „Semănătoarea44 București

în lume sub firma „Semă
nătoarea" și reîntoarse „la 
bază" sub greutatea cununii 
de premiant. Ultimele creații, 
spuneam, gindindu-ne la ceea 
ce anul recent încheiat a 
adăugat la zestrea unui co
lectiv bine știut pentru pri
ceperea de a face, pentru or
goliul de a ști să facă.

Anul trecut, prin urmare, 
a știut și a făcut, pe lingă 
lucrurile de tradiție, două 
lucruri de excepție. Ele se 
numesc combina de recoltat 
pe terenuri în pantă CP 12 
și mașina de adunat și căpi- 
țat de 6 tone — MAC 6. Că 
exact așa stă situația ne-am 
convins văzînd cu ochii noș
tri nu numai mașinile puse 
la treabă, ci și certificatele 
de atestare scrise cu litere 
admirative. Unul ne comu
nică hotărîrea comisiei pen
tru evaluarea calității! pro
duselor expuse la Tîrgul de

risipite în vastitatea uzinei 
întîrzie voit în vecinătatea 
acestor coloane ce flanchea
ză intrarea în noul an de 
activitate.

„Cine nu știe, bunul gospo
dar își face iarna car și vara 
sanie ■— intră în discuție, 
provocat de gîndurile noas
tre, Dumitru Stan, secreta
rul comitetului de partid. 
Noi am înțeles că trebuie 
să facem tot timpul anului 
semănători bune. Acum, bun 
la noi înseamnă mai bun 
decît orice am izbutit pină în 
prezent".

Ce am izbutit pină în 
prezent, știm.

Iar de acum încolo ?
„Anul în care abia am pă

șit, anul de producție 1979, 
a început mai de mult, își 
continuă explicațiile Dumitru 
Stan. Vom continua să fa
bricăm mașinile complexe cu
noscute bine acum în țară și

trecut din faptul concret în 
rama simbolului. „Așa am 
dori să fie privită de fiecare 
dată orice recunoaștere a 
muncii noastre : ca un în
demn spre performanță" sub
liniază ing. Irina Cruceanu. 
„în fond, dacă am reușit să 
obținem de două ori medalia 
de aur în 1978, ce ne-ar îm
piedica să reușim același lu
cru și în acest an ? Dincolo 
de valoarea, dacă vreți, me
taforică a acestei afirmații 
stă credința noastră că anul 
1979 poate și trebuie să fie 
o perioadă de virf in efortul 
pentru calitate".

Bătălia pentru calitate a 
început, la rîndu-i, cu mult 
timp in urmă. Iată, pe or
dinea de zi a biroului de par
tid se află înscrisă analiza 
felului cum s-au comportat 
pe teren, anul trecut, mași
nile cu marca „Semănătoa
rea". Din primele ore ale

asigurat prin permanenta îm
prospătare a noului din sfera 
gindirii, a acțiunii imediate. 
Deci : tehnologiile. Deci : 
utilajele, insemnînd autouti- 
lare. Deci : oamenii, insem- 
nind pregătire superioară, 
perfecționare profesională 
permanentă.

Secția „Sculărie". Unul 
din locurile în care mersul 
acelor de ceasornic ale în
ceputului de an se aude ca 
in întreaga uzină, punînd în
trebări. Cit faceți azi ? Dar 
mîine ?

„Avem un program foarte 
încărcat de autoutilări, fără 
de care ar fi greu să ajun
gem acolo unde ne-am pro
pus să ajungem. Trebuie să 
terminăm în acest prim tri
mestru întreaga producție de 
S.D.V.-uri necesare fabrica
ției de serie a combinelor 
C 12 M și C 14. Sarcinile 
uzinei tint sarcinile secțiilor.

de lucru-cheie — la furnale, fabrica 
de aglomerare ș.a. — activitatea este 
organizată in schimburi prelungite.

— Care este răspunsul furnizorilor 
de utilaje la această amplă mobili
zare de forțe pe șantier, în .vederea 
respectării termenelor de punere in 
funcțiune ?

— Deși am discutat și în cadrul 
comandamentelor lunare, și la sfîrși- 
tul anului trecut, problema asigurării 
de către toți furnizorii a utilajelor 
contractate, facem prin intermediul 
„Scânteii" un apel tovărășesc către 
Centrala produselor refractare Bra
șov — pentru a ne asigura în timp 
cît mai scurt materialele refractare 
pentru zidăria cauperelor și furna
lelor, și cărămizile semiacide pentru 
bateria nr. 1 de cocs, întreprinderea 
„23 August" București — pentru a 
ne livra cît mai curind conductele de 
aer cald și inelare, șuberele. și clape- 
tele pentru furnale, I.E.T.A. Alexan
dria — pentru a ne expedia tablouri
le de aparataj electric. Totodată, 
Grupului de șantiere Vulcan — Bucu
rești îi solicităm un efort mai mare 
în impulsionarea activității de. mon
tare a cazanelor și a părților termo- 
energetice la C.T.E. nr. 3.

meroase capacități, să susținem „în 
lanț" adevărate examene ale price
perii și puterii noastre de acțiune.

— Nu este greu de presupus care va 
fi preocuparea prioritară — respec
tarea riguroasă a termenelor de in
trare în producție...

— ...Și devansarea lor. I^i ora ac
tuală s-au și conturat primele capa
cități care vor produce mai devreme. 
Este vorba de o nouă capacitate la 
secția de armături industriale din oțel, 
unde stadiul lucrărilor ne dă garan
ția că vom realiza, în final, un ciștig 
de timp de cel puțin trei luni și de 
fabrica de cabluri — la care intra
rea în funcțiune va avea loc cu 30 de 
zile mai devreme. Nu doresc să afi
șez un optimism exagerat, dar am 
convingerea că buna pregătire a lu
crărilor din acest an, punctul nostru 
„forte", ne va permite ca și la alte 
capacități să atingem ritmuri de lu
cru înalte, în continuă creștere și să

scurtăm considerabil duratele de exe
cuție stabilite.

— In ce constă pregătirea lucrări
lor la care v-ați referit ?

— Pe de o parte, in crearea tutu
ror condițiilor pentru desfășurarea 
normală a lucrărilor pe timpul iernii, 
încă din toamnă au fost stabilite 
obiectivele de bază la care va con
tinua lucrul în sezonul rece și, co
respunzător acestora, s-au luat mă
suri vizînd aprovizionarea ritmică, în 
flux neîntrerupt, cu materialele ne
cesare, au fost închise spațiile de 
lucru și asigurate sursele de căldură, 
în momentul de față dispunem de 
hale închise la fabrica de cabluri, 
secțiile de acumulatori, de mașini 
textile, utilaje chimice și electrofil- 
tre, unde fronturile de lucru sînt 
asigurate atit sub aspectul dimensiu
nii, cit și al condițiilor de muncă. 
Stațiile de betoane se află în stare 
de funcționare, pregătite să. producă 
în orice condiții. Toate acestea ne 
dau posibilitatea să executăm pe 
timpul iernii un volum însemnat de 
lucrări cu cheltuieli substanțial re
duse. iar pe ansamblul trimestrului I 
cel puțin 20 la sută din sarcinile 
anuale de plan. Pe de altă parte, 
avem în vedere generalizarea lucru
lui în schimbul II cel puțin la ni
velul a 70 la sută din efectivele pri
mului schimb.

— Cum veți acționa ? Este o pro
blemă de interes mai larg, mai ales 
prin faptul că sint o serie de con
structori care consideră că este greu 
de atins un asemenea procent.

— Bineînțeles, cuvîntul hotărîtor îl 
vor avea organizarea minuțioasă a 
tuturor locurilor de muncă, asigura
rea fronturilor și utilajelor de con
strucții, aprovizionarea Ia timp cu 
materiale și precizarea pentru fiecare 
muncitor a sarcinilor ce-i revin. De 
mare folos este acțiunea, aflată in 
curs de finalizare, urmărind mecani
zarea completă a lucrărilor de be
toane. finisaj, pardoseli și săpături 
in spații limitate.

ȘANTIERELE TRUSTULUI DE MONTAJ 

PENTRU UTILAJ CHIMIC BUCUREȘTI 

în centrul atenției: 
tehnologiile noi

Interlocutor:
ing. Panait IONESCU,

director tehnic
— Sarcinile trustului dumneavoas

tră sint legate, în primul rînd, de fi
nalizarea in bune condifii a investi
țiilor din industria chimică, unde, ală
turi de o serie de rezultate remarca
bile, au fost înregistrate, in anul tre
cut, și nedorite restanțe. Cum veți 
acționa pentru înlăturarea energică și 
definitivă a greutăților intimpinate 
pe unele din aceste șantiere ?

— în primul rînd, prin întărirea 
conlucrării cu constructorii și furni
zorii de utilaje, pe care o consider 
ca fiind factorul hotărîtor în îmbună
tățirea radicală a execuției lucrărilor 
pe toate șantierele. Astfel, pe un im
portant număr de șantiere, am sta
bilit, împreună cu constructorii, pro
grame de asigurare a fronturilor de 
montaj, cu termene și răspunderi 
precise, punînd accentul pe stricta 
sincronizare a eforturilor noastre co
mune. Totodată, au fost inventariate 
utilajele în stoc și întocmite grafice 
mobilizatoare de montaj, detaliate pe 
fiecare obiect și utilaj în parte, con- 
centrîndu-ne cu prioritate atenția 
asupra marilor obiective, hotărîtoare 
pentru economia națională, precum și 
asupra capacităților cu termene apro
piate de intrare in producție și la care 
utilajele tehnologice sint asigurate. 
Este vorba, îndeosebi, de șantierele 
Combinatului petrochimic Teleajen, 
întreprinderii „Azur" din Timișoara, 

.Uzinei de mase plastice din Drăgă- 
șăni, Uzinei de fire poliesterice din 
Câmpulung, unde stă pe ddplin în pu
terile noastre să determinăm o îmbu
nătățire substanțială a evoluției lu
crărilor. încadrarea cu strictețe in 
graficele de execuție.

într-o mare măsură insă, eforturile 
noastre vor fi condiționate strict de 
livrarea cu punctualitate a tuturor 
utilajelor contractate, deoarece prac
tica a demonstrat că întîrzierile sem
nalate in acest domeniu constituie 
întotdeauna o sursă de mari greu
tăți.

— Ce măsuri au fost adoptate pen
tru eliminarea acestor dificultăți 7

— Pe primul plan, menționez ela
borarea în comun cu beneficiarii și 
producătorii de utilaje a unor pro
grame de livrări pentru fiecare șan
tier și fiecare utilaj, acordîndu-se 
maximă atenție expedierii pe șan
tiere a utilajelor in succesiunea fi
rească a lucrărilor de montaj. Tot
odată. s-a stabilit un contact direct 
și permanent cu toți furnizorii, co
lective de specialiști din unitățile be
neficiare aflîndu-se la fața locului, 
în uzine, unde urmăresc execuția fie
cărui utilaj în parte. Aceasta, pentru 
că o mare parte din stocurile de 
pe șantiere sint rezultatul direct al 
livrărilor efectuate în altă ordine de
cît cea impusă de procesul tehnolo
gic, al utilajelor primite cu defec

ale atelierelor, sarcinile oa
menilor. Oriunde te-ai afla 
in acest angrenaj e necesar 
să-ți pui problema : am fă
cut tot ce puteam noi face

Ne vorbește Tudor Bălan. 
ajustor modeller, vicepre
ședinte al consiliului oame
nilor muncii. Ne vorbește in 
calitate de muncitor, in cali
tate de conducător.

„Noi, la „Sculărie", vrem 
să scoatem in acest an pe a- 
celeași spații o producție 
mult mai mare. Oamenii din 
secție și-au pus mintea la 
contribuție și au propus. Sînt 
25 de obiective care s-au 
născut din această dorință 
de a spori productivitatea 
doar prin organizarea mai 
bună a producției. Noi le-am 
studiat, ne-am angajat să le 
și înfăptuim".

Vorbește muncitorul de 
înaltă calificare :

„Eu, unul, am avut anul 
acesta cinci raționalizări. în 
momentul de față am in stu
diu alte două. Și anul este 
înainte..."

Ca lucrurile să nu rămînă 
suspendate, ne atrage aten
ția asupra conexiunii absolut 
necesare :

„Din vară, secția noastră 
trece la săptămina cu pro
gram de lucru redus. Ne 
frămîntăm să asigurăm con
dițiile pe care le presupune 
o asemenea măsură în inte
resul muncii, al vieții noas
tre. Cum, v-am spus cite 
ceva".

într-adevăr, cite ceva. Uzi
na e mare și la fel de mari 
se dovedesc la început de an 
gîndurile și gesturile miilor 
de muncitori de la „Semănă
toarea", ale căror gînduri 
aleargă deja, însoțind com
binele, în întinderea lanuri
lor verii.

Ceasul de la intrare își 
măsoară secundele. încu
rajator.

Neagu UDROIU 

țiuni sau Incomplete. Aceste greutăți 
au fost amplificate și mai mult de 
dificultățile intimpinate la procu
rarea materialelor de montaj pentru 
conducte, atît din țară, cit și din 
import, motiv pentru care numeroase 
lucrări nu au putut fi terminate la 
timp.

Pe lingă programele concrete de 
acțiune vizînd introducerea energică 
a ordinii în livrări, stabilite in co
mun cu furnizorii și beneficiarii de 
investiții, un rol decisiv în elimina
rea acestor dificultăți îl va avea ela
borarea fără întîrziere a unei meto
dologii unitare privind evidența, li
vrarea și montajul utilajelor, care să 
ne permită tuturor să exercităm un 
control permanent asupra acestor lu
crări, să acționăm în orice moment, 
cu maximă eficiență, pentru depăși
rea eventualelor deficiențe. Progra
mul „SIMONT", elaborat de Centrul 
de organizare și cibernetică în con
strucții tocmai în acest scop, continuă 
să rămînă o preocupare aparținând 
în exclusivitate constructorilor și 
montorilor, deoarece nici beneficiarii 
ș.i nici furnizorii nu-1 iau in consi
derație.

— Vă rugăm să vă referiți și la di
recțiile de acțiune pentru promova
rea unor tehnologii moderne de lucru.

— în acest an preconizăm să mon
tăm lunar un volum de utilaj supe
rior celui prevăzut. Pentru reușita 
acestor eforturi vom urmări promo
varea unor tehnologii de lucru avan
sate. Un singur exemplu : pentru asi
gurarea continuității lucrului pe 
timpul iernii, am organizat pe șantie
re ateliere speciale în care sînt pre
fabricate conductele pentru instalații, 
eliminîndu-se un mare volum _ de 
efort, asigurîndu-se o productivitate 
considerabil sporită și calitatea irepro
șabilă a acestor lucrări.

Ancheta realizatâ de 
C. ANTONESCU 
Gh. CRIȘAN 
S. CERBUSprijinul începe să dea roade 

într-o tînără întreprindere din Rîmnicu Sărat

RITM ÎNALT
Șl EFICIENȚĂ

(Urmare din pag. I) 
de rezistență ușoare, ieftine, moder
ne reprezintă numai unul dintre 
exemplele care oglindesc marile po
sibilități existente in acest domeniu. 
De altfel, specialiștii din proiectare 
și execuție sint unanim de acord că 
principala concluzie ce se desprin
de in urma eforturilor depuse In 
această direcție este de a da acestei 
acțiuni un caracter permanent.

2. Respectarea riguroasa 
și devansarea termenelor 
de punere în funcțiune la 
toate capacitățile planifi
cate constituie, fără a diminua im
portanța deosebită a laturilor de efi
ciență. obiectivul fundamental al ac
tivității factorilor din acest domeniu. 
Direcția primordială care trebuie ur
mărită cu insistență în acest scop, 
pe fiecare șantier, constă in crește
rea neîntreruptă a ritmului lucrărilor.

Din această perspectivă, primul 
trimestru se detașează ca o perioadă 
de eforturi susținute și bine corelate 
pentru îndeplinirea ritmică a preve
derilor fizice și valorice de plan, prin 
realizarea a cei puțin 25 la sută din 
planul anual și devansarea termene
lor de dare în exploatare, a investi
țiilor planificate in celelalte trimes
tre, deoarece și în acest an se men
ține o eșalonare neechilibrată a sar
cinilor de punere in funcțiune. Dar 
o intensă activitate în primul tri
mestru pe șantiere impune asigura
rea tuturor condițiilor pentru des
fășurarea normală a lucrărilor pe 
timp friguros. Deși într-o mare mă
sură aceste pregătiri au fost efectua
te. sondajele noastre arată că 
în destule cazuri se consemnează 
serioase rămâneri in urmă. Iată 
motivul pentru care o atenție prio
ritară reclamă acum rezolvarea 
integrală a problemelor legate de a- 
provizionarea tehnico-materială, sta
bilirea obiectivelor de bază la care 
se va lucra pe timpul iernii, defini
tivarea regimului termic necesar, 
crearea condițiilor de cazare și 
transport ale muncitorilor ș.a.

Rezultatele de pină acum dovedesc 
că, pretutindeni, atît pe șantiere, cît 
și in unitățile producătoare de uti
laje tehnologice și de materiale de 
construcții, se poate realiza mai 
mult și mai bine, dacă munca este 
bine organizată, dacă este folosit din 
plin întregul potențial tehnic și 
uman existent. Realizarea ritmică a 
lucrărilor pe șantiere, potrivit grafi
celor stabilite, presupune însă apli
carea cu operativitate a unor pro
grame complexe de măsuri tehni- 
co-organizatorice și politico-educa
tive, vizind stabilirea unor programe 
precise de lucru, realiste și judicios 
eșalonate, întărirea ordinii si disci
plinei in muncă, sporirea răspunderii 
fată de folosirea cu randament de
plin a timpului de lucru al oame
nilor și utilajelor de execuție.

Militind. cu fermitate pentru întă
rirea responsabilității, ordinii si 
disciplinei in muncă pe șantiere, 
subordonîndu-și in întregime acti
vitatea intensificării ritmului de 
lucru, organizațiile de partid sînt 
chemate să devină adevărate coman
damente de conducere operativă • 
activității pe frontul investițiilor, să 
manifeste o maximă receptiyitate și 
solicitudine fată de orice soluție și 
propunere menite să contribuie la în
deplinirea sarcinii majore stabilite del 
partid in domeniul investițiilor — 
respectarea riguroasă a graficelor de 
punere in funcțiune a noilor capaci
tăți de producție, astfel ca societatea 
noastră să beneficieze din plin de 
efortul de investiții pe care-1 face 
pentru accelerarea progresului econo- 
mico-social al țării.

recruta decît un număr extrem de 
redus de cadre cu pregătire medie 
si superioară, conform hotăririlor 
luate de Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini si centrala in
dustrială, este in curs de desfășu
rare o acțiune de recrutare de 
personal cu studii superioare, local
nici din Rimnicu Sărat sau din 
zonă, dar care lucrează in prezent 
in alte localități. Au fost identifi
cate 17 cadre cu studii superioare, 
care urmează să fie atrase în noua 
întreprindere. Pentru aceasta, con
ducerea ministerului a hotărit să 
acorde transferul în interesul servi
ciului tuturor celor care, fiind in
tr-o altă unitate a ministerului, 
doresc să se transfere la Întreprin
derea din Rimnicu Sărat. Totodată, 
în analiza ce a avut loc la' Comi
tetul județean Buzău al Partidului 
Comunist Român s-au asigurat de 
către organele județene locuințe 
pentru cadrele ce se voi- transfera 
la unitatea din Rîmnicu Sărat. 1

în articolul intitulat „O fabrică 
tânără își caută destinul si... bene
ficiarii". publicat în „Scinteia" nr. 
11241 din anul 1978. semnalam si
tuația necorespunzătoare în privin
ța acoperirii capacităților de pro
ducție la întreprinderea de organe 
de asamblare din Rimnicu Sărat. 
Iată ce rezultă din răspunsul tri
mis redacției în legătură cu acest 
articol de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, sub -sem
nătura tovarășului Alexandru Ne- 
cula, adjunct al ministrului :

„Urmare a celor semnalate în ar
ticolul din ziarul „Scinteia". in ana
lizele efectuate de consiliul oame
nilor muncii din întreprindere, cu 
participarea unor specialiști din 
centrala industrială de resort si Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, au fost stabilite o serie de 
măsuri pentru solutionarea acestor 
probleme principale pentru între
prindere.

Amplasarea întreprinderii în ora
șul Rîmnicu Sărat a rezultat din 
confirmarea dată că pentru un ast
fel de obiectiv se vor asigura ca
drele de producție calificate. S-a 
constatat însă că orașul Rîmnicu 
Sărat, ca si zona adiacentă nu dis
pun de forță de muncă calificată, 
la nivelul estimărilor, ceea ce a 
creat și creează dificultăți pentru 
functionarea întreprinderii.

Un accent deosebit am pus pe 
asigurarea condițiilor necesare rea
lizării planului pe 1979. în acest 
sens s-au stabilit următoarele mă
suri : suplimentarea planului de 
retribuire pentru angajarea munci
torilor necesari, din categoriile 
3—4—5. specializați pentru prelu
crări mecanice, sculerie. care pot 
fi atrași la acest obiectiv, asigu- 
rîndu-se în prezent angajarea a 30 
de cadre calificate ; organizarea 
școlarizării a 235 cadre muncito
rești. din care 160 cu scoatere din 
producție, iar 75 fără scoatere din 
producție. Școlarizarea cu scoatere 
din producție se va realiza la în
treprinderile „Electroaparataj"— 
București si cea de aparataj elec
tric de instalații Titu. unități cu 
experiență si cadre muncitorești 
bine calificate în meseriile respec
tive. De asemenea. în cursul anului 
1979 vor fi încadrați in intreprin- 
dere absolvenți ai scolii profesio
nale — 72 în luna februarie 1979 și 
72 in luna iunie 1979. calificați in 
prelucrări mecanice.

Insuficiența personalului munci
toresc calificat conduce si la încăr
carea necorespunzătoare a utilaje
lor. neputind trece la functionarea 
acestora în 3 schimburi, asa cum 
este prevăzut. Pentru activitatea 
tehnico-economică a întreprinderii, 
întrucît pe plan local nu s-au putut

în ceea ce privește finalizarea 
lucrărilor pentru atelierul de pre
gătire a materiilor prime, semna
lată si in articolul publicat în zia
rul „Scinteia". au fost luate de be
neficiar si centrală măsuri care să 
asigure rezolvarea în timp scurt a 
acestora.

Pentru asigurarea sculelor din 
carburi dure, necesare mașinilor 
de bătut capul de șurub, se întîm- 
pină dificultăți. întrucît in prezent 
nu se execută în tară astfel de 
SDV-uri pentru dimensiunile de 
șuruburi din programul de fabri
cație al întreprinderii, iar la Rîm
nicu Sărat pe lingă lipsa de mun
citori calificați în sculerie a devenit 
acută lipsa unor utilaje specifice 
(mașina de honuit. cuptor de tra
tare — presinterizare sinterizare), 
care nu au fost cuprinse în docu
mentația investiției. Pentru aceste 
utilaje, care nu se pot procura de
cît din import, s-a solicitat acordul 
C.S.P. ca achiziționarea să se facă 
în limita plafonului valutar aprobat 
pentru investiția întreprinderii.

Apreciind sprijinul ziarului .,Scin
teia". vă asigurăm de faptul că Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini si C.I.E.T.A. vor urmări 
îndeaproape îmbunătățirea activi
tății de producție si investiții a 
tinărului colectiv de la întreprin
derea din Rm. Sărat, pentru ca. in 
cel mai scurt timp, pe măsura ma
turizării profesionale a oamenilor, 
ridicării conștiinței muncitorești a 
tuturor, conlucrării cu factorii de 
conducere si decizie din județul 
Buzău, această întreprindere să ob
țină realizări economice tot mal 
bune în 1979 și în actualul cin
cinal".
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LA ANIVERSAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

„Româncă dîrză a acestor plaiuri, 
Azi țara-ntreagă vă sărbătorește"
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Din satele și orașele țării, de pe plaiurile eternei Miorițe, tn 
versuri izvorîte din adîncul inimii lor simple și calde, rapsozii 
populari adresează tovarășei Elena Ceaușescu, potrivit datinei stră
moșești, urări de viață lungă, sănătate, putere de muncă spre bi
nele patriei noastre socialiste. Expresii emoționante ale sufletului 
mare și generos al poporului, în asemenea cintece — înmănuncheate 
în culegerea de stihuri ale rapsozilor populari oferită de Consiliul 
Național al Femeilor — răsună puternic sărbătoreasca bătaie 
inimă a patriei pentru fiii săi cei mai iubiți.

Cind împliniți frumoșii ani de viață, 
Poporu-ntreg, cu dragoste fierbinte, 
Azi, pentru anii ce vă stau in față 
Vă spune : fericire și-nainte !

Ați însoțit mereu conducătorul 
în drumuri lungi, pentru progres și pace, 
V-a însoțit cu gîna curat poporul,' 
Convins că toate bune le veți face.

Savantă și de țară iubitoare, 
Cu sfaturi pentru pace și lumină, 
întîmpinați această-aniversare 
Cu inima de fericire plină,

Văzînd cum se transformă și-nflorește
O țară ce-o visați odinioară,
Văzînd cum rodul muncii noastre crește, 
Văzînd atîta fericire-n țară.

Din plaiul Mioriței mult cîntate, 
Romani, maghiari, cu totii jnfrățiți. 
Noi vă trimitem multă sănătate, 
Ani mulți și fericiți să ne trăiți !

Ghiță BACIU
țâran, întorsura Buzăului, |udețul Covasna

Corole de iubire
Corole de iubire, inimile noastre, 
la soarele patriei trăiesc, se deschid, 
pe-acest cîmp de flori roșii, galbene, albastre, 
numit plai românesc și numit partid.
Sinceri și simpli, venim cu românească urare, 
rostită clar, din inimă, de muncitori și de țărani 
Să ne trăiți, tovarășă Elena Ceausescu, 
Lingă cîrmaciul țării, la mulți ani !

Să înfloriți, la stema României, 
cunună grea de spice să ne fiți, 
independenți si liberi și in pace, 
să fim prin am-mulțime, fericiți ! 
Poporul și partidul să vă fie, 
cea mai înaltă-a vieții bucurie !

spice 
liberi și în pace,

Petru HRENCIUC
maistru sticlar la „Electrofar"-București

Mulți ani!
Din satul meu cu flori pe ramuri In a istoriei legendă 
Din Vîlcea mea plină de dor, 
Primiți urări de sănătate, 
Ca să trăiți pentru popor.

Și vă urăm in graiul nostru 
Ce-I moștenim de la strămoși, 
Mulți ani, Elena Ceaușescu, 
Bogați și tineri și frumoși !

Și vă aduc urări de bine 
Prin tot ce-aici ne construim, 
Că dragul de-a munci ne vine 
De la aceia ce-i iubim !

de

Mereu să fii plină de soare, 
Cu inima să fii prezentă 
Și-n seva florilor din zare.

Și stînd de veghe lingă pomul 
Cel plin de roade aurii, 
Servind și țara și pe omul 
Frumoasei noastre Românii.

Și-ți mai urăm ca viitorul, 
în cîntul trilului de nai 
Să fie dulce ca izvorul 
Luminii soarelui de mai !

Gheorghița MALEANU
țărancă, comuna Bărbătești, județul Vîlcea
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Pictură de Sabin Bălașa Portret de lulia Oniță

INAL TĂ PREȚUIRE A CONTRIBUȚIEI LA PROGRESUL ȘTIINȚE

Titluri științifice conferite tovarășei Eleno Ceaușescu
Doctor Inginer în chimie — In

stitutul politehnic București.
Membru al Academiei Republicii 

Socialiste România.
Membru activ al Academiei de 

Științe din New York — S.U.A.
Membru corespondent al Aca

demiei din Atena — Grecia.
Membru asociat al Institutului 

Egiptului — Republica Arabă Egipt.
Membru de maximă calificare 

(Fellow) al Institutului regal de 
chimie — Marea Britanle.

Doctor Honoris Causa al Univer
sității din Buenos Aires — Argen
tina'.

Doctor Honoris Causa al Uni
versității Naționale din Sud, 
Bahia Blanca — Argentina.

Doctor Honoris Causa al Uni
versității Feminine din Manila — 
Filipine.

Doctor Honoris Causa al Uni
versității din Yucatan — Mexic.

Doctor Honoris Causa in științe 
al Universității din Teheran — Iran.

Membru de onoare al Societății 
Internaționale de Chimie Indus
trială — Franța.

Membru de onoare al Institu
tului American al Chimiștilor — 
S.U.A.

Membru de onoare al Colegiului 
Chimiștilor și Inginerilor Chimiști 
din Costa Rica.

Membru de onoare al Consiliului 
Universității Centrale din Ecuador.

Membru de onoare al Institu
tului de Științe Naturale al Univer
sității Centrale din Ecuador.

Membru de onoare al Școlii de 
știință a informaticii a Universității 
Centrale din Ecuador.

Conferirea titlului de Membru de onoare al Academiei de științe 
a statului Illinois — S.U.A.

Membru de onoare al Societății 
de Știință a Polimerilor — Japonia.

Membru de onoare al Societății 
de Chimie din Mexic.

Membru de onoare al Academiei 
de Arte și Științe din Ghana.

Membru de onoare al Academiei 
de stiinte a statului Illinois — 
S.U.A.

Profesor onorific al Universității 
Naționale de Inginerie din Lima — 
Peru.

Profesor onorific al Politehnicii 
Londrei Centraie — Marea Bri
tanie.

Profesor universitar extraordinar 
al Universității Naționale Autonome 
din Mexic.

„Decernarea acestei distincții, prima, de altfel, acordată de 
demia de științe din Illinois unei personalități de peste hotare, r 
Zlntă expresia recunoașterii de către membrii Cont 
cere a contribuției dumneavoastră deosebite la dezi 
științifice în domeniul chimiei. Primiți, stimată doo 
titlul onorific conferit de Academia de științe a s. 
pe o recunoaștere atît a meritelor științei românești, 
zentați, cît și a prestigiului internațional de care țar 
se bucură în prezent, pentru politica sa independentă, 
ția activă la promovarea păcii în lume".

Profesor EMANUEL MERDINGER, repi 
Consiliului de conducere al Academiei a 
statului Illinois — S.U.A.

„Sînteți un distins om de știință, atît prin activitatea o 
cît și prin rolul determinant în orientarea politicii știin 
România. Cunoaștem contribuția importantă adusă..jde-'d'Mh,x<. 
în domeniul chimiei macromoleculare, în special în polimeriza''^ 
prenilor, stabilizarea cauciucului sintetic și copolimerizare, 
care are meritul de a contribui la mai buna înțelegere a mecan' 
proceselor chimice, precum și la o eficiență sporită în ce priveș^ 
losirea chimiei în beneficiul omenirii".

Profesor RICHARD NORMAN, președintele Inst 
lui regal de chimie din Marea Britanie.

„Doresc în mod cu totul deosebit ca, în numele cercetătorilo 
ințifici-femei din Iugoslavia, să salut respectuos pe tovarășa 
Ceaușescu, academician și om de știință binecunoscut, ale căr> 
zultate științifice le urmărim cu mare atenție și le prețuim în cei 
înalt grad".

Prof. dr. RADMILA STOJANOVIC din R.S.F. 
Slavia.

„Meritele științifice ale distinsei doamne Elena Ceaușesc 
bucură de largă apreciere nu numai în patria sa, ci și pe plan inU 
țional. In calitatea sa de director general al Institutului Centre 
Chimie din București, Excelența Sa desfășoară de mai 
timp o activitate cu largă rezonanță. Aș vrea să adaug că, în ca 
planului general de dezvoltare a economiei românești, sectorul chiti, 
înregistrează de mai mult timp ritmuri impresionante/ care vor j 
menținute și în viitor".

JOSE F. HERRAN, decanul Facultății de chimie 
a Universității de stat autonome din Ciudad de 
Mexico

Gravură de Natalia Matei Teodorescu

Omagiu
Româncă dîrză a acestor plaiuri 
Cu străluciri de visuri și de nea 
Azi țara-ntreagă vă sărbătorește 
Ca pe-o aprinsă inimă de stea.

Prin noi, poeții, tot poporul nostru 
Care vă știe somnul nedormit, 
Pentru această Patrie de aur, 
Vă vrea un drum de viață fericit.

Cinstire dreaptă-n românescul grai 
Uzare de lumină și destin.
Vă iese-n cale timpul, din iubire, 
Cu ramuri înflorite de măslin.

Fiți fericită și mulți ani de viață 
Umăr la umăr cu acel ce drept, 
înalță România către piscuri 
Și nu e crivăț să nu-l ia în piept!

Virgil CARIANOPOL
Decernarea titlului de membru (Fellow) al Institutului regal de chimie din Marea Britanie
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„O lucrare științifica de mare valoare 
teoretica și practica a unei femei savant 

de renume mondial"
IA ATENA A APĂRUT TRADUCEREA ÎN IIMRA GREACĂ A VOUUMUUUI ACAD. DR. INC. ELENA CEAUȘESCU - 

„CERCETĂRI ASUPRA SINTEZEI ȘI CARACTERIZĂRII COMPUȘILOR MACROMOLECULARI"
Galați, 1979 Foto ; S. Cristian

. ATENA 5 (Agerpres). — In Edi- 
Ura ..Aimos" din capitala Greciei 

apărut cartea tovarășei academi- 
lan doctor inginer Elena Ceaușescu 
CERCETĂRI ASUPRA SINTEZEI 

CARACTERIZĂRII COMPUȘI- 
)R MACROMOLECULARI".
Tolumul. tipărit initial in limba 
lână, in anul 1974. grupează o 
țe reprezentativă din lucrările 
țercetare științifică si inginerie 
plogică consacrate producerii si 
izei cu mijloace 
țtigare a unei 

varietăți de 
eri și elas- 
ț realizate 
arășa Elena 
țscu in ca- 
valorosului 
r al Insti- 
Central de 
pe care îl 

, înalta 
Știe fun- 
'ă și a- 
a rezul- 
obținute, 
la baza 

unuia 
șai im- 

| ectoare
| 'ustriei
H șimiee

ț ma- 
țe și
unor

HI.NK cf.aușesct: ■

moderne de

emi-

..iicarea

tova- 
fost

ît de cunos- 
IALIA FLE- 
sociatiei fe- 

Grecia, se

trei ani, 
de a-i prezenta 

eaușescu. îndată 
ca membru al 
na, omagiul tu- 
ăintă din Grecia, 

o dublă bucurie : 
. in sfîrsit. înal- 

jtenian primea în 
femeie ; apoi aceea 

demiei era reprezen- 
gios al stiintei româ- 

porului român, prieten 
na al poporului elen, 
le atunci că multe alte 
institute științifice din 
ale lumii o primiseră 

lor. pentru meritele sale 
onale in domeniul cercetări- 

imice. între timp, alte aseme- 
oruri științifice prestigioase 

I.U.A., din Anglia si din alte 
ale lumii i-au recunoscut va- 
t studiilor de specialitate, ono- 
> cu îualtele lor titluri".

Omagiul 
partidului, 

din pag. I)
sebire de orînduire socială, 
soluționarea in deplină 

. iță cu. interesele majore ale 
celor, ăte cauzei păcii, a pro

zelor vitale ale lumii de azi. spre 
.. ^inovarea in viata''internațională a 
unei politici noi, de ințelegere și co
laborare intre toate statele și po
poarele, întemeiată pe principiile 
egalității și respectului reciproc, ale 
asigurării dreptului fiecărui popor de 
a fi stăpin pe destinele sale — poli
tică ce se află la baza prestigiului 
fără precedent de care se bucură 
România in lumea de azi.

După cum este cunoscut. Partidul 
Comunist Român se călăuzește in 
mod constant de considerentul că 
știința constituie factorul primordial 
al progresului contemporan, că socie
tatea socialistă multilateral dezvolta
tă. și comunismul pot fi edificate nu
mai pe baza celor mai înaintate cu- 
rriri ale științei. Această poziție 
rincipială și-a găsit un exponent 
’inarcabil in tovarășa acad. dr. ing. 
ena Ceaușescu, atit prin propriul 
ort la orientarea de ansamblu a 
inței românești, cit și prin vasta 
laborioasa activitate desfășurată 
pasiune și inaltă competentă pe 
mul cercetării propriu-zise, prin 
tribuțiile de seamă in sfera cer- 
ăril chimice — donteniu de virf 
științei contemporane.
Ixpresie a înaltei prețuiri aduse 
inței românești, reprezentanților ei 
lor mai eminenți sînt înaltele ti

tluri științifice acordate acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu de instituții științi
fice cil mare prestigiu pe plan inter
național.

Cu entoționantă forță de convin
gere răsună cuvintele prin care tova
rășa. Elena Ceaușescu a dat. glas - 
voinței de neclintit a partidului, a 
poporului nostru de a pune toate 
marile cuceriri dobindite pe tărimul 
dezvoltării impetuoase a științei și 
tehnologiei in slujba păcii și pro
gresului social, a chemat pe oamenii 
de știință de pretutindeni, toate na
țiunile să-și unească eforturile spre 
a bara calea transformării roadelor 
cercetării științifice in arme de dis
trugere : „Astăzi, cind revoluția știin
țifică și tehnică a pus la indemina 
omului mijloace moderne de trans-

Referindu-se la importanța lucră
rii. autorul cuvîntului introductiv 
continuă : „Acum mi se oferă din 
nou prilejul de a omagia persona
litatea doamnei Elena Ceaușescu, 
recomandind cercurilor științifice 
elene. în special inginerilor si cer
cetătorilor care lucrează în dome
niul compușilor macromoleculari. 
această carte care sintetizează stu
diile întreprinse de domnia sa in 
cadrul Institutului Central de Chi
mie din București. Valoarea teore-

MAKPOMOPlAKON
ENQLEDN

tică si practică a acestor studii de
vine evidentă pentru orice specia
list care parcurge atent paginile 
acestei cărți. Și eu sint încă o dată 
bucuroasă să reliefez acest fapt, cu 
atît mai mult cu cit știu din vizita 
pe care am întreprins-o in Româ
nia că doamna Elena Ceaușescu 
este adevăratul promotor al trans
punerii noilor teorii și cercetări în 
practica industrială, orientare cu 
adevărat modernă și eficientă în 
condițiile 
de azi.

Apariția 
greacă mai
încă o semnificație majoră. Ea 
demonstrează dorința sinceră si 
adevărată a oamenilor de știință 
din tara noastră de a lărgi si diver
sifica relațiile tradiționale de prie
tenie dintre Grecia si România, 
conlucrarea fructuoasă a Specialiș
tilor 
știm 
rele 
tele
Ceausescu a contribuit mult la ex
tinderea prieteniei eleno-române 
dincolo de hotarele stiintei. ia ceea

economice ale lumii

acestei cărți In limba 
are. după părerea mea.

din cele două țări. Iar noi 
foarte bine că, alături de ma- 
om politic care este președin- 

României, doamna Elena

fierbinte 
al poporului 
formare a naturii în folosul său, se 
impun mai mult ca oricind o conlu
crare tot mai strinsă intre oamenii 
de știință și cultură din toate țările, 
o neîngrădită colaborare și cooperare 
intre națiuni, în scopul punerii tot 
mai depline a marilor cuceriri ale 
geniului uman în serviciul tuturor 
popoarelor, al libertății și bunăstării 
lor".

Îmbinarea calităților proprii patrio
tului înflăcărat, militantului revolu
ționar însuflețit de un profund uma-

început de an sărbătoresc
(Urmare din pag. I)
ce si altele. în științele vieții se va 
trece la aplicarea unor realizări de 
virf ale geneticii si biologiei molecu
lare în medicină, agricultură si zoo
tehnie. Un însemnat efort interdisci- 
plinar va fi dedicat aplicării științei 
si tehnologiei la îmbunătățirea cali
tății vieții, a stării de sănătate a 
populației si la protecția mediului 
înconjurător. De asemenea, o atenție 
sporită va fi acordată valorificării 
rezultatelor dobindite în cercetarea 
matematică. în științele sociale și 
politice si în științele economice.

Rezultatele importante obținute în 
activitatea de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică au contribuit 
la crearea condițiilor favorabile pen
tru intensificarea participării Româ
niei la diviziunea internațională a 
muncii. la creșterea prestigiului 
stiintei românești pe plan interna
țional.

Continuînd valoroasa tradiție a 
unor scoli științifice românești de 
înaltă tinută. contribuțiile academi
cian dr. ing. Elena Ceaușescu se în
scriu cu succes în patrimoniul stiin
tei universale, atrăgînd stima si ad
mirația celor mai largi medii de 
creație tehnico-stiintifică. Afirmîn- 
du-se în conștiința lumii științifice 
internaționale ca un cercetător de 
înaltă specialitate si performantă în 

ce numim o mai bună cunoaștere 
reciprocă a țărilor si popoarelor 
noastre, iar prin aceasta, la afir
marea lor în Balcani, in Europa și 
in întreaga lume.

Cu aceste sentimente de stimă și 
inaltă prețuire o intimpinăm din 
nou printre noi ne academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prin această valoroasă carte a sa, 
care vede lumina tiparului pe pă- 
mintul primitor al Eladei. întîmpi- 

astfel o femeie savant de 

greacă a acestei lucrări, dă o 
apreciere activității tovarășei 
Ceausescu pe tărîmul știin- 
general. si îndeosebi în do-

renume mondial, o prietenă 
nentă a tării noastre".

Cu prilejul apariției cărții, 
rasei Elena Ceaușescu i-au 
adresate mesaje de felicitare de
către Ioana Tsatsos. soția președin
telui Republicii Elene, de academi
cienii Nicolaos C. Louros. Amalia 
Fleming și L. Zervas.

Presa elenă, reflectînd apariția în 
limba 
înaltă 
Elena 
tei în 
meniul chimiei, activitate care se 
bucură de o largă prețuire ne plan 
internațional, subliniază marea va
loare teoretică si practică a stu
diilor cuprinse în acest volum. Ma
terialele dedicate acestei lucrări 
sînt însoțite de portretul tovarășei 
Elena Ceaușescu. în articolul „Car
tea Elenei Ceaușescu în limba grea
că — importantă îmbogățire a 
bibliografiei științifice elene", inse
rat în paginile ziarului „AVGHI", 
se menționează : „în Editura 
„Aimos" a apărut, tradusă în limba 
greacă, cu o prefață semnată de 
Amalia Fleming, prima carte româ

nism socialist cu acelea ale omului 
de știință care iși consacră întreaga 
energie creatoare binelui și fericirii 
popoarelor, într-o lume a păcii și co
laborării, fără arme și fără războaie 
— se află la temelia profundului res
pect și caldei prețuiri de care se 
bucură tovarășa Elena Ceaușescu in 
inima'și conștiința tuturor fiilor pa
triei.

Cu prilejul aniversarii zilei sale de 
naștere, întregul nostru popor adre
sează tovarășei Elena Ceaușescu cele 
mai calde urări de sănătate, viață în
delungată și putere de muncă, spre 
a putea contribui, alături de condu
cătorul iubit al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la înfăptuirea 
mărețelor obiective ale politicii parti
dului de edificare socialistă, de con
tinuă inflorire a scumpei noastre 
patrii.

domeniul chimiei polimerilor, tovară
șa academician Elena Ceaușescu 
aduce, prin opera sa. o confirmare 
deplină a vocației științei de a solu
ționa problertle majore ale omenirii, 
ca asigurarea energiei, materiilor 
prime si materialelor, a creșterii 
calității vieții si mediului încon
jurător. a păcii și colaborării 
materiale și spirituale între popoare. 
Alături de excepționalele sale meri
te. științifice. înalta etică de om de 
știință devotat binelui și bunăstării 
omenirii, pe care o manifestă prin 
întreaga sa activitate, a atras recu
noașterea și prețuirea unor înalte fo
ruri științifice, tehnologice și de in- 
vățămint, concretizate în învestirea 
sa cu peste 20 de prestigioase titluri 
și distincții, iar lucrarea „Cercetări 
în domeniul sintezei și caracterizării 
compușilor macromoleculari", editată 
și în limbile engleză, germană și. re
cent, în limba elenă, s-a afirmat ca 
o carte de largă și prestigioasă refe
rință.

Partidul nostru conferă cooperării 
internaționale în domeniul științei si 
tehnologiei sensuri realiste, majore, 
legate de progresul și bunăstarea tu
turor celor ce participă la aceste con
structive schimburi, subliniind și pu- 
nind în valoare, totodată, vocația 
științei, a slujitorilor ei. de a sprijini 
și impune telurile păcii și înțelegerii 
între popoare. „Avem datoria — arăta

nească de cercetări in domeniul 
stiintei chimiei. Este vorba de o lu
crare valoroasă a distinsului sa
vant român, membru al Academiei 
Române, care este soția președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Elena Ceaușescu este , bine cunos
cută in Grecia. îndeosebi după vi
zita făcută împreună cu președin
tele României la Atena, vizită care 
a inaugurat o nouă etapă ă prie
teniei si colaborării dintre cele 

țări. în 
acestei 

savantul 
Elena

științifice 
Lucrarea 

Elena 
care

două 
cursul 
vizite, 
român
Ceaușescu a fost 
primită la Aca
demia din Atena 
și aleasă membru 
de onoare al 
acesteia. Elena 
Ceaușescu este, 
de asemenea, 
membră a nu
meroase alte in
stituții 
străine, 
tovarășei 
Ceaușescu. 
contribuie Ia îm
bogățirea biblio
grafiei științifice 
elene, extinde le
găturile dintre 
țara noastră și 
Republica Socia
listă România a- 
supra unui nou 
domeniu, acela al 
cercetărilor știin
țifice".

La rîndul său. 
cotidianul „ELEF- 

THEROTYPIA" 
publică o recenzie 
a cărții în care se 
spune, între al
tele :

„Inginer doctor, 
membru al Aca
demiei Republicii 
Socialiste Româ
nia. membru de 
onoare al Acade
miei din Atena 

și a numeroase universități șl
înalte foruri științifice din nu
meroase țări, autoarea cărții,
doamna Elena Ceaușescu. con
centrează in cele 250 de pagini ale 
lucrării sale cercetările și studiile 
făcute în' cadrul Institutului Cen
tral de Chimie din București. Fără 
îndoială, titlurile dobindite pe ca
lea cercetărilor științifice de către 
autoare constituie o recomandare 
și, în același timp, o certificare a 
valorii cărții".

„Un studiu, fie șl rapid al acestei 
cărți, se relevă în articolul publicat 
în ziarul „MAKEDONIA". care apa
re la Salonic, oferă imaginea vas
tului domeniu de cercetare pe care-1 
abordează autoarea. Foarte impor
tant este și faptul că aceste cerce
tări sînt strîns legate de latura 
practică a dezvoltării industriei 
chimice. Iar, după cum este cunos
cut, chimia constituie unul dintre 
cele mai moderne sectoare ale in
dustriei românești, care se dezvoltă 
in ritmuri inalte. 'jDe altfel, acesta 
este și obiectivul nobil pe care-1 ser
vesc cercetările și întreaga activita
te a doamnei Elena Ceaușescu".

tovarășa ACADEMICIAN DR. ING. 
ELENA CEAUȘESCU, cu prilejul 
conferirii titlului de membru al In
stitutului regal de chimie al Marii 
Britanii — să acționăm ca pretutin
deni știința, cuceririle geniului uman 
să servească omului, bunăstării și fe
ricirii sale, să slujească păcii și pro
gresului întregii umanități. Aceasta 
este astăzi cea mai inaltă și cea mai 
nobilă îndatorire și răspundere a oa
menilor de știință de pretutindeni". 
Acum, la începutul anului in care' va 
avea loc Conferința mondială a Na
țiunilor Unite pentru știință și teh
nologie în scopul dezvoltării, care va 
materializa inițiativa înscrisă pe a- 
genda Adunării Generale a O.N.U. 
din 1970 de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. putem 
constata cu satisfacție că aceste ge
neroase idei au pătruns profund in 
conștiința a milioane de oameni, că 
numeroase țări. îndeosebi in curs de 
dezvoltare, studiază cu interes și ad
mirație experiența și tezele României 
asupra construcției econom ico-so- 
ciale.

înscriindu-și glasul în manifestă
rile de profundă stimă și prețuire 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, ale 
oamenilor muncii din întreaga tară, 
ale personalităților științifice' și so- 
cial-politice din străinătate, oamenii 
de știință din tara noastră adresează 
tovarășei Elena Ceaușescu urări de 
multă sănătate, putere de muncă, fe
ricire. alături de iubitul conducător 
al partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de noi și 
strălucite succese în multilaterala ac
tivitate pe care o desfășoară pe tărî
mul științei, al bunăstării și progre
sului general.

Cu acest prilej sărbătoresc, ce ne 
sporește bucuria începutului de an, 
cei peste 150 mii de oameni ai muncii 
care ne desfășurăm activitatea in do
meniul cercetării științifice, dezvoltă
rii tehnologice și introducerii progre
sului tehnic, conștienți de răspunde
rile ce ne revin in procesul de trecere 
la o nouă calitate a muncii în întrea
ga tară, ne angajăm să fim la înălți
mea exigentelor. încrederii și spriji
nului permanent ce ni se acordă, să 
sporim necontenit contribuția creației 
tehnico-științifice naționale la trans
punerea în viață a minunatului Pro
gram al partidului nostru, de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Orașul nou își privește chipul frumos
în oglinda Dunării

Vizitatorului ocazional Galațiul îi 
apare ca un oraș mare și frumos. 
Gălățeanul are despre orașul său o 
altă imagine — de oraș nou. El știe 
că cel mai mare oraș de pe malul 
Dunării a renăscut în anii noștri, pe 
ruinele vechii urbe distruse în mare 
parte de război. Știe, pentru că totul 
s-a petrecut sub ochii lui, că în ulti
mii 30 de ani aici s-au construit peste 
40 000 de apartamente — practic, după 
Capitală, Galațiul este orașul in care 
s-a construit cel mai mult în anii 
Republicii.

O scurtă privire asupra schiței 
de sistematizare arată că orașul 
va cunoaște si în viitor un ritm 
alert de construcție. Dar nu numai 
atît. Orașul își va defini o persona
litate tot mai distinctă și se va privi, 
cu mîndrie, in oglinda albastră a Du
nării. Aceasta este imaginea pe care 
rte-au conturat-o — în cadrul unei 
convorbiri despre Galațiul de azj și 
de miine — arhitectul șef al județu
lui, Costică Bălan, și inginerul Du
mitru Florea, directorul institutului 
județean de proiectare.

Una din sarcinile de primă însem
nătate trasate arhitecților. proiectau- 
ților și constructorilor gălățenj o 
constituie înzestrarea cu edificii mo
derne, blocuri de locuințe și magazine, 
a fiecărei străzi importante. Cu alte 
cuvinte, crearea unor magistrale cu 
arhitectură specifică. Pentru orașul 
celei mai mari „cetăți de foc", cea 
mai importantă arteră s-a stabilit să 
fie strada Brăilei, care captează și 
traficul dinspre București și care 
străbate sau trece pe lîngă trei car
tiere mari — Dunărea. Țiglina si 
Mazepa. întrucît această arteră avea 
numeroase zone ce contrastau ca as
pect și ținută cu edificiile din peri
metrul noilor cartiere, pe care le 
străbătea, s-a trecut la „plombarea", 
acestora cu noi construcții pe două 
mari porțiuni — la intrarea în oraș 
și în zona cartierului Mazepa. De pe 
planșeta proiectanților, schițele s-au 
întrupat în realitate. într-un timp 
scurt, aici s-au ridicat pînă acum 
circa 2 500 apartamente, iar alte peste 
2 000 urmează a fi executate anul

Festivalul național „ClNTAREA ROMÂNIEI"

Scenă generoasă pe care se afirmă plena 
talente din rîndul oamenilor muncii

în 1883 se oficializa înfiin
țarea la Brăila. prin contopi
rea unor numeroase cercuri muzi
cale deja existente din prima jumă
tate a secolului trecut, a societății 
filarmonice „Lyra", la inițiativa 
unor pasionați ai artei sunetelor. Iar 
oamenii aceștia anonimi au reușit să 
dea contur unei idei, să-i mențină 
flacăra și să-i facă și pe alții să se 
încălzească la dogoarea ei. Și nu în- 
tîmplător la Brăila au învățat, într-o 
ambianță muzicală favorabilă, ori au 
fost consacrate pe scena „Lyrei" nume 
de prestigiu mai apoi ale vieții artis
tice românești : George Cavadia, 
Darclee, Ionel Perlea, Gitana D’OImat, 
George Niculescu-Basu. Petre Ștefă- 
nescu-Goangă. Elisabeta Neculce- 
Carțiș. Magda Nicolau, Alexandru 
Enăceanu, Nicu Apostolescu, ca să 
mă opresc numai la aceștia.

Rod al pasiunii pentru muzica 
bună, dovedită de un grup de oa
meni de cele mai diverse profesiuni 
(de la elevi la tehnicieni, maiștri, pro
fesori. medici și pensionari), pasiune 
a cărei flacără a fost stirnită și este 
întreținută de un inimos animator 
cultural, medicul radiolog Nicolae 
Teodorescu, societatea muzicală „Lyra" 
se acordează azi altor tonalități so- 
cial-politice și culturale. în afară de 
activitatea cu profil didactic-muzical 
(in fiecare an numărul claselor de 
pian, vioară, flaut, oboi, violoncel, 
clarinet, canto etc., ca și al elevilor, 
a crescut) și de concertele-lecție de 
popularizare a fenomenului muzical, 
de cultivare a gustului pentru muzica 
bună, societatea filarmonică „Lyra" 
își intensifică în ultimii ani activita
tea concertistică. contactul direct cu 
publicul. La 14 martie 1976 se semna 
actul de naștere a orchestrei simfo
nice de amatori cu primul concert di
rijat de dr. N. Teodorescu. președin
tele societății filarmonice ..Lyra". 
Programul cuprindea lucrări de 
Achim Stoia, J.S. Bach. Beetho
ven.. cu concursul violonistului Mihai 
Constantinescu. artist emerit. Au ur
mat și alte concerte simfonice, pro
gramul cuprinzind piese cu un grad 
înalt de dificultate, pe care le abor
dează. de regulă, orchestrele simfoni
ce profesioniste.

Festivalul național „Cîntarea Româ
niei". cadru atît de fertil pentru 
promovarea talentelor autentice și 
pentru stimularea pasiunii pentru 
frumos, a marcat consacrarea orches
trei simfonice „Lyra". distinsă cu pre
miul I pe tară în cadrul primei edi
ții. Concertul din sala Teatrului dra
matic din Constanta (19 august 1977) 
convingea, cu argumentele valorii, un 
public avizat, că e posibil azi să se 
cinte muzică simfonică la exigențele 
profesionalismului chiar de către oor- 
chestră de amatori. Și aceasta pentru 
că amatorismul nu a fost înțeles ca 
un rabat la calitate, ci ca expresia 
unei pasiuni avizate. în continuă „ca
lificare".

Propunîndu-și o stagiune perma
nentă. societatea muzicală „Lyra" și-a 
asumat cu ambiție și entuziasm o în
drăzneață idee și grea intreprindere. 

acesta. Noua arteră a căpătat în zo
nele respective nu numai personali
tate, ci și funcționalitate : magazinele 
ocupă acum, de pildă, un front stra
dal de circa 1,5 km lungime.

Paralel cu „magistrala nr. 1“ au 
fost începute și alte două artere : „Si
derurgiștilor" și „Silozului". Ele Ur
mează să joace un rol deosebit de 
important în întregirea personalității 
arhitectonice a orașului. Sint artere 
care vor îndeplini funcția de „punte" 
între cunoscutele cartiere Țiglina,

Scurtă incursiune 
în schița 

de sistematizare 
a municipiului Galați

Aeroport și Viaductul, ce leagă ora
șul de combinatul siderurgic.

Alt obiectiv major al schiței de 
sistematizare 11 constituie valorifica
rea, ca zone arhitectonice de însem
nătate, a piețelor pietonale. Impor
tante prefaceri vor cunoaște în acest 
sens și două dintre marile piețe ale 
municipiului : piața Siderurgiștilor, 
situată între cele trei cartiere Ți- 
glina, și piața Magistralei — im
portant nod de circulație către com
binatul siderurgic. De pildă. în piața 
Siderurgiștilor se vor înălța un spi
tal de copii cu 600 paturi, un maga
zin universal cu peste 10 000 mp, o 
casă de cultură a tineretului, două 
licee ș.a.

Anul 1979 marchează o etapă nouă 
în procesul urbanistic al orașului : 
începe sistematizarea zonei portuare. 
Aici, pe strada „13 Iunie", se va ri
dica un ansamblu de construcții ce 
va „mobila" întreaga faleză a Du
nării. Deschiderea orașului spre 
oglinda albastră a fluviului — obiec
tiv important prevăzut în schița de 
sistematizare — se va realiza si prin 
noul ansamblu de edificii ce se va 
construi pe faleză în zona cuprinsă 

pe deplin posibilă însă în condițiile 
de largă afirmare a talentelor promo
vate de Festivalul național „Cîntarea 
României". Numai astfel a fost cu 
putință trecerea la o mare acțiune de 
descoperire a talentelor proaspete, de 
cizelare permanentă și de punere a lor 
în contact cu publicul.

Formație instrumentală organizată 
după criterii strict științifice și artis
tice. orchestra simfonică a societății 
muzicale „Lyra". alcătuită din peste 79

Programe noi 
prezentate de membrii 
societății filarmonice 
din Brăila, laureați 

ai primei ediții

de partide instrumentale (membrii ei 
avind toate virstele și diverse pre
ocupări). s-a înscris în circuitul valo
rilor culturale din Brăila într-o sta
giune permanentă (1977—78).

Concertele simfonice ale „Lyrei" s-au 
bucurat de colaborări de prestigiu, 
„semnate" de violoniștii Ștefan Ruha. 
Mihai Constantinescu. artiști emeriti. 
Daniel Podlovski. Martha Kessler, 
Mihaela Mijea etc., sau de dirijorii 
unor ansambluri simfonice profesio
niste : Ury Schmidt. Silviu Zavulo- 
vici. Gabor Kiss. Cum „Lyra" și-a pro
pus să pună accentul pe muzica ro
mânească, în concertele susținute și 
în proiectele sale repertoriale, s-au 
înscris lucrări simfonice chiar de 
primă audiție (este cazul recitalului 
susținut de pianistul Adrian Tomescu, 
cu lucrări de L. Glodeanu, L. Dandara. 
S. Niculescu. N Brâncuși etc.). N-au 
lipsit, firește, lucrările de referință 
din repertoriul universal : Antonio 
Vivaldi (sărbătorit la sugestia 
IÎNESCO), J.S. Bach, W. A. Mozart,

A apărut: „Era SOCÎalistâ", nr. 1/1979
în deschidere sînt publicate artico

lele: „Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
elogiu spiritului revoluționar, crea
tor. gîndirii teoretice și acțiunii prac
tice militante in slujba socialismului 
și păcii" și „La aniversarea tovarășei 
Elena Ceaușescu : O neobosită activi
tate social-politică și științifică în
chinată înfăptuirii politicii partidului, 
prosperității patriei".

în continuare sint inserate artico
lele : „întărirea prieteniei, colaboră
rii și solidarității cu toate țările so
cialiste" de Vasile Șandru și „Orien
tare fermă spre reducerea consumului 
de materiale și energie" de Iosif 
Tripșa. precum și dezbaterile cu 
tema : „Corelația dintre existența și 
conștiința socială" (I) și „Inegalități 
social-economice în lumea capita

între restaurantul „Pescarul" și Ți- 
glina I.

înnoirea orașului nu se face însă 
numai prin construcții de locuințe. 
Ea este însoțită permanent de nu
meroase dotări social-culturale. 
Astfel. în cartierele Dunărea și Aero
port se vor construi două noi cine
matografe. două mari complexe de 
alimentație publică, noi unități pres
tatoare de servicii. Toate aceste o- 
biective se vor realiza în anii 1979— 
1980. concomitent cu atenția deosebită 
ce se va acorda „orașului vechi", 
prin consolidarea clădirilor valoroase, 
îmbunătățirea fațadelor, execuția de 
plombe etc.

Aportul constructorilor la înăl
țarea Galațiului — ca oraș al unef 
arhitecturi noi si moderne — rp 
rită a fi si el subliniat. Specie 
listii de la Trustul județean de 
construcții si întreprinderea de pre
fabricate din beton au izbutit să 
diversifice modelele de panouri gata 
finisate și, odată cu aceasta, și fini
sajele. Pe strada Brăilei au fost astfel 
executate în întregime fațade de 
prefabricate, deși balcoanele — și ele 
prefabricate — dau impresia că sint 
din... cărămidă. De asemenea, pen- 
itru prima oară, la Galați s-a reușit 
să se rezolve în mod ingenios pro
blema blocurilor de colț — foarte 
numeroase și diverse ca tipuri, 
ceea ce creează un plus de frumuse
țe noilor artere. Mai mult, după cum 
spuneau interlocutorii noștri — nu 
fără o justificată mindrie —, proiec
tele după care au fost realizate noile 
blocuri sînt solicitate și de alte ju
dețe. Motivul : gradul ,lor de diver
sitate, procentul ridicat de indus
trializare. durabilitatea.

în concluzie : eforturile prezente și 
cele din etapa imediat următoar» 
sînt de natură să asigure municipiu; 
lui Galați o dezvoltare pe măsuri 
civilizației socialiste de azi, în car 
omul și nevoile sale sînt mereu coot 
donate care străbat ca un fir roș 
întregul ei edificiu.

Dan PLĂEȘU 
Constantin PRIESCl

Beethoven, Mendelssohn-Baf 
Max Bruch etc., piese de rej 
pentru orchestrele profesionist . 
care au putut fi „atacate" și de or
chestra de amatori „Lyra".

în perioada 16—22 decembrie 1978, 
„Lyra" a propus brăilenilor, in cola
borare cu comitetul județean pentru 
cultură si educație socialistă, un fes
tival al spectacolului de calitate, o 
săptămină a muzicii majore. Sub ge
nericul „Orfica Lyrei". organiza
torii au readus în conștiința contem
poranilor practici muzicale care vin 
din adincul istoriei (serbările cu mu
zică Închinate de geto-daci legenda
rului Orfeu).

Pe afișele și în programele acestui 
festival figurează : Filarmonica
..George Enescu" din București. Tea
trul muzical și orchestra simfonică 
„G. Dima" din Brașov, cvartetele 
„Napoca" dyi Cluj-Napoea și „Phil- 
harmonia" din București, alături de 
nume de prestigiu ale vieții muzicale 
românești. Ștefan Ruha. balerini și 
cintăreți ai Operei Române — Lucia 
Grosu. Magdalena Popa. Cristina 
Saru. Amatto Checiulescu, Ion Tu- 
gearu, Cornelia Pop, Ludovic Spiess, 
și actorii de teatru dramatic Geo 
Costiniu, Margareta Pogonat, Silviu 
Stănculescu (într-un recital de poezie, 
canto și balet).

Societatea filarmonică „Lyra" a în
cheiat această suită de manifestări 
printr-un concert simfonic și un 
concert coral (moment de debut al 
corului. în repertoriul căruia figurea
ză lucrări corale din opere) — cu 
concursul violonistului Ștefan Ruha.

Iată pentru ce se poate vorbi de o 
nouă tinerețe a societății filarmoni
ce „Lyra" din Brăila, coordonatele ei 
de existentă avind girul Festivalului 
național „Cintarea României", această 
scenă cit țara de mare, pe care se 
afirmă tumultuos talentele, geniul 
creator al poporului.

Dumitru ANGHEL

lului" (II). Revista mai conține arti
colele : „Concepția P.C.R. cu privire 
la societatea socialistă multilateral 
dezvoltată" de Andrei Sida și Ion 
Iuga : „Pătrunderea și răspindirea 
marxismului in România" de Marin 
Badea : „Solidaritatea Partidului Co
munist Român cu partidele comu
niste si muncitorești, cu toate forțele 
revoluționare și progresiste" de Va
sile Buga ; „O figură luminoasă a 
mișcării noastre muncitorești" de 
Georgeta Tudoran : „Eficiența civică 
a satirei" de Valentin Silvestru ; „De 
la evoluția la involuția democrației în 
condițiile capitalismului" de Tudor 
Olaru.

Revista mai conține obișnuitele ru
brici : „Cărți și semnificații". „Revis
ta revistelor" și „Cuvintul cititorilor".
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[faptul
Primire la Consiliul de Miniștri

DIVERS I

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
vineri după-amiază. pe Jorge de 
Morais, ministrul petrolului al Re
publicii Populare Angola, care se 
află în țara noastră într-o vizită de 
prietenie.

în timpul întrevederii s-a reliefat 
cursul ascendent al relațiilor dintre 
România și Angola, subliniindu-se

însemnătatea hotărîtoare pe care au 
avut-o în acest sens întîlnirile și 
convorbirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Agostinho Neto, do
rința celor două țări de a dezvolta 
aceste raporturi.

A participat Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale.

(Agerpres)

Excelenței Sale
General-maior JUVENAL HABYARIMANA

Președintele Republicii Ruanda 
KIGALI

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii 
Ruanda, vă adresez dumneavoastră calde felicitări și cele mâi bune urări, 
iar poporului ruandez prieten multă prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului cubanezAdunare festivă în Capitală
Unicate

• arheologice

I
ln necropola de la Valea 
Seacă — Birlad au fost desco
perite două medalioane de aur, 
Idin secolul IV e.n., care-i repre
zintă pe Constanțius II și, res
pectiv, Constans, ambii fii ai i lui Constantin cel Mare. După 

cum apreciază profesorul Vasile 
Pirvan, directorul muzeului bir- 

Ilădean „Vasile Părvan“, aces
te medalioane descoperite in 
complexe închise sint unicate pe 
teritoriul țării noastre. Pe lin- 

Igă valoarea artistică, noutățile 
scoase la iveală din complexul 
arheologic de la Valea Seacă 

Iadup noi dovezi ale continui
tății populației autohtone pe a-

- ceste meleaguri și legăturilor ei 
neîntrerupte cu lumea romană.

I
t „Atelier 
; 2000“
| Localitatea : Rimnicu Vîlcea. 

Echipajul: Doina Teleșpan (in

I
 clasa a 8-a la școala generală nr.

4), Sandu Diaconu (in clasa a 
6-a la școala generală nr. 1) și 
Daniel Popescu (tot in a șasea 

Ila liceul „Nicolae Bălcescu“).
— Am ciștigat, ne spunea 

r'mna. cu ochii lucind de bucu- 
• A faza interjudețeană a con- 
I es/ului de creație tehnică și 
1 , fățifică „Atelier 2 000“ la mare
! diferență de puncte I Și am fost

in concurs cu județele Cluj, 
Ialomița, Harghita...

— Iată-ne in semifinală, a să- 
Irit, radios, Daniel. Organizatorii 

ne-au atras atenția că faza res
pectivă a concursului e și mai 

Igrea. Noi insă vă spunem un 
secret, exclusiv pentru rubrica 
„fapt divers" : deși semifinala e 
in martie, noi am și început să 

Ine pregătim.
Succes, copii !

tv

I

I 
I
I
I

12.30 Telex
12.35 Curs de limbă spaniolă
12.55 Curs de limbă franceză 4
13,15 Concert de prînz
14.35 Reportaj de scriitor : O călătorie 

în realitatea Imediată — de Anghel 
Dumbrăveanu

15,00 Melodii populare
15,20 Școala de Inventatorii Documen

tar realizat de Studioul ..Alexan
dru Sahla“. Film distins cu pre
miul I și Cupa de cristal la cea 
de-a X-a ediție a Concursului a- 
nual de filme de scurt metraj

15.30 Publicitate
15.35 Stadion — magazin sportiv tn 

Imagini

16.40 Corespondenții județeni transmit... 
16,55 Agenda culturală
17,25 Clubul tineretului : „Patria din 

inimi"
18,15 Săptămîna politică internă șl In

ternațională
18.30 Publicitate
18,35 Antologia filmului pentru copii șl 

tineret
19.30 Telejurnal
19.50 Teleenclclopedla
20,20 Film serial : Om bogat, om să

rac. Episodul 30
21,10 Xntilnire cu satira șl umorul
21.40 Telejurnal
21.50 Melodii românești de Ieri șl de azi 

cu George Hazgan, Emil Gavriș, 
Afla Balanova, Doina Spătaru, 
Petre Guști, Orchestra vocal-in- 
strumentală „Savoy" condusă de 
Marian Nistor, Orchestra George 
Toader.

Invitație la cabana „Fintînița haiducului“

De la Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
se preocupă să asigure circulația 
normală pe drumurile naționale în 
actualele condiții. în vederea inter
vențiilor operative, pe întreaga re
țea sint organizate peste 220 baze de 
deszăpezire dotate cu utilajele și ma
terialele necesare și 140 puncte de 
sprijin. Se află la dispoziție aproape 
3 000 utilaje de diverse capacități, 
circa 1300 stații radiotelefon fixe, 
mobile și portabile, precum și însem
nate cantități de materiale antidera
pante.

Se reamintește conducătorilor auto 
că din cauza unor dificultăți de tra
seu și a traficului redus, următoare

le rute sînt închise pentru circulația 
publică pe toată durata iernii : DN 7 
A, de la km 90 plus 416 la km 110 
(Obirșia Lotrului — Petroșani) ; DN 
7 C (Transfăgărășan), de la km 103 
la km 130 plus 900 (Piscu Negru — 
Tunel — Bîlea Cascadă) ; DN 11 A 
de la km 76 plus 452 la km 90 plus 
652 (Ivești — Birlad) ; DN 17 D de 13 
km 84 la km 104 plus 200 (Valea 
Mare — Rotunda) ; DN 22 D, de la 
km 40 la km 53 (Horea — Ciucuro- 
va) ; DN 57, de la km 25 la km 66 
(Dubova — Cozla) ; DN 59 B, de la 
km 40 la km 46 (Cruceni — Grăni
ceri) ; DN 67 C, de la km 30 plus 
50 la km 83 plus 600 (Rînca — Obîrșia 
Lotrului — Oașa). (Agerpres)

1 Doi oameni 
| curajoși

Intr-una din serile trecute, 
I muncitorii Ioan Pop și loan Ta- 

loș de la balastiera Jibou s-au 
avintat cu o barcă pe valurile 

I Someșului pentru a recupera e- 
lectromotoarele unei dragline, 
amenințată să fie dusă de apă. 

ILa un moment dat au găsit o 
insulă de nisip și, pe dată, au 
ancorat barca, dar viitura ape’ 
a acoperit insula și a rostogo
lit barca. „Ajutor, ajutor!“ J Glasul celor doi l-au auzit 
cițiva copii de pe mal și. cit ai 

I clipi, a aflat tot orașul. Curind, 
ofițerul de serviciu al miliției 
orașului Jibou, plutonierul ma
jor Nicolae Drindă, împreună 

Icu Vasile Lucăcel, vicepre
ședinte al comitetului executiv 
al consiliului popular orășenesc, 

■ au pornit pe apa înfuriată cu o 
| altă barcă salvindu-i pe cei doi.

I
I
I
I

Printre cele mai noi și mai fru
moase unități turistice ale coopera
ției de consum se numără și cabana 
„Fîntinița haiducului" din județul 
Sibiu. Ea este amplasată în pădu
rea Bradului, pe șoseaua națională 
București—Sibiu, la 8 km de Avrig, 
comuna natală a marelui cărturar 
Gheorghe Lazăr. Unitatea are 56 de 
locuri în camere cu încălzire cen

trală, grupuri sanitare și dușuri cu 
apă caldă. Cabana „Fintînița hai
ducului" dispune, de asemenea, de 
un restaurant, o braserie și un bar 
de zi. Turiștii pot cumpăra de la 
recepție diverse produse cosmetice 
și de artizanat, ilustrate, filme 
foto etc.

In fotografie: Cabana „Fintînița 
haiducului".

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI DE LA INSPECTORATUL GENERAL 

AL MILIȚIEI, DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Nu circulați 
cu geamurile aburite 

și înghețate
Neatenția în conducere, rularea 

cu viteze peste limitele de siguranță 
si pierderea controlului asupra vola
nului se înscriu printre principalele 
cauze ale accidentelor de circulație 
în primele zile ale acestui an. Astfel, 
pe șoseaua Tg. Jiu—Filiași. Ion Lim
băm cu autoturismul nr. l-GJ-1027, 
la trecerea de nivel fără barieră si
tuată intre comunele Bibești și 
Vladimiri. nu a respectat semnifica
ția indicatorului din apropierea liniei. 
Geamurile autoturismului erau în
ghețate. sistemul de climatizare pen
tru dezaburirea si dezghețarea aces
tora nu funcționa, iar conducătorul 
vehiculului nu a putut vedea că pe 
calea ferată . se apropie un tren. 
Ciocnirea a avut drept urmare moar
tea celor patru călători din vehicul.

Pentru menținerea unei vizibilități 
optime in timpul deplasărilor, con
ducătorii auto vor lua de îndată mă
suri pentru asigurarea funcționării 
sistemului de încălzire, curățirea

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

geamurilor laterale si a parbrizelor, 
Înlocuirea pneurilor cu profil uzat, 
verificarea presiunii acestora și vor 
respecta întocmai semnalizarea ru
tieră. în cazul trecerilor la nivel, cu 
sau fără bariere, mai ales în orele 
sau perioadele cind vizibilitatea este 
redusă, conducătorii auto vor opri 
autovehiculul înainte de traversarea 
căii ferate si se vor asigura temeinic.

Numeroase accidente au avut loc 
ca urmare a derapajelor. Pentru a 
le evita, recomandăm conducătorilor 
auto să folosească cu mare atenție 
sistemele de frinare. Pe porțiunile 
alunecoase frîna de motor permite 
reducerea vitezei si menținerea con
trolului asupra volanului.

Cum în această, perioadă- utilajele 
lucrează intens la degajarea de ză
padă a drumurilor, mai ales pe prin
cipalele artere din interiorul locali
tăților urbane, solicităm tuturor po
sesorilor de autoturisme să deplase
ze mașinile pe străzile mai puțin 
circulate, ca să nu mai rămînă gră
mezi de zăpadă care, topindu-se ziua 
și înghetînd noaptea, mențin condiții 
dificile de circulație. Automobiliști- 
lor începători le solicităm și de 
această dată să renunțe pentru o pe
rioadă la conducerea mașinii. Lipsa 
de experiență a constituit in ultimul
timp cauza a numeroase accidente 
de circulație.

| Trenul...
| și vițeii

De obicei, animalele sint in- 
Isoțite de oameni gospodari, gri

julii față de avutul obștesc sau 
personal. Intr-una din nopțile 
acestei luni insă, cind trenul 

I personal 6003 Brașov — Iași a
trecut prin zona comunei Tu
to va, un cird de viței se afla 

I nepăzit de nimeni pe linia fe
rată. E ușor de imaginat ce a ur- 

* mat. Cu siguranță, valoarea ne- 
Icuvintătoarelor accidentate mor

tal va fi recuperată de la cei 
vinovați. Adică de la paznicii 
care au lăsat nesupravegheat, 

I.timpul nopții, un grajd al 
mei zootehnice aparținind 

CrX.P. Dragalina din apropierea 
IBirladului. Deși neglijența se 

plătește, bine ar fi fost ca ea 
să nu apară.

1 Lupii
I la stînă!

I
La stina de oi a sătenilor 
din Ștefești (Prahova) s-a iscat 
larmă mare. Lătratul dinilor 
(străpungea pină departe liniștea 
nopții. Două namile de lupi hă
mesiți dăduseră buzna in turmă. 
Curajoși, ciobanii Neluță Tirș- 

Icoveanu și Titi Ștefania au pus 
mina pe ciomege și au început 
lupta cu fiarele. Un lup a fost 

Idoborit, iar celălalt a zbughit-o 
încolțit de dini. Dar nici el n-a 
ajuns prea departe. A nimerit 
exact in bătaia puștii vînătoru- 

Ilui Gheorghe Moraru, care abia 
se trezise. Fapt pentru care să
tenii i-au zis : „Somnoros-som-

■ noros, dar foc de ochios !“
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Cine-i 
păgubașul ?

Miliția municipiului Roman ne 
semnalează că intr-una din zi
lele lunii decembrie. Alexandru 
Mihăilă din comuna Valea 
Ursului și Ana Marcel din co
muna Doljești, ambii muncitori 
la Întreprinderea mecanică din 
Roman, au găsit o mare sumă 
de bani. Ei au depus imediat 
suma amintită la organul de 
miliție municipal. Două rugă
minți ne adresează nouă miliția 
din Roman : să aducem mulțu
miri și pe această cale celor doi 
muncitori și să punem păguba
șului întrebarea : cind vine să-și 
ridice banii ? Căci miliția nu 
plătește... dobindă.

Rubrică realizată de
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întreceri de masă
în peste 200 de localități din 

județele Dolj, Mehedinți și Gorj, 
consiliile comunale pentru educație 
fizică și sport, sprijinite de organi
zațiile U.T.C.. de conducerile școli
lor, au organizat în aceste zile în
treceri la schi și săniuș în cadrul 
etapei de masă a celei de-a doua 
ediții a „Daciadei". La întreceri par
ticipă peste 50 000 de elevi, studenți,

În cîteva
• în clasamentul mondial la atle

tism pe anul 1978, clasament alcătuit 
de ziarul „L’Equipe" din Paris, la 
feminin pe primul loc se află echipa
R. D. Germane, urmată de U.R.S.S.,
S. U.A.. R.F. Germania, Polonia, An
glia, Bulgaria, România, Cehoslova
cia. Cuba. Ungaria. Canada, Franța, 
Australia, Italia. Suedia, Belgia, El
veția etc. Dintre atletele românce, 
Natalia Mărășescu este citată pe lo
cul doi în lume la 1 500 m. cu 3’58” 
8/10, și pe locul trei la 3 000 m cu 
8’33”5/10. Cornelia Popa este a 8-a la 
săritura in inălțime, cu 1,91 m. iar Gina 
Panait a 9-a la lungime cu 6,71 m.

Dintre atleții români, este eviden
țiat Ilie Floroiu care deține, cu timpul 
de 13’15” (după Henry Rono), a 
doua performanță mondială a anului 
la 5 000 m. Este citat, de asemenea, 
maratonistul Cătălin Andreica.

• După consumarea a 9 runde, în 
campionatul mondial de șah pentru 
juniori II, care se desfășoară în lo
calitatea olandeză Sas van Gent, 
continuă să conducă Paul Motwani, 
(Scoția), cu 7.5 puncte, urmat de 
Huergo (Cuba) — 6,5 puncte (1).

Candidatul de maestru Lucian Va- 
silescu, care în runda a 9-a a remi
zat cu Asad Rizvi (Pakistan) și a 
terminat la egalitate partida între
ruptă in runda anterioară cu Viller- 
main (Franța), totalizează 4 puncte.

• Turneul internațional de șah de 
la Hastings a continuat cu runda a 
7-a, în care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Andersson—Botte- 
rill 1—0 ; Kociev—Mestel 1—0 ; Bal- 
shan—Mihai Șubă 1—0 ; Peters — 
Christiansen remiză ; Lein—Csom 
remiză. Celelalte partide s-au Între
rupt.

Pe primul loc în clasament a trecut 
Andersson — 4.5 puncte, urmat de 
Lein. Csom, Christiansen și Kociev 
— cu cite 4 puncte. Mihai Șubă are 
2.5 puncte.

la schi și săniuș
tineri muncitori, țărani cooperatori 
și mecanizatori. Paralel. Ia căminele 
culturale, cluburile vacanței. în școli 
au loc întreceri la șah, tenis de masă, 
trîntă, la lupte și alte discipline, mo
bilizări deosebite înregistrîndu-se la 
Craiova, Drobeta-Turnu Severin și 
Tg. Jiu, la Tg. Cărbunești. Novaci, 
Baia de Aramă, Calafat, Vînju Mare, 
Stejari, Scoarța, in numeroase alte 
așezări din județele amintite.

rînduri
• în primul tur al turneului in

ternațional de tenis de la Hobart 
(Australia), jucătorul român Ion 
Tiriac l-a învins cu 6—4, 6—3 pe 
australianul Allan Rae.

• Aseară, în sala „Olympia" din 
Londra, în ziua a treia a turneului 
internațional de tenis rezervat probei 
de dublu, perechea Ilie Năstase 
(România), Sherwood Stewart (S.U.A.) 
a învins cu 7—5, 7—6 pe italienii 
Adriano Panatta, Paolo Bertolucci. în 
urma acestei victorii, cuplul Năstase, 
Stewart s-a calificat pentru semifi
nalele competiției. în altă partidă, 
americanii John McEnroe și Peter 
Fleming au întrecut cu 6—3, 6—3 pe 
Bob Hewitt și Frew McMillan.

Azi și mîine 
la hochei pe gheață

Campionatul diviziei A la hochei 
pe gheață se reia astăzi și dumi
nică cu meciurile etapelor a 21-a și 
a 22-a. Cele șase echipe participante 
vor susține în cele două zile parti
de duble.

La Galați se va disputa meciul din
tre formația locală Dunărea și echi
pa Steaua București. Cu acest prilej 
va fi inaugurat noul patinoar artifi
cial pe care, între 16 și 25 martie, se 
vor desfășura întrecerile campiona
tului mondial (grupa B).

în Capitală va avea loc dubla în- 
tîlnire dintre echipele Dinamo și 
Unirea Sf. Gheorghe, programată în 
ambele zile pe patinoarul „23 Au
gust". In sfîrșit. la Miercurea Ciuc, 
echipa Sport Club din localitate va 
primi replica formației Sportul stu- 
dențesc-A.S.E. din București.

în clasament conduce Dinamo, cu 
36 puncte, urmată de Steaua — 32
puncte și S.C. Miercurea Ciuc — 23 
puncte. Astăzi, jocurile încep la ora’ 
17. iar duminică la ora 11.

Din nou pietonii
Numeroși pietoni folosesc neregu

lamentar partea carosabilă. Deplasa
rea in asemenea condiții constituia 
un serios pericol. Pietonii pot alu
neca chiar în fata mașinilor, iar con
ducătorii auto, nemaiputînd opri 
vehiculul — trebuie avut în vedere 
că spațiul de frinare crește, ajunge 
să se dubleze pe drum alunecos — 
accidentul devine inevitabil. Reco
mandăm deci să se folosească numai 
trotuarele sau potecile laterale, iar 
acolo unde acestea lipsesc, să se cir
cule numai în afara drumului. La 
traversare se va urmări trecerea nu
mai prin locurile semnalizate cu in
dicatoare (în condițiile actuale de 
timp, marcajele sînt mai puțin vizi
bile). pe la coltul străzilor sau prin 
intersecțiile unde sînt instalate sema
foare electrice.

Conducătorii auto vor trebui să 
fie extrem de atenți la intrarea în 
intersecții, la trecerea pe lingă gru
purile de oameni aflate în apropierea 
drumului sau pe lingă mijloacele de 
transport în comun oprite în stații.

Persoanelor care așteaptă sosirea 
mijloacelor de transport in comun in 
statii le recomandăm să staționeze 
numai pe trotuar. în felul acesta vor 
permite conducătorilor de autobuze 
sau troleibuze să oprească cit mai 
aproape de bordură, facilitînd urcarea 
în vehicule.

teatre
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Omulețul 
de puf — 10.
• Circul București : Bravo circul! 
— 10: 19,30.

l 
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Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților j 
„Scînteii" Ș

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 5 IANUARIE 
1979

Extragerea I: 45 74 36 72 59 62 58 
33 51

Extragerea a Il-a: 24 27 65 7 41 30 
11 57 82

Fond total de cîștigurl : 1 061 215 lei, 
din care 412196 lei report la cate
goria I.

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Coana Chirița — 15: 
Autobiografie — 20. (sala Atelier): 
Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : MIRCEA BASARAB. 
Solist : TURAN MIRZA KAMAL 
(S.U.A.) — 20.
• Opera Română : Fidelio — 19.
• Teatrul de operetă : Miss 
Helyett — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30.
• Teatrul Mic : Să Îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mița tn sac — 19.30, (sala 
Studio) : Contratimp — 19.
• Teatrul Glulești (sala Giulești): 
Omul care a văzut moartea — 10, 
Comedie cu olteni — 19,30, (sala 
Majestic) : Descăpăținarea — 10. 
Dragoste periculoasă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista tn 
luna de miere — 19,30. (Sala Pa
latului) : Omul care aduce risul
— 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Fire 
de poet — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : După datina străbună
— 19.30.

cinema
• Poveste de dragoste șl onoare : 
EFORIE — 15; 17,30; 20.
• Dialog peste ani : CAPITOL — 
15,15; 18; 20,15.
• Cele patru nunți ale Iul Ma- 
risol : LUCEAFĂRUL — 15,45; 18; 
20, FESTIVAL — 15,45; 18: 20,15, 
FAVORIT — 15; 17,30; 20.
• Totul pentru fotbal : SCALA
— 15,45; 18; 20,15, MELODIA — 
15,45; 18; 20,15, MODERN — 15,45; 
18; 20,15.
• Lanțul amintirilor : PATRIA
— 15,30; 19, BUCUREȘTI — 15,45;
19.15, FEROVIAR — 15,30; 19.
• Ecaterina Teodoroiu: CENTRAL
— 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.
• Sandokan — tigrul Malaieziei : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.

• Doctorul Poenaru : TIMPURI 
NOI — 15,45; 18; 20.
• Optimiștii : GRIVITA — 15,15; 
17,45; 20,15.
• înainte de tăcere : COSMOS — 
15; 17,30; 20.
• Telegrame : DOINA — 15,30;
18; 20.
• Din nou împreună : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
BUZEȘTI — 15,45; 18; 2,0.15.
• Orașul-fantomă : DACIA — 
15,15; 17,30; 20.
• Invitație la dans — 11,45, Cabi
netul doctorului Caligari — 14;
16.15; Cu sufletul la gură — 18,30; 
20,30 : CINEMATECA.
• Regăsire : DRUMUL SARD — 
15,30; 18; 20.
• Principiul dominoului: BUCEGI
— 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 lui Mackenna : FLO-
REASCA — 15,30; 19, FLACARA
— 15,30; 19.
• Revanșa : POPULAR — 16; 18; 
20.
• Haiducul cu ochii ca stelele : 
PACEA — 16; 18; 20.
< Cascadorii : GLORIA — 15,45;
18; 20, FLAMURA — 15,45; 18;
20,15.
• Circiuma de pe strada Platniț-
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 : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a Zilei eliberării Cubei, săr
bătoarea națională a Republicii Cuba, 
Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste au organizat, 
vineri după-amiază, la clubul Com
binatului pentru industrializarea lem- 
nului-Pipera, o adunare festivă.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
ăl C.C. al P.C.R., secretar al Consi
liului Național al F.U.S., președintele 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, Angelo Miculescu. membru 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, Eugen Jebe- 
leanu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Suzana Gâdea, ministrul educa
ției și învățămîntului, Constantin 
Niță, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, 
Aurel Duca, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge- 
neral-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei, Maria Me- 
reanu, muncitoare la întreprinderea 
„Electronica", Florin Cristescu, di
rectorul C.I.L. Pipera.

A luat loc, de asemenea, în pre
zidiu Humberto Castello, ambasado
rul Republicii Cuba la București.

Au luat parte numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile de pe plat
forma industrială Pipera.

Au participat membri ai Ambasadei 
Republicii Cuba la București.

Scena sălii clubului era împodobită 
cu drapelele de stat ale Republicii 
Cuba și Republicii Socialiste Româ
nia.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Nicolae Mihalache. secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul Constan
tin Niță.

Republica Cuba, primul stat socia
list de pe pămîntul latino-american. 
a spus vorbitorul, sărbătorește in a- 
ceste zile cea de-a XX-a aniversara 
a victoriei revoluției cubaneze, eve
niment de mare însemnătate istorică 
în lupta revoluționară îndelungată 
dusă de poporul cubanez pentru eli
berarea sa socială si națională. Vic
toria revoluției si cucerirea puterii de 
către forțele populare au inaugurat 
era unor adînci, transformări în viața 
politică si economico-socială a tării, 
pentru trecerea la edificarea unei noi 
orînduiri sociale.

în pofida uneltirilor șl acțiunilor 
ostile ale reactiunii și imperialismu
lui, poporul cubanez, sub conducerea 
partidului său comunist, bucurindu-se 
de solidaritatea si sprijinul țărilor so
cialiste, ale tuturor forțelor progre
siste și antifmnerialiste din Întreaga 
lume, si-a apărat cu eroism cuceririle 
revoluționare, pornind, totodată, la 
înfăptuirea operei complexe de edi
ficare a socialismului.

în anii care au urmat victoriei re
voluției. poporul cubanez, printr-o 
muncă intensă si perseverentă, a ob
ținut realizări remarcabile.

în cuvintul său. vorbitorul a subli
niat. de asemenea, hotărârea fermă 
cu care poporul român înfăptuiește 
neabătut Programul elaborat de Con
gresul al XI-lea al partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism. în vederea ridi
cării tării pe noi trepte de civilizație 
si bunăstare. El a evidențiat succe
sele obținute în dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei naționale, a în- 
vătămintului. științei șl culturii. în 
creșterea nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Vorbitorul s-a referit apoi, pe 
larg, la politica de pace, .înțelegere 
și colaborare în viața internațională 
promovată cu consecvență de Româ
nia socialistă. în cadrul raporturilor 
sale internaționale, a spus vorbitorul, 
țara noastră dezvoltă continuu prie
tenia. solidaritatea și conlucrarea to
vărășească cu toate țările socialiste ; 
militează constant pentru întărirea 
colaborării și solidarității cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările nea
liniate. în spiritul coexistenței paș
nice, România extinde relațiile sale 
cu țările capitaliste dezvoltate. cu 
toate țările lumii, fără deosebire de 
orînduirea socială, participînd activ 
la diviziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori mate
riale și spirituale.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Este lin prilej de satisfacție deosebi
tă să constatăm că relațiile de prie
tenie frățească și solidaritate mili
tantă, de colaborare și întrajutorare 
tovărășească dintre Republica Socia
listă România și Republica Cuba, 
dintre popoarele român și cubanez, 
cunosc o evoluție ascendentă în cele 
mai variate'domenii.

Un rol de însemnătate istorică în 
cronica raporturilor bilaterale îl au 
legăturile strînse dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Cuba, întîlnirile și convorbirile 
fructuoase dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro. înțelege
rile convenite cu aceste prilejuri au

marcat momente de o importanță 
hotărîtoare pentru continua amplifi
care și adîncire a colaborării româ- 
no-cubaneze. spre binele ambelor 
noastre popoare, in sprijinul întăririi 
solidarității țărilor socialiste, al cau
ze) generale a socialismului și păcii 
in lume. S-au obținut rezultate po
zitive în colaborarea economică și 
tehnico-științifică, cu importante po
sibilități de dezvoltare, s-au extins 
și diversificat contactele și vizitele 
reciproce, schimbul de experiență pe 
linie de partid și de stat. între orga
nizațiile de masă și obștești. Se 
dezvoltă colaborarea în domeniile 
științei, învățămîntului, culturii și 
artei. Există toate condițiile ca rela
țiile de prietenie frățească și cola
borare multilaterală dintre popoare
le român și cubanez să marcheze și 
in viitor o amplă și puternică dez
voltare și diversificare.

Poporul român urmărește cu deo
sebit interes și se bucură sincer de 
toate succesele obținute de poporul 
frate cubanez in anii de după victoria 
revoluției din Cuba.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din Cuba prietenă cele mai 
călduroase felicitări, sentimentele de 
prietenie și urările sincere ale po
porului român de a obține noi și tot 
mai mari succese în îndeplinirea ho
tărârilor primului Congres al Parti
dului Comunist din Cuba, în con
strucția socialismului, pentru prospe
ritatea și înflorirea Cubei socialiste.

Evocînd, in cuvîntul său, tradițiile 
luptei duse de poporul cubanez timp 
de mai bine de 100 de ani pentru do- 
bîndirea suveranității, pentru cuce
rirea independenței politice și econo
mice, ambasadorul Humberto Castello 
a spus : Revoluția noastră a triumfat 
în pfima zi a lunii ianuarie, acum 20 
de ani, și a pornit pe singurul drum 
pe care poate merge o revoluție ade
vărată in lumea contemporană — 
drumul care a deschis porțile viitoru
lui luminos al omenirii, drumul pu
terii muncitorilor și țăranilor.

în continuare, ambasadorul cubanez 
a_ vorbit pe larg despre măsurile în
făptuite de puterea populară pentru 
consolidarea revoluției, amintind, în 
acest sens, reforma agrară și națio
nalizarea întreprinderilor, care au dus 
la eliminarea marilor latifundii și a 
monopolurilor străine, reforma învă- 
țămintului, precum și alte măsuri 
pentru ridicarea nivelului de trai. 
Vorbitorul s-a referit apoi la lupta 
dusă de poporul cubanez pentru apă
rarea cuceririlor revoluției. în ciuda 
tuturor greutăților pricinuite de repe
tatele atacuri îndreptate Împotriva 
țării noastre, a dificultăților datorata 
subdezvoltării pe care am moștenit-o, 
revoluția cubaneză, a spus el, a 
avansat cu pași mari de-a lungul 
acestor 20 de ani. Principala noastră 
industrie, industria zahărului, a mar
cat o dezvoltare remarcabilă în spe
cial în privința modernizării, .produc
tivității și mecanizării recoltării. 
Anul trecut s-a obținut o producție 
care a fost a doua din toată istoria 
Cubei — peste 7,3 milioane tone. Tot 
anul trecut s-au cules peste 86 mii 
tone citrice pentru export ; produc
ția de nichel a fost de 37 mii tone, 
de două ori mai mare decît în mo
mentul victoriei revoluției. Anul tre
cut s-au pus în funcțiune 160 de noi 
obiective industriale, iar flota comer
cială a ajuns la o capacitate de peste 
1 milion tone.

Vorbind despre lărgirea democra
ției în procesul edificării noii orîn
duiri, ambasadorul cubanez a amin
tit că in perioada care a trecut de 
la victoria revoluției a avut loc pri
mul Congres al Partidului Comunist 
din Cuba, a fost adoptată noua Con
stituție a Republicii și s-a constituit 
Adunarea Națională a Puterii Popu
lare a Republicii Cuba ca organ su
prem al statului.

Amintind apoi că țara sa are tn 
prezent relații cu peste 100 de state, 
vorbitorul s-a referit pe larg la ra
porturile de prietenie și colaborare 
dintre România și Cuba, care se dez
voltă în toate domeniile. El a arătat 
că schimburile comerciale au crescut 
considerabil în anul 1978, avînd noi 
perspective de dezvoltare în anii 
viitori.

Succesele obținute în cei 20 de ani 
care au trecut de la victoria revolu
ției — a spus vorbitorul — au făcut 
să sporească prestigiul Cubei pe 
arena internațională. După ce s-a 
referit la solidaritatea manifestată de 
Cuba cu mișcările de eliberare națio
nală, cu forțele care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, la dezvoltarea co
laborării cu țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu statele 
nealiniate, ambasadorul a menționat 
că în anul 1979 Havana va găzdui cea 
de-a Vl-a Conferință la nivel înalt 
a țărilor nealiniate.

în încheiere, ambasadorul cubanez 
a exprimat sincere mulțumiri pentru 
mesajul de felicitare trimis de secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
primului secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cuba, 
tovarășul Fidel Castro. El a urat Par
tidului Comunist Român, guvernului 
și poporului român noi și mari suc
cese în construirea socialismului.

După adunarea festivă a fost pre
zentat un program artistic.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 9 

șl 9 ianuarie. In țară : Vreme in ge
neral rece. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații slabe, mai ales 
sub formă de ninsoare, Vint moderat,

eu Intensificări tn nordul și estul țări!, 
precum șl ta zona de munte, cu viteze 
pină la 50 km pe oră. La munte, ză
pada va fi viscolită. Minimele vor fi 
cuprinse tatre minus ÎS și minus 5 
grade, iar maximele tatre minus 8 șl 
plus 3 grade. Ceață slabă locală. In 
București : Vreme ta general rece. 
Cerul va fi temporar noros, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vtat moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

• MICROFRIGIDER. 
Un frigider miniatural. avînd 
dimensiuni comparabile cu cele 
ale unei cutii de țigări, a fost 
realizat de specialiști de la U- 
niversitatea din Arizona. Sta
tele Unite. Destinat răcirii unor 
medicamente, precum și conser
vării unor minuscule grefe pre
levate din organismul uman, 
pentru transplantul de organe, 
frigiderul are drept element 
principal o instalație termoelec
trică refrigeratoare care se co
nectează la sistemul electric al 
unui automobil.

® O NOUĂ LINIE 
MARITIMĂ. De curind, fe
ribotul polonez „Pomerania" a 
inaugurat o linie maritimă regu
lată între Polonia șl Anglia.

După ce a navigat două zile și 
jumătate, el a aruncat ancora în 
portul Felix-Stowe. aflat la 70 
mile depărtare de Londra. Pe a- 
ceastă nouă rută, „Pomerania" 
va face escală Ia Copenhaga, 
contribuind astfel la intensifica
rea traficului de pasageri și de 
mărfuri între Polonia și Dane
marca. Crearea „podului" dintre 
Polonia și Marea Britanie înles
nește schimbul turistic între cele 
două țări, îndeosebi în perioa
dele de vacanță.

® „FESTIVALUL CI
NEMATOGRAFIC AL 
POPOARELOR". La F1°- 
rența. în Palatul Congreselor, va 
avea loc. în curind. cea de-a 
19-a ediție a „Festivalului cine
matografic al popoarelor", în

cele 12 zile cit va dura festiva
lul vor fi prezentate filme do
cumentare aparținind unor reali
zatori din 43 de țări. în cadrul 
manifestării vor fi omagiați în 
mod deosebit doi maeștri ai fil
mului documentar : olandezul 
Joris Ivens. care împlinește 80 
de ani. și italianul Alberto Ca
valcanti. Vor fi. de asemenea, 
prezentate programe speciale, 
dintre care se evidențiază cel 
Întocmit sub auspiciile cinema
tecii franceze și dedicat „socie
tății franceze, văzută prin inter
mediul cinematografului (1934— 
1939)“ — care își propune să re
constituie viata politică, socială 
și culturală a Franței de la 
crearea Frontului popular și 
pînă la izbucnirea celui de-al 
doilea război mondial

DE PRETUTINDENI
• RARITATE ORNI

TOLOGICĂ. Zoologul englez 
Michael Hore a reușit o perfor
mantă rară, fotografiind așa-nu- 
mita „pasăre cu patru aripi", 
care trăiește numai în Africa, și 
anume în Senegal. Gambia și 
Zair. Denumirea acestei păsări 
provine de la faptul că în sezo
nul împerecherii, la fiecare ari
pă a masculului crește cite o 
pană lungă de 43 de centimetri. 
Fluturînd in zbor ca două stegu- 
lețe, penele creează impresia că 
pasărea are patru aripi. Posibili
tatea fotografierii acestei păsări

este foarte rară, deoarece ea 
zboară numai în amurg.

• ATLAS MONDIAL 
AL SOLULUI. în condițiile 
în care Terra are de hrănit un 
număr din ce in ce ma) mare 
de oameni, cunoașterea amă
nunțită a varietăților mondiale 
de sol constituie un prim pas 
spre utilizarea adecvată a tere
nului. O asemenea cunoaștere a 
prețioasei bogății care este solul 
este facilitată acum de „Atlasul 
mondial al solului", recent apă
rut, ca o încununare a celor 17 
ani de cercetări desfășurate de 
specialiști ai UNESCO și F.A.O. 
în acest scop au fost consul
tate peste 10 000 de hărți, 
pe baza cărora s-au putut sta
bili, pentru prima oară in acest

domeniu, o nomenclatură și un 
sistem de clasificare a pămîntu- 
rilor. Atlasul cuprinde 18 planșe 
colorate la scara 1/5 000 000, o 
legendă și 10 volume explica
tive.

® NOUTĂTI PENTRU 
PESCARI. O firmă texană 
specializată în articole de pes
cărie a lansat pe piață un 
produs de senzație — vier- 
mișori artificial! pentru prins 
pești. Pescarii nu mai tre
buie să-și piardă timp in cău
tarea momelii. Apasă ușor pe 
un tub și din interior ies bucăți 
de pastă, de 2 cm lungime, care 
stîrnesc in „lumea peștilor" cei 
puțin același interes ca și nada 
tradițională. Iar dacă efectul nu 
este cel scontat, firma oferă o 
compensație celor ce se întorc

de Ia pescuit cu mlinile goale, 
dar vor să dovedească exact 
contrariul. Ei își pot procura de 
Ia magazine imitații leite de 
pești din material plastic, care 
în plus au și mirosul celor ve
ritabili...

• TURISMUL IN SPA
NIA. La 40 de milioane s-a 
ridicat in acest an . numărul tu
riștilor care au vizitat Spania, 
tară care numără 34 de milioane 
de locuitori. Prin această per
formanță, Spania își menține, 
alături de Italia, lntîietatea în 
rîndul țărilor turistice din Euro
pa. Marea abundență de turiști 
a avut ca rezultat, pe plan fi
nanciar, încasarea a 5 miliarde 
dolari, ceea ce reprezintă o im
portantă componentă a venitu
lui național spaniol.



PAGINA 6 SClNTEIA — sîmbătă 6 ianuarie 1979
1 A A A

Critici împotriva manevrelor militare 
ale N. A. T. O.

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului cubanez nicaragua Puternică ofensivă FRANȚA

Agenția Reuter despre opinii exprimate in cercurile 
oficiale din R.F.G.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Ge
neralul american Alexander Haig a 
anunțat la Bruxelles că demisionea
ză. cu începere de la 30 iunie, din 
funcția de comandant suprem al 
forțelor armate ale N.A.T.O. din 
Europa. El nu a dat nici o expli
cație in legătură cu această hotă- 
rîre. dar Întrebat de ziariști în le
gătură cu știrile tot mai persisten
te că ar intenționa să candideze la 
președinția S.U.A., Haig a spus : 
„Nu am nici un fel de planuri pen
tru nici o profesie sau angajament, 
dar nimic nu este exclus".

Cu aceeași ocazie, generalul Haig 
a anunțat că marile manevre mili-

tare ale N.A.T.O., care anul trecut 
în toamnă au antrenat efective de 
circa 400 000 oameni, se vor ține 
anul acesta în cursul iernii. Cercu
rile politice vest-germane, transmi
te agenția Reuter, au pus la îndo
ială valoarea manevrelor militare. 
Agenția precizează că oamenii po
litici vest-germani au criticat marile 
manevre anuale „Reforger** pentru 
două motive : „Ei consideră că a- 
cestea pun Occidentul intr-o lumi
nă războinică care poate afecta pro
cesul de destindere și aruncă o po
vară intolerabilă pe umerii popu
lației vest-germane. care a suferit 
inconveniente și pagube materiale'*.

REUNIUNEA CVADRIPARTITĂ DIN GUADELUPA
POINTE-A-PITRE 5 (Agerpres). — 

Reuniunea cvadripartită la nivel 
înalt la care participă președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
președintele S.U.A., 
primul ministru al 
James Callaghan, 
R.F.G., Helmut Schmidt, 
din inițiativa șefului statului

Jimmy Carter, 
Marii Britanii, 
și cancelarul 

convocată 
..... . ' i fran

cez, a început vineri, în insula Gua
delupa, posesiune franceză din Ma
rea Caraibilor.

După cum s-a anunțat, reuniunea, 
care se va încheia sîmbătă. are un 
caracter neoficial, desfășurîndu-se 
fără o ordine de zi stabilită în 
prealabil, iar în cursul lucrărilor nu 
vor fi făcute declarații și nu se va 
da publicității nici un comunicat ofi
cial.

în legătură cu această reuniune, co
tidianul „NEW YORK TIMES" pu
blică un editorial care arată că ea 
„fusese planificată ca prima reuniu
ne politico-militară la nivel înalt a 
Statelor Unite și principalilor trei a- 
liati ai săi din N.A.T.O..., dar numai 
în cîțeva săptămîni accentul s-a mu
tat pe problemele mai urgente eco
nomice și monetare".

„Mult mai urgent a devenit sal
tul pe care este gata să-1 facă Piața 
comună în noul sistem monetar pen
tru stabilizarea ratelor de schimb mo
netare". arată mai departe cotidianul 
newyorkez. reafirmînd poziția ame
ricană — de rezervă față de o e- 
ventuală autonomie monetară a vest- 
europenilor. Exprimînd poziția cercu
rilor conducătoare. cotidianul susți-

.,solidarității" țărilorne necesitatea 
occidentale în vederea redresării mai 
întîi a dolarului S.U.A. și economiei 
americane.

Presa italiană de vineri își expri
mă scepticismul în legătură cu utili
tatea unor astfel de întîlniri în ca
dru restrîns. Pentru „L’UNITA**. or
gan al Partidului Comunist Italian, 
acest tip de reuniune „nu poate de- 
cît să ia act de marile probleme ale 
omenirii, fără să le reglementeze**. 
Ziarul Partidului Democrat-Creștin. 
de guvernămînt, „IL POPOLO**, in
sistă asupra caracterului „incomplet** 
al acestei reuniuni, apreciind că „a 
vorbi despre situația din Asia în 
absența Japoniei ar fi un academism 
pur și a discuta despre sistemul mo
netar european în prezența a numai 
trei țări europene n-ar fi realist**. 
La rîndul său, „REPUBLICA". ziarul 
Partidului Socialist Italian, aprecia
ză că cei patru participant la reu
niunea din Guadelupa „au mai multe 
puncte de divergență, decît de con
vergență".

„DAILY TELEGRAPH" a- 
că nu trebuie să se aștepte 
prea mari de la reuniune, 
ideal. Cei patru vor recu- 

dificultățile

La rîndul său, ziarul conservator 
britanic 
preciază 
rezultate 
în cazul
noaște, în Guadelupa, 
economice actuale și vor hotărî mă
suri pentru modificarea situației — 
scrie cotidianuL Pentru aceasta însă, 
se pare că există numai o speranță 
palidă.

Dificultăți in realizarea sistemului monetar

(A-
Comen-

BRUXELLES 5 
gerpres). _____
tind amânarea intrării 
in vigoare la 1 ianua
rie 1979 a sistemului 
monetar vest-euro- 
pean (S.M.E.), adoptat 
de unele țări ale Pie
ței comune, observa
torii politici din 
Bruxelles apreciază că 
tergiversarea respec
tivă reprezintă o do
vadă elocventă a difi
cultăților economice 
și politice pe care le 
va înfrunta in 
acest sistem.

Criticile din 
vest-europeană 
să se tragă concluzia 
că țările care au 
doptat acest sistem nu 
prea se grăbesc cu 
lansarea lui. Mai de
grabă s-a adoptat o 
poziție de expectativa, 
intrucît la orizont a- 
pare spectrul unei noi 
revalorizări a mărcii 
vest-germane.

Tot in cadrul dosa
rului monetar occi-

viitor
presa 

permit
a-

\

vest-european
dental rămine neclară 
și situația dolarului 
american, in sprijinul 
căruia S.U.A. au chel
tuit, după unele cal
cule, aproape jumăta
te din fondul de 30 
miliarde dolari stabi
lit la 1 noiembrie de 
președintele Carter 
pentru protejarea do
larului. Cercurile fi
nanciare vest-europe
ne nu-și ascund scep
ticismul în legătură 
cu posibilitățile S.U.A. 
de a menține pe viitor 
cursul stabil al dola
rului față de valutele 
vest-europene.

★
Raymond Barre, 

primul ministru al 
Franței, a evocat din 
nou diferendul fran
co—vest-german cu 
privire la prețurile 
compensatorii la pro
dusele agricole care a 
blocat, deocamdată, 
intrarea în vigoare a 
noului sistem monetar 
vest-european, prevă-

zută pentru 1 ianua
rie'1979.

Primul ministru 
francez a subliniat că, 
participind la noul 
sistem, Franța preia 
o parte din povara ce 
apasă asupra econo
miei R.F. Germania 
și mărcii vest-germa
ne. Trebuie insă ca șl 
partenerii noștri să 
accepte partea lor din 
povara altor sectoare 
— a spus el.

Afirmînd că siste
mul monetar vest-eu- 
ropean nu este o ar
mă de luptă împotri
va dolarului nord-a- 
merican, premierul 
francez a arătat că 
este de dorit ca în 
lunile următoare să se 
stabilească contacte 
între autoritățile mo
netare vest-europene 
și cele nord-americane 
pentru a se ajunge la 
o mai bună înțelege
re în ceea ce privește 
relațiile monetare.

Festivitățile de la Havana
HAVANA 5 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 20-a aniversări a Zi
lei eliberării Cubei, sărbătoarea na
țională a poporului cubanez, care 
marchează triumful revoluției de la 
1 ianuarie 1959, la Havana a avut loc 
o sesiune extraordinară și solemnă a 
Adunării Naționale a Puterii Popu
lare a Republicii Cuba.

Tovarășul Fidel Castro, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat și al Consi
liului de Miniștri ale Republicii Cuba, 
a rostit o amplă cuvîntare în care 
s-a referit la succesele realizate de 
poporul cubanez în cei 20 de ani care 
au trecut de la triumful revoluției și 
la poziția Cubei într-o serie de pro
bleme internaționale.

în cadrul manifestărilor, consacrate 
acestei aniversări, în Piața Revolu-

ției din capitala Cubei a avut loc o 
mare paradă militară în prezența lui 
Fidel Castro și a celorlalți conducă
tori de partid și de stat. Raul Castro, 
al doilea secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministrul forțelor armate revo
luționare, a vorbit despre lupta pen
tru victoria revoluției cubaneze și 
despre realizările obținute de poporul 
cubanez în opera de edificare socia
listă.

La festivitățile prilejuite de ani
versarea Zilei eliberării Cubei, ală
turi de numeroase delegații de peste 
hotare, a participat și o delegație de 
partid și guvernamentală din Româ
nia, condusă de tovarășul Ion Ioniță, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, viceprim- 
ministru al guvernului.

privind reluarea negocierilor de pace cu Israelul
CAIRO 5 

Statele Unite 
junge săptămîna viitoare 
satisfăcător pentru toate părțile în 
vederea reluării negocierilor de pace 
egipteano—israeliene, a declarat la 
Assuan președintele Anwar El Sadat 
reprezentanților presei. După cum 
informează agenția M.E.N., președin
tele, reafirmînd hotărîrea Egiptului 
de a relua negocierile, a precizat că

(Agerpres). 
și Israelul

— Egiptul, 
ar putea a- 
la un acord

IARNĂ GREA
LONDRA. — O furtună puternică 

a lovit joi coasta Devon, din sud- 
estul Angliei. Localitățile Țorcross 
și Beesands au fost inundate de va
luri înalte de șapte metri, distru- 
gînd casele și magazinele din zona 
de pe faleză. In restul țării, nume
roase căi de comunicație secundare 
aU rămas blocate dțn cauza zăpezii 
sau poleiului.

PARIS. — Viscolele care s-au 
abătut vineri asupra majorității te
ritoriului Franței au blocat mii de 
kilometri de șosele, perturbînd, in 
același timp transporturile fero
viare. Orașele Boulogne, Calais și 
Abbeville, in nord, și Fontainbleau, 
Auxerre și Joigny, la sud de Paris,

a forțelor patriotice

poziția guvernului egiptean va fi 
transmisă secretarului de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, în următoarele 
două zile. Subliniind că nu există nici 
un fel de obstacol din partea Egiptu
lui sau S.U.A. în această problemă, 
președintele Sadat a arătat că și is- 
raelienii s-au declarat favorabili re
luării tratativelor, după reuniuneajle 
duminică 
Aviv.

a cabinetului de la Tel

ÎN EUROPA
au fost complet izolate, ca de alt
fel și mii de sate.

VARȘOVIA. — Gerurile și visco
lele au cuprins in ultimele zile și 
sudul Poloniei, relatează agenția 
P.A.P. In unele regiuni mercurul 
termometrelor a coborit la minus 
30 de grade, joi,, și minus 24 grade, 
vineri. Zăpada continuă să cadă 
din abundență, nămeții atingînd pe 
șoselele din voievodatele Cracovia 
și Wroclaw 1,5 metri.

ATENA. — 16 persoane și-au 
pierdut viața in Grecia ca urmare 
a valului de frig și ninsori care 
s-a abătut asupra acestei țări in 
ultimele zile.

agențiile de presă
Primire Ia Pekin. Hua Ku°- 

fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit la Pekin pe Emilio 
Colombo, președintele Parlamentului 
vest-european. în cadrul convorbirii 
care a avut loc — relatează agenția 
China Nouă — s-a subliniat cursul 
favorabil al relațiilor dintre China și 
C.E.E., exprimîndu-se dorința de a 
se dezvolta și întări în continuare 
aceste relații în domeniile economic, 
comercial și tehnico-științific.

Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest <s.w.a.p.o.) 
va participa la alegerile preconizate 
să se desfășoare în Namibia, sub con
trolul O.N.U., cu condiția ca planul 
Națiunilor Unite cu privire la inde
pendența acestui teritoriu să nu fie 
modificat, a declarat la Windhoek 
Daniel Tjongarero, vicepreședinte al 
S.W.A.P.O. „Vom participa la alegeri 
în cazul în care scrutinul se va des
fășura într-adevăr sub controlul Na
țiunilor Unite" — a spus el. Daniel 
Tjongarero a precizat că S.W.A.P.O. 
a acceptat planul Națiunilor Unite cu

Competiția înarmărilor-factor de agravare
a inflației și șomajului

Concluziile unor studii publicate în presa americană
Ziarul „NEW YORK TIMES" și suplimentul său duminical „NEW 

YORK TIMES MAGAZINE" au publicat două ample studii in care 
relevă efectele negative ale cheltuielilor militare asupra eco
nomiei americane. Și, deși formulată diferit, concluzia celor două pu
blicații este asemănătoare : „mai multe tunuri decît unt înseamnă 
inflație", subliniază „New York Times" ; „în loc să impulsioneze econo
mia, producția excesivă de arme a S.U.A a agravat inflația și șomajul.
Este urgent necesar, afirmă specialiștii, să se procedeze la un transfer 
în favoarea producției civile" — arată „New York Times Magazine".

Combătînd opinia potrivit căreia 
„prosperitatea americană este strîns 
legată de nivelul înalt al cheltuieli
lor militare", ziarul „New York 
Times" evidențiază că „în realitate 
cheltuielile militare slăbesc economia, 
ele stau la baza inflației si a înce
tinirii producției sau cum se spune 
în literatura economică a stagflației".

Dezbaterile pe această temă au 
luat amploare în ultima vreme — 
continuă ziarul. Bugetul militar 4I 
S.U.A. va reprezenta 123,8 miliarde 
dolari în noul an, adică circa 25 
la sută din totalul cheltuielilor fede
rale. Pentru menținerea acestui nivel 
înalt al cheltuielilor s-a prevăzut o 
reducere cu 15 miliarde a fondurilor 
destinate scopurilor sociale. Aceasta 
nu va întirzia să aibă urmări nefa
vorabile asupra economiei naționale. 
Există un consens în rîndul spe
cialiștilor, anume că orice noi detur
nări de fonduri spre cheltuieli mili
tare. deși aduc beneficii cîtorva, 
au consecințe asupra națiunii în 
general, ducind la creșterea infla
ției și la reducerea locurilor de mun
că în anii viitori.

Cheltuielile militare generează in
flație — asupra acestui lucru sînt de 
acord aproape toți economiștii. Mai 
puțin cunoscut este faptul că, dintre 
toate investițiile guvernamentale, 
cheltuielile pentru armamente pro
duc cele mai puține noi locuri de 
muncă.

Pe de altă parte, faptul că o treime 
din inginerii și oamenii de știință din 
Statele Unite sînt implicați, într-o 
formă sau alta, în activități militare, 
determină o sporire a cunoștințelor 
tehnologice în sectorul militar și o 
sensibilă încetinire în dezvoltarea 
tehnologiilor pentru scopuri civile.

Este neadevărat că cercetările mili
tare au aplicații semnificative în do
meniul civil — continuă „New York 
Times**. Așa se șl explică faptul 
că Statele Unite, care ocupă locul

• Orice deturnare de ionduri 
spre scopuri militare duce la 
reducerea locurilor de muncă
• O treime din inginerii și 
oamenii de știință americani 
implicați în activități militare 
o Piedici suplimentare în so
lutionarea dificultăților gene
rate de criza energiei O Este 
urgent necesar transferul în

favoarea producției civile ■

principal în tehnologia armamente
lor. se află în urma altor țări indus
triale in ce privește productivitatea 
și inovațiile tehnologice în dome
niul civil.

Sînt și argumente potrivit cărora 
cursa înarmărilor creează serioase 
greutăți in soluționarea dificultăților 
generate de criza energiei. Harvey 
Morris, șeful departamentului firmei 
newyorkeze „Fuel and Energy Con
sultants", care elaborează sisteme 
industriale în vederea economi
sirii de energie, a declarat că, 
practic, firmele civile nu gă
sesc inginerii de care au nevoie. în- 
trucît colegiile pregătesc cadre în 
special pentru domeniile științifice și 
tehnologice cu aplicații militare.

„New York Times Magazine" dez
văluie, la rîndul său, unele conse
cințe sociale ale cursei înarmărilor.

„Producția armamentelor a cres
cut atit de mult îneît împinge

spre declin întreaga economie civilă. 
Combinația inflație-șomaj este un 
produs al acestei stări de lucruri. 
După cel de-al doilea război mon
dial, Departamentul apărării a fost 
cel mai mare utilizator de capital și 
tehnologie din Statele Unite, ceea 
ce a început să ducă la restrîn- 
gerea resurselor destinate scopurilor 
civile. Ca urmare. în domeniul res
pectiv productivitatea a scăzut. Cres- 
cînd' prețurile, producătorii străini au 
sesizat șansa de a cîștiga poziții cel 
puțin în anumite porțiuni ale pieței 
americane — si au izbutit. De exem
plu, 20 la sută din automo
bilele și piesele de schimb care se 
folosesc în prezent în Statele Unite 
sînt produse în străinătate. Aceeași 
este situația pentru 20 la sută din 
produsele din oțel, pentru cea mai 
mare parte a aparatelor de radio și 
televizoarelor, pentru 48 la sută din 
incăltăminte etc. Canalizînd majori
tatea resurselor noastre în scopuri 
militare ajungem la o situație de pa
ralizare treptată a economiei. Ra
chetele. bombardierele si subma
rinele nucleare nu devin părți ale 
procesului de producție și consum 
care să contribuie la ridicarea stan
dardului 
bazei 
rilor 
venit 
nesc 
metînd economia orășenească".

în continuare, ..New York Times 
Magazine" evidențiază pașii făcuți 
de unele firme producătoare de echi
pament militar, printre care Boeing- 
Vertol. ne calea trecerii 'a producția 
civilă. Revista evidențiază contrastul 
dintre prăbușirea fabricii ..Rockwell 
International" și revirimentul unei 
uzine aparținînd firmei Boeing- 
Vertol, care de la avioanele 
supersonice de bombardament a 
trecut Ia producția de mijloace de 
transport civile — autobuze și. tro
leibuze — subliniind că deși aseme
nea schimbări 
ele oferă un 
actuala cursă 
ireversibilă.

privire la Namibia și se pronunță 
pentru respectarea calendarului sta
bilit de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

Adunarea Națională a 
Turciei3 resPins cu de voturi 
înscrierea pe ordinea dez zi a unei 
moțiuni de cenzură împotriva guver
nului actual depusă de către mai 
multi deputați ai partidului justiției. 
210 deputați au votat in favoarea mo
țiunii, care reproșa guvernului de a 
nu fi adoptat la timp măsurile nece
sare pentru a împiedica „drama de 
la Kahramanrah", localitate unde 
s-au înregistrat recent grave inciden
te. soldate cu moartea a 100 de per
soane.

Protocol comercial iugo- 
slavo-bulgar.La Belsrad a fost 
semnat protocolul privind schimburi
le de mărfuri pe anul 1979 intre R.P. 
Bulgaria și R.S.F. Iugoslavia. După 
cum precizează agenția B.T.A., volu
mul valoric al schimburilor de măr
furi va atinge cifra de 253 milioane 
dolari. în spiritul extinderii colabo
rării economice între cele două țări 
au fost examinate, cu prilejul sem
nării protocolului, măsuri ce vizează 
o diversitate mai mare a formelor 
de cooperare.

Comisioane ilegale. Com- 
pania „Gulfstream American Corpo
ration" a fost amendată cu 120 000 
dolari, pentru vina de a fi plătit co
misioane ilegale în valoare de șapte 
milioane dolari în scopul promovării 
vînzării produselor sale în străinăta
te. Conducerea firmei și-a recunoscut 
vinovăția de a nu fi făcut declarații 
corecte către „Import-Export Bank", 
care a oferit credite cumpărătorilor 
străini ai avionului „Grumann-Gulf- 
stream" — produs de această compa
nie. împotriva firmei au fost reținu
te 12 capete de acuzare.

Erupția vulcanului Saku- 
ra|Ima. ma' *na^ vulcan activ 
din Japonia, aflat în apropiere de 
orașul Kagoshima, din sudul insulei 
Kyushu — a erupt, vineri, de două 
ori. proiectînd cantități de fum, ce
nușă și gaze la înălțimi de cîteva mii 
de metri. Nu s-au semnalat victime.

de viață și la întărirea 
economice a țării. Declinul ma- 
noastre orașe nu poate fi pre- 
atîta timn cît impozitele hră- 
întreprinderile militare, înfo-

sînt puține ca număr, 
exemplu elocvent că 
a înarmărilor nu este

MANAGUA 5 (Agerpres). — Lupte 
puternice între trupe ale Gărzii Na
ționale. fidele dictatorului Anastasio 
Somoza. si detașamente ale Frontu
lui Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.) din Nicaragua, aflate sub 
conducerea Comandamentului Unifi
cat al F.S.L.N.. au avut Ioc. joi și 
vineri. la Managua si în orașele 
Leon, Chinandega. Esteli, Granada, 
Diriomo. Chichigalpa și împrejurimi, 
în cadrul unei noi ofensive generali
zate. declanșate de mișcarea de re
zistentă populară armată din țară. 
Pierderile în oameni si material de 
război sînt mari, mai ales în rîndul 
trupelor guvernamentale, 
insurgenților fiind 
populație.

După dinamitarea 
aer a postului de 
„Estacion X". detașamentele F.S.L.N. 
au ocupat poziții cheie in cartierul 
Monsenor Lescano din capitală, luînd, 
totodată. în stăpînire obiectivele 
economice si administrative din zona 
San Sebastian. La Leon. cel de-al 
doilea oraș ca importantă al tării, și 
Granada, al treilea ca mărime, insur
genții au rezistat mai multe ore 
atacurilor Gărzii Naționale sprijinite 
de aviație, dună care s-au repliat în 
munți. în __ __
situată la 200 km nord de capitală, 
luptele au 
de vineri 
ziarul „Novedades1 
controlat de autorități.
au fost semnalate grele pierderi în 
oameni si material de război de am
bele părți. La Chichigalpa. în nord- 
estul capitalei. Frontul Sandinist de 
Eliberare Națională

__ acțiunile 
sprijinite de

si aruncarea în 
radio somozist

zona montană Achuapa,
continuat si în cursul zilei 
cu deosebită intensitate, 

din Managua, 
relatînd că

a lansat un atac

de anvergură asupra zonei unde se 
aflau cantonate trupele guvernamen
tale. capturînd importante cantități 
de armament si muniții.

Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.) a hotărît să trimită de ur
gență un grup de observatori la 
frontiera dintre Costa Rica si Ni
caragua pentru a încerca să înlăture 
posibilitatea declanșării în zonă a 
unor acțiuni ostile din partea Gărzii 
Naționale din Nicaragua împotriva 
Republicii Costa Rica. Măsura a fost 
luată la recomandarea unui grup de 
lucru al O.S.A. format din reprezen
tanții guvernelor S.U.A., Guatemalei, 
Paraguayului, Jamaicăi, Republicii 
Dominicane. Grenadei și Hondurasu
lui. care a analizat plîngerea guver
nului cost-arican referitor la amenin
țările cu invadarea teritoriului na
țional proferate de cercurile somo- 
ziste.

Preocupări pentru 
asigurarea aprovizionării 

cu materii prime
PARIS 5 (Agerpres). — Guvernul 

francez intenționează să-și mărească 
de patru ori stocurile de materii pri
me neenergetice (cupru, cobalt, man- 
gan) pentru a diminua vulnerabilita
tea față de eventualele riscuri ale 
unei întreruperi a livrărilor — a de
clarat ministrul francez al industriei, 
Andre Giraud.

Stocul de rezerve, constituit în 
1975 și corespunzînd unui consum de 
două luni, este în mare măsură in
suficient. a precizat ministrul, adău
gind că nu poate fi exclusă eventua
litatea unei „crize grave" de materii 
prime neenergetice în anii viitori, 
chiar dacă situația actuală este rela
tiv calmă. Statul a consacrat 250 mi
lioane franci formării acestor stocuri, 
care, în prezent, datorită inflației, 
valorează 350 milioane franci. Franța 
procură aceste materii prime neerier- 
getice în proporție de 55 la sută din 
import, cheltuind anual 7,5 miliarde 
franci. Situația , sa este mai bună de
cît pe ansamblul Pieței comune, care 
importă 75 la sută, iar Japonia — 90 
la sută.

în această situație, guvernul fran
cez dorește, de asemenea, să dezvol
te producția națională de materii 
prime.

„Regimul lui Somoza este compromis
în tară și peste hotare44

apreciază Comisia internațională de mediere
SANTO DOMINGO 5 (Agerpres).

— Comisia internațională de medie
re în conflictul intern din Nicaragua
— din care fac parte reprezentanții 
S.U.A., Guatemalei și Republicii Do
minicane — a respins categoric con
trapropunerile dictatorului nicara- 
guaian Anastasio Somoza care vizau 
desfășurarea referendumului privind 
rămînerea sa la putere sub control 
somozist. Arătînd că guvernul lui 
Somoza este compromis față de po
porul nicaraguaian și față de opinia 
publică internațională, șeful diplo-

matiei dominicane, Ramon Eipilio Ji
menez, a declarat că referendumul 
din Nicaragua nu poate avea loc de- 
cit sub controlul internațional al Co
misiei de mediere a O.S.A., aceasta 
fiind singura modalitate de a se asi
gura o exprimare liberă a opțiuni
lor populare și o prezentare corectă 
a rezultatelor acesteia. El a arătat, 
totodată, că obstrucțiile întîmpinate 
la Managua și poziția rigidă a auto
rităților dictatoriale față de efortu
rile de mediere depuse de Comisia 
O.S.A. vor face necesară încetarea 
activității acesteia.

transmit
Consultări. La Bel£?rad a ln- 

ceput o reuniune de consultări poli
tice dintre reprezentanții Secretaria
tului federal iugoslav pentru afaceri
le externe și ai Foreign Office-ului 
din Marea Britanie. Agenda convor
birilor cuprinde un schimb de opinii 
cu privire la situația internațională 
actuală și în special situația din Eu
ropa, aspecte ale destinderii, activi
tății legate de continuarea Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa, probleme ale noii ordini eco
nomice internaționale, relațiile Iu
goslaviei cu Marea Britanie și cu 
Piața comună.

Alianță electorală.PartideIe 
politice daneze care se pronunță îm
potriva continuării participării țării 
la Piața comună ati constituit o a- 
lianță electorală în vederea apropia
telor alegeri în Parlamentul vest- 
european. Alianța grupează partide 
cu orientări diferite, dar avînd o po
ziție comună față de C.E.E. Partidele 
membre ale alianței sînt libere să-și 
ducă propria lor campanie electorală. 
Un sondaj de opinie realizat în de
cembrie 1978 arăta că 43 la sută din 
danezi sînt împotriva aderării Dane
marcei la C.E.E., față de numai 39 
la sută favorabili și 18 la sută fără 
o poziție definită.

Naufragiu. In urma naufragiu
lui vaporului sub pavilion liberian 
„Master Michell**, 31 de marinari au 
fost devorați de rechini, au declarat 
cei patru supraviețuitori ai catastro
fei. Potrivit relatărilor lor, la bordul 
navei, care transporta produse chi
mice. s-a produs un incendiu. Intrați 
în panică, membrii echipajului au 
urmat îndemnurile căpitanului și s-au 
aruncat în apele pline cu rechini ale 
Mării Caraibilor. Cei patru supravie
țuitori au rămas la bordul navei, de 
unde au fost salvați, după circa 30 
de ore, de un vas italian.

Accidents de circulație, 
în cursul anului 1978, în Japonia 
și-au pierdut viata, în accidente de 
circulație. 8 738 persoane, cifră care 
reprezintă o scădere cu 1,8 la sută 
față de același bilanț al anului pre
cedent. în schimb. în numai trei zile 
din acest an și-au pierdut viața în 
accidente de trafic 47 persoane.

In Marea Britanie au fost organizate mari demonstrații de protest împotriva 
recrudescenței, în ultimul timp, a acțiunilor unor grupuri neonaziste, l'n 
fotografie: mii de mamfestanți pe strâzile Londrei purtind pancarte prin 
care cer să se pună capăt activității organizației cu caracter fascist 

„Frontul Național"

is

Rezervele mondiale 
de petrol și gaz 

s-au redus în 1978

Sondaj de opinie 
în Anglia

LONDRA 5 (Agerpres). — Partidul 
Laburist, de guvernămînt, din Ma
rea Britanie a întrunit cu 3 la 
sută mai multe sufragii decît 
Partidul Conservator în cadrul pri
mului sondaj efectuat anul acesta, an 
în care, pînă în luna octombrie, pre
mierul James Callaghan trebuie să 
organizeze aleger ile generale. Potrivit 
consultării efectuate de ziarul con
servator Daily Mail. 47,9 la sută din
tre persoanele: chestionate au decla
rat că vor vota pentru laburiști, 44.7 
la sută pentru conservatori. 4,6 la 
sută pentru liberali, iar 2,8 la sută 
pentru alte partide. Aceste date re
levă, în aprecierea agenției 
că alegerile 
dintre cele 
laburiști și

— notează publicația engleză
„Oii and Gas Journal" .

LONDRA 5 (Agerpres). — Pr' 
ția mondială de petrol nu a cr 
decît cu 0,6 la sută în anul 1978 î 
de 4 la sută în 1977 — scrie publi
cația britanică „Oii and Gas Journal*'. 
Această majorare a fost inferioară 
ritmului de creștere economică a 
principalelor țări industrializate, esti
mată de O.E.C.D. la 3,5 la sută pen
tru anul 1978.

Organul de presă al industriei pe
troliere britanice apreciază produc
ția mondială în 1978 la ceva mai pu
țin de 60 milioane de barili pe zi. Din 
aceasta, producția țărilor membre ale 
Organizației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.) nu a atins decît 
29,44 milioane de barili pe zi, cu 5 la 
sută mai puțin decît îh 1977.

Tot potrivit publicației britanice, 
rezervele mondiale de petrol s-au re
dus In cursul anului trecut cu 0,5 la 
sută, ajungînd la 641,6 miliarde ba
rili. Cele de gaze naturale au înre
gistrat, de asemenea, o scădere cu 
0.7 la sută, fiind de 70 850 miliarde 
metri cubi.

Reuter, 
generale vor prilejui una 
mal strînse lupte între 

conservatori.

ALGER 5 (Agerpres). — Algeria a 
extras 57,2 milioane tone de petrol 
anul trecut, ceea ce reprezintă o creș
tere fată de 1977, cînd a fost realiza
tă o producție de 5.3,5 milioane torte, 
s-a anunțat oficial la Alger. Cea mai 
mare parte din această cantitate (35 
la sută) este exportată. Circa 4,5 mi
lioane tone de țiței rafinat asigură 
necesitățile consumului intern, iar 
alte 3,5 milioane tone produse prelu
crate sînt, de asemenea, exportate.

în ce privește producția de gaze na
turale. datele oficiale arată că aceas
ta a atins 14,1 miliarde metri cubi. din 
care 70 la sută sînt exportate. Expor
tul de gaz lichefiat a crescut cu 60 la 
sută, atingînd nivelul de 6.4 miliarde 
metri cubi.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

PORTUGALIA

Incertitudinile noii formule
guvernamentale

Deși a suscitat rezerve și contro
verse în rîndul mai tuturor sectoare
lor politice, guvernul alcătuit de pre
mierul Mota Pinto — al zecelea de 
după revoluția de acum aproape cinci 
ani — a reușit să treacă — încă îna
inte de sfîrșitul anului trecut — exa
menul parlamentar, punîndu-se ast
fel capăt 
tr amar ea 
cialist și 
cial.

Elementul decisiv al ratificării par
lamentare l-a constituit atitudinea 
socialiștilor — deținători ai unei po
ziții de „arbitru", grație celor 100 de 
mandate din Adunarea Republicii — 
care s-au abținut în momentul votă
rii moțiunii de cenzură depuse de 
comuniști asupra programului guver
nului. în timp ce social-democrații și 
centriștii au votat împotriva ei.

Explicind votul, secretarul .general 
al Partidului Socialist. Mario Soares, 
afirma că prelungirea crizei ar fi 
dăunat intereselor țării și că P.S.P. 
va adopta fată de activitatea guver
nului o atitudine de „vigilentă per
manentă, plasindu-se cu consecvență 
pe poziții de stingă". Observatorii 
socotesc însă că una din rațiunile 
principale ale atitudinii socialiștilor 
fată de un guvern pe care tot ei l-au 
descris ca fiind „cel mai conservator 
pe care l-a cunoscut Portugalia după 
revoluția din aprilie 1974“ a fost in
teresul de a nu provoca alegeri anti
cipate. intr-un moment care le este 
nefavorabil, așa cum au țirătat-o re
zultatele unor scrutine locale — pre
ferind să-și refacă forțele în opoziție 
în așteptarea sfîrșitului actualei le
gislaturi (1980).

De altfel, preocupările socialiștilor 
sînt limpede orientate spre o „recu
perare a pozițiilor electorale", așa 
cum o arată seria de dezbateri inter
ne si publice în jurul documentului : 
„Zece ani pentru a schimba Portuga
lia : propunerea socialiștilor pentru 
anii ’80“.

Programul noului guvern „în afara 
partidelor" (ca și cel anterior al pre
mierului Nobre da Costa) pune in 
esență accentul pe necesitatea „rea
lismului economic", pledînd pentru 
„însănătoșirea" sectorului public și 
„dinamizarea" celui privat, care' tre
buie să cunoască „fără echivoc" 
cui ce-i este rezervat în. evoluția 
ansamblu a economiei, mai ales 
perspectiva aderării Portugaliei 
Piața comună. Pe aceeași linie, 
propune un cod „mai atrăgător" 
investițiilor străine ; in fine, guver
nul afirmă intenția de a aborda re-

crizei declanșate prin des- 
coaliției între Partidul So- 
Centrul Democratic și So-

lo
de 
în 
la 
se 
al

dresarea financiară ținînd seama da 
„libera concurență între sectorul par
ticular și cel de stat". în timp ce 
sectorul cooperatist — incluzîn.rt§coo- 
perativele din zona reformei ' a- ; 
— urmează să se supună, în pl 
tivă. regulilor concurentei, fără a mai 
beneficia de înlesniri speciale în 
comparație cu sectorul particular.

Soluțiile prezentate pentru redre
sarea economică. îndeosebi cele care 
privesc încurajarea capitalului privat, 
național și străin, stirnesc îngrijora
re în sinul forțelor politice de stingă 
și al sindicatelor, care întrevăd se
rioase repercusiuni asupra vieții pă
turilor majoritare, șl așa lovite de 
criză. De pe acum sint avansate, de 
exemplu, calcule, din care rezultă că 
„redresarea economico-financiară", 
așa cum este concepută de noul gu
vern, ar presupune concedieri. masi
ve de muncitori, falimentul unui 
număr mare de întreprinderi mici și 
mijlocii, ca și afectarea cooperative
lor create prin reforma agrară.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, 
declara in legătură cu aceasta 
„prin compoziție și formulă, 
și prin programul său, noul 
binet lasă să se întrevadă o politică 
guvernamentală de dreapta, care ar 
agrava și'mai mult trăsăturile nega
tive ale guvernelor precedente" și 
prin aceasta ar duce la o „agravare 
a marilor probleme naționale".

O asemenea politică riscă să devi
nă și mai accentuată dacă se va da 
curs cererilor social-democratilor pri
vind o „epurare" a exponenților stîn- 
gii din aparatul de stat și îndemni- 
zarea rapidă a tuturor proprietarilor 
expropriați de revoluție sau preten
țiilor centriștilor, care nu ezită să 
preconizeze anularea naționalizărilor 
din sectorul bancar și'revizuirea Con
stituției.

Mizînd pe dificultățile economice, 
forțele reacționare, înlăturate de la 
putere . acum aproape cinci ani, des
fășoară o veritabilă ofensivă pentru 
a-si recîștiga treptat pozițiile. Dar 
încercările lor întîmpină rezistența 
cercurilor largi, așa cum au dove
dit-o recentele demonstrații populare 
de la Lisabona și din alte orașe.

în asemenea condiții politice șl 
economice se reliefează cu atît mai 
mult necesitatea acțiunii unite a for
țelor interesate în apărarea și conso
lidarea cuceririlor democratice. în 
asigurarea progresului economic și 
social.

că 
ca 

ca-
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