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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Populare Chineze

rie, pe Cen Su-lian, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Populare 
Chineze în tara noastră. (Continuare 
în pagina' a V-a).

Un important punct pe harta 
energetică a tării : Termocen

trala Iernut

Pe șantierul Întreprinderii de țevi 
fărâ sudură din Zalău, lucrările 
de construcții-montaj se desfă
șoară in ritm rapid, pe fronturi 
largi. La una din noile haie de 
producție, echipa de fierar-beto- 
niști condusă de Panfil Negrean 
acționează cu hotărire pentru 
scurtarea duratelor de execuție 

Foto : Sandu Cristian

O nouă unitate 
industrială

La noua și moderna întreprin
dere de utilaje de ridicat și 
transportat — I.U.R.T. — Lugoj, 
unul din principalele obiective de 
investiții ale județului Timiș in 
actualul cincinal, începutul noului 
an a fost marcat de intrarea in 
funcțiune a primelor capacități 
de producție. Aici a fost finali
zată construcția primului lot de 
macarale pivotante cu braț roti
tor, destinate echipării halelor in
dustriale. într-un stadiu avansat 
se află și construcția primelor 
automacarale de 2,5 tone, care vor 
fi expediate beneficiarilor incă în 
cursul acestui trimestru. Nomen
clatorul de fabricație pe 1979 mai 
prevede realizarea de trolii re
versibile, macarale portale și spe
ciale, precum și a altor utilaje de 
ridicat și transportat. (Cezar 
Ioana).

Succese 
ale metalurgiștilor

Colectivul întreprinderii meta
lurgice Aiud. principalul furnizor 
de piese de schimb pentru indus
tria metalurgică, a livrat benefi
ciarilor săi primele 350 tone ma- 
șini și utilaje de turnare pentru 

< oțelării prevăzute în programul de 
•producție din acest an. De ase
menea. a început expedierea în 
avans a unor utilaje pentru Com
binatul siderurgic Hunedoara. Tot
odată. metalurgiștii din Aiud ac
ționează pentru asimilarea în fa
bricație a unor produse de înaltă 
tehnicitate și complexitate în ve
derea reducerii importului. în 
anul trecut, numai prin fabricația 
cilindrilor de laminor, importul a 
fast diminuat cu 40 milioane lei 
valută. (Ștefan Dinică).

I
I
I
I
[
I
1
!
I
I
!
I
I
I

Prin aportul tuturor cetățenilor, prin mai buna gospodărire a resurselor, 

să facem totul pentru dezvoltarea economico-socială și înflorirea orașelor 

și comunelor în care trăim și muncim!

CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Consiliul popular al 

iudotului Brăila, către toate 
consiliile populare județene 
si al municipiului București

Preocupați permanent de a înfăptui în mod e- 
xemplar hotărârile Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, orientările și sar
cinile trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, oamenii muncii din 
județul Brăila, în frunte cu comuniștii, au înscris 
în bilanțul celui de-al treilea an al cincinalului 
însemnate realizări în dezvoltarea economico-so- 
cială, buna gospodărire și înfrumusețare a tuturor 
localităților.

în anul 1978, planul de investiții al Consiliului 
popular județean a fost depășit cu 12,2 la sută ; 
s-au dat in folosință 3 613 apartamente, a fost ex
tinsă capacitatea poligonului de prefabricate pen
tru locuințe cu 10 000 mc, iar baza materială a 
învățămîntului s-a dezvoltat cu noi săli de clasă, 
locuri în grădinițe, în internate și ateliere școlare. 
De asemenea, in această perioadă au fost date in 
folosință unități comerciale cu o suprafață de peste 
15 000 mp, între care un magazin universal în mu
nicipiul Brăila.

Prin contribuția bănească a populației au fost 
realizate numeroase lucrări edilitar-gospodărești și 
sociale. S-a dezvoltat și modernizat rețeaua ru
tieră, depășindu-se planul cu 10 la sută la îm- 
brăcăminți asfaltice ușoare și cu 11,3 la sută la 
lucrări de întreținere a drumurilor împietruite. 
Prin munca patriotică a cetățenilor s-au executat 
lucrări de gospodărire șl Înfrumusețare a localită
ților In valoare de 321 milioane lei. Au fost atrase 
la bugetul local noi surse de venituri în valoare 
de peste 7 milioane lei.

Cu hotărîrea fermă de a acționa cu și mai multă 
energie pentru dezvoltarea și înflorirea tuturor 
localităților de pe meleagurile brăilene, de a tra
duce neabătut în viață indicațiile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
partidului. Consiliul popular al județului Brăila 
adresează consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București chemarea la întrecere socia
listă pentru a îndeplini și depăși obiectivele din 
Planul național unic de dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1979, angajindu-se să realizeze su
plimentar față de prevederi următoarele obiec
tive :I. In domeniul investițiilor și al construcțiilor de locuințe

1. Devansarea termenelor planificate de punere 
in funcțiune la :

— capacitățile bazei de producție a întreprin
derii județene de construcții-montaj, cu 30—180 de 
zile ;

— Fabrica de brînzeturi Brăila cu o capacitate de 
1 000 tone/an, cu 60 zile ;

— atelierul de tîmplărie Făurei, cu 60 zile ;
— alimentarea cu apă și colectoare de canalizare 

din localitățile însurăței și Movila Miresii, cu 60 
zile ;

— 600 apartamente, cu 10—30 zile ;
— construcțiile școlare, cu 30 zile ;
2. Depășirea planului de producție industrială 

netă cu 3,6 la sută, adică 1 300 mii' lei, prin reali
zarea peste plan a 1 420 mc prefabricate din beton 
armat și 30 000 mc agregate minerale.

3. Creșterea productivității muncii planificate, 
calculată pe baza producției nete, în activitatea de 
construcții-montaj cu 400 lei pe fiecare om al 
muncii, reprezentind 1,2 Ia sută prin :

— executarea prin metode industrializate a 90

(Continuare în pag. a III-a)

„Dialogul" uneltelor I
Cînd ieșeau din pămînt se zicea că ies din „baie". 

Din baia de stincă. Din baia de sudoare. Adeseori, din 
baia de singe. De aici și numele* vechilor așezări mi
niere care incep cu cuvintul Baia. In adincuri, ca
nonada exploziilor ; afară, toaca șteampurilor care fă- 
rimau stinca mineralieră. O toacă drăcească, bătută de 
apele repezi, curgătoare, care săltau baroșii unui 
neadormit Sfarmă-Piatră pus să bombardeze timpa
nele cu lovituri grele de darabană udă. Cu multi ani 
in urmă, cind am urcat pentru prima oară in Țara de 
Piatră a Maramureșului, toaca asta, întinsă pe toată 
valea Săsarului, mi-a vestit apropierea de oraș.

Acum e liniște. De mult, ultimul șteamp s-a dus la 
muzeu. La Flotația Centrală din Baia Marc. Sfarmă-

Piatră iși continuă altfel menirea lui de morar al stin- 
cilor. Imenși cilindri rotativi, de cite șase metri in 
diametru, rostogolesc încărcătura de mii de kilograme 
in pintecele lor pină cind este pulverizată ca făina, 
lăsind să i se stoarcă prețioasele concentrate de mi
nereuri. E zgomot destul și-acolo, dar totul este închis 
intr-o imensă hală, complet mecanizată, din care afară 
nu răzbate vacarmul. Oameni putini, atit cit să supra
vegheze mașinile. Praf mai puțin ca intr-o moară de 
făină. O demonstrație elocventă a dispariției muncilor 
„penibile" și a trudelor sisifice care însoțeau 
inainte mineritul.

Intr-un țarc-grădină din incinta împărăției 
Sfarmă-Piatră pasc pui de cerbi. Șase ciute prăsite 
dintr-o căprioară rănită prin codri, și care a venit 
singură, cu pintecul plin, spre oameni, implorindu-le 
cu ochi umezi ajutorul. Au primit-o, au lecuit-o, i-au 
făcut iesle și au lăsat-o să se înmulțească. La 
capăt al curții, o seră de palmieri, cu ficușl, cu 
și cactuși : pentru înfrumusețarea, peste vară, 
șului minerilor.

Căprioare și flori de seră pe valea Săsarului. 
unde, cindva, și nu atit de demult ca să devină jo- 
veste, șteampurile iși băteau drăceasca lor darabv^ă 
speriind visele copiilor.

mai

lui

celălalt 
begonu 
a ora-

Acolo
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Consiliul popular al 
municipiului Suceava, către 

toate consiliile populare 
municipale si orășenești
Puternic mobilizați de hotărîrile Congresului al 

XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, de 
chemările insuflețitoare adresate întregului popor 
de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii suceveni au 
obținut rezultate remarcabile în îndeplinirea obiec
tivelor ce le-au revenit în dezvoltarea accelerată 
economică și socială a municipiului.

Planul producției industriale în profil teritorial, 
pe primii 3 ani ai cincinalului, a fost îndeplinit 
cu 55 zile mal devreme, realizîndu-se astfel o 
producție suplimentară de 421 milioane lei. Volu
mul investițiilor proprii ale consiliului popular 
municipal a fost depășit în anul 1978 cu 7 mili
oane lei, dindu-se în folosință 1 587 apartamente, 
707 locuri în cămine de nefamiliști, săli de clasă, 
cantine și alte obiective social-culturale. A cres
cut in mod simțitor zestrea tehnico-edilitară a 
municipiului, realizîndu-se peste 500 mii mp străzi 
șl trotuare. 3.5 km rețele apă-canal si termoficare, 
amenajarea și întreținerea a 250 ha parcuri și 
spații verzi, precum și construirea a 15 terenuri 
sportive și a 20 locuri de joacă pentru copii. A 
sporit cu peste 20 autobuze parcul de autovehi
cule pentru transportul in comun. Volumul desfa
cerilor de mărfuri prin comerțul socialist a fost 
depășit cu peste 2 milioane lei, al prestărilor de 
servicii cu 10 milioane lei, in condițiile îmbună
tățirii aprovizionării șl serviciilor către populație.

S-au identificat și atras venituri suplimentare 
la bufetul local de aproape 3 milioane lei fată de 
plan. în anul 1978 s-au efectuat prin muncă patrio
tică lucrări in valoare de peste 200 milioane lei.

Puternic mobilizat de mesajul adresat* întregului 
nostru popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, cu prilejul Anului 
nou. Consiliul popular al municipiului Suceava 
adresează tuturor consiliilor populare municipale 
și orășenești chemarea la întrecere socialistă pen
tru înfăptuirea exemplară și depășirea sarcinilor 
de plan ale celui de-al 4-lea an al cincinalului, Ia 
un nivel calitativ superior și cu eficiență sporită, 
angajindu-se să realizeze următoarele obiective :I. In domeniul investițiilor și al construcțiilor de locuințe

Prin asigurarea la timp a documentațiilor de 
execuție, amplasamentelor, bazei tehnico-mate- 
riale. perfecționarea activității pe șantiere, creș
terea gradului de mecanizare și industrializare a 
lucrărilor cu 5 la sută față de anul 1978, apli
carea unor metode și soluții noi în construcția de 
locuințe, creșterea productivității muncii cu 1,5 Ta 
sută peste sarcina planificată și extinderea acor
dului global la cel puțin 90 la sută, se vor da în 
folosință înainte de termen :

— 450 apartamente, din care 200 apartamente cu 
30 zile, iar 250 apartamente cu 20 zile ;

— hala agroalimentară cu o suprafață de 
2 540 mp cu 70 zile ;

— depozitul produse metalo-chimice cu o su
prafață de 5 000 mp cu 50 zile ;

— podul peste rîul Suceava cu 90 zile ;
— 16 săli de clasă și 3 săli de gimnastică cu 

35 zile ;
— 5,4 km extinderi apă-canal și termoficare cu 

30 zile.
Planul de investiții al consiliului popular mu

nicipal va fi realizat Înainte de termen, asigurîn-

Consiliul popular 
al comunei Grindu, 

către toate consiliile 
populare comunale

Acționînd cu devotament și responsabilitate 
pentru aplicarea consecventă în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al Partidului Comunist 
Român, a prețioaselor indicații date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
țăranii cooperatori, mecanizatorii, toți cetățenii 
din comuna Grindu, sub conducerea organizației 
comunale de partid, au obținut în anul 1978 re
zultate însemnate în creșterea producției agricole, 
dezvoltarea edilitar-gospodărească a localității, ri
dicarea nive'u!u> de v:ată material si spiritual al 
tuturor locuitorilor comunei.

în anul 1978, producția globală agricolă a fost 
realizată în proporție de 100,3 la sută, în condiții 
de neirigare și s-au livrat suplimentar la fondul 
de stat 2 412 tone produse agricole vegetale și 
animaliere : au fost redate circuitului agricol 14 
hectare față de 5 hectare cit s-a prevăzut. Planul 
prestărilor de servicii a fost îndeplinit in proporție 
de 115 la sută, iar cel al vinzărilor de mărfuri 
către poou'atie în proport'e de 101.8 Ja sută. Au 
fost depășite veniturile la bugetul local cu 400 mii 
lei. iar prin munca patriotică a cetățenilor s-au 
efectuat lucrări de gospodărire șl înfrumusețare a 
comunei în valoare de 5 300 000 lei.

Avind in permanență exemplul de neobosită și 
laboroesă act'v’tate a secretoru’ui general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din comuna Grindu sînt ferm ho- 

- tăriți săr-si sporească eforturile, «ă facă totul pan', 
tru dezvoltarea în ritm susținut, sub aspect econo
mic. soCial-cuPural și edilitar-gospodăresc a loca
lității. contribuind astfel la creșterea continuă a 
nivelului de trai al ponorului nostru, la înflorirea 
patriei, România socialistă.

în acest scop. Consiliul popular al comunei Grin
du. județul Ialomița, în numele locuitorilor săi, 
adresează tuturor consiliilor populare comunale 
chemarea la întrecerea socialistă pentru îndepli
nirea și depășirea Planului de dezvoltare econo- 
mico-socială pe anul 1979, luindu-și următoarele 
angajamente :I. In agricultură

Prin mobilizarea țăranilor cooperatori, a meca
nizatorilor, a celorlalți specialiști, a tuturor locui
torilor, prin punerea în valoare, la nivel superior, 
a potențialului productiv al pămîntului, folosirea 
judicioasă a îngrășămintelor naturale și chimice, 
extinderea și diversificarea mecanizării lucrărilor 
și practicarea unei zootehnii moderne, de mare 
randament, introducerea mai operativă a cuceriri
lor științei agricole în toate sectoarele, vom reali
za o producție globală în valoare de 50 milioane 
lei, cu 1,5 milioane lei mai mare față de preve
derile planului, si o producție netă de 23 milioane 
lei. cu 1 milion mai mare față de plan.

Ca urmare a restrîngerii perimetrului construi- 
bil corespunzător planului de sistematizare a lo
calității și extinderii construcțiilor de locuințe cu 
mai multe niveluri, amplasării judicioase a con
strucțiilor productive, reorganizării rețelei de dru
muri și a căilor de acces în culturile agricole, 
precum si prin desecări se vor reda circuitului 
agricol 15 hectare teren, cu 10 hectare mai mult 
decit suprafața prevăzută in plan.

Pe baza acestui complex de măsuri vom obține Ia 
principalele culturi agricole, în condiții de neiri-

(Continuare în pag. a III-a)

BUCUREȘTIUL
edilitar-
urbanistic '79

Este în afară de orice în
doială că unul din factorii 
care concură decisiv la spo
rirea continuă a farmecului 
Bucureștiului contemporan 
ii reprezintă ritmul in care 
au loc înnoirile sale urba
nistice și edilitare. în 1948 
— anul declanșării procesu
lui marii reconstrucții a ora
șului — în Capitală nu se 
finaliza nici măcar un sin
gur apartament pe zi. De-a 
lungul celor 30 de ani care 
au trecut de atunci, acest 
„puls“ s-a ridicat la 38 de 
apartamente, pentru ca. în 
ultimul deceniu, să ajungă 
la 62. Iar rezultatul unei 
asemenea progresii îl putem 
vedea limpede in înfățișa
rea de astăzi a orașului. în
zestrat cu mari ansambluri 
și cartiere noi — adevărate 
orașe in oraș — care însu
mează mai bine de 425 000 
de apartamente, adică a- 
proape două treimi din ac
tualul său fond locativ.

Din perspectiva progra
mului urbanistic și edilitar 
prevăzut a se realiza în 
1979, anul-35 de la eliberare, 
sporurile de frumusețe pe 
care le va dobindi Capitala 
au un etalon încă neatins

pină acum : 110 apartamen
te intr-o zi. în 1979 se pre
vede realizarea a 40190 
apartamente, cea mai mare 
parte din ele aflate deja în 
curs de execuție. Un număr

(Continuare în pag. a III-a)

Să acționăm energic, 
cu răspundere, incă din aceste 
zile, pentru îndeplinirea planului 

producției agricole pe 1979
Deși ne aflăm în plină iarnă, nu 

trebuie uitat nici o clipă că nu peste 
multă vreme va începe o nouă cam
panie agricolă, menită să pună baze 
puternice recoltei din acest an. 
Obiectivul fundamental al tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, al 
organelor și organizațiilor de partid 
îl constituie sporirea producției ve
getale și zootehnice, pentru a se 
asigura buna aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare, a 
industriei cu materii prime și satis
facerea celorlalte 
cerințe ale econo
miei naționale, 
întruclt sarcinile 
de plan ce revin 
în acest an- agri
culturii sînt mari, 
este necesar ca 
producțiile spori
te din 1979 să .fie 
pregătite încă din 
aceste zile prin 
hărnicie și spirit 
gospodăresc.

Iarna este un 
anotimp de muncă intensă In 
agricultură. în unitățile agricole 
se definitivează planurile de pro
ducție pe 1979 care. în curind, vor 
fi supuse dezbaterii adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii din 
agricultură. Ca foruri supreme de 
conducere, adunările generale sînt 
chemate să analizeze cu răspundere 
și exigență activitatea desfășurată 
anul trecut, trăgîndu-se din aceasta 
maximum de învățăminte, să eviden
țieze riguros posibilitățile și rezer
vele de care dispune fiecare unitate 
agricolă, să stabilească măsuri orga
nizatorice șl tehnice care să fie apli
cate încă din aceste zile pentru a se 
asigura condițiile necesare obținerii- 
de recolte superioare, iar în zooteh
nie, printr-o furajare rațională și 
bună îngrijire a animalelor, produc
țiile de carne și lapte să se 
realizeze ritmic, potrivit prevederilor 
planului.

Pe primul plan al preocupărilor se 
situează sporirea producției de ce
reale și plante tehnice — cerință im
perioasă a economiei naționale. 
De aci și necesitatea de a se ac
ționa încă de, pe acum, din miezul» 
iernii, pentru a se crea condițiile 
materiale și tehnice menite să asi
gure obținerea de randamente supe
rioare la culturile care se însămin- 
țează în primăvară. Trebuie consem
nat faptul că pentru aceste culturi 
au fost executate arături de toamnă

Iarna - anotimp 
de muncă intensă 

in agricultură

pe o suprafață de 3 785 000 hectare, 
dar planul la executarea acestei lu
crări nu a fost îndeplinit cu aproape 
250 000 hectare. Deși condițiile cli
matice din toamna trecută au fost 
deosebit de favorabile pentru execu
tarea arăturilor, în unele județe au 
rămas mari suprafețe nearate : Ia
lomița — 32 000 hectare, Arad — 
30 000 hectare. Bihor — 16 000 hec
tare. Timiș — 8 000 hectare. Aceasta 
demonstrează că specialiștii și ca
drele de conducere din unele unități 

agricole nu au 
acționat cu ener
gie pentru a în
cheia arăturile pe 
toate suprafețele. 
Desigur, acum so
lul este înghețat 
pe o adincime a- 
preciabilă. Dar pe 
măsură ce timpul 
permite, va trebui 
să se treacă nein- 
tirziat la efectua
rea arăturilor, 
astfel incit toate 

culturile de primăvară să fie în- 
sămînțate în teren bine pregătit.

Creșterea randamentului la hectar 
la toate culturile este hotărîtă în cea 
mai mare măsură de folosirea unor 
cantități cit mai mari de îngrășă
minte naturale, de utilizarea rațio
nală a celor chimice. Acum este pe
rioada cînd pot și trebuie să se or
ganizeze ample acțiuni în vederea 
transportării la cîmp a tuturor can
tităților de îngrășăminte naturale ce 
există în complexele și fermele 
zootehnice, precum și in gospodăriile 
populației. Cu toate că rezervele de 
îngrășăminte naturale sînt foarte 
mari, încă nu se desfășoară peste tot 
acțiuni temeinic organizate în vederea 
transportării lor la cîmp. în unele 
județe nici nu au fost definitivate 
măcar planurile de fertilizare cu în
grășăminte naturale, iar cantitățile 
transportate pe cîmn sint mici, cu 
mult sub posibilități. A=a cum au 
procedat întotdeauna bunii gospodari 
— si în această iarnă trebuie să se 
desfășoare ample acțiuni pentru fer
tilizarea unor suprafețe cit mai 
mari cu îngrășăminte naturale.

Tot in această perioadă. în preocu
parea organelor si a organizațiilor ds 
partid, a consiliilor populare, a di
recțiilor agricole si uniunilor coope
ratiste trebuie să stea si alte pro-
(Conlinuare in pag. a V-a)

® Peste 40000 de apartamente de-a lungul unor artere principale 
și în marile cartiere ale orașului ® 30000 mp spații comerciale 
® Primul tronson al liniei de metrou ® Alte obiective social- 

culturale ® Importante lucrări gospodărești-edilitare

sporit de apartamente vor 
dispune de 4 și 5 camere, 
dotate cu incă un grup sa
nitar separat, de suprafețe 
mai mari la bucătării și 
băi.

O deosebită atenție se 
acordă înfăptuirii riguroase 
a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu menite 
să asigure sistematizarea și 
dezvoltarea armonioasă, e- 
chilibrată, intr-o viziune 
care să țină seama atit de 
cerințele de azi, cit și de 
cele de miine, a întregii Ca
pitale. în primul rind. noile

construcții de locuințe vor 
determina modificări esen
țiale în configurația unor 
artere cu un rol deosebit 
în structura urbanistică a 
Capitalei. Una dintre aces
tea este Șoseaua Ștefan cel 
Mare, de-a lungul căreia, 
pe porțiunea dintre inter
secțiile cu Calea Doroban
ților, str. Lizeanu, Piața 
Obor, se vor realiza o serie 
de blocuri insumînd peste 
2 000 de apartamente, ce vor 
conferi animatei artere a- 
tributele unui modern și 
maiestuos bulevard. Ima

ginea ei se va integra ast
fel armonios în noua și im
presionanta perspectivă ar
hitecturală pe care o dobin- 
dește sub ochii noștri o vas
tă zonă urbană, aflată, de 
asemenea. în curs de mo
dernizare, începînd de la 
confluența cu Calea Moșilor 
— Coientina și continuin- 
du-se de-a lungul Șoselei 
Mihai Bravu, pină la inter
secția sa cu Calea Vitan, 
spre a ajunge la Splaiul 
Unirii și Calea Văcărești. 
Pe parcursul acestui monu- 

_ mental arc citadin, ce va fi

locuit în final de cîteva zeci 
de mii de familii, in 1979 
vor fi construite nu mai 
puțin de 3 600 apartamente.

De o parte și de alta a 
impunătoarei magistrale 
vor continua în ritm susți
nut construcțiile pe amplele 
fronturi ale unor artere 
adiacente, precum Bd. 
Muncii, Șoseaua Iancului, 
intrată in fază finală, ul
timul tronson alcătuit din 
aproape 5 000 de aparta
mente al Șoselei Panteli- 
mon, pină la Bd. Gh. Di
mitrov, primele 2 000 de

apartamente înălțate de o 
parte și de alta a Căii Mo
șilor de la intersecția cu 
str. M. Eminescu pi.iă la 
ansamblul Pieței Obor, re
alizare urbanistică unică in 
felul său în peisajul buru- 
reștean. sau ultimele între
giri ale Șoselei Coientina, 
pină la confluența cu Șo
seaua Fundenî.

Alte cîteva importante 
fronturi de construcții sînt 
grupate spre latura de sud, 
sud-vest : în zona dintre 
Șoseaua Olteniței și Șo
seaua Berceni, unde. înce
pînd din Piața Sudului, vor 
fi construite primele 4 000 
de apartamente dintr-un 
mare ansamblu destinat oa
menilor muncii din platfor
ma industrială Berceni, în 
apropierea Parcului Tinere
tului (1 500) sau de-a lungul

Dumitru TIRCOB
(Continuare in pag. a Il-a)

Pictura
ÎN SALONUL

MUNICIPAL
DE PICTURĂ

SI SCULPTURĂ■

(Cronica plastica 

în pagina a IV-a)
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Certificat 
...de laudă

ca-
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Din dorința de a crea un 
dru cit mai sărbătoresc momen
tului întemeierii unei familii, 
administrarea noului sediu al 
Casei de căsătorii din orașul 
Fălticeni a fost preluată de ti
nerii din întreprinderile din lo
calitate. Acum, cind intri in Casa 
căsătoriilor, remarci „poarta 
sărutului*, care este transpusă 
în lambriul sălii de așteptare. 
In camera in care se oficiază 
căsătoria e un covor țesut de 
fetele tinere de la întreprinde
rea de covoare. Intr-o combi
nație reușită de tonuri șl culori, 
se vede un fagure de miere.

Tinerilor, pentru inițiativa lor, 
merită să li se atribuie un cer
tificat... de laudă.

I Recorduri
I
I
I
I
i
I

Cu un fond de carte de 
aproape un milion de volume, 
Biblioteca județeană din Țirgu 
Mureș și-a ciștigat un bineme
ritat renume. Pragul acestui 
apreciat lăcaș de cultură, recu- 
noscut și in afara județului, a 
fost călcat, numai în anul re
cent incheiat, de aproape 20 000 
cetățeni: muncitori, intelectuali, 
studenți și elevi. Âu fost citite 
peste 470 000 de volume, in care 
ponderea o dețin cărțile tehni
ce. Numai in ultimii cinci 
ani, numărul cititorilor perma- 
nenți a crescut cu 6 000, iar cel 
al volunțelor noi cu aproape 
103 000. La mai mulfi și la mai 
multe !

O viață 
închinată 
vieții»

De o bună bucată de vreme, 
doctorul Leon loachim, din Rm. 
Vilcea, a ieșit la pensie. Dar 
dacă a părăsit cabinetul medi
cal, in care a muncit zeci de ani 
in slujba oamenilor, el nu i-a 
părăsit nici acum pe suferinzi, 
pe cei aflați in situații drama
tice. Doctorul le vine și acum 
in ajutor, dăruindu-le... singe. 
Zilele trecute, el a înregistrat 
cea de-a 60-a donare. Singe 

1 pentru salvarea de vieți ome
nești cărora ,:li S-a dedicat o 
viață de om.
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„Vrăji»
„Văd în ochii voștri ci aveți 

pe suflet un mare necaz I Așa-i 
că am dreptate ?“. „Vai de su
fletul nostru, chiar așa-i. Dar 
cum de poți citi in suflete, 
ori ești .
nu 7 Dacă scăpați ocazia, nu mă 
mai vedeți prin Satu Mare decit 
la 7 ani o dată I Ziceți repede 
necazul și vă întorc răul spre1 
bine*. Cei doi soți f 
ră să-și verse focul 
tare ar vrea să <

poți citi in suflete, 
vrăjitoare ?“. „Cum
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incepu-
■ că ci 

__ __  ___ _ o despartă 
pe fiica lor (!!) învățătoare (de, 
fată cu carte !) de soțul ei, care 
nu este decit fochist pe loco
motivă I Vrăjitoarea le-a cerut 
atunci, cică să meargă repede 
treaba, ceva la mină, dar să fie 
de valoare. De indată ce s-a 
văzut in mină cu elementele 
„ajutătoare* — 20 000 lei — vră
jitoarea s-a făcut fum. Intrucît 
dispăruta face asemenea „mi
nuni* și prin alte localități din 
țară, cei care o intilnesc o pot 
recunoaște după următoarele 
semnalmente : virsta 50-55 
o cicatrice pe nas, fața 
părul cărunt. .

ani, 
lată.
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Cine vede 
ciobul ?

Corespondentul nostru din Me
hedinți, Virgiliu Tătaru, a pri
mit in ultima vreme numeroase 
telefoane, ba chiar vizita unor 
cetățeni din municipiul Drobeta 
Turnu Severin, care și-au măr
turisit același necaz : de la o 
vreme, in sticlele cu lapte se 
găsesc — cu o frecvență îngri
jorătoare — cioburi. In plus, 
respectivele sticle nu se prea 
spală. Conducerea întreprinderii 
de industrializare a laptelui a 
fost sesizată in repetate rinduri 
de aceste stări de lucruri. Pină 
acum nu s-a luat insă nici o 
măsură. Nu vede nimeni Ciobu
rile din lapte 7
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Plîngerea 
paznicului

Ținută reglementară : căciulă, 
manta închisă la toți nasturii, 
curea de un lat de palmă, gata 
să plesnească de atita intinsoa- 
re... Așa s-a prezentat la miliția 
municipiului Focșani, pentru a 
reclama cazul, G. Constantin. 
Ce caz ? In timpul serviciului, 
ca paznic la o instituție, i-au 
dispărut... cizmele din picioare ! 
Drept pentru care cere : răufă
cătorii să fie prinși, să fie pe
depsiți, să i se restituie cizmele, 
să i se dea asigurări că nu va 
mai fi frustrat de bunurile per
sonale in timpul serviciului de... 
pază. Cam atita. După ce a de
pus reclamație, G.C. a făcut 
stinga-imprejur. Depinde acum 
ce va face conducerea institu
ției la care lucrează.
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I
Rubricâ realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Sclnteii"

I

J

care a
în adunarea comuniștilor din or

ganizația P.C.R. din satul Pietrari, 
județul Vilcea. ce a avut loc în ziua 
de 17 august 1978, s-a discutat despre 
disciplina de partid. în materialul 
prezentat și în cuvîntul vorbitorilor 
s-au criticat unele manifestări de 
indisciplină observate cu mai mult 
timp in urmă în organizație : absen
ta la adunări, în mod repetat, a unor 
membri de partid. întirzieri, nepar- 
ticiparea unora la îndeplinirea anu
mitor hotărîri etc. Adunarea a fost 
condusă de Vasile Cîrțală. secretarul 
comitetului comunal, și la ea au 
participat majoritatea membrilor co
mitetului comunal de partid, precum 
și instructorul Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R. în adunare s-au 
tras unele concluzii și s-au luat anu
mite hotărîri menite a îndrepta si
tuația. Să vedem însă ce s-a întîm- 
plat după aceea ; măsurile hotărîte 
au avut efectul scontat ?

După un timp, o altă adunare ge
nerală a organizației a fost convocată, 
într-una din zile, pentru ora 17.

La ora 17 sîntem în sală 14 din 
89 membri ai organizației. Așteptăm. 
La ora 17,50 sîntem 32. La ora 
18,40 ne făcurăm 44 la număr și, în 
sfirșit, aproape după două ore de 
așteptare, am ajuns să fim 48. La 
ora 18,55 adunarea a început.

Se anunță ordinea de zi : informa
re cu privire la realizarea de către 
unitățile economice din comună a 
sarcinilor de plan pe anul 1978. Se 
supune aprobării. Eu intervin și a- 
mintesc că, într-o adunare prece
dentă, se stabilise ca sarcină prezen
tarea unei informări politice privind 
evenimentele interne si interna
ționale mai de seamă din ul
tima vreme, precum și a unei infor
mări privind felul cum au fost duse 
la îndeplinire hotărîrile anterioare. 
Cel ce conducea ședința răspunde că 
informarea politică este pregătită de 
un profesor, dar respectivul nu s-a 
prezentat încă la adunare. La oră

tmut... t
19,05 s-a terminat de citit informa
rea cu privire la îndeplin’rea sarci
nilor de plan. Se înscriu Ia discuții 
patru tovarăși. Se dă cuvîntul lui 
Gheorghe Rădescu. Vorbește două 
minute, apoi se încurcă. Mi se dă 

, cuvîntul mie. Arăt că ar fi necesar 
ca fiecare să spună ce are de spus 
asa cum gîndeste. cum se pricepe. în 
continuarea cuvîntului meu m-am re
ferit la realizarea planului la lapte, 
unde procentul este destul de slab, a- 
ceasta datorindu-se nu faptului că 
n-ar exista lapte în comună sau că

Ne scriu comuniștii
9 

pe teme 
ale vieții de partid

s-ar manifesta indiferentă din partea 
producătorilor, ci lipsei de interes a 
factorilor răspunzători. Am reamintit 
sesizările unor comuniști în adună
rile anterioare. caFe — arătînd că 
de la casa lor pină la centrul de 
stringere a laptelui sint 3—4 kilo
metri și că pierd astfel mult timp pe 
drum zilnic — cereau să se facă niște 
centre mai în apropiere de ei. lucru 
care a fost retinut in hotărîrea adu
nării respective. Hotărîrea însă a 
rămas pe hîrtie. Cel ce conduce adu
narea mă întrerupe pe ■ motiv că 
am vorbit prea mult. Am tăcut. După 
mine vorbesc Gheorghe Cernea și 
Lazăr Diaconu și, astfel, discuțiile si 
ordinea de zi sint epuizate in 20 de 
minute. La 19,30 își face apariția, 
alergind ..cu -sufletul la gură", cel cu 
informarea politică. La ora 19,35 se 
cere permisiunea să citească infor
marea. I se dă. A citit-o. întrebări ? 
Nici una. între timp mai vin cîțiva 
comuniști și numărul ajunge la 56.

ei ore
La 19,54 ia cuvîntul, în concluzie, 

secretarul comitetului comunal. La 
ora 20,10 adunarea se încheie.

Am venit acasă și m-am gîrldit la 
folosul pe care l-am avut în cele peste 
trei ore cît a durat ședința. Mi-am 
adus aminte că la alte adunări, în
tr-un răstimp mult mai restrîns, s-a 
izbutit să se cuprindă o arie largă 
de probleme, să se ia hotărîri bine 
chibzuite, a căror aplicare a dat roa
de. De ce acum nu s-a întimolat, așa? 
Poate din pricina... grabei de a ter
mina mai repede. Oricum, după pă
rerea mea, una din cauzele principale 
pentru care adunarea noastră s-a 
desfășurat asa cum am arătat este și 
faptul că nu s-a acționat cu fermita
te si perseverentă pentru ca măsu
rile stabilite in adunarea generală 
privind întărirea disciplinei de partid 
să fie aplicate întocmai, astfel ca să 
nu mai fie nevoie de a discuta mereu 
si mereu despre aceleași probleme 
care, de la o adunare la alta, rămîn 
nerezolvate.

Si mai e o problemă pe care aș 
vrea s-o ridic. în organizația noastră 
avem și un număr de profesori și 
învățători. Unii s-au ridicat chiar din 
rindurile sătenilor. Noi îi sti
măm si ii respectăm ca ne oameni 
ai culturii socialiste în rindurile lu
crătorilor de pe ogoare. Dar ei nu 
prea își spun cuvîntul în adunări. 
Nici măcar cei pe care i-am ales in 
organele de conducere. îi așteptăm 
cu drag și încredere să-și spună cu
vîntul, mai cu seamă in probleme 
ale muncii politico-educative, să con
tribuie la desfășurarea unei activități 
pline de conținut pentru formarea 
conștiinței înaintate a comuniștilor, a 
tuturor cetățenilor.

Sperăm că. primind un sprijin mal 
substanțial din partea Comitetului ju
dețean Vilcea al P.C.R., vom reuși 
să facem din fiecare din adunările 
noastre de partid adevărate forumuri 
de educație partinică, revoluționară.

C. MIULESCU
Pietrari — Vilcea

larnâ în Bucegi

In Bărăgan - un colț de munte 
si de mare

N.R. — Este, desigur, lăudabilă in
tenția de a asigura desfășurarea în
tr-un timp scurt a adunării genera
le, dar aceasta nu trebuie făcută în 
nici un caz în detrimentul conținutu
lui adunării, al scopului ne care și-I 
propune — asa cum s-a întîmnlat în 
cazul relatat mai sus. Din scrisoarea 
pe care o publicăm rezultă si o altă 
deficientă esențială asupra căreia au
torul n-a insistat : este vorba de grija 
ce se cerc manifestată pentru pregă
tirea din timp, temeinică, a fiecărei 
adunări generale in parte — ca for 
suprem de conducere al organizației 
de bază — grijă căreia aici 1 s-a atri
buit o importantă secundară. Fără 
indoială. biroul organizației de bază, 
comitetul comunal de partid au toate 
posibilitățile de a remedia în viitor 
asemenea deficiente.

In atenția 
automobiliștilor
La Administrația Asigurărilor 

de Stat automobiliștil pot con
tracta — în condiții avantajoase
— diferite feluri de asigurări fa
cultative auto, care acoperă o 
multitudine de riscuri, altele de
cit cele acoperite in cadrul asi
gurării prin efectul legii de răs
pundere civilă auto, cum sint : 
asigurarea pentru orice avarii
— casco (care cuprinde și riscul 
de furt, fără adaos de primă), 
asigurarea autoturismelor numai 
pentru pagubele produse ca ur
mare a accidentelor de circula
ție. asigurarea autoturismelor 
numai pentru pagubele produse 
de incendiu si calamități, asigu
rarea autovehiculelor pentru 
furt, asigurarea suplimentară 
pentru cazurile cind autovehicu
lul este condus de alte persoane 
decit asiguratul sau rude a'e a- 
cestuia. asigurarea autovehicu
lelor în legătură cu utilizarea 
lor. la concursuri. întreceri sau 
antrenamente pentru acestea, 
asigurarea de accidente a con
ducătorilor de autoturisme si a 
altor persoane aflate în autotu
risme. asigurarea autovehicule
lor cu valabilitate numai In afara 
teritoriului Republicii Socialiste 
România.

Pentru relații suplimentare si 
pentru încheierea unor astfel de 
asigurări, cei interesați se pot 
adresa responsabililor cu asigu
rările din unitățile socialiste, a- 
gentilor si inspectorilor de asi
gurare, filialelor A.C.R. sau, 
direct, oricărei unități ADAS.

în aceste zile în
— Vin aici, la Amara, pentru a 

treia oară la odihnă și tratament, dar 
in această iarnă starea generală a 
stațiunii, masa, condițiile de cazare 
au .întrecut toate așteptările ! Me
dicii, surorile sint mereu în mijlo
cul nostru : și cind facem tratament, 
și cind luăm masa la cantină. Chiar 
seara ne vizitează camerele, ne mai 
întreabă dacă dorim ceva. Am 75 
de ani și bătrânețea, cel puțin, nu-mi 
dă voie să exagerez cu nimic.

Așa ne vorbea, deunăzi, Eleonora 
Ionescu din Craiova, str. Păltiniș nr. 
79 bis. Dar aproape aceleași cuvinte 
de laudă, de mulțumire adresate 
gazdelor și de satisfacție personală 
le-am auzit de la cel puțin 30 de oa
meni cu care ne-am întîlnit fie pe 
aleile marelui parc al stațiunii, fie 
la cantină, fie în frumoasele pavili
oane în care, deși e plină iarnă, oa
menii au venit să se recreeze, să-și 
caute sănătatea. 't

Dumitru Drăghici, directorul ofi
ciului județean de turism, ne-a ex
plicat în amănunt cum s-a reușit să 
se atragă zeci de mii de turiști Ia 
odihnă și tratament in plin Bărăgan, 
să se rentabilizeze Amara, să i se 
creeze program permanent, să se „a- 
boneze" aici mii de oameni. în toate 
anotimpurile.

— Amara — ne spune tovarășul 
Drăghici — e o stațiune vitregită de 
natură în toate privințele ; n-are 
munți cu brazi, n-are văi adinei și 
nici izvoare cristaline. Pină nu de 
mult, nu avea nici plajă. Sigur, avea, 
în schimb, apa lacului, nămolul lui 
miraculos, apa minerală sulfuroasă. 
Dar aceste elemente se găsesc —cel 
puțin cantitativ — și în alte județe 
ale țării, care, pe deasupra, sînt în
zestrate de natură cu peisaje îneîn- 
tătoare. Insist asupra acestui aspect 
pentru că orice s-ar spune, fie căe 
bolnav, fie că e sănătos, omul op
tează pentru stațiunile de odihnă po
trivite stării lui de sănătate, dar care 
au și un cadru natural deosebit. Or, 
cu ani în urmă Amara nu putea 
face față concutenței venite de la 
Sinaia, Brașov, litoral... Vara, ce e 
drept, stațiunea, totuși, era asaltată. 
Iarna însă, totul era pustiu. E iarnă 
acum, dar uitați-vă și dumneavoastră 
în jur.

Ne-am uitat. încotro îți îndrepți 
privirea — mii de turiști care se 
plimbă agale pe sutele de alei de la 
Amara străjuite de brazi, molizi, 
pini...

Molizi, brazi și pini în... Bărăgan ?! 
Exact. E un tablou parcă rupt din 
Bucegi. De-a lungul anilor, O.J.T.- 
Ialomița, cu sprijinul silvicultorilor, 
a reușit să planteze și să adapteze 
la condițiile de cîmple o întreagă pă
dure I Aflăm de la conducerea ofi- 
aiului local de turism că în acest pe
rimetru sînt plantați anual, cu spri
jinul nemijlocit al lucrătorilor stațiu
nii, nu mai puțin de 25 000 de ar-

stațiunea Amara
bori, între care rășinoasele ocupă un 
loc de frunte.

„Ideea de a face în plină cîmpie 
„un colț de rai", după cum se ex
prima tov. Drăghici, a prins atit de 
bine in rindul lucrătorilor noștri in
cit au pus cu toții mina pe hirleț și, 
in timp record, au amenajat și o pu
ternică seră din care într-un an 
ne-am ales cu cel puțin un milion de 
flori. Dacă numai un leu ar costa 
fiecare floare...".

Așa a reușit O.J.T. Ialomița să 
aducă in Bărăgan ceva din aerul 
munților. Paralel însă, ei s-au gindit 
să aducă la Amara chiar și o fișie 
de litoral. Condiții naturale erau din
tre cele mai prielnice. Malul lacului 
de la care stațiunea a împrumutat 
numele, lung de 4 km, a început trep
tat, cu ajutorul lucrătorilor de la 
cele trei instituții care au case de 
odihnă aici — O.J.T., C.A.P. și sin
dicate — să poarte o dantelă de ni
sip. „Dantela". în cîțiva ani, s-a 
transformat în plajă care acum are o 
capacitate de... 25 000 de locuri.

Elemente specifice zonei mon
tane și marea la un loc I Ce rezul
tat practic a avut apropierea celor 
două elemente ? Activitatea stațiunii 
s-a dublat, s-a triplat. Despre Ama
ra s-a dus vestea in toată țara. Am 
găsit aici oameni din Maramureș și 
Harghita, din Arad și Botoșani, din 
Bihor și Tulcea...

Cei mai mulți dintre oaspeți, oa
meni cu afecțiuni reumatice, ca to
varășa Maria Voileanu din Sibiu, 
Calea Cisnădie (bl. 5), ne sugerau 
ideea că, deși atrăgătoare prin me
diul minunat pe care l-au creat oa
menii în jurul stațiunii și în peri
metrul ei, Amara rămîne totuși, i 
primul rind, un Felix al Bărăganu
lui. Băile minerale cu apă caldă, îm
pachetările și băile cu nămol, insta
lațiile de hidroterapie, electroterapie, 
termoterapie pentru afecțiunile res
piratorii, așa cum am văzut și ne-au 
mărturisit zeci de pacient!, fac ade
vărate minuni. Ne mai spunea tova
rășa Maria Voileanu :

— Am discutat adesea și cu băr
bați. și cu femei care au mai venit la 
Amara. îmi mărturisea odată cineva 
că o cură balneară în această sta
țiune te pune la adăpost de necazuri 
pentru multă vreme. Vii — ziceau 
unii — în baston sau în cîrje și te 
întorci sănătos acasă. în ceea ce mă 
privește, pot să vă spun că mă simt 
aici minunat.

Am plecat de la Amara — „Perla 
Bărăganului" — cu impresii plăcute, 
cu convingerea că stațiunea se, va 
dezvolta și se va înfrumuseța în 
continuare. Este un angajament ferm 
al oficiului județean de turism la 
care, firește, turiștii subscriu.

M. V1ȘOIU 
G. GHEORGHE

PROTECȚIA MUNCII

UNORA
Ce este ceaiul ? Pu

țină apă fiartă, cîteva 
frunzulițe de ceai, o 
linguriță-două de za
hăr, o felie de lămîie. 
Atita tot. Dar pe cît 
de simplu de preparat, 
pe atit este de bun 
după un drum prin nă
meții și gerul munți
lor. Te încălzește și, 
înviorat, pleci din nou 
prin zăpadă, înfrun
tând mai ușor frigul.

Nu vrem să facem 
aici teoria... ceaiului. 
Constatăm însă (a 
cîta oară ?) că această, 
excelentă băutură de 
sezon, mult căutată 
de turiștii de toate

LE PLACE
vîrstele, se află în diz
grația, aproape tota
lă, a cabanierilor. La 
cabana Piscul Cîinelui 
din Sinaia nu se ser
vește decit pină la 
ora 9 dimineața ; unor 
copii care ar fi dorit 
ceai li se oferă cîrnați, 
cotlete și alte mincă- 
ruri. bune și ele. dar 
care nu exclud și nu 
înlocuiesc ceaiul. La 
Piatra Arsă, dacă ceri 
ceai stîrnești zîmbete 
compătimitoare. La 
restaurantul de la 
Clăbucet-soslre din 
Predeal în loc de ceai, 
ți se oferă... țuică 
fiartă.

CEAIUL
Cum poate fi expli

cată această situație ? 
Ce scuze se pot invo
ca ? Nici una valabilă. 
Căci nu există caba
nă în „arsenalul" că
reia să nu se găseas
că un vas de fiert apă, 
care să se afle în per
manență pe plită. Ex
plicația este una sin
gură : comoditatea ca
banierilor sau. poate, 
concepția că ceaiul 
este ceva mult prea 
modest (îndeosebi ca x 
preț) pentru a merita 
eforturi și atenție din 
partea lor.

R. Ș.

An. de an, statul nostru alocă 
fonduri importante pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
muncă, dotarea instalațiilor cu mij
loace de protecție, instruirea per
sonalului. Există o legislație exi
gentă și un sistem organizatoric 
adecvat, sint stabilite obligații și 
răspunderi ferme pentru conducă
torii formațiilor de lucru. Totul, 
pus în slujba grijii față de omul 
muncii. Și totuși, accidente mai au 
loc. După cum aflăm de la ing. 
Alexandru Băilescu, șeful Inspec
toratului teritorial de protecția 
muncii din Capitală, o pondere 
mare — circa patruzeci la sută din 
totalul accidentelor grave de mun
că din Capitală — o reprezintă. în 
anul care s-a încheiat, electrocu
tările.

Oare nu pot fi evitate asemenea 
evenimente ? Unul dintre cele mai 
grave dintre acestea s-a petrecut 
la stația electrică de transformare 
de 110'60—35—6 kilovolți de Ia Ji
lava. Trei electricieni de la Trustul 
de instalații-montaj București lu
crau la montarea unor circuite in- 
tr-una din celulele stati°i. înainte 
de începerea lucrului, toti trei au 
fost instruit! si s-a eliberat o auto
rizație specială de acces în insta
lația de înaltă tensiune. De aseme
nea, s-a eliberat o autorizați? de 
lucru nominală pentru formația 
respectivă. într-un proces-verbal 
au fost indicate un șir de măsuri 
obligatorii ce se v6r lua de către 
personalul de exploatare I.D.E.B.

pentru protejarea muncitorilor. Lo
cul de muncă a fost strict marcat 
și delimitat cu o bandă roșie care, 
în limbaj tehnic convențional, în
seamnă pericol. La capătul benzii, 
unde se afla intrarea în celula ve
cină cu cea în care se lucra, era 
instalat un panou purtînd inscrip
ția „Stai I înaltă tensiune. Pericol 
de moarte". Cu alte cuvinte, se fă
cuse totul pentru avertizare, pen

roșie, au împins panoul cu averti
zarea și au forțat ușa celulei ve
cine, unde instalațiile erau sub 
tensiune. Deodată, a izbucnit un 
fulger orbitor, urmat de un trăsnet 
care a curmat o viață de om. Șeful 
de echipă vrea să intervină salva
tor și se alege cu arsuri grave. 
Nici el n-a mai putut fi salvat. 
Al treilea electrician scapă cu ar
suri mai ușoare. Din declarația

Indisciplina... nu iartă
tru prevenirea oricărui accident.

— Dar atunci cind socotești că 
măsurile luate sint valabile pen
tru alții și nu pentru tine — ne 
spune ing. Nicanor Ghirba. inspec
torul care a cercetat accidentul — 
și cind nu respecți prescripțiile de 
muncă, nu poți greși decit o dată. 
Fatal.

în cazul de mai sus, accidentul 
s-a datorat modificării sistemului 
de lucru prevăzut în proiect. Tre
buia făcut un suport de fier în ce
lula electrică. Dar șeful de echipă 
a apreciat că e. mai simplu să-1 
încastreze in peretele celulei. Nu 
a mai întrebat pe nimeni. A dis
pus să se facă găurile în perete. 
Apoi s-au apucat să întărească ele
mentele de susținere cu gips. Pen
tru aceasta au înlăturat banda

ultimului reiese că „nimeni nu le-a 
atras atenția că nu au voie să intre 
în celula vecină". Declarație fără 
nici un temei, de vreme ce se afla 
acolo panoul de avertizare sus- 
amintit. Tot din declarație reiese 
că nimeni nu i-a controlat pe cei 
trei în timp ce lucrau. Este ade
vărat. Dar de ce au schimbat so
luția inițială și au încălcat măsu
rile de securitate riguros stabilite 
dinainte ?

— Minimalizarea pericolului pe 
care-1 prezintă curentul electric, 
insuficienta cunoaștere a regulilor 
de protecție, ca și lipsa de control 
și supraveghere din partea perso
nalului coordonator — ne spune 
inspectorul șef ing. Alexandru Băi
lescu — constituie tot atitea cauze 
ale celor mai multe dintre acciden

tele care provbacă electrocutările. 
Toate, absolut toate accidentele de 
acest fel puteau fi evitate.

Ni se citează și alte exemple : la 
întreprinderea de mecanică fină un 
tinichigiu a fost electrocutat de la 
o lampă portativă cu fasung defect, 
pe care i-o împrumutase... electri
cianul secției ; un mecanic frigo- 
tehnist de la „Ascensorul" s-a acci
dentat lucrînd la o priză fără în- 
pămîntare ; la „Danubiana" un 
electrician a forțat descuietorile unui 
tablou electric sub tensiune ca 
să-și ia o... șurubelniță ; la I.T.B. 
un lăcătuș a executat o reparație 
la un tramvai fără să coboare 
pantograful (furca ce face legătura 
cu linia electrică). Sîntem infor
mați că noțiunilor de protecția 
muncii nu li se acordă importanta 
cuvenită în școli și nici în cursuri
le de calificare și de perfecționare 
a pregătirii profesionale. De aseme
nea. in spiritul și litera Legii 
5/1965 pentru protecția muncii tre
buie întărită supravegherea diferi
telor operațiuni la instalațiile elec
trice. îmbunătățite instructajele, 
sancționate prompt toate abaterile 
Mulți electrocutați pot fi salvați 
dacă Ii se acordă imediat un prim 
ajutor adecvat. în acest sens, se 
impune reactivizarea și instruirea 
corespunzătoare a posturilor de 
prim ajutor din unități și interven
ția cît mai promptă a echipajelor 
salvării.

Al. PLĂIEȘU

Unul din viitoarele mari ansambluri arhitectonice ale Bucureștiului: Bulevardul Păcii — strada Liniei

BUCURESTIUL edilitar-urbanistic 79
(Urmare din pag. I)
Căii Rahovei (3 600). între 
străzile Sebastian și A- 
murgului, toate acestea 
mareînd declanșarea pe 
scară largă a acțiunii de 
modernizare a uneia din 
cele mai vitregite arii ur
bane moștenite dinainte de 
eliberare.

în continuarea acestui su
mar tur de orizont al Bucu
reștiului urbanistic ’79. vom 
menționa apoi extinderea 
cu încă 3 500 de apartamen
te a ansamblului dintre 
Bd. Ghencea — str. Com
pozitorilor, realizarea în 
triunghiul bulevardelor Pă
cii — Uverturii — Armata 
Poporului a unui ansamblu 
însumînd peste 5 000 de a- 
partamente, ampla redimen- 
sionare a unor importante

zone situate de-a lungul 
Căii Giulești, Cringași și 
Bd. Constructorilor (în to
tal, 3 300 de apartamente), 
pentru a consemna apoi 
completările de fronturi pe 
bulevardele 1 Mai (635), N. 
Titulcscu (930), Bana Man
ta (900) sau pe cele meni
te să definitiveze imaginea 
marilor cartiere Titan. Ber- 
ceni și Drumul Taberei.

Așa cum este firesc, pe 
lingă noile construcții de 
locuințe, programul mențio
nat la începutul acestor rin
duri prevede și importante 
alte obiective social-cultu- 
rale, numeroase dotări me
nite să creeze condiții din 
ce în ce mai bune pentru 
satisfacerea cerințelor viito- 
.rilor locatari. între altele, 
vor fi realizate 172 șăli de 
clasă și ateliere-școală cu

924 locuri, creșe, grădinițe 
și case de copii cu aproape 
4 000 de locuri, internate 
școlare cu 1600 locuri, că
mine studențești cu 3 300 
locuri, cămine pentru tine
rii muncitori cu 7 000 locuri, 
un cinematograf cu 500 
locuri in cartierul Berceni, 
peste 100 de unități comer
ciale insumind o suprafață 
de 30 000 metri pătrați.

Unul din domeniile în 
care vor fi concentrate im
portante eforturi materiale 
și umane este cel al îmbu
nătățirii circulației. Faptul 
este ilustrat. în primul rind, 
de darea in folosință a 
tronsonului de 8,1 km, de 
la „Semănătoarea" pină la 
„Timpuri Noi", a primei 
magistrale de metrou, con
comitent cu continuarea in 
ritm susținut a lucrărilor pe

celelalte porțiuni ale aces
teia — obiectiv de mare an
vergură, început, după cum 
se știe, la indicația și sub 
îndrumarea directă a secre
tarului general al partidu
lui, spre a asigura în viito
rul apropiat rezolvarea op
timă a unei probleme vitale 
a marelui oraș, in care sînt 
interesați deopotrivă toți 
locuitorii săi. Totodată, se 
vor efectua importante lu
crări de modernizare a unor 
artere de suprafață deosebit 
de solicitate : Șos. Colenti- 
na pină aproape de comu
na Voluntari, Șos. Fundeni 
(care va fi lărgită cu încă 
două fire de circulație și 
prevăzută cu pasaj peste li
nia ferată Constanța), Ca
lea Moșilor, Splaiul Inde
pendenței. Bd. Macaralei, 
prelungirea străzii Luică,

Șoseaua Olteniței (care va 
avea 3 fire de circulație pe 
Sfens, inclusiv tramvai) ; vor 
fi semaforizate încă 14 in
tersecții importante, intre 
care Bd. Lacul Tei — 
Barbu Văcărescu, Șoseaua 
Ștefan cei Mare — Calea 
Floreasca, Bd. Păcii — 
Valea Cascadelor. Calea 
Griviței — Bd. I.G. Duca 
ș.a. De asemenea, va fi fi
nalizat pasajul rutier deni
velat din Piața Obor, care 
va asigura o circulație flu
entă spre litoral și vor în
cepe lucrările de lărgire a 
podului Grant, care va avea 
6 fire de circulație, cu tre
ceri denivelate peste Calea 
Griviței și Calea Giulești.

în strinsă corelație cu o- 
biectivele infățișate mai 
sus, în 1979 au fost progra

mate și o serie de mari lu
crări edilitare. In vederea 
îmbunătățirii alimentării cu 
apă potabilă, va începe con
strucția unei noi aducțiuni 
in lungime de 20 km, care 
va asigura transportul zil- 
nic al unui debit de 400 mii 
mc apă, de la instalațiile de 
captare și tratare de la Ar- 
cuda la stația de pompare 
Grivița ; se va continua e- 
xecuția apeductului Roșu- 
Bragadiru, care se va ter
mina în anul 1980 ; în zone
le Mihai Bravu și Șoseaua 
Giurgiului vor fi puse în 
funcțiune artere în lungime 
de 4 km ; vor fi finalizate 
instalațiile de tratare la 
stația de pe malul lacului 
Pantelimon II, cu o capaci
tate de 120 000 mc/zl apă 
pentru nevoi industriale.

Totodată vor continua lu
crările la marile colectoare 
A0 — pe malul drept al 
riului Dîmbovița — și CI 
în zona Pipera — Băneasa, 
care vor crea condiții îm
bunătățite de evacuare a 
apelor uzate.

Rețeaua de termoficare 
se va extinde cu încă 6 km 
în zonele Giulești — Con
structorilor. Pantelimon — 
Ritmului, Parcul Tineretu
lui, Armata Poporului — 
Dezrobirii. realizindu-se 
încă 46 puncte termice noi 
sau extinderi pentru în
călzirea și asigurarea apei 
calde menajere pentru încă 
circa 40 000 apartamente. La 
toate acestea se vor adăuga 
apoi lucrările de amenaja
re a peste 100 ha spații 
verzi în parcurile Plumbui

ta. Morarilor. Pantelimon, 
Titan-sud și Prisaca Dornei, 
diversele amenajări noi din 
zonele de agrement.

După cum se vede, un 
program de o amploare fără, 
precedent, impus de nevoile 
tot mai mari ale dezvoltă
rii orașului, de cerințele ri
dicării continue a standardu
lui de viată al locuitorilor 
săi. încă de pe acum, mu
nicipalitatea a stabilit mă
surile cerute de înfăptuirea 
Iui. Sîntem convinși că ele 
vor da roadele așteptate și 
că, așa cum au făcut-o de 
atitea ori pînă acum, bucu- 
reștenii nu-și vor precupeți 
nici ei forțele pentru a-și 
spori mereu contribuția la 
continua înfrumusețare a 
orașului în care trăiesc și 
muncesc.
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la sută din numărul total de locuințe și a 95 Ia 
sută din volumul lucrărilor de instalații ;

— realizarea de fațade prefabricate finisate in
tegral din poligon, pentru minimum 50 la sută din 
totalul locuințelor ;

— extinderea acordului global Ia lucrările de 
construcții-montaj executate in antrepriză la cel 
puțin 95 la sută :

— folosirea intensivă și extensivă a utilajelor de 
construcții, astfel incit in anul 1979 să se atingă 
următorii indicatori ai pianului tehnic : coeficient 
mediu de schimb Ia parc activ 2,1, depășirea cu 
cel puțin 15 la sută a productivității tehnice la uti
lajele grele de construcții, creșterea indicelui de 
utilizare a parcului de autobasculante cu 15—20 la 
sută față de plan, obținindu-se prin mijloace me
canizate 95 la sută la lucrările de săpături, 93 la 
sută la betoane, 50 la sută la zugrăveli și vopsi
torii. 88 ia sută la încărcarea si descărcarea mate
rialelor de construc'ii.

4. Creșterea productivității muncii in expresie 
fizică pe categorii de lucrări Ia locuințe cu 10 la 
sută față de nivelul realizărilor din anul 1978, pen
tru a se obține, in anul 1979, următoarele rezul
tate : structuri de rezistență 15,5 apartamente/mun- 
citor ; realizarea finisajelor 5 apartamente/munci- 
tor ; lucrări de instalații 16,5 apartamente/mun- 
citor.

5. Realizarea de utilaje, scule și dispozitive prin 
autodotare în valoare de 1100 mii lei.

6. îmbunătățirea calității lucrărilor prin califi
carea unui număr de 350 muncitori, reducerea 
ponderii muncitorilor necalificați la maximum 12 
la sută din totalul muncitorilor și cuprinderea in 
forme de perfecționare a pregătirii profesionale a 
cel puțin 3 800 oameni, reprezentind 85 la sută 
din totalul personalului muncitor.

7. Reducerea cheltuielilor materiale de pro
ducție planificate cu 0,8 lei la 1 000 de Iei produc
ție de construcții-montaj prin :

— reducerea consumurilor normate cu 150 tone 
ciment, 80 tone metal, 60 mc material lemnos. 80 
tone combustibil convențional si 150 mii kWh 
energie electrică ;

— folosirea pieselor de schimb recondiționate și 
recuperate pentru reparațiile utilajelor de con
strucții și mijloacelor de transport, realizind eco
nomii în valoare de 600 mii lei.

8. Executarea suplimentară a 5 km de drumuri 
împietruite si întreținerea a 95 km în cadrul 
fondurilor alocate pentru activitatea de drumuri 
și poduri și prin contribuția in muncă a cetățe
nilor.II. In gospodăria comunală și prestările de servicii se vor realiza

L Depășirea planului de producție-prestații cu 
cel puțin 5 milioane lei prin :

— diversificarea prestațiilor de servicii către 
populație, asigurind un volum suplimentar de pro
ducție netă de cel puțin 1,2 milioane lei ;

— distribuirea a 800 mii mc apă potabilă peste 
prevederile de plan cu încadrarea în consumurile 
planificate de energie ;

— înființarea de activități de gospodărie comu
nală în 7 comune ;

— extinderea traseelor Ia transportul in comun 
cu încă 8 km ;

— depășirea planului de prestări în construcții 
cu 2,5 milioane lei și a productivității muncii cu 
2 Ia sută.

2. întreținerea și repararea fondului locații’ de 
stat in mai bune condiții, folosindu-se materiale 
recuperate, care să conducă la realizarea unui vo
lum suplimentar de reparații in sumă de 1 mi
lion lei.

3. Creșterea coeficientului de utilizare a parcu
lui auto cu 15 la sută față de plan pentru mijloa
cele de transport tehnologic și cu 8 la sută pentru 
mijloacele de transport in comun.

4. Depășirea planului de beneficii cu cel puțin 
1,2 milioane lei prin reducerea cheltuielilor ma
teriale cu 3 Iei la 1 000 Iei producție.

— Economisirea a 200 tone carburanți prin fo
losirea rațională a mijloacelor de transport auto și 
executarea reparațiilor la timp și de bună calitate.

— Realizarea de economii în valoare de 500 mii 
Iei nrin reconditionarea vanelor de la rețelele de 
încălzire centrală și alimentare cu apă.

5. Organizarea unor centre nentru colectarea, 
sortarea, denozitarea și valorificarea unor mate
riale secunda-e în cartierele munieiniului Brăila 
s! în localitățile județului, asigurîndu-se prin 
aceasta venituri suplimentare de 1 milion lei.III. In domeniul gospodăririiși înfrumusețării localităților

— Realizarea prin muncă patriotică a unor lu
crări in valoare de 355 milioane Iei, cu 10 la sută 
mal mult decit realizările din anul 1978. In acest 
sens, vor fi mobilizați cetățenii la executarea unor 
lucrări edilitare, de bună gospodărire si înfrumu
sețare a localităților constînd in : 2 540 mii mp 
construcții, reparații, întrețineri străzi și trotuare; 
850 ha amenajări. întrețineri de parcuri și zone 
verzi ; plantarea a 260 mii arbori și arbuști orna
mentali. 60 mii pomi fructiferi si 55 mii ml 
gard viu.

— Executarea lucrărilor de săpături și umplu
tură pe 12 km rețele de apă prevăzute pentru ex
tindere în anul 1979.

— Amenajarea de locuri de joacă pentru copii 
In 6 ansambluri de locuințe din municipiul 
Brăila. IV. In domeniul aprovizionării populației

— Se va desface prin comerțul socialist, peste 
plan, un volum de mărfuri in valoare de 12 mili
oane lei. Baza tehnico-materială a comerțului se 
va imbunătăti prin punerea în funcțiune la ter
menul planificat a unui număr de 75 noi unități 
comerciale, cu o suprafață totală utilă de 21150 mp.

— In vederea satisfacerii în mai bune condiții 
a cererilor de consum ale populației, se vor re
profila un număr de 32 unități comerciale, conco
mitent cu continuarea acțiunii de introducere a 
formelor moderne si eficiente de prezentare și 
vînzare a mărfurilor.

— Gospodărirea mai judicioasă a fondului de 
marfă și reducerea pe această cale a perisabilită- 
ților normate cu 10 la sută.

— Ridicarea nivelului de servire a populației și 
imprimarea unei atitudini corecte si demne in re
lațiile cu cumpărătorii în spiritul normelor eticii 
și echității socialiste.V. Veniturile proprii ale bugetului local

— Veniturile proprii ale bugetului local ne anul 
1979 vor fi depășite cu 3,3 milioane lei. din care 
1 milion Iei pe seama vărsămintelor de beneficii 
ale unităților economice locale si 2,3 milioane lei 
încasări la alte venituri bugetare.

— Se vor finanța suplimentar obiective și ac
țiuni in valoare de peste 2 milioane lei.

— Se vor autofinanța sau echilibra cu venituri 
de Ia unitățile republicane' de pe teritoriul comu
nelor. majoritatea unităților administrativ-terito- 
riale din județ.VI. In domeniul învățămîntuluî și al ocrotirii sănătății

— Organizarea cunoașterii si aplicării prevede
rilor noii Legi a educației si invătămintului pentru 
asigurarea îmbunătățirii procesului instructiv-edu- 
cativ. insusirea de către elevi a concepției revolu
ționare despre muncă si viată. înarmarea lor cu 
cele mai înalte cuceriri ale stiintei si tehnicii.

— îmbinarea mai strînsă a muncii. învățămîn- 
tului si cercetării, efectuarea de lucrări in cadrul 
activităților tehnico-productive. in ateliere-școală

si întreprinderi. în strînsă concordantă cu cerin
țele meseriilor în care se pregătesc elevii, reali- 
zindu-se bunuri in Valoare de 21 milioane lei.

— Antrenarea elevilor la acțiuni de muncă pa
triotică în domeniul investițiilor, construcțiilor de 
locuințe, agriculturii, gospodăririi si înfrumusețării 
localităților, realizindu-se pe această cale lucrări 
in valoare de peste 10 milioane lei.

— îmbunătățirea calității asistenței medicale, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 3/1978 pri
vind asigurarea sănătății populației și creșterea in
dicelui de utilizare a paturilor din spitale cu o zl 
fată de realizările anului 1918.VIL In domeniul educației politice și al culturii socialiste

Pentru aplicarea consecventă a hotărîrilor Con
ferinței Naționale a Partidului Comunist Român, 
ale Congresului educației politice și al culturii so
cialiste. se va intensifica munca politico-ideologică 
si cultural-educativă de masă in vederea intîmpi- 
nării celui de-al XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român cu rezultate deosebite în toate do
meniile vieții politice, economice si sociale. Oa
menii muncii din județul Brăila, angrenați în 
ampla manifestare a muncii si a creației. Festivalul 
national „Cîntarea României". își consacră întrea
ga energie pentru :

— perfecționarea continuă a organizării și con
ducerii întregii activități economico-sociale, lărgi
rea democrației si participării oamenilor muncii 
la conducerea treburilor obștești :
,— desfășurarea muncii în toate domeniile Ia un 

nivel superior potriviț exigentelor actuale ce 
decurg din trecerea la o nouă calitate a muncii, 
prin aplicarea generalizată a indicatorilor produc
ției nete si a producției fizice ;

— sporirea responsabilității, instaurarea unui cli
mat de ordine si disciplină in toate sectoarele. în
deplinirea zi de zi a sarcinilor de producție ;

— instituirea unui control sever privind econo
misirea de materii prime si materiale, a energiei 
electrice si a combustibilului, precum si elimina
rea oricărei forme de risipă.

★
Chemind la întrecere socialistă toate consiliile 

populare județene si al municipiului București, 
Consiliul popular al județului Brăila asigură con
ducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, că va acționa cu 
abnegație si hotărîre pentru realizarea exemplară 
a angajamentului asumat, mobilizind oamenii mun
cii pentru îndeplinirea obiectivelor celui de-al 
IV-lea an al cincinalului afirmării revoluției teh- 
nico-stiintifice. care asigură progresul neîncetat 
al patriei pe noi culmi ale civilizației socialiste.

CONSILIUL POPULAR 
AL JUDEȚULUI BRĂILA

Consiliul popular 
al municipiului Suceava

(Urmare din pag. I)

perativelor meșteșugărești, identificarea si atra
gerea la buget a noi surse de venituri și organiza
rea mai bună a incasărilor.VIL In domeniul educației politice și al culturii socialiste

întreaga activitate din domeniul educației și cul
turii socialiste va fi orientată spre mobilizarea ma
selor ds oameni ai muncii Ia realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan si angajamentelor anului 
1979. la gospodărirea si înfrumusețarea municipiu
lui Suceava.

Se va desfășura o amplă muncă politico-educa- 
tivă in cadrul celei de-a II-a ediții a Festivalului 
national „Cîntarea României" vizind stimularea 
creației științifice si tehnice, educației materialist- 
științifice si dezvoltării conștiinței socialiste, ridi
cării tinutei interpretative si mesajului educativ 
al mișcării artistice de amatori. O atenție deose
bită se va acorda participării celor peste 109 for
mații artistice din municipiul Suceava în etapele 
de masă, județeană, interjudețeană si republicană 
ale Festivalului national „Cîntarea României", pre
cum și la organizarea concursurilor naționale de 
interpretare instrumentală „Ciprian Porumbescu" 
și de poezie „Nicolae Labiș". De asemenea, vor fi 
antrenați in comnetitia de masă „Daciada" peste 
25 000 elevi si studenti. 33 000 oameni ai muncii din 
întreprinderi si instituții, organlzînd manifestări 
sportive ca „Sport si sănătate". „Crosul tineretu
lui" ș.a.

★
Consiliul popular al municipiului Suceava, oa

menii muncii de pe aceste minunate meleaguri 
bucovinene. sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, nu-si vor precupeți eforturile pen
tru realizarea mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XI-lea si Conferința Națională ale parti
dului. fiind convinși că prin aceasta își aduc con
tribuția. alături de întregul nostru popor, la înflo
rirea scumpei noastre patrii.

CONSILIUL POPULAR 
AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Consiliul popular 
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(Urmare din pag. I)

Intr-una din secțiile de fabricație a întreprinderii „Vulcan" din Capitals •
Foto: E. Dichiseanu

PRODUCȚIA FIZICĂ
— realizată ritmic și integral 

în fiecare întreprindere

du-se condiții pentru executarea de lucrări supli
mentare in valoare de 5 milioane lei.II. Prin contribuția bănească și in muncă a populației r

Se vor executa lucrări pentru :
— construirea a 8 săli de clasă și a unei săli 

de gimnastică in suprafață de 400 mp, in rețeaua 
școlilor generale I

— amenajarea și întreținerea de străzi și tro
tuare pe o suprafață de 500 003 mp, parcuri și 
spații verzi pe 260 ha, plantarea a 70 000 arbori și 
arbuști ornamentali, 15 000 trandafiri și peste 5 
milioane flori ;

— construirea și amenajarea unui număr de 11 
baze sportive și 30 terenuri de joacă pentru copii ;

— îndiguiri și regularizări de albii pe o lun
gime de 3 km. precum și realizarea altor lucrări 
edilitar-gospodărești.

Valoarea lucrărilor ce se vor executa prin 
muncă patriotică pentru gospodărirea și înfrumu
sețarea municipiului va fi de 220 milioane lei, 
mai mult cu 10 la sută decit realizările din 
anul 1978.III. In domeniul sistematizării:

— realizarea obiectivelor economice și a noului 
ansamblu de locuințe „Cuza Vodă" in concordanță 
cu prevederile schiței și ale detaliilor dc sistema
tizare. urmărindu-se accentuarea caracteristicilor 
urbanistice specifice municipiului :

— actualizarea schitelor de sistematizare a co
munelor suburbane Salcea și Mitocu Dragomirnei, 
precum și a detaliilor de sistematizare pentru 
centrele civice ale acestora ;

— realizarea unui număr de 7 proiecte de locu
ințe cu mai multe niveluri, care să valorifice spe
cificul arhitecturii locale ;

— reactualizarea și aplicarea studiului de siste
matizare a circulației în municipiul Suceava ;

— conservarea și protejarea monumentelor isto
rice și de arhitectură, cit și a mediului încon
jurător. IV. In domeniul aprovizionării populației și al prestărilor de servicii:

— aprovizionarea ritmică a unităților comerciale 
in structura sortimentală solicitată de cumpără
tori, atragerea unui fond de marfă diversificată de 
la întreprinderile producătoare, asigurîndu-se de
pășirea planului de desfacere cu 4 milioane lei ;

— darea in folosință, la parterul blocurilor, a 
unei suprafețe comerciale de 3 800 mp. cu 10 zile 
înainte de termen ;

— reprofilarea unui număr de 10 unități co
merciale ;

— dezvoltarea și diversificarea prestațiilor de 
servicii către populație prin înființarea a 15 uni
tăți noi, organizarea corespunzătoare a activității 
de reparații și întreținere a bunurilor de uz casnic 
și gospodăresc, a locuințelor, precum și realizarea 
pe această cale a unui volum suplimentar dc 
prestații de cel puțin 4 milioane lei.V. In domeniul gospodăriei comunale și locative:

— prin îmbunătățirea organizării producției și 
a muncii, folosirea rațională a fondurilor alocate, 
utilizarea cu economicitate a materiilor prime și 
materialelor, se vor executa în anul 1979, peste 
plan, reparații capitale și curente la un număr de 
100 imobile ;

— creșterea coeficientului de utilizare a parcu
lui de transport in comun cu 3 la sută, iar la auto
vehiculele pentru salubritate cu 2 la sută fată 
de plan ;

— deschiderea unor trasee de transport în co
mun, in cartierele noi, pe o lungime totală de 
20 km ;

— utilizarea mal deplină a capacității dc 
transport a autobuzelor, întărirea ordinii și disci
plinei, reducerea imobilizărilor de parc și reali
zarea pe această cale a unui transport suplimentar 
dc 800 000 călători ;

— economisirea a 40 tone carburanți si lubri- 
fianti. pe seama extinderii numărului de curse 
rapide, reducerii numărului de opriri nrin ream- 
plasarea stațiilor, îmbunătățirea activității de în
treținere si exploatare a autobuzelor ;

— extinderea rețelei de distribuire a apei pota
bile și a canalizării cu 2,3 km.VI. Venituri proprii ale bugetului local

Depășirea veniturilor proprii ale consiliului 
popular pe anul 1979 cu cel puțin 3,5 milioane lei 
prin dezvoltarea unor activități industriale si pres
tatoare de servicii, consolidarea economică a coo

garc și de reducere a cheltuielilor planificate, ur
mătoarele producții medii Ia hectar :

u/m
Pro

ducție 
medie

Anga
jament 
peste 
plan

Griu kg 5 000 850
Porumb boabe kg 7 500 1400
Floarea-soarelui kg 3 200 300
Soia kg 3 000 800
Sfeclă de zahăr kg 45 000 2 000
Fasole boabe kg 2 000 500

în zootehnie se vor realiza în medie pe cap de
animal :
Lapte de vacă litri 4 500 750
Lapte de oaie litri 30 5
Lină kg 4 0.1

Ca urmare a sporirii producțiilor, vom livra su
plimentar Ia fondul de stat 3 720 tone produse 
agricole vegetale, din care : 680 tone griu. 1900 
tone porumb, 150 tone floarea-soarelui, 70 tone fa
sole boabe, 320 tone soia, 600 tone sfeclă de zahăr, 
precum și 270 hl lapte de vacă, 120 hl lapte de 
oaie, 400 kg lină și 200 tone carne de porc, din care 
76 tone de la gospodăriile populației.II. In construcții și sistematizare

Construirea unui bloc cu opt apartamente pen
tru cadrele didactice și specialiștii din agricultură, 
prevăzut la parter cu spații pentru prestări ser
vicii, precum și a unui complex pentru 120 000 
găini ouătoare. care se vor da în folosință cu 10 și 
respectiv 15 zile mai devreme față de termenele 
stabilite; se va extinde cu 2 km rețeaua de ană no
tabilă. iar din contribuția bănească a locuitorilor 
se va realiza încălzirea centrală a tuturor unități
lor situate în centrul civic.

Toate construcțiile prevăzute a se realiza în 
anul 1979 se vor ampl&sa cu respectarea schiței și 
detaliilor de sistematizare, iar cu sprijinul depu- 
taților și al comitetelor de cetățeni se va acționa 
pentru executarea unor clădiri cu arhitectură spe
cifică zonei, care să asigure ridicarea nivelului 
edilitar-gospodăresc al localității și a condițiilor de 
viață ale locuitorilor.

Prin mobilizarea sătenilor, cu sprijinul deputa- 
tilor. a! comitetelo- cetățenești, al organizațiilor de 
masă și obștești. Consiliul popular al comunei 
Grindu va organiza ample acțiuni pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a comunei, ale căror 
rezultate vor însuma peste 5 500 000 lei.III. In domeniul aprovizionării populației și prestărilor de servicii

Planul de desfacere prin unitățile comerțului 
socialist se va depăși cu 2 milioane lei, printr-o 
aprovizionare ritmică si diversificată cu mărfuri, 
extinderea suprafeței comerciale cu 800 mp și 
îmbunătățirea servirii populației.

Volumul prestărilor de servicii va crește cu 
1 milion lei față de anul precedent, depășind cu 
450 mii lei prevederile planului, prin darea în fo
losință a unei secții de confecții covoare, a unei 
secții de băuturi răcoritoare și extinderea secției 
de prestări în construcții.IV. Realizarea și depășirea veniturilor proprii la bugetul local

Veniturile proprii la bugetul local vor fi depășite 
cu 16 la sută, ca urmare a realizării și depășirii 
sarcinilor prevăzute în planul de dezvoltare cco- 
nomico-socială al comunei, a obținerii unor pro
ducții sporite agricole vegetale și animaliere, a 
creșterii veniturilor populației și a respectării dis
ciplinei financiare.V. Activitatea cultural-educativă de masă

Sub conducerea organizației comunale de partid. 
Consiliul popular al comunei Grindu va acționa 
cu fermitate pentru intensificarea activității po- 
litico-ideologice și cultural-educative, ridicarea 
conștiinței socialiste a tuturor locuitorilor și mobi
lizarea lor plenară la transpunerea în viață a sar
cinilor și angajamentelor asumate in acest an. .

Vom acționa permanent pentru cunoașterea te
meinică, însușirea și aplicarea in viață a hotări- 
rilor partidului și legilor țării, a prețioaselor in
dicații date de secretarul general al partidului — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — promovind cu fer
mitate și consecventă principiile eticii și echității 
socialiste, întărind răspunderea, ordinea și disci
plina. în vederea îndeplinirii exemplare a sarci
nilor ce ne revin.

★
Sub conducerea comitetului comunal de partid, 

Consiliul popular al comunei Grindu, județul Ialo
mița, asigură Comitetul Central al partidului, per
sonal pe tovarășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din comuna noas
tră vor munci cu abnegație și dăruire pentru în-r 
deplinirea și depășirea angajamentelor asumate, 
cinstind cu realizări deosebite mărețul eveniment 
din acest an — Congresul al XII-lea al P.C.R.

CONSILIUL POPULAR 
AL COMUNEI GRINDU, 

JUDEȚUL IALOMIȚA

Realizarea și depășirea sarcinilor de plan la producția fizică, în struc
tura sortimentală prevăzută, constituie una din sarcinile fundamentale care 
trebuie să stea în permanență în atenția colectivelor de oameni ai muncii 
din întreprinderi. Practica a dovedit că numai prin îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor la producția fizică se pot asigura materiile prime, mașinile 
și utilajele necesare economiei naționale, o bună aprovizionare a pieței 
interne și fondul de marfă pentru export. Iată de ce. organizațiile de 
partid, conducerile de întreprinderi trebuie să urmărească zi de zi modul 
cum sînt respectate programele de lucru și să ia toate măsurile în vederea 
realizării integrale și ritmice a planului la fiecare produs, la fiecare sorti
ment în parte.

în ancheta de azi a „Scînteii" prezentăm cîteva constatări făcute, tn 
acest sens. într-p mare întreprindere constructoare de mașini.

Din primele zile ale anului 1979, Ia 
întreprinderea „Vulcan" din Capitală 
se muncește în ritm susținut. îndem
nați însă de scurta 
am avut-o cu to
varășul Petre Flu
ture, directorul 
general al între
prinderii. am ză
bovit mai mult în 
secțiile țevărie și 
cazangerie. Alege
rea nu a fost în- 
tîmplătoare. Aici, 
ca și în celelalte hale, activitatea de 
producție a fost reluată cu toate for
țele. Și, totuși, In cele două secții oa
menii se mișcă parcă mai mult, exis
tă un permanent du-te-vino al cărui 
rost nu poate fi înțeles la prima 
vedere. încercăm să ne lămurim și 
îl întrebăm pe inginerul Ion Constan- 
tinescu, șeful atelierului tambur! ca
zane industriale din cadrul secției 
țevărie. dacă această agitație neîntre
ruptă. care marchează fără îndoială 
ritmul alert de muncă, nu dovedește 
că se face și o anumită cheltuială 
inutilă de efort. .

— Din păcate, nu este o simplă 
impresie, ci... purul adevăr. Sîntem 
puși în situația să executăm multe 
tipuri de tamburi fără să avem in do
tare toate utilajele necesare. De aici 
pornesc o serie de neajunsuri. Nea- 
vînd un valț de îndoit tabla groasă 
trebuie să mergem la cazangerie. 
Tabla de peste 40 mm o calibrăm toc
mai Ia „Grivița roșie". în gfeneral, 
fluxul de fabricație nu este 
de bine pus la punct. Din 
cauză se execută un volum ______
manipulări ale materialelor, se pier
de timp, iar unele comenzi nu sint 
gata Ia termenele stabilite. Fiind Ia 
începutul unui an nou se impune să 
gîndim cu toții serios Ia ceea ce tre
buie făcut, pentru ca să nu se mal 
repete greșelile de anul trecut cînd, 
cu toate că întregul colectiv al între
prinderii a muncit mult, a făcut efor
turi deosebite, nu am realizat inte
gral planul producției fizice.

Ca atare, întreprinderea a rămas 
datoare cu o serie de utilaje termo- 
energetice și chimice destinate unor 
șantiere* de investiții, precum și cu 
anumite cantități de piese de schimb.

discuție pe care

circa 80 la sută din producția între
prinderii o formează utilajele uni
cat. Fără îndoială, această situație 
este determinată de cerințele bene-

Cum acționează, ce probleme mai are de rezolvat 
colectivul de la „Vulcan" - București

suficient 
această 

mare de

Resursele trebuie câuta- 
te în primul rînd în propria 
Unitate. Analizind programul de 
măsuri întocmit de consiliul oameni
lor muncii, care va fi dezbătut 
completat în adunarea generală, 
înțeles de ce directorul general 
întreprinderii a ținut să începem 
cumentarea în secțiile țevărie și __ 
zangerie. Deși in cele două secții nu 
s-a schimbat încă nimic, verdictul a

și 
am 
al 

do- 
ca-

fost pus : structura lor organizatori
că nu mai corespunde sarcinilor spo
rite de producție. în consecință, cele 
două secții vor fi reorganizate. în- 
ființîndu-se ateliere specializate pe 
subansamble tipizate, dotate în mod 
corespunzător, ceea ce va determina 
creșterea productivității muncii cu 
15—17 la sută. Să adăugăm însă că 
în acțiunea de tipizare a unor suban
samble o contribuție mai mare tre
buie să aibă proiectanții. în prezent.

Imagine din întreprinderea „Ardelea
na" din Alba lulia

ficiarilor. Totuși, specialiștii din ca
drul Institutului de cercetări și pro
iectări pentru echipamente termo- 
energetice, care asigură marea ma
joritate a proiectelor de execuție, 
pot. au datoria să facă mai mult 
pentru tipizarea unor subansamble, 
astfel incit să vină în întîmpinarea 
solicitărilor producției.

Această cerință este Impusă și de 
necesitatea creșterii productivității 
muncii. în prezent, una din proble
mele cu care se confruntă Întreprin
derea „Vulcan" este lipsa forței de 
muncă sau. mai bine zis, ) marea ei 
fluctuație. „Cea mai mare fluctuație a 
forței de muncă este, probabil, la 
noi, ne spunea tovarășul Ion Bănică, 
șeful atelierului cazangerie grea. 
Cauzele sînt în general cunoscute : 
la cazangerie condițiile de muncă 
sînt mai grele, se cere un efort fizic 
mai mare. Toată lumea știe acest 
lucru, dar necazul este că s-a făcut 
prea puțin pentru îmbunătățirea si
tuației. Cu mai multă investiție de 
gîndire s-ar putea efectua prin auto- 
utilare o serie de dispozitive pentru 
înlocuirea și ușurarea muncii fizice. 
Compartimentul tehnic al Întreprin
derii are suficientă forță inginereas
că, numai că specialiștii 
nu prea trec prin secțiile de fabrica
ție. însăși tehnologia de execuție a 
cazanelor și diferitelor părți 
fice e ....................
aceste 
că se

Este 
sporirea producției fizice 
căutate, in primul rînd, in propria 
unitate. Esențial este. In această pri
vință. ca programul de măsuri sta
bilit de consiliul oamenilor muncii să 
fie aplicat fără întîrziere, să se țină 
seama de propunerile muncitorilor.

riale. Nu de puține ori. unele co
menzi nu au putut fi onorate la 
timp deoarece întreprinderile furni
zoare nu au asigurat materialele și 
subansamblele necesare. Iată numai 
citeva exemple. Un cazan de 50 tone 
abur pe oră nu a putut fi finalizat 
în luna decembrie deoarece nu s-au 
asigurat motoarele pentru ____
toare, igr proiectantul nu a definiti
vat două subansamble. Țeava nece
sară pentru supraîncălzitorul unui ca
zan de 100 tone abur pe oră nu s-a 
primit decit la sfîrșitul lunii decem
brie și. evident, termenul de livrare 
nu a mai putut fi respectat. De ase
menea. întreprinderea nu a primit 
anul trecut, la timp, importante can

tități de oxigen 
din partea I.M.G. 
București.

Iată de ce co
lectivul de Ia 
„Vulcan" face un 
apel tovărășesc 
către Întreprinde
rile colaboratoare 
pentru respecta

rea riguroasă a prevederilor contrac
tuale. Cu atît mai mult cu cit, încă 
de pe acum, se resimt unele greutăți 
în aprovizionare.

ventlla-

respectivi

. . speci-
veche, depășită. Să se rezolve 
probleme și atunci sînt sigur 
va reduce si fluctuația".
evident că soluțiile pentru 

trebuie

Un apel către unitățile 
COlabOratOare. Dincol° de nea
junsurile existente în activitatea co
lectivului întreprinderii, multe din 
restanțele înregistrate anul trecut se 
datoresc- greutăților întimpinate in 
aprovizionarea cu materii și mate

Constructorul și benefi
ciarul se acuză reciproc, 
dar vina se împarte pe din 
dOUă. ° bunâ din restanțele
înregistrate .anul,,țrecut se datoresc 
nepuneni în fun^țljjhe, la termen, a 
unor capacități noi de producție in 
zona industrială Berceni. Constructo
rul și beneficiarul se acuză reciproc 
pentru această restantă, dar vina se 
împarte pe din două. Astfel, este clar 
că întreprinderea de construcții spe
ciale industriale și montaj nu a asigu
rat pe acest șantier condițiile de lucru 
necesare 
nelor de 
nerul-șef 
Dumitru 
graficele _ . .
respectate deoarece o bună perioadă 
de timp au lipsit unele materiale, 
cum ar fi betoanele. Conducerea șan
tierului avea insă datoria să ia mă
surile necesare pentru preîntîmpina- 
rea acestor neajunsuri.

Nu-i mai puțin adevărat că. la 
rlndul ei. întreprinderea „Vulcan" nu 
a asigurat in totalitate utilajele pen
tru capacitățile terminate. Ne refe
rim, în primul rînd. la utilajele care 
se execută prin autoutilare : plato
urile ștandurilor de probă, un valț 
pentru îndoit tabla groasă, un cuptor 
ș.a. Așa se face că unele capacități 
de producție, deși sint terminate, 
stau nefolosite.

Desigur, acestea sînt numai ctteva 
din problemele care trebuie rezolva
te neîntîrziat la întreprinderea „Vul
can" pentru a se asigura îndeplinirea 
ritmică a planului producției fizice. 
Fără îndoială însă că harnicul colectiv' 
al acestei mari uzine, in frunte cu 
comuniștii, are capacitatea și maturi
tatea să-și analizeze in profunzime 
propria activitate, să ia cele mai 
potrivite măsuri pentru producerea 
revirimentului așteptat.

Ion TEODOR

pentru respectarea terme- 
punere în funcțiune. Ingi- 

al șantierului, tovarășul 
Gheorghiu, ne spunea că 
de lucru nu au putut fi

CONTRASTE
Ciment

Moș Gerilă a avut in 
tolba sa bogată si ...ci
ment. Și nu un praf, 
două, de sămîntă. ci 
vreo cîteva sute de 
tone. Mai precis 400. 
Moș Gerilă a însărci
nat pe cineva de la 
„Vitrocim" București 
să se ocupe de trans
portul acestui vo’Umi- 
nos cadou. Acel cineva 
a luat legătura cu alt
cineva de la I.S.C.E 
„Tehnoforest Export", 
agenția Constanta, bi
roul transport, care, o- 
perativ. pe 6 decem
brie 1978. expediază 
cadoul Iui Mos Gerilă, 
încărcat în 8 vagoane,

Isprăvile
Se nare că sint unii 

puși anume să încurce 
lucrurile. Și chiar a- 
tunci cînd totul pare 
simplu, fac ei ce fac 
si tot le complică. 
Consecințele unui ase
menea ..stil de muncă" 
le cunoaște si colecti
vul de la întreprinde
rea de confecții din 
Bacău. Pentru realiza
rea sarcinilor de plan, 
oamenii de aici pri
mesc anual mari can
tități de stofe de la 
diferite intrepr’nderi 
din tară. Cum in ju
delui Bacău există 
două asemenea unităti 
producătoare de stofe 
— una la Buhuși. iar 
cealaltă la numai cîte
va sute de metri de 
întreprinderea de con-

de la... Moș
spre fericitul benefi
ciar — I.A.S. Sincraiu 
de Mureș (județul Mu
reș). însoțite de 8 scri
sori de trăsură, nr. 
957209..., ștampilate și 
parafate, vagoanele au 
poposit, după o cale 
de 600 de km, în stația 
C.F.R. Tg. Mureș- 
Nord. Cadoul a fost o 
adevărată surpriză 
pentru că cei de la 
I.A.S. nu comanda
seră ciment nici unui 
producător, nici chiar 
lui Mos Gerilă. După 
discuții care au durat 
...577 de ore. timp care 
a costat ne cadorisiti 
18 280 lei. cimentul a

lui „incurcă
fecții — firesc ar 
fi ca aprovizionarea cu 
materii prime să nu 
dea bătaie de cap. Nu
mai că în realitate lu
crurile se petrec altfel, 
încurcă-lume de care 
aminteam si-a făcut 
apariția si aici, dispu- 
nind ca stofele fabri
cate la Buhuși și 
Bacău să ia drumul 
altor beneficiari din 
țară — de la Cluj-Na
poca, Satu Mare. Cra
iova, in vreme ce bă
căuanilor le sînt re
partizate stofe de la 
Timișoara. Constanța. 
Azuga. sl chiar de la 
Cluj-Napoca sau Satu 
Mare. Si să nu se crea
dă cumva că sînt stofe 
diferite. Dimpotrivă,

Gerila
fost descărcat pe ram
pa stației. De atunci 
așteaptă un beneficiar, 
care pe zi ce trece este 
tot mai greu de găsit. 
Ploile, zăpada. înghe
țul au împietrit cele 
400 tone de ciment 
transformindu-Ie in
tr-un monument al 
neglijentei si nepăsă
rii. Acum se caută au
torul pentru a-sl inca
sa ..drepturile", care 
se ridică la 48 895 lei, 
fără a lua în calcul și 
prețul cimentului. Și 
cînd te gîndesti că 
Mos Gerilă a vrut să 
aducă numai bucurii... 
(Gheorghe Giurgiu).

stole"
sînt aceleași. Iată un 
exemplu. Pentru pro
ducția primului tri
mestru al acestui an. 
întreprinderea de con
fecții din Bacău 
are nevoie de circa 
1200 000 mp țesături 
tip lină. Existau con
diții ca întreaga can
titate să fie asigurată 
de cei doi producători 
din județ. Forurile su
perioare de resort jnsă 
au decis altfel : între
prinderile din Bacău și 
Buhuși vor livra uni
tății amintite doar 
250 000 mp de aseme
nea țesături. Restul 
urmează să fie primit 
din celelalte colturi ale 
tării. Cine taie pofta 
acestor „încurcă... sto
fe" ? (Gh. Baltă).

__✓*
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UN MONUMENT
AL CULTURII NAȚIONALE

conținînd cuvintele 
fi urmat de altele

dată că această lu- 
un adevărat monu-

Se apropie de sfîrșit elaborarea 
celui mai cuprinzător dicționar al 
limbii române — așa-numitul Dicțio
nar al Academiei. Ultimul volum, de 
curind apărut, 
cu inițiala Ș. va 
în anii care vin.

S-a spus nu o 
crare reprezintă
ment ridicat limbii române și că în 
multe privințe nu are pereche între 
operele de același fel din lume. A- 
'semenea aprecieri măgulitoare nu au 
pornit, firește, de la autori, ci de la 
cei care au folosit dicționarul în stu
diile lor. și printre ei nu puțini sînt 
renumiti specialiști străini.

Dicționarul limbii române are o 
istorie lungă și instructivă, o istorie 
a voinței unor lingviști din mai 
multe generații care, timp de mai 
bine de o sută de ani, au tinut să 
dea culturii naționale imaginea cit 
mai exactă a te
zaurului ei de cu
vinte. A început, 
cum se știe, prin 
tipărirea în fasci
cule între anii 
1871 și 1877 a unui 
dicționar cunoscut 
astăzi mai ales 
ca operă a lui
A. T. Laurian și 
fapt, fusese redactat de o echipă de 
membri ai Academiei Române Cu 
mari defecte, dintre care cel mai 
grav a fost utilizarea unei ortografii 
etimologice, nedorită și neacceptată 
de opinia publică, el a fost totuși la 
data apariției cel mai bogat dicționar 
al limbii române, chiar dacă autorii 
avuseseră și ideea, la fel de neferi
cită ca cea a ortografiei etimologice, 
să adune intr-un volum cuvintele 
origine latină și în altul pe cele 
alte -origini.

Dezbătut furtunos în Academie 
în afara ei. el nu s-a impus, căci nu 
putea să fie citit decit de cei care 
cunoșteau ortografia etimologică sau 
voiau să-și mai bată capul cu ea 
cind nu o mai folosea aproape ni
meni. Dicționarul Academiei pornise 
cu stingul ! Situația era socotită în
grijorătoare. căcj după aproape zece 
ani de la începuturile ei. deși își în
scrisese in program ca sarcină statu
tară și de onoare să alcătuiască un 
dicționar al întregii limbi române. 
Academia eșua. A urmat o nouă în
cercate, mai promițătoare. Lucrarea 
a fost încredințată lui B. P. Hasdeu, 
cel mai de vază filolog și lingvist al 
vremii, bine cunoscut și ca literat. 
Problema părea că și-a găsit soluția.
B. P. Hasdeu întrunea în persoana 
lui nu numai o mare putere de 
muncă, ci și excelente calități de spe
cialist, și le-a pus in serviciul dic
ționarului cu o energie rar întilnită. 
Numai că nici el. nici colegii lui de 
Academie nu aveau greaua expe
riență a lexicografiei și nu-și dădeau 
prea bine seama că era imposibil ca 
dicționarul întregii limbi române să 
fie scris de o singură persoană, chiar 
dacă ea ar mai fi avut în fată 40 sau 
50 de ani de muncă asiduă, cum a 
avut Littre, care a lucrat pentru un

Acad. prof. I. COTEANU

dicționar al limbii franceze nu mai 
puțin de 40' de ani.

Eruditul Hasdeu a ajuns numai la 
cuvîntul bărbat 
mii de pagini 1 
de fapt nu un 
0 enciclopedie 
românești. Posibilitățile de a o rea
liza de unul singur erau bineînțeles 
și mai mici decit dacă autorul ar fi 
făcut ceea ce 1 se ceruse initial.

Cu lucrarea, foarte 
altminteri, a lui B. P. 
titulată Etymologicum 
maniae și republicată 
se încheie o fază de lungi 
Ele nu duseseră la apariția mult do
ritului dicționar, deși mai fusese fă
cută o încercare de A. Philippide, 
dar nici nu fuseseră zadarnice, căci

și i-au trebuit cîteva 
Planul lui prevedea 

dicționar obișnuit, ci 
a culturii populare

prețioasă, de 
Hasdeu — in- 
Magnum Ro
de curînd — 

căutări.

nărui este unitar datorită principii
lor fixate în comun. El menține și 
lărgește una dintre cele mai inspi
rate caracteristici ale lucrării, stabi
lită de B. P. Hasdeu. aceea de a 
prospectă întreaga bogăție a vocabu
larului românesc din toate părțile 
țării. înregistrînd toate cuvintele din 
vorb'rea populară, din doine, balade, 
cimilituri, basme, 
strigături, din tot 
de mică parte a 
românești. De la
parte, el include cu mai multă con
secvență și termenii tehnici. Litera
tura artistică fusese și înainte cer
cetată atent. Acum se înregistrează 
chiar și formații personale ale unor 
scriitori, poeți, prozatori sau drama
turgi.

Cu aceeași grijă sînt' urmărite și 
cuvintele din cele 
mânești.

povești, snoave, 
ce constituie o cit 
expresiei populare 
litera M mai de-

mai vechi cărți ro
intelesu- 
ilustrate

MARELE DICȚIONAR 
AL LIMBII ROMÂNE

Massim, deși, de

de 
de

și

se înțeleseseră două lucruri decisive 
pentru soarta viitoare a lucrării : 
că era nevoie de o echipă de cer
cetători pricepuți și bine conduși și 
că dicționarul limbii române nu este 
tot una cu enciclopedia culturii na
ționale.De ■ - - - - 
cariu 
după 
tinăr
crările. El a putut prezenta in 1915 
primul volum (A—B). urmat apoi pe 
rînd pină în 1946 de încă trei volu
me : F—I. O. J. pină la începutul 
literei L, toate redactate 
specialiști clujeni de 
N. Drăganu, C. Lacea, 
ș.a.

întrerupt o vreme din __ ,_ ____
muluj război mondial, dicționarul a 
fost reluat de îndată ce Academia a 
devenit for al culturii socialiste. S-a 
adoptat atunci ideea să nu se reia 

• totul de la A, ci să se continue ope
ra în formă nouă pentru a avea, in 
sfîrșit. intr-un timp nu prea înde
lungat. imaginea întregului vocabu
lar al limbii române. După doi ani 
de pregătiri, de analize și de dez
bateri. după stabilirea unor norme 
unitare care priveau mai ales fondul 
de idei al lucrării, s-a trecut la re
dactarea părții de la M la Z. Primul 
volum (litera M) a apărut in fasci
cule după anul 1960 și apoi in volum 
legat.

Dicționarul se elaborează astăzi la 
București, Cluj-Napoca și Iași de co
lective de specialiști care au redactat 
cea mai mare parte a porțiunii dintre 
M și Z. dar de publicat s-au publi
cat la Editura Academiei 6 volume 
cuprinzînd literele M. N. O. P (în 
curs de apariție), R și Ș.

Deși colectivele de redactori se 
află tir trei centre culturale, dicțio-

la aceste idei a pornit S. Puș- 
la începutul secolului nostru, 
ce i s-a cerut lui. ca membru 
al Academiei, să conducă lu-

mai ales de 
renume ca 
G. Giuglea

cauza ulti-

4.

ta t r
română" i Drag mi-e ctntecul șl 
jocul — 19,30.
• Circul București : Bravo cir
cul 1 — 19.30.

Toate 
rile sînt 
cu exemple, cita
te din opere de 
diverse categorii, 
de la Scrisoarea 
lui Neacșu 1521, 
pină la poezia si 
proza, la manua
le si publicații din 

așa fel incit evolu- 
apară sub toate fe- 
zicătorile și expre-

zilele noastre, în 
tia cuvintelor să 
tele. Proverbele, 
siile fixe intră de drept în dicționar. 
După cum se vede, se face în amă
nunt istoria vocabularului limbii ro
mâne, indieîndu-se nu numai 
este intilnit prima dată 
cuvint, ci și originea lui. 
etimologie.

Dicționarul va avea 
150 000 de articole, cifră 
nantă dacă ținem seama 
buni scriitori nu au folosit mai mult 
de 20 000 de cuvinte, iar un om cul
tivat nu întrebuințează decît aproxi
mativ 10 000, pentru că — după cum 
se știe — cuvintele se repetă în scri
sul și vorbirea fiecăruia cu înțelesuri 
mai mult ori mai puțin schimbate.

O lucrare de mărimea și cu struc
tura acesteia nu se face in principiu 
decît o dată. în cultura unei națiuni. 
I se aduc apoi, cu timpul, completări 
și precizări pe măsura evoluției lim
bii și a dezvoltării cunoștințelor. 
Timpul, energia și cheltuielile inves
tite în ea dau insă roade ani de-a 
rindul. pentru că nici un dicționar, 
fie numai pentru limba română, fie 
pentru ea și altă limbă, nu va putea 
să nu recurgă și să nu reflecte în- 
tr-un fel sau altul rezultatele din 
Dicționarul Academiei, iar dicționare 
se vor face 
și pentru cît 
cititori.

Dicționarul 
să lipsească din nici o bibliotecă de 
instituție, din nici o școală generală 
sau liceu, nu numai spre a fi văzut 
și consultat, ci și fiindcă istoria lui 
este plină de mari și valoroase sem
nificații educative, pentru cultura 
noastră națională.

cînd 
in scris un 
așa-numita

in jur de 
impresio- 

că cei mai

mereu, cit 
mai multe

Academiei

mai variate 
categorii de

nu ar trebui

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche 
— 19,30, (sala Atelier) : Poezie, 
muzică și uans — 19.
• Filarmonica „George Enescu** 
(sala mică a Palatului) : Recital 
de sonate : ZOLTAN KOCSIS — 
pian (R. P. Ungară). PETRE 
CSABA — vioară — 20.
e Opera Română : Conacul cu 
stafii (premieră) — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala Schitu Măguteanu): 
Răceala — 19, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19,30.
e Teatrul de comedie : Măseaua 
ue minte — 19.30.
O Teatrul „Nottara** (sala 
gheru) : Micul infern — 
(sala Studio) : Craii de 
veche — 19.
• Teatrul Giulești (sala 
Iești) : Comedie fără titlu — 
(sala Majestic) : Noaptea păcăle
lilor — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase** (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30. (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu** : Adam 
și Eva — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia

Ma-
19.30. 
curte

Giu-
19.30,

împlinirea a 500 de ani 
de la moartea lui Vlad 
Țepeș nu a stimulat doar 
investigația 
istoricilor, 
de evocare si 
artei românești 
rane. Teatrul a 
dinții care a adus o con
tribuție masivă și intere
santă la acest capitol al e- 
popeil naționale — prin pie
sele semnate de Mircea 
Bradu, Mircea Lerian, Paul 
Cornel Chitic. Dan Tărchi- 
lă și Marin Sorescu. îl ur
mează azi cinematografia 
— cu o producție a Casei ’ 
de filme 5, (scenariul : 
Mircea Mohor, regia : Doru 
Năstase).
. Spre deosebire de alți 
domnitori români, precum 
Mircea cel Bătrin, Ștefan 
cel Mare, Mihai Viteazul, 
Dimitrie Cantemir. Vlad 
Țepeș cunoaște, dincolo de 
hotarele noastre, în Apus 
și peste ocean (printre oa
meni obișnuiți, nu și prin
tre istorici), o faimă care 
nu are nici o legătură cu 
adevărata lui personalitate 
și adevărata semnificație a 
domniei lui în istoria po
porului nostru. Străinii 
vorbesc de un crud Dracula 
(confundîndu-1 pe Vlad cu 
tatăl său. poreclit așa pen- 
tsu o distincție a Dragonu
lui pe care o primise) ; ei 
cunosc un erou așa cum 
s-a răsfrint el, în minciu
nile răuvoitoare ale unor 
anecdote și mai ales in 
fantezia bolnavă și elucu
brațiile unor romane din 
ultimele două secole si ale 
unor filme de groază.

Cineaștii noștri s-au sim
țit obligați și onorați să 
facă un film despre Vlad 
Țepeș nu din motive și pe 
baze polemice, ci din ace
leași rațiuni și impulsuri și 
în același mod în care au

si 
ci

exegeza 
si forța 

reflecție a 
contempo- 
fost cel

cinema
• Vlad Tepeș ; SCALA — 16: 19, 
CAPITOL — 15,30; 19, FAVORIT
— 16; 19.
• Detectiv particular : SALA 
PALATULUI — 15; 17.15; 20.
• Compania a 7-a sub clar de
lună : PATRIA — 15,30 *“
BUCUREȘTI — 15,45; 18;
• Te oblig să trăiești : 
NOI — 15: 17.30: 20.
• Cele patru nunți ale 
sol : LUCEAFĂRUL — 
20, FESTIVAL — 15.45; 
FEROVIAR - 15,45; 18;
• Poveste de dragoste și onoare : 
CENTRAL — 15; 17,30; 20, MIO
RIȚA — 15,30; 17.45; 20.
• Legenda șerifului din Tennessee 
și Sfirșitul legendei : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Invincibilul Luke — 15.30, Gus
tul și culoarea fericirii — 18; 20 : 
DOINA.
• Totul pentru fotbal : EXCEL
SIOR — 15,45; 18; 2045. GLORIA
— 15.45; 18; 20, FLAMURA — 15.45; 
lă: 2045.
• Principiul dominoului : VICTO
RIA — 15,15; 17,30; 20.

: 18; 20, 
: 20.15.
TIMPURI

• Ecaterina Teodoroiu : DRU
MUL SĂRII — 1545; 17,30: 20, CO- 
TROCENI — 1545; 17,30; 20, ARTA
— 15.30; 18; 2045.
• Cascadorii : GRIVITA — 15;
17,30; 20, TOMIS — 15,30; 18; 2045.
• Dueliștii : EFORIE — 15; 18,30; 
20
• Agentul liniștit : DACIA — 
15,15; 17,30; 20, VOLGA — 15,45; 
18: 2045.
• Insule în derivă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Jezebel :
17.30: 20.
o Din nou
— 15; 17,30;
18; 20.
• Lanțul amintirilor : MELODIA
— 15; 17,45; 2045, AURORA — 15; 
17.45; 2045, MODERN
• Drumul
11,45.
ucigașul — 
Monte Cristo
18,30 : CINEMATECA.
• La noi era liniște : PACEA — 
16: 18; 20.
• Aurul Iui Mackenna : LIRA —

— 16: 19,15, MUNCA - 15,30; 19.
• Fiul „Feței palide* : FEREN
TARI — 15,30; 17.30; 19.30.
• Dialog peste ani : FLOREASCA
— 15; 17.30; 20.
a Orașul-fantomă : GIULEȘTI — 
15.30: 17.45: 20.
• Lupta pentru Roma : VIITO
RUL - 15.30; 19.
• Animalul : COSMOS
17.30: 20.
• Cianura și... picătura de ploaie.
FLACARA 18 : 2045.

BUZEȘTI 1545;

împreună : BUCEGI
20. POPULAR — 16;

16: 19.
mamei Krausse — 

— un oraș tși caută 
14: 16,15, Contele de 

(ambele serii) »

1.5:

Pictura
pal

PortretION MUSCELEANU

în Salonul munici
de pictură 

și sculptură

BRĂDUȚ COVALIU

VLADIMIR ȘETRAN „Constructori de nave"

TRAIAN BRÂDEAN „Clntarea României"

impresio- 
epocii. A- 

se nasc 
spirituală 

marile 
care

căruia la un moment dat 
faptele îi • scapă din mîini, 
tragedia singurătății unui 
captiv și mare neînțeles.

Ca și-n alte filme ale epo
peii naționale, accentul 
cade insă pe raportul per
sonalității cu masele și as
pirațiile naționale. Motivul

plin și competent da- 
istorice și, alături de 
legendele românești 

fiecare legendă există 
un simbure de adevăr, dar
numai marile adevăruri au 
darul de a naște legenda") 
și e prudent și chiar zgircit 
in privința ficțiunii. Scena-

L a încheierea unui 
sezon de expoziții 
personale (mai rar, 
de grup), afirmind 

varietatea modalităților de
cuprindere a semnificațiilor 
realității contemporane, ma
nifestarea din sălile Mu
zeului de , artă al Repu
blicii izbutește, neîndo
ielnic, să sugereze cite
va dintre liniile defini
torii ale creației româ
nești din acești ani. In pri
mul rînd. cred., o orientare 
tot mai decisă a artiștilor 
spre tematica oferită de. 
existenta oamenilor de as
tăzi. de elanul constructiv 
al tării, de împlinirile du
rabile ale societății noastrp. 
Intr-un chip din ce în ce 
mai evident, pictura si 
sculptura se străduiesc să 
descopere esențialul in via
ța contemporană. Artiștii 
gîndesc mai adînc asupra 
înțelesului dezvăluit de în
fățișările realului și asupra 
chipului în care noate fi 
cuprins în imaginea speci
fică a artei lor. Consecința 
se vădește in sporul incon
testabil al profesionalitătți. 
mărturisit aici de un nu
măr important de lucrări.

Compoziția tematică ocu
pă un loc semnificativ în 
spațiul expoziției. Citeoda- 
tă. ea recurge la o moda
litate declarat narativă : 
monumentală. în viziunea 
lui Ion Bitan. alcătuindu-se
— la Lia Szasz — din frag
mente poetice ale vieții 
cotidiene sau — ca la Ion 
Grigorescu — afirmînd. cu 
o simplitate aparentă a 
mijloacelor, frumusețea e- 
xistenței obișnuite a omu
lui contemporan. în tara 
noastră. Alteori, ea de
cantează realul și-1 re
compune în simboluri : 
juxtapunere plină de vi
goare a imaginilor muncii, 
la Vladimir Șetran; simpli
ficare severă a liniei si a 
culorii, la Virgii Almășanu, 
la care pictura dobindește o 
intensă iradiere a tonurilor 
cenușii, coborînd — parcă
— de; pe zidurile bătute 
de ploi și de vint ale unui 
vechi monument ; tălmăci
tă intr-un stil grafic de 
mare energie a liniei, la 
Traian Brădean; intr-o cal
mă construcție, cumpănind 
riguros culoarea, la Brăduț 
Covaliu ; interpretare sta
tuară. inscriindu-se cu am
ploare in spațiu, la Ion 
Sălișteanu ; lapidară, la 
Gheorghe Spiridon ; reeva
luare a gîndirii clasice, la 
Vasile Celmare, artist care 
știe să investească desenul și 
culoarea, gîndite cu strictețe, 
cu o autentică forță a expre
siei ; dinamică, la Corneliu 
Vasilescu, a cărui pictură 
afirmă o înțelegere tot mai 
clară a rosturilor construc
ției compoziționale ; alego
rică de surprinzătoare fac
tură romantică. Ia Mihai 
Rusu. la care linia se în
scrie într-o schemă bine 
echilibrată. învăluită intr-o 
culoare liniștită. Sau. ca 
la Octav Grigorescu. în 
lucrarea căruia acordurile 
cromatice, de mare rafina
ment, au forță de evocare 
a unei stări sufletești spe
cifice, de o mare poezie.

Cu mijloacele unui figu
rativ ce mărturisește capa
citatea definirii monumen-

tale a ansamblului. Gheor
ghe Șaru evocă măreția 
istorică a actului Unirii. In 
vreme ce Gabriela Pătulea 
proiectează, in compoziția 
ei întemeiată pe o croma
tică de largă respirație, o 
viziune sărbătorească, pli
nă de jovialitate. La Geor- 
geta Năpărus. detaliile 
compoziției se înscriu, cu 
aplomb, intr-o construcție 
plină de fantezie. La Wan
da Sachelarie, energia co
pleșitoare a liniei și a 
culorii e supravegheată cu 
strictețe, rezultatul fiind 
acela al unei puternice ar
hitecturi, modelate de for
țele lăuntrice ale construc
ției picturale. La Sică Ru- 
sescu. întreaga compoziție 
dobindește o mare forță a 
culorii, obținută prin ru
peri energice ale tonurilor. 
Iar Gheorghe I. Anghel în
țelege din ce in ce mai pre
cis funcția armoniei forme
lor în realizarea unei ima
gini monumentale. O so
luție interesantă e aceea 
propusă de Ion Stendl. al 
cărui „Cavaler trac" pare a 
se desprinde de pe lespe
zile străvechii istorii si. de
finit de un desen puternic, 
isi afirmă permanentele în
țelesurilor. Iar siluetele, 
decupate de Dorian Szasz 
intr-o materie coloristică 
simplificată cu aplomb, 
păstrează o surprinzătoare 
-sugestie a mișcării. In spi
ritul viziunii sale din ulti
mii ani se prezintă Sabin 
Bălașa. într-o cromatică 
lapidară. permanentele 
unui suflet venind din de
părtările sanctuarelor da
cice : Loc, tabloul lui So
rin Dumitrescu sau rafina
ta înscriere a culorii în- 
tr-un spațiu concentrat, 
dens, în lucrarea lui Vlad 
Florescu.

O direcție care mi 
pare că se limpezește 
sensul încorporării din
în ce mai hotărite a unei 
idei, e aceea a-valorificării 
surse’or povestirii fantas
tice-. Fie că apelează la su
gestii bruegheliene' (ca Ia 
Stefan Câltia), la proiecții 
de factură Dali (la Caro
lina Iacob) sau la acelea 
ale unei viziuni stranii' de 
obirsie preromantică (la 
Semproniu Iclozan). pictu
ra se afirmă, in aceste ca
zuri. mai ales prin sugestia 
specifică a unei atmosfere 
Si nu neapărat prin amă
nuntele povestii, care pot 
fi. uneori, exterioare.

Un sens adine se des
prinde din tabloul lui Flo
rin Niculiu. în care, redusă 
la esențial, imaginea unei 
bucăți de piine proiectată 
pe un orizont necuprins, 
capătă o amplă vibrație 
poetică, revelind frumuse
țea lucrurilor simple, ele
mentare. ale existentei 
umane. Din acest punct de 
vedere, expoziția are darul 
să cheme luarea-aminte a 
privitorului asupra înțele
surilor din lumea imediată 
a omului. Pacea domestică 
din Interiorul pictat de 
Matei Lăzărescu. amploa
rea cromatică, jovială a pe
nelor de păun din tabloul 
lui Viorel Mărgineanu. cal
dele acorduri din florile lui 
Ion Musceleanu. 
luc'dă, băstrmd 
poezie, din 
atelier a lui 
fii (in care

se 
în 
ce

rigoarea 
o clară 

Fereastra de 
Francois Pam- 
se recunoaște

culturale
făcut și alte filme istorice, 
criteriul fundamental al vi
ziunii lor fiind respectarea 
adevărului istoric despre 
acest mare voievod al evu
lui mediu românesc, profi
larea figurii Iul 
nante pe ecranul 
semeneă creații 
dintr-o nevoie
adincă de a evoca 
noastre personalități 
s-au situat în fruntea idea
lurilor maselor largi din 
patriotism fierbinte, din 
impulsul de a da forța ima
ginii artistice unei viziuni 
materialiste asupra isto
riei. „Unul din luptătorii 
de frunte pentru indepen
dența tării", cum ii ca
racteriza tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — Vlad s-a re
marcat prin măsuri ener
gice și hotăritoare de res
tructurare și reorganizare a 
forțelor interne, prin mobi
lizarea lor. in vederea cu
ceririi independentei de sub 
jugul otoman.

Filmul începe 
urcării pe tron 
lui Vlad Țepeș 
istoria acestei domnii, 
se schițează in citeva linii 
portretul unui voievod cu 
o concepție politică Înainta
tă. portretul voinței puterii 
de decizie, a autorității, in
flexibilității justițiare a ti- 
nărului domn, imaginea vo
cației sale diplomatice și 
inteligentei sale aprinse, 
geniului său militar, ce 
îmbina tactici tradiționale 
Si moderne. Omul, dra
ma opțiunilor lui nu este 
ignorată. Ni se sugerează 
tăișurile puterii și alianțe
lor (nerespectate de 
lalți). suferința de a se 
dea, uneori, 
răsit de ai 
suspectat pe 
neloialitate : 
ză drama unui

cu anul 
in 1456 a 
și reface 

Ni

cei- 
ve- 
pă- 
a fi 

de
trădat și 
săi, de 
nedrept 

ni se sugerea- 
domnitor

„Vlad Țepeș

romantic al luptei pentru 
putere e subordonat celui 
al consolidării autorității 
domnești, necesare atinge
rii unor scopuri naționale 
vitale. Din această perspec
tivă este surprinsă 
lui Vlad tu boierii 
puși și trădători, 
curmarea instabilității po
litice, actele sale de refor
mare a obiceiurilor și dre- 
■gătoriilor. de asanare mora
lă si impulsionare a progre
sului economic, de forjare 
a unei țări și a unui popor 
capabile să-și afirme demni
tatea, să-și cucerească si 
să-și apere independenta.

Mircea Mohor fructifică

lupta 
nesu- 

pentru

riul său, nu lipsit de cali
tăți dramatice, de metafore 
inspirate, se remarcă, aș 
spune, în primul rînd, prin 
calitățile literare, prin ele
ganța și concizia replicii, 
prin felul original in care 
fructifică materia cronicilor 
și metaforelor folclorice. E 
evidentă strădania scena
ristului și regizorului de a 
subordona situațiile, întim- 
plările, trăirile, sentimen
tele ideilor privind condi
ția noastră istorică și de a 
releva, ca o nobilă perma
nentă a istoriei noastre, as
pirația la libertate și ne- 
atirnare, lupta dusă de ge
nerații in șir pentru cuce-

rirea și menținerea ei. In 
parte atinsă, dorința reali
zatorilor lui „Vlad Țepeș" 
de a face un film politic, 
s-ar fi împlinit mai convin
gător dacă aria problema
tică ar fi fost mai restrins 
circumscrisă, dacă s-ar fi 
insistat și mai mult pe dez
baterea ideilor și opțiunilor 
(există și destule secvențe 
ilustrative), dacă s-ar fi re
nunțat în parte la amploa
rea epică, la caracterul de 
„cronică" a perioadei alese 
(adică, dacă scenariul s-ar 
fi concentrat în principal 
doar pe cîteva momente). 
S-ar fi Cerut, cred, o mai 
mare umanizare a mitului, 
individualizare a personali
tăților, prelungire in con
științe a evenimentelor, un 
efort mai mare de origina
litate și diversificare a un
ghiurilor explorării artis
tice.

Regizorul Doru Năstase 
urmează îndeaproape sce
nariul, elaborînd și reali- 
zind nu o dată cu ajutorul 
directorului imaginii meta
fore cinematografice inspi
rate (montajul remarcabil 
al acestui film e semnat de 
Adina Georgescu Obrocea). 
Impresionează plăcut tonul 
sobru, bărbătesc, al fil
mului. refuzul emfazei, 
patetismelor. Impresionează 
plăcut simplitatea (cind ea 
nu pare pe alocuri sărăcie 
și monotonie). Impresionea
ză jocul actori'or, deși o 
anumită lipsă de experiență 
în îndrumarea lor regizo
rală către un joc mai nuan
țat, subtil, pregnant, nu 
trece neobservată.

Filmul impune atenției in 
rolul lui Vlad Tepeș pe 
Ștefan Sileanu, actor cu o 
voce 
artă 
pătă 
acea

mijloacelor, acea adresă și 
acea 
care 
mult

Ne
peș“
ra,

admirabilă și cu sigură 
a rostirii, care ca

pe parcursul filmului, 
concizie și siguranță a

autoritate a gestului 
l-a consacrat mai de
ca ne un talent, 
întîlnim în „Vlad Țe- 
cu naturalețea, căldu- 
bonomia lui Ernest 

Maftei, în rolul simbolic al 
lui Minzilă, cu masivitatea 
chipului și gravitatea jocu
lui lui Emanoil Petruț, cu 
frumusețea expresivă a lui 
Al. Repan în rolul cind în- 
ginduratului, cind nervosu
lui Mahomed al II-lea, cu 
maturitatea jocului lui Teo- 
fil Vîlcu. Regăsim in „Vlad 
Țepeș" seninătatea și puri
tatea privirii unui George 
Constantin parcă întinerit. 
O scenă ne prilejuiește o 
întîlnire cu marele și regre
tatul Kovacs Gyiirgy. Aș 
aprecia in mod deosebit 
melancolia, sugestiile unei 
tragice presimțiri în jocul 
lui Constantin Codrescu.

O vocație certă a lui Doru 
Năstase reliefată in „Vlad 
Țepeș" este aceea a scene
lor monumentale. O contri
buție importantă la aceasta 
are desigur și autorul ima
ginii. Aurel Kostrakiewicz, 
caracterizate prin unghiuri 
interesante și variate și 
reușite portretistice deose
bite. Se cuvine, de aseme
nea, menționată și muzica, 
pe care, tocmai fiindcă e 
semnată de Tiberiu Olah, 
am fi dorit-o mai funcțio
nală (adică mai discretă și 
nuanțată în funcție de si
tuație).

Prin „Vlad Țepeș" epo
peea cinematografică națio
nală se îmbogățește cu o 
nouă filă și arta româ
nească iși dovedește încă o 
dată consecvența angajării 
Pe drumul transfigurării ar
tistice a marilor momente 
ale istoriei naționale.

Natalia STANCU

O GALAȚI. Recent a apărut cu
legerea literară anuală „Pagini 
dunărene", editată de centrul 
județean de îndrumare a crea
ției populare și mișcării artis
tice de masă. Cartea — de a- 
proape 300 de pagini — cuprin
de poezie și proză, eseuri, criti
că literară, aparținînd membri
lor cenaclului literar județean 
„Fluviul" și altor cercuri și ce
nacluri literare din județ, pre
cum și lucrări umoristice sem
nate de membrii cenaclului 
„Verva* din localitate. într-o 
culegere-anexă sînt tipărite pa
tru piese de teatru aparținînd 
autorilor gălățeni. Foaia literară 
„Incandescențe" prezintă in ul
timul său număr ultimele apa
riții editoriale, aparținind scrii
torilor din Galați. (Dan Plăeșu). 
O CLVJ-NAPOCA. Pe scena 
Teatrului național a avut loc 
premiera absolută a spectacolu
lui cu piesa „A treia țeapă a lui 
Dracula", de Marin Sorescu. in 
regia lui Mircea Marin. La Ope
ra română s-a jucat în premie
ră lirică „Alexandru Lăpușnea- 
nu“ de Al. Zira, in regia lui 
Viorel Gomboșiu. Dirijor : loan 
Iancu. (Al Mureșan). ® IAȘI 
în zilele de 6 și 7 ianuarie. Ia 
Iași s-a desfășurat cea de-a 
Xl-a ediție a festivalului tea
trului folcloric, manifestare cul
turală tradițională .menită să e- 
vidențieze bogăția de datini și 
obiceiuri populare din această 
zonă. Au participat circa 50 de 
formații care au susținut o lar
gă suită de spectacole folclorice 
la casele de cultură ale sindica
tului și tineretului, precum și un 
spectacol ai laureaților prezentat 
la sala sporturilor. în zilele con
cursului au mai avut loc pe 
străzile îașiului și frumoase pa- 
răzi ale măștilor și costumelor 
populare. Ediția din acest an a 
fost întregită de participarea 
unor formații de teatru folcloric 
din județele Bacău, Botoșani și 
Vaslui. (Manole Corcaci).

îndelungatul fertilul
exercițiu al analizei forme
lor). subtilitatea cromatică 
a peisajului semnat de Mi
hai Bandac sînt doar 
va pilde. Se cuvine să 
adauge, bineînțeles, 
numentala Grădină 
pendată a lui Ion Gheor
ghiu. (mărturie fascinan
tă a necontenitei frumu
seți a naturii, mereu alta), 
intr-o explozie tăcută 
de culori, mărturie fas
cinantă a necontenitei fru
museți a naturii, mereu 
necunoscută, mereu reve
latorie. Constantin Piliuță 
propune, cu franchețe, o 
pictură rezumativă, plină 
de candoare, amintindu-1 
pe Piliuță cel de acum zece 
sau doisprezece ani.

Peisajul industrial se 
relevă, din nou, ca un 
semn de intensă frumu
sețe al înnoirilor priveliștii 
românești. Forța coloristi- 
că a lui Eugen Popa, sim
plificările geometrizante 
(deși, parcă, mai reci decit 
altă dată) ale lui Spiru 
Chintilă. subtilitatea cro
maticii lui Doru Rotaru, • 
larga resn' rație a compoz1- 
ției lui Nicolae Groza, vi
brația delicată a culorii la 
Ludmila Stoica, sinteza Cla
ră a liniei din Vapoarele 
in port ale lui Petre Bedi- 
van sînt citeva dintre mo
durile de interpretare a pu
terii de sugestie pe care o 
conține noul peisaj româ
nesc.

Construcție hieratică, 
densă, la Marin Gherasim, 
riguroasă reținere a deta
liului, care se impune cu 
forță în 'Transfăgărășanul 
lui Decebal Nitulescu ; în
văluitoare imores'e de spa
țiu în Delta lui Iacob La- 
zăr : orizont înalt, sub care 
lumina plutește, poetic, la 
Petru Popovici ; întindere 
calmă, tălmăcită in acor
duri subtile de Ion Popes- 
cu-Negreni ; energică si
tuare a formelor, la Nico- 
l.ae Georgescu ; adincă des
fășurare a planurilor, la 
Constantin Blendea : dra
matism al expresiei poeti
ce, la Paulina Mihai ; 
sinteză a structurilor co- 
loristice la Pavel Codită ; 
revelator simț al nuanțelor 
la Petre Dumitrescu-Senîpr 
(de o surprinzătoare tine
rețe in această expoziție) ; 
cumpănită construcție a 
spațiului la Dan Cristian ; 
arzătoare desfășurare a cu
lorii la Marius Cilievici : 
simplitate grafică, plină de 
lirism, la Emilia Nicules- 
cu : delicată consemnare 
poematică la Andrea To- 
mescu ; imagine plină de 
forță a lumii palpabile, la 
Vasile Varga ; clară si în
văluitoare la Ion Grigore ; 
efect al unității gamei cro
matice la Aurăl Nedel pei
sajul isi proclamă din nou 
forța de a insp'ra opera de 
artă, forță verificată de-a 
lungul tradiției picturii 
românești din ultimul secol.

De ce. oare — avem drep
tul să ne întrebăm — sînt 
atît. de puține portrete ce ar 
putea fi remarcate într-o 
expoziție de asemenea am
ploare ? Portrete ale unor 
oameni reali, ale contempo
ranilor noștri, 
constructorilor 
românești de azi ?

Dan GRIGORESCU

cîte- 
li se 
mo- 
sus-

efigii ale 
societății

t
PROGRAMUL 1

Teleșcoală
Antena vă aparține ! . Spectacol 
prezentat de județul Vllcea (re
luare)
Șoimii patriei (reluare)
Telex
Telex

11.05
11.15 
17,00 
17.05 Teleșcoală
17,25 Curs de limba germană
17,45 Tragerea Pronoexpres
17,55 Atenție la... neatenție !
18,10 Invățămînt — educație. Elevi cer

cetători. Dezbatere cu elevi parti
cipant! la Sesiunea națională de 
referate și comunicări științifice, 
care a avut loc la 
cembrle 1978

18,30 Muzică ușoară cu 
Ruxandra Ghiață, 
Mihaela Duțu, Ricky Dandel, Mar
cel Roșea
Teiecronlca pentru pionieri 
Festivalul național „Cîntarea 
României". Județul Vrancea — 
faza județeană
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei în economie. Pro
ducția fizică 
indicatori de 
economice in
Noi, femeile 1
Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Neînduplecații" — produc
ția, a studiourilor americane. Pre
mieră pe țară. în distribuție : Paul 
Newman, Henry Fonda. Lee Re- 
mick, Michael Sarrazin. Regla : 
Paul Newman
Romanțe cu Ludovic Spless 
Telejurnal

Iași în luna de-

Corina Chiriae, 
Glna Pâtrașcu,

18.45
19,00

21.50
22,15

19.30
19,50
20,10
20.15
20,40
21.10
21.15

și producția netă, 
bază ai activității 

1979

PROGRAMUL 2

Telejurnal
Desene animate
Publicitate
Studio T ’79
Treptele afirmării
Telex
Divertisment muzical cu grupul 
„A" șl Llllana Mușa

21,30 Orizont tehnico-știlntific
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului R. P. Chineze

(Urmare din pag. I)
Inminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Cen Su-lian a transmis 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
mesaj prietenesc și cele mai bune 
urări din partea tovarășilor Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze. Ie 
Cien-in, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze, Den Siao-pin. vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador, cu acest prilej, sînt relevate 
relațiile de prietenie și strînsă con
lucrare existente între partidele, ță
rile și popoarele noastre, a căror 
dezvoltare a fost puternic stimulată 
de întîlnirile româno-chineze la ni
vel înalt. „Vizitele reciproce în
treprinse de președintele Nicolae 
Ceaușescu în R.P. Chineză si de 
președintele Hua Kuo-fen în Româ
nia. în cursul anului trecut — se 
arată în cuvîntare — constituie un 
eveniment istoric în viata politică a 
celor două țări, ele înscriind pagini 
noi în analele relațiilor bilaterale. 
Convorbirile ce au avut loc între 
conducătorii țărilor noastre si docu
mentele semnate în cursul vizitelor 
au deschis largi perspective pentru 
colaborarea prietenească dintre parti
dele. țările si popoarele noastre".

Ambasadorul a subliniat că în ca
drul misiunii ce îi revine va depune 
toate eforturile pentru întărirea și 

t dezvoltarea continuă a prieteniei și 
colaborării româno-chineze.

După ce se subliniază realizările do- 
bîndite de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român și a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, în edificarea noii 
orînduiri, politica externă construc
tivă a României socialiste, în cuvîn
tarea ambasadorului chinez se arată 
că poporul român, strîns unit In 
jurul Partidului Comunist Ro
mân, înaintează cu pași mari pe 
drumul socialismului, obținînd vic
torii una după alta. „România 
— se arată în cuvîntare — își apă
ră cu fermitate independența na
țională și suveranitatea de stat, se

pronunță împotriva amestecului de 
orice fel în afacerile interne ale al
tor popoare. împotriva politicii de 
forță și dictat a imperialismului, 
sprijină lupta revoluționară a popoa
relor. cîștigînd admirația și elogiul 
popoarelor. Poporul chinez se bucu
ră din toată inima de toate aceste 
realizări obținute de poporul român 
și îi urează succese noi și tot mai mari 
în îndeplinirea mărețelor obiective 
trasate de cel de-al XI-lea Congres 
și Conferința Națională ale Partidu
lui Comunist Român. în opera de 
construire a socialismului".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit pentru mesaj 
și pentru urările exprimate și a ru
gat să se transmită tovarășilor Hua 
Kuo-fen, Ie Cien-in și Den Siao-pin 
salutul său prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări. *

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt evocate relațiile 
de prietenie frățească și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, care cunosc o ațnplă dezvol
tare. „întîlnirile istorice și convorbi
rile din anul trecut, la Pekin și Bucu
rești. cu tovarășul Hua Kuo-fen — 
se subliniază în cuvîntare — hotă
rârile adoptate privind dezvoltarea 
colaborării româno-chineze in toate 
domeniile și a conlucrării celor două 
țări pe plan international au ridicat 
la un nivel superior prietenia si so
lidaritatea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 

■dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză. Dez
voltarea ascendentă a relațiilor din
tre cele două țări și partide cores
punde atît intereselor și aspirațiilor 
poporului român și poporului chinez, 
cît. și cauzei generale a întăririi for
țelor socialismului în lume, a păcii 
și colaborării Internationale".

Apoi, în cuvîntare se arată : 
„Poporul român urmărește cu inte
res și simpatie vasta și rodnica acti
vitate a poporului frate chinez, sub 
conducerea Partidului Comunist Chi
nez, în frunte cu tovarășul Hua 
Kuo-fen, de înfăptuire a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
P.C. Chinez, pentru modernizarea și 
transformarea Chinei intr-un stat

socialist puternic și înfloritor. Comu
niștii, întregul popor român se bucură 
sincer de realizările obținute de oa
menii muncii din China populară în 
dezvoltarea economică și socială a 
tării, dau o înaltă apreciere rolului 
Republicii Populare Chineze în viata 
internațională, contribuției sale la 
solutionarea marilor probleme ale 
lumii contemporane. întregul nostru 
popor urează poporului prieten chi
nez noi și tot mai mari succese în 
construcția socialistă".

In continuare, in cuvîntare se spu
ne : „Republica Socialistă România 
desfășoară o politică activă de pace 
și colaborare, militează pentru crea
rea unui climat de securitate și înțe
legere internațională, pentru realiza
rea dezarmării generale, în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru li
chidarea vechii politici imperialiste, 
colonialiste, de dominație și dictat, 
pentru instaurarea unor noi raporturi 
între națiuni și edificarea unei noi 
ordini economice internaționale. 
România pune pe primul plan dez
voltarea relațiilor cu toate țările so
cialiste, întărește solidaritatea cu 
țările în curs de dezvoltare, cu sta
tele nealiniate, extinde raporturile cu 
toate țările lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a independen
tei și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc".

în încheierea cuvîntăril, șeful sta
tului român a urat ambasadorului 
chinez deplin succes în misiunea ce 
i-a fost încredințată și l-a asigurat 
de întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al său 
personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. s-a în
treținut într-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească cu ambasado
rul Republicii Populare Chineze, Cen 
Su-lian.

La solemnitate și convorbire au 
participat tovarășii Stefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat. Au fost de 
față, de asemenea, membri ai Amba
sadei R. P. Chineze la București.

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

„Daciada"—o competiție pentru toți
MARAMUREȘ : Duminici 

„pline"
O zi splendidă de ianuarie a invi- ? 

tat duminica trecută sute de oameni 
ai muncii și elevi pe pîrtiile de schi 
din județul Maramureș. Un soare
strălucitor și zăpada destul de bună 
pentru schiat, deși încă nu înde
ajuns de abundentă, au dat zilei de 
odihnă o notă distinctă. Pe pîrtiile 
de la Mogoșa a avut loc deschiderea 
oficială a actualului sezon de iarnă 
al „Daciadei" prin organizarea unor 
întreceri la schi alpin și slalom spe
cial (la care au participat loturile de 
performanță ale fetelor din Baia 
Mare și Baia Sprie), precum și la 
schi fond (probe individuale la ca
tegoria copii și juniori).

Marea masă a schiorilor prezenți 
pe pîrtii. începînd de pe dealurile 
din preajma municipiului Baia Mare 
și pînă la Borșa, o reprezentau însă 
iubitorii acestui sport care vin du
minică de duminică, cu familia ori 
cu colectivele de muncă din care fac 
parte. La Hanul Pintea, de pe Gu- 
tîi, ca și la Poiana Șuior sau la Mo
goșa, autoturismele schiorilor abia 
și-au mai găsit loc de parcare, atît 
de numeroase erau. La Poiana Bou
lui pirtia era ocupată în întregime 
de membrii asociației sportive „Să
nătatea" din Baia Mare, sosiți aici 
cu mic cu mare.

Alături de maramureșeni, in 
munți am întilnit numeroși schiori 
veniti din județul Satu Mare. Este 
îmbucurătoare creșterea numărului 
amatorilor acestui sport chiar și 
față de anul trecut, in bună parte 
și datorită faptului că s-a îmbună
tățit — deși încă nu suficient — a- 
provizionarea cu material și echipa
ment sportiv necesar practicării 
schiului.

Pentru duminica următoare se pre
vede o zi la fel de „plină" în ceea 
ce privește sportul de iarnă.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

HARGHITA : Festivalul 
pionieresc al sporturilor 

de iarnă
Timp de o săptămînă, județul Har

ghita a fost gazda primitoare a celei 
de-a doua ediții a Festivalului pio
nieresc al sporturilor de iarnă, ma
nifestare de amploare organizată în 
cadrul competiției naționale „Dacia- 
da“, din inițiativa Consiliului națio
nal al pionierilor în colaborare cu 
Consiliul județean Harghita al pio
nierilor și cu concursul forurilor 
sportive locale.

Pe pîrtiile de schi, pe gheața pa
tinoarelor sau pe pistele de patinaj 
viteză s-au desfășurat zilnic între
ceri pasionante, la care au parti
cipat peste 500 de pionieri și șoimi ai 
patriei din majoritatea județelor ță
rii și din Capitală. Datorită atmosfe
rei și entuziasmului participanților, 
dar și datorită organizării bune a a- 
cestor întreceri sportive, desfășurate 
în mai multe localități ale județului

Harghita, ediția actuală a festivalu
lui a constituit o adevărată sărbă
toare de iarnă a copilăriei, o virtua
lă demonstrație a îndemlnării, cu
rajului și talentului, a puternicei do
rințe, de afirmare în îndrăgitele dis
cipline ale sportului alb. La con
cursurile de schi fond și slalom 
desfășurate la Bălan, orașul mineri
lor de la poalele Hășmașului Mare
— a făcut o impresie deosebită com
portarea micilor schiori harghiteni, 
dar și a unor concurenți din Brașov 
și orașul Lupeni. La întrecerile de 
patinaj viteză desfășurate la Miercu
rea Ciuc au excelat patinatorii din 
București și Constanța. Șapte echipe
— reprezentînd localitățile Miercu
rea Ciuc. Sfîntu Gheorghe. Tîrgu 
Mureș, Ploiești, București, Suceava 
și Remetea — și-au disputat întîie- 
tatea la hochei pe gheață. Victoria 
a revenit hocheiștilor de la Miercu
rea Ciuc.

Festivalul sporturilor de iarnă nu 
s-a rezumat la concursurile sportive 
în sine, ci a prilejuit, atît oaspeți
lor. cît și gazdelor, zile neuitate de 
vacantă. în cadrul cărora ei s-au în- 
tîlnit cu activiști de partid și de 
stat, au vizitat întreprinderi, institu
ții și așezăminte culturale, au admi
rat farmecul și pitorescul meleagu
rilor harghitene, legînd totodată 
prietenii trainice, de neuitat.

I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii"

GALAȚI : Patinoarul 
artificial a fost acoperit

Patinoarul artificial de la Galați a 
fost redeschis pentru sportivi și pu
blic, temporara suspendare a activi
tății sale fiind reclamată de lucră
rile de acoperire desfășurate aici. 
Astfel amenajat, patinoarul artifici
al gălățeân devine unul dintre cele 
mai frumoase edificii sportive din 
țară, destinat acestei discipline și. 
totodată, cea mai mare incintă aco
perită a Galațiului. Capacitatea sa 
maximă : 5 000 spectatori ; suprafa
ța de gheață : 1 800 mp ; deschide
rea construcției : 75 m/55 m. Pati
noarul dispune de 8 vestiare, două 
bazine hidroterapice, două saune, un 
cabinet medical și un sistem de cli
matizare. Amenajările ce i s-au fă
cut permit desfășurarea neîntrerup
tă a activității pe o perioadă de 
peste 9 luni din an, adică din sep
tembrie pină în luna mai a anului 
următor. De remarcat că la execu
ția lucrărilor de acoperire a patinoa
rului artificial de la Galați au par
ticipat, alături de constructori, și un 
mare număr de locuitori, în princi
pal elevi ai liceelor din localitate.

Pe lîngă publicul' gălățeân și pe 
lîngă participanții la întrecerile de 
iarnă ale „Daciadei", vor beneficia 
de această excelentă bază sportivă 
de iarnă și hocheiștii din cele 10 
țări participante la campionatul 
mondial (grupa B) programat aci — 
după cum s-a anunțat — între 16 
și 24 martie a.c.

Dan P1AEȘU 
corespondentul „Scînteii"

în cîteva rînduri
• în runda a doua a turneului 

zonal de șah de la Varșovia, marele 
maestru român Florin Gheorghiu a 
remizat cu Ivan Radulov (Bulgaria). 
Celelalte partide din grupa I s-au 
încheiat cu urnțățogrele rezultate ; 
Ribli — Prandstgtter 1—0 ; Skrobek 
— Jansa 1—0 ; F. Portiseh — Len
gyel remiză ; Inkiov — Sznapik re
miză.

în grupa a II-a. Theodor Ghițescu 
a remizat cu Ermenkov (Bulgaria), 
în timp ce Mihai Ghindă a pierdut 
partida cu Gyula Sax (Ungaria). A- 
dorjan l-a învins pe Kuligowki, iar 
in partidele Smejkal — Szmidt și 
Popov — Sikora a fost consemnată 
egalitatea.

O La „Madison Square Garden" 
din New York încep astăzi întrece
rile „Turneului campionilor" de te
nis, concurs care reunește pe primii 
opt clasați in „Marele premiu — 
F.I.L.T." — ediția 1978.

în absenta suedezului Bjorn Borg 
și a argentinianului Guillermo Vilas, 
care s-au anunțat indisponibili pen
tru acest turneu, principalii favoriți 
sînt campionul american Jimmy 
Connors (in vîrstă de 26 de ani) și 
mai tinărul său coechipier John 
McEnroe (19 ani), revelația sezonu
lui trecut.

Cei opt jucători calificați au fost 
repartizați în două grupe prelimi
nare. după cum urmează : grupa A : 
Jimmy Connors, Harold Solomon, 
John McEnroe și Arthur Ashe (toți 
S.U.A.) ; grupa B : Eddie Dibbs 
(S.U.A.), Raul Ramirez (Mexic), 
Brian Gottfried (S.U.A.) și Corrado 
Barazzutti (Italia).
• în urma unei anchete între

prinse de ziarul de specialitate 
„Przeglad Sportowy", titlul de cel 
mai bun sportiv polonez al anului 
1978 a fost atribuit schiorului Jozef 
Luszcek, campion mondial în proba 
de 15 km fond. Pe locurile urmă
toare au fost clasați campionul olim
pic de pentatlon modern Janusz Pe- 
ciak și boxerul Henryk Srednicki.
• Tradiționala anchetă a ziarului 

„L’Equipe" l-a desemnat drept cel 
mai bun sportiv francez al anului 
1978 pe cunoscutul ciclist Bernard 
Hinault. Pe locurile următoare au 
fost clasați atletul Jacques Rousseau, 
rugbistul Jean-Michel Aguirre și 
schiorul de fond Jean-Paul Pierrat.

De la Centrul de fizică 
a Pămîntului 
și seismologie

Centrul de fizică a Pămîntului și 
seismologie comunică : în ziua de 9 
ianuarie 1979, la ora 4, 9 minute 
și 39 secunde, s-a produs, în regiu
nea Vrancea. un cutremur de pămînt 
cu magnitudinea 4,6 (scara Richter).

Intensitatea cutremurului in zona 
epicentrală a fost de IV grade (sca
ra Mercalli). Cutremurul a fost sim
țit la Bîrlad (III—IV grade).

Nu s-au produs nici un fel de pa
gube materiale.

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Petre Duminică a fost numit în ca
litatea de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară Bul
garia.

Iarna - anotimp 
de muncă intensă 

in agricultură 
(Urmare din pag. I)
bleme-cheie. cum sînt extinderea su
prafeței arabile si creșterea poten
țialului productiv al pămintului prin 
lucrări de îmbunătățiri funciare, rea
lizarea programelor de extindere a 
sistemelor de irigații, asigurarea se
mințelor din soiuri si hibrizi de mare 
productivitate si crearea tuturor con
dițiilor in vederea respectării intocmal 
a tehnologiilor fiecărei culturi. Pre
tutindeni. este necesar să se acorde 
întreaga atentie problemelor de . ordin 
tehnologic si organizatoric. întăririi 
ordinii, disciplinei si răspunderii in 
muncă, spre a se obține, in orice con 
ditii climatice., recolte corespunzătoa
re. în mod deosebit se cere să spo
rească răspunderea mecanizatorilor 
pentru nivelul recoltelor, retribuirea 
lor urmînd să se facă în funcție de 
producția obținută pe terenurile pe 
care le lucrează.

Interesele bunei aprovizionări a 
populației cer să fie sporită simțitor 
in acest an producția de legume, 
fructe si struguri. Pentru aceasta, 
programele speciale elaborate trebuie 
aplicate cu mai multă rigurozitate, 
in mod deosepit, este necesar sa fie 
extinse suprafețele cultivate cu unele 
sortimente deficitare — mazăre, fa
sole. rădăcinoase — să fie introduse 
tennologii adecvate, care să permită 
ca. în orice condiții, să se obțină re
colte mari si de bună calitate. încă 
de pe acum trebuie acționat ca legu
mele să fie amplasate numai pe te
renuri irigate, să fie extinse șolariile, 
astfel incit să se Obțină recoite cit 
mai timpurii. De asemenea, trebuie 
îndeplinite exemplar programele de 
dezvoltare si modernizare a pomi- 
culturii si viticulturii, iar lucră
rile de îngrijire în livezi să fie 
executate, încă de pe acum, cu cea 
mai mare responsabilitate.

Buna aprovizionare a populației cu 
produse agroalimentare impune ca 
producția zooteiinică să se realizeze 
ritmic, zi de zi, potrivit planurilor 
stabilite în fiecare unitate agricolă, 
în fiecare ferma. De asemenea, tre
buie să se acționeze cu stăruință și 
răspundere pentru sporirea efective
lor, creșterea indicelui de natalitate, 
reducerea mortalității. Toate aces
tea impus înainte de orice asigura
rea unor cantități îndestulătoare de 
furaje și, ceea ce este mai impor
tant, respectarea normelor de îngri
jire a animalelor. întronarea unei or
dini și discipline desăvirșite în fer
mele zootehnice. Faptul că in unele 
complexe • zootehnice producția se 
menține la un nivel scăzut se dato- 
rește atît cantităților insuficiente de 
furaje, cît și neajunsurilor eare se 
manifestă în ce pricește îngrijirea 
animalelor. în unele județe — Cluj, 
Constanta, Olt, Botoșani, Suceava, 
Caraș-Severin — unitățile agricole 
nu au livrat în întregime cantitățile 
de porumb destinate fabricilor de 
nutrețuri combinate. Organele de 
specialitate, cu sprijinul organelor și 
organizațiilor de partid, au datoria 
să acționeze cu exigență pentru asi
gurarea furajelor necesare și buna 
gospodărire a acestora. în mod deo
sebit trebuie avut în vedere ca nutre
țurile concentrate să fie folosite 
numai în hrana porcilor și păsărilor, 
iar cele grosiere, pregătite corespun
zător, să fie utilizate în furajarea 
bovinelor și ovinelor. Instaurarea 
unei discipline severe în domeniul 
creșterii animalelor face absolut ne
cesar ca toți specialiștii, toti medicii 
veterinari să-și desfășoare activitatea 
nemijlocit în fermele zootehnice, 
unde să rezolve prompt și cu răs
pundere toate problemele legate de 
sporirea producției, de creșterea e- 
fectivelor și> prevenirea mortalități- 
lor de orice fel.

Pregătirea temeinică a campaniei 
agricole de primăvară, desfășurarea 
în bune condiții a activității din zoo
tehnie presupun prezența perma
nentă a specialiștilor în unitățile a- 
gricolc, legarea lor strînsă de activi
tatea satului. Nu trebuie admise nici 
un fel de alte activități care ar putea 
sustrage specialiștii din agricultură 
de lă principala lor preocupare — a- 
sigurarea condițiilor tehnico-organi- 
zatorice pentru obținerea de produc
ții vegetale și animale sporite în 1979. 
Pretutindeni, să se instaureze o dis
ciplină tehnologică fermă, un înalt 
spirit de răspundere, fie că este vor
ba de cultură plantelor de cîmp, le
gumicultura, pomicultură, viticultură 
ori zootehnie.

Organele și organizațiile de partid 
au datoria să acționeze energic, hotă- 
rît pentru a asigura înfăptuirea sar
cinilor stabilite de conducerea parti
dului pentru îmbunătățirea activității 
din agricultură, urmărind îndeaproa
pe ca organele agricole să acorde o 
asistență tehnică calificată, să exer
cite un control exigent, să sprijine 
unitățile agricole în aplicarea mă
surilor cate condiționează obținerea 
producțiilor prevăzute. Important este 
ca acum, în miezul iernii, să se treacă 
fără întirziere la aplicarea în prac
tică a prevederilor din programele 
stabilite pentru fiecare cultură agri
colă sau specie de animale. Puternic 
mobilizați de organizațiile de partid, 
cooperatorii, toți lucrătorii din agri
cultură, in frunte cu comuniștii, sînt 
chemați să muncească fără preget, 
cu întreaga energie și dăruire, pen
tru îndeplinirea obiectivelor trasate 
de Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului privind creș
terea mai rapidă a producției agri
cole, spre a spori contribuția acestei 
ramuri la dezvoltarea avuției națio
nale, la progresul general al țării, la 
ridicarea bunăstării întregului popor.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI CUBANEZE

„20 de ani de revoluție, 20 de ani 
de victorie"

în cadrul manifestărilor care au 
loc in tara noastră pentru marcarea 
Zilei naționale ă Republicii Cuba, 
cea de-a XX-a aniversare a Zilei 
eliberării, se înscrie și deschiderea 
unei expoziții fotodocumentare din 
Republica Cuba, intitulată „20 de ani 
de revoluție, 20 de ani de victorie", 
găzduită de sala Asociației artiștilor 
fotografi din Capitală. Organizată 
sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, expoziția ilus
trează aspecte din lupta și munca 
harnicului popor cubanez pentru în
florirea și prosperitatea patriei sale. 
O serie de imagini privesc relațiile 
de prietenie și colaborare multilate
rală existente între partidele, țările 
și popoarele României și Cubei.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej de Valentin Bîtlan, director în 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, și Humberto Castello, amba-

sadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, a fost relevată însemnătatea 
zilei de 1 ianuarie 1959 în lupta 
revoluționară îndelungată dusă de 
poporul cubanez pentru eliberarea sa 
socială și națională, precum și 
profundele prefaceri înnoitoare din 
viata politică și economico-socială a 
țării. A fost evocată, totodată, evo
luția ascendentă pe care o cunosc 
relațiile româno-cubaneze în inte
resul celor două popoare, al cauzei 
generale a socialismului, progresului 
și păcii în lume.

Au participat Aurel Duca, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Erau prezenți membri ai Ambasa
dei Republicii Cuba la București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 ianuarie. In țară : Vreme în 
încălzire ușoară la început, apoi în 
răcire. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale atît 
sub formă de ninsoare și lapoviță, cît 
și sub formă de ploaie. Izolat se va 
semnala polei. Vtntul va sufla mode
rat, cu intensificări locale de scurtă 
durată cu viteze de 40—50 km pe oră. 
iar la munte de 70—80 km pe oră, pre- 
domlnînd din sectorul vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 9 și plus 1 grad, izolat mai 
coborlte, iar cele maxime între minus 
3 și plus 5 grade. Ceață locală, dimi
neața și seara, cu depunere de chi
ciură. In București : Vremea continuă 
să se încălzească ușor în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ploaie și burnițe. Vîntul 
va sufla moderat. Dimineața șl seara 
ceață slabă. La începutul intervalului, 
condiții de polei.

„Lozul Anului nou“
După cum s-a mai anunțat, 

agențiile Loto-Pronosport și 
vînzătorii volanți din întreaga 
țară oferă. în aceste zile, ama
torilor de loz în plic, posibilita
tea de a participa la „Lozul A- 
nului nou" — emisiune specială 
limitată, la care se atribuie au
toturisme „Dacia 1 300", „Skoda 
105 S“, precum și numeroase 
Cîștiguri în bani de 50 000. 10 000. 
5 000 lei etc. „Lozul Anului 
nou" beneficiază de cîștiguri 
suplimentare în valoare de 
1 700 000 lei acordate din fond 
special de Administrația de Stat 
Loto-Pronosport.

• ENERGIA GEOTER- 
MICÂ IN SPRIJINUL 
AGRICULTURII. Una din 
marile surse de energie „gra
tuită" o constituie, alături de 
soare, căldura apelor subterane, 
căreia. în ultimii ani. i se acor
dă tot mai multă atentie. în 
U.R.S.S., de pildă, specialiștii 
văd în energia geotermică un 
factor de bază al sporirii pro
ducției agricole în regiuni cu 
climă aspră. Izvoare fierbinți 
există în cea mai mare parte a 
Siberiei, ca și în Extremul 
Orient sovietic. Numai în Kam- 
ciatka. unde funcționează deja 
prima centrală geotermică de 
pe teritoriul Uniunii Sovietice, 
există căldură subterană sufi

cientă pentru alimentarea unor 
gigantice sere, a căror producție 
de legume să satisfacă nevoile 
a 8—10 milioane oameni.

© „DENIS" Șl ANUL 
INTERNAȚIONAL AL 
COPILULUI. Cu prilejul 
„Anului internațional al copilu
lui". Organizația Națiunilor U- 
nite a programat un amplu e- 
vantal de manifestări. Pentru 
informarea cît mai largă a opi
niei publice internaționale asu
pra condiției copilului pe dife
rite meridiane ale lumii, in spe
cial în statele în curs de dez
voltare. organizația va recurge 
la un personaj îndrăgit de cei 
mici. .,Denis", prichindelul năz
drăvan, erou al unui serial de

benzi desenate, publicat în cîte- 
va zeci de țări. Sub forma unei 
broșuri în 14 limbi, întocmită 
sub egida UNICEF, Denis și

Contul personal- 
formă avantajoasă 

de economisire
Printre multiplele instrumente 

de economisire puse la disooziția 
populației de către Casa de Econo
mii și Consemnațiuni se numără și 
contul personal. Avantajul specific 
al acestui instrument de economi
sire este că asigură titularilor efec
tuarea de plăți periodice și ocazio
nale din cont, fără ca aceștia să fie 
nevoiți .să se deplaseze pentru 
aceste operații. Casa de Economii 
și Consemnațiuni efectuează aceste 
operații în mod gratuit, acordînd și 
o dobîndă de 2 la sută pe an pen
tru sumele păstrate în contul per
sonal. Depunerile și plățile din con
tul personal se pot face în nume
rar, pe bază de cecuri sau prin vi
rament. Cecurile se semnează de 
titular sau de persoanele împuter
nicite de acesta (cel mult două per
soane). Plata în numerar a cecuri
lor obișnuite se poate face de către 
sucursala sau filiala C.E.C. la care 
s-a deschis contul, precum și de 
o altă unitate C.E.C. — stabilită de 
titular — iar plata în numerar a 
cecurilor din carnetul de cecuri cu 
sumă limitată se face de oricare 
sucursală, filială sau agenție C.E.C. 
din țară. Plățile prin virament din 
conturile personale se fac — din 
dispoziția titularilor — de către 
unitățile C.E.C. la ca*re acestea sînt 
deschise. Jitularii de conturi per
sonale pot cere virarea din cont a 
unor sume pentru plăți periodice, 
în favoarea organizațiilor presta
toare de servicii ca : plata abona
mentului telefonic, a consumului 
de energie electrică și de gaze, a 
abonamentelor de radio și televi
zor, a chiriei, precum și plăți de 
impozite și taxe. Contul personal zse 
poate deschide oricărei persoane 
majore la sucursalele și filialele 
C.E.C. din țară.

'medunÂrodnaȘ Noua ordine economică
POLITIKA i

BELGRAD internațională - cerință
vitală a contemporaneității

Revista iugoslavă „Medjunarodna Politika“ publtcă un amplu articol 
al cunoscutului economist Janez Stanovnik, secretar executiv al Comi
siei Economice O.N.U. pentru Europa, consacrat problemei de arzătoare 
actualitate a instituirii unei noi 
din care redăm :

ordini economice internaționale, articol

La baza necesității instaurării unei 
noi ordini economice internaționale 
se află cerința înfăptuirii unei de
pline egalități pe planul dezvoltării. 
Dezvoltarea egală constituie., impe
rativul fundamental al relațiilor din
tre oameni. Sărăcia degradează nu 
numai pe cei ce se zbat în ghearele 
ei, dar și pe cei care o tolerează. 
Realizarea egalității în drepturi pen
tru toți oamenii, bărbați jși femei, 
constituie, în acest context, cea mai 
esențială premisă pentru apărarea 
demnității umane.

Sînt foarte bine cunoscute deose
birile social-economice profunde 
care divizează lumea. Potrivit date
lor statistice fur
nizate de Banca 
Mondială, popu
lația globului, re
prezentînd circa 4 
miliarde de oa
meni. a realizat 
la miilocul anilor 
’70 un produs net 
in valoare de 
circa 6 trilioane 
dolari. Acest pro
dus a fost repar
tizat astfel :
• un miliard de 

oameni anarti- 
nind unui număr 
cele mai sărace -

tiv, suficiente mijloace sanitare, ln- 
vățămînt elementar pentru copii — 
vom vedea că astăzi în lume există 
cel puțin 700 milioane de oameni 
care .trăiesc in asemenea contlițil 
și ale căror drepturi economice fun
damentale și inalienabile se îngus
tează necontenit.

Decalajul în sfera veniturilor se 
lărgește permanent. în raportul pre
zentat la a IV-a Conferință a 
U.N.C.T.A.D., secretarul general al 
acestei organizații arăta că în cursul 
ultimelor două decenii produsul brut 
al țărilor dezvoltate a crescut de la 
1 250 miliarde la circa 3 070 miliarde 
dolari, la prețurile din 1973, iar

• Pe plan mondial, inegalitățile economico-sociale devin 
tot mai flagrante • Decalajul mediu în ce privește veniturile 
țărilor bogate și ale celor sărace — 1 :15 • Venitul mediu 
anual al unui locuitor dintr-o țară dezvoltată echivalează cu 
venitul mediu pe o sută de ani al unui locuitor dintr-una din 
țările cele mai slab dezvoltate • Pentru ca „săracii absoluți“ să 
ducă o existență demnă ar fi suficient să se aloce anual numai 
trei la sută din cheltuielile curente pentru înarmare!

de 28 de țări — 
- au realizat un 

produs total anual de numai 130 
miliarde dolari sau o medie de circa 
140 dolari pe locuitor ;
• ceva mai puțin 

de oameni aparținînd 
de 25 de țări — cele 
au realizat un produs 
2 876 miliarde dolari, 
lari pe locuitor ;

• între aceste două extreme s-au 
aflat în primul rind 30 de țări cu 
cel mai mare număr de locuitori 
(1 295 000 000), care au realizat un 
produs net mai mic de 500 miliarde, 
sau o medie de 350 dolari pe locuitor.

• urmează alte 59 de țări, cu o 
populație de 576 milioane de oameni, 
care au realizat un produs net sub 
600 miliarde dolari, sau circa 1000 
dolari pe locuitor ;

• în sfîrșit, un grup de 30 de țări 
cu 650 milioane de oameni au reali
zat un produs net în valoare de 
2 000 miliarde dolari, sau peste 3 000 
dolari pe locuitor.

Dacă împărțim populația globului 
în două grupe, după rezultatele eco
nomice medii, atunci avem, pe de o 
parte, grupa formată din 3 miliarde 
de oameni cu un venit mediu de 400 
dolari pe locuitor, iar pe dez altă 
parte, grupa celor un miliard de 
oameni bogați, cu un venit mediu de 
circa 6 000 dolari pe locuitor. „Dis
tanța economică" medie este în acest 
caz de 1 la 15, frapantă ilustrare a 
inegalității economice din lume.

Cînd șe examinează problema ega
lității sau inegalității nu se pot 
face considerații numai din punctul 
de Vedere al mediei. Dacă includem 
în categoria celor care trăiesc într-o 
totală sărăcie persoanele care nu-și 
pot satisface necesitățile de bază 
pentru a duce o viață demnă — 
respectiv hrană suficientă, minimum 
de îmbrăcăminte și de spațiu loca-

de un miliard 
unui număr 

mai bogate — 
anual total de 
sau 6 820 do-

„creșterea pură" (1 820 miliarde do
lari) reprezintă de trei ori și jumă
tate produsul brut global realizat de 
țările în curs de dezvoltare în 1972 
(520 miliarde dolari). Chiar și în pe
rioada de un sfert de veac în care 
creșterea economică generală in 
lume a fost relativ mai dinamică 
decît în trecut, „decalajul venituri
lor" a crescut. Venitul mediu pe 
cuitor in țările dezvoltate a fost 
circa 2 000 dolari în 1950, pentru 
in 1975 să crească la circa 6 000 
dolari. Pe de altă parte, venitul _ 
locuitor in țările in curs de dezvol
tare a crescut in aceeași perioadă 
de la 175 la 400 dolari. în timp ce 
25 de ani în urmă venitul mediu 
locuitor în țările dezvoltate era 
11 ori mai mare decît în țările 
curs de dezvoltare, la mijlocul anilor 
’70 era de 15 ori mai mare. Cu alte 
cuvinte, dacă se compară rata rela
tivă 
locuitor in 
țările cele 
se poate 
un an de __ ____
de un locuitor dintr-o țară dezvol
tată este egal cu venitul realizat in 
medie de un locuitor din țările cel 
mai slab dezvoltate intr-un interval 
de 100 de ani I

Esențial este însă nu 
sau media realizată, ci 
din rădăcini a sărăciei și inegali
tății. Pentru ca în practică să se 
ajungă la egalitate, toți oamenii tre
buie să atingă un asemenea nivel 
în care să aibă asigurate nece
sitățile fundamentale, să benefi
cieze de drepturile fundamentale 
proclamate în Declarația 
sală a 
înseamnă 
tru toți.

Raportul 
prezentat 
Jan Tinbergen, arată că 900 mi
lioane de oameni au astăzi un

lo
de 
ca 
de 
pe

cu 
pe 
de 
în

a venitului pe 
dezvoltate și in 

slab dezvoltate, 
că venitul pe 

medie

de creștere 
țările 

mai 
vedea 
zile realizat in

drepturilor 
posibilități

procentul 
eradicarea

univer- 
omului, care 

egale pen-

Clubului 
de economistul

de la Roma, 
olandez

venit mai mic de 75 dolari anual,; 
din aceștia, 650 milioane de oameni 
trăiesc intr-o sărăcie absolută, cu 
un venit mai mic de 50 dolari ! De 
asemenea, în raportul Organizației 
Internaționale a Muncii, prezentat 
la Conferința mondială pentru an
gajarea forței de muncă, se arată 
că circa 700 milioane de oameni din 
lume sînt săraci total și suferă de 

căsuit cele mai flagrante aspecte ale 
inegalității din lume..

Banca Mondială a efectuat o apre- ’ 
ciere a programului, de investiții 
necesar soluționării acestei proble
me și ridicării „săracilor absoluti" 
la nivelul unei existențe umane 
demne. în următorii zece ani ar fi 
nevoie de peste 125 miliarde dolari 
pentru a soluționa această tragică 
problemă mondială : 42 miliarde de 
dolari ar trebui destinați dezvoltă

rii agriculturii. în 
vederea asigurării 
hranei necesare ; 
25 miliarde do
lari ar fi necesari 
pentru asigurarea 
apei potabile în 
mediile urbane și 
rurale ; 28 mili
arde dolari pen
tru asigurarea 
spațiului locativ : 
16 miliarde pen
tru transportul în 
orașe și 8 miliar
de pentru ocro

tirea sănătății. Aceasta ar însemna o 
cheltuială anuală de circa 12 miliarde 
dolari. în condițiile actualului aju
tor financiar acordat țărilor în curs 
de dezvoltare nu este mult — ar 
însemna practic o dublare. Nu este 
mult comparativ cu alte cheltuieli 
din lumea țărilor dezvoltate : RE
PREZINTĂ NUMAI 3 LA SUTA 
DIN CHELTUIELILE ANUALE 
RENTE PENTRU ÎNARMARE ; 
mai a patra parte din sumele 
cate pentru băuturile alcoolice 
țările 
din cheltuielile pentru 
flori și saloane de cosmetică 
mai jumătate din cheltuielile 
nate producției de țigări !

Principala sarcină a noii 
economice internaționale 
crearea 
vederea unor posibilități egale pen
tru toți. Aceste posibilități egale nu 
înseamnă egalitarism în sens sta
tistic, nici un sistem de securitate so
cială mondială. Posibilitățile egale 
implică instaurarea unui sistem in
ternațional în care să dispară domi
nația și asuprirea și care să fie în
temeiat pe colaborarea liberă între 
egali în drepturi. Orice încercare de 
a se satisface formal cerința egali
tății, impunînd tuturor țărilor lumii 
un model unic de dezvoltare și un 
mod unic de viață, ar avea rezultate 
opuse. Sarcina noii ordini interna
ționale nu este, în acest sens, de a 
„exporta" modele de creștere eco
nomică, ci de a crea condiții Inter
naționale care să permită tuturor 
țărilor să se dezvolte, fiecare în 
modul său propriu.

în 
dezvoltate; numai jumătate 

cheltuielile pentru bijuterii, 
și nu- 
desti-

ordini 
constă în 

și asigurarea condițiilor în

mămica Iul (vezi desenul alătu
rat) vor populariza acțiunile in 
favoarea apărării copiilor de 
pretutindeni.

© „SONDAJE DE 
SALVGARDARE". ° sene 
de sondaje au fost întreprinse 
la Roma. în jurul fundațiilor 
Arcului împăratului Constantin, 
în scopul de a se determina 
gradul de soliditate a con
strucției. Aceste prime operații 
constituie demarajul unei acti
vități sistematice, care își pro
pune salvgardarea în timp util 
a monumentelor din Roma, în

pericol de a se degrada rapid, 
sub acțiupea factorilor poluanti 
și a trepidațiilor cauzate de tra
ficul tot mai intens. Problema 
conservării monumentelor isto
rice este într-adevăr foarte 
dificilă în capitala Italiei. La 
sfîrșitul lunii decembrie, pri
marul orașului, Giulio Carlo A- 
ragan, critic de artă, a lansat un 
apel către UNESCO, semnalind 
deteriorarea accelerată a monu
mentelor Romei antice.

• SUCCES NEURO- 
CHIRURGICAL. Gratie 
unei metode operatorii puse la

punct de medici ai clinicii uni
versitare de neurochirurgie din 
Viena este posibilă, în 60 la 
sută din cazuri, redobîndirea 
mobilității prin eliminarea 
parezelor și dereglărilor neuro
logice. generate de hemoragii 
cerebrale. Metoda constă în co
nectarea, sub microscop, a unei 
artere a capului la o arteră a 
scoarței cerebrale, ceea ce res
tabilește alimentarea cu singe a 
acelei porțiuni din creier care a 
avut de suferit în urma acci
dentului vascular.

• MODA Șl TRADIȚIE, 
în urma unei vizite în China, 
la invitația centralei confecții
lor din această tară, cunoscutul 
creator parizian de modele ves

timentare Pierre Cardin a a- 
nunțat că viitoarea paradă a 
modei de primăvară a casei pe 
care o conduce va avea loc anul 
acesta la Șanhai. El s-a arătat 
îneîntat de bogăția si rafina
mentul tradiționalelor țesături 
chinezești, precizînd că expozi
ția din primăvară se va inspira, 
în mare parte, din motivele 
vestimentare ale acestei țări.

• IN S.U.A., CON
SUMUL DE ȚIGĂRI IN 
SCĂDERE. Ca urmare a 
campaniei de prezentare a efec
telor nocive ale fumatului, în 
S.U.A. consumul de țigări a a- 
tins în 1978 nivelul cel mai scă
zut din ultimii 15 ani. în medie,

un american adult a fumat în 
decursul acestui an 3 965 de ți
gări (ceva mai puțin de 11 ți
gări pe zi), față de 4 051 țigări 
în 1977 și 4 345 în 1963. anul cînd 
a fost atins nivelul maxim sub 
acest raport.

• COMOARA DE PE 
EPAVĂ. O mare cantitate de 
aur a fost descoperită în inte
riorul epavei unui vas spaniol 
scufundat în urmă cu peste 300 
de ani. mai precis în anul 1641, 
în apropierea coastelor domini
cane. Nava, la bordul căreia se 
crede că ar exista 350 tone de 
aur. se află la o adîncime de 
circa 15 metri. într-o zonă si
tuată la 65 mile nautice nord de 
Puerto de la Plata.

i
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Poporul namibian este hotărît »)Egiptul și Israelul doresc reluarea
convorbirilor de pace"

agențiile de presă transmit
Sesiunea anuală a C.C. al S.W.A.P.O.

— La În- 
apropierea 
loc sesiu- 
Central al

LUANDA 9 (Agerpres). 
Ceputul lunii ianuarie, în 
capitalei angoleze a avut 
nea anuală a Comitetului
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Potrivit de
clarației date publicității la încheie
rea dezbaterilor, participanții au exa
minat probleme privind etapa actuală 
a luptei de eliberare a poporului na
mibian. Declarația Comitetului Cen-

trai al S.W.A.P.O. condamnă hotă- 
rîrea regimului de la Pretoria de a 
institui un guvern marionetă în Na
mibia, care să-i permită păstrarea în 
continuare a controlului asupra 
acestei țări, și menționează că lupta 
armată rămîne, în aceste condiții, 
singura cale prin care poporul nami
bian își poate realiza 
de a trăi într-o țară 
pendentă.

aspirațiile sale 
liberă și inde-

Declarația Congresului National Africana n
DAR ES SALAAM 9 (Ager

pres). — Patrioții din Africa de 
Sud sînt hotărîți să-și continue 
lupta împotriva forțelor rasiste și

imperialiste, se spune într-o 
clarație difuzată la Dar Es 
laam de Congresul Național 
frican.

de- 
Sa- 
A-

Precizările purtătorului de cuvint al Departamentului de Stat 
al S.U.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
„Sîntem bucuroși că cele două țări 
— Egiptul și Israelul — doresc re
luarea convorbirilor" — a declarat 
Hodding Carter, purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat, relevînd 
că Statele Unite au primit o scrisoare 
adresată de primul ministru egiptean, 
M. Khalil, secretarului de stat Cyrus 
Vance.

Scrisoarea, după cum arată agenția 
France Presse, care transmite această

iriformație, explică poziția guvernu
lui egiptean în legătură cu reluarea 
negocierilor cu Israelul pentru sem
narea tratatului de pace. „Această 
scrisoare — a precizat H. Carter — 
se referă atît la procedura reluării 
negocierilor, cît și la esența viitoa
relor întrevederi". „Statele Unite, a 
adăugat purtătorul de cuvînt, vor rer 
flecta asupra mesajului și se vor 
consulta cu cele două părți în zilele 
următoare".

de 
au- 
re-

împo-

forțele patriotice. Sub 
legii marțiale, decretată 
întreg teritoriul rhode- 
regimului minoritar ra

de repre- 
rurale. 

agenția 
regimu- 

recu- 
de

Astfel, 
într-o 

rasiste 
număr

SALISBURY 9 (Agerpres). 
Alarmate de amploarea-luptei 
eliberare a poporului Zimbabwe, 
toritățile rasiste de la Salisbury 
curg la represiuni brutale
triva tuturor celor bănuiți de co
laborare cu 
„protecția" 
pe aproape 
sian, trupele
sist au declanșat acțiuni 
sălii împotriva populației 
După cum informează 
U.P.I., reprezentanți ai
lui rasist au fost nevoiți să 
noască fărădelegile comise
trupele lui Ian Smith, 
precizează agenția citată, 
zonă din estul țării, trupele 
au evacuat cu forța un mare
de locuitori, după care au dat foc 
tuturor locuințelor și bunurilor lor. 
Prin aceste măsuri draconice, regi
mul minoritar de la Salisbury în-

săcearcă să intimideze populația, 
slăbească sprijinul acordat forțelor 
patriotice, care și-au intensificat 
continuu, în ultima vreme, acțiunile 
împotriva regimului Iui Ian Smith.

★
BELGRAD 9 (Agerpres). — Situa

ția politică și militară din Zimbabwe 
și inițiativele politice ce vizează so
luționarea problemei independenței 
Zimbabwe au fost pe larg abordate 
cu prilejul vizitei în Iugoslavia a lui 
Joshua Nkomo. copreședinte al Fron
tului Patriotic Zimbabwe și lider ai 
Z.A.P.U.. care a fost primit de Todo 
Kurtovici, președintele Conferinței 
Federale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia. în 
acest context, Nkomo a subliniat op
țiunea partidului său pentru lupta 
armată. Todo Kurtovici a reafirmat 
hotărirea Iugoslaviei de a continua 
să acorde sprijinul moral, politic și 
material poporului din Zimbabwe.

Acțiune agresivă a trupelor rhorlesiene împotriva Botswanei
GABERONES 9 (Agerpres). — 

Trupe ale regimului rasist de la Sa
lisbury au săvirșit o nouă acțiune 
agresivă împotriva Republicii Bots
wana. Un comunicat oficial al can
celariei președintelui țării infor
mează că un detașament înarmat

aparținînd armatei regimului rasist 
din Rhodesia a pătruns adine pe te
ritoriul Botswanei, atacînd o tabără 
militară din zona Mambule. Forțele 
agresoare, precizează comunicatul, au 
fost respinse.

NICARAGUA

Noi atacuri declanșate de forțele antidictatoriale
MANAGUA 9 (Agerpres). — Peste 

100 de militari din trupele rămase 
fidele dictatorului Anastasio Somoza 
au fost răpuși, in ultimele 48 de ore. 
în cursul atacurilor declanșate de 
Frontul Sandinist de Eliberare Na
țională in diverse regiuni ale tării, 
inclusiv în capitală, la Managua — a 
anunțat postul de radio ..Monumen
tal". Luptele cele mai grele s-au dat 
în nordul tării si în strimtoarea Los 
Limones. unde Garda Națională a în-

cercat să surprindă o coloană a insur
genților aflată în marș. Patru ore mai 
tîrziu a avut loc o nouă ciocnire la 
Queserita. La Managua au fost sem
nalate ciocniri sporadice în cartie
rele Nicarao, 14 septembrie, Bello 
Horizonte și Las Americas.

Un comunicat al F.S.L.N. precizea
ză că în cursul acestor ciocniri au 
pierit 30 de membri ai Gărzii Națio
nale si cinci insurgenți.

Piața comună agricolă în impas
9 (Agerpres). — 
făcută recent 

secretarul general

în- 
la 
al

BRUXELLES 
tr-o declarație 
Bruxelles, 
Uniunii fermierilor din Belgia, Oscar 
Dubuisson, consideră că Piața comu
nă agricolă a eșuat. El afirmă că 
lărgirea Pieței comune (prin ade
rarea în perspectivă a Greciei. Spa
niei și Portugaliei) va agrava și mai 
mult situația actuală. Pe de altă 
parte, însăși Comisia C.E.E. recu
noaște, intr-un raport, că Piața co
mună agricolă s-a dezorganizat, mai 
ales din cauza agitației monetare. 
Raportul comisiei relevă că mari di
ficultăți în ce privește debușeele în-

tîmpină sectoarele produselor lac
tate, zahărului, vinului, uleiului de 
măsline și tutunului.

Cotidianul „Le Drapeau Rouge" 
acuză, la rîndul său, Comisia C.E.E. 
că promovează în continuare o poli
tică aberantă. în defavoarea agricul
torilor din Piața comună. Prin blo
carea prețurilor agricole comune, 
cum a anunțat deja pentru acest an. 
organul executiv al „celor nouă" va 
aplica o nouă lovitură populației ac
tive din mediul rural, a cărei putere 
de cumpărare va scădea cel puțin cu 
10 la sută, ținînd seama de rata in
flației în creștere — scrie cotidianul 
citat.

Consultări în legătură
BEIRUT 9 (Agerpres). — Președin

tele Libanului. Elias Sarkis, a avut 
marți întrevederi cu o serie de foști 
miniștri libanezi, precum si cu vice
guvernatorul Băncii Libanului. Au 
fost discutate aspecte . legate de si
tuația din tară, precum si probleme 
de ordin economic și social.

Pregătiri pentru
COLOMBO 9 (Agerpres). — La 

Colombo au început, luni, lucrările 
pregătitoare ale reuniunii la nivel 
ministerial a grupului asiatic al Con
ferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
convocată pentru săptămîna viitoare 
în perspectiva celei de-a V-a se
siuni U.N.C.T.A.D. de la Manila, din 
luna mai. Reprezentantul țării-gazdă. 
Lakshman de Mello, a fost desemnat 
să prezideze lucrările reuniunii pre
gătitoare.

Lucrările se desfășoară în trei co
mitete de lucru, prezidate de repre
zentanții Iugoslaviei, Indiei și Ku
weitului, în care vor fi discutate

★
CARACAS. — în sala de conferin

țe din Parcul central din Caracas 
au fost deschise lucrările Seminaru
lui experților guvernamentali din 
America Latină consacrat proble
melor de ordin organizatoric, proce- . 
durai și tematic privind Conferința 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare — „U.N.C.T.A.D.-V" — 
programată pentru luna mai. la Mani
la (Filipine). în cuvintul inaugural,

cu situația din Liban
Pe de altă parte, primul ministru, 

Selim Al-Hoss. l-a primit pe Frank 
Judd, ministru de stat britanic pen
tru afaceri externe, cu care a abordat 
aspecte ale evoluției situației din 
Liban, precum si probleme ale situa
ției internaționale.

,U.N.C.T.A.D.-V“
unele probleme esențiale vizînd noua 
ordine economică internațională, pro
blemele pieței pentru produsele fi
nite și semifinite și negocierile multi
laterale, probleme financiare și de 
comerț și interdependenta dintrr 
acestea — informează agenția 
Taniug.

Întîlnirea pregătitoare a reuniunii 
de la Colombo a grupului asiatic al 
U.N.C.T.A.D. a fost precedată de un 
simpozion la care s-a dat expresie 
urgenței și necesității reglementării 
problemelor economice internaționali? 
ca parte integrantă a eforturilor 
pentru crearea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

★
Manuel Perez Guerrero, ministru pen
tru probleme economice internaționa
le din Venezuela, a relevat necesita
tea depunerii de noi eforturi pentru 
pregătirea și desfășurarea cu succes a 
sesiunii U.N.C.T.A.D. de la Manila, 
pentru realizarea unor pași siguri, 
concreți și eficienți pe calea instau
rării unor noi raporturi, echitabile și 
juste, între țările în curs de dezvol
tare și statele capitaliste industria
lizate.

La Sofia a avut i°c 0 c°ns^_ 
tuire națională a activului de partid, 
de stat, economic și obștesc. Todor 
Jivkov. prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, a prezentat un 
raport privind sarcinile legate de or
ganizarea muncii pentru îndeplinirea 
planului de dezvoltare economico-so- 
cială a țării pe anii 1979 și 1980.

Numărul membrilor P. C. 
Francez s_a ridicat la sorșitui 
anului 1978 la 700 000 — informează 
revista „France Nouvelle", săptămi- 
nal al P.C.F. „Niciodată în întreaga 
sa istorie — în afara unei scurte pe
rioade din timpul luptei de eliberare
— Partidul Comunist Francez nu a 
avut un număr atît de mare de mem
bri" — a subliniat Paul Laurent, se
cretar al C.C. al P.C.F., responsabil 
cu problemele organizatorice.

Acord comercial chino- 
blllgar. La Pekin a ^ost semnat 
Acordul privind schimburile comer
ciale pe anul 1979 între Republica 
Populară Chineză și Republica Popu
lară Bulgaria. Acordul a fost semnat 
cu prilejul vizitei la Pekin a unei de
legații guvernamentale comerciale 
bulgare, relevă agenția China Nouă.

Creșterea prețurilor în 
țările vest-europene. Potrivit 
estimărilor publicate de Oficiul de 
Statistică al C.E.E., prețurile bunuri
lor de larg consum din cele nouă 
țări ale Pieței comune au crescut în 
medie cu 7,3 la sută în 1978. Creș
terea cea mai marcată s-a înregistrat 
în Italia — 11,5 Ia sută — și cea mai 
redusă in R.F.G. — 2,3 la sută. îij 
celelalte țări s-au înregistrat urmă
toarele ritmuri de creștere : Franța
— 9,5 la sută. Anglia și Irlanda — 8 
la sută. Danemarca — 7 la sută. Bel
gia și Olanda — 4 la sută și Luxem
burg — 3,2 la sută.

Senatori americani la Pe
kin. Delegația de senatori a S.U.A., 
condusă de Sam Nunn, aflată în Chi
na, a fost primită de Den Siao-pin, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
în cadrul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej — informează agenția 
China Nouă — s-a procedat la un 
schimb de opinii privind dezvoltarea 
relațiilor chino-americane, precum și 
o serie de probleme internaționale 
majore.

Președintele Republicii 
Ruanda, generalul Juvenal Habya- 
rimana. reales în această funcție în 
urma consultării electorale de la 24 
decembrie, a depus luni jurămîntul, 
în cadrul unei ceremonii oficiale des
fășurate la Kigali. Totodată, el a pre
zentat programul noului guvern al 
tării, al cărui obiectiv fundamental 
îl constituie lupta împotriva subdez
voltării. La Kigali s-a anunțat, tot
odată. componenta noului guvern, 
condus de generalul Juvenal Habya- 
rimana.

Intensificarea colaborării 
siriano-irakiene.La fîrșitul în* 
trevederii pe care a avut-o cu mi
nistrul irakian al planificării. Adnan 
Hussein, vicepremierul sirian pentru 
probleme economice. Jamil Shaya. a 
anunțat reluarea în curînd a pom
pării petrolului irakian în portul si
rian Banias. care fusese întreruptă 
în 1976. „Irakul va furniza de ase
menea Siriei cantitățile de petrol de 
care va avea nevoie pentru consumul 
intern" — a declarat Shaya. Se pre
cizează că, împreună cu conducătorii 
sirieni. Adnan Hussein a examinat 
miiloacele de întărire a relațiilor 
siriano-irakiene în domeniile plani
ficării. agriculturii, comerțului, trans
porturilor. comunicațiilor si turis
mului.

Negocieri între Grecia și

VIENA 9 (Agerpres). — La Viena 
au început, marți, negocierile dintre 
Grecia si Turcia privind platoul con
tinental al Mării Egee. primele după 
ce Curtea Internațională de Justiție 
de Ia Haga și-a declinat, la 19 de
cembrie 1978. competenta în această

S.U.A. înmulțirea cazurilor 
de leucemie datorită expe

riențelor nucleare
Potrivit unui studiu guverna

mental publicat de ziarul „Wa
shington Post", experiențele nu
cleare efectuate în atmosferă, la 
poligonul din deșertul Nevada, 
au cauzat în zonele învecinate 
un număr neobișnuit de mare 
de decese de pe urma leucemiei. 
Astfel, se arată că rata îmbolnă
virilor a fost în două regiuni din 
statul Utah cu 50 la sută mai 
mare decît media națională. 
Edward Weiss, conducătorul e- 
chipei de experți ai Departa
mentului Sănătății care au rer 
alizat raportul, a declarat că ’■eț- 
zultatele acestuia au ridicat pen
tru prima dată problema legătu
rii dintre experiențele atomice 
și sănătatea persoanelor ce tră
iesc în vecinătatea zonei respec
tive. între 1951 și 1962. S.U.A. au 
efectuat 80 de experiențe atomi
ce in atmosferă la poligonul din 
Nevada.

problemă. Odată cu această decizie a 
Curții Internationale de Justiție, re
levă agenția turcă de presă Anatolia, 
accentul se pune pe negocierile poli
tice dintre cele două țări în scopul 
reglementării disputei.

„LE FIGARO":

Eliberarea unor deținui 
în Iran. Din ordinu' șahinșahului 
Mohammad Reza Pahlavi au fost puși 
în libertate 266 de deținuți de la în
chisoarea centrală din Teheran, în
temnițați de tribunalele militare — 
informează agenția iraniană de știri 
Pars.

Atac fascist la Roma. Un 
comando fascist a atacat marți dimi

neață postul de radio „Citta Futura" 
din Roma. Un grup de patru indivizi 
mascati a pătruns în studio în mo
mentul în care se emitea programul 
obișnuit de dimineață al postului, 
deschizînd focul asupra persoanelor 
prezente si aruneînd apoi sticle cu 
substanțe incendiare. Patru persoane 
au fost rănite. Atentatul a fost reven
dicat printr-un telefon adresat ziaru
lui „II Tempo" de o persoană care a 
declarat că face parte dintr-un grup 
de fasciști si că un comunicat va fi 
transmis ulterior.

Problema creării siste
mului monetar vest-euro- 
pean 3 dominat discuțiile reuniunii 
guvernatorilor băncilor centrale ale 
principalelor state occidentale indus
trializate. care s-a desfășurat la Ba
sel. Deși, conform tradiției, n-a fost 
dat publicității nici un comunicat la 
încheierea reuniunii, surse informate 
citate de agenția France Presse rele
vă că guvernatorii s-au concentrat 
asupra aspectelor tehnice ale punerii 
în funcțiune a noului sistem. După 
cum se știe, sistemul urma să intre 
în vigoare la 1 ianuarie a.c.. dar în
ceperea funcționării lui a fost amî- 
nată din cauza disputei franco—vest- 

. germane în problema compensațiilor 
pentru produsele agricole în cadrul 
C.E.E.

„Depozițiile" bandei magnetice

confirmă ipoteza „complotului
Ziarul francez 

FIGARO" publică 
articol in legătură . . 
împrejurările în care, in 
urmă cu 15 ani, a fost 
asașinat la Dallas pre
ședintele John Kennedy. 
Cuvintul „complot" -- 
adesea sugerat, de mii 
de ori murmurat — este 
pronunțat oficial pentru 
prima dată, scrie coti
dianul. El- figurează ca 
atare in concluziile co
misiei speciale de an
chetă a Camerei Repre
zentanților, date publi
cității la Washington. 
Potrivit raportului, cel 
puțin un\glonte a fost 
tras de o altă persoană 
decit Lee Harvey 
Oswald, asasinul pre
zumtiv al președinte
lui, care s-ar fi aflat 
lingă piața Dealy, locul 
de trecere a suitei ofi
ciale prezidențiale.

De ce o asemenea

„LE 
un 
cu

ipoteză este confirmată 
la atitia ani după moar
tea președintelui ? in 
realitate, arată ziarul 
„Le Figaro", dosarul 
privind asasinarea lui 
John Kennedy nu a fost 
niciodată închis definitiv. 
In urmă cu doi ani s-a 
hotărit alocarea unui nou 
credit pentru finanțarea 
lucrărilor unei comisii 
de anchetă și care au 
necesitat fonduri de 
aproximativ 6 milioane 
dolari. In acest mod, doi 
experți in acustică, pro
fesorii Mark Weiss și 
Ernest Aschenksay, au 
putut să analizeze cu 
ajutorul celor mai mo
derne și sofisticate mij
loace tehnice o bandă 
magnetică pe cate erau 
imprimate zgomotele 
produse de împușcături, 
înregistrate cu ajutorul 
unui microfon rămas 
deschis din intîmplare.

Pentru restabilirea păcii între Republica Socialistă

reciproce a independenței
• •și integrității teritoriale

de la Dallas"
In timpul în care s-a 
desfășurat ancheta co- 
misiei Warren, banda nu 
a putut fi utilizată ca 
probă, deoarece zgomo
tul împușcăturilor era 
foarte bruiat. Metode 
științifice noi permit 
insă, in prezent, elimi
narea „paraziților", 
astfel incit cea de-a pa
tra împușcătură a de
venit clar perceptibilă, 
constituind o probă de
cisivă, menită să modi
fier esențial datele an
chetei. Departamentul 
american al Justiției 
este chemat acum să 
reconsidere concluziile 
privind asasinarea pre
ședintelui Kennedy. 
Căci, ceea ce era con
siderată o prezumție a 
devenit astăzi un ele
ment cert — Lee Har
vey Oswald nu a acțio
nat singur, ci este vorba 
de un complot.

Ziarul portughez „A Luîa" 
a apărut marți pentru ultima oară. 
Ca urmare a dificultăților econom'ce 
insurmontabile, ziarul si-a încetat 
apariția la numai trei ani de la edi
tarea primului său număr. încetarea 
apariției acestui ziar survine la puțin 
timp după dispariția altui cotidian 
portughez, „Republica".

Bilanțul catastrofei fero
viare de lîngâ Ankara, survenită 
marți dimineață, se ridică la 32 de 
morți și peste 100 de răniți, s-a anun
țat oficial în capitala Turciei. După 
cum se precizează. în stația Behicbey 
din apropiere de Ankara, un tren, 
neoprind la semaforul aflat pe stop, 
a intrat in plin într-o garnitură sta
ționată. în urma coliziunii s-a de
clanșat un incendiu.

BELGIA

Dezvoltarea colaborării 
între India și R. D. Germană. 
Marți s-au încheiat la Delhi convor
birile oficiale dintre primul ministru 
al Indiei, Morarji Desai, și Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R D. Germane. Agenția A.D.N. 
informează că au fost semnate, cu 
acest prilej, Declarația comună, Acor
dul pe termen lung privind colabo
rarea în domeniile economic, indus
trial și tehnico-științific și Acordul 
guvernamental asupra transportului 
maritim de mărfuri. în timpul con- 
vorbirilor, părțile au relevat necesi
tatea asigurării unei păci trainice, 
continuării procesului destinderii, 
opririi cursei înarmărilor și adop
tării unor măsuri de dezarmare.

„Concorde" pe ruta Pa
ris-Dallas. ASentia Federală a 
Aviației Americane a remis marți 
ministrului francez al transporturilor. 
Joel Le Theule. certificatul de navi- 
gabilitate pentru supersonicul franco- 
britanic „Concorde". în felul acesta, 
companiile ..Air France" si „British 
Airways" vor putea prelungi ruta su
personicului „Concorde" pînă la 
Dallas, în Texas.

Acord în problema Cana
lului Beagle. Mini?trii de externe 
argentinian și chilian, Carlos Pastor 
și Hernan Cubillos, și cardinalul An
tonio Samore, trimis special al pa
pei loan Paul al II-lea, însărcinat cu 
o misiune de mediere asupra dife
rendului argentiniano-chilian privind 
zona Canalului Beagle, au semnat un 
document în care este cuprins an
gajamentul statelor argentinian^ Și 
chilian de a nu recurge la forță pe 
tru soluționarea litigiului. Cele doue 
țări au convenit asupra unei „reve
niri treptate la situația de la înce- 

■ putui anului 1977". respe.ctiv cea an
terioară arbitrajului britanic în pro
blema Canalului Beagle, căzînd. de 
asemenea, de acord de a nu lua nici 
o măsură susceptibilă de a dăuna 
relațiilor lor.

Atentate în Spania. Un 1U- 
decător de la Tribunalul Suprem din 
Madrid, Miguelcruz Cuenca, a fost a- 
sasinat, marți dimineață, în apropie
rea locuinței sale, de doi indivizi 
care au reușit să fugă într-o mașină. 
Anul trecut, în noiembrie, un alt ju
decător din Madrid a fost omorît în 
plină stradă în circumstanțe similare 
de un comando al mișcării separatis
te basce E.T.A. De asemenea, ramu
ra militară a organizației separatiste 
basce E.T.A. și-a asumat responsa
bilitatea pentru atentatul de Ia Be- 
sain de vinerea trecută; împrejurare 
în care un polițist împreună cu o tî- 
nără femeie și-au pierdut viața, pre
cum și pentru acela de la Llodio, în 
urma căruia o persoană a fost grav 
rănită. Totodată. E.T.A. a revendicat 
atentatele cu bombe

• trecută împotriva a 
poliție din Bilbao.

din săptămîna 
două secții de

în pregătirea alegeri
lor din Nigeria. Comisia electe_ 
rală federală din Nigeria a hotărît ca 
la alegerile ce vor fi organizate în 
luna octombrie anul acesta, în vede
rea revenirii țării la un guvern civil, 
să participe cinci partide politice. 
După cum informează agenția M.A.P., 
de la abrogarea legii privind inter
zicerea organizațiilor politice, in în
treaga tară s-au înregistrat 53 de 
partide.

In perspectiva formarii unui nou guvern
BRUXELLES 9 (Agerpres). — 

La cererea regelui Baudouin al Bel
giei, Wilfried Martens, președintele 
Partidului Social-Creștin Flamand 
(C.V.P.), a acceptat marți misiunea 
de a începe consultările vizind for
marea noului guvern belgian.

Anterior, liderul socialist flamand 
Willy Claes a anunțat că renunță la

misiunea sa de „informare" cu care 
fusese însărcinat de regele Bau
douin și care consta în a căuta o so
luție de compromis între partide și 
personalități politice, în vederea for
mării unui guvern în situația rezul
tată in urma alegerilor generale din 
decembrie 1978.

Opinia publică din țara noastră 
a luat cunoștință cu profundă în
grijorare de evenimentele din ulti
mele zile privind desfășurarea con
flictului dintre Republica Socialistă 
Vietnam și Kampuchia Democrată. 
Așa cum s-a relatat în presă, in
tensificarea operațiunilor militare 
desfășurate pe teritoriul kampu
chian a pricinuit poporului din 
această tară mari pierderi și sufe
rințe, a creat o intensă stare de 
încordare în regiune, afectînd tot
odată întregul climat internațional.

încă de la declanșarea acestui 
conflict, de la începerea tragicelor 
evenimente de la frontiera viet- 
namezo-kampuchiană, poporul ro
mân — ca prieten al popoarelor 
vietnamez și kampuchian — și-a 
exprimat regretul și adînca durere 
pentru situația creată, pronunțîn- 
du-se pentru oprirea grabnică a 
acestui curs profund contrar inte
reselor celor două țări și popoare.

România, care, după cum se știe, 
a militat și militează în mod ferm 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare și solidaritate dintre 
țările socialiste, privește cu 
fundă dezaprobare sprijinul 
dat unor elemente care s-au
cat împotriva conducerii din pro
pria țară, acționînd pe calea for
ței militare pentru înlăturarea de

toate 
pro- 

acor- 
ridi-

la conducerea Kampuchiei Demo
crate — țară socialistă, membră a 
O.N.U. — a guvernului și a or
ganelor legal constituite, recunos
cute pe arena internațională.

Este limpede că amplificarea și 
continuarea acestui conflict, situa
ția deosebit de gravă la care s-a 
ajuns în prezent constituie o grea 
lovitură pentru însuși prestigiul 
socialismului, pentru principiile de 
deplină egalitate, respect reciproc 
al independenței și suveranității 
naționale, de neamestec în treburi
le interne, principii care trebuie să 
călăuzească neabătut relațiile din
tre toate statele lumii și, cu atît 
mai mult, dintre țările socialiste. 
Nici un fel de motive și argumen
te nu pot justifica intervenția și 
amestecul în treburile unui ait 
stat — sub orice formă s-ar ma
nifesta acestea — mai ales cînd 
este vorba de două țări socialiste !

Kampuchia — ca și Vietnamul 
— a dus ani îndelungați o luptă 
grea, plină de sacrificii. împotriva 
dominației imperialiste, pentru cu
cerirea dreptului sacru la inde
pendentă și suveranitate națională. 
Ia dezvoltare liberă, de sine stătă
toare. Tocmai de aceea nimic nu 
poate justifica sprijinirea unor e- 

' lemente ce se ridică împotriva 
propriului guvern, adică tocmai

împotriva acelora care au dus 
greul luptei antiimperigliste, care 
au deschis poporului kampuchian 
calea dezvoltării sale socialiste, li
bere și independente.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Expunerea 
prezentată cu prilejul aniversării a 
60 de ani de la constituirea statu
lui națiqnal unitar român, aseme
nea acțiuni „contravin în mod fla
grant concepției noastre revoluțio
nare despre lume și viață, norme
lor și principiilor de relații între 
țările socialiste, insuși dreptului 
internațional și Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite".

Situația la care s-a ajuns ca ur
mare a agravării conflictului viet- 
namezo-kampuchian constituie, 
fără îndoială, o grea lovitură la 
adresa politicii de destindere, a so
lidarității și luptei unite a tuturor 
forțelor care se ridică împotriva 
vechii politici imperialiste, de do
minație și asuprire, pentru apăra
rea dreptului popoarelor la liber
tate și dezvoltare suverană; ea 
prejudiciază în mod grav însăși 
politica de pace și independență a 
popoarelor.

Poporul român este profund pre
ocupat de evoluția conflictului din
tre Vietnam și Kampuchia, deoa
rece acesta poate crea o stare de

instabilitate și agrava mult situa
ția în această zonă, constituind un 
grav pericol la adresa politicii de 
pace și destindere internațională. 
Este limpede că continuarea con
flictului nu poate decît să aducă 
mari daune și suferințe atît po
porului vietnamez, cît și poporului 
kampuchian, să creeze noi pro
bleme și greutăți acestor po
poare. care și așa au avut foar
te mult de suferit în trecut și 
care astăzi au atîta nevoie de li
niște și colaborare pentru a-și pu
tea realiza planurile de construcție 
pașnică, de înaintare pe calea so
cialismului. Problemele interne 
complexe pe care le au de rezol
vat țările din această regiune, și 
în general lupta pentru înlăturarea 
grelei moșteniri a trecutului dc 
dominație și asuprire imperialistă, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea noii ordini economice in
ternaționale cer întărirea continuă 
a solidarității și colaborării dintre 
toate țările în curs de dezvoltare, a 
conlucrării dintre toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. 
Iată de ce asemenea conflicte aduc 
daune serioase însăși luptei pen
tru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea noii ordini economice in
ternaționale, pentru înaintarea tot

mai rapidă a tuturor națiunilor pe 
calea progresului și bunăstării.

Pornind de la toate acestea. 
România consideră că este în in
teresul stabilității și păcii în aceas
tă zonă, ca și în interesul celor 
două popoare, să se ajungă cît mai 
grabnic Ia încetarea acțiunilor mi
litare, la retragerea oricăror trupe 
de pe teritoriul Kampuchiei De
mocrate, lăsînd poporul kampu
chian să asigure dezvoltarea so
cialistă a țării sale așa cum do
rește el, potrivit voinței și aspira
țiilor proprii.

Este în interesul tuturor popoare
lor, și în primul rînd al popoarelor 
din țările socialiste, ca problemele 
dintre R.S. Vietnam și Kampuchia 
Democrată să fie soluționate nu pe 
calea folosirii forței, a confruntări
lor militare, nu prin sprijinirea 
elementelor și acțiunilor antistata
le, ci pe calea tratativelor pașnice, 
purtate în spiritul stimei și înțe
legerii reciproce, al deplinei egali
tăți în drepturi, al respectului inde
pendenței, suveranității naționale și 
integrității teritoriale, al neames
tecului în treburile interne.

Ca prieten atît al poporului viet
namez, cît și al poporului kampu
chian, poporul român își exprimă 
speranța, că, pornindu-se de ia in
teresele păcii’ și stabilității. în re
giune, ale destinderii și colaborării 
internaționale, se va ajunge la în
cetarea acțiunilor militare, a orică
rui amestec în treburile interne și 
la restabilirea de îndată a indepen
denței și suveranității Kampuchiei 
Democrate și, pe această cale, la 
reluarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele viet
namez și kampuchian. O asemenea 
evoluție a situației ar corespunde 
pe deplin intereselor celor două po
poare, dezvoltării lor libere, socia
liste pe calea progresului, cauzei 
generale a socialismului, colaboră
rii, păcii și destinderii internațio
nale.

Iarnă grea in Europa și S. U. A.
în POLONIA, urmările iernii grele se mai fac simțite în toate regiu

nile, relatează agenția P.A.P. în unele regiuni, ploile și temperaturile 
de minus 1-2 grade au transformat șoselele în veritabile patinoare, in- 
greunind circulația. în alte regiuni, temperaturile pozitive au provocat 
începerea topirii zăpezilor. în zonele unde ninsorile au fost abundente, 
din cauza greutății zăpezii se rup firele liniilor de telecomunicații și 
uneori Se prăbușesc copaci întregi.

în GRECIA, căderile abundente de zăpadă șl vînturile puternice au 
blocat luni complet traficul rutier în centrul și nordul țării, imobilizind, 
totodată, navele în porturile de la Marea Egee. Stratul de zăpadă a atins 
grosimea de 50 centimetri. în majoritatea orașelor și satelor, școlile au 
rămas închise.

în FRANȚA, activitatea intensă a celor aproximativ 3 500 de mili
tari din echipele speciale de deszăpezire a permis deblocarea a peste 
600 kilometri de șosele. Totodată, au fost salvate 300 de persoane 
aflate in pericol.

în S.U.A., o puternică furtună, cu viscol, lapoviță și ploaie, s-a abă- . 
tut asupra zonei de est a țării, provocînd întreruperi ale curentului 
electric, serioase dereglări ale circulației din cauza poleiului, închide
rea școlilor și alte perturbațil ale vieții economice și sociale. Pe de 
altă parte, un val de frig s-a abătut și asupra cîmpiilor din partea Ves
tului mijlociu al S.U.A. (Midwest). Marile căderi de zăpadă din vestul 
Pennsylvaniei au făcut ca peste 20 000 de case, magazine și birouri să 
rămînă fără electricitate. Autoritățile au difuzat apeluri către popu
lație să evite călătoriile inutile, pentru a nu bloca drumurile și pentru 
a nu se expune vicisitudinilor vremii.

iț

In zona de nord est orașului olandez Amsterdam, ambarcațiuni specialea
sfârimâ gheața pentru a permite ieșirea navelor din port în Marea Nordului
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