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Peste cîteva zile încep

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII 

DIN AGRICULTURĂ
Adunarea generală trebuie să se manifeste peste tot 

ca adevărat for suprem de conducere a cooperativei, dez- 
bătînd și hotărînd, în spiritul democrației cooperatiste, toate 
problemele producției și muncii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Peste cîteva zile încep să se desfă

șoare in cooperativele agricole de 
producție. întreprinderile agricole de 
stat și stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii adunările generale ale 
oamenilor muncii. Ca foruri supreme 
ale autoconducerii unităților agricole, 
ele sint chemate ca. odată cu analiza 
activității din anul 
trecut, să exami- ---------------------
neze si să dezbată 
aprofundat. in rt _
spiritul exigente- II □
lor formulate de U UI
secretarul general 
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Ceausescu. în cu- o'* vHw
vintarea rostită cu 

sa? sx man or di ce revin unităților 
agricole din pla
nul national unic 
de dezvoltare eco- 
nomico-socială a
României pe anul ----------------------
1979 si să adopte 
măsurile concrete pentru Îndeplinirea 
si depășirea producțiilor prevăzute, in 
condițiile obținerii unei înalte efi
ciente economice. ’

Semnificația aparte a actualelor 
adunări generale constă în aceea că 
ele au loc la începutul unui an hotă- 
ritor pentru înfăptuirea cincinalului, 
a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului — an în care, 
așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să aibă loc o ade
vărată revoluție în agricultură, tre
cerea și în această ramură de la acu
mulările cantitative la o calitate 
nouă, superioară. Ca și în celelalte

domenii ale economiei, autoconducerea 
și autogestiunea trebuie să se afirme 
cu putere atît în agricultura de stat, 
in S.M.A.-uri, cît și în cooperativele 
agricole de producție, ceea ce presu
pune ca întreaga activitate din uni
tățile agricole să fie organizată pe 
principii economice, astfel încît să

fie realizate și chiar depășite pro
ducțiile mari prevăzute pentru anul 
1979, în condiții de înaltă productivi
tate și cu cheltuieli materiale cit mai 
reduse. Tocmai de aceea, esențial 
este ca pretutipdeni. in toate unită
țile agricole, adunările generale să 
se desfășoare intr-un spirit de inaltă 
exigentă și combativitate, să dezbată 
deschis, cu responsabilitate, principa
lele probleme ale îmbunătățirii acti
vității productive, să declanșeze o 
mobilizare generală care să determine 
o cotitură radicală în dezvoltarea a- 
cestei ramuri, sporirea aportului 
ei la creșterea avuției naționale, la 
progresul economico-social al tării.

Ca moment hotărîtor în luarea unor 
decizii de mare însemnătate pentru 
producția acestui an. adunările gene
rale din unitățile agricole de stat și 
cooperatiste sînt chemate să anali
zeze aprofundat și să tragă maximum 
de învățăminte atît din ceea, ce a fost 
bun, cît și din neajunsurile ce s-au ma

nifestat anul tre- 
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stat a unor cantităti -sporite .... 
produse agricole. în vederea crește
rii producțiilor vegetale, un accent 
deosebit se va pune pe folosirea com
pletă. cu randament maxim, a pă- 
mintului, pe realizarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, pe creșterea 
fertilității solului, pe utilizarea efi
cientă a suprafețelor amenajate pen-

culturile, sporirea efectivelor 
producțiilor în zootehnie, 
a putea asigura livrarea 

plan la fondul central de 
de

(Continuare în pag. a V-a)

VEȘTI 
DIN ȚARĂ 
ARAD

Strunguri cu coman
da numerica. La bine_ 
cunoscuta întreprindere de 
strunguri din Arad a început 
fabricația strungului cu batiu 
înclinat SP-630 NC-I. dotat cu 
echipament de comandă .,Nu
merota 331“. întreprinderea va 
produce în acest an 15 noi ti
puri de mașini unelte, dintre 
care menționăm strungurile gre
le cu comandă numerică desti
nate în special strunjirii cilin
drilor de laminoare, strungurile 
cu ax orizontal și strungurile 
frontale cu comandă numerică. 
(G. Simion).

MEHEDINȚI

Dispensare în me
diul rural. Gr«a Pentru 
ocrotirea sănătății oamenilor 
se materializează, în județul 
Mehedinți, și prin construirea 
în mediul rural a unor noi și 
moderne dispensare umane. A- 
semenea obiective s-au dat în 
folosință în localitățile Bala, 
Bălăcită, Florești, Girla Mare, 
Ilovița, Dirvari. Izvorul Bîrzii, 
Livezile. Malovăt. Oprișor. O- 
bîrșia de Cîmp, Padina, Pătu- 
lele și Broșteni. Peste puțin 
timp vor fi date în folosință a- 
șezăminte sanitare similare la 
Șovarna și Grozești și o policli
nică la Cujmir. Totodată, vor în
cepe construcțiile noilor dispen
sare din comunele Breznița de 
Motru. Cireșu, Godeanu și 
Breznița de Ocol. (Virgiliu Tă
tarul.

REȘIȚA

1 200 tone oțel peste 
plan. ’-’țelarii Reșiței, aplicînd
un complex de măsuri tehnico- 
organizatorice. între care un loc 
important-îl ase extinderea fo
losirii oxigenului ca intensifica
tor in procesul de topire a me
talului, au asigurat economiei 
țării, de la începutul anului și 
pină acum, 1 200 tone de oțel 
peste plan. Ei au realizat în a- 
ceastă perioadă, în fiecare zi, o 
producție suplimentară de apro
ximativ 100 tone de oțel. (Nico
lae Cătană).

Baia Mare pe verticalâ
Foto : S. Cristian

La Zimnicea a intrat parțial în funcțiune

ÎNTREPRINDEREA 
DE ȚEVI SUDATE

La Zimnicea, oraș dunărean aflat în plin proces de 
reconstrucție urbanistică, s-a aliniat parțial la star
tul producției un important obiectiv economic — în
treprinderea de țevi sudate — fiind, astfel, inaugurată 
o nouă ramură industrială în județul Teleorman. Dis- 
punind de o modernă dotare tehnică, noua unitate, al 
cărei certificat de execuție poartă semnătura unui ex
perimentat colectiv de. constructori apavținind grupu
lui de șantiere din Turnu Măgurele, va produce anual, 
în etapa finală. însemnate cantităti de țevi sudate 
elicoidal. cu diametre cuprinse între 500—1 600 mm, 
destinate magistralelor de aductiune din sistemele de 
irigații, instalațiilor de apeducte și canalizare, de ter- 
moficare și pentru transportul gazelor naturale. La 
Zimnicea se vor realiza, de asemenea, țevi sudate lon
gitudinal. cu grosimi de 25—114 mm. necesare diferi
telor- construcții industriale și social-culturale. încă din 
primele zile ale anului, tînărul colectiv de metalurgiști 
a și pus la dispoziția beneficiarilor o cantitate de peste 
150 tone de țevi sudate elicoidal. Totodată, ei parti
cipă. alături de constructori, la grăbirea ritmului de 
finalizare a întregului obiectiv. (Agerpres)

SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Culori noi 
în tabloul iernii
Dintre petresteni nu-i 

cunoșteam decît pe 
copii. Copiii aceia din 

ansamblul de dansuri dim- 
bovitene ne care i-am văzut 
evoluînd pe scena Casei de 
cultură din Tirgoviste lao
laltă cu copiii runcanilor, 
acei fluierași de-o șchioapă, 
blînzi. serafici, interiorizau, 
cu cîntecele lor de bucurie 
si alean, intersectate de 
frenezia sau duioșia iocului 
românesc. Runcanli coborau 
din munte, petrestenii urcau 
de la cîmpie. în simbioza 
expresiei lor artistice se 
dezvăluia sufletul pătimaș 
de' poezie al dîmboviteni- 
lor. acei oameni ..aspri în 
obiceiuri" — cum ii vedea 
în miezul evului de mijloc, 
adică pe la 1532. cărturarul 
niemontez Franasco della 
Vale — ..gingași în simțire, 
înflăcărați în vitejie". A- 
tunci. cind i-am văzut pe 
petrestefti jucînd. si pe 
runcani doinind, l-am au
zit pe un tîrgovistean bă- 
trîn. care-si strivea o lacri
mă în barbă, zicind ca pen
tru sine : „Ferice de ma
mele care v-au făcut ! 
Ferice de tara care vă 
crește !“

Pe comișeni nu-i știam 
decît după fata comunei 
lor. după mîndretea caselor 
care se înșiruie de-a lun
gul soselei ce urcă dinspre 
București, prin Buftea, că
tre cetatea de scaun a Tir- 
govistei. case de gospodari, 
solide, arătoase, cu ferestre 
largi, cu „marchize" la in
trare. terminate în acoperi
șuri țuguiate atestînd să- 
lăsluirea în vetrele lor a 
unor oameni mîndri si am
bițioși. De cite ori am tre
cut pe-acolo mi-am Zis că, 
o dată, mă voi onri să-i 
cunosc pe comișeni. ca 
si pe vecinii lor din Lazuri 
cu care, laolaltă, alcătuiesc 
o cooperativă agricolă de 
producție despre care afla
sem că ar fi condusă de o 
femeie energică.

M-am oprit mai întîi la 
Petresti. comună de cîmpie 
dîmboviteană care cuprin
de patru sate. Era un ger 
de crăpau pietrele si un 
nesomn al pămîntului cum 
numai locurile oamenilor 
harnici pot trăi în miez de 
iarnă cînd toată firea pare 
adormită. „Iarna. în zoo
tehnie. înseamnă foc- 
continuu" — îmi spunea 
inginerul agronom Nicolae 
Neacsu. om așezat, calm 
ca apa profundă, căruia îi 
este străină lauda sau mul
țumirea de sine. îmi spu
ne : „Pămîntul nu cunoaș
te adormirea ; acolo, pe 
ogoare, sub stratul de nea 
germinează griul de toam
nă. iar grajdurile înmoaie 
gerul cu căldura vitelor, 
uitati-le aburind ca niște 
cuptoare în care s-ar coace 
pîinea".

Vorbim despre rezultate
le de peste an. Pe un pă- 
mînt podzolic, petrestenii 
au obținut 4 873 kg la hec
tarul de grîu. 4 686 kg la 
hectarul de orz și 5 410 kg 
la hectarul de porumb. Pe 
vremea „soartei si a sără

ciei", pămîntul acesta abia 
dădea 1 500—2 000 kg de 
cereale la hectar, si oame
nii se mulțumeau cu atîta. 
că „minuni" nimeni nu pu
tea face. Nicolae Neacșu 
îmi spune : „Să știți că re
zultatele la care am ajuns 
nu ne mulțumesc, ele nu 
sint spectaculoase, ci pot 
doar să constituie o bază 
de pornire pentru atinge
rea adevăratelor noastre 
ambiții. în trecut, aici ca 
si în celelalte sate înveci
nate. la Vișina, la Izvor, 
sau la Greci, era o sărăcie 
de glod. Sate de glod, 
mînie de glod. Ca să în
țelegeți ce însemna asta, ar 
trebui să răscoliți puțin do
cumentele lui 1907. la capi
tolul Vlașca. din care, pe 
atunci, făceau parte si sa
tele astea".

Acum oamenii au patru 
milioane în cont la 
bancă, cîstigă de pa

tru ori mai mult ca în 1970. 
au deprins subtilitățile ma
rii zootehnii bazate pe pră- 
sile de soi. au aclimatizat 
„bruna de Austria" si „me- 
rinosul de Stavropol", va
cile dindu-le peste 3 200 
litri de lapte pe an. iar oile 
aproape zece kg de lină. 
Cei din Puntea de Greci 
sînt buni grădinari, anul 
trecut au scos în medie 28 
de tone de legume la hec
tar, demonstrînd tuturor 
cum legumicultura. din 
„cenușăreasa agriculturii" a 
devenit mîndria ei. La-fel 
și cu zootehnia. La Vișina 
există un mare complex 
intercooperatist pentru creș
terea rapidă a vițeilor. 
7 000 de capete care ies „pe 
bandă rulantă", iar alături, 
în marginea Petrestilor. un 
complex de porcine, pen
tru 30 000 de capete, adevă
rate fabrici de carne și de 
îngrășăminte naturale pen
tru schimbarea calității pă- 
mintului. Petrestenii con
struiesc acum o fabrică de 
conserve care va folosi ma
terie primă exclusiv locală, 
țintind să scoată în viitor 
producții de 50 de tone de 
legume la hectar. Au o 
secție de marochinărie. cer 
să li se facă în comună 
liceu agroindustrial, își 
fac planuri de dezvoltare 
si de modernizare a așeză
rilor lor, hotărînd ca grosul 
beneficiilor cooperativei să 
fie canalizat spre investiții 
noi. spre propășire.

Petrestenii sînt oameni 
ambițioși. „Cît îi soarele de 
mare nu-1 încălzește la fel 
pe fiecare — zic ei. dar ni
mic nu-1 face ne om să 
simtă c-a apucat-o ne un 
făgaș bun. ca roada trudei 
sale, ca bucuria de a-și 
creste copiii în lumină si 
îndestulare, pentru ca din 
ei să iasă- oameni demni 
de a trăi sub soare".

n „deceniul renaște
rii". cum numesc dîm- 
bovitenii transformă

rile petrecute pe meleagu-
Ioan GRIGORESCU

(Continuare in pag. a V-a)

1979 - AN HOTĂRÎTOR PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ACTUALULUI CINCINAL

Entuziaste chemări la întrecere
• întreprinderea „Electrocentrale^-Brâila • Schela de 
foraj Tîrgu Ocna, județul Bacau • întreprinderea 
„Libertatea“-Sibiu • C.A.P. Purani, județul Teleorman

• Depoul de locomotive Craiova
ÎN PAGINA A III-A

Prin colaborarea activă a cercetării cu producția
Calitate înaltă, consumuri 

materiale mai reduse
Obiectivele actualului cincinal con

centrează. prin complexitatea proble
melor pe care le incumbă realizarea 
lor. energi'a creatoare și inițiativa oa
menilor muncii din întreprinderi, din 
institutele de cercetare științifică in 
direcții care stimulează puternic pro
movarea tehnicii și tehnologiilor mo
derne. a soluțiilor ce conferă produ
selor o înaltă calitate și eficiență. în 
mod firesc și necesar, noi, specialiștii 
din unitățile de cercetare, inginerie 
tehnologică, proiectare, din învăță- 
mîntul superior, sîntem chemați să 
concepem și să efectuăm studiile, 
cercetările in legătură mult mai 
strinsă cu unul dintre obiectivele de 
insemnătate esențială pentru progre
sul economiei naționale : reducerea 
substanțială a consumurilor materia
le, a cheltuielilor de producție.

Accentul deosebit pus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitai 
la expoziția organizată cu cîteva 
săptămîni in urmă asupra necesității 
de a se acționa energic în toate ra
murile economiei pentru valorificarea 
integrală a materiilor prime și ma
terialelor in circuitul productiv, pen
tru economisirea severă a energiei 
și combustibilului, ne mobilizează 
int.r-o măsură-și mai mare.

Progresul tehnic in industria me-

Dr. ing. lancu DRaGAN 
director general al Institutului 

central de cercetâri metalurgice

talurgică s-a concretizat, tn ultimii 
ani. în promovarea de noi tehnologii, 
asimilarea de produse cu o înaltă efi
cientă tehnică și economică, urmă- 
rindu-se satisfacerea cerințelor spo
rite ale economiei, realizarea de pro
duse de calitate superioară, tot mai 
competitive, dar cu consumuri de 
materii prime, combustibili, energie 
și metal mai reduse. Experiența acu
mulată. soluțiile tehnice aplicate — 
unele constituind priorități și pe plan 
mondial — sînt sursa unor economii 
notabile. Cercetările au marcat pro
grese mai accentuate în direcții al 
căror rol este esențial pentru pro
gresul economiei.

întrucit resursele naturale ale tării 
sint limitate, cantitativ și calitativ, 
introducerea in circuitul productiv a 
unor materii prime cu conținuturi 
utile mai sărace a devenit o cerință 
imperioasă. Prin elaborarea unor 
tehnologii adecvate și sprijinirea co
lectivelor din unitățile productive, 
specialiștii din metalurgie și-au con
centrat eforturile asupra noilor solu

ții care asigură participarea cărbuni
lor necocsificabili la fabricarea coc
sului metalurgic. Fiecare procent 
în plus înseamnă de fapt diminua
rea unor importuri de cărbune 
cocsificabil. reprezentînd. la nivelul 
unui an. economii de sute de milioa
ne lei valută. Cercetătorii noștri. îm
preună cu specialiști din alte institu
te. din învățămînt și unități produc
tive au pus la punct procedee teh
nologice de vîrf. similare unor reali
zări din țări cum sînt Japonia. R.F. 
Germania. Franța, care au tradiție în 
acest domeniu. în acest fel. cărbunii 
românești vor fi întrebuințați, la ni
velul anului 1980, in proporție de 50 
la sută pentru producerea cocsului 
metalurgic. Se va obține, astfel, o re
ducere. de 800 milioane lei valută. 
Concomitent cu creșterea participării 
cărbunilor slab cocsificabili. noile 
tehnologii vor asigura sporirea pro
ductivității agregatelor de cocsificare, 
reducerea noxelor și valorificarea su
perioară a subproduselor rezultate 
din cocserii. '

Pentru satisfacerea cerințelor spo
rite ale ramurilor industriale con
sumatoare de metal, specialiștilor 
din industria metalurgică, din sec-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Fără îndoială că dictonul 
lui Alecsandri „românul 
s-a născut poet" nu trebu
ie înțeles în sensul de „a 
face poezii", ci intr-o ac
cepție cu mult mai. largă, 
de om de bogată fantezie, 
înzestrat cu un simț estetic 
ieșit din comun. Poet este, 
într-un fel, și acela ce 
sculptează in lemn sau pia
tră, și cel ce pictează obi
ecte de ceramică, poet este 
și cel ce creează cîntece, 
ca și acela care le cîntă.

Poporului român i-a plă
cut dintotdeauna să „ho
rească", adică să cinte și o- 
și spune : „Cui nu i-s dragi 
horile / Bată-1 sărbătorile / 
Că pe mine nu m-or bate, / 
Că horesc și zi și noapte". 
„Cine-nvață horile / Mear- 
gă-n rai cu florile". Și-a 
iubit țara, glia străbună, 
iar Cînd cu voia sau fără 
voia sa a părăsit-o și-a ex
primat durerea : „Mă duc 
în țară străină / Si-ncerc

pîinea de e bună. / Fie pî- 
nea cît de rea, / Tot mai 
bună-n țara mea. / Dimi
neața cînd mă scol / întîi 
pling și-apoi mă spăl". A

Suceava cînd el sare / Zi 
și noapte stă călare, / Se 
bate-n patru hotare / Și 
lumea stă de mirare".

Ideea că sîntem toți de

melodiile populare se gă
seau în diferite variante — 
prea puțin deosebite intre 
ele — în aproape toate pro
vinciile locuite de români

PE-AL NOSTRU STEAG 
E SCRIS UNIRE

fost totdeauna gata să-și 
apere moșia strămoșească : 
„Sună buciumul de-alarmă. 
/ Puneți mina toți pe armă". 
A cîntat în versuri și melodii 
voievozii alături de care a 
luptat pentru apărarea ho
tarelor : „Ștefan, Ștefan 
domn cel mare / Seamăn 
pe lume nu are / Decît nu
mai mîndrul soare. / Din

însemnări de
D. D. BOTEZ

același neam și că doar 
niște hotare ne despărțeau 
a fost adînc împlintată in 
conștiința poporului român. 
O spun multe cîntece. O 
dovadă : mare parte din

— demonstrînd, o dată mai 
mult, unitatea noastră de 
limbă, de origirie, de sim
țire. Citez doar vorbele 
unui simplu cînt de dragos
te : „Lelița de la munteni / 
Vin colea la moldoveni / 
Să ne prindem soțiori, / 
Să-nflorim ca doi bujori. 1 
Ardă-1 focul de hotar, / El 
ne-adaptă cu amar / Și ne

-------------------------------------A 
ține despărțiți / Cînd sîn
tem chiar logodiți".

Actul de la 1859 s-a pe
trecut in sunetele Horei 
Unirii, care s-a cîntat nu 
numai în Moldova și Țara 
Românească, ci pretutin
deni, de toți românii, așa 
cum cu puțin timp înainte 
se cîntase la Blaj, pe Cim- 
pia Libertății, „Imnul a- 
nului ■ 1848", „Deșteaptă-te 
române". întîi la Blaj, apoi 
Pe tot cuprinsul de atunci 
al provinciilor românești.

Unirea de la 1859 o aș
tepta pe cea de-a doua, de 
fapt pe cea de-a treia, dacă 
nu o uităm pe cea realizată 
pentru o clipă de Mihai Vi
teazul. Iată cum se deapă
nă un cintec vechi din 
Transilvania : „Dar de-a fi 
orice ar fi / Surioare tot 
vom fi, / Câ-n noi dorul 
nu mai tace, / Sîngele — 
apă nu se face. / Glas de 
soră, glas de frate / Trec
(Continuare in pag. a IV-a)

în secția montaj general a întreprinderii „Semânâtoarea"

PRODUCȚII 
SPORITE DE CĂRBUNE

Muncitorii, tehniciqpii și inginerii întreprinderii mi
niere de la Lupeni, care au lansat chemarea la în
trecere pe 1979 către toate colectivele de muncă din 
industria minieră a tării. înfăptuiesc cu succes anga
jamentele asumate privind sporirea producției extrac
tive. în intervalul 3—11 ianuarie, minerii de la Lupeni 
au extras peste prevederile de plan 2 000 tone cărbune 
cocsificabil. Producțiile sporite, obținute în fiecare din 
zilele acestui an. care sînt mult superioare reali
zărilor medii zilnice din 1978. se datoresc îndeosebi 
îmbunătățirii organizării activității productive in sub
teran. perfecționării tehnologiilor de lucru și folosirii 
cu randament sporit a complexelor de susținere me
canizată. a combinelor de tăiere șl a celorlalte ma
șini ’și utilaje de mare productivitate cu care șint do
tate locurile de muncă din subteran.
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DE FIECARE DA TĂ, 
viața începe altfel 

Cîteva simple fișe umane avînd drept numitor 
comun relația dintre industrializare și destinul 

personal
Admiri o construcție, o clădire a- 

părută doar în cîteva luni la mar
ginea orașului. O uzină. Dintre cele 
care s-au ivit cu sutele și cu miile 
în peisajul tării. Ce înseamnă o a- 
semenea apariție în viata unui om ? 
Pentru sute și mii de oameni, o fa
brică nouă, răsărită ca peste noapte 
într-un cîmp de ia marginea orașu
lui. reprezintă un nou drum în via
tă. o schimbare a destinului. Fa
brica aceasta, cu nenumărate locuri 
de muncă si cu profesii noi, cu o 
colectivitate ce se va închega si va 
cuprinde în ampla ei respirație 
viata și modul de a gîndi a sute și 
sute de oameni este tocmai ce aș
teptau ei — locul în care își vor 
găsi un rost solid și statornic. Sub 
înriurirea mediului muncitoresc, cu 
normele sale de comportament, cu 
orizontul său moral în care lumina 
vine din bucuriile muncii, ei înșiși 
vor deveni alții.

Sintem (cu aparatul foto) la 
Vaslui — oraș care datorită ritmu
rilor industrializării socialiste și-a 
dublat, in ultimii zece ani. popu
lația. Cea mai nouă dintre unitățile 
orașului — întreprinderea de apa
rate de măsură și control, intrată 
recent în producție — a înmatricu
lat cîteva sute de tineri, in cea mai 
mare parte absolvenți de liceu, că
rora uzina le-a deschis perspective 
noi în viată, pentru multi neaștep
tate.

Fotografia 1. Iat-o la masa ei de 
lucru pe Nicoleta Rîpeanu. Lucrea
ză cu îndemînare si meticulozitate 
la montarea unor manometre mici, 
o muncă de mare finețe pe care o

tră muncind împreună. Venind fie
care aintr-o altă localitate a jude
țului. dună ce absolviseră liceul, au 
găsit aici locul care să le asigure 
o profesie pe măsura pregătirii lor 
școlare. Dar n-a fost numai atit. La 
cursurile de calificare au nimerit 
alături, Ia același banc de lucru. Și 
azi. și miine... într-o bună zi au 
mers impreună la cinematograf... 
în altă zi s-au plimbat prin parc... 
Pină cind au constatat că ar putea 
alcătui o familie. Au oficiat căsăto
ria indată după intrarea în produc
ție a Întreprinderii. Consfințind și 
in felul acesta noul lor statut so
cial. O familie a cărei existentă în
cepe cu datele cele mai certe. Ma
ria si Hristache Cărămidă, lăcătuși 
mecanici, soți si soție, lucrînd in 
același atelier, au pornit in viata de 
familie cu pași siguri, stăpini pe 
profesii noi. cu perspectiva sigură a 
bunăstării („Ne vom cumpăra un a- 
partament, avem două retribuții 
bune"). Numitorul comun al vieții 
lor ? Uzina.

Fotografia 3. Acasă la Vasile 
Apostu, strungar la întreprinderea 
de ventilatoare și reductoare indus
triale. Acasă. într-un apartament 
pe care tinărul strungar și soția lui.

Gabriela, frezor la aceeași Între
prindere. l-au primit ue curind 
intr-unui din blocurile noi ale ora
șului. Uzina i-a primit, cu cițiva 
ani in urmă, si le-a asigurat un loc 
de muncă, de afirmare profesională 
(și el și ea se numără printre mun
citorii de nădejde ai întreprinderii) 
și. iată, le-a repartizat acum și o 
locuință confortabilă (și-au cumpă
rat. in rate, mobilier modern). Sea
ra. in liniștea căminului. Vasile își 
deschide caietul si cartea, mai în
vață încă („Omul învață mereu !") 
pentru că. așa cum o spune si sin
gur. are condiții. întreaga existentă 
a celor doi soți este topită intr-un 
tot cu existenta uzinei, cu desti
nul ei.

Imaginile alăturate oferă prin ele 
Insele concluzia : colectivitatea
muncitorească modelează destine si 
conștiințe. împlinește năzuinti. 
oferă tinerei generații noi dimen
siuni morale si sociale. De-aici. pe 
temeiul faptelor, ar putea incepe o 
dScutie reală, argumentată despre 
drepturile omului și dezvoltarea 
nestingherită a personalității.

Text și fotografii : 
Mihai CARANFIL

face cu plăcere. într-un atelier care 
s-ar putea numi mai curînd labo
rator. „Sint din Huși — spune ea — 
și am absolvit acolo liceul. Mă pre

gătisem pentru facultatea de ciber
netică. Dar. după examen nu m-am 
găsit pe lista celor admiși. Firește 
că am fost un moment descumpă

nită. încotro s-o apuc ? M-am în
tors acasă si-atunci am auzit că se 
construia la Vaslui uzina aceasta 
care căuta tineri, de preferință ab
solvenți de liceu, pentru calificare 
in meserii ale mecanicii fine. Am 
zis să incerc și eu. Și n-am greșit. 
Am invătat o profesie care imi dă 
multă satisfacție. Cum vedeți, m-am 
integrat aici, am un rost in viată. 
Mai mult chiar, am dat din nou 
examen la Facultatea de cibernetică

din Iași, la cursurile fără frecven
tă si ...am reușit. Acum sint mun
citoare și studentă". Ceea ce viata 
îi refuzase N'icoletei ca simplă ab
solventă de liceu i-a oferit, cu ge
nerozitate. după ce și-a cucerit sta
tutul de muncitoare. Uzina i-a adus 
deci o dublă implinire a aspirații
lor.

Fotografia 2. Spre aceeași uzină 
și-au indreptat pașii cei doi tineri 
pe care-i vedeți in fotografia noas

FIȘIER SOCIAL

Doctorița din creierul munților
Unii au clătinat din 

cap :
— O doctoriță, și 

încă atît de tînără. 
aici, la Comandau, iii 
creierul Carpaților ? ! 
La 20 de kilometri de 
cea mai apropiată lo
calitate. la capătul u- 
nui drum forestier — 
iarna, adesea, imprac
ticabil ? Aici, unde fo
restierii au nevoie de 
un om cu experiență 
care să știe leacul tu
turor bolilor ?

Doctorița Zsido Ag
nes nu-i cituși de pu
țin... vinovată de fap
tul că-i atît de tînără. 
că de pe băncile fa
cultății a venit direct 
la Comandău. hotărîtă 
să-și onoreze menirea. 
A citit neîncrederea 
din privirile oameni
lor. a ascultat aluziile 
la firea ei gingașă, dar 
nu s-a descumpănit. 
Știa că nu are decît o 
Singură șansă să con
vingă : aceea de a 
arăta ce poate. Nu
mai munca ei dăruită 
era în stare să înlătu
re neîncrederea. Si

iată, n-a fost nevoie 
de prea multă vreme 
ga forestierii să încea
pă s-o stimeze, s-o 
prețuiaScă pe doctori
ța lor. Doctorița lor — 
dă : pentru că cine 
venea la oamenii aflați 
in suferință, la ori
ce oră din zi și din 
noapte ? Pe viscol și pe 
ploaie.

De atunci au trecut 
cinci ani. Cinci ani, 
cind deodată s-a răs- 
pîndit în comună ves
tea plecării doctori - 
ței la specializare. 
Din clipa aceea, sala 
de așteptare a dis
pensarului parcă de
venise și mai neîncă
pătoare. Nu pentru că 
s-ar fi înmulțit cumva 
beteșugurile oameni
lor din Comandău. 
Foștii pacienți au ți
nut să-și ia cu totii. 
în felul acesta, un 
călduros rămas bun de 
la doctorița lor.

Consemnind această 
secvență de viată, re
porterul se gîndește în 
egală măsură la sute 
și sute de medici, de

pe tot cuprinsul țării, 
care, urmindu-și me-, 
nirea. își fac cu vred
nicie datoria acolo 
unde sint repartizați, 
se devotează trup si 
suflet locurilor și oa
menilor care-i pri
mesc cu inima deschi
să. Drumul doctoriței 
din Comandău — în
gemănat firesc cu 
drumul atitor colegi 
de-ai săi — relevă, în 
același timp, și faptul 
că pentru nobila pro
fesie de medic nu e- 
xistă „loc greu". Omul 
dăruit cu pasiune me
seriei sale dovedește că 
și în creierul munți
lor se pot săvîrși fap
te care să binemerite 
stima și dragostea oa
menilor, că se poate 
tine un contact strîns 
cu învățătura, că se 
poate întreține ambi
ția perfecționării pro
fesionale.

Numai să vrei cu ade
vărat. Să vrei și s-o do
vedești prin fapte — și 
tie, și celorlalți.

TOMORI Geza

Ea : „Copilul e al 
Iul, n-are cum să nu 
recunoască".

El : „Nu-mi amin
tesc nimic. Eu sint un 
om cinstit. Să facă 
dovada../*.

Dispută obișnuită în
tr-un proces de tăga
da paternității, la ju
decătoria sectorului 2. 
din Capitală. Părțile 
caută să demonstreze 
că dreptatea e de 
Partea lor, se pledea
ză cu înfocare. Dar a- 
devărul. se știe, nu-i 
decît unul singur. Deo
camdată— copilul. Un 
pui de om. care a ve
nit pe lume fără să-și 
întrebe tatăl dacă îl 
recunoaște sau nu. 
Fără să-și întrebe 
mama. cum i-a pregă
tit această intrare in 
universul oamenilor.

Dispută obișnuită...
Pînă la un anumit 

moment al desfășură
rii procesului, cind 
mama copilului îl 
propune drept martor 
pe tatăl ei :

— Să arate aici, cu

CE ȘTIM SI CE NU ȘTIM DESPRE...
w 1 ■

ANAPODIȘH
Am făcut ce-am făcut 

și iată c-am ajuns și la 
dumnealor anapodiștii. De 
fapt, se ajunge foarte 
greu la ei. Greu de tot, 
pentru că se ascund după 
fel de fel de circulare și 
alte hîrtii cu antet și 
ștampile. Și acum, pentru 
că sîntem lingă ei, să vă 
spun că anapodiștii au 
început ei să se rărească, 
dar să nu ne grăbim să 
punem steagul la poartă, 
că de dispărut, încă n-au 
dispărut. Mai e pînă a- 
tunci. Dar mai thtîi să ve
dem ce date avem, ce 
știm noi despre anapo- 
dist. Mai întîi și mal întîi, 
știm că el este în stare 
de orice.

— Să nu exagerăm. Cum 
adică e în stare de orice. 
De ce să aruncăm cu no
roi în semenii noștri ?

— Anapodistul, semenul 
nostru ? Uite că m-ai fă
cut să rid cu mîinile pe 
claviatura mașinii de 
scris. Auzi, că exage
rez 1 Păi el, el ana
podistul, poate foarte 
ușor să ia cartoful din 
Ilfov și să-l vîndă la pre
țul pieței în Făgăraș, iar 
cartoful de Făgăraș să-1 
vîndă în Ilfov după ce I-a 
plimbat și prin Maramu
reș.

— Nu prea îmi place de 
dumneata.

— De ce ?
— Prea îți bați joc de 

omul ăsta. De anapodist. 
Să la cartoful și să-1 
plimbe așa cum zici dum

neata ! Păi nu-1 iau oa
menii la întrebări ? Șefii 
lui nu-1 scutură ?

— Nu, pentru că... Văd, 
constat că nu mă urmă
rești cu atenție. Am spus 
de la bun început că se 
acoperă cu fel de fel de 
hîrtii cu antet și ștampile. 
Vrei să mă mai asculți pu
țin ? Dacă este responsa
bil de magazin universal, 
este în stare să nu-ți vîn
dă o cravată cu buline al- 
h.astre pînă nu-i cumperi 
și o putină pentru pus 
murături ori zece metri 
de lanț pentru priponit 
vaca. Asta crezi 7

— Asta cred pentru că 
ml s-a întîmplat și mie. 
Un anapodist de ăsta 
de-al dumitale n-a vrut 
să-mi vîndă o cutie de 
cremă de ghete maro, 
pînă nu i-am cumpărat 
și-o pereche de cizme ne
gre. Dar e mult de-atunci. 
Credeam că...

— Vezi ? Un anapodist 
nu este anapodist dacă nu 
ia uleiul de soia ori de 
floarea-soarelui din Bucu
rești și nu-1 duce să-1 im- 
butelieze în sticle la Bu- 

'zău. Este începător dacă 
nu duce sticlele îmbute
liate la Buzău ca să le li" 
pească etichete de com
pot la Sibiu și apoi să le 
vîndă prin autoservirile 
din Bîrlad ca sirop de 
fragi.

— Și la fabricile de 
conserve nimeresc anapo- 
diștl din ăștia 7

— De ce mă-ntrebi 7

— Păi mi s-a Întîmplat 
și mie o chestie. Am 
cumpărat o cutie de ma
rinată de pește și...

— Și-ai găsit fasole țu- 
cără, ori piftie de picioare 
de pește ?

— Nu, piese de schimb 
pentru Trabant. NU mi-au 
folosit pentru că eu am 
Dacia-1 300.

— Ce spui dumneata 
poate să fie o glumă, dar 
dacă un anapodist nime
rește în construcții îți 
poate face dormitorul în 
București, iar baia și cele
lalte instalații sanitare în 
Trivale. Dacă este mai 
ingenios poate să-ți în
ceapă o construcție de la 
așezarea țiglei pe șipcă 
în jos și să toarne funda
ția după ce se face inau
gurarea construcției. Vă 
rog eu din suflet să nu rî- 
deți, pentru că nu aveți 
de ce. Anapodistul este în 
stare să facă minuni și 
mai și. dacă i se dă con
cursul. El are și un sfînt 
care-i călăuzește pașii. 11 
are pe Sfîntul Anapoda...

CE NU ȘTIM DESPRE 
ANAPODIST. Nu știm 
dacă-și sumecă mînecile 
de la cămașă și dacă are 
obiceiul să scuipe în pal
mă cînd se apucă de o 
astfel de treabă. Nu știm, 
dar se fac cercetări, dacă 
nu cumva anapodistul 
este ajutat în munca lui 
și de Prea Sfînta Mare 
Prostie™

Nlcuță T AN ASE

Adevăratul proces
dreptate, cum s-au pe
trecut lucrurile.

Tatăl (cu aplomb, 
Incit asistența rămine 
încremenită) : „Lucru
rile s-au petrecut așa : 
am vorbit eu cu bă
iatul. m-âm înțeles cu 
el că. dacă fata mea 
corespunde pretenții
lor lui, să se căsăto
rească. Dar după cîte
va săptămini doar, 
fata a venit înapoi, a- 
casă. Mă rog... Dar co
pilul e al lui".

Pîrîtul — Șt. B. — 
nu infirmă spusele de 
mai sus. Firește, in 
continuare, justiția știe 
și singură ce are de 
făcut. Din clipa depo
ziției transcrise aici, 
cei din . sală nu s-au 
putut dezbăra de ideea 
de a-1 vedea și pe 
martor (tatăl fetei) 
alături de... pîrît. Com
plice moral la drama 
trăită de propria fiică. 
'„Tată" care a tratat 
temele de inimă: ale 
fetei așa cum tratează, 
probabil, cu vînzătorul

de la nu știu ce ma
gazin cumpărarea unei 
mașini de spălat ori a 
unei mături : „Eu iau 
obiectul acesta, dar 
dacă nu corespunde. 
vi-1 aduc înapoi și 
spălați-vă pe cap cu 
ei !“.

Da. alături de pîrît 
se afla — nu găseam 
nici un motiv să-i 
despărțim fie si o cli
pă ! — și martorul, ta
tăl iresponsabil, pen
tru care fericirea fii
cei lui este doar „o 
treabă de a corespun
de pretențiilor" unui 
individ oarecare. Dacă 
merge, merge. Dacă 
nu...

Proces de tăgada 
paternității.

Și încă un proces — 
deși nici un dosar din 
instanță nu va con
semna aceasta — al 
tatălui-martor. autorul 
moral al nefericirii 
propriului său copil. 
Adevăratul proces. De 
conștiință.

Iile TĂNASACHE

Fârâ cuvinte

Fârâ cuvinte
Desene de Adrian ANDRONIC

Cu cîtva timp in urmă, 
pe adresa întreprinderii 
mecanice navale din Galați 
sosea o radiogramă expe
diată de pe cargoul „Fier
binți", Reținem : „Vă infor
măm că sistemul de cuplare 
a vinciului funcționează 
normal. Față de celelalte 
sisteme cunoscute se mane
vrează ușoț și prezintă si- 
gtiranță in exploatare". Deși 
redactată in termeni sobri, 
oficiali, radiograma i-a pro
dus o mare bucurie strun
garului Mihai Pinzaru, au
torul inovației intitulate 
„Sistem de cuplare a barbo- 
tinelor pentru vinciurile de 
ancoră". Se poate chiar a- 
firma că, pe parcursul ce
lor aproape 20 de luni, cite 
au trecut de la înregistrarea 
acestei propuneri de inova
ție, rîndurile trimise prin 
eter, de departe, insemnau 
o foarte convingătoare ates
tare a valorii ei. Dar nu 
cumva și această confirma
re a reprezentat prea puțin 
în ochii unora ? Iată de ce 
ne punem întrebarea :

Pe data de 14 aprilie 1977 
o comisie de omologare — 
compusă din reprezentanți 
ai întreprinderii mai sus 
pomenite, centralei indus- 

‘ triale navale, institutului de 
cercetări și proiectări pen
tru construcții navale 
ICEPRONAV ș.a. — aviza 
proiectele a două noi tipuri 
de vinciuri de ancoră, sub 
rezerva unor îmbunătățiri. 
Unul dintre proiecte se re
ferea la modificarea siste
mului de cuplare-decuplare 
imaginat de Mihai Pinzaru. 
„Eu sînt în prezent contro
lor de calitate la secția me
canică montaj, ne spune 
inovatorul. Dar ani buni am 
lucrat ca muncitor in aceas
tă întreprindere. Iată de ce, 
atunci cind judec execuția 
mecanismelor ce-mi trec 
prin mină, incerc să văd și 
dincolo de corectitudinea 
lucrului făcut. în felul a- 
cesta observ, citeodată. și 
posibilitatea unor îmbună
tățiri constructive. Așa s-a 
născut inovația mea. Au 
fost zile și nopți de muncă 
intensă. Am, desigur, expe
riența .a 30 de ani de mese
rie, am și o categorie de 
muncitor specialist, totuși 
nu mă pot compara cu un 
inginer. A trebuit deci 
să-mi storc serios mintea 
pină a pune totul pe hirtie".

Avizul ICEPRONAV. dat 
pe 13 mai 1977, apreciază 
propunerea astfel : greutate 

« redusă (24 kg față de 72 kg 
în varianta veche), monta
re ușoară, manevrabilitate 
simplă, recomandînd gene
ralizarea în producție — 
după exploatarea pe timp 
de un an a prototipului. In 
plus, sistemul de cuplare 
imaginat de M. Pinzaru 
ar.e și un cast de aproa
pe trei ori mai redus. Con
siderente care au cîntărit 
greu în balanța deciziei 
ICEPRONAV de a introdu
ce soluția propusă direct în 
documentația de fabricație 
a vinciurilor. trecindu-se la 
producția de serie. Opera
tivitate asupra căreia, as
tăzi, ing. Lucian Aburel, di
rectorul ICEPRONAV. re
vine autocritic : „în relații
le noastre țu inovatorul a 
existat o greșeală : deși noi 
am introdus direct in docu
mentație soluția lui, dind 
astfel bun de serie acestei 
idei, pe altă filieră, prin 
hîrtii, tot noi îi recoman
dăm să aștepte studierea 
rezultatelor pe care le va 
aduce experimentarea pe 
protqtip..."

Că unii se mai încurcă 
„prin hirtii", nu-i o noutate, 
și în coloanele noastre de 
ziar și-au făcut loc nu o dată 
opiniile, atitudinile ferme 
împotriva daunelor pe care

birocrația le poate genera 
oriunde află teren de mani
festare. Din fericire, viața 
merge înainte, și nu aș
teaptă la nesfîrșit apostila 
unor oameni mai puțin re
ceptivi la o idee nouă. A 
mers înainte și în cazul 
inovației de fată. Pînă de 
curînd, întreprinderea me
canică navală (I.M.N.) din 
Galați realizase 25 ăseme*  
nea vinciuri dotate cu „sis
temul de cuplare Pinzaru" ; 
Șantierul naval Galați, be
neficiarul direct, a atestat 
calitatea produselor respec
tive, efectuind in plus și 
un test pe mai multe nave 
— „Florești", „Feldioara", 
„Făget", „Felix". „Fier
binți" — toate confirmind 
că sint mulțumite de func
ționarea sistemului de cu
plare respectiv. Nici Vasile 
Samoilă, reprezentantul la

tului. Să nu fi știut centrala 
că ICEPRONAV iși însușise 
soluția inovatorului șî o in
trodusese in propria docu
mentație ?

Și astfel, deși ideea este 
aplicată de fapt, nu este 
atestată de drept ; nu are 
omologarea finală. Adică, 
s-a născut, dar nu există... 
„Cu certitudine, ne spune, 
inginerul șef al: întreprinde
rii. Georgel Tănase, noi tre
buie să convocăm comisia". 
„De ce nu. s-a făcut aceasta 
pînă acum ?“ încercăm a 
ne lămuri. „Exista obiceiul 
să fim informați de șantie
rele navale atunci cind se 
întorc navele in țară, după 
un an de zile, la expirarea 
termenului de garanție. Nș- 
fiind informați, noi..." Ing. 
Constantin lacob, directorul 
I.M.N. Galați, abordează 
chestiunea dintr-Un unghi

anchetă socială

Lupta cu inerția 
nu este doar

o prea frumoasă 
metaforă...

Galați al clientului — între
prinderea de exploatare a 
flotei maritime NAVROM 
Constanța — nu a primit re- 
clamații privind comporta
rea in condiții de navigație 
pe mare a acestui sistem. 
Reprezentantul Registrului 
naval român a sprijinit și 
el. din capul locului, ideea. 
Așadar, lucrurile par bune 
pe toată linia.

Totuși, în august 1978 
s-a împlinit un an de func
ționare pe navă a acestui 
sistem fără ca el să fi fost 
omologat. Timp în care 
mersul hîrtiilor schimbate 
între unități — despărțite 
doar de cîteva stații de au
tobuz — continuă. în plus : 
ICEPRONAV descoperă un 
viciu de fond ce ar împie
dica omologarea : faptul că 
beneficiarul final, NAVROM 
Constanța, n-ar cunoaște șl 
n-ar fi avizat „sistemul 
Pînzaru". Deși, cum spu
neam, destule nave colin
dă mările lumii avînd la 
bord tocmai ideea în expre
sia ei practică — noile vin
ciuri 1 Idee concretă, reali
zată și verificată în curse 
de mii și mii de kilometri, 
căreia i se opun însă fel 
de fel de hîrtii care, in loc 
să descurce, mai mult' în
curcă lucrurile. Astfel : O- 
ficiul de stat pentru Inven
ții și mărci — la recoman
darea ICEPRONAV — .nu 
acceptă ca invenție soluția 
propusă. Deck rămîne nu
mai inovația, deși multi 
specialiști de Ia I.M.N. Ga
lați afirmă că acest sistem 
prezintă noutate pe plan 
mondial și el ar trebui să 
fie protejat printr-un bre
vet de invenție. La rîndul 
ei. Central^ industrială na
vală atrage atenția unită
ții din subordine — I.M.N. 
Galați — asupra riscului de 
a fi introdus în fabricație 
sistemul fără avizul clien-

mai... diplomatic : „Deși so
luția lui Pinzaru a rezolvat, 
incontestabil, o problemă 
tehnică, eu aș vrea să re
țineți căr nu este vorba de 
ceva fenomenal. Totuși, 
dacă înțeleg eu bine, tre
buie să dăm o rezolvare 
morală acestui caz..." Nu. 
N-ați Înțeles bine, tovarășe 
director ! Trebuie dată o 
rezolvare nu numai mora
lă, ci și practică acestei idei, 
de pe urma căreia între
prinderea a beneficiat. Să 
vedem însă și opinia tova
rășului Ion Brumaru, pre
ședintele comitetului sindi
catului din întreprindere : 
„Nu pentru bani se zbate 
Pînzaru. în această direcție 
sint reglementări clare. El 
dorește să i se spună limpe
de : e bine sau nu ceea ce 
a făcut ? Cum l-am ajutat 
noi 7 Am mers la consiliul 
municipal al sindicatelor, 
cerînd sprijin". Mă rog. să 
vedem cum a arătat acest 
sprijin... „Noi, ne declară 
Constantin Fanaitescu, 
membru in biroul executiv 
al consiliului municipal al 
sindicatelor, am socotit că 
problema trebuie rezolvată 
de comisia municipală a in
ginerilor și tehnicienilor". 
Deci : în prima fază, mara
tonul hîrtiilor. In a doua, 
maraton din comisie în 
comisie. Motiv ca un inova
tor, nedeprins cu asemenea 
curse de „mare fond", să se 
lase păgubaș. Mergem însă 
în continuare pe fir ; îl cău
tăm deci pe președintele co
misiei la care făcea trimi
tere tovarășul Panaitescu. 
$i cine credeți că este pre
ședintele comisiei în cauză? 
Chiar ing. Lucian Aburel. 
directorul ICEPRONAV, 
care — ce-î drept, e drept 
— l-a primit in cabinetul 
său pe inovator, i-a ascul
tat păsul, posibil chiar să 
fi raportat mai sus rezolva

rea problemei, dar... Dar 
mare lucru nu s-a ales din 
respectiva întrevedere.

Mihai Pînzaru — cu tena
citatea omului care știe că 
are dreptate — și-a spus 
of-ul și in adunarea gene
rală a reprezentanților oa
menilor muncii din între
prindere, ținută în vara a- 
nului trecut. L-au ascultat 
colegii săi de muncă, facto
rii de răspundere — in sală 
se afla și tovarășul Costică 
R.ăduț, secretarul cu proble
me economice al Comitetu
lui municipal de partid Ga
lati. îl întrebăm pe tova
rășul Răduț ce soluționare 
a căpătat cererea inovato
rului. Transcriem aici răs
punsul primit : „Am decis 
atunci să impulsionăm re
zolvarea acestei probleme 
ce se tărăgăna, dindu-i sar
cină in această direcție tov. 
director Aburel..."

Deci, toate drumurile 
duc spre ICEPRONAV. 
Dar factorii în cauză 
nu au insistat să con
troleze și felul cum s-au 
dus la îndeplinire sarcinile 
încredințate directorului a- 
cestui institut. Drept care 
inerția și-a văzut de tre
burile ei, omologarea finală 
fiind tărăgănată, iar auto
rul inovației, in loc să-și 
pună timpul, experiența și 
pasiunea in folosul altor 
idei valoroase, a inceput 
să-și facă și el un dosar 
personal — adoptind deci 
metodele „adversarului" — 
prin care să-și apere ade
vărul ideii sale. (Ca și cișn 
atitea nave ce navighează 
cu „sistemul" său n-ar fi 
un argument suficient...)

Desigur, modul cum s-a 
acționat în acest caz nu În
dreptățește pe nimeni să 
aducă laude forurilor de de
cizie care, pe de o parte, 
pun în practică ideea nova
toare, iar pe de altă parte™ 
o torpilează printr-un răz
boi de neînțeles al hirtiilor 
și, poate, al orgoliilor. In 
fond, o asemenea atitudine 
duplicitară, oricum ai su
ci-o, nu este de natură să 
încurajeze spiritul novator. 
Se poate răspunde : faptul 
că niște oameni nu au do
vedit in această împreju
rare suficientă receptivitate 
este, desigur, criticabil : 
deși, așa cum validează 
viața, ideile noi își croiesc 
drum pină la urmă, oricite 
piedici ar intîmpina. Da. 
dar nu poate fi trecut cu 
vederea faptul că cei în
sărcinați să valorifice noul 
in producție au o imensă 
răspundere, fiindcă este po
sibil. după cum am văzut, 
ca aurul ideilor să le scape 
printre degete și hîrtii. 
„Trebuie să înțelegem bine 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la Încheierea Plena
rei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii — că în 
actuala situație internațio
nală, in condițiile dezvoltă
rii rapide a tehnicii și știin
ței, orice întîrziere in intro
ducerea rapidă in producție 
a rezultatelor cercetării, a 
noilor tehnologii înseamnă 
rămînere in urmă in dez
voltarea economică-socială". 
Intr-adevăr, de inteligentă- 
avem nevoie, totdeauna este 
loc pentru toate ideile bune. 
Lupta noului cu inerția nu 
este doar o prea frumoasă 
metaforă...

Dan PLAEȘU
P. S. Printr-o recentă a- 

dresă, ICEPRONAV reco
mandă Întreprinderii me
canice navale Galați să 
treacă la omologarea defi
nitivă a amintitelor vin
ciuri. Mai bine mai tîrziu 
decît niciodată. Întrebarea 
insă rămine : de ce atit de 
tirziu ?
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CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
întreprinderea 

„Electrncentrale'-Brdila 
către toate întreprinderile 

din industria energiei electrice 
și termice

Ferm angajați in îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, însu
flețiți de exemplul permanent mobilizator al secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, energețicienii brăileni 
și-au concentrat întreaga putere de muncă și forță creatoare în 
direcția îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan și angajamen
telor asumate în întrecerea socialistă. Colectivul nostru, în frunte 
cu comuniștii, a obținut în primii trei ani ai cincinalului, peste 
prevederile planului, o producție în valoare de 272 milioane lei, 
echivalentul a 1 028 milioane kWh livrați suplimentar sistemului 
energetic național. în condițiile creșterii gradului de siguranță în 
funcționarea agregatelor și instalațiilor, scurtării duratei repara
țiilor planificate și îmbunătățirii calității acestora, ale optimizării 
proceselor de ardere și raționalizării consumului tehnologic de 
energie electrică, s-a asigurat sistemului energetic, peste preve
derile de plan, o putere medie de 49 MW, economisindu-se, 
în același timp, 29 500 tone combustibil convențional și 
30 milioane kWh.

Exprimînd voința și hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de la întreprinderea „Electrocentrale“ Brăila de a înfăptui 
cu înaltă responsabilitate muncitorească sarcinile ce ne revin din 
pianul anual și programul suplimentar de dezvoltare economico- 
socială a tării, adoptat de Conferința Națională a partidului, adre
săm chemarea înflăcărată la întrecere socialistă către toate colec
tivele din ramura industriei energiei electrice și termice, anga- 
jindu-ne să realizăm in anul 1979, peste prevederile planului, ur
mătoarele obiective :

1. Creșterea puterii efectiv disponibile a agregatelor energetice 
cu 30 MW și mărirea gradului de siguranță in funcționare prin :

— reducerea perioadelor de imobilizare in reparații planificate 
ale agregatelor de bază cu 25 zile ;

— itnbunătățirea calității lucrărilor de întreținere șl reparații ;
— eliminarea incidentelor și avariilor din vina personalului ;
— îmbunătățirea continuă a stării tehnice a instalațiilor prin 

depistarea și eliminarea tuturor punctelor slabe ;
— atingerea puterii proiectate nominale cu 30 zile mai devreme 

față de graficul de realizare a indicatorilor tehnico-economici 
proiectați la primul grup de 330 MW aflat in probe tehnologice.

2. Obținerea unei economii de 4 000 tone combustibil conven
țional prin :

— optimizarea proceselor de ardere a combustibililor ;
— exploatarea tuturor instalațiilor la parametrii optimi ;
— creșterea randamentelor la turbine prin menținerea în per

fectă stare de funcționare a condensatoarelor.
3. Reducerea consumului tehnologic planificat cu 4,8 milioane 

kWh prin :
— reducerea consumului de energie electrică pentru produ

cerea energiei electrice cu 1 kWh/1 000 MWh produși ;
— reducerea timpului de funcționare in gol a agregatelor ;
— reducerea numărului de opriri neplanificate.
4. Creșterea eficienței generale a activității reflectată în re

ducerea bugetului de cheltuieli cu 1,6 milioane lei.
5. Creșterea productivității muncii cu 80 000 lei/om al muncii 

prin :
— reducerea cu 5 la sută a Indicatorului om/MW putere insta

lată față de proiect ;
— perfecționarea tehnologiilor da exploatam șl reparație * 

agregatelor energetice ;
— asimilarea unor piese de schimb șl realizarea prin autodo

tam a unor instalații in valoare de 5 milioane lei.
6. întărirea ordinii și disciplinei șl realizarea unui grad sporit 

de siguranță in funcționarea instalațiilor energetice prin :
— permanentizarea preluării in răspundere proprie a insta

lațiilor și agregatelor de către fiecare om al muncii, in vederea 
creșterii responsabilității individuale față de bunurile din dotare ;

— asigurarea asistenței tehnice calificate pe toate schimburile ;
— asigurarea perfecționării și pregătirii profesionale a Între

gului personal muncitor ;
— responsabilități concrete in producție pentru cel puțin 

50 la sută din timpul normat de lucru pentru toate cadrele din 
compartimentele funcționale ale întreprinderii.

7. îmbunătățirea condițiilor de muncă și sociale ale personalului 
muncitor prin :

— mecanizarea lucrărilor de reparații în vederea reducerii 
efortului fizic ;

— asigurarea cunoașterii și respectării riguroase a normelor de 
protecția muncii prin folosirea intensivă a instalațiilor de testare 
realizate prin autodotare ;

— executarea și darea in funcțiune a unui bloc cu 62 de apar
tamente ;

— extinderea bazei sportive de pe platforma termocentralei ;
— efectuarea a 30 000 ore de muncă patriotică pentru gos

podărirea unității, construcția blocului de apartamente și a tere
nurilor de sport.

întregul nostru colectiv este ferm hotărît să nu precupețească 
nici un efort, să muncească cu abnegație și dăruire patriotică pen
tru înfăptuirea angajamentelor asumate, astfel încit impreună cu 
întregul nostru popor să-și aducă din plin contribuția la opera 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

CONSILIUL COMITETUL DE PARTID
OAMENILOR MUNCII COMITETUL

COMITETUL SINDICATULUI ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Schela de forai Tirgu Ocna 
din Trustul petrolului Moșești, 

județul Bacău
către toate unitățile de foraj 

și extracție din industria petrolieră
Muncind cu hotărir.e și abnegație pentru înfăptuirea exemplară 

a sarcinilor ce ne revin din Directivele Congresului al XI-lea, 
puternic mobilizați de hotărîrile adoptate de Conferința Națională 
a partidului, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Schela de 
foraj Tg. Ocna, județul Bacău, au reușit ca in primii trei ani ai 
cincinalului să-și îndeplinească sarcinile planificate. Față de re
zultatele obținute in 1977. au forat in anul 1978 cu 24 mii m mai 
mult, prin creșterea vitezei de foraj cu 55,2 m pe instalație-lună 
și reducerea timpului neproductiv cu 1,5 la sută. Preocupările 
pentru creșterea continuă a eficienței muncii depuse s-au con
cretizat in reducerea costurilor pe metru forat cu 23 lei, ceea 
ce înseamnă o economie de 3 200 000 lei. Toate aceste realizări au 
fost obținute în condițiile creșterii continue a volumului de foraj, 
in special a celui de cercetare geologică, care a ajuns la 73 la sută 
din volumul total de foraj.

Dornici să aducă o șl mai mare contribuție la transpunerea în 
practică a marilor sarcini ce revin petroliștilor țării in actualul 
cincinal, hotărîți să folosească la cote de înaltă eficiență experien
ța dobîndltă, potențialul tehnic și uman de care dispun, astfel 
îneît acumulările cantitative să fie transformate intr-o nouă cali
tate, oamenii muncii de la Schela de foraj Tg. Ocna adresează 
tuturor unităților de foraj și extracție din industria petrolieră 
chemarea la întrecere socialistă pe anul 1979, angajindu-se ca sub 
conducerea organizației de partid să realizeze următoarele obiec
tive :

1. Depășirea cu 5 000 metri a planului flzio de foraj, din care 
500 metri la mare adincime, punind accent deosebit pe realizarea 
unui volum sporit la forajul de cercetare geologică, care să con
tribuie la depășirea sarcinii anuale de creștere a rezervelor recu
perabile de petrol șl gaze. In acest scop vom asigura :

— scurtarea duratei de montaj, demontaj și transport, In me
die ou 3 zile pe instalație, față de realizările din anul 1978 ;

— reducerea duratei de săpare a sondelor de referință șl ex
ploatare cu cel puțin 50 zile ;

— prevenirea avariilor și complicațiilor și rezolvarea cu maxi
mum de operativitate a celor produse, astfel ca indicele de utili
zare a fondului de timp productiv să crească cu 2,5 la sută ;

— depășirea vitezei medii de lucru planificate cu 1 la sută pe 
instalație-lună.

2. Extinderea șl perfecționarea tehnologiilor moderne de lucru, 
astfel incit forajul cu jet, cel optimizat și cu diamante să repre
zinte peste 35 la sută din totalul volumului de foraj.

3. Aplicarea procedeelor cercetării geologice directe la cit mai 
multe sonde, în vederea obținerii în timpul săpării a unor infor
mații cit mai detaliate asupra conținutului formațiunilor geologice.

4. Reducerea costurilor planificate totale pe metrul forat cu 25 
lei, din care a costurilor materiale cu 10 lei, reprezentînd o eco
nomie de 3 500 000 lei față de deviz prin :

— realizarea de economii față de normele stabilite pentru con
sumurile de materiale cu 200 tone motorină. 50 tone burlane de 
foraj, 100 tone ciment de sondă, 400 sape cu role și 20 tone cablu 
de foraj :

— intensificarea preocupărilor de recuperare și valorificare a 
resurselor secundare, reutilizînd 3 000 metri cubi fluide de foraj 
de 13 sondele terminate. 200 tone uleiuri minerale uzate, cu peste 
10 la sută față de sarcinile planificate, predarea către unitățile 
colectoare a unei cantități de 150 tone de fier vechi peste plan.

5. întărirea continuă a ordinii, disciplinei și responsabilității 
in muncă, care să conducă la creșterea indicelui de folosire a 
timpului de lucru al personalului muncitor cu 2 la sută față de 

anul precedent. Se va urmări, de asemenea, generalizarea aplicării 
acordului global la lucrările de pregătire, montaj și foraj, astfel 
ca extinderea muncii in acord să reprezinte peste 80 la sută din 
volumul total al lucrărilor.

6. In scopul ridicării continue a nivelului de pregătire profe
sională, în anul 1979 vor fi calificați 90 sondori, 30 mecanici, 20 
operatori geologi și 25 laboranți, iar în cadrul programului de per
fecționare a pregătirii profesionale, vor fi cuprinși peste 350 pe
troliști.

7. îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale petroliștilor 
schelei prin :

— aplicarea tuturor măsurilor prevăzute în programul de me
canizare, in special a operațiunilor de transport, preparare șl 
tratare a fluidelor de foraj, dotarea cu poduri mobile pentru tubaj, 
echilibratori pneumatici pentru cleștii de prăjini, trolii pneuma
tice pentru manevrarea greutăților la sonde, dispozitive de înșu
rubat și deșurubat tija pătrată, pene automate etc. ;

— dotarea suplimentară a brigăzilor de foraj, a echipelor de 
pregătire și montaj de la locurile izolate de muncă ou : 10 grupuri 
sociale, amenajarea a încă 4 microcantine, imbunătățirea condi
țiilor de transport la și de la locurile de muncă, darea în folosință 
a 30 apartamente noi.

Pentru mai buna gospodărire a zonelor de lucru și a sediului 
unității, se vor efectua 20 000 ore de muncă patriotică.

Sub conducerea organizației de partid, petroliștii Schelei de 
foraj Tîrgu Ocna, din județul Bacău, sînt hotărîți să acționeze cu 
fermitate pentru realizarea integrală a angajamentelor asumate 
în întrecerea din acest al patrulea an al cincinalului, alături de 
toți oamenii muncii din țară, contribuind la continua înflorire 
a patriei noastre socialiste.

CONSILIUL COMITETUL DE PARTID
OAMENILOR MUNCII COMITETUL

COMITETUL SINDICATULUI ORGANIZAȚIEI U.T.C.

întreprinderea 
„Libertatea11-Sibiu 

către toate întreprinderile 
din industria ușoară

Sub conducerea organizației de partid, oamenii muncii din în
treprinderea „Libertatea“-Sibiu au realizat in anul 1978 succese 
importante în activitatea de producție și economică. Planul la 
producția netă s-a depășit cu 13.6 milioane lei, valoarea producției 
marfă cu 41,8 milioane lei, exportul cu 631 mii lei valută. în con
dițiile creșterii peste prevederi a productivității muncii și redu
cerii cheltuielilor de producție.

Deplin mobilizați pentru traducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale Conferinței Naționale a partidului, a prețioaselor indi
cații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. privind perfecționarea mecanismului economic și fi
nanciar. întărirea autogestiunii și autoconducerii muncitorești, co
lectivul nostru adresează tuturor unităților din industria ușoară 
chemarea la întrecerea socialistă pentru depășirea planului pe 
anul 1979. angajindu-se să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea prevederilor de plan la :
— producția netă eu 4,6 milioane lei ;
— producția industrială cu 20 milioane lei ;
— producția fizică cu 10 000 mp țesături tip lină, 5 tone fire 

pieptănate, 60 000 mp textile nețesute !
— livrările la fondul pieței cu 7 la sută.
2. Creșterea exportului in 1979 față de 1978 cu 7 la sută, astfel 

incit ponderea exportului direet și prin confecții să reprezinte 70 
la sută din totalul producției fizice realizate Ia țesăturile tip lină.

3. Ne angajăm să valorificăm superior materiile prime și să 
îmbunătățim calitatea produselor prin :

— diversificarea gamei sortimentale, crearea unui număr de 520 
desene și poziții color istice noi, executarea de articole cu comple
xitate mărită ;

— imbunătățirea calitativă a finisajului prin aplicarea trata
mentelor de emoliere și de reducere a efectului pilling ;

— creșterea ponderii țesăturilor calitatea extra și I cu 8 la sută 
fată de prevederile planului.

4. Creația va fi orientată spre reducerea greutății țesăturilor, 
creșterea fineței lor și utilizarea în mai mare măsură a linurilor 
indigene in vederea reducerii importului de lină cu 50 tone.

5. Creșterea cu 0,3 la sută a indicilor de utilizare intensivi, și 
extensivi la utilajele de bază (mașini de filat cu inele și războaie 
de țesut) prin reducerea staționărilor pentru defecte mecanice și 
opriri tehnologice, încărcarea optimă a sulurilor de urzeală etc.

6. Reducerea cheltuielilor de producție planificate cu 0,3 lei la 
1 000 lei producție marfă prin :

— diminuarea consumurilor specifice, asigurindu-se econo
misirea a 30 tone fire tip lină pieptănată. 17 mii kWh energie elec
trică și 24 tone combustibil ;

— creșterea cu 300 tone a materiilor prime secundare utilizate 
față de anul 1978, reprezentînd o valoare de 600 000 lei ;

— extinderea folosirii produselor auxiliare șl a Încă 4 coloranți 
noi produși in țară ;

— asimilarea și realizarea in atelierul propriu a unul număr de
29 repere piese de schimb în vederea reducerii importului cu suma 
de 84 mii lei valută. 1

7. In vederea folosirii mal eficiente a forței de muncă vom lua 
măsuri pentru :

— extinderea muncii in acord la 82 la sută din totalul muncii 
prestate, îmbunătățirea normelor și normativelor de muncă ;

— creșterea indicelui de utilizare a timpului de lucru cu 0,3 la 
sută față de anul precedent, prin întărirea disciplinei muncii, redu
cerea absențelor nemotivate și învoirilor ;

— pregătirea personalului muncitor prin cursuri de calificare cu 
participare în producție pentru 85 persoane șl prin licee de speciali
tate pentru 80 muncitori cu inaltă calificare ; organizarea cursurilor 
de perfecționare a pregătirii profesionale și de policalificare pentru 
330 muncitori și maiștri.

8. Vom acorda atenție deosebită Îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și viață ale personalului muncitor prin : imbunătățirea 
activității de protecție și tehnica securității muncii ; modernizarea 
cantinei ; sporirea numărului de oameni ai muncii trimiși in sta
țiuni balneo-climaterice și de tratament ; dezvoltarea bazei ma
teriale pentru activitatea cultural-educativă și sportivă.

Rezolvarea în mai mare măsură a problemelor specifice fe
meilor prin imbunătățirea activității în creșă, grădiniță, cămin de 
nefamiliști, dispensar medical.

Vor fi efectuate un număr de 12 000 ore muncă patriotică pen
tru înfrumusețarea incintei întreprinderii, a căminului de nefami- 
liști și întreținerea terenului sportiv.

9. O atenție deosebită vom acorda muncii politico-ideologice și 
cultural-educative pentru ridicarea continuă a conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, creșterea răspunderii personale și co
lective față de îndeplinirea sarcinilor stabilite. In cadrul ediției 
a Il-a a Festivalului național „Cintarea României" vom antrena 
întregul colectiv al oamenilor muncii la acțiunile de creație teh- 
nico-științifică, cultural-artistică, educative și sportive.

Oamenii muncii din întreprinderea „Libertatea“-Sibiu sînt 
hotărîți să acționeze cu întreaga lor capacitate și inițiativă crea
toare pentru înfăptuirea angajamentelor asumate, adueîndu-și 
astfel contribuția la îndeplinirea planului de dezvoltare eco
nomică și socială a țării pe anul 1979 și la realizarea programului 
de creștere a nivelului de trai material și spiritual al întregului 
popor.

CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII 

COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL 

ORGANIZAȚIEI U.T.C,

Cooperativa agricolă 
de producție Purani, 

județul Teleorman 
către toate cooperativele 

agricole de producție, 
către întreaga țărănime

Acționînd cu fermitate pentru traducerea în viață a marilor 
obiective stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională 
ale partidului, a sarcinilor și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cooperativa agricolă din Purani. județul Teleorman, a 
obținut anul trecut rezultate bune în sporirea producțiilor și dezvol
tarea economico-financiară. Valoarea producției globale a ajuns la 
33,5 milioane lei, cu 6,2 milioane lei mai mare decît în 1977, iar 
producția netă a sporit față de aceeași perioadă cu 3,7 milioane lei. 
Ponderea producției animaliere în valoarea producției globale a 
ajuns la 35 la sută. Veniturile totale ale cooperatorilor provenite din 
retribuirea muncii au sporit cu peste 4 milioane lei față de anul 
precedent.

Mobilizați de îndemnul înflăcărat pe care secretarul general al 
partidului l-a adresat intregii țărănimi, tuturor lucrătorilor de pe 
ogoare, cu prilejul „Zilei recoltei", membrii cooperativei noastre*  
întruniți in adunarea generală, adresează tuturor cooperativelor 
agricole de producție, intregii țărănimi. o insuflețitoare chemare la 
intrecere socialistă pentru realizarea și depășirea prevederilor de 
plan pe anul 1979. angajindu-ne să înfăptuim următoarele obiective :

1. Folosirea rațională a fondului funciar, creșterea suprafeței 
arabile si fertilizarea pămîntului.

— Aplicarea proiectului de organizare a teritoriului, în strînsă 
corelare cu suprafețele amenajate pentru irigat, valorificarea 
integrală și intensivă a celor 3 095 hectare teren arabil.

— Sporirea suprafeței arabile a cooperativei cu 20 hectare.
— Executarea lucrărilor de afînarc adincă a solului pe 400 hec

tare.
— Aplicarea programului de fertilizare a solului cu îngrășăminte 

chimice și administrarea de îngrășăminte naturale pe 200 hectare.
— Realizarea a două culturi pe an, pe o suprafață de 460 ha.
2. ÎN SECTORUL PRODUCȚIEI VEGETALE ne angajăm să 

obținem următoarele producții :
— la griu 4 900 kg la hectar, cu 200 kg peste plan
— la orz 5 200 kg la hectar, cu 200 kg peste plan
— la porumb 7 700 kg boabe la hectar, cu 1100 kg peste plan
— la floarea soarelui 2 800 kg la hectar, cu 300 kg peste plan
— la sfecla de zahăr 55 000 kg la hectar, cu 8 200 kg peste plan
— la soia 2 500 kg la hectar, cu 300 kg peste plan.
ÎN LEGUMICULTURA vom realiza peste plan 142 tone tomate, 

68 tone mazăre și fasole păstăi, 240 tone varză, 50 tone castraveți 
si alte produse.

LA CULTURA DE LUCERNA — 80 tone masă verde la hectar, 
cu 10 tone peste prevederi.

3. ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC vom realiza următoarele efec
tive si producții :

— 1 190 taurine, din care 600 vaci și juninci. cu 190 capete 
peste plan

— 2 500 oi și mioare, cu 661 capete peste plan
— 80 000 găini matcă, cu 40 000 peste plan
— 4 350 litri lapte de la fiecare vacă furajată, cu 450 litri peste 

plan
— 5 kg lină în medie de la fiecare oaie tunsă, cu un kilogram 

peste plan
— 250 ouă în medie de la fiecare găină, cu 40 ouă peste plan
4. Contribuția cooperativei la fondul de stat
Pe baza rezultatelor obținute, vom vinde statului următoarele 

cantități de produse agroalimentare :

PRODUSUL U/M total din care 
peste plan

Grîu tone 1719 100
Orz • £ 1 709 120
Porumb boabe 6 180 500
Floarea soarelui M / 1 200 120
Sfeclă de zahăr ,, 6 000 820
Soia 875 105
Legume 2 496 550
Carne total 161 30
Lină 7 1,5

1 350Lapte de vacă hl. 10 350
Ouă buc. 6 827 000 3 568 000

5. Din activitățile industriale și prestări de servicii vom realiza 
2,3 milioane lei venituri — cu 1,3 milioane lei peste plan.

6. Creșterea eficienței economice, constituirea fondurilor de 
dezvoltare șl retribuire, realizarea obiectivelor de investiții.

Pe baza sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului 
cu privire la transformarea cantității intr-o nouă calitate, a pre
vederilor legii privind formarea, planificarea și ds»îmațla benefi
ciilor. a rezultatelor ce le vom obține în dezvoltarea și diversifi
carea producției, cooperativa noastră iși va îmbunătăți permanent 
situația economico-financiară. Astfel :

— Valoarea producției globale va ajunge la 44,2 milioane lei, 
cu 7,1 milioane lei peste plan, in condițiile reducerii cheltuielilor 
materiale cu 300 mii lei față de prevederi.

— Producția netă va crește cu 7,4 milioane lei față de plan,
ceea ce va asigura realizarea unor venituri nete de peste 10 mi
lioane lei. <

Se va aloca pentru fondul de dezvoltare 6,6 milioane lei, repre
zentând 25 la sută din producția netă, cu 1,9 milioane mai mult 
decît în 1978. Cu aceste mijloace, la care se vor adăuga 150 mii lei 
din depuneri la partea socială de către 300 cooperatori, vom realiza 
următoarele obiective : un grajd pentru 250 vaci în stabulație li
beră : o stație de muls ; o hală pentru 45 000 păsări ouătoare, uti
lată cu baterii ; echipament pentru irigat.

— Toate investițiile se vor executa în regie proprie, cu ajutorul 
unei formații de constructori, compusă din 50 cooperatori, realizind 
pe această cale o economie de un milion lei.

— Productivitatea muncii pe un cooperator va ajunge la 94 000 
lei, cu 27 000 lei mai mare comparativ cu anul 1978 și cu 20 600 lei 
superioară planului.

— Prin raționalizarea strictă a consumului de combustibil și 
energie, precum și prin sporirea numărului atelajelor cu 30, vom 
economisi 10 tone benzină. 20 tone motorină și 40 MWh energie electrică.

— Fondul de retribuire va crește cu 15 la sută față de 1978. In 
acest fel, un cooperator din zootehnie va realiza un venit mediu 
anual de 28 000 lei, din legumicultură 19 000 lei, iar de la cultura 
plantelor de cîmp 17 500 lei.

— Cooperativa agricolă va asigura concedii plătite pentru 200 
cooperatori, va trimite la stațiuni balneoclimaterice 80 cooperatori 
și va contribui cu 500 mii Iei la construirea de către U.N.C.A.P. a 
noi spatii proprii de odihnă și tratament.

— Vom organiza 3 grădinițe de copil, cu program prelungit, 
precum și o creșă.

7. Activitatea politico-organizatorică
Sub îndrumarea comitetului de partid, consiliul de conducere al 

cooperativei va desfășura o susținută muncă politică pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a cooperatorilor, întărirea răspunderii 
in muncă, a ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate, 
pentru creșterea nivelului profesional al cooperatorilor.

— Vom antrena toți cooperatorii în invățămintul agrozootehnic 
și la concursurile profesionale din agricultură pentru obținerea 
titlului de „Cel mai bun agricultor", „Cel mai bun crescător de 
animale", „Cel mal bun șef de brigadă din C.A.P." și „Olimpiada 
mecanizatorilor".

— Cel puțin 50 cadre de conducere și cooperatori vor urma 
cursurile de masă pentru conducerea tractorului și minuirea ma
șinilor agricole. Vor fi calificați 120 cooperatori in meserii cu pro
fil agricol, iar 25 cooperatori în meseriile de zidari, dulgheri, fie
rari. lăcătuși, electricieni.

Cooperativa va participa cu formații și echipe proprii la cea 
de-a doua ediție a Festivalului național „Cintarea României", Ia 
acțiunile desfășurate in cadrul competiției sportive naționale „Da- 
ciada" î se va amenaja o bază sportivă model.

Cu convingerea că această chemare va găsi un larg ecou în rln- 
dul țărănimii cooperatiste, ne angajăm să ne sporim eforturile 
pentru îndeplinirea exemplară a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, contri
buind astfel la dezvoltarea continuă a economiei naționale, la în
florirea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR 
COOPERATIVEI AGRICOLE DE PRODUCȚIE 

PURANI, JUDEȚUL TELEORMAN

Depoul de locomotive Craiova, 
județul Dolj

către toate unitățile de cale ferată
I eroviani Depoului de locomotive din Craiova, mobilizați de 

organizația de partid, raportează că au realizat în bune condiții 
sarcinile care le-au revenit in cel de-al treilea an al actualului 
cincinal : planul la tone brute în echivalențe s-a realizat cu 102 
la sută ; productivitatea muncii cu 101,5 la Șută, iar consumul 
specific de combustibil la locomotivele diesel s-a redus cu 0.8 la 
sută. Ferm hotărîți de a ne aduce o contribuție sporită la îndepli
nirea planului de dezvoltare economico-socială pe anul 1979, la 
asigurarea mai bună a cerințelor de transport ale economiei națio
nale. chemam la întrecere socialistă pe anul 1979 toate unitățile 
de cale ferată, pe baza următoarelor angajamente :

-,1- Depă?lre.a Planului de transport eu 1.2 la sută, prin îmbu
nătățirea indicelui de utilizare a locomotivelor, ceea ce repre
zintă un volum suplimentar de transport, de 221 milioane tone brute kilometri echivalente.

2. Depășirea productivității muncii eu 1.1 la sută și creșterea 
indicelui de folosire a timpului de muncă al lucrătorilor feroviari la cel puțin 98,2 la sută.

3. Reducerea cheltuielilor de exploatare planificate cu 1 050 mii 
lei, economii ce se vor obține in principal prin :

reducerea consumului specific de combustibil Ia tracțiunea 
diesel cu 1 la sută, reprezentind o economie de 650 tone ;

— reducerea consumului specific de energie electrică la trac
țiunea electrică cu 1,2 la sută, economisindu-se 3.2 milioane kWh ; 
~„Pr^autoutilare si mica ,necan>zare vom obține economii de UIMI ICI.

4. Pentru imbunătățirea continuă a stării tehnice a parcului de 
locomotive din dotare, se va îmbunătăți calitatea reviziilor și re
parațiilor, astfel incit parcursul mediu între două defectări să 
crească cu 7 Ia sută, echivalînd cu un plus de 3 920 km pe locomotivă.

5. Îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor-unelte cu 
2 la sută, față de prevederile de plan.

6. Vom acționa pentru impulsionarea mișcării de invenții și 
inovații, astfel incit economiile postcalculate să ajungă la 
800 000 lei.

7. Toate obiectivele la care ne-am angajat le vom realiza în 
condiții de siguranță a circulației și protecție a muncii, de întărire 
a ordinii și disciplinei, eliminind evenimentele de cale ferată, ac
cidentele de muncă, prin perfecționarea pregătirii profesionale a 
lucrătorilor feroviari, instruirea permanentă, teoretică și practică, 
a acestora prin școala personalului ; vom intensifica atragerea 
oamenilor muncii la acțiunile de educație politică și cultural-edu
cativă de masă, în scopul ridicării continue a conștiinței socialiste 
a acestora.

Sub conducerea organizațiilor de partid, colectivul nostru este 
ferm hotărît să depună toată străduința pentru traducerea în viață 
a angajamentelor asumate, asigurind o bună servire a călăto
rilor și beneficiarilor de transport, conștient fiind că își aduce 
astfel contribuția sa la eforturile generale ale întregului popor, 
la realizarea sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea și de Con
ferința Națională ale partidului.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL

ORGANIZAȚIEI U.T.C.

CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII 

COMITETUL SINDICATULUI

(Urmare din pag. I)

toarele calde ale construcției de ma
șini le revine sarcina de a realiza 
in cel mai scurt timp modernizarea 
fluxurilor de fabricație metalurgică, 
reducerea consumurilor specifice, 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
rentabilității întregii activități. Trans
punerea in practică a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului la 
expoziția organizată recent preocupă 
în cel mai înalt grad colectivul in
stitutului nostru, deoarece am înțeles 
că îndemnul la eforturi mai stărui
toare pentru creșterea indicelui de 
scoatere a metalului ne este adresat 
nouă, in primul rind. De aceea, acum, 
unități ale institutului central. în co
laborare cu specialiștii de la combi
natele siderurgice. experimentează 
aplicarea unor tehnologii noi care vor 
asigura, la nivelul anului 1979, eco
nomisirea unei însemnate cantități de 
metal. De exemplu, utilizarea la 
turnarea oțelului a dispozitivului de 
închidere cu sertar va permite, prin 

reducerea pierderilor de otel lichid 
cu 25 kg pe tonă, economisirea a 
60 000 tone de metal anual ; conco
mitent. consumurile de materiale re
fractare se reduc cu 1,2 kg pe tona 
de oțel lingou. Deosebit de semnifi
cative din punctul de vedere al efi
cienței economice sînt și alte citeva 
noi tehnologii. Avem în vedere dez
voltarea și diversificarea procedeului 
de turnare continuă, extinderea tra
tării in vid a oțelului, generalizarea 
barbotării cu gaze inerte, care ur
mează să aibă un aport însemnat in 
realizarea sarcinii de a scoate mai 
mult metal din aceeași materie pri
mă. Avem încă mult de lucru pentru 
optimizarea lingotierelor și perfecțio
narea tehnologiilor de maselotare a 
otelului calmat turnat după tehnolo
gia clasică, care va avea o pondere 
însemnată în 1979 și în continuare 
in producția noastră de oțel.

în mod mai intens trebuie să ne 
preocupăm de sporirea substanțială a 
gradului de folosire a resurselor se
cundare. Mă refer. îndeosebi, la re

sursele secundare de la aglomerare, 
de la caupere, la potențialul termic 
al lingourilor calde și al semifabri
catelor grele, la căldura secundară 
rezultată de la zgurile de furnal, re-

CALITATE ÎNALTĂ, CONSUMURI MATERIALE MAI REDUSE
surse care acum sint încă insuficient 
incorporate in circuitul economic. 
Iar noi. specialiștii în domeniul cer
cetării și dezvoltării telinologice, tre
buie să le găsim mai operativ soluții 
de valorificare maximă. Rezolvarea 
acestor probleme are cu atît mai 
mult un caracter imperativ, cu cit 
chiar pe plan mondial cercetările 
sînt încă în fază incipientă. Ne apare 

evident totodată că este necesar să 
întărim colaborarea cu specialiștii in 
construcția de mașini pentru reali
zarea de instalații speciale de recu
perare a căldurii, pentru prelucrarea 

potențialului termic al zgurilor re
zultate prin răcirea de la 1 300’ la 
100—200’C, în condițiile menținerii 
capacității zgurii granulate spre a fi 
utilizată în industria cimentului.

Nu putem omite însă faptul că în 
unele cazuri am acționat cu întârzie
re în abordarea de noi soluții și pro
cedee tehnologice mai avantajoase, 
mai economice. Prin utilizarea dolo- 

mitei în procesul de formare a zgu
rii de convertizor. bunăoară, durabi
litatea căptușelii refractare a conver
tizoarelor crește ; totodată, aceasta 
favorizează procesul de formare a 

zgurii. mărește productivitatea con
vertizoarelor. Există in țară suficien
te rezerve de dolomită, dar ele sint 
utilizate incă pe scară foarte redusă. 
De aeeea, pe baza rezultatelor obți
nute în 1978 la Combinatul siderur
gic Galați, această tehnologie urmea
ză a fi extinsă.

Problemele legate de elaborarea și 
aplicarea noilor tehnologii care per

mit valorificarea cu eficiență maximă 
a unor resurse naturale, reducerea 
consumului de combustibil, materii 
prime și materiale nu sint simple, 
ușor de rezolvat, nici în domeniul 
metalurgiei. Dar pe specialiștii din 
laboratoare, de la catedră, de la plan
șete. din producție, tocmai astfel de 
probleme actuale, complexe îi atrag. 
Un exemplu de muncă tenace, bine 
cunoscut astăzi, este cel privitor Ia 
tehnologia pentru intensificarea insu- 
flării oxigenului în convertizoarele 
de la Combinatul Siderurgic Galati, în 
cuptoarele Martin și electrice de la 
Hunedoara. După experimentări labo
rioase și perfecționări, specialiștii 
angajați în acest program de dezvol
tare și modernizare a siderurgiei au 
ajuns la soluții eficiente care au con
dus la reducerea consumului de com
bustibil pe tona de oțel, realizări 
importante întegistrîndu-se în actua
lul cincinal. Avem acum experiența 
tehnică necesară, o bază materială 
corespunzătoare, care asigură cerce
tătorilor și cadrelor tehnice din în

treprinderi condițiile pentru a abor
da mai energic problemele reducerii 
consumurilor de metal, combustibil și 
energie. De aceea, așa cum arăta 
secretarul general al partidului, cer
cetarea științifică va trebui să găseas
că, împreună cu specialiștii din între
prinderi, noi soluții care să fie valori
ficate rapid în producție, soluții care 
să ducă la îmbunătățirea indicelui 
de scoatere a metalului, la creșterea 
valorii produselor metalurgice, la re
ducerea consumurilor de combustibili 
și energie, prin aplicarea unor noi 
tehnologii eficiente, perfecționarea 
agregatelor și proceselor de ardere, 
sporirea gradului de folosire a căl
durii pe tot fluxul metalurgic. Mun
cind cu dăruire și înaltă competență 
profesională, cercetătorii din indus
tria metalurgică sînt hotărîți să do- 
bîndească. în cel de-al patrulea an al 
cincinalului revoluției tehnico-științi- 
fice. noi și remarcabile realizări care 
să contribuie la sporirea producției 
de metal de calitate superioară, cu 
consumuri și cheltuieli mai reduse.
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„Mitul dezvoltării"* *)  — așa se in
titulează o lucrare apărută in editura 
Seuil din Paris, oferind o sinteză a 
dezbaterilor purtate in ultimul timp, 
cu participarea a numeroși filozofi, 
politologi, economiști, sociologi, ju
riști, istorici din diverse țări ale lu
mii, avînd orientări diferite dar care, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, se fac exponenții punctului de 
vedere enunțat în titlul, cărții, și anu
me că ideea dezvoltării, a progresu
lui tehnic, economic și științific ar fi 
doar un mit al contemporaneității, pe 
care ultimele procese și fenomene 
ale vieții economico-sociale interna
ționale l-ar destrăma din ce în ce 
mai mult.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele — 15, Romulus cel 
Mare — 20, (sala Atelier) : Poezie, 
muzică și dans — 19.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul. Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica de 
stat „Oltenia" din Craiova. Diri
jor : Teodor Costin. Solist : Roge 
Pascal —- 20, (sala Studio) : 
„După-amiezile muzicale ale tine
retului". Corina Bura — vioară, 
Doina Micu — pian, Ioana Ben- 
toiu — soprană — 18.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul de operetă : Cartierul 
din West — 19,30.
o Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi — 19, (sala Gră
dina Icoanei) : Anecdote provin
ciale — 19.30. /
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19.30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
creta caucazian — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Carambol — 19.
O Teatrul Giulești (sala Ciu
lești) : Omul care a văzut moar
tea — 19.30, (sala Majestic) : Se
renadă tîrzie —- 19,30.
e' Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30. (la Sala Pala
tului) : Omul care aduce rîsul — 
16,30; 20.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Piatră 
la rinichi — 19,30.
• Ansamblul artistic ,, Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți 
— 19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă" : Trei 
grăsani — 17.
• Circul București : Bravo cir
cul ! — 16; 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.

16.45 Agenda culturală
17.20 Clubul tineretului... la Tg. Jiu
18.20 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
18.45 Antologia filmului pentru copii și 

tineret.
19.30 Telejurnal • La ordinea zilei în 

economie
19.50 Viața rațională. Alimentația între 

uz și abuz
20,00 Teleenciclopedia
20.30 Film serial r „Om bogat, om 

sărac". Episodul 31
21.20 Intîlnire cu satira și umorul
21.50 Telejurnal • Sport
22,05 Melodii românești de ieri și de 

azi
22.30 închiderea programului

Problema are izvoare mai vechi, 
frecvent reamintite în lucrare. Ideea 
de dezvoltare este într-un anume 
sens moștenitoarea ideii de progres 
care s-a situat în centrul valorilor 
epocii luminilor, ale epocii trecerii 
de Ia feudalism la capitalism, fiind 
însă ulterior renegată de ideologia 
burgheză sub influența contradicțiilor 
din ce în ce mai 
adine simțite ale -----------------------
orînduirii capita
liste. considerată 
depășită, simplis
tă. nestiintifică.

în primele de
cenii după cel 
de-al doilea răz
boi mondial însă, 
boom-ul capita
list. mișcarea ra
pidă a economii
lor țărilor capita
liste dezvoltate, 
progresele spec
taculoase din 
Stiintă si tehnică 
au contribuit la 
afirmarea în gîn
direa social-eco- 
nomică din aceste 
tari a conceptului 
de dezvoltare. Ideea de progres ră- 
mînea proscrisă, mai ales că ea fusese 
asumată de un ansamblu de mișcări 
sociale îndreptate impotriva sistemu
lui capitalist ; conceptul de dezvolta
re. deși delimitat cu grijă de cel de 
progres, ca referindu-se in esență la 
aspectele economice si tehnice si ca 
atal-e fiind susceptibil de o analiză 
riguroasă matematică, tindea însă să 
ocupe locul de idee-ghid pe care l-a 
ocupat in trecut ideea de progres, 
fiind vehiculat in strinsă legătură cu 
teoriile „societății industriale" si „so
cietății de consum".

Agravarea dificultăților sistemului 
capitalist, intrarea crizei generale a 
acestuia intr-o nouă fază, ansamblul 
de crize economice, comerciale,’ va
lutare, energetice care au zguduit 
puternic sistemul, îndeosebi în ultimii 
ani au generat însă îngrijorare, pe
simism, neîncredere în virtuțile dez
voltării însăși, atît de mult celebrate 
doar cu cîțiva ani în urmă de către 
apologeții capitalismului. O aseme
nea schimbare de atitudine apare pu
ternic reliefată în lucrarea sus-men- 
ționată. Brazilianul Candido 
vicepreședinte al Asociației 
ționale de științe politice, 
astfel despre „cadavrul încă ... ___ .
al conceptului de dezvoltare". în 
același spirit, sociologul italian 
Alessandro Pigzorno consideră câ 
„modelul occidental de dezvoltare 
este sfărimat". Cornelius Castoriadis 
se referă și el la „eșecul dezvoltării, 
la criza internă a societăților occiden
tale". Cunoscutul om de litere fran
cez Jean Marie Domenach cere o 
asceză conceptuală care să înlăture 
„uzajul liric și indeterminat al unor 
cuvinte precum creștere, expansiune, 
progres, dezvoltare" ; rezultatul aces
tei analize este constatarea că „criza 
dezvoltării este mai intii o criză a 
rațiunii și culturii occidentale", ceea

Mendes, 
interna- 
vorbește 
•proaspăt

♦) Le mythe du developpement 
sous la direction de Candido Mendes, 
collection Esprit, Seuil, Paris. 1977.
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cinema
• Vlad Țepeș ; SCALA — 16; 19, 
CAPITOL — 15,30; 19, FAVORIT
— 16; 19.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : PATRIA — 15,30; 18; 20, 
BUCUREȘTI — 15.45; 18: 20.15.
• Te oblig să trăiești : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Cele patru nunți ale lui Mari- 
sol ; LUCEAFĂRUL — 15.45; 18; 
20. FESTIVAL — 15.45; 18; 20,15, 
FEROVIAR — 15,45; 18; 20.15.
• Inspectorul Brannigan : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 10.
• Poveste de dragoste și onoare î 
CENTRAL — 15; 17,30; 20, MIORI
ȚA — 15,30; 17,45: 20.
• Invincibilul Luke — 15,30, Gus
tul și culoarea fericirii — 18; 20 : 
DOINA.
• Totul pentru fotbal : EXCEL
SIOR — 15.45; 18; 20.15. GLORIA — 
15.45; 18; 20, FLAMURA — 15,45; 
18; 20.15.
• Principiul dominoului : VIC
TORIA — 15,15; 17,30: 20.
• Ecaterina Teodoroiu : DRU
MUL SĂRII — 15,1'5; 17.30: 20. CO- 
TROCENI — 15,15; 17,30; 20, ARTA
— 15,30; 18; 20,15.
• Cascadorii : GRIVIȚA — 15; 
17,30; 20. TOMIS — 15,30; 18; 20,15.
• Dueliștii : EFORIE — 15; 17,30; 
20.
• Agentul liniștit : DACIA - 
15,15; 17,30; 20, VOLGA — 15,45: 
18: 20.15.
• Insule în derivă : CINEMA 
STUDIO — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• Jezebel : BUZEȘTI — 15,15;
17,30: 20.
• Din nou împreună î BUCEGI
— 15; 17,30; 20. POPULAR — 16; 
18: 20.
• Lanțul amintirilor : MELODIA
— 15; 17,45; 204’5, AURORA — 15; 
17,45: 20.15. MODERN — 16; 19.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte — 11,45, Tăcerea e de 
aur — 14, Frații — 16.15, My Fair 
Lady (ambele serii) — 18,30 : CI
NEMATECA.
• La noi era liniște : PACEA — 
16; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna î LIRA — 
16; 19,15, MUNCA — 15,30: 19.
• Fiul „Feței palide" : FEREN
TARI — 15,30: 17,30; 19.30.
• Dialog peste ani : FLOREAS- 
CA — 15; 17,30: 20.
• Orașul-fantomă : GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.

tv
PROGRAMUL 1

12.30 Telex
12.35 Curs de limba spaniolă
12.55 Curs de limba franceză
13.15 Concert de prinz
14.15 Codlea — un loc unde șl în ia

nuarie e... primăvară
14.30 Melodii populare
15.05 Stadion — magazin sportiv în 

imagini
16,25 Un fapt văzut de aproape 

ce, după autorul citat, înseamnă criza 
unicului model de dezvoltare actual
mente operator in lume. Alți autori 
citați in lucrare au tonuri și mai dra
matice. Este menționat astfel Ivan 
Ilici, după care a merge tot mai de
parte. a construi orașe tot mai vaste, 
a instrui și a îngriji tot mai mult 
angrenează reacții inverse, fatale, 
asemănătoare sancțiunilor pe care 
zeitatea greacă Nemesis le administra 
celor trufași, muritorilor care încer
cau să-și depășească condiția pre
cară și să-i egaleze pe zei. Este vin- 
turată ideea societății „entropice". 
respectiv cea a unei societăți al cărei 
sens fatal, prin extrapolarea cunoscu
tei legi fizice, ar fi nu progresul, ci 
dimpotrivă, degradarea, regresul. în 
sfirșit, după alții, falimentul idealu
lui dezvoltării ar impune o schim
bare radicală a modului de ‘viată, a 
obiceiurilor și. după exemplul indie
nilor vechiului Mexic, abandonarea 
orașelor, uzinelor, a templelor, după 
ce au fost mîzgălite cu vopsea roșie.

în spatele acestor ieremiade se

Teoriile despre „criza dezvoltării"
o reflectare a crizei actuale

a societății capitaliste
află un număr de probleme reale ale 
societății contemporane. Una dintre 
acestea o constituie cea ecologică, cea 
care s-a impus rapid conștiinței 
epocii noastre și care a suscitat o vie 
dezbatere pe toate meridianele plane
tei. Este evident astăzi că dezvol
tarea, progresul industrial, urbani
zarea nu pot face abstracție de re
sursele concrete ale planetei noastre 
care nu sînt nelimitate, că gospodă
rirea rațională a izvoarelor de ener
gie. a resurselor de materii prime 
este o necesitate stringentă, că 
poluarea mediului înconjurător nu 
constituie o chestiune neglijabilă, 
secundară sau care poate fi ușor re
mediată. Analiza repetată a ■ unor 
asemenea probleme a arătat facilita
tea unor pseudo-soluții emise la un 
moment ‘dat, ca oprirea dezvoltării 
(așa-numita creștere „zero") sau a 
unei „mistici" ecologice care în nu
mele „naturii" punea între paranteze 
oricare alte probleme sociale. Parti- 
clpanții la dezbaterea din cartea 
menționată nu s-au asociat la ase
menea puncte de vedere extreme, 
unilaterale. Ca și mulți alți cercetă
tori, ei au neglijat însă însemnăta
tea cadrului social-economic, a orîn
duirii sociale pentru justa apreciere 
a problematicii ecologice. în fapt, 
această problematică nu înseamnă 
atît un proces la adresa dezvoltării 
în general, cit la adresa unur anume 
tip de dezvoltare, a dezvoltării ca- .. . .. _ ...... .,, .
pitaliste, caracterizată prin risipă, rent de orînduirea socială, de siste- 
prin goana nestăvilită după profit, 
prin desconsiderarea viitorului, a in
tereselor popoarelor șl țărilor care, 
datorită unor împrejurări istorice, au 
rămas în urmă față de țările puter
nic dezvoltate din punct de vedere 
economic. Reorganizarea socialistă a 
societății nu poate, desigur, să asi
gure automat rezolvarea problemelor 
complexe ale luptei pentru prezer
varea mediului natural, a resurselor 
de energie și materii prime. Dar posi
bilitățile de coordonare și concentrare 
a forțelor materiale și umane, de im-

• Lupta pentru Roma : VIITO
RUL — 15.30; 13.
• Animalul : COSMOS — 15:
17.30; 20.
• Cianura șl... picătura de ploaie: 
FLACARA — 15.45; 18; 20.15.
• Acțiunea „Arsenal" : PRO
GRESUL — 16: 18; ao.

teatre. 

blnare a intereselor generale cu cele 
individuale create de orînduirea so
cialistă fac însă din noua orin- 
duire un cadru favorabil pentru di
minuarea unor efecte negative ale 
progresului tehnic, pentru asigurarea 
unei dezvoltări continue, echilibrate.

O altă problemă constitutivă a cri
ticii ideii de dezvoltare conținute în 
lucrarea sus-menționată este cea a 
raportului dintre dezvoltarea tehnico- 
economică și om. Problema nu este 
cîtuși de puțin nouă în gîndirea oc
cidentală. Tehnica a fost adesea pre
zentată. încă de la începutul secolu
lui, ca un moloh care în dezvoltarea 
sa inexorabilă îngrădește sau înghite 
chiar umanitatea. Cohorte de profeți 
au întrevăzut standardizarea, roboti
zarea omului, odată cu perfectiona
rea mașinilor. Faptele pe care se în- 
temeiau asemenea analize pesimist-e 
ale perspectivei umanității s-au în
mulțit în condițiile capitalismului 
contemporan. Unul din autorii lucră
rii de care ne ocupăm, Pierre Masse, 
creionează de aceea un tablou sum-

•t. ■

bru al situației omului în aceste con
diții. Lipsa de satisfacție în muncă, 
fluxul copleșitor al informației, zgu
duirea mediului. familial, stressurile. 
ruina culturilor locale, regionale, et
nice sînt doar cîteva elemente care 
supun numeroase existențe la o ten
siune adesea insuportabilă. Aseme
nea fenomene sînt. fără îndoială, rea
le ; ele nu pot fi însă calificate doar 
drept consecințe ale dezvoltării in
dustriale, ci exprimă mai curind 
aspecte noi a ceea ce Marx denumea, 
încă la mijlocul secolului trecut. în
străinarea și însingurarea omului in 
societatea capitalistă.

O ultimă problemă bogat comenta
tă in lucrare și strîns legată de cea 
anterioară privește raportul dintre 
dezvoltare și un anume mod de gin- 
dire, o anume logică ce rezidă, după 
autorii respectivi. într-o „abstracție 
mutilantă" a diversității, a originali
tății popoarelor si persoanelor. într-o 
unilateralizare a realității reduse la 
aspectele ei economice șl tehnice, 
intr-o optică îngustă, cantjtativistă, 
în ultimă instanță in ideea că creș
terea nelimitată a producției, a for
țelor de producție ar fi, în fapt, 
scopul central al vieții umane. Și 
această problemă are fără îndoială 
temeiuri reale. Dar de aid nu se 
poate deduce că o astfel de evoluție 
și-ar avea izvorul în însuși procesul 
dezvoltării și cu atit mai puțin că ar 
fi proprie oricărei dezvoltări, indife- 
mul social-economic. O infirmare 
pregnantă a unei asemenea concluzii 
o constituie strategia partidului nos
tru, în centrul căreia se situează 
obiectivul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate. Caracte
ristica esențială a acestei strategii 
este — după cum se știe — tocmai 
considerarea construcției noii orân
duiri ca un proces atotcuprinzător 
care, pe temeiul dezvoltării forțelor 
de producție și relațiilor de produc
ție. vizează dezvoltarea tuturor aspec
telor vieții sociale, a democrației, cul

în mai ’78. deci cu aproa
pe șapte luni in urmă, la 
Varșovia, o echipă de artiști 
români — regizorul Jean 
Rînzescu, Cornel Trăilescu, 
Amatto Checiulescu. Ro
land Laub — lucrau, zi și 
noapte, cu ansamblul, cu 
soliștii de la Teatrul Mare, 
pentru premiera operei 
„Oedip" de George Enescu. 
„Fără îndoială — spunea 
atunci Zdzislaw Sliwinski, 
directorul teatrului — a- 
ceastă capodoperă enescia- 
nă va fi evenimentul sta
giunii — așa cum sperăm 
să fie «Conacul cu stafii» 
de Moniuszko o operă de 
suoces in repertoriul scenei 
lirice din București". Pen
tru că, in timp ce „Oedip" 
vedea lumina rampei la 
Wielki Teatr, aici, la 
București, începeau repe
tițiile cu una dintre cele 
mai populare lucrări li
rice poloneze, opera bufă 
„Conacul cu stafii" ; o 
operă simbol, pentru că 
aparține părintelui operei 
naționale — cum _ este 
numit adesea Stanislaw 
Moniuszko, in raport cu e- 
voluția teatrului liric polo
nez. o operă ce vorbește 
despre înflorirea acestui 
gen pe pămintul Polonie.’ 
și Chiar de istoria marelui 
teatru varșovian — Wielki
Teatr. O operă .cu care
Moniuszko. autorul celebrei 
„Halka", avea să facă
încă un pas spre afir
marea genului, in acea
perioadă romantică in care 
intrau în circuitul universal 
Adam Mickiewicz, Juliusz 
Slovacki sau Chopin. O 
operă-simbol, data pre
mierei, 1865, a coincis cu 
împlinirea a 100 de ani de 
la înființarea primului tea
tru public polonez.

Subiectul este simplu, o 
veche poveste populară, ro
mantică prin excelență, care 
prinde intr-un conflict tot 
atit de simplu momente din 
datina strămoșească : în
toarcerea de la luptă a oș
tenilor. primirea în casa pă
rintească. la care participă 

■ toată suflarea satului, cu 
piine. cu sare, cu zvon de 
bucurie, șezătorile fetelor, 
sărbătorile, obiceiurile din 
noaptea de Anul nou... Așa 
sînt primiți și cei doi 
frați Ștefan și Zbigniew, 
frați și de arme, care 
cu tot jurămintul că vor 
rămîne celibatari, iși vor 
uni viața, de bună voie, 

turii, conștiinței, formarea unui nou 
tip uman — aspecte care devin din 
ce în ce mai mult definitorii pentru 
fizionomia societății noastre.

După cum se vede, dezbaterile con
semnate in lucrare au meritul de a 
evidenția probleme actuale, adesea 
stringente ale vieții social-economice 
in epoca noastră. Ele contribuie, di
rect sau indirect, la critica modelului 
de dezvoltare propriu capitalismului 
contemporan, la destrămarea iluzii
lor după care un asemenea model ar 
constitui realizarea cea mai caracte
ristică a epocii noastre. Totodată 
însă, ridicind asemenea probleme, 
autorii cărții demonstrează neputința 
soluționării lor de pe pozițiile ideo
logice pe care se situează cei mai 
multi dintre ei. într-adevăr, bogăția 
de aspecte și argumente prin care 
ei demonstrează tarele dezvoltării de 
tip capitalist se află in evident con
trast cu sărăcia soluțiilor 
Ele se concentrează în 
deziderate pioase 
marea omului, a

propuse, 
jurul unor 

privind transfor- 
mentalitătii sale, 
greu de imaginat 
in absenta unor 
transformări so
ciale radicale. Ca
rența lor fun
damentală rezidă 
in desconsidera
rea manifestă a 
posibilităților de 
soluționare a pro
blemelor 
te prin 
formări 
tionare de ... 
cialist. în concep
ția celor mai 
multi participant! 
la dezbatere, so
cialismul este pri
vit fie ca tinzind 
spre un model de 
dezvoltare asemă
nător in esență 

fie exclusiv prin 
deformărilor și

ridica- 
trans- 

rcvolu- 
tin so-

urmă- 
unei aseme- 
slujba omu-

critica abso-

celui occidental, 
prisma greșelilor. ...  ..
neimnlinirilor constatate în diferite 
țări in care s-a afirmat noua orin- 
duire.

în fapt însă, socialismul pune pro
blema dezvoltării in adevărata ei lu
mină, nu ca un „mit", ci ca o nece
sitate imperioasă a înlăturării rezi
duurilor înapoierii, penuriei de bu
nuri. ca o condiție fundamentală a 
afirmării omului, a posibilităților sale 
de creație și realizare. înlăturind 
profitul ca motor fundamental al 
dezvoltării, socialismul creează toto
dată premisele unei dezvoltări de 
tip nou, ostilă risipei, unilateralită
ții, inechității, lipsei de perspectivă, 
întreaga politică a partidului nostru, 
valorificind virtuțile noului mod de 
organizare social-economică. 
rește tocmai realizarea 
nea dezvoltări, puse în 
lui.

în aceste împrejurări, 
lutizantă a ideii de dezvoltare, trans
formarea ei într-un mit depășit se 
situează, în cadrul confruntărilor 
ideologice proprii epocii noastre, 
printre acele tendințe care, în mod 
obiectiv, creează confuzii, dezorien
tează pe cei ce caută un drum nou 
în evoluția societății. Atacul împo
triva ideii de dezvoltare desconside
ră necesitățile stringente a zeci și 
zeci de popoare pentru care capita
lismul, colonialismul a Însemnat îna
poiere și stagnare și care-și pot fă
uri o viață liberă, independentă, nu
mai prlntr-o dezvoltare economică și 
tehnică rapidă. El desconsideră fap
tul că viciile dezvoltării de tip capi
talist nu pot fi extinse arbitrar asu
pra dezvoltării în general care în 
forme raționale, orientate științific, 
constituie o condiție esențială de 
existentă a societății, de afirmare a 
forței creatoare și măreției omului.

Constantin BORGEANU

cu frumoasele fiice ale Spă
tarului. Se face portretul 
tinărului luptător, se con
turează calitățile femeii po
loneze, sînt vizibile trimite
rile la evenimentele drama
tice ale perioadei respecti
ve; Se deapănă. în limbajul 
muzical de acum 12 dece
nii. în care strălucește cîn- 
tecul și dansul polonez —

Foltyn. propune o desfășu
rare alertă, pe cit permite 
libretul, fără momente sta
tice. în viziunea sa. și ulti
mul figurant este personaj, 
oppra Înseamnă viată, deci 
scena trebuie să prindă via
ță, să trepideze, să aibă 
ritm. Toarnă umor pe cit 
pasibil, in scenele cu tilc, 
lasă eroinele să, aducă gra-

PREMIERĂ LA OPERA ROMÂNĂ:

„Conacul cu stafii44
de Moniuszko

pagini de istorie, sen-, 
timentul patriotismului, le
gătura omului cu pămin
tul care i-a dat viață.

„Conacul cu stafii" este 
deci premiera ’79 a Operei 
Române. Un eveniment ce 
marchează o excelentă co
laborare intre artiștii polo
nezi și colectivul primei 
noastre scene lirice. S-a 
aflat la pupitrul or
chestrei cunoscutul dirijor 
Antoni Wicherek, reușind 
să marcheze îndeosebi mo
tivele populare ale dansu
rilor pitorești, să eviden
țieze fluenta limbajului 
simfonic propus de Mo
niuszko, inventivitatea me
lodică, în conturarea 
distinctă a personajelor. 
Regia, semnată de Maria

tie. dă vervă, chiar dacă 
uneori consideră că este 
nevoie să ingroașe por
tretele vechii povestiri 
care vrea să îngrozeas
că sufletele cu stafii și 
castele părăsite... Dar, 
ceea ce a fost determi
nant în crearea atmosferei, 
este cuvîntul scenografului, 
al pictorului Adam Kilian. 
Un decor inspirat parcă din 
goblenurile castelului Wa- 
wel : uriașe scoarțe , cu 
motive florale, cu lait-mo- 
tivul „cortului de război"; 
un cadru din care nu lip
sesc nici costumele secolu
lui XVII, brîiele străluci
toare. caftanele și săbiile 
ornamentale și impozantele 
mantii vînătorești. nici ver
dele aprins al fustei pe care

0 viată consacrată studierii
J

pasionate a Mării Negre
Ion Borcea. născut acum o sută de 

ani in comuna Buhociu din județul 
Bacău, a ajuns în plină maturitate 
științifică la începutul secolului nos
tru. Prin activitatea lui bogată a lă
sat atitea înfăptuiri de referință in 
domeniul biologiei românești, incit 
astăzi, la comemorarea centenarului, 
ne mândrim cu personalitatea lui. Fiu 
al Moldovei, după ce și-a terminat 
studiile la Iași, a plecat la Paris unde 
și-a susținut, in 1905. teza de docto
rat abordind un subiect dificil de 
anatomie comparată — sistemul uro
genital al Elasmobranhiilor. Reîntors 
la Iași a fost numit preparator, apoi 
asistent, docent și. in 1912, profesor 
de zoologie la Facultatea de științe, 
catedră pe care a condus-o pînă la 
sfirșitul vieții, în 1936.

Evoluționist convins. Ion Borcea a 
fost un adept al neolamarkismului, 
considerînd. că evoluția organismelor 
se datorează . in 
primul rind acțiu
nii factorilor de. 
mediu : admite 
de asemenea, 
principiile darwi- 
niste : după a- 
daptarea speciei 
la mediu, intervi
ne. selecția natu
rală care păstrează caracterele favo
rabile. în concepția sa. evoluția spe
ciilor are loc încet, dar si prin salturi 
bruște, precedate însă de o fază de 
acumulări cantitative.

Mi-1 amintesc din anul 1935, cînd 
m-a întrebat : „Nu ai vrea să lucrezi 
și la Agigea ?“, știind că făceam cer
cetări de biologie marină la Paris. 
„Nu uita că in Marea Neagră este o 
experiență naturală de adaptare de 
lungă durată la salinități variabile, 
experiență care nu se poate reprodu
ce în laborator. Poate o să descoperi 
mecanismele adaptării". Profesorul 
ținea mult să dezvolte această sta
țiune căreia i-a dat nu numai ființă, 
ci și ajutor material. Invitația, bine 
motivată științific, m-a determinat 
să lucrez la Agigea vară de vară.

Ion Borcea a fost un dascăl neîn
trecut. Cursurile sale clare, bazate pe 
0 vastă erudiție, erau audiate de 
mulți studenți din Iași. Aceeași eru
diție stă la baza operei sale științi
fice care cuprinde aproape 100 de lu
crări originale. Majoritatea se referă 
la biologia Mării Negre, foarte puțin 
cunoscută atunci, și pentru al cărei 
studiu a înființat în 1926, cu multe 
greutăți, inerente în timpul regimu
lui burghezojmoșieresc, „Stațiunea 
biologică marină" de la Agigea.

Cercetările începute aici de I. Bor
cea au oferit primele indicii certe 
asupra migrației cîrdurilor de hamsii, 
de stavrizi, de scrumbii albastre etc. 
Este primul om de știință din țara 
noastră care a făcut legătura cercetă
rilor de biologie cu pescuitul marin, 
dind indicații pescarilor asupra locu
lui șl datei cind să pescuiască, pe 
baza unor ample studii ale migrației 
peștilor. Aceste studii de însemnată 

100 de ani de la nașterea 
naturalistului Ion Borcea

Dans maghiar prezentat de ansamblul Casei de cultură din Satu Mare

o îmbracă o tinără fată de 
la țară. Și, cel de al patru
lea membru al echipei po
loneze : coregraful Witold 
Gruca, preocupat să su
gereze printr-o frintură de 
„Cracoviac", de „Kuja- 
wiak", de „Mazur" — fan
tezia dansului popular po
lonez... O excelentă echipă 
de artiști de la Teatrul 
Mare din Varșovia din care 
nu vom uita pe corepeti- 
toarea Eva Cwieczkowska,
— semnînd, alături de ar
tiștii noștri, premiera 
românească a acestei opere.

Djn echipa română, in 
primul rind Iulia Bu- 
ciuceanu — o Paharniceasă 
plină de duh, țesind din 
nuanțe de mister balada 
despre „Casa groazei". Emil 
Iurașcu — un Spătar im
punător, luminînd cu vocea 
sa de o remarcabilă frumu*  
sețe, catifelind parcă '.fra
zele. vorbele, sunetele — 
toate momentele muzicale 
la care participă. Urmează 
cele două fiice : Hanna — 
Elena Grigorescu. Jadwiga
— Iulia Marpozan. de ase
menea. excelente din punct 
de vedere muzical, un cuplu 
plin de grație și’ tempera
ment. al jocului actoricesc 
natural, al mobilității sce
nice. în rolul Zbigniew —- 
Gh. Crăsnaru, indiscutabil 
o prezență muzicală. in 
plus mai preocupat, decît 
in alte apariții, de gestul 
teatral. Alături de el, 
tenorul Florin Diaconescu
— căruia nu poți să nu-i 
admiri sensibilitatea frază
rii. inteligența cîntului. 
Marcel Angelescu — un 
reușit „Arlechino". un ac
tor înzestrat, omniprezent 
în toate situațiile. loan 
Hvorov — cu penetrantul 
său glas. Cristian Mihăi- 
lescu — ca întotdeauna 
creionîndu-și cu siguranță 
rolul. Nicoiae Urziceanu. 
Valeria Savu — colotînd 
cu bună știință replica.

Unsprezece portrete, 
unsprezece roluri alături 
de cor — și de astă dată 
corul Operei Române 
(maestru, Stelian Olariu) 
și-a demonstrat valoa
rea. alături de orchestra 
căreia trebuie să-i apre
ciem siguranța, omogenita
tea pe partide, pe ansam
blu. mult mai convingătoa
re ca la alte premiere.
Smaranda OȚEANU 

i
valoare științifică și practică iși păs
trează actualitatea, in cea mai mare 
parte, pină in zilele noastre.

La Stațiunea de la Agigea au venit 
din toată țara zoologi pentru a cerce
ta viața animalelor din Marea Nea
gră, botaniști pentru a studia vege
tația dunelor Dobrogei. și algele ma
rine. geografi și geologi care urmă
reau morfologia și trecutul istoric al 
uscatului dobrogean. Aid au lucrat, și 
mulți savanți străini. Se discutau re
zultatele cercetării, probleme actuale 
de biologie generală și marină în spe
cial. se țineau conferințe, se elabo
rau lucrări. De aici au plecat spre 
muzeele din țară și spre multe muzee 
străine material didactic și exponate 
din domeniul marin. Aici veneau vi
zitatorii litoralului, elevi pentru a cu
noaște modestul muzeu al Mării Ne
gre. primul muzeu marin din țară 

în care se puteau vedea animale vii 
in acvariu. Tot 
aici s-au ținut se
siuni științifice si 
s-au elaborat vo
lumele „Lucrările 
stațiunii de la 
Agigea" cu care 
se făcea schimb 
de publicații. în 
jurul cărților a- 

partlnînd naturalistului lorj Borcea 
s-au adunat treptat atîtea publi
cații de specialitate, de biologie
marină. îneît biblioteca stațiunii 
„Ion Borcea" este considerată as
tăzi cea mai mare din sud-estul 
Europei. Acest profil de centru de 
cercetare, de dezbatere a problemelor 
de biologie s-a păstrat Ia stațiune și 
după moartea întemeietorului ei. Pe 
aici au trecut și s-au format nume
roși biologi români, toți atrași de su
flul atmosferei de creație oare domi
nă spiritul cercetărilor. Consider că 
acesta este unul din cele mai însem
nate. merite ale marelui biolog român. 
Ion Borcea este cel care a pus ba
zele învățămintului și ale cercetării 
de biologie marină, dezvoltată ulte
rior de specialiști formați in această 
stațiune, domeniu în care tara noastră 
a dobindit realizări apreciate astăzi 
in întreaga lume.

Stațiunea de la Agigea constituie o 
unitate de temelie a biologiei româ
nești și a biologiei marine. De aceea 
consider că edilii care examinează 
problemele amenajării litoralului tre
buie să tină seama de necesitatea 
funcționării în continuare a acestei 
unități. Eforturile marelui naturalist 
român de a forma specialiști, de a ne 
afirma în domeniul biologiei marine, 
de a cerceta și valorifica resursele 
naturale ale țării in folosul bunăstării 
poporului, și-au găsit împlinirea abia 
în zilele noastre, prin organizarea 
judicioasă a cercetării, inclusiv a unui 
institut de cercetări marine la Con
stanța. prin legarea strinsă a științei 
de problemele practice ale construc
ției socialiste.

Acad. Eugen PORA
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PE-Al NOSTRU 
STEAG E SCRIS 

UNIRE
(Urmare din pag. I)

hotare depărtate / Și s-adună, 
se-mpreună / Ca două raze de lună". 
Iar cind Ciprian Porumbescu a 
spus : „Pe-al nostru steag e scris 
Unire", nu s-a gindit doar la Uni
rea Principatelor, deja înfăptuită, 
ci la Marea Unire ce avea să vină.

Unirea și independența au fost 
idealul poporului român, ideal pen
tru care nu puțini și-au jertfit 
viața. Răsfoim lucrările lui Flech- 
tenmacher, Wachman. Musicescu, 
Vorobchievici. Sint pagini însufle
țite de eroismul ostașilor români 
de la Grivița și Plevna, de la 
Smîrdan*  și Vidin, contribuind la 
întărirea sentimentului patriotic al 
tinerelor generații de atunci, senti
ment ce a stat la baza marii Uniri 
din 1918. O altă pleiadă de compo
zitori pregătește și acest moment. 
Ion Vidu cu al său „Peste deal", 
cu „Răsunetul Ardealului sau cel 
de la Crișana, / Unde bate vint 
peste Carpați / Și-mi aduce dor de 
frați" ; Ionel Brătlanu cu „Eroi au 
fost, eroi sînt încă / Și-or fi cit 
neamul românesc" ; Titus Cerne 
cu „Graiul neamului" ; Dimitrie 
Kiriac, cu „Cîntăm libertatea și nu
mele sfint / Al țării străvechi și-al 
acestui pămint", ca să nu citez de
cît doar cîteva din noianul de cîn- 
tece patriotice compuse în preajma 
primului război mondial. îndată 
după război s-au impus : „Sus ini
ma, române". al lui Nicoiae Oancea, 
„Voința neamului" al lui loan Cristu 
Danielescu, „Salutați oastea româ
nă" al lui Grigore Buică și multe 
altele, cîntece care glorificau actul 
marii uniri și pe ostașii ce au luptat 
pdntru ea.

Pagini de istorie a muzicii, pagini 
de istorie a neamului. Pagini docu
ment peste decenii, la fel de tinere, 
de vibrante, cu care întîmpinăm de 
fiecare dată marile noastre sărbă
tori. momente cruciale in istoria de 
lupte și jertfe a poporului, acea 
istorie care își vede astăzi, în so
cialism, desăvîrșirea chipului său 
luminos. Căci astăzi, mai mult ca 
oricind, în societatea socialistă pe 
care o făurește poporul român, 
„pe-al nostru steag e scris Unire".
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rFAPTUL
DIVERS I

I
Poștașul si...

9 9 9

Ecuatorul
Zai- 
Hir-

I
i

Factorul poștal Șerban 
nea, de la Oficiul P.T.T.R. ... 
șova, a tras linie și a făcut to
talul t în cei 27 de ani de cind 
străbate străzile orașului său cu 
tolba de poștaș în spate, pentru 
a aduce concetățenilor scri
sori, ziare, reviste, mandate poș
tale ș.a., a mers pe jos o distan
ță egală cu aproape de două ori 
înconjurul Pămintului pe la E- 
cuator. Iar dacă efectele poștale 
transportate in acest timp ar fi 
introduse într-o singură " ~ 
greutatea acesteia ar fi 
cu sarcina unui tren cu 
goane. Cu toate acestea.
torul ei pretinde că tolba' lui a 
cintărit cel mai greu exact în 
ziua cînd și-a făcut aceste soco
teli. Pentru că, în ziua aceea, 
colegii mai tineri, organizind o 
festivitate cu prilejul ieșirii lui 
la pensie, i-au umplut-o cu... 
flori.
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tolbă, 
egală 

14 va- 
purtă-
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Un 
frumos dar 
la început 
de an

I
I
I

Acum, la început de an, pen
tru micuții locuitori ai munici
piului Călărași, edilii orașului 
de. pe malul Borcei au amena
jat un parc zoologic, care se 
bucură de o mare afluență de 
vizitatori. Amplasat intr-un ca
dru natural deosebit, parcul dez
văluie copiilor cum arată „pe 
viu" cerbii, căprioarele, caprele 
negre, nurcile, iepurii, lupii, vul
pile, dinii Dingo și urșii, pre
cum și fazanii, păunii și alte 
păsări ce erau văzute doar in 
cartea de zoologie. Totul creează 
o atmosferă de basm pentru co
piii călărășenilor. Dar sînt bucu
roși și părinții : ei nu trebuie 
să mai dea explicații despre în
fățișarea lupului...
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! Unde arunci 
| undița?

I
I

Nicoiae Ifrim, Dumitru Steli
an și Petre Pricop se întorceau 
bucuroși de pe balta Oltineț — 
Constanța. Mergeau și socoteau ■ 
la apă nu au intrat, pentru că 
balta era înghețată. Pe copcă 
nu s-au dus pentru că gheața 
era... tun. In schimb, prinseseră 
pește, nu glumă. Le ieșise deci 
norocu-n drum. Dar nu au apu
cat să zică bine „pește", că in 
drum le-au apărut și agenții 
piscicoli. Aceștia, nici una, nici 
două, le-au ținut o lecție des
pre pescuitul rațional, amintin 
du-le că balta cu pricina este 
de fapt o crescătorie, iar ceea 
ce au făcut ei nu se 
pescuit, ci braconaj.

numește
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circu lă
ți rmă rit
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La volan 
interesul 
personal

Lucrătorii serviciului 
țle din Mehedinți au 
recent modul in care sint folo
site mijloacele de transport din 
dotarea unităților socialiste. 
Surprizele s-au ținut lanț. Din 
100 de autovehicule controlate, 
nici mal mult, nici mai puțin 
decît 61 erau folosite in interes 
personal. Adică : șoferii in cau
ză se aflau la piață după cum
părături, iși duceau rudele la 
serviciu, transportau la domici
liu diferite materiale... Șoferii 
plimbăreți pe banii stalului au 
primit ce li se cuvenea. Rămîne 
ca și conducerile unităților in 
care lucrează să-și deschidă... 
punga.
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În calea 
trenului

I
I

Intr-una din zile, înțelepciu
nea lui T. M., om de 60 de ani, 
a fost tulburată de aburii alco
olului. La trecerea peste o linie 
de cale ferată, care ducea spre 
Nimigea de Sus (Bistrlța-Nă- 
săud), și-a prins un picior între 
traverse. Fiul său, Iacob (de 22 
de ani), a încercat din răsputeri 
să-l scoată. Încercare zadarnică. 
Tocmai atunci venea un tren in 
plină viteză. Trenul avea cale 
liberă și numai... o singură cale.
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„Compen 
satie“ la 
o eroare

6.

I
I

Mircea S. (str. Simfoniei 
Satu Mare) a expediat prin poș
tă fiului său, student la Timi
șoara, un colet cu alimente (in 
ziua de 5 decembrie ’78, chitan
ța nr. 182348). Intrucit nici după 
10 zile coletul nu a ajuns la 
destinație, M.S. a reclamat ca
zul poștei. In răspunsul primit 
de la Timișoara i s-a adus ia 
cunoștință că, din greșeală, co
letul a ajuns la. oficiul poștal nr. 
1, și nu la oficiul poștal nr. 12 
Timișoara, cum scrie pe colet Și 
pe buletinul de expediție. Și, de 
necrezut, în loc să repare gre
șeala, drept „compensație", poș
ta timișoreană a reexpediat co
letul... expeditorului, la care a 
sosit în 8 ianuarie a.c. Intrucit 
alimentele din colet se depreci- 
aseră, expeditorul l-a... expediat 
la rindu-i la lada de 
Acum se caută autorul 
performanțe de „viteză 
lă“.

gunoi. 
acestei 
poșta-
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Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
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Adunare festivă cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii Cuba

Cu prilejul celei de a XX-a aniver
sări a Zilei eliberării Cubei, sărbă
toarea națională a Republicii Cuba, 
/ineri după-amiază, la Călărași, a 
ivut loc o adunare festivă.

Au luat parte Ion Tarachiu, prim- 
iepretar al Comitetului județean Ialo- 
nița al P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
ie stat, numeroși oameni ai muncii 
lin întreprinderi și instituții călă- 
rășene.

Au participat Humberto Castello, 
imbasadorul Republicii Cuba la 
București, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Vasile 
Martin, prim-secretar al Comitetului 
nunicipal de partid, primarul ora
șului.

Despre semnificația evenimentului 
miversat a vorbit Răducan Burcea, 
Drim-vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal. Vorbitorul a sub- 
iniat importanta istorică a victoriei 
•evoluției cubaneze și a cuceririi pu
terii de către forțele populare, mo- 
nente care au pregătit calea trecerii 
a făurirea pe pămintul latino-ameri- 
tan a primului stat socialist. Repu
blica Cuba. Vorbitorul a reliefat, de 
isemenea, relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală statornicite 
Intre Republica Socialistă România și 
Republica Cuba. El a subliniat rolul 
le însemnătate istorică pe care îl au 
intîlnirile și convorbirile fructuoase

dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Fidel Castro. în dezvoltarea legături
lor strînse dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din 
Cuba, între țările. și popoarele noas
tre.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Humberto Castello, care a evocaț mo
mentele importante ale lup.tei po
porului cubanez pentru dobindirea 
suveranității, pentru cucerirea inde
pendentei politice și economice, care 
au dus la triumful revoluției cuba
neze. și s-a referit pe larg la succe
sele obținute de țara sa în înfăptuirea 
sarcinilor jalonate de primul Con
gres al Partidului Comunist din 
Cuba. Vorbitorul a relevat raporturi
le de prietenie și colaborare existen
te între România și Cuba, care se 
dezvoltă în toate domeniile.

Ambasadorul cubanez a exprimat, 
In încheiere, mulțumiri pentru mesa
jul de felicitare transmis de secreta
rul general al Partidului ' Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
primului secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cuba, 
tovarășul Fidel. Castro, cu prilejul 
sărbătoririi Zilei eliberării Cubei.

După adunarea festivă, formații de 
amatori din municipiul Călărași au 
prezentat un program artistic.

Oaspeții au vizitat Combinatul de 
celuloză și hîrtie. precum și obiective 
sociale și edilitare din localitate.

(Agerpres)

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR
MUNCII UIN AGRICULTURĂ

(Urmare din pag. I)

;ru irigații, pe aplicarea cuceririlor 
științei. a tehnologiilor moderne de 
:ultivare a pămintului, pe executarea 
a timp și de calitate a lucrărilor 
igricole. Cu aceeași răspundere tre- 
>uie examinată activitatea din zoo- 
;ehnie, stabilindu-se măsuri bine 
țîndite și cuprinzătoare pentru reali
zarea efectivelor și a producțiilor 
rrevăzute. pentru buna îngrijire și 
IUrajare a animalelor, pentru spori- 
ea indicelui de natalitate, reducerea 
lierderilor prin mortalități și sacri- 
icărî de necesitate, pentru creșterea 
ubstanțială a producției de furaje, 
>entru livrarea ritmică a produselor 
uiimaliere la fondul de stat.
în stațiunile pentru mecanizarea 

igriculturii, adunările generale vor 
inaliza și stabili măsuri pentru creș- 
erea răspunderii secțiilor de meta
lizare și a mecanizatorilor în efec- 
uarea lucrărilor agricole la timpul 
iptim și de calitate, pentru realizarea 
i depășirea producțiilor prevăzute 
irin plan, pentru integrarea deplină 
i secțiilor de mecanizare în activita- 
ea cooperativelor agricole. în acest 
ontext, dezbaterile vor pune accen- 
ul pe pregătirea desfășurării în bune 
ondiții a campaniei agricole de pri- 
năvară. folosirea • eficientă a tuturor 
nijloacelor tehnice din dotare, eco- 
îomisirea carburanților, precum și pe 
larcinile ce le revin în domeniul irl- 
[atiilor.
Saltul la o nouă calitate în agricul- 

ură impune ca, prin prevederile din 
ilanurile de producție și financiare, 
irin măsurile tehnico-organizatorice 
:e vor fi adoptate de adunările ge- 
lerale, să se asigure în fiecare uni
ate o mai bună gospodărire a mij- 
oacelor materiale și financiare, re- 
lucerea cheltuielilor de producție, in 
pecial a celor materiale, acoperirea 
cheltuielilor din venituri proprii si 
■ealizarea de beneficii. Cu toată cla- 
■itatea trebuie să se înțeleagă’ — și 
iceasta trebuie să-și găsească un loc 
iparte în cadrul dezbaterilor — că 
iroducția netă este indicatorul de 
,ază hotăritor în toate unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, că de 
iporirea acesteia și a beneficiilor de- 
jind dezvoltarea fiecărei unități, 
resterea veniturilor, a bunăstării oa- 
nenilor muncii din agricultură.^

Cu atît mai mult se cer dezbătute 
iceste probleme in acele unități in 
■are. din cauza unor neajunsuri de 
latură organizatorică sau chiar a unor 
îreseli în aplicarea tehnologiilor de 
ucru. s-au obtinut producții sub ni
velul planificat, nu s-au livrat inte- 
tral cantitățile contractate la fondul 
le stat si. din aceste cauze, nu s-au 
■ealizat toate veniturile prevăzute. 
Edificatoare sînt. în acest sens, nea- 
unsurile care se mai mențin in unele 
«.-rrțe zootehnice sau in exploatarea 
mor Suprafețe amenajate pentru iri
gații. care, in ciuda unor condiții de 
iroductie foarte bune, dau rezultate 
«satisfăcătoare. Deficiente mari se 
nregistrează în unele unități chiar în 
nodul de organizare a producției si 
i muncii, ceea ce duce la încălcarea 
>rdinii si disciplinei, la efectuarea 
mor lucrări necorespunzătoare cali- 
ativ. cu consecințe negative asupra 
producției agricole. Pentru a se pune

capăt unor asemenea stări de lucruri, 
este absolut necesar ca participant!! 
la dezbateri să insiste asupra cauze
lor care generează aceste neajunsuri, 
să-i oblige ne cei ce se fac vinovați 
să-și analizeze autocritic activitatea 
în plenul adunării generale, pentru a 
se putea stabili cele mai indicate mă
suri de îmbunătățire a activității.

Experiența a dovedit că numai 
într-un asemenea climat de dezbateri 
pătrunse de exigentă si responsabili
tate din partea fiecăruia si a tuturor 
se pot trage învățămintele corespun
zătoare. că numai chibzuindu-se îm
preună. gospodărește rezervele si po
sibilitățile. pot fi adoptate în adună
rile generale planuri realiste și pro
grame de măsuri capabile să deter
mine un salt calitativ în activitatea 
unităților agricole ; numai în acest 
fel pot fi mobilizate toate forțele 
umane si mijloacele materiale pentru 
îndeplinirea si depășirea sarcinilor ce 
revin fiecărei unităti agricole. De 
fapt. în aceasta constă afirmarea pu
ternică a democratismului ce caracte
rizează viata satelor noastre, a prin
cipiilor autoconducerii si autogestiu- 
nii. Și, tocmai de aceea, organizațiile 
de partid, organele de conducere din 
fiecare unitate agricolă au datoria să 
organizeze temeinic si să orienteze în 
așa fel desfășurarea adunărilor. încit 
acestea să aibă un pronunțat si exi
gent caracter de lucru, iar fiecare 
participant la dezbateri să-și spună 
cuvîntul deschis. în spirit construc
tiv. asupra problemelor, esențiale ale 
activității unității, să facă propuneri 
gospodărești bine gîndite. menite să 
sporească contribuția si răspunderea 
personală si colectivă la creșterea 
producției agricole si a eficientei eco
nomice. Iar măsurile stabilite de adu
narea generală trebuie să înceapă să 
fie aplicate încă din aceste zile de 
iarnă, cînd la sate sînt multe de făcut 
pentru realizarea producției zooteh
nice si buna pregătire a recoltei din 
acest an.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii din agricultură constituie, 
totodată, prilejul cel mai nimerit 
pentru stabilirea sl adoptarea anga
jamentelor pe acest an. ca răspuns 
la chemările la întrecere adresate de 
unitățile fruntașe. Esențial este ca 
angajamentele de depășire a produc
țiilor vegetale si animale, a sarcini
lor de livrare la fondul de stat să 
fie conturate pe baza unei largi con
sultări a oamenilor muncii, in vede
rea evaluării cit mai realiste a re
zervelor de care dispune fiecare imi
tate agricolă pentru sporirea pro
ducției si a eficientei activității eco
nomice.

Pornind de la problemele deosebit 
de importante aflate pe ordinea de zi 
a adunărilor generale din unitățile 
agricole, este de datoria organelor șl 
organizațiilor de partid, a organelor 
agricole județene si consiliilor inter- 
cooperatiste să le asigure o desfășu
rare cit mai fructuoasă, astfel ca. 
pretutindeni, ele să prilejuiască an
gajarea fermă, afirmarea puternică 
a hotărîrii oamenilor muncii de ia 
sate de a face totul pentru a-, realiza 
si depăși sarcinile mari si complexe 
ce le revin în acest an decisiv al cin
cinalului. pentru a ridica agricultura 
noastră socialistă pe o treaptă cali
tativ superioară de dezvoltare.

Cronica zilei
La Ambasada Uniunii Sovietice din 

București a avut loc ■ vineri festivi
tatea înmînării diplomei de membru 
din străinătate al Academiei unio
nale de științe agricole „V.I. Lenin“ 
din Moscova acad. prof. Grigore 
Obrejanu, vicepreședinte al Acade
miei de științe agricole și silvice.

La festivitate au participat prof. 
Nicolae Giosan, președintele Acade
miei de științe agricole și silvice. 
Șerban Țițeica, vicepreședinte al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, academicieni, profesori, alți oa
meni de știință.

înmînînd diploma, B. I. Minakov, 
ministrul consilier al ambasadei 
Uniunii Sovietice, a relevat prodi
gioasa activitate științifică și peda
gogică a acad, prof. Grigore Obreja
nu, subliniind că intre oamenii de 
știință sovietici șf români s-au sta
tornicit și se dezvoltă relații de rod
nică colaborare, relații ce răspund 
întăririi prieteniei dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Mulțumind, acad. prof. Grigore 
Obrejanu a subliniat că titlul aca
demic acordat constituie un semn al 
aprecierii rezultatelor obținute de 
cercetarea științifică agricolă din

țara noastră și, totodată, o expresie 
a bunelor relații de prietenie și co
laborare dintre oamenii de știință 
din România și Uniunea Sovietică, 
dintre cele două popoare.

★
La Muzeul de istorie al Republicii 

Socialiste România s-a deschis vi
neri, sub egida Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, expoziția 
„Arta și cultura tracă pe pămînturile 
bulgare". Realizată cu ocazia primu
lui Congres internațional de tracolo- 
gie, expoziția cuprinde peste 2 000 de 
exponate — din lut, piatră sau me
tal. variate ca formă și destinație — 
aparținînd unei îndelungi perioade 
istorice.

La festivitatea de deschidere au 
rostit cuvîntări prof. dr. docent Radu 
Vulpe și prof. Peio Berbenliev, vice
președinte al Comitetului Culturii din 
R.P. Bulgaria. Vorbitorii au subli
niat valoarea remarcabilă a acestei 
expoziții si au relevat contribuția a- 
cestei manifestări la mai buna cu
noaștere reciprocă, la dezvoltarea re
lațiilor culturale româno-bulgare. la 
întărirea și adîncirea prieteniei din
tre cele două popoare, bazată pe o 
veche tradiție.

Au asistat Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, Nicolae Guină, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-bulgară. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, direc
tori de muzee, specialiști în arheo
logie și istoria artei, muzeografi, alți 
oameni de cultură, un numeros pu
blic.

Erau prezenți Petăr Danailov, am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

înainte de deschiderea expoziției, a 
avut loc o conferință de presă la 
care au luat cuvîntul și au răspuns 
la întrebări prof. Peio Berbenliev și 
arheologul Bogdan Sultanov, comisa
rul expoziției.

Cu același prilej, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București a oferit un 
cocteil.

★
Vineri după amiază a sosit în Ca

pitală Per Borgen. noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
gatului Norvegiei în Republica Socia
listă România.
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VOLEI: Azi, în cupele europene
După cum am mai anunțat, astăzi, 

la București și Iași, in cupele eu
ropene la volei se vor desfășura două 
meciuri. în Sala sporturilor de la Flo- 
reasca. într-o. ( partidă tur. contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
(mascylin. turul doi), echipa Steaua 
va întîlni valoroasa formație po
loneză A.Z.S. 1 Olsztyn. Jocul începe 
la ora 18,45 și va fi condus de ar
bitrii Tuncay și Tertemis din Turcia. 
La Iași, în „Cupa cupelor" (feminin),

de la ora 17,30, formația Penicilina 
va avea ca adversară echipa Zaon 
Zilinos din Atena. Meciul va fi ar
bitrat de Dermengiev și Guikov din 
Bulgaria.

Tot astăzi. în „Cupa campionilor 
europeni" pentru formațiile feminine, 
echipa bucureșteană Dinamo va juca 
la Berlin cu echipa locală Dynamo, 
iar la Cracovia, in „Cupa cupelor" la 
masculin. Dinamo București se va 
întrece cu formația locală Hutnik.

TENIS: Surpriză în „Turneul campionilor"
La „Madison Square Garden" din 

New York au continuat meciurile 
„Turneului campionilor" la tenis, 
concurs care reunește pe primii 8 
clasați în „Marele premiu F.I.L.T.", 
ediția 1978. Tînărul jucător american 
John McEnroe a reușit să-1 învingă 
cu 7—5, 3—0 (abandon) pe cunoscu
tul campion Jimmy Connors (S.U.A.). 
Accidentat, Jimmy Connors a fost 
nevoit să abandoneze. Este pentru 
prima oară cind John McEnroe ob
ține o victorie în fata lui Connors. 
Alte rezultate : grupa A : Ashe 
(S.U.A.) — Solomon (S.U.A.) 6—1,
6—4 ; Grupa B : Gottfried (S.U.A.) 
— Barazzutti (Italia) 7—6, 6—4 ;
Dibbs (S.U.A.) — Ramirez (Mexic) 
6—0, 6—1.

Turneul internațional feminin de 
tenis de la Oakland (California) a 
continuat cu desfășurarea partidelor 
din cadrul sferturilor de finală. Re
zultate tehnice : Dianne Fromholtz—

Virginia Ruzici 6—3. 4—6, 7—5 ; Ann 
Kiyomura—Rosie Casals 6—3, 6—4 ; 
Martina Navratilova—Yvonne Ver- 
mak 6—3,' 6—0 ; Chris Evert—Marita 
Redondo 7—5, 6—3.

în mai multe orașe europene au 
continuat meciurile campionatului 
continental de tenis pe teren acope
rit pentru „Cupa Saab". Rezultate : 
Cehoslovacia—Suedia 2—1 ; Dane
marca — Finlanda 2—1 ; Anglia — 
R.F, Germania 3—0 ; Franța—Austria 
3—0 ; Anglia—U.R.S.S. 0—3 ; Norve
gia—Elveția 2—1 ; grupa C : Polonia— 
Belgia 2—I (Nowicki—Stevaux 6—2, 
6—7, 6—4 ; Dobrowolskl—Boileau 6—2, 
6—7, 2—6 ; Nowicki, Dobrowolskl—
Boileau, Hombergen 6—4, 7—6). în 
această grupă, joi 18 ianuarie, la 
Bruxelles, echipa României va în- 
tîlni formația Belgiei. După cum se 
știe, în primul meci din grupă tenis- 
manii români au învins la Poznan cu 
3—0 echipa Poloniei.

Manifestări sportive 
de masă 

în Capitală
Organizatorii sportului de masă din 

sectoarele Bucureștiului au progra
mat numeroase concursuri la sfirșit 
de săptămînă. Spicuim din acest pro
gram citeva dintre întrecerile care 
vor avea loc duminică. 14 ianuarie : 
sectorul 1 — „Cupa de iarnă" la 
handbal — în sala Olimpia, de la ora
8.30 ; sectorul 2 — concursuri de pa
tinaj și săniuțe — în parcul Plum
buita de la ora 10 ; sectorul 3 — 
„Cupa Unirii", la tenis de masă — 
în sala întreprinderii de mecanică 
fină, de la ora 9 ; sectorul 4 — 
concurs de șah — în sala întreprin
derii Poli color, de la ora 15 ; sec
torul 5 — „Cupa Unirii" la săniuțe 
— în parcul Tineretului de la ora
9.30 ; sectorul 6 — concurs de pati
naj — în parcul Sălaj Vicina. de la 
ora 16 ; sectorul 7 — concursuri de 
patinaj și săniuțe — în parcul Mo- 
ghioroș, de la ora 10 ; sectorul 8 — 
„Cupa 16 Februarie" la tenis de 
masă — în sala întreprinderii de u- 
tilaje și piese de schimb Chitila, de 
Ia ora 16 ; „Cupa 16 Februarie" la 
popice — depoul B.C.. stația Triaj, 
de la ora 16,30.

Dintre manifestările organizate de 
comisiile municipale de specialitate 
semnalăm „Cupa Metalul" la cros, de 
la ora 9, în incinta complexului spor
tiv „23 August", și „Cupa de iarnă" 
la tir, de la ora 10, la poligonul Di
namo.

„TRANSGABONEZUL
O importantă arteră de comunicație 

pe continentul african
în Gabon și-a făcut apariția 

prima locomotivă pe magistrala de 
fier care va lega orașele-port de 
pe țărmul Atlanticului cu cele mai 
îndepărtate puncte din răsăritul 
țării. Zilele trecute, președintele El 
Hadj Omar Bongo a inaugurat în
tr-un cadru festiv primul tronson 
al „Transgabonezului". Este vorba 
de porțiunea Libreville—Owendcr— 
N’Djole (220 km). Ea a fost con
struită într-un răstimp de cinci 
ani, cu participarea unui grup. de 
14 întreprinderi străine. România, 
care dezvoltă relații de strînsă 
colaborare cu Gabonul, a- contribuit 
la realizarea acestui obiectiv atît 
prin acordarea de credite, cit și 
prin furnizarea de vagoane de cale 
ferată și pregătirea de cadre de 
specialiști.

Inaugurarea noii artere de comu
nicație constituie un moment de 
importanță deosebită în viața eco
nomică a Gabonului, „Transgabo
nezul" fiind cea mai mare construc
ție a actualului plan de dezvoltare 
1976—1980. Costul lucrării este esti
mat la 750 milioane dolari. Ea va 
fi terminată in 1982, cind calea fe
rată va atinge lungimea de 1 000 km, 
deschizind porți de acces spre prin
cipalele bogății naturale ale țării. 
Din cei 267 000 kmp, cit este su
prafața Gabonului, peste 80 la sută 
este acoperită de păduri ecuatoriale 
alcătuite din arbori de esențe pre
țioase. Subsolul este bogat in zăcă
minte de mangan (locul trei în pro
ducția mondială), fier, uraniu, pe
trol, aur și diamante. Valorificarea 
acestor bogății, începută după pro
clamarea independenței și intensi
ficată in ultimii ani, era in mare 
parte îngreunată din cauza lipsei 
mijloacelor de comunicație. Unele

zone erau practic izolate de portu
rile de pe coasta Atlanticului.

După realizarea tronsonului Li
breville—N’Djole, activitatea con
structorilor va continua pentru în
făptuirea celei de-a doua porțiuni, 
N’Djole—Boue, care va face legă
tura cu cele mai întinse regiuni 
forestiere ale țării. Din acest ultim 
punct, linia ferată se va bifurca; 
o ramură se va indrepta spre re
giunea Belinga-Mekambo, ale cărei 
rezerve de fier sînt apreciate la un 
miliard de tone, iar alta va porni 
spre sud, unde se găsesc imensele 
zăcăminte de mangan de la 
Moanda. „în 1982 — scrie revista 
-Jeune Afrique*  — Transgabonezul 
va lega țara de la un capăt la al
tul, conectînd regiunile din inte
riorul țării la economia națională".
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Unde duce abuzul de medicamente
„Abuzul de medicamente" constituie un fenomen deosebit de răspin- 

dit in țările Europei occidentale. în legătură cu aceasta, la cererea 
Comisiei Pieței comune s-a întocmit raportul intitulat „Consumul de 
produse farmaceutice", pe baza căruia revista „EUROFORUM" publică 
un amplu studiu in care subliniază necesitatea „controlării folosirii 
medicamentelor". •

vremea
mea va continua să se răcească. Cerul 
va fi mai mult noros. Precipitații mai 
ales sub formă de ninsoare. Vînt mo
derat, cu intensificări de scurtă du
rată, la începutul intervalului.

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 și 16 ianuarie. în țară : Vre- 
nea va continua să se răcească ușor. 
Herul va fi variabil, mai mult noros. 
«’or cădea precipitații, mai ales sub 
:ormă de ninsoare, mai frecvente in 
jumătatea de est a țării. Vîntul va 
■ufla moderat, cu intensificări în zona 
ie munte cu viteze de peste 100 km 
>e oră. spulberînd zăpada. Tempera- 
;urile minime vor fi cuprinse între 
ninus 12 și minus 2 grade, local mai 
loborîte. iar cele maxime între minus 
> și plus 4 grade. Dimineața și sea- 
a. ceată locală. în București : Vre

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 12 IANUARIE 1979

Extragerea I : 72 76 80 34 44 87 13 
42 35.

Extragerea a II-a : 70 38 54 86 19 
77 16 75 88.

Fond total de clștigurl : 1 346 550 
lei. din care 398 372 lei report la ca
tegoria I.

AIN
• La Varșovia a continuat turneul 

zonal de șah. în runda a IV-a (gru
pa I), marele maestru international 
Florin Gheorghiu l-a învins pe ceho
slovacul V. Jansa, în clasa
mentul acestei grupe pe primul loc 
se află Ribll (Ungaria) cu 3,5 punc
te, urmat de Gheorghiu și Rudalov 
(Bulgaria) cu cite 2,5 puncte. în gru
pa a II-a a turneului, Smejkal (Ceho
slovacia) a cîștigat la Mihai Ghindă 
(România). Partida Ghițescu (Româ
nia) — Kulikowski (Polonia) a fost 
întreruptă.
• Turneul de șah de la Hastings 

a continuat cu desfășurarea parti
delor din runda a 13-a. Vasiukov 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Mihai Șubă 
(România), iar Andersson (Suedia) 
a remizat cu Mestel (Anglia). Mihai 
Șubă a cîștigat partida întreruptă in 
runda a 12-a cu Hartston (Anglia).

în clasament, pe primul loc con

CÎTEVA RÎNDURI
tinuă să se afle Andersson cu 8,5 
puncte. Mihai Șubă totalizează 4,5 
puncte.

• Rezultate înregistrate în grupele 
sferturilor de finală ale competițiilor 
europene feminine de baschet : „Cupa 
campionilor europeni" : Steaua Roșie 
Belgrad — U.C. Clermont Ferrand 
77—69 ; Minior Pernik — Sparta Pra- 
ga 70—68 ; „Cupa Liliana Ronchetti": 
Slovan Bratislava — Ceramica Pag- 
nossin (Italia) 82—72 ; Orly (Franța) 
— B.C. Brno 63—94 ; Teksid Torino — 
Slavia Praga 96—64.

• în ziua a treia a competiției 
internaționale masculine de handbal 
pentru „Cupa Mării Baltice" au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
R.D. Germană — U.R.S.S. 20—19 
(8—12) ; Suedia — Danemarca (B) 
25—16 (15—9) ; R.F. Germania — Da
nemarca 13—13 (7—7) și Polonia — 
Islanda 22—20 (10—12).

• Ieri, în cadrul competiției femi
nine de handbal „Cupa României" 
echipa Confecția București a între
cut cu scorul de 20—7 formația Con
structorul Hunedoara. Alte rezultate: 
Rapid — Voința Odorhei 21—19 ; Mu
reșul Tg. Mureș — Știința Bacău 
15—18 ; Hidrotehnica Constanța — 
TEROM Iași 15—19.

• A luat sfirșit campionatul de 
fotbal al Argentinei. în dltima etapă 
echipa Independiente a învins cu 
scorul de 2—0 (1—0) formația River 
Plata. Jocul desfășurat la Buenos 
Aires, în prezența a peste 45 000 de 
spectatori, a scos în evidentă forma 
excepțională a jucătorului Ricardo 
Bochini, care a marcat cele două 
puncte în minutele 19 și respectiv 59. 
Este pentru a doua oară consecutiv 
cind echipa Independiente cucerește 
titlul de cea mai bună echipă de club 
din Argentina.

(Urmare din pag. I)
rile lor între 1968 și 1978, 
agricultura județului a be
neficiat de 2 100 milioane 
lei investiții, adică cu pes- 
te 1 400 milioane lei mai 
mult decît în întreaga pe
rioadă 1951—1965.

La Comișani o întilnesc 
pe Aurica Păduroiu. pre
ședinta cooperativei agri
cole de producție. O femeie 
in fruntea unui C.A.P. dim- 
bovițean nu este o rari
tate. în tot județul sînt 15 
femei președinți de coope
rative. 87 sint vicepre
ședinți. 107 șefi de ferme, 
11 ingineri șefi. 421 femei- 
deputate. Multe lucrează in 
bazinul agropomicol din 
Dragomirești — Voinesti — 
Malu cu Flori, unul din 
marii furnizori de fructe ai 
tării.

Comișenii. ale căror min- 
dre case se înșiruie de-a 
lungul șoselei pînă aproa
pe de porțile Tirgoviștei, 
sint. deopotrivă. oameni 
ai petrolului și oameni ai 
pămintului. Indiferent că
rei indeletniciri i se de
dică. ei nu se lasă mai 
prejos într-una. fată de 
cealaltă. N-au pregetat să 
aleagă în fruntea treburi
lor cooperatorilor o femeie; 
pe drept, căci femeile sint 
cele care duc greul coope
rativei. Din grija si hărni
cia lor cresc tăurasii din 
îngrăsătoria de vitei cam 
cu 600 de grame pe zi. pri
ceperea si abnegația lor în

muncă au făcut ca. într-un 
an. cooperativa să livreze 
pe contract, statului, 460 de 
tone de carne. Au 1 200 de 
bovine si cîteva sute de oi. 
De pe 590 de hectare de 
podzol, unde altădată nu 
creșteau decît măturică si 
pipirigul, au scos, prin 
„ajutarea" pămintului cu 
îngrăsămintele naturale

multă. specializare. cu 
un cuvînt. o nouă demni
tate a țăranului, o nouă 
demnitate de om al pămîn- 
tului. dar nu una doar asa. 
de pus pe hîrtie. ci însuși
tă. obținută, inoculată, dacă 
vreți. încă din prima tine
rețe. din scoală. Avem ne
voie de tineri, iar mîine 
vom avea incă si mai mul-

Culori noi 
in tabloul iernii
produse de ferma de vite. 
5 827 kg de griu la hectar.

Vorbesc cu Aurica Pă
duroiu despre coope
rativa comisenilor si 

despre Cei ce-i dau viață, 
oamenii pămintului. în 
1980, ponderea forței de 
muncă din agricultura ju
dețului se va reduce, prin 
creșterea mecanizării lucră
rilor agricole, la 27—29 la 
sută, iar în 1990, prin prac
ticarea unei agriculturi to
tal intensive, la numai 12 
la sută. „Trebuie să privim 
lucrurile în perspectivă, 
îmi spune Aurica Pădu
roiu. Vor fi brațe de mun
că mai puține, dar asta 
va cere știință șl tehnică 
mai multă, pricepere mai

tă. nevoie. La ei mă gin- 
desc cînd vă vorbesc de 
demnitatea de oameni ai 
pămintului. Multi dintre'ei. 
copii ai comunei, după ter
minarea liceului. văzin- 
du-se bacalaureati. vin 
să-mi ceară adeverințe că 
ceapeul n-are nevoie de ei. 
ca să se poată angaja in 
industrie. Dorința lor e fi
rească. vor calificări înai- 
te. îi cheamă platformele 
industriale, otelăriile. strun
gurile. fabricile de confecții, 
petrolul... Mîine. poimîine, 
însă, agricultura nu va fi 
decît tot o variantă a in
dustriei. Și satul va avea 
nevoie de tehnicieni tot 
mai multi, de oajneni cu 
înaltă calificare, de spe
cialist!. La asta ne gîndim

de ne acum. Sîntem de 
acord ca fiii si fiicele comi
senilor să se ducă la oraș, 
să se califice, să obțină 
cele mai inalte titluri si 
performanțe, cu condiția să 
nu uite de unde au plecat 
Pentru ca atunci cînd ne 
adunăm laolaltă cu „fiii co
munei" să n-avem înstrăi
nați. grijulii doar să calce 
cu fereală ca să nu-si pă
teze pantofii în glia satelor 
in care s-au născut, ci să 
vină la noi ca adevărați 
fii. si să pună umărul la 
propășirea comunei. Eu vi
sez la astfel de întoarceri, 
căci fiecare suflet născut 
si crescut aici ne aparține. 
Și ziua cînd. tocmai cu aju
torul lor. va trebui să ri
dicăm agricultura tării pe o 
nouă treaptă, bate la usă".

Privesc întinderile albe 
pe care aburesc mol
com grămezile de 

bălegar împrăștiate pe pă
mintul reavăn, spre a fi 
încorporate in brazda răs
turnată de tractoarele pri
măverii. E tihnă. E nesom
nul pămintului. E ceasul 
dezbaterilor, al planurilor 
de viitor, al împlinirii ură
rilor colindătorilor ce abia 
ne-au vestit semnele bune 
ale anului. Coșurile de pe 
casele comisenilor torc 
fuioare de fum. iarna pe 
uliță pare desprinsă din- 
tr-un vers de Coșbuc. Ne
somnul pămintului stă în 
veghea. în lucrarea oame
nilor asupra propriului lor 
viitor.

între 1966 și 1975 — scrie „Eurofo- 
rum" — consumul de produse farma
ceutice a crescut cu 65 la sută în 
Marea Britanie, cu 156 Ia sută — în 
Franța, cu 135 la sută — în Italia, 
cu 80 la sută — In Germania fede
rală, cu 69 la sută — în Olanda și cu 
41 la sută — în Danemarca. Pe lîngă 
faptul că aduce prejudicii bugetului 
cetățeanului, creșterea consumului de 
medicamente are grave repercusiuni 
asupra sănătății oamenilor. De aceea 
este firesc ca în toate țările autori
tățile publice să urmărească evoluția 
din acest domeniu cu cea mai mare 
atenție. Pînă acum, măsurile adop
tate in țările C.E.E. în vederea limi
tării consumului nu au dat rezulta
tele scontate.

Raportat la cheltuielile generale 
pentru sănătate, prețul medicamen
telor reprezintă cam o treime în Ita
lia, o pătrime în Franța și o cincime 
în alte țări. Față de venitul național, 
costul consumului de medicamente 
se ridică la aproape 2 la sută.

Măsurile adoptate de statele mem
bre ale C.E.E. în direcția reglemen
tării sectorului produselor farmaceu
tice aU în vedere două aspecte : exer
citarea unui control din punct de ve
dere al consecințelor abuzului de me
dicamente asupra sănătății oameni
lor : influențarea prețului și a volu
mului consumului pentru a se ajunge 
la reducerea cheltuielilor publice. E- 
xistă. de asemenea, preocuparea pen
tru efectuarea unui control asupra 
distribuirii medicamentelor, urmărin- 
du-se asigurarea unei folosiri adec
vate a produselor farmaceutice aflate 
pe piață. Totodată, sînt preconizate 
măsuri mai riguroase pentru, garan
tarea controlului calității. înaintea 
punerii medicamentelor în vînzare.

în acest context s-au luat măsuri 
de sancționare a medicilor care sis
tematic prescriu fie medicamente de 
care pacienții se pot dispensa, fie 
medicamente scumpe. De asemenea, 
se prevede o sporire a costului unor 
medicamente mai puțin ■ utile. în 
scopul descurajării abuzului, ca și 
instituirea unui amplu program de 
educație socială și sanitară, care să 
avertizeze populația asupra riscurilor 
consumului excesiv de produse far
maceutice.

Primejdiile la care este expus or
ganismul in cazul unor tratamente 
medicamentoase combinate cu con
sumarea de alcool sint relevate și în
tr-un articol apărut în revista ame
ricană „NEW YORK TIMES MAGA
ZINE".

Se spune — scrie ziarul, referin- 
du-se la o legendă din antichitate — 
că frumoasa Elena punea opiu in vi
nul pe care îl dădea apărătorilor 
Troiei din dorința de a le împrăștia 
tristețea. Astăzi tot mai mulți ame
ricani lsi prepară asemenea balsa
muri : alcool și tranchilizante, alcool 
și sedative, alcool și preparate exci
tante.

într-o țară în care 100 de milioane 
de oameni consumă cu regularitate 
băuturi alcoolice (10 milioane dintre 
aceștia sînt clasificați drept alcoolici), 
în care medicii prescriu anual circa 
100 milioane de rețete pentru admi
nistrarea așa-numitelor tranchili
zante ușoare, practica de a amesteca

„Nu cu linguri|a, ci cu căruciorul"...

Cum vede publicația „Euroforum" 
tendința spre consumul exagerat — 
și nejustificat — de medicamente

alcoolul cu medicamentele a dobîn- 
dit proporții fără precedent.

Potrivit datelor furnizate de Insti
tutul național de combatere a abu
zului de medicamente, în decurs de 
un an — din mai 1976 pină în apri
lie 1977 — la serviciile „salvării" au 
fost aduse 4 700 de persoane, victime 
ale consumului de alcool combinat 
cu administrarea de medicamente. 
2 500 dintre acestea au decedat.

Alcoolul, combinat cu medica
mente, are diferite reacții, uneori 
mortale! De exemplu, unele vinuri 
conțin o substanță denumită tira- 
min. Dacă în organism se află, de 
asemenea, anumite preparate medi
camentoase pentru combaterea hi
pertensiunii, persoana care consumă 
alcool iși poate provoca o criză car
diacă. Combinat cu aspirina, alcoolul 
declanșează uneori hemoragii la sto
mac și intestine, care au adesea un 
deznodămînt tragic. Orice persoană 
care consumă concomitent o băutură 
alcoolică și medicamente contra ră
celii se expune unei depresiuni ner
voase. In prezența alcoolului, prepa
ratele anticonvulsive sînt eliminate 
rapid din organism. Totodată, al
coolul diminuează eficiența unor 
medicamente împotriva diabetului, 
în anumite cazuri intervenind o 
creștere bruscă a acidității în sînge 
și, ca urmare a acesteia, se produce 
un șoc sau chiar moartea.

Alcoolul combinat cu unele medi
camente poate provoca sinergia, mul
tiplicarea de mai multe ori a efec
telor medicamentelor. Combinația 
clasică în această privință este al
coolul și somniferul luminai. Un con
ținut de 500—800 miligrame de al
cool la 100 mililitri de sînge poate 
provoca moartea ; același efect îl 
pot avea 10—29 miligrame de lumi
nai la 100 mililitri de sînge. Dar 
dacă se iau doze mult mai mici de 
alcool și luminai în același timp, ele 
vor acționa tot așa, producînd 
moartea.

Acum un sfert de veac, arăta un 
doctor american, cind mi-am început 
cariera, circa o treime din pacienții 
mei care sufereau de alcoolism 
amestecau din cînd în cînd băuturile 
tari cu calmante. Acum acest pro
cent este de 50 la sută.

• PROTEINĂ CU 
MULTIPLE UTILIZĂRI 
MEDICALE. Cercetătorul a- 
merican O. A. Battista de la 
„Research Services Corp", din 
Fort Worth (statul Texas) a 
obtinut. pe cale experimentală, 
un produs derivat dintr-o pro
teină animală, care poate avea 
multiple utilizări în medicină 
— de la confecționarea de lenti
le de contact și pină la crearea 
unor artere artificiale. Produsul, 
obtinut prin redimensionarea 
structurilor. moleculare ale unor 
proteine naturale, costă mult 
mai puțin decît polimerii obți
nuți pe cale sintetică și folosiți 
in aceleași scopuri. Lentilele de 
contact confecționate din noul 

produs sînt mult mai durabile. 
De asemenea, acest produs poa
te sluji la confecționarea de 
pansamente pentru arsuri și 

«alte răni grave, precum și la 
crearea unui șir de organe arti
ficiale.

® DIN MATERIALE 
SECUNDARE. Rezultate 
deosebite în domeniul reutiliză- 
ril materialelor secundare au 
fost obținute în R.D. Germană : 
în anul care a trecut au rein
trat în circuitul productiv peste 
350 000 tone fier vechi; la fa
bricarea hîrtiei. materia primă 
o constituie, în proporție de 43 la 
sută, maculatura, iar deșeurile 
textile asigură 10 la sută din 
materia primă a industriei tex

tile. De asemenea. 60—70 la sută 
din necesarul de ambalaje al® 
industriei alimentare provine 
din recuperarea de la populație 
a sticlelor și borcanelor.

• „FENOMENUL 
TUNGUS" - DUPĂ 70 
DE ANI. în cel de al 70-lea 
ah de la căderea „meteoritului 
tungus", pe urmele lui' a pornit 
o nouă expediție a Universită
ții din Tomsk formată din fizi
cieni, matematicieni, chimiști și 
microbiologi. în cel 70 de ani 
care au trecut de la producerea 
fenomenului s-au emis diverse 
ipoteze cu privire la originea 
lui. printre care și aceea că ar 
fi o „sondă extraterestră" eșua

tă în tundra siberiană. Noua ex
pediție a si trimis unor centre 
științifice din U.R.S.S probe de 
turbă, pămînt și plante găsite 
pe locul fenomenului. Se va lă
muri de această dată enigma 
pusă în fata oamenilor de știin
ță de către „fenomenul tun
gus" ?

• CAPODOPERĂ CI
NEMATOGRAFICĂ IN
TR-O NOUĂ VERSIU
NE. La 57 de ani de la 
premiera filmului „Nosferatu", 

considerat una din cele mai re
marcabile pelicule din istoria ci
nematografiei (și care a rulat 
recent și la cinemateca bucu
reșteană). regizorul vest-german 
Werner Herzog prezintă publi
cului o nouă versiune sub titlul 
„Nosferatu, fantoma nopții". 
Spre deosebire de prima ver
siune, aparținînd marelui regi
zor F. W. Murnau. în noua vi
ziune regizorală Nosferatu nu 
mai apare ca o întruchipare a 
spiritului malefic, ci ca victimă 
a unei fatalități Inexorabile, a- 
ceea de a fi nemuritor.

• ANTIDĂUNĂTOR 
ELECTRONIC. Șobolanii, ro
zătoare extrem de prolifice, 
purtătoare a numeroase boli și 
nesățioase devoratoare ale re
coltelor. s-au numărat dintot- 
deauna printre cei mai mari 
dușmani ai omului. Pentru com
baterea lor au fost imaginate și 
inventate nenumărate mijloace. 
Cea mai modernă pare a fi me
toda electronică, pusă la punct 
de o firmă din Hamburg (R.F.G.). 
Este vorba de un aparat care e- 
mite sunete foarte asemănătoare 
strigătului de alarmă și averti
zare al șobolanilor — punerea 
sa în funcțiune ducînd la dis
persarea în panică a rozătoare
lor.

• GARA, MONU
MENT AL CIVILIZAȚIEI 
INDUSTRIALE. Centrul 
Georges Pompidou, din capitala 
Franței, găzduiește în aceste zile 
o originală expoziție avînd ca 
temă un element arhitectonic 
specific epocii industriale : gara. 
Sub genericul „Timpul gărilor", 
expoziția cuprinde numeroase 
machete, fotografii, materiale 
audiovizuale, care, la un loc. 
reprezintă un omagiu sui-ge- 
neris adus acestui produs al ci
vilizației industriale. De-a lun
gul anilor, fantezia creatoare a 
arhitecților s-a exercitat din 
plin, după cum o dovedesc ma
chetele și imaginile unor gări, 
din diverse țări, sugerînd. prin 

forma lor. temple grecești, ca
tedrale gotice, palate babilonie- 
ne... Multe din aceste fantezii 
arhitectonice au fost înlocuite, 
între timp, cu gări funcționale, 
în fotografie : cum arăta, potri
vit unei gravuri din secolul 19, 
gara d’Orsay, una din cele mai 
celebre gări pariziene.
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Schimb de mesaje intre tovarășii
Nicolae Ceausescu si Leonid Hid Brejnev

Tovarășul Todor Jivkov a primit ORIENTUL MIJLOCIU

pe viceprim-ministrul guvernului român
în drum spre Republica Popu

lară Bulgaria, unde va efectua o vi
zită de prietenie, tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., însoțit de Konstan
tin Cernenko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
alte persoane oficiale sovietice, au 
străbătut, vineri noaptea, teritoriul 
Republicii Socialiste România.

în gara internațională Nicolina 
din Iași, unde trenul oficial a făcut 
o scurtă oprire, conducătorii de 
partid și de stat sovietici au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Iliescu, membru supleant

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., 
Constantin Oancea, adjunct al 
nistrului afacerilor externe.

A fost, de asemenea, prezent 
basadorul Uniunii Sovietice 
România, V. I. Drozdenko.

în numele tovarășului 
Ceaușescu, secretar general 
dului Comunist Român, 
tele Republicii Socialiste 
a fost transmis tovarășului L. 
Brejnev un cald mesaj de prietenie, 
însoțit de cele mai bune urări de 
sănătate.

La rîndțil său, tovarășul L. T. 
Brejnev a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri. un 
salut cordial și calde urări de noi 
succese poporului român în con
struirea socialismului.

mi-
am

in
Nicolae 

al Parti - 
președin- 
România, 

I.

SOFIA 12 (Agerpres). — La 12 Ia
nuarie, tovarășul Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a primit 
pe tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. au fost 
transmise tovarășului Todor Jivkov 
un salut prietenesc șl urări de noi 
succese în activitatea sa pusă în 
slujba prosperității poporului bulgar.

Mulțumind călduros. tovarășul 
Todor Jivkov a transmis, la rîndul

său. tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu urări de 
multă sănătate și fericire, precum și 
de noi realizări în opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

în cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția ambelor părți pen
tru aprofundarea relațiilor pe mul
tiple planuri dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, precum și dorința de 
a extinde în continuare colaborarea 
politică, economică, în toate dome
niile între cele două partide și țări, 
în folosul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

La primire au fost prezent! to
varășii Andrei Lukanov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, și Petre Duminică, 
ambasadorul român la Sofia.

Probleme social-economice 
în dezbaterea reuniunii de la Bruxelles

BRUXELLES 12 (Agerpres). — în 
încheierea celui de-al X-lea Congres 
al partidelor socialiste și social-demo- 
crate din țările Pieței 
Ia Bruxelles, vineri a 
apel către alegătorii 
legătură cu alegerile 
parlamentul comunitar, ce urmează 
să aibă loc tn iunie.

în document se relevă că actuala 
structură socială din țările Pieței 
comune este incapabilă să rezolve 
gravele probleme ale șomajului, ale 
prăpastlei crescînde dintre bogati si 
săraci, ale degradării si poluării me
diului înconjurător datorată lipsei 
oricărui control asupra producției și 
consumului.

Pe de altă parte, partidele partici
pante s-au angajat, să lupte pentru 
dreptul la muncă al tuturor. în
deosebi al tineretului, pentru un con-

comune, reunit 
fost adoptat un 
din C.E.E. în 
directe pentru

trol democratic asupra dezvoltării 
vieții economice și sociale. împotriva 
poluării mediului înconjurător. împo
triva discriminărilor de orice fel și 
îndeosebi fată de femei. Ele și-au 
proclamat, de asemenea, intenția de 
a lupta pentru promovarea păcii, 
securității si cooperării pe plan in
ternational.

în ceea ce privește controversata 
chestiune a viitoarelor competente 
ale parlamentului comunitar ales prin 
vot direct, partidele socialiste și so- 
cial-democrate au adoptat o poziție 
de compromis, sustinînd că acesta 
„va evolua în cadrul tratatelor exis
tente", dar lăsînd să se înțeleagă că 
numai „cu acordul clar și net al gu
vernelor și parlamentelor naționale" 
se pot lărgi împuternicirile institu
țiilor C.E.E.

SOFIA 12 (Agerpres). — Tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. a avut, la 11 ianuarie. Ia 
Sofia, convorbiri cu tovarășul Hristo 
Hristov. ministrul comerțului exterior 
al Republicii Populare Bulgaria.

Au fost discutate posibilitățile de 
extindere. în continuare, a schimbu
rilor comerciale și cooperării eco
nomice româno—bulgare, stabilindu-se 
măsuri concrete pentru buna desfă
șurare a relațiilor economice re
ciproce în acest an. cit 
amplificarea colaborării 
dintre cele două țări în

★
La 12 ianuarie, tovarășul Cornel 

Burtică a avut o întllnire de lucru cu 
tovarășul Andrei Lukanov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria.

în cadrul discuțiilor a fost analizat 
stadiul realizării obiectivelor de

si pentru 
economice 

perspectivă.

cooperare economică convenite între 
cele două țări cu ocazia fructuoaselor 
întîlniri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si to
varășul Todor Jivkov. prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Au fost convenite măsuri pentru 
accelerarea realizării acestor obiec
tive. Totodată au fost identificate noi 
domenii pentru aprofundarea coope
rării economice reciproce. în spiritul 
înțelegerilor la nivel înalt.

De asemenea, a fost efectuat un 
schimb de păreri privind unele pro
bleme ale vieții economice interna
ționale și participarea celor două țări 
la dezbaterile și tratativele interna
ționale cu caracter economic, comer
cial și financiar.

• Declarații in legătură cu perspectivele reluării negocieri 
lor de pace între Egipt și Israel • Comunicat comun 

franco-irakian
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Statele Unite, Egiptul și Israelul vor 
reglementa pe cale 
„punctele minore care 
semnarea tratatului de 
cele două țări", înainte de a fi orga
nizată o întîlnire ministerială care 
să abordeze principalele puncte de 
dezacord — a declarat. într-o confe
rință de presă, secretarul de stat al 
S.U.A.. Cyrus Vance. El a precizat 
că schimburile de vederi între cele 
două părți se vor desfășura la Cairo 
și Tel-Aviv. prin intermediul am
basadorilor americani.

„Egiptul și Israelul își afirmă do
rința de a relua negocierile de pace 
— a subliniat Vance — i 
discută cu părțile cel mai 
loc de a face aceasta".

★
TEL AVIV 12 (Agerpres). 

drul unei convorbiri cu o 
a Partidului Conservator 
primul ministru al Israelului. Mena- 
hem Begin, a afirmat că „negocierile 
de pace urmează să fie reluate in

diplomatică 
împiedică 

pace între

iar S.U.A. 
. bun mij-

— în ca- 
delegatie 
britanic.
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Agențiile de presă

transmit:

Plan de relansare economică 
elaborat de guvernul italian

ROMA 12 (Agerpres). — După două 
zile de dezbateri. Consiliul de Mi
niștri al Italiei a adoptat joi seara 
planul economic trienal pe perioada 
1979—1981, plan care are menirea să 
ducă la relansarea economică a tării. 
Ia reducerea inflației, precum si a 
șomajului prin crearea de noi locuri 
de muncă.

Potrivit prevederilor planului, rata 
anuală a inflației în . Italia ar urma

res- 
dez- 
pre-

Ample acțiuni revendicative

Guvernul nipon preconizează
un buget de austeritate
TOKIO 12 (Agerpres). — Guvernul 

japonez a aprobat proiectul de bu
get pe anul financiar 1979. care 
începe la l aprilie. Potrivit opiniilor 
oficiale, citate de agenția Kyodo, 
guvernul japonez a trebuit să elabo
reze un buget de austeritate care 
să permită realizarea a două obiec
tive economice — reconstrucția fis
cală și redresarea activității econo
mice prin impulsionarea cheltuieli
lor publice. în scopul reconstrucției 
financiare, cuantumul total al bu
getului a crescut cu numai aproxi
mativ 10 la sută — cel mai redus ni
vel din ultimii 14 ani — în compara
ție cu 20,3 la sută în ■ bugetul pe 
exercițiul financiar curent. Proiectul 
de 
de 
de 
în
namentale. în contrast cu 
actual, proiectul aprobat preconizea
ză menținerea cheltuielilor admi
nistrative la nivelul exercițiului fi
nanciar curent și reducerea drastică 
a cheltuielilor generale. Totuși, de
ficitul bugetar se va ridica * la 39.6 
la sută — cel mai înalt nivel postbe
lic — față de 36,9 la sută in bugetul 
actual.

să nu depășească. în perioada 
pectivă, 10 lâ sută. în vederea 
voltării regiunii Mezzogiorno. se 
conizează investiții în valoare de 
21 948 miliarde lire. în perioada 1979— 
1981, în Italia va fi extins sistemul 
de irigații cu încă 400 000 hectare.

Primul ministru. Giulio Andreotti, 
va remite săptămîna viitoare liderilor 
Senatului și Camerei Deputatilor 
planul guvernamental care urmează 
să fie aprobat de parlament. Agen
ția France Presse relevă că sindica
tele și partidele politice ale majori
tății. cu excepția Partidului Demo
crat Creștin, de guvernămînt. s-au 
declarat pînă în prezent rezervate 
fată de planul economic trienal. Sin
dicatele. ai căror lideri vor fi primiți 
săptămîna viitoare de Giulio An
dreotti. sînt interesate să 
modalitățile de finanțare a 
guvernamental.

în această perspectivă, la 
apreciază că dezbaterile parlamentare 
pe marginea planului guvernamental 
se vor desfășura intr-un climat politic 
încordat si că de votul asupra ola
nului economic va depinde stabilita
tea guvernului Andreotti.

in țări capitaliste

cunoască 
planului

Roma se

LONDRA — 
confruntată cu 
serioase crizQ

Marea Britanie este 
una dintre cele mai 

__ , socio-economice din 
ultimii ani. ca urmare a intensificării 
acțiunilor revendicative. Primul mi
nistru. James Callaghan, nu a reușit 
să convingă, în cursul convorbirilor 
pe care le-a avut joi seara, pe con
ducătorii sindicatelor șoferilor de 
autocamioane să înceteze greva, iar 
pe cei ai mecanicilor de locomotivă 
să contramandeze dispoziția de grevă 
anunțată pentru săptămîna viitoare. 
Sindicatele se mențin ferm în spri- 
iinul revendicărilor de punere in 
acord a salariilor cu nivelul de creș
tere a inflației, revendicări care de
pășesc limitele de 5 la sută fixate de 
guvern la majorarea salariilor. în ca
drul politicii sale antiinflationiste.

Au declarat, de asemenea, o grevă 
de 24 de ore. vineri, pilotii compa
niei ..British Airways", fiind sistate 
aproape în întregime cursele aeriene 
interne si externe ale acestei com
panii.

MADRID — în Spania s-au desfă
șurat. joi. ample acțiuni greviste ale

oamenilor muncii care revendică îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viată. Greve de proporții s-au 
desfășurat în sectorul căilor ferate si 
in industriile metalurgică si de con
strucții. Practic, scrie agenția France 
Presse. greva feroviarilor a avut un 
caracter national, paralizînd întreaga 
activitate a căilor ferate.

PITTSBURGH — Tn statele ameri
cane Pennsylvania. Ohio si Indiana 
continuă greva declanșată în urmă cu 
două luni de șoferii de pe camioa
nele apartinînd unor firme siderur
gice.

curînd", dar că „este nevoie de răb
dare pentru a permite ca procesul 
tratativelor să înainteze în vederea 
semnării 
Egiptul".

tratatului de pace cu

★
12 (Agerpres). — Vicepre- 
Irakului. Taha Mohieddin

PARIS 
ședințele 
Maaruf. a părăsit vineri Parisul, după 
o vizită oficială de trei zile. în cursul 
căreia a fost primit de președintele 
Valery Giscard d’Estaing, și a avut 
convorbiri cu primul ministru Ray
mond Barre.

In comunicatul comun franco-ira- 
kian se arată că Franța acordă o 
mare importantă unității lumii ara
be. pe care o consideră un factor po
zitiv pentru evoluția armonioasă a 
relațiilor internaționale. Ifi ceea ce 
privește Orientul Mijlociu, cele două 
părți au convenit că o „pace justă și 
durabilă postulează retragerea forțe
lor israeliene din teritoriile ocupate 
și recunoașterea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian".

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE SECURITATE
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a 
reunit, joi seara. în legătură cu ce
rerea guvernului Kampuchiei Demo
crate adresată la 3 ianuarie a.c. In 
cadrul ședinței a luat cuvîntul prin
țul Norodom Sianuk, șeful delegației 
guvernamentale a Kampuchiei De-

mocrate, care a solicitat consiliului să 
adopte o rezoluție prin care să se 
ceară Vietnamului să pună capăt in
tervenției sale în Kampuchia și să-și 
retrasă toate forțele armate de ne 
teritoriul acestei țări.

Dezbaterile Consiliului de Securi
tate continuă.

IRAN
..............- *

Precizări privind politica externă a noului guvern
TEHERAN 12 (Agerpres). — Noul 

ministru de externe iranian, Ahmad 
Mir-Fendereski, a declarat că „le
găturile de prietenie și cooperare în
tre Iran și țările occidentale se vor 
menține cu condiția ca aceste țări 
să sesizeze sensul profund al trans
formării ce se produce în prezent in 
Iran și să-1 aprecieze la justa sa va
loare" — informează agenția France 
Presse. „Situația este aceeași și in 
cazul S.U.A., țară prietenă de multă 
vreme cu care Iranul întreține rela
ții economice, culturale și politice" — 
a adăugat el.

în legătură cu politica noului gu
vern privind Orientul Mijlociu, mi-

nistrul de externe Iranian a arătat : 
„Politica iraniană va cunoaște o 
schimbare importantă și profundă în 
sensul prieteniei care ne leagă din- 
totdeauna cu țările arabe, deoarece 
noi sintem musulmani. Istoria a țe
sut legături indestructibile cu aceste 
țări. Dorim să dezvoltăm această 
prietenie cu țările arabe". Existenta 
la Teheran a misiunii israeliene — 
care are ca scop de a se ocupa nu
mai de interesele israelienilor — nu 
contrazice cu nimic voința noastră de 
a susține pînă la capăt pe palesti
nieni în lupta lor pentru redobîn- 
direa drepturilor lor legitime, a de
clarat ministrul de externe iranian.

Dezvoltarea industriei petroliere in Egipt
CAIRO 12 (Agerpres). — într-o de

clarație făcută presei, ministrul egip
tean al petrolului, Ahmed Ezzedin 
Helal, a arătat că, în prezent. Egip
tul produce peste o jumătate de mi
lion de barili de 
milioane tone pe 
dubleze producția 
Dacă pînă în 1973, 
era extras numai

petrol pe zi (24.5 
an) și speră să-și 
în următorii am. 
a spus el, petrolul 
din regiunea Gol-

fulul Suez, în prezent prospecțiunile 
petroliere s-au extins în Valea Nilu
lui, în zona Mării Roșii și a Mării 
Mediterane.

Din 1973, a adăugat Helal, Egiptul 
a semnat 53 de acorduri cu companii 
internaționale care intenționează să 
investească, în următorii opt ani, 
suma de 900 milioane dolari în pros
pecțiuni petroliere.
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Congresul național al a-
griculturîi și-a Început lucrării»
în capitala R.P.D. Coreene. Con
gresul va face un bilanț și o analiză 
a succeselor și experiențelor înregis
trate in producția agricolă în cursul 
anului precedent. De asemenea, con
gresul va elabora sarcinile care stau 
anul acesta in fata acestui sector al 
economiei.

întîlnire. Ll Sien-nl®n> 
premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, care se află într-o vizită in 
R.P. Mozambic, s-a întîlnit la Mapu
to cu Robert Mugabe, copreședinte 
al Frontului Patriotic Zimbabwe. în 
cursul intîlnirii, relatează agenția 
China Nouă, s-a discutat situația din 
sudul Africii în general și problem.' 
Zimbabwe în special.

Problema cipriota. Secreta- 
rul general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
și reprezentantul său special în Ci
pru „au avut consultări cu toate păr
țile interesate privind reluarea nego
cierilor intercomunitare pe o bază 
acceptabilă și substanțială. In cadrul 
misiunii lor de bune oficii", a decla
rat la O.N.U. un purtător de cuvînt 
al secretarului general al organiza
ției.

0 delegație parlamentara 
nord-americanâ, condusa d« 
congresmanul Jonathan Bingham, a 
făcut o vizită de două zile în Cuba. 
Delegația a fost primită de Fidel 
Castro, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, și a avut convor
biri cu reprezentanți ai ministerelor 
comerțului exterior, agriculturii șl 
justiției.

Frontul Patriotic Național, 
creat în Nicaragua, este compus din 
Mișcarea „Poporul Unit", gruparea 
„Los doce". Partidul Liberal Inde
pendent. Partidul Conservator. Sindi
catul ziariștilor. Centrala oamenilor 
muncii din Nicaragua, Frontul Mun
citoresc și Asociația națională a edu
catorilor.

La Alger s'au 'nche*a* lucră
rile Congresului de constituire a 
Uniunii Naționale a Tineretului Alge
rian (U.N.T.A.). Congresul a subliniat 
hotărîrea tineretului algerian de a 
apăra cuceririle revoluționare ale po
porului. de a participa la înfăptuirea 
reformei agrare și de a contribui la 
perfecționarea pregătirii tehnico-pro- 
fesionale a tinerei generații. Con
gresul a adoptat Programul U.N.T.A. 
și statutul organizației, a ales orga
nele conducătoare și a aprobat o de
clarație politică, care subliniază do
rința tineretului din Algeria de a fi 
continuată calea de orientare socialis
tă a tării.

buget totalizează 38.69 trilioane 
yeni (aproximativ 203,16 miliarde 
dolari), din care 16.8 trilioane veni 
împrumuturi si investiții guver- 

bugetul

In cadrul Anului in
ternational al copilu
lui, in Franța a fost 
organizată o conferin
ță specială a Uniunii 
internaționale a orga
nizațiilor familiaîe 
(U.I.O.F.), desfășurată 
sub auspiciile UNESCO. 
Participanta la reu
niune, in marea lor 
majoritate reprezen
tanți , ai unor țări in 
curs de dezvoltare, au 
subliniat efectele no
cive ale decalajelor e-

500 milioane copii subnutriți 
în întreaga lume

conomice asupra con
dițiilor de viată ale 
copiilor din statele 
subdezvoltate. A fost 
evidențiată necesitatea 
sporirii asistentei in
ternaționale in vede
rea soluționării difi
cultăților legate de o- 
crotirea copilului in 
țările dezavantajate 
din punct de vedere 
economic. în context, 
s-a amintit că. la sca
ră mondială. 500 MI
LIOANE COPII SÎNT

SUBNUTRITE Un ma
re număr de reprezen
tanți ai țărilor din lu
mea a treia au cerut 
ca programele de ocro
tire a copiilor să fie 
integrate in planurile 
de dezvoltare naționa
lă — cu sprijin larg 
din partea comunității 
internaționale — pen
tru a se remedia in 
mod eficace situațiile 
anormale de dezvol
tare a tinerei generații 
in țările sărace.
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La un oficiu de plasare din New York, șomeri în câutarea unei slujbe

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ PERU

Eliberarea a 30 I
spania : Demaraj in „anul electoral"

Din „anul Constituției", Spania a 
pășit în „anul electoral", scrie zia
rul „La Vanguardia" pe marginea 
hotărîrii premierului Adolfo Suarez 
de a dizolva Cortesurile și de a con
voca noi alegeri parlamentare la 
1 martie.

Scrutinul, a argumentat premierul, 
răspunde necesității de a „actualiza 
sprijinul poporului" și de a „degaja 
orizontul politic de perspectivele elec
torale". astfel ca viitorul guvern să 
poată elabora un program pe termen 
lung, să aibă stabilitate si eficacitate, 
în fond, hotărîrea premierului decurge 
din aprecierea sa potrivit căreia 
perioada de tranziție politică s-a în
cheiat și. ca atare, a devenit posibil 
să se guverneze „fără limitele ’ și 
condiționările" etapei respective. 
Dacă politica de consens stabilită 
prin acordurile de la Moncloa — în
cheiate în 1977 între guvern si parti
dele politice reprezentate în parla
ment — a fost necesară pentru a 
elabora textul Constituției si a face 
față crizei economice, acum, pentru 
a soluționa problemele actualității, 
guvernul are nevoie de o reînnoire 
la urne a legitimității, mai ales că. 
oricum, se deschidea o perioadă elec
torală. întrucît el se angajase să tină 
alegeri municipale (fixate pentru 3 
aprilie). în fine. Suarez a consacrat, 
implicit, suspendarea politicii de 
consens, declarînd că „este necesar 
ca fiecare Partid să ofere alterna
tiva sa la această răscruce de dru
muri".

Convocarea de alegeri legislative 
anticipate a suscitat reacții diferite 
în rîndurile forțelor politice. Parti
dul comunist apreciază că opțiunea 
ar reflecta „incanacitatea partide
lor majoritare (Uniunea Centrului 
Democratic. de guvernămînt. si 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol) de a alcătui un guvern de lar
gă concentrare democratică, de car? 
tara are nevoie si care ar putea fi 
format pornindu-se de la parlamen
tul actual". Comuniștii relevă, de

asemenea, că o nouă paranteză elec
torală va afecta activitatea econo
mică și, în genere, va întirzia și 
complica rezolvarea problemelor tă
rii, inclusiv sarcina adoptării de 
„legi complementare", menite să 
concretizeze prevederile Constituției, 
și definitivarea autonomiei regionale 
pentru Catalonia și Tara Bascilor.

în legătură cu acest ultim argu
ment, este de remarcat că presa 
spaniolă de diferite orientări se re
feră acum frecvent, cu îngrijorare, 
la faptul că examinarea statutului de 
autonomie al acestor două regiuni 
urmează a fi amînată pînă după ale
gerea viitoarelor cortesuri. Și, bi
neînțeles, adoptarea textelor exis
tente de către > aleșii de Ia 1 mar
tie va depinde de atmosfera politică 
în regiunile amintite — atmosferă nu 
prea senină, îndeosebi in Tara Basci
lor, așa cum o arată numeroasele acte 
de terorism ale organizației extre
miste E.T.A.

Cu toate că nu a încetat să recla
me o chemare la urne, întrucît son
dajele îi sugerau perspective de 
cîștigător. Partidul Socialist Munci
toresc Spaniol, ca și celelalte forțe 
de stingă, ar fi preferat însă ca or
dinea scrutinelor să fie inversată, 
fiindcă. afirmă reprezentanții 
P.S.M.S., municipalitățile actuale, ră
mase de pe vremea franchismului. 
ar putea fi utilizate de partidul 
aflat la putere pentru a înlesni vic
toria candidaților săi.

în ce privește partidul de dreap
ta Alianța Populară, acesta este fa
vorabil alegerilor, fiindcă speră să-și 
sporească cu ceva debila sa repre
zentare în parlament.

Cu aproape o lună înaintea deschi
derii campaniei electorale. apare 
incertă perspectiva de a asigura un 
cadru mai confortabil viitoarei 
echipe guvernamentale, ptnă acum 
sondajele estimînd ca aproximativ 
egale șansele U.C.D. si P.S.M.S. Or. 
în lipsa unei majorități absolute 
si deci a posibilității ca unul din

cele două partide pretendente să 
poată guverna singur, fără riscul 
unei moțiuni de' cenzură, in con
dițiile cînd atîtea probleme dificile 
își așteaptă solutionarea. obser
vatorii consideră că deținătorul ma
jorității relative va trebui oricum să 
„deschidă evantaiul politic" spre 
a-și asigura sprijinul parlamentar 
necesar. Pînă în prezent însă, at't 
U.C.D., cît și P.S.M.S. resping ca
tegoric ideea vreunei coaliții.

Deocamdată retine atenția că po
litica consensului între guvern și 
partidele reprezentate în parlament, 
care a orientat principalele transfor
mări economice și sociale ale tinerei 
democrații spaniole, a încetat efec
tiv odată cu stabilirea prin decret, 
alături de alte' obiective economico- 
financiare pe 1979, a creșterii sala
riilor cu 13 la sută, evaluîndu-se o 
probabilă rată a inflației de 12.5 Ia 
sută. Ministrul de resort a expli
cat că s-a recurs la acest mijloc de
oarece negocierile între guvern, sin
dicate și patronat au eșuat, P.O. din 
Spania consideră că decretul-lege 
„deschide perspective de conflict in 
lumea muncii", ceea ce, de altfel, a 
și început să se vadă odată cu de
clanșarea unei puternice mișcări gre
viste, cuprinzînd peste 300 000 de 
salariati din Industria metalurgică, 
din construcții și de la căile ferate. 
Greviștii protestează împotriva con
dițiilor de muncă și de viată pe care 
vrea să le impună patronatul.

Deși a mai rămas aproape o lună 
pînă la deschiderea oficială a cam
paniei. practic dezbaterile politice 
în jurul temelor dominante ale com
petiției au și început. Ele arată că. 
dincolo de pozițiile specifice ale 
unui partid sau altul, există o pre
ocupare generală în rîndurile majo
rității forțelor politice de a găsi căi 
și mijloace care să asigure consoli
darea procesului de democratizare din 
Spania.

V. OROS

rhodesia - Manevre 
ale rasiștilor sortite eșecului

Pe fundalul gravei crize in
terne și al izolării sale aproape 
totale pe plan extern, regimul ilegal 
din Rhodesia recurge acum la o nouă 
manevră menită. în concepția promo
torilor săi. să împiedice sau in cel 
mai bun caz să amine cu cîtiva ani 
accesul deplin al populației Zim
babwe majoritare la conducerea tre
burilor tării. Acesta este, de fapt, 
substratul noii „constituții", al cărei 
proiect a fost dat’ publicității zilele 
trecute de autoritățile rhodesiene.

Regimul de la Salisbury a recurs la 
această nouă manevră după ce. în 
prealabil, înregistrase uri eșec răsu
nător în realizarea așa-zisului „acord 
de reglementare internă". încheiat la 
începutul anului trecut între Smith și 
un grup de conducători africani dis
puși să colaboreze cu actualii gu
vernanți — acord pe care Frontul 
Patriotic Zimbabwe și opinia publică 
mondială l-au denunțat ca „o stra
tagemă menită să mențină la putere 
regimul minoritar rasist". Noua 
constituție urmărește, in fond, același 
scop. Ea impune. în mod arbitrar, un 
nou nume țării — „Zimbabwe- 
Rhodesia", păstrînd deci, partial, 
vechiul pume care evocă eooca 
cuceririi coloniale, vremurile de tristă 
amintire ale aventurierului Cecil 
Rhodes. Textul urmează să fie supus 
aprobării celor 80 000 de albi în ca
drul unui referendum ce va fi orga
nizat Ia 30 ianuarie. în cazul in care 
aceștia se vor declara de acord, la 
20 aprilie se vor desfășura alegeri 
generale, la care ar urma, chipurile, 
să participe si cei 6,8 milioane cetă
țeni de culoare.

Practic, „constituția" este astfel 
concepută încit să rezerve albilor 
posibilitatea menținerii controlului 
deplin asupra principalelor nîrghii ale 
puterii, inclusiv armata și poliția. 
Constituția urmărește protejarea uria

șelor domenii funciare ale albilor, 
stipulînd că pentru preluarea de că
tre stat a proprietăților particulare 
este nevoie de un ordin al tribuna
lului. Or. un asemenea ordin nu va 
putea fi emis întrucît justiția se va 
găsi — potrivit „constituției" — de 
asemenea, in mîna albilor.

Iată alte exemple concludente de 
felul în care „constituția" urmărește 
perpetuarea rînduielilor existente :

• Comandanții armatei sau ai 
forțelor aeriene pot fi numiți de că
tre o comisie alcătuită din ofițeri 
superiori ; toti aceștia sînt albi.
• Comisarii de politie trebuie să 

aibă, pentru a putea fi numiți, cîte 
cinci, ani de serviciu în calitate de 
adjuncti de comisari : or, toti ad- 
juncții de comisar sînt albi.
• Serviciile publice vor fi contro

late de o comisie formată din 3—5 
membri, aleși dintre inaltii funcțio
nari ; toți aceștia sînt albi.

Cu alte cuvinte, guvernanții în
cearcă nu numai să-și păstreze, dar 
chiar să-și consolideze instrumentele 
reprimării prin forță a poporului 
Zimbabwe, continuîndu-și politica 
rasistă, colonialistă. Dar nici de data 
aceasta nu aCr reușit să înșele pe ni
meni. Este semnificativ că unul din
tre membrii fondatori ai partidului 
lui Ian Smith — ministrul pentru 
afacerile interne. Rollo Hayman, și-a 
dat demisia, declarînd că un guvern 
rezultat din preconizatele alegeri nu 
va putea dobîndi recunoașterea in
ternațională si ridicarea sancțiunilor 
economice, și că un asemenea guvern 
va fi. pînă la urmă, răsturnat.

Atacul Frontului Patriotic Zim
babwe de la 2 ianuarie asupra car
tierului alb Borrowdale, din Salis
bury. a arătat că lupta de eliberare 
națională a luat un curs ireversibil.

N. PLOPEANU

de militanti comuniști I
LIMA 12 (Agerpres). — Politia 

peruană a pus în libertate pe cei 30 
militanti comuniști peruani arestați 
miercuri la sediul din Lima al P.C. 
Peruan. De asemenea, a fost retrasă 
supravegherea militară instituită 
asupra sediului. După cum s-a anun
țat. greva generală organizată la ce
rerea majorității organizațiilor sin
dicale și politice de stînga din Peru 
a fost suspendată, lupta urmînd a fi 
reluată „in condiții mai favorabile" 
— a precizat Confederația Oameni
lor Muncii din Peru.

Normalizarea situației 
în Jamaica

I
I1
I
!
I

KINGSTON 12 (Agerpres). — în- I 
tr-un comunicat dat publicității la I 
Kingston, Partidul oamenilor muncii 
din Jamaica a condamnat acțiunea | 
antiguvernamentală declanșată la 8 I 
ianuarie de Partidul Laburist și 1 
„Mișcarea Patriotică Națională", prin . 
care forțele de dreapta. conserva- I 
toare, au încercat să răstoarne gu- I 
vernul premierului Michael Manley. 
Arătînd că acțiunea forțelor reactio- I 
nare jamaicane ’ nu s-a bucurat de | 
sprijin popular, deși a fost declan
șată sub pretextul luptei împotriva . 
scumpirii vieții, comunicatul preci- I 
zează că ea a avut drept consecință * 
crearea unei stări de tensiune si vio- , 
lentă în tară. în cursul incidentelor | 
fiind ucise patru persoane. •

în prezent situația a revenit la nor- . 
mal în întreaga tară. Comunicatul I 
face apel la organizațiile politice dc 
stînga din Jamaica să-și unească ■ 
eforturile în lupta împotriva elemen- I 
telor reacționare și teroriste, pentru 
a se preîntîmpina repetarea unor si- ■ 
tuatii care pot duce la destabilizarea I 
economiei naționale si la apariția 
unor noi stări de tensiune politică ■ 
in țară.

CĂLDURI NEOBIȘNUITE 
IN AUSTRALIA

întt-o serie de state din Aus
tralia s-a instalat o căldură ne
obișnuit de puternică, care în
cepe să capete trăsături de cala
mitate naturală, tn statul New 
South Walles mercurul termo
metrelor a înregistrat plus 45 
grade Celsius la umbră. O sută 
de persoane au fost internate in 
spital cu insolafii grave. Recolta 
de legume este in mare parte 
compromisă. în parcul național 
din acest stat au secat sursele 
de apă și se înregistrează o 
mare mortalitate in rîndurile a- 
nimalelor și păsărilor. în pă
durile de la granița dintre sta
tele Victoria și New South 
Walles au izbucnit incendii care 
au distrus vegetația pe 15 000 
hectare.

Negocieri greco-turce.
Viena a avut loc vineri a patra șe
dință din cadrul celei de-a treia run
de a negocierilor greco-turcești con
sacrate reglementării statutului juri
dic al platoului continental al Mării 
Egee. întrevederile se desfășoară al
ternativ in sediile ambasadelor Gre
ciei și Turciei din capitala austriacă.

Postul de radio Teheran 
a anunțat că manifestațiile care au 
avut loc joi în orașul iranian Shiraz 
s-au soldat cu 6 morti și 12 răniți — 
informează agențiile France Presse 
și Reuter.

Franța și Mexicul au ,n- 
cheiat un acord pe o perioadă de zece 
ani. reînnoibil la fiecare trei ani. pri
vind creșterea schimburilor lor de 
produse petroliere, precum și de bu
nuri și servicii industriale. Mexicul 
va exporta in Franța, incepînd cu 
1980, o cantitate de 5 milioane tone 
titei anual.

„Cosmos 1 070".In Unlune“ 
Sovietică a fost lansat satelitul „Cos
mos 1 070“ destinat continuării cer
cetărilor in spațiul cosmic. Aparatele 
ce echipează satelitul funcționează 
normal.

Intervenție chirurgicală. 
Suferind de calculi biliari, John 
Wayne a fost internat în clinica Uni
versității din Los Angeles — Califor
nia, pentru a fi operat. Celebrul in
terpret al filmelor western, acum in 
vîrstă de 71 de ani. a mai fost supus 
în aprilie 1978 unei intervenții chirur
gicale pe cord deschis.

Satelitul „Heao-1",dotat cu 
aparatură pentru studierea surselor 
de raze X din Cosmos, și-a încheiat 
misiunea după epuizarea rezervelor 
sale de combustibil. Lansat in 1977, 
satelitul trebuia să aibă initial o via
tă de șase luni, dar după trecerea 
acestei perioade a continuat să trans
mită informații pînă săptămîna tre
cută. El urmează a se dezintegra în 
'păturile dense ale atmosferei în luna 
martie.

Atentat terorist. v,nert 
mineața. la Madrid, Bienvenido Ro
mero Montejo. polițist municipal, a 
fost împușcat mortal de doi teroriști 
care au dispărut; De la începutul a- 
nului, opt persoane au fost ucise in 
Spania. Guvernul spaniol, întrunit joi 
sub președinția premierului Adolfo 
Suarez, a adoptat „măsuri comple
mentare" la planul antiterorist in 
vigoare.
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