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Ambasadorul Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

Ambasadorul Republicii Populare Bangladesh

parte Dumitru 
Comitetului Po-
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și se 
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reprezintă un an esen- 
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ritmurile

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu- 
nisț Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
dimineața, pe Georges Bortoli, co

in atenție nece-

mentator de politică externă, trimis 
special al Televiziunii franceze — 
„Antenne 2“.

La primire a luat 
Popescu, membru al

independentei și neameste- 
în treburile interne, a drep- 
fiecărui partid de a-și ela- 
de sine stătător strategia

tovarășului Nicolae 
un salut prietenesc și cele 
urări din partea șefului

popoare reclamă lichidarea

neamestecului in tre- 
renunțării la forță și 
cu forța.
că asigurarea unei

Ceaușescu 
•tidului Comu- 
marți delegația 

1 — Comuniștii

perseverentă a energiei

litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru Televiziunea franceză.

„Antenne 2“
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Anul 1979 
tiaț al bătăliei pentru 
actualului cincinal. Prin 
înălte de creștere a producției, tara 
noastră se înscrie și în acest an în
tre țările lumii cu economia cea mai 
dinamică — trăsătură care se împle
tește cu asigurarea unei calități noi, 
superioare, a unei eficiente cit mai 
înalte în întreaga operă de construc
ție socialistă.

Referindu-se în repetate rinduri la 
direcțiile de acțiune in vederea ridi
cării eficientei activității economico- 
sociale. secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
readus stăruitor 
sitatea 
drastice 
sumurilor de com
bustibili și e- 
nergie. Dacă uti
lizarea cu maxi
mum de spirit 
gospodăresc a re
surselor energeti
ce, economisirea 
pe orice cale a e- 
nergiei și 
bustibilului 
transformat 
transformă 
preocupări 
jore ale colecti
velor de oameni 
ai muncii din in
dustrie și agri
cultură. de pe 
șantiere, din transporturi, din cele
lalte ramuri, într-o grijă cetățeneas
că de prim ordin, cu atit mai mult se 
impune să susținem această ofensivă 
de acum incolo. în condițiile progra
mului de dezvoltare mai accelerată a 
tării, spre binele economiei națio
nale. al nostru, al tuturor.

Pentru creșterea mai ac
celerată a eficienței întregii 
activități economice. Infăptui- 
rea întocmai a planului de dezvol
tare economico-socială pe acest an, 
cu eficientă ridicată, asigurarea in
dicilor superiori de calitate prevăzuti 
iau în considerație din capul locului 
consumuri materiale și energetice mai 
scăzute, în strinsă concordanță cu 
nivelul de tehnicitate existent in mo
mentul de fată, cu experiența dobîn- 
dită de muncitorii, tehnicienii și 
specialiștii noștri la cota anului 1979. 
Așadar, de măsura în care vor fi res
pectate normele de consum de ener
gie și combustibili stabilite prin pla
nul de stat depinde nemijlocit creș-

ferea mai accelerată a eficienței eco
nomice. mărirea venitului national 
și. pe această cale, îmbunătățirea 
permanentă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului.

® Ne impunem să realizăm canti
tăți sporite de produse cu consumuri 
de combustibili și energie mai cobo- 
rîte pornind de la realitatea faptului 
că tezaurul energetic național, atit 
cit este, poate fi și trebuie gospodă
rit de la un an la altul cu mai mare 
pricepere, drămuit cu maximă zgîr- 
cenie, dirijat doar acolo unde trebuie 
și numai în cantitățile absolut nece
sare.

® Ne dorim să ajungem cit mal

Tehnologii noi 
în industria chimică
Din tehnologiile noi aplicate 

anul trecut in industria noastră 
chimică, circa 95 la sută 
elaborate pe baza studiilor 
cercetărilor efectuate de 
cialiștii români din acest dome
niu. care și-au propus, in acest 
cincinal, asigurarea a circa 86 la 
sută din tehnologiile necesare 
programului de investiții pe în
treaga ramură. Principalele di
recții ale creației tehnico-științi- 
fice — crearea de noi materiale, 
de mare valoare economică, re
ducerea substanțială a importu
rilor de produse chimice, valori
ficarea superioară a materiilor 
prime, sporirea eficientei econo
mice. obținerea unor însemnate 
disponibilități pentru diversifi
carea exporturilor — și-au găsit 
împlinirea și în metodele teh
nologice adoptate în cursul a- 
nului trecut în unitățile pro
ductive. (Agerpres)

Economisirea energiei și combustibilului 
este cu atit mai arzătoare, cu cit criza mon
dială de materii prime și energie pune în fața 
tuturor țărilor lumii, inclusiv a României, difi
cultăți din ce în ce mai mari, cărora nu le putem 
face față decît printr-un înalt și perseverent 
efort de raționalizare a consumurilor, de valori
ficare judicioasă a resurselor.
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degrabă în rîndul țărilor dezvoltate 
din punct de vedere economic. în 
mod firesc, acest mobilizator obiec
tiv trebuie să determine cultivarea 
unui spirit de exigență exemplară, 
inclusiv în ceea ce privește consu
murile energetice. Comparabili din 
punct de vedere al posibilităților, se 
cuvine să devenim comparabili si 
sub aspectul rezultatelor. Că avem 
încă destule de făcut în această di
recție ne-o dovedesc diferențele pe 
care le mai consemnăm la capitolul 
cantității de energie sau combustibil 
necesare pentru diferite produse și 
procese, îndeosebi în cazul celor e- 
nergo-intensive.
• Anul acesta, prețurile pe piața 

mondială a petrolului vor crește sub
stanțial : cu 15 la sută. Ca tară im
portatoare, România se vede pusă în 
situația de a-și impune restricții, de 
a adopta măsuri severe de reducere 
a consumurilor de orice fel.

Măsuri eficiente de redu
cere a consumurilor ener-

ggJÎCg l-n lună a anului
trecut. în pavilionul central al Com
plexului expozitional din Piața Scân
teii au fost prezentate secretarului 
general al partidului programe com
plexe care vizează diminuarea în 
acest an a consumurilor energetice, 
soluții aplicabile în cele mai diverse 
compartimente ale activității econo
mice. Socotim util să recapitulăm 
unele din aceste măsuri pe care eco
nomia națională contează . în redu
cerea substanțială a consumurilor de 
energie și combustibili.

Curba economisirii energiei elec
trice și combustibilului începe 

producător, 
mii care 
conferi „puteri 
superioare ener
giei, combustibi
lului sînt cei care 
veghează „actul 
de naștere" al e- 
nergiei electrice 
și termice : prin 
reducerea consu
murilor tehnolo
gice din centrale
le producătoare, 
îmbunătățirea ran
damentelor de ar
dere a cazanelor, 
prin recuperarea 
căldurii de Ia 
turbinele de ter- 
moficare. De ase- 

de mare însemnă- 
energeticienilor în

menea, o sarcină 
tate în activitatea 
acest an o reprezintă diminuarea 
consumurilor tehnologice, in rețelele 
de transport a energiei. situarea a- 
eestora. cit mai curind posibil, sub 
limita de 5 la sută, considerată ac
ceptabilă în țările dezvoltate indus
trial.

Studiile efectuate au pus In 
evidență rezerve care fac posi
bilă reducerea consumurilor pro
prii în acest an, fată de 1978, cu 
150 milioane kWh la energie c- 
lectrică și cu 140 000 tone com
bustibil convențional.

înfăptuirea acestor obiective presu
pune sporirea exigenței față de orice 
abatere de la disciplină, măsuri efi
ciente în direcția îmbunătățirii pre
gătirii cadrelor. Trebuie asigurată în 
fiecare clipă respectarea riguroasă a 
normativelor și instrucțiunilor privind 
exploatarea tuturor instalațiilor din 
sistemul energetic national.

Economisirea drastică a energiei și
(Continuare în pag. a III-a)

Constructori și montori pe șantierul 
Combinatului dș utilai greu din lași 
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Casa cârtii
„Ai carte, ai parte" — glăsuiește un vechi proverb 

românesc, iar in zicerea aceasta atit de plină de tîlc 
se ascund deopotrivă cinstirea slovei scrise, a cunoaș
terii, dar mai ales împlinirea omului prin însușirea 
tezaurului de înțelepciune concentrat in carte. Pe bu
levardul ștefan cel Mare, cea mai mîridră arteră a 
Iașilor, care taie calea domnească de la picioarele 
statuii lui Alexandru Ioan Cuza din Piața Unirii pină 
la Palatul Culturii, s-a deschis recent Casa cărții, ade
vărat templu al slovei tipărite, lăcaș de cultură de im
punătoare proporții unde, pe trei niveluri și pe o su
prafață de 2 700 metri pătrați, se etalează neprețuita 
comoară a cărții aflate in perpetuă înnoire. 5 000 de
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titluri, de la abecedar la tratatele de filozofie și de 
la cartea cu povești la impunătoarele opusuri știin
țifice, o adevărată împărăție a produselor tiparului in 
toate limbile de mare circulație, o sută de mii de vo
lume de carte românească ieșită de sub tiparnițele tu
turor editurilor noastre care, la parterul clădirii, iși 
prezintă cititorilor ultimele lor apariții.

Dacă lăcașul acesta ar fi numai o expoziție de 
carte poate că nu și-ar cuceri decit respectabilitatea 
sobră și austeră a alcătuirilor omagiale, cu iz muzeistic. 
Dar, înainte de toate, Casa cărții din capitala Moldo
vei este o librărie, literalmente asaltată de cumpără
tori, de studenți, de iubitori de slovă tipărită. Zeci de 
standuri, un anticariat, un birou de documentare, con
sultații și comenzi, un oficiu de expediere a volume
lor solicitate prin poștă, tot ceea ce poate mijloci mai 
ușor contactul dintre cititor și opera preferată, intr-un 
sistem de desfacere bazat pe autoservire, pe accesul 
direct, pe răgazul respectat pentru selecție și meditație.

George Călinescu spunea cindva că apariția oricărei 
cărți de valoare trebuie salutată ca o sărbătoare, cu 
drapele înălțate pe turnuri. Ar însemna să nu mai 
coborîm niciodată steagurile și turnurile să nu se mai 
vadă sub drapele Cartea, cartea bună, cartea de va
loare, cartea menită să-i facă omului partea este in 
țara noastră la ea acasă. Și întreaga țară poate fi ase
muită cu o vastă și ospitalieră „casă a cărții", des
chisă formării multilaterale a personalității umane în 
lumina înaltă a culturii socialiste.
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Ioan GRIGORESCU

din Suedia, formată din tovarășii 
Lars Werner, președintele partidului, 
și Bo Hammar, membru al Comitetu
lui Executiv al partidului, care face 
o vizită de prietenie în tara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

La primire au luat parte tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Mușat, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Larș 
Werner au exprimat satisfacția față 
de bunele relații de prietenie, soli
daritate și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul de 
Stingă — Comuniștii din Suedia, pre
cum și dorința celor două partide de 
a dezvolta aceste relații, solidaritatea 
lor în lupta pentru cauza progresului 
social, a socialismului, a destinderii 
și păcii în lume. A fost manifestată 
hotărîrea celor două partide de a ac
ționa pentru întărirea prieteniei și 
colaborării dintre popoarele 
și suedez, pentru dezvoltarea 
tiilor pe multiple planuri 
România și Suedia, în interesul celor 
două țări și popoare.

în timpul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă cu privire 
la activitatea și preocupările celor 
două partide și a avut loc un schimb 
de vederi asupra unor probleme in-

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază, pe 
ambasadorul Jamahiriei Arabe Libie
ne Populare Socialiste în țara noas
tră. Aziz Omar Shennib, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a

Marti, 16 ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe ambasadorul Republicii Populare 
Bangladesh în tara noastră. A. W. 
Shams-ul Alam, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a în-
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ternationale actuale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

De ambele pârti a fost subliniată 
necesitatea afirmării tot mai puter
nice in relațiile dintre partidele co
muniste și muncitorești a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, respec
tării 
cului 
tului 
bora 
și tactica revoluționară, potrivit con
dițiilor istorice, sociale și politice din 
propria tară. Cele două partide și-au 
manifestat hotărîrea de a acționa 
pentru întărirea solidarității și făuri
rea unei unități de tip nou. pentru 
creșterea rolului mișcării comuniste 
și muncitorești în lupta pentru pro
movarea și apărarea intereselor vi
tale ale popoarelor, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului in lume.

Schimbul de vederi în 
internaționale actuale a 
importanta intensificării 
pentru realizarea unei 
reale și a unei largi cooperări în 
Europa, pentru transpunerea efec
tivă in practică a prevederilor Ac
tului final al Conferinței de la Hel
sinki care să ducă la întărirea cursu
lui spre destindere, a climatului de 
înțelegere și colaborare între toate 
statele continentului. A fost subli
niată, totodată, necesitatea soluțio
nării pe cale politică, prin tratative, 
a stărilor de încordare și conflict din 
diferite zone ale globului, respec
tării in relațiile dintre state a prin-

transmis 
Ceaușescu 
mai bune 
statului libian, colonei Moammer El- 
Geddafi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a adresat, la rîndul său, un 
salut cordial șefului statului libian.

minat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
~ ' 1 ' " partea

Populare 
Rahman, 
transmis 

si 
căl-

un mesaj de prietenie din 
președintelui Republicii 
Bangladesh, general Ziaur 
Totodată, ambasadorul a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
tovarășei Elena Ceaușescu un 
duros salut din partea generalului 
Ziaur Rahman și a soției sale, pre
cum și urări de sănătate • și fericire.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat. în numele său 
și al tovarășei Elena Ceaușescu. un

cipiilor independenței și suverani
tății naționale, 
burile interne, 
la amenințarea

S-a relevat 
păci trainice impune, ca o condiție 
hotăritoare, încetarea cursei înar
mărilor și eliberarea popoarelor de 
povara cheltuielilor militare, trece
rea la măsuri ferme, concrete de de
zarmare, și în primul rind de de
zarmare nucleară.

S-a apreciat, totodată, că interesele 
generale ale păcii și înțelegerii intre

..................... poli
ticii imperialiste, colonialiste și neo- 

sub-colonialiste, a fenomenului 
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale ba
zate pe principiile egalității, și ecni- 
tătii, care să garanteze dezvolta
rea. pe calea progresului economic 
și social, a tuturor popoarelor, și in 
special a celor rămase în urmă.

De ambele părți s-a subliniat nece
sitatea intensificării luptei popoare
lor, a partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor revolu
ționare și progresiste pentru instau
rarea în viața internațională a unor 
relații interstatale noi, pentru pace, 
independență, libertate, democrație 
și progres, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

întrevederea s-a desfășurat. într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovă
rășească, caracteristică relațiilor din
tre cele două partide.

împreună cu cele mai bune urări.
în cadrul convorbirii, care s-a des

fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme ale dezvol
tării in continuare a relațiilor de 
colaborare și cooperare româno-li- 
biene. in interesul reciproc al celor 
două țări și popoare.

salut prietenesc șefului statului Ban
gladesh și soției sale. împreună cu 
cele mai bune urări de progres și 
prosperitate pentru poporul din Re
publica Populară Bangladesh.

în timpul convorbirii care a avut 
loc a fost exprimată dorința de a ex
tinde și' adinei bunele relații de 
prietenie care s-au statornicit între 
România și Bangladesh, în conformi
tate cu înțelegerile stabilite cu pri
lejul dialogului la nivel înalt dintre 
cele două țări.

Romanticii locuitori 
ai orașului Huși s-au 
mîndrit mereu cu ma
rii, bărbați care s-au 
născut pe meleagurile 
lor. Dar cîți s-au mai 
reîntors aici ? Pînă 
mai de curind plecau 
din Huși oamenii ca 
să-și găsească un loc 
de muncă, o profesie. 
Orășelul n-avea cum 
să-i rețină, 
tra încă în 
economice 
tradiționale 
în podgorii, în grădi
nile de legume și în 
cele citeva mici ateli
ere meșteșugărești.

Iată însă că, in ul
timii cîțiva ani, 
întîmplat ce nu 
întimplat niciodată la 
Huși : se întorc acasă 
cei plecați.

...Așa, de exemplu, 
cu mulți ani în urmă, 
plecaseră de acasă, 
dintr-o sărăcăcioasă 
casă aflată 
margine a 
toți 9 (nouă) 
vădanii. Opt 
șov. Unul la 
reș. apoi la Iași, apoi 
la Vaslui...

...Și, in ceie din ur • 
mă, înapoi la Huși. 
Ion. Ion Avădanii. pri- 
slea, maistru textllist. 
S-a tot tras spre Huși 
din aproape în aproa
pe, tot sperînd (și nu 
în zadar) că într-o zi 
orașul său ii va primi, 
va avea nevoie de el 
cu tot ce-a învățat 
și-a devenit. 14 ani a. ... -- - , Q 

Și, 
sosit 
oda- 
pro- 

de

El se păs- 
datele sale 
și sociale 
: munca

s-a 
s-a

într-o 
orașului, 
frați A- 
la Bra- 

Tg. Mu-

pindit cu răbdare 
asemenea clipă, 
iată, clipa a i 
acum cîțiva ani, i 
tă cu intrarea in ; 
ducție a filaturii 
bumbac.

Intr-o 
bloc, de 
bacului, 
postește 
stalații, 
și luminoase, 
sul finit este cel mai 
subțire și mai delicat 
fir de bumbac ce se 
produce la noi in țară. 
E destinat țesăturilor

clădire mono- 
culoarea bum- 
filatura adă- 
moderne in- 

în spații mari 
Produ-

ușoare și fine. Ion A- 
vădanii răspunde de 
producția unui mare 
număr de ringuri care 
funcționează neîntre
rupt, toreînd firele 
subțiri, cu miliardele 
de kilometri. între su
tele de femei tinere 
ale căror delicate 
mîini adună bobinele 
de tort. Avădanii este 
tot timpul prezent cu 
sfatul, cu îndrumarea 
tehnică. Chiar și cu 
autoritatea sa...

— De ce ați plecat 
din Huși ?

camere. Că am venit 
însurat și cu doi co
pii. Și știți ce am mai 
găsit ? I-am mai găsit 
și pe alți colegi, 
varăși de școală și 
joacă din copilărie, 
care-i știam și pe 
plecați. Unii s-au 
tors înaintea mea. 
unii sînt acuma vecin 
de bloc.

— Cei opt frați ?
— Trei dintre ei 

s-au întors. Cinci au 
rămas ia Brașov. Sint 
de mult acolo. Nu știu 
dacă mai vin. Poate

to- 
de 
pe 
ei
în- 
Cu

Dar pînă să se ridice 
construcția. planurile 
s-au amplificat. Ne-a 
venit proiectul unei 
întreprinderi mai mari 
care acum se numește 
„Moldotext" și produ
ce tricotaje diverse. 
Ea va ajunge curind 
la 1 500 de muncitori. 
Apoi, de la existența 
unui atelier, ce func
ționa ca anexă a 
unei... sere, s-a năs
cut. a crescut și s-a 
materializat ideea 
unei fabrici de încăl
țăminte. Iat-o acum

„Brățara de aur“ 
din vatra natală

— Nu era nici o În
treprindere. Frații mei 
plecaseră mai dinainte 
și cind m-am făcut și 
eu de virsta uceniciei 
m-au îndrumat la o 
școală profesională de 
textile din Tg. Mureș. 
De acolo am fost re
partizat la Iași. După 
șase ani am plecat eu 
singur din Iași la Vas
lui. unde se construise 
o filatură nouă, 
gîndeam să fiu 
aproape de casă, 
bănuiam că și la 
o să fie o 
Cind am aflat am 
început să-mi 
gajele...

— Cum ați 
rașul după o 
de 14 ani ?

— Am găsit

Mâ 
mai 
Nu 

Huși 
filatură.

Și 
fac ba-
găsit o- 
absență

un oraș 
care a început să se 
schimbe serios la față, 
în primul rînd e vor
ba de o întreagă plat
formă industrială. Pe 
urmă, în oraș au apă
rut blocuri. îndată ce 
am venit, mi s-a dat 
un apartament cu trei

mai tîrziu, cind s-or 
mai construi și aite 
întreprinderi, pentru 
meseriile lor...

De ce n-am accep
ta și această optică ? 
Sigur că industria 
unui oraș nu se con
struiește după aseme
nea criterii... Totuși, 
în esență, scopul ei 
este acela de a oferi 
locuri de muncă pen
tru oamenii orașului. 
Locuri de muncă, deci 
putere economică, deci 
temeiuri pentru o al
tă viață socială. Da, in 
fond, nu e greșit să 
se spună că la Huși 
s!) construiește o in
dustrie pentru i 
riile oamenilor 
tui oraș.

— Dezvoltarea 
practic in 
deceniu - 
primarul 
tovarășul 

Croitoru. A 
mai întîi un 
industrial printr-o in
vestiție destinată pro
ducției de ciorapi...

mesc-
aces-

ceput 
ultim 
spune 
șului,

a în- 
acest 
- ne 

ora- 
lon 

apărut 
nucieu

gata, mai mare decît 
s-a prevăzut inițial ; 
de altminteri, ea este 
prezentă cu pantofii, 
ghetele și cizmulitele 
ei în toate magazinele 
specializate ale țării, 
cumpărătorii începind 
să caute marca ,,Hu- 
șeana". Cu un timp în 
urmă a intrat în pro
ducție filatura de bum
bac. Se adaugă o fa
brică de conserve și 
două secții ale între
prinderii de ventila
toare și reductoare in
dustriale din Vaslui.

Apoi primarul, des- 
chizînd brațele înțr-un 
gest care vrea să ex
plice o legătură fi
rească intre o realita
te și alta, trece la un 
alt domeniu...

— De aici și dezvol
tarea socială, edilita
ră, culturală a orașu
lui. Am construit 1 500 
de apartamente noi, 
școli, un internat, o 
creșă, o grădiniță, o 
altă grădiniță e tn 
construcție, cămine de

nefamiliști, o mare 
cantină in zona in
dustrială ; sînt în con
strucție. se vor 
strui 
blocuri 
Orașul 
ces de

„„Si că și în orașul nostru 
se face o mare fabri
că 
noi care meseria asta 
o știm, că am învăța
t-o la București, unde 
lucram la „Pionierul", 
am venit aici, acasă. 
Eu și soția mea sintem 
din Tătărani, de lingă 
Huși, dar ne-am întîl- 
nit la București și- 
acolo ne-am căsătorit. 
Acuma ne-am întors 
și ne-am cumpărat a- 
partament în Huși" 
(Cornel și Miluța Moi
se ; el 23, ea 22 de ani, 
muncitori la „Hușea- 
na“).

....Am devenit ingi
ner textilist la Iași. 
Plecasem impăcat cu 
gîndul că n-o să mă 
mai întorc la Huși. 
Dar, pină să termin 
eu facultatea, s-a con
struit aici o filatură. 
Totuși am fost repar
tizat și-am lucrat un 
timp la București. Dar 
am fost pur și simplu 
obsedat de ideea în
toarcerii acasă. Cu 
greu, dar am obținut 
să vin aici... la timp. 
Am mai prins astiel 
perioada montării uti
lajelor, ca să le cu
nosc cit mai bine". 
(Ion Agavriloaie, ingi- 
ner-șef de secție).

Cei care s-aU reîn
tors au găsit un oraș 
care i-a primit cu un 
chip nou, cu bucuria 
părinților care-și văd 
feciorii reveniți in in
timitatea unui cămin 
devenit prosper. ,

Avădanii, Agavri
loaie, Amariei, Ailin- 
căi... Frumoase nume 
românești, care și mai 
frumos sună la ele a- 
casă, sub castanii ora
șului natal.
Mihai CARANFIE

con- 
în continuare 
de locuințe... 
e in plin pro- 
prefacere... 
dacă am văzut

de încălțăminte,

MATEMATICA MODERNĂ
un suport al politehnizării invățămintului
Politehnizarea învățămîntului nu 

poate fi concepută, astăzi, fără stu
dierea temeinică . a științelor funda
mentale : matematica, fizica, chimia, 
biologia. Matematica, în special, lea
gă de la primul pas procesul de în- 
vățămint de inventivitate, prin re
zolvarea și punerea de probleme noi. 
care edifică și dezvoltă gindirea 
elevilor, studenților, tuturor celor ce 
înțeleg exact rolul acestei discipline 
în formarea lor profesională și în 
viata socială. Cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ni s-a adresat spunin- 
du-ne că la temelia școlii trebuie să 
stea principiul politehnizării, îmbina
rea strinsă a pro
ducției.' învăță
mîntului și cerce
tării, am înțeles - 
că acești factori 
primordiali pen
tru construcția 
socialismului si comunismului în 
tara noastră, pentru progresul socie
tății noastre, exprimă de fapt un 
concept nou, revoluționar. Acum, 
avind definit clar acest obiectiv, de
taliat in Legea educației și învăță- 
mintului. principala noastră indatorire 
este aceea de a ridica invățămintul 
pe o treaptă superioară calitativ, de 
a face totul pentru afirmarea viabi
lității principiului politehnizării. Am 
convingerea intimă că secretarul 
general al partidului nostru, perma
nent preocupat de destinele șco
lii. de problemele formării, tinere
lor generații, a acordat invățămîn- 
tului românesc un sprijin inestima
bil. Trecerea la politehnizarea fermă 
are loc într-o etapă în care experien
ța acumulată, baza materială a invă- 
țămîntului, asigurarea cadrelor di
dactice pot contribui eficient, acum 
și în perspectivă, la înfăptuirea ma
rilor obiective ale construcției noas
tre socialiste și comuniste.

Istoria învățămîntului din țara 
noastră, lucrare in curs de alcătuire, 
va consemna faptul că la noi preo
cupările pentru buna pregătire a ti
neretului la matematici s-au aflat, 
îndeosebi in ultimii ani, în centrul 
atenției. Universitățile noastre au 
avut și au profesori de matematici 
remarcabili, care au format din stu
denții lor cadre didactice bine pregă-

■ ■

însemnări de 
acad. Gh. MIHOC

tite pentru licee. Ei sînt nu 
numai \ profesori excelenți, ci și 
prestigioși oameni de știință. Liceele 
se mîndresc cu profesori de matema
tici de mare valoare, care au format 
mii de elevi, astăzi specialiști de 
seamă. „Societatea de Științe Mate
matice", aducind o contribuție meri
torie la progresul științei matematice 
românești, a creat o emulație pu
ternică în rîndul elevilor iubitori de 
matematici, a cimentat colaborarea 
dintre profesori și ingineri, legătura 
teoriei cu practica.

Prevederile Legii educației și învă- 
tămîntului situează astăzi școala de 

toate gradele în- 
tr-un cadru su
perior de organi
zare și activitate, 
învătănjîntul a 
dobindit dimen
siuni imense, cu- 

prinzînd mai mult de un sfert din. 
populația țării. Știința, tehnica au 
progresat vertiginos in anii noștri. în 
aceste condiții, predarea matematicii 
prezintă, fată de trecut, aspecte cu 
totul noi. Sarcini importante stau în 
fata profesorilor, care, potrivit noii 
legi, trebuie să înscrie organic și con
stant in propriile preocupări proble
mele politehnizării învățămîntului, 
însușirii temeinice de către tineri a 
științelor fundamentale. S-au obținut, 
pină acum, rezultate importante in 
această privință. Noile programe de 
matematici pentru invățămintul pri
mar, gimnazial și liceal sînt con
cepute ținîndu-se seama de progresul 
științei, de cerințele societății noas
tre in plină construcție socialistă. 
Concepția unitară care stă acum la 
baza dezvoltării învățămîntului • per
mite perfecționarea studiului mate
maticii „pe linie verticală", la toate 
treptele sale, și o legătură mai strîn- 
să, „pe linie orizontală", cu celelalte 
discipline. Odată cu fundamentarea 
mai riguroasă a noilor noțiuni, în 
spiritul științei și tehnicii moderne, 
noțiuni prezentate accesibil elevilor,1 
s-a accentuat caracterul formativ al 
conținutului, al elementelor care 
dezvoltă gîndirea, capacitatea de
(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL j 
DIVERS;
Ștafeta |
veteranilor

Prin forța lucrurilor, „echipa ■ 
de aur" a întreprinderii de 
strunguri din Tîrgoviște, cîști- 
gătoare ani de-a rindul la ohm- ! 
piadele pe meserii, se retrage 
din competiție. De ce oare ? Ca I 
deținător al titlului de „Cel mai | 
bun strungar din țară", lui Con
stantin Cetățeanu nu-i îngăduie ■ 
regulamentul să mai concureze. 
Ion Necșoiu, locul al II-lea la • 
olimpiada de anul trecut a fre
zorilor, nu mai îndeplinește nici I 
el condițiile cerute de concurs : |
a fost promovat maistru. Fre
zorul Ion Badea și strungarul j 
Constantin Cirlan, cei mai pu
ternici concurenți ai primilor • 
doi, împlinesc 30 de ani și trec 
la categoria „veterani". Totuși, I 
ce fac acum cei patru ? Aflăm 1 
că fiecare în acest an va pregăti 
cite un tinăr muncitor apt de I 
performanțe în producție, dar... I 
și la olimpiade. Ștafeta se pre
dă deci mai departe. ■

„Lupi de 
Dunăre"

Sloiuri groase se scurgeau cu 
mare viteză pe Dunăre... In zo- I 
na Brăila—Galați, ele reușiseră 
să smulgă din ancoră 19 nave I 
fluviale, antrenîndu-le în aval, t 
In rada portului Galați se aflau ’ 
însă ancorate alte nave. Trebu- 
ia cu orice preț evitată ciocni- I 
rea vapoarelor slobode de cele I 
ancorate. In zonă au fost tri
mise de îndată remorcherele J 
„Adjud" și „Grindu", alături de I 
impingătoarele „Aurora" și „Co
marnic". S-a lucrat eroic vreme 
de 12 ore neîntrerupt. Specialiș
tii I.N.F. „NAV ROM"—Galați și I 
echipajele navelor de interven
ție au dat dovadă în acest răs- | 
timp de mult curaj, inițiativă și I 
tenacitate, meritind din plin * 
călduroasele felicitări ale cole- . 
gilor lor de pe navele maritime. 
Aceștia din urmă au putut să | 
constate pe viu că există nu nu
mai încercați „lupi de mare", ci : 
și... „lupi de Dunăre". î

Caruselul 
risipei

Iuliu Molnap din Brașov ne 
scrie : „De citeva zile a fost in
stalat la Brașov unul din jocu
rile mecanice mult îndrăgite de 
copii : un carusel pe care copiii 
brașoveni l-au denumit „caruse- 
lul-rachetă“. Nimic neobișnuit 
în aceasta. Ceea ce este neobiș
nuit la acest joc este incredibi
la risipă de energie electrică pe 
care o produce. Numai pe cele 
14 scaune există .168 de becuri. 
Șe consumă energie 'electrică 
cu nemiluita, sfidind parcă e- 
forturile ce se depun la nivelul 
întregii țări pentru a gospodări 
cit mai rațional curentul elec
tric".

Troleibuzul 
nărăvaș

Ieri dimineața, în Plata Ro- 
setti, un cetățean a încercat să 
urce într-un troleibuz de pe li
nia 34, cu nr. 4753, care se în
drepta spre centrul Capitalei. 
Îndată ce a pus piciorul pe sca
ră a fost aruncat violent la pă
mînt. In timp ce șoferul apăsa 
precipitat pedala spre a-și con
tinua cursa, pasagerul electro
cutai, printr-un suprem efort, 
și-a retras picioarele din fața 
roții și, în același timp, i-a a- 
vertizat cu glas tare pe călătorii 
aflațl pe scară : „Nu puneți 
mina pe caroserie, curentează !" 
Călătorii au insistat ca șoferul 
să întrerupă cursa la Universi
tate. Dar acesta s-a făcut că 
n-aude. Poate... aud cei care au 
obligația să verifice starea teh
nică a troleibuzelor 1

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cinei |
trezește ? (

Vasile C. din comuna Goranu, • 
și Viganu P. din comuna Milco- 
iu, mult prea fideli discipoli ai I 
lui Bachus, au poposit o vreme | 
la cabana Topolog-Vilcea. A- 
cestora li s-a alăturat și Ion ■ 
Popescu, de la Școala generală 
Milcoiu, care nu s-a dovedit cu ■ 
nimic mai prejos decit cei doi 
în mînuirea paharelor. Treaba 
lor, poate ziceți dumneavoastră. | 
Treaba lor, dar și a noastră, 
pentru că bețivanilor, după | 
cheful de pomină organizai la I 
cabană, le-a venit chef și de un 1 
scandal de pomină. Scandalul R 
a fost, intr-adevăr, „la inăl- | 
țime" (că doar cabana e ia l 
munte). Poate s-o găsi însă ci
neva să-i readucă... cu picioa- I 
rele pe pămînt.

Cu coloana j 
după el

Deunăzi, lucrătorii de miliție | 
din Mehedinți au oprit o auto
basculantă care venea încărcată . 
dinspre balastiera din Cer- I 
neți. Omul de la volan. Petre • 
Constantinescu, a încercat „s-o 
scalde", dar pină la urmă a 
spus adevărul.

— Eu nu am nici o ocupație. 
Nici carnet de conducere nu am. . 
Niște amici, șoferi la I.T.A. Me
hedinți, m-au rugat ca o zi- * 
două să lucrez pe mașinile lor. 
Știți, nu mult, cit au ei treabă l 
prin gospodăriile personale. Ei | 
apar in acte că au transportat 
o anumită cantitate de balast pe i 
zi și, bineînțeles, sînt atenți și I 
cu mine. Fac prin rotație. As- * 
tizi lucrez pe o mașină, miine 
pe alta. Știe și șeful de co
loană. I

A doua zi, a fost chemat la 
ordine. șeful cu... coloana | 
după el.

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

»■ J

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

Ajutor concret, efectiv
Adresată tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, o scrisoare sosită din 
Filiași-Dolj sesiza nereguli în legă
tură cu punerea în funcțiune a 
unei secții de motoare electrice a- 
parținind întreprinderii de transfor
matoare din localitate. Secretarul 
general al partidului nostru a dis
pus ca scrisoarea să fie cercetată, 
in vederea luării măsurilor ce se 
impun, de Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice si Sociale, care. împreună 
cu Comitetul județean Dolj al 
P.C.R. și specialiști din M.I.C.M., a 
analizat cele sesizate, rezultînd ur
mătoarele :

La 30 iunie 1978, dată la care 
secția urma să producă cu întreaga 
capacitate, a fost dată in funcțiune 
numai parțial. întirzierile se dato- 
resc în primul rînd neasigurării. 
unor utilaje, cauzată îndeosebi de 
nerespectarea termenelor contrac
tuale de către furnizori, schimbării 
furnizorului inițial, contractării la 
termene necorelate cu punerea în 
funcțiune. In raportul de cercetare 
se precizează că nu s-au asigurat 
in mod corespunzător S.D.V.-urile 
necesare fabricației, deoarece între
prinderea de transformatoare Fi- 
liași are o sculărie mică, iar la în
treprinderile ..Electrotimis" și ..Elec- 
troputere", care au sarcina de a

»
Averea obștească — numai 

pe miini de buni gospodari
Mihai Gh. Găină din comuna 

Drăgușeni — Botoșani a muncit în 
cooperativa agricolă din localitate 
încă de la înființare, din anul 1959. 
De la un timp, treburile în coopera
tivă nu mai mergeau bine, pe mă
sura condițiilor materiale ce i se 
creaseră. într-un memoriu adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu el a- 
răta concret care sînt lipsurile și cine 
se face vinovat. In plus, sesiza că 
primarul, președintele C.A.P., secre
tarul comitetului de partid al coo
perativei comit unele abuzuri in 
dauna averii obștești. Secretarul 
general al partidului a indicat ca 
scrisoarea să fie verificată dc Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție si să se 
adopte măsuri în conformitate cu 
statutul C.A.P.. cu legalitatea socia
listă. .

Din referatul de cercetare rezul
tă că. intr-adevăr, în anii din urmă, 
organizarea muncii în cooperativă 
a fost defectuoasă, ceea ce a făcut 
ca rezultatele economice să nu fie 
corespunzătoare. Referindu-se la 
folosirea fondului funciar și asigu
rarea densității plantelor, se arată 
că au rămas neinsămînțate 35 hec
tare, iar suprafețele din. incinta 
complexului zootehnic nu au fost 
folosite judicios. In anul 1977 s-a

AUTOGOSPODÂRIREA Șl AUTOFINANȚAREA 
- preocupări de primă însemnătate 

ale consiliilor populare
în cuvțntarea la Conferința pe țară 

a președinților consiliilor populare 
din martie anul trecut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
treacă — in toate localitățile urbane 
și rurale — la aplicarea in viață 
a unor măsuri ferme de întărire a 
autogospodăririi, de autofinanțare, 
în cadrul acestei acțiuni de mare 
însemnătate politico-socială, întocmi
rea unor bugete de venituri și chel
tuieli echilibrate, reprezintă un im
portant instrument pentru dezvolta
rea economico-socială mai rapidă a 
fiecărei unități administrative. Care 
este stadiul aplicării in practică a 
acestor măsuri in județul Argeș ?

— încă din anul care a trecut, ne 
spune tovarășul Viorel State, direc
tor adjunct al administrației finan
ciare județene Argeș, prin îndepli
nirea exemplară a planului economic 
și bugetelor de venituri și cheltuieli, 
multe consilii populare au reușit să 
se autofinanțeze : consiliul popu
lar municipal Pitești, consiliile 
orășenești — Cîmpulung, Curtea de 
Argeș, Costești, Topoloveni și cele 
din comunele Colibași, Domnești, 
Valea Mare, Pravăț, Leordeni, Băi- 
culești și Cetățeni. La aceas
tă situație s-a ajuns în princi
pal pe două căi : prin creșterea ve
niturilor proprii și dimensionarea ju
dicioasă a cheltuielilor bugetare. 
Avind la bază experiența dobindită 
și efectuînd studii de specialitate in 
toate localitățile, comitetul executiv 
al consiliului popular județean — 
împreună cu factorii de bază din te
ritoriu — a ajuns la concluzia că 
47 de comune întrunesc condițiile 
pentru a se autofinanța începînd din 
acest an. în acest scop, in fiecare 
dintre ele au fost nominalizate sur
sele de venituri, s-au stabilit mă
suri pentru reducerea cheltuielilor, 
pentru mai buna gospodărire a fon
durilor. De asemenea, la nivelul ju
dețului. s-au prevăzut măsuri con
crete pentru a ajuta toate comunele 
în depistarea de noi surse de veni
turi, astfel ineît să se deschidă larg 
căile pentru trecerea la autofinan
țare.

Despre experiența dobindită în a- 
ceastă direcție de comitetul executiv 
al Consiliului popular municipal Pi
tești ne-a vorbit și tovarășul Florian 
Popescu, prim-vicepreședinte: „In 
1978, cheltuielile bugetare ale consi
liului nostru popular au fost de 131 
milioane lei. în timp ce veniturile 
proprii au depășit 230 milioane lei. 

realiza cea mai mare parte a aces
tora. au apărut restanțe mari in 
livrare ; ministerul de resort și cen
trala n-au luat măsuri din timp 
pentru procurarea lor și de la alte 
întreprinderi.

Analiza efectuată în secția de 
motoare a scos în evidentă că sînt 
unele greutăți in însușirea tehnolo
giilor de fabricație și respectarea 
disciplinei tehnologice. Colectivul 
de proiectare tehnologică, format 
din ingineri și subingineri în majo
ritate tineri, nu are suficientă ex
periență. împreună cu centrala, s-a 
hotărit să se detașeze aici ingineri, 
maiștri și muncitori de la „Elec- 
troputere". în timpul analizei. îm
preună cu conducerile ministerului 
și centralei, s-au stabilit măsuri 
pentru urgentarea primirii unor 
utilaje, montarea și punerea lor în 
funcțiune, astfel ca în luna decem
brie 1978 să se ajungă la o anumită 
capacitate de producție, precum și 
pentru recuperarea unor restante, 
în încheierea raportului se subli
niază că, pentru îmbunătățirea 
muncii de coordonare în fabricația 
de motoare. împreună cu conduce
rea centralei, s-a hotărit numirea 
unui insiner-sef care va răspunde 
de lucrările de investiții și de ac
tivitatea productivă a secției de 
motoare electrice.

înregistrat o mortalitate crescută 
la animale. Cauza principală a â- 
cestor pierderi o constituie slaba 
furajare a animalelor, îngrijirea lor 
necorespunzătoare, lipsa de răs
pundere a conducerii cooperativei 
și a șefului fermei, care n-au con
trolat și îndrumat activitatea din 
acest sector. în timp ce pentru ani
malele cooperativei „nu existau" 
destule furaje, la unii membri coo
peratori, în frunte cu primarul, pre
ședintele C.A.P., secretarul comite
tului de partid al C.A.P.. șefi de 
fermă etc. li s-au găsit acasă canti
tăți mari de fin, luat fără forme 
Legale-. '~!*zrc>

în referatul de cercetare se Pre
cizează că. pentru îmbunătățirea 
activității cooperativei agricole, au 
fost adoptate următoarele măsuri ; 
a fost înțpcuit șeful fermei zooteh
nice. care nu avea pregătirea co
respunzătoare si și-a neglijat înde
plinirea sarcinilor: s-au imputat ce
lor vinovati pagubele cauzate avu
tului obștesc al C.A.P. ; s-a orga
nizat, cu sprijinul filialei Băncii 
agricole, al Inspectoratului județean 
de miliție, o revizie de fond în uni
tate ; s-a stabilit ca unitatea să fie 
sprijinită, să-și modernizeze sectorul 
zootehnic, iar în 1980 la această coo
perativă să fie organizată o fermă

Pe ce căi ă-a ajuns la această si
tuație ? Desigur, prin efectuarea de 
cheltuieli in condiții de utilizare ra
țională a fondurilor materiale și bă
nești, din contribuția pe care o aduc 
unitățile economice, comerciale și 
prestatoare de servicii la formarea 
bugetului local. De exemplu, pentru 
nevoile de modernizare a arterelor 
de circulație ale municipiului s-a 
creat un șantier propriu puternic, 
care dispune de utilaje de mare pro
ductivitate intre care și o stație mo
dernă de preparat asfalt, dotată cu 
utilaje aferente transportului și în
tinsului de asfalt. Cu sprijinul per
sonalului muncitor din șantier s-a 
reușit ca toate străzile prevăzute in 
plan să fie modernizate și reparate 
in condiții de bună calitate și cu

Experiențe din județul 
Argeș

cheltuieli reduse. Calculele arată că 
volumul cheltuielilor este cu circa 
60 la sută mai mic fată de cel ce ar 
fi rezultat dacă lucrările erau exe
cutate de alte unități. Dispunem și 
de o puternică unitate de adminis
trare a spațiilor verzi și a serelor, 
încadrată cu personal calificat in 
arta peisagistică. Prin eforturile a- 
cestei unități am ajuns să cheltuim 
extrem de puțin pentru întreținerea 
sutelor de hectare de spații și zone 
verzi ce împinzesc Piteștiul. In ca
drul acțiunilor de înfrumusețare, un 
accent mare am pus și punem pe 
contribuția întreprinderilor și cetă
țenilor — practic pe autogospodări- 
re. Cu ajutorul acestora s-au ame
najat anul trecut mai multe bazine 
de înot și plaje pe malul Argeșului, 
precum și numeroase locuri de joacă.

Pentru 1979 excedentul bugetului 
municipal este prevăzut a fi de 
139 milioane lei, mult mai mare de
cit cel de anul trecut. In vederea 
realizării lui s-au întreprins și se în
treprind măsuri pentru mai buna 
gospodărire a valorilor bănești și 
materiale. Domeniile de acțiune sînt 
folosirea rațională a fondurilor pen
tru investiții, gospodărie comunală 
și acțiuni social-culturale. De ase
menea. s-au întreprins măsuri de 
descentralizare în comunele subordo
nate municipiului, in așa fel ca in 
1979 și ele să fie puse în situația de 

modernă de vaci: să se repartizeze 
cooperativei cadre de specialitate, 
pentru a înlocui pe actualii șefi de 
fermă care nu au pregătire pro
fesională. Pentru abaterile săvirși- 
te au fost sancționați pe linie de 
partid Nichita Gheorghe, primarul 
comunei. Andrei Constantin, preșe
dintele C.A.P. — apoi destituit din

Cu fermitate,

La întreprinderea de transporturi 
turistice auto a Ministerului Tu
rismului se manifestă lipsă de grijă 
fată de bunurile obștești, se încalcă 
legalitatea — se arăta într-o se
sizare adresată secretarului general 
al partidului nostru. De toate a- 
cestea, se preciza în scrisoare, șe 
face vinovat în primul rînd direc
torul întreprinderii, ing. Mircea 
Popa, si alte cadre care coordonea
ză acest compartiment.

Conducerea Ministerului Turis
mului a alcătuit un colectiv de spe
cialiști, care a verificat amănunțit 
activitatea întreprinderii, sub toate 
aspectele, și a propus măsuri ferme 
menite să ducă la întărirea ordinii 
și disciplinei. în răspunsul său se 
subliniază că controlul efectuat la 
I.T.T.A., a constatat că s-au mani
festat deficiente grave. îndeosebi in 
ce privește stilul și metodele de 
muncă ale conducerii întreprinderii, 
desfășurarea procesului de produc
ție. aplicarea actelor normative, dis
ciplina muncii.

Pentru deficientele in organizarea 
și desfășurarea activității de trans
porturi. lipsa spiritului gospodăresc 
în întreținerea și functionarea uti
lajelor. existenta unui număr mare 
de accidente de circulație, lipsa de

Pentru bunul mers al activității școlii
justețea sesizării, precizîndu-se că 
directorul liceului nu s-a' preocu
pat de desfășurarea în bune condi
ții a procesului de învătămînt. nu 
a depus eforturi pentru a asigura 
baza materială corespunzătoare in- 

„struiriv elevilor.,în funcție de profi- 
,^rv . - lul Hceu-îyi .;.rnatematică-fizică. 

arăta intr-d scrisoare adresată.Jj6rCy.r;:.De -ășețiignea.-pu a, ■ promovat cu 
ducerii, pa/tidului, semnată de . pa- .• consecvenți , țn activitatea de con- 
**” _—j- '- ii—.., t— ducere, principiul mpneii colective.

nu a rezolvat unele probleme ridi
cate de cadre didactice.

In încheierea, răspunsului se sub
liniază că în urma alegerilor ce au 
avut loc la sfirșitul anului trecut, 
prof. Alexandru Roz a fost trecut 
la catedră, iar în funcția de direc
tor a fost ales Gogu Gheghe. fost 
inspector școlar general.

Cu o asemenea comportare și un 
astfel de stil de muncă, este lim
pede că rezultatul nu putea Ii al
tul...

„Dorin?, să' vă aducem la. cunoș
tință laț® clin care rezultă că di- 
rectorul uc^blui nostru. Alexandru 
Roz, încarcă'"legile pentru obținerea 
de foloașgip^rsonale. întreține in 
scoală uh‘. jumat necorespunzător si 
nu maryj^ștâ. interes pentru pro-, 
blemele'jpări ale instituției — se 
ducerii partidului, semnată de pa- .• 
tru profeMti. de la liceul „Ion Sla
vici" dih'arad. Preocupat perma
nent de c^psfolidarea poziției perso
nale. absent de cele mai multe ori 
de la viata școlii, directorul nos
tru a făcut ca în rîndul cadrelor di
dactice să se profileze două atitu
dini : una de servilism si alta de 
nepăsare, de indiferentă fată de 
școală". (Ambele dăunătoare bunu
lui mers al activității școlii. în 
contradicție cu normele eticii pro
movate de partidul nostru — am 
adăuga noi).

în răspunsul Comitetului Jude
țean Arad al P.C.R. se subliniază 

a-și echilibra balanța de venituri și 
cheltuieli, de a se autofinanța".

Cu o experiență valoroasă se .în
scrie in această acțiune comuna 
Lunca Corbului, care are peste 5 500 
de locuitori. Ea nu dispune de uni
tăți cu profil industrial, in schimb 
are 3 cooperative agricole puternice, 
fiecare cu secție de mecanizare, o 
fermă agricolă de stat și o coopera
tivă de consum cu mai multe secții 
de servicii pentru populație. Chel
tuielile bugetare din acest an sint 
prevăzute să se ridice la suma de 
3 034 000 lei — la fel ca și veniturile 
care au fost evaluate la aceeași cifră, 
în principal, veniturile proprii se 
formează din impozitul agricol, ta
xele pe circulația mărfurilor desfăcu
te prin - cooperativă de consum, im
pozitele de la .populație. In ce pri
vește cheltuielile trebuie făcută men
țiunea că ele au fost cîntărite cu 
grija bunului gospodar evitîndu-se 
orice fel de risipă ; ba. mai mult, s-a 
intrat în noul an cu obiective de in
teres obștesc care se realizează - cu 
importante economii. De exemplu, 
anul trecut s-au efectuat prin mun-, 
ca voluntară a cetățenilor lucrări la 
castelul de apă și extinderea rețelei 
de aductiune prin care s-a înregis
trat o economie de 1,2 milioane lei.

într-o comună cu pămînt mult ca 
a noas tră, cu cooperatori harnici, ne 
spune Nicolae Popa, primarul loca
lității respective, există posibilități 
nu numai să ne echilibrăm bugetul, 
dar să obținem venituri importante 
care să contribuie la creșterea gra
dului de confort și civilizație al lo
cuitorilor. In acest scop, am între
prins măsuri care să conducă Ia spo
rirea producției agricole în toate 
sectoarele. Față de ce s-a planificat, 
am prevăzut să obținem cu 700 de kg 
la hectar mai mult porumb, cu 300 
kg mai mult griu, iar la fructe cu 
10 kg de pom. De asemenea, livră
rile la fondul de stat din produsele 
agricole achiziționate de la populație 
vor fi de circa 5 milioane lei fată 
de 3 milioane planificate.

Așadar, in județul Argeș se acțio
nează cu bune rezultate pentru întă
rirea autogospodăririi. pentru trece
rea tuturor localităților la autofinan
țare. Este de datoria consiliilor 
populare să facă totul ca măsurile 
stabilite să prindă viată.

Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scîntei*'' 

funcție — loan Crețu. secretarul co
mitetului de partid al C.A.P. Mă
surile luate au fost aduse la cu
noștința activului comunal de partid 
și adunării generale a cooperativei 
agricole. De asemenea, aceste abu
zuri și încălcări ale legii au fost 
aduse la cunoștința tuturor coope
rativelor agricole din județ.

in întărirea 
disciplinei
fermitate în luarea de decizii, ne
respectarea normelor referitoare la 
încadrarea personalului, ing. Mir
cea Popa a fost înlocuit din munca 
de director. Totodată, au fost aten
ționate conducerea direcției teh
nico. investiții, construcții si meca- 
no-energetic și a direcției organi
zare. control, personal-învătămînt, 
precum și tovarășul Ștefan Enache, 
adjunct al ministrului, pentru defi
cientele în coordonarea si îndru
marea întreprinderii, pentru linsa 
de fermitate în combaterea și eli
minarea neajunsurilor constatate 
în repetate rînduri. Totodată, s-a 
recomandat consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii ca. pe baza 
rezultatelor verificării efectuate, să 
aplice un program de măsuri — în 
colaborare cu direcțiile din minis
ter — care să asigure îmbunătățirea 
activității.

în răspuns se arată, de aseme
nea. că s-a organizat o dezbatere în 
cadrul comitetului de partid din 
întreprindere, cu prilejul căreia au 
fost sancționați pe linie de partid 
tovarășii Mihai Săndulescu. direc
tor tehnic, și Lucian Negrul, direc
tor adjunct, luîndu-se și alte mă
suri de îmbunătățire a muncii.

Neculal ROȘCA

Comerțul 
prin 

corespondența
Dacă doriți să vă procurați 

prin poștă unele articole de îm
brăcăminte. de uz casnic, apa
rate electrotehnice etc. Univer
salcoop — Comerțul prin cores
pondență din București, str. 
Vulturi nr. 31 sector 4, cod 
74 123, vă expediază la domiciliu 
articolele solicitate. Comunicați 
comanda prin cărți poștale, in- 
dicînd cit mai citeț numele și 
adresa, precum și codul poștal 
al localității.

Plata șe face prin ramburs la 
primirea coletului.

ILFOV : Se dezvoltă refeaua comercială și de servicii
Unitățile cooperației de consum 

din județul Ilfov au înregistrat anul 
trecut o depășire de 24 milioane lei 
la desfacerea de mărfuri. Potrivit 
prevederilor. în 1979, volumul vin- 
zărilor va crește cu 29 la sută fată 
de realizările anului 1978, care erau 
aproape de 1,5 miliarde lei. Ca ex
presie a creșterii veniturilor lo
cuitorilor din satele județului s-au 
vindut numeroase mărfuri indus
triale. de folosință îndelungată, 
printre care 6 400 frigidere. 7 000 
televizoare, 5 400 aparate de radio, 
mobilă în valoare de 100 milioane 
lei. Anul trecut au fost inaugurate 
77 de noi unități cu o suprafață de 
8 300 mp. Recent au fost date în 
folosință magazinele de la parterul 
blocului de locuințe din comuna 
Mihăilești (alimentar cu autoservi
re. cofetărie, frizerie, coafură, ate
lier de reparat televizoare și ra
diouri), magazinele de confecții, 
tricotaje. încălțăminte, librărie, de 
la parterul noului .bloc de locuințe 
din comuna Minăstirea, supercoo- 
pul de la Brănești, cu o suprafață 
de 900 mp dispusă pe trei niveluri, 
care prin magazinele sale (alimen
tar cu autoservire, librărie, trico
taje. galanterie, mercerie, parfu
merie. confecții și încălțăminte) 
desface lunar mărfuri în valoare de 
peste 2 milioane lei. Se află într-un 
stadiu avansat de execuție, urmînd 
să fie date in folosință în primul 
trimestru al acestui an, complexele 
comerciale de la Clinceni, Grădi
nari și Frățești, care vor funcțio
na cu cite două magazine, o uni
tate de alimentație publică și cite 
trei ateliere de prestări de servicii, 
precum și un magazin de vînzare și 
prezentare a mobilei cu o suprafață 
de 500 mp la Bolintin-Vale. Se vor

Pe pîrtllle de schi ale Postăvarului

PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Aparatură originală de supraveghere 
automată a calității apelor

Cum se știe, poluarea apelor 
poate fi combătută în mod eficient 
numai dacă i se. cunosc în perma
nentă nivelurile, variațiile, impuri
tățile. în tara noastră, organele din 
subordinea Consiliului Național al 
Apelor dispun de o rețea de citeva 
sute de puncte pentru controlul ca
lității apelor, amplasate pe întregul 
teritoriu. în medie, in fiecare an, 
se efectuează pină la 12 controale 
la fiecare din aceste puncte, iar 
analizele se realizează cu mijloace 
clasice de laborator. Oricîtă exacti
tate ar avea aceste analize, ele nu 
pot oferi o imagine corectă a gra
dului de poluare a apelor decit 
numai pentru citeva momente din- 
tr-un an. Or, s-a constatat că va
riațiile de calitate a apei pot fi 
uneori foarte mari de la o zi Ia 
alta sau chiar în cursul aceleiași 
zile ca urmare a unor poluări acci
dentale. De aici, necesitatea asigu
rării unei supravegheri permanente 
a cursurilor de apă. care să per
mită nu numai surprinderea ope
rativă a oricărei unde poluante, ci 
și luarea promptă a măsurilor de 
avertizare a consumatorilor din 
aval, prevenirea in viitor a unor 
astfel de cazuri, precum și stabilirea 
responsabilităților.

In condițiile de astăzi, cind în 
tară există mii și mii de unităfl 
industriale și agrozootehnice, mari 
consumatoare de apă, unele dintre 
aceste unități fiind si factori de 
poluare a acesteia, supravegherea 
cu mijloace clasice nu mai era sufi
cientă.

— Cea mai importantă problemă 
in momentul de fată — ne spune 
dr. ing. Radu Antoniu, șef de 
secție la Institutul central de pro
tecția si gospodărirea apelor — este 
introducerea operativă a unui sis
tem perfecționat de supravegherea 
calității apelor, controlul efectuîn- 
du-se cu mijloace automatizate.

In secția mai sus amintită, un 
colectiv alcătuit din dr. Aurel 
Varduca și inginerii Li viu Po
pescu. Ovidiu Andrea și Dan Vîr- 
tosu. a realizat, pentru prima oară

Un anunț
„Atențiune 1 Nouta

te 1 Avantajos ! Achi
ziționăm produse elec- 
trocasnice uzate în 
proporție de 20—39 la 
sută". Acest anunț se 
găsește în vitrina uni
tății de reparații o- 
biecte de uz casnic si
tuată pe str. Teilor nr. 
1 din orașul Bistrița, 
aparținînd cooperației 
meșteșugărești „Lemn- 
Metal". Scris pe o pla
că de sticlă, textul a 
fost plasat prin luna 
august în vitrină de 
un reprezentant al U- 
niunii județene a coo
perativelor meșteșu
gărești. După cum 
ne-a declarat șeful u- 
nitătii, Mircea Năsău- 
dean, oamenii au tot 

care...
venit de atunci și în
treabă : „Cind putem 
aduce obiectele?". Răs
punsul primit de mai 
bine de trei luni este 
același : „Nu avem 
încă formulare de pre
luare, așa incit, deo
camdată, nu achizițio
năm nimic. Mai tre
ceți pe la noi".

Din investigațiile fă-, 
cute la nivelul condu
cerii cooperativei re
zultă că nici în pre
zent nu se acționează 
serios pentru ca lucru
rile să intre pe un 
făgaș normal, Și am 
mai aflat că nu for
mularele ar fi cel mai 
important lucru, ci 
problema lipsei spa
țiului de depozitare și

construi, de asemenea, complexul 
comercial de alimentație publică și 
prestări de Servicii din aceeași lo
calitate, cu o suprafață de 1 661 mp, 
un restaurant în pădurea Sinești, 
complexe comerciale și de alimen
tație publică la Tunari, la Fundu- 
lea, Cometu și Vieru. precum și o 
brutărie la Comana, cu o capacita
te, de 5 tone pe zi. Tot în acest an 
va începe construirea unor noi o- 
biective in puncte de interes turis
tic : un restaurant la Adunatii Co- 
păceni, pe malul Argeșului, un ho
tel la Periș, un complex comercial 
de alimentație publică și' prestări 
de servicii la Afumați. Programele 
de dezvoltare a rețelei cooperației 
de consum prevăd in localitățile 
care se urbanizează — Putineiu. Ba- 
lotești, 30 Decembrie, Girbovi. Gur- în fotografie : complexul comer

cial din comuna Brănești

în tară, statii de control auto
mat de concepție românească și cu 
componente tehnice realizate in
tegral de industria noastră. Ele mă
soară și înregistrează automat șapte 
indicatori de calitate a apei — tenie 
peratura, gradul de aciditate sau 
alcalinitate, oxigenul dizolvat, con
ductivitatea, cianurile, sulfatii, ni
velul apei. în ultimii trei ani. în 
cadrul microproductiei institutului 
s-au realizat mai multe instalații 
de acest fel. Una dintre ele funcțio
nează chiar în subsolul clădirii și 
oferă date despre calitatea apelor 
Dîmboviței. Prezintă o deosebită 
importantă faptul că stațiile de 
control automat au capacitatea de 
a pune in evidentă tendințele de 
variație a calității apei, care nu 
pot fi detectate prin controlul 
clasic, aparatura automată, dc a- 
proximativ 1 000 de ori mal produc
tivă decit o echipă de laborator, re- 
petînd pe rînd măsurarea fiecărui 
parametru la intervale de cite
3—4 minute. Deci pot fi puse in 
evidență, cu multă precizie, maxi
mele variațiilor unor poluări acci
dentale și poate fi dată alarma la 
anumite niveluri critice. Costul unei 
analize clasice era de 270 lei, iar 
la aparatul multiparametric e mai 
mic de 3 lei.

în prezent, specialiștii institutu
lui lucrează la realizarea transmi
terii la distantă a rezultatelor mă
surătorilor către un centru-dispe- 
cer și la perfecționarea unor echi
pamente menite să depisteze și 
alte substanțe toxice. Un astfel 
dfe echipament realizat de institut a 
Si fost omologat șl urmează să fie 
produs în serie de către întreprin
derea de aparate și utilaje de cer
cetare. Beneficiarii vor fi unitățile 
Consiliului National al Apelor și 
ale unor ministere, astfel incit su
pravegherea permanentă și contro
lul apelor vor contribui la comba
terea poluării în mod operativ, 
eficient.

AI. PEAIEȘU

nu anunță nimic
reparare a pieselor de 
schimb, precum și ne
claritățile existente in 
ce privește modul de 
valorificare a bunuri
lor rezultate din cum
părări. Fapt este că 
amplasarea acestui a- 
nunț avea menirea să 
ducă la sporirea nu
mărului de servicii o- 1 
ferite de cooperat» ■' 
meșteșugărească. Dar- ■' 
asemenea anunțuri ce 
rămîn doar... pe hîr- 
tie sînt. în fapt, expre
sia unei birocrații nici 
măcar „uzată în pro
porție de 20—30 la 
sută".

Gh. CRIȘAN 
corespondentul 
„Scinteii"

bănești. Ulmeni și Izvoarele — pre
cum și în alte comune, realizarea 
de noi spatii comerciale și de ser
vicii la parterul blocurilor de lo
cuințe care vor fi date în folosință 
în acest an.

Dezvoltarea rețelei unităților de 
servicii ale cooperației de consum 
este dimensionată, de asemenea. în 
raport cu cerințele populației. Din
tre , localitățile cu cea mai dezvol
tată și diversificată rețea de ate
liere de prestări amintim comunele 
Bolintin-Vale. Budești, Fierbinți, 
Florești-Stoienești, Ogrezeni și Mî- 
năstirea. Pentru 1979 este prevă
zută inființarea a încă 104 ateliere. 
(Lucian Ciubotarul.

:.De
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CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU REDUCEREA 
CONSUMURILOR ENERGETICE ÎN ACEST AN ?
EXPERIENȚA COMBINATULUI DE LIANȚI Șl AZBOCIMENT

TG. JIU DEMONSTREAZĂ:
SECȚIA OȚELĂRIE ELECTRICA A COMBINATULUI

Ciment mai mult, 
cu energie mai puțină

SIDERURGIC GALAȚI:
f—■■.............................—........... --„■■■ ■ ■>

Ce economisește o mină 
risipește cealaltă...

0 CERINȚĂ ESENȚIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI:

livrarea integrală a cantităților 
de poruiub prevăzute către fabricile 

de nutrețuri combinate
• Cînd „balanțele*1 de pe hîrtie nu corespund cu realitățile de pe cîmp sau 
din magazie • Evidențe cu... deficiențe și mentalități înguste • Cine pierde 

prin înlocuirea nutrețurilor grosiere cu boabe de porumb ?

— Unitatea noastră, precizează lng. 
Nicolae Haranaciu, directorul Com
binatului de lianți și azbociment din 
Tg. Jiu, prin specificul și propor
țiile activității sale este, practic, cel 
mai mare consumator industrial de 
energie electrică din județ. Asta 
spune destul și In ceea ce privește 
obligațiile pe care le avem pentru a 
reduce consumurile energetice. Ex
periența din ultimii ani ne-a de
monstrat că există destul de multe 
resurse In acest sens. Important se 
dovedește faptul că pretutindeni în 
combinatul nostru s-a înțeles bine 
importanța fiecărui kilowat-oră eco
nomisit, că muncitorii sînt angajați 
cu răspundere în această acțiune.

Cuvintele interlocutorului nostru 
nu sînt vorbe la întîmplare. Combi
natul din Tg. Jiu a economisit în 
cursul anului 1978 
o cantitate de 
energie electrică 
suficientă pentru 
fabricarea a 21 000 
tone de ciment.

— Producem cel 
mai ieftin ciment 
din țară, privind 
prin prisma chel
tuielilor la mia 
de lei, cu toate 
că ponderea prin
cipală o repre
zintă sorturile su
perioare care im
plică un consum 
mai ridicat de 
energie electrică, 
ne informează inginer Nicolae Nlca, 
șeful serviciului mecano-energetic. 
Consumul real pe tona de ciment este 
în fapt mai mic decit indicele reali
zat— 114,664 kWh, deoarece aici este 
înglobată și energia consumată pen
tru producerea stocurilor de materie 
primă : clincher, făină, calcar, argilă 
și altele.

Ne-au interesat, în cursul investi
gației noastre, explicațiile acestei e- 
voluții, constant pozitive, a econo
miei de energie electrică la Combi
natul de lianți și azbociment din 
Tîrgu Jiu.

La atelierul cuptoare clincher, 
maistrul Petre Talabă ne spune :

— Am reușit să contorizăm între
gul consum de energie electrică, prin 
montarea la toate utilajele mari a 
aparatelor de înregistrare. Cunoaș
tem deci, cu exactitate, dacă ne în
cadrăm sau nu în normele de con
sum prevăzute, la nivel de atelier. 
In momentul in care se ivesc even
tuale depășiri știm unde se locali
zează și căutăm soluțiile potrivite 
pentru eliminarea lor. Nu am stat și 
nu stăm cu „mîinile în sîn". Pînă 
nu de mult, la acționarea suflante- 
lor de la cuptoare utilizam motoare 
cu o putere de 1 000 kilowați. Am 
înlocuit aceste motoare cu unele de 
630 kilowați. Am extins operația și 
la motoarele de 200 kilowați de la 
acționările principale ale cuptoarelor, 
înlocuindu-le cu motoare de 125 ki
lowați. Randamentul de producție 
este același, cu un consum de ener
gie, evident, mult micșorat.

Iată și o altă soluție tehnică, apli
cată : introducerea unor interblocaje 
între utilajul de bază și anexele lui.

• Energia economisită în- 
tr-un an folosește la produ
cerea a 21 000 tone ciment.
• Principalul mijloc de re

ducere a consumurilor — per
fecționarea utilajelor.

© Un plan de măsuri cu bă
taie lungă : asigurarea unei 
economii anuale de peste 10 
milioane kWh.

La Fabrica de confecții din Botoșani

Succese 
ale siderurgîștîlor

Creșterea producției de metal în 
condițiile sporirii substanțiale a efi
cienței economice constituie pentru 
metalurgiști unul dintre principalele 
obiective ale întrecerii pe acest an. 
Astfel, muncitorii și specialiștii din 
marile combinate siderurgice au 
realizat, pină la această dată, peste 
prevederile de plan, 2 700 tone oțel, 
peste 1 000 tone tablă și bandă lami
nată la rece, circa 800 tone laminate 
mijlocii și ușoare. Prin folosirea la 
parametri ridicați a agregatelor de 
topire și elaborare a șarjelor, îmbu
nătățirea tehnologiilor de plămădire 
a metalului, formațiile de lucru de 
la cuptoarele Martin de la Hune
doara au furnizat beneficiarilor, 
peste prevederi, 1 200 tone oțel de 
bună calitate, iar furnaliștii au ela
borat o cantitate de metal echiva
lentă cu necesarul pentru fabrica
rea a peste 160 de tractoare conven
ționale. Cu rezultate de prestigiu se 
înscriu în întrecere și siderurgiștii 
din Reșița și Călan, oțelarii din Tîr- 
goviște, laminoriști de la întreprin
derea „Oțelul roșu", precum și cei 
ai întreprinderii „Ciocanul" din Nă
drag, care au realizat suplimentar 
peste 100 tone de tablă subțire, lan
țuri industriale și diferite piese tur
nate din fontă. (Agerpres) 

Efectul : în momentul în care opri
rea utilajului principal durează mai 
mult de 5 minute, instalațiile anexe 
se opresc și ele automat, evitîndu-se 
funcționarea în gol. Cum orice no
utate este legată de numele, de 
ideile cuiva anume in căutarea și 
găsirea soluțiilor, am cerut Si noi 
cîteva nume. Ne-au fost comunica
te : Marin Ogășanu. Dumitru Bră- 
iloiu, Gheorghe Pirici. Oameni care 
nu așteaptă ca ideile să le vină „de 
sus“, ei înșiși le caută, le aplică îm
preună cu colegii lor.

— Principala cale de reducere a 
consumurilor energetice rămîne si de 
acum încolo perfecționarea utila
jelor din punct de vedere tehnologic, 
astfel ca acestea să fie adaptate unui 
consum cit mai mic de energie, la 
același randament sau cu unul su

perior — este de 
părere ing. Ion 
Oprea, de Ia ser
viciul tehnic. Un 
colectiv de la 
atelierul mori-fă- 
ină a adus cîteva 
modificări sepa
ratorului static. 
S-a reușit creș
terea productivi
tății cu peste 10 
tone făină pe oră, 
fără a suplimenta 
consumul de ener
gie. Căutăm să gă
sim măsuri pen
tru perfecționarea 
concasoarelor, în 

vederea pregătirii materiei prime în 
condiții de calitate superioară, ceea 
ce va influența asupra reducerii con
sumului de energie în etapele urmă
toare ale fluxului tehnologic.

— Propunerile noastre, ne spune 
tovarășul Ion Mija, directorul tehnic 
al combinatului, au fost analizate cu 
atenție de un colectiv al Institutului 
de cercetări și proiectări pentru in
dustria lianților și azbocimentului 
București. Pe această bază s-a ela
borat studiul privind „Perfecționarea 
tehnologiilor și instalațiilor din fa
bricile de ciment pe procedeul uscat, 
în vederea reducerii consumurilor 
enet'getice și creșterii indicelui de 
utilizare a agregatelor de bază". El 
se aplică incepînd cu anul 1979. Se 
preconizează astfel reducerea consu
mului specific de energie electrică 
cu 4 kWh pe tona de ciment, ceea ce 
va conduce la o economie anuală de 
10 666 224 kWh și creșterea producti
vității muncii cu 373 tone ciment pe 
muncitor.

Iată deci că se poate și mai mult ! 
Aceasta presupune un efort susținut 
din partea tuturor oamenilor muncii, 
a factorilor de răspundere de la Com
binatul de lianți și azbociment din 
Tg. Jiu. Educarea tuturor în spiritul 
intransigentei față de orice formă de 
risipă permite antrenarea responsa
bilă. așa cum o cere conducerea par
tidului. a specialiștilor, a fiecărui 
muncitor la efortul de căutare și a- 
plicare fermă în practică a oricărei 
măsuri care vizează reducerea con
sumului de energie electrică.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
combustibililor presupune intervenții 
hotărîte. perseverente în sectoarele 
unde se localizează ponderea covîrși- 
toare a consumurilor — in industrie, 
pe șantierele de investiții, în trans
porturi. O direcție sigură, cu mare 
rază de acțiune, o constituie moder
nizarea instalațiilor consumatoare, 
îmbunătățirea tehnologiilor 'de fabri
cație și a structurii producției, evi
tarea ,pe cit posibil a acelor produse 
care reclamă cantități mari de ener
gie, dotarea cu agregate de recupe
rare a căldurii. Iată două exemple 
din numeroasele ce pot fi citate, ar
gumente indubitabile ale posibilități
lor existente în acest sens.

Prin elaborarea tehnologiilor 
pentru recuperarea gazelor de Ia 
facle la combinatele petrochi
mice de la Brazi, Borzești și Pi
tești de către specialiștii Insti
tutului central de chimie se asi
gură anual recuperarea a 93 540 
tone combustibil convențional.

Și un alt exemplu, de data aceas
ta din domeniul transporturilor :

Echiparea locomotivelor cu in
stalația de control asupra stării 
de liber a căii ferate permite 
alegerea regimului optim de 
funcționare a motoarelor respec
tive și conduce astfel la econo

Despre consumurile de energie 
electrică la elaborarea oțelului gălă- 
țean am mai vorbit în ziarul nostru. 
In ancheta de față vom porni de la 
constatarea reieșită comparînd lu
crurile cu situația existență în urmă 
cu mai multe luni. în perioada care 
a trecut au fost întreprinse o seamă 
de măsuri binevenite, în vedefea 
scăderii consumului de energie elec
trică pe tona de oțel. Să exemplifi
căm.

— Fierul vechi pe care-1 introdu
cem în cuptoare — ne spune ing. 
Eugen Petică, șef de atelier la oțe- 
lăria electrică, se sortează acum în1 
prealabil în funcție de compoziția 
chimică, astfel încît se evită a- 
mestecurile de materiale. Totodată, 
s-a îmbunătățit și aprovizionarea cu 
electrozi de la Slatina, fapt care a 
condus Ia elimi
narea staționări
lor din acest mo
tiv. Intre măsu
rile luate pe linia 
încadrării în con
sumuri se numără 
generalizarea in- 
suflării oxigenu
lui prin care se 
cîștigă acum circa 
20 kilowați-oră 
energie pe tona 
de oțel. De ase
menea, s-a dublat 
perioada de func
ționare a cuptoa
relor intre două 
înzidiri, reușin- 
du-se să se obțină un număr sporit 
de șarje de oțel pe campanie.

Că s-a acordat o sporită atenție a- 
cestei probleme o dovedește si lua
rea unor măsuri pentru mai buna ur
mărire a consumurilor. Astfel, s-a 
introdus obligativitatea ca pe fișa de 
șarjă să se treacă și consumurile 
energetice, șeful formației, maistrul 
de schimb urmărind evoluția acestora 
pe diferitele faze de pe. parcursul 
șarjei. Ei pot astfel să intervină 
imediat prin măsuri operative în ca
zul cînd se ivesc semne de depășire 
a consumurilor planificate. Am aflat 
de asemenea că schimbul condus de 
maistrul Mihai Pînzaru și formațiile 
prim-topitorilor Mihai Cristoforos și 
Gheorghe Petrea, precum și colecti
vele conduse de maistrul Ion Florea 
sau de maistrul principal Vasile 
Pasc se situează între cei mai ' ini
moși cînd e vorba de aplicarea mă
surilor privind economisirea energiei 
electrice.

Către ce rezultate concrete au con
dus toate aceste măsuri ? Calculele 
arată că față de un consum de 740 

kilowați-oră pe tona de oțel cît s-a 
realizat în ianuarie 1978, consumul 
pe tonă a coborit în luna decembrie 
la 713 kilowați-oră. Un prim ciștig. 
...Dar. surprinzător, totalul pe trimes
tru este negativ. Numai pe trimestrul 
trecut, aici s-a înregistrat o depășire 
a repartiției de circa 2 150 megawați- 
oră.

Fără îndoială, este de apreciat că 
harnicul colectiv de aici face eforturi 
pentru a se încadra în repartiția de 
energie electrică acordată. Cît este 
de necesar un asemenea efort ne 
putem da seama raportînd realizările

• Prin generalizarea insu- 
flării oxigenului — o economie 
de 20 kWh pe tona de oțel.
• Consumul de energie e- 

lectrică a scăzut... dar nu a 
ajuns la nivelul planificat.

• Principala atenție — către 
principalul consumator.

misirea tn cursul acestui an a
715 000 tone motorină, precum și 
a 1326 000 megawati-oră ener
gie electrică.

Expresia conform căreia „cea mai 
importantă sursă de energie este e- 
conomisirea" conține, dincolo de as

Economisirea strictă, fermă 
și perseverentă a energiei 

și combustibililor
pectul ei voit jucăuș, un adevăr in
contestabil. Oricît de mult ar crește 
producția de energie electrică — ea 
sporește substanțial și in acest an, 
urmînd să atingă nivelul record de 
peste 70 miliarde kilowați-oră — ori
cît de minuțioase s-ar dovedi măsuri
le de „strîngere a șurubului" în doza
rea si repartizarea energiei și com
bustibililor. eficiența lor nu se va 
dovedi reală decît dacă vor fi înso
țite de efortul general împotriva ri- 

la ceea ce pretinde sarcina de plan : 
690 kWh pe tona de oțel. Cu atît mai 
necesară cu cît secția respectivă este, 
în primul rind, aceea care a determi
nat ca pe total uzină consumul de 
energie electrică realizat pe trimes
trul trecut să fie cu circa 1 180 me- 
gawați-oră mai mare decit repartiția. 
Altfel spus, eforturile de economisire 
a energiei electrice întreprinse cu 
sucqes la alte secții din cadrul uzinei 
— turnarea continuă a oțelului, fa
brica de var. fabrica de dolomită sin- 
terizată și altele — se irosesc dacă 
principalul consumator al uzinei — 
oțelăria electrică — nu se încadrează 
în normele de consum planificate.

S-a acționat încă firav, o spunem 
noi. o recunosc și cei din combinat, 
pe linia pregătirii oamenilor, pentru 
înțelegerea de către fiecare în parte 

a importanței pe 
care o prezintă 
economisirea e- 
nergiei electrice, 
în secția oțelărie 
electrică nu există 
o propagandă vi
zuală corespunză
toare în favoarea 
economisirii ener
giei electrice. Nu 
sînt popularizate 
nici realizările, 
nici formațiile 
care au contribuit 
la obținerea lor. 
Este adevărat, oa
menii cunosc că 
trebuie să facă 

economie, așa după cum ne-a do
vedit-o și o discuție cu topitorul 
șef Mihai Ciobanu. Insă faptul că se 
așteaptă reducerea consumului pe 
tona de oțel exclusiv de la alții — 
adică de la Slatina și de la Centrala 
industrială de produse refractare 
Brașov, prin îmbunătățirea calității 
materialelor furnizate de acolo — 
fără a se căuta mai în amănunt căile 
care stau imediat la îndemînă fiecă
ruia aici în combinat, spurie destul 
despre rezervele de economisire încă 
nefolosite. Se simte lipsa opiniei de 
masă în rîndul colectivului secției în 
favoarea reducerii imediate a con
sumurilor de energie, ă acțiu
nilor de cunoaștere a modalități
lor concrete, practice prin care fie
care la locul său de muncă poate in
fluența pozitiv reducerea consumu
rilor.

Faptul că . în trimestrul trecut 
pe întreg combinatul siderurgic s-a 
reușit să se raporteze o.economie de 
2 711 megawați-oră dă măsura eficien
ței cu care s-a acționat in această di
recție pe unele piste ale reducerii con
sumurilor de materii prime, materia
le, combustibil și energie. In particu
lar. situația de la oțelăria electrică 
rămîne sub. semnul insatisfacției. în 
timp ce unele secții și sectoare se 
încadrează în repartiții, alțele con
sumă cu ușurință din economiile 
existente. Vor trebui și aici găsite, 
cu mai multă intensitate, decît în ul
timele luni, resorturile capabile să 
permită încadrarea in repartiția de 
energie electrică, oferindu-se. de ce 
nu, chiar mult așteptatele , economii.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii''

sipei sub orice formă. Se înregistrea
ză încă, din păcate, situații de 
proastă gospodărire a energiei, atît 
în industrie, cît și în iluminatul pu
blic. întîrzie nejustificat raționali
zarea organizării schimburilor, pen
tru a evita programarea lucrului de

noapte, acolo unde nu se justifică 
economic, nu peste tot s-au luat mă
suri hotărîte pentru eliminarea mer
sului in gol a utilajelor, asigurarea 
iluminării parțiale a locurilor de 
muncă, renunțarea la aglomerările de 
surse luminoase instalate din rațiuni 
pur decorative. Fără îndojală. succe
sul ofensivei energice contra risipei 
de energie implică și o activitate in
tensă de educare a oamenilor mun
cii, de mobilizare a tuturor in vede-

Asigurarea nutrețurilor combinate 
este de mare importantă pentru fura
jarea rațională si echilibrată a ani
malelor. în acest scop. în funcție de 
efectivele pe care le au. unitățile 
agricole au obligația să livreze ba
zelor de recepție cantități corespun
zătoare de porumb sau alte produse 
agricole, pentru care primesc în schimb 
cantităti echivalente de furaje com
binate. Neachitarea integrală a obli
gațiilor în contul fabricilor de nu
trețuri combinate poate provoca se
rioase greutăți în asigurarea nutre
țurilor concentrate, necesare furajă
rii anumitor specii de animale si, în 
primul rînd. a porcilor si păsărilor, 
în ancheta de fată am urmărit cum 
se respectă această obligație în uni
tăți agricole din județul Constanța.

Trebuie arătat că unele coopera
tive agricole, printre care Gălbiori, 
23 August. Hîrșova. Tortomanu. Lu
mina. Costinesti. Ciocîrlia de Sus și 
Ciocirlia de Jos. Cotu Văii. Măgura, 
Straja și Viile Noi, au livrat în între
gime atît cantitățile de porumb pre
văzute, la fondul de stat, cît si cele 
pentru fabricile de nutrețuri combi
nate (contul F.N.C.). Totuși, pînă la 
15 ianuarie, cooperativele agricole 
din județul Constanța nu au livrat 
în contul F.N.C. decît 73 la sută din 
cantitatea de porumb prevăzută, ceea 
ce înseamnă o nerealizare de circa 
29 000 tone. Care sînt cauzele aces
tei situații necorespunzătoare ? Am 
căutat un prim răspuns la direcția 
agricolă județeană. Tovarășul Ion 
Popa, directorul direcției agricole, 
ne-a dat a înțelege că problema nu 
ar mai fi de actualitate și că in a- 
ceastă privință n-ar mai fi ni
mic de scris. „Cooperativele agri
cole nu mai au nici un kilogram de 
porumb pe care să-1 livreze in con
tul F.N.C. — susține directorul di
recției agricole. Faptul că sarcinile 
de livrări nu au fost îndeplinite in
tegral se explică prin aceea că. în 
toamnă, s-a evaluat o producție de 
porumb mai mare decit aceea reali
zată efectiv. Totuși, noi ne-am făcut 
datoria. Cele 81 000 tone de porumb 
și 30 000 tone orz livrate la F.N.C. 
sint îndeajuns ca unitățile agricole 
să primea,scă nutrețuri combinate pînă 
în luna septembrie. Ministerul ne cere 
să livrăm însă mai mult porumb pen
tru a se acoperi golurile din alte ju
dețe".

Lucrurile nu sînt chiar atît de sim
ple cum dorește să le înfățișeze di
rectorul direcției agricole, iar proble
ma livrării porumbului nu poate fi 
considerată nicidecum încheiată. Ju
dețul Constanța are o pondere în
semnată în producția agricolă a țării. 
Aici s-au făcut investiții mari pentru 
extinderea irigațiilor, a mecanizării 
si chimizării. Este deci normal ca o 
parte din producția de porumb a ju
dețului să contribuie la satisfacerea 
cerințelor pentru furajarea animale
lor din alte zone ale tării, cu condi
ții mai puțin favorabile pentru cul
tura porumbului. Numai că la Direc
ția agricolă a județului Constanța a- 
ceastă problemă este privită printr-o 
optică îngustă, ceea ce generează 
acte efective de indisciplină în ce 
privește înregistrarea și destinația 
producției de porumb. Să ne refe
rim Ia cîteva cazuri concrete.

La direcția agricolă ni s-a spus că 
în fiecare cooperativă agricolă balanța 
porumbului a fost verificată minuțios. 
Iar această verificare s-a făcut nu o 
singură dată, ci in mai multe rînduri. 
Curios este că. după fiecare verifi
care, pe ansamblul județului, canti
tățile de porumb in loc să crească au 
scăzut mereu. De ce ? La cooperativa 
agricolă Corbu de Jos greu te poți 
descurca în haosul cifrelor care re
prezintă balanța porumbului. Nu se 
știe cu precizie nici ce cantităti au 
fost achitate pentru retribuirea mun
cii unor membri cooperatori. Ceea ce 
nu se poate deduce cu exactitate din 
cifre se poate vedea insă în realitate. 
In curtea cooperativei agricole se 
află circa 60—70 tone de porumb care 
nu au fost înregistrate în balanță, 
de parcă ar fi ale nimănui. Poate 
tocmai de aceea acest porumb a fost 
depozitat la voia întîmplării. direct 
pe pămint. in noroi si lăsat sub cerul 
liber. Rezultatul ? întreaga cantitate 
este depreciată. Știuleții s-au făcut 
una cu pămîntul. Și la cooperativa 
agricolă Corbu de Sus. în două locuri, 
se află depozitate direct pe pămint 
aproape 1 000 tone de porumb, iar 
știuleții nici măcar nu au fost depă- 
nușati. După cum ne-a spus conta
bilul șef al cooperativei, tovarășul 
Ciopa Zisu. ultimele remorci cu po
rumb au fost transportate din cimp 
in ziua de 12 ianuarie 1 De reținut 
că ultima balanță pe cooperativă s-a 
întocmit pe 27 decembrie anul trecut. 
Evident, fără a cuprinde întreaga 
producție realizată.

Asemenea situații de neînregistra- 
re a întregii producții obținute pune 

rea respectării riguroase a consumu
rilor energetice, de economisire tot 
mai accentuată a energiei și combus
tibililor. în această direcție nu avem 
motive să ignorăm nici o sursă, ori
cît de puțin însemnată ar părea la 
prima vedere.

Este important să ne reamin
tim că dacă în 1975 reducerea 
cu numai unu la sută a consu
mului de energie electrică re
prezenta producția pe 30 de zile 
a hidrocentralei Porțile de Fier, 
în 1980 acesta va însemna pro
ducția aceleiași centrale pe timp 
de 42 de zile.

Planul pe anul 1979 asigură resur
sele de energie primară atit pentru 
satisfacerea cerințelor de materii pri
me ale industriei, cit și pentru aco
perirea tuturor categoriilor de con
sumuri energetice planificate. Sint 
create astfel toate condițiile ca acti
vitatea economică în acest al patru
lea an al cincinalului să-și confirme 
prin rezultatele sale aportul hotărî- 
tor la înfăptuirea programului stabi
lit de Congresul al XI-lea. de Con
ferința Națională ale partidului. Sînt 
create astfel condițiile ca. prin mun
ca plină de abnegație a întregului 
popor. România să facă un nou și 
important pas înainte pe drumul fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. 

sub semnul întrebării veridicitatea 
balanței porumbului intocmită de Di
recția agricolă a județului Constanța 
după care s-au stabilit cantitățile de 
porumb ce trebuie livrate la fondul 
de stat si la F.N.C. Oricum, situa
țiile la care ne-am referit dovedesc 
că afirmațiile privind cantitățile de 
porumb rezultate la recoltare sînt 
echivoce. Și tovarășul Gheorghe 
Anghel. vicepreședinte al uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole, ne-a 
asigurat că „nu mai sînt rezerve de

Ancheta „Scînteii" 
în unități agricole 

din județul Constanța

porumb pentru F.N.C.". Afirmația, 
susținea tovarășul Anghel. se bazea
ză pe investigațiile unor comisii ju
dețene special constituite în acest 
scop. întrebarea -este : dacă comisiile 
respective si-au făcut „datoria" la fel 
de bine si în celelalte unități agricole 
ca la Corbu de Jos si Corbu de Sus ?

Supunem atenției si un alt aspect. 
In unele unități agricole din jude
țul Constanta nu se respectă regle
mentările în vigoare ce stabilesc fo
losirea nutrețurilor concentrate. Și 
aceasta se face cu acordul tacit al or
ganelor agricole județene. Din această 
cauză, cantitățile de porumb ce tre
buie livrate Ia F.N.C. sint diminuate 
simțitor. într-o singură cooperativă 
agricolă — Corbu de Sus. fără a avea 
repartiții. în ultimele patru luni ale 
anului trecut, s-au consumat 600 tone 
de porumb pentru furajarea porcilor, 
a tineretului taurin la îngrășat si a 
oilor. In ziua cînd am fost aici, in 
mai multe căruțe se încărca porumbul 
direct din grămadă, fără a fi cintărit

lată o imagine ce vorbește de la sine despre „spiritul gospodăresc" al 
consiliului de conducere al cooperativei agricole Corbu de Sus, județul 
Constanța : sute de tone de porumb, în loc sa fie puse la adăpost, ai 

fost lăsate direct pe pămint, sub cerul liber, la voia intemperiilor.

-------- CONTRASTE--------
Acoperișul există, lipsește doar fundația
De regulă, orice 

construcție nouă în
cepe a . fi durată 
prin turnarea teme
liei. După care se ri
dică zidurile, urmînd 
acoperișul. Inversarea 
fluxului, deocamdată, 
nu este posibilă. Căci 
de-ar fi. fabrica de 
panouri mari ce se 
construiește pe plat
forma industrială a 
municipiului Boto
șani putea înregis
tra pînă acum un se
rios avans — de la a- 
coperiș in jos — față 
de grafice. Avea asi
gurate suficiente con
diții să fi ajuns acum 
spre... temelie.

— Stați. nu vă gră
biți cu' aprecierile — 
ne trage de minecă 
constructorul (Grupul

După ce au tras li
nie lă sfirșitul anului 
trecut și au făcut suma 
muncii de un an, coo
peratorii din Pitulicea, 
județul Buzău, ar fi 
putut să spună că stau 
bine. Ar fi putut spu
ne, pentru că în reali
tate n-o spun. Bucu
ria satisfacției depline 
le este refuzată de un 
capitol numit în scrip
te „livrarea puilor de 
carne către benefi
ciari". Or fi puii doar. . 
pui, dar supărarea ce
lor din Pitulicea nu e 
de colea. O neglijentă

Sub plapuma... justificărilor
O minte de bun gos

podar a avut ideea să 
facă o analiză in citeva 
unități din Mehedinți. 
Scopul? Cum sint fo
losite mașinile si in
stalațiile din dotare. 
Iată două constatări, 
e drept, nu prea îm
bucurătoare. Prima: 
numai la masinile- 
unelte s-au înregistrat 
in zece luni ale a- 
nului trecut 311 000 bre 
de nefunctionare. A 
doua: în unitățile con

de. șantiere pentru 
construcții industriale 
și forestiere din Piatra 
Neamț) — căci și așa 
dacă o luăm, tot acolo 
ajungem. Nu știți că 
proiectantul (I.C.P.M.C. 
București) nu ne-a 
predat documentația 
nici în ordinea în care 
ar fi trebuit și nici in
vers ? De pildă, ce 
vom monta in depozit: 
un. pod rulant?, o ma- 
eara-capră?. o macara- 
turn ?

— Să trecem mai 
departe. Putem conti
nua măcar cu pardo
selile ?

— Am putea, dacă 
am ști exact care este 
poziția benzilor trans
portoare spre stația de 
betoane și stația de 
descărcare. Și dacă am

Oul lui Columb
a cooperativei în asi
gurarea furajării ? S-a 
intimplat ceva cu puii 
pe frigul ăsta ? Nu. 
Hiba este la... benefi
ciari. Abatorul de pă
sări din Galați și „A- 
grocoop" Buzău au 
„uitat" să ridice peste 
6 000 de pui de carne 
la termenele scaden
te. Intervențiile repe
tate ale cooperativei 
din Pitulicea au ră
mas fără răspuns, 
iar drept rezultat puii 
consumă mai departe 
„bine mersi" din re
zerva de hrană desti-

trolate s-au descoperit 
33 de mașini, utilaje 
si instalații, in valoa
re de aproape 13 mi
lioane lei. care stau, 
de multă vreme, ne
folosite. Bineînțeles, 
respectivele mașini, u- 
tilaje si instalații nu 
produc nimic. în afară 
de... amortizări. Bună
oară. numai Combi
natul pentru prelucra
rea lemnului si între
prinderea de vagoane 
din Drobeta-Turnu Se

și înregistrat, pentru a fi administrat 
în hrana taurinelor. După cum am 
aflat chiar de la tovarășul Vasile Co- 
păceanu. director adjunct cu produc
ția animală la direcția agricolă, și în 
alte unități agricole în hrana rume
gătoarelor se asigură „suplimente" de 
concentrate, nu din repartiții, ci din 
„rezervele unităților agricole". Se 
pare că în acest mod au înțeles con
ducerile unor unități agricole să-și 
acopere golurile din balanța furajeră. 
Pe ansamblul județului, deficitul la 
unele categorii de nutrețuri este în
semnat : 64 000 tone la fînuri si 70 000 
tone la suculente. Este rezultatul sla
bei preocupări pentru strîngerea și 
însilozarea tuturor rezervelor de fu
raje. Nimănui nu-i este însă permis 
să umple acum golurile din balanța 
furajeră cu boabe de porumb. In hra
na rumegătoarelor trebuie folosite 
toate resturile grosiere, care prin pre
parare si înnobilare capătă o valoare 
nutritivă ridicată si un grad sporit de 
asimilare.

Problemele aduse în discuție dove
desc că în unele cooperative agricole 
din județul Constanta există defi
ciențe în ce privește tinerea eviden
tei și destinația producției de po
rumb. Aceasta denotă că nu peste tot 
s-a înțeles că planul de livrare a pro
duselor agricole și realizarea lui in
tegrală constituie una din obligațiile 
fundamentale ale fiecărei unități 
agricole. Iată de ce. comitetul jude
țean de partid si organele agricole ju
dețene au datoria să desfășoare o 
susținută muncă politică, să asigure 
întronarea unei discipline ferme pen
tru respectarea cu strictețe a obliga
țiilor contractuale fată de stat. Sint 
necesare măsuri pentru livrarea 
neîntirziată a tuturor cantităților 
disponibile de porumb in contul fa
bricilor de nutrețuri combinate.

Aurel PAPADIUC
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I

mai cunoaște tehnolo
giile ce se pot aplica 
în depozitul de oțel- 
beton și...

— Atunci, de ce nu 
urgentați lucrările de 
jos in sus, adică de la 
fundație ?

— Deoarece nici 
pentru asta nu avem 
incă documentațiile. 
Dar și pentru că un 
studiu geotehnic, tre
cut prin mina 
I.C.P.R.O.M.-Iași cu 
viteza meicului. ne-a 
înghițit destule lucrări 
suplimentare.

Stind și judecind 
după cum au fost gin- 
dite lucrurile, parcă 
totuși mai repede ar 
scoate-o la cap botoșă- 
nenii dacă ar fi început 
cu acoperișul... (S. 
Aifenei).

nată altor efective 
care trebuiau deja să 
intre în „porție" din 
prima zi a anului. Ne
cazul nu este doar că 
se depășește consumul, 
dar. prin intîrzieri. se 
dereglează întregul ci
clu de producție al a- 
nului. Amnezii de a- 
cest fel la preluare au 
mai avut cei doi be
neficiari și altădată, 
nțai ales la sfîrșit de 
an. Cînd se vor decide 
aceste unități să des
copere și ele secretul... 
oului din titlu ? (M.
Băzu).

verin plătesc amorti
zări în valoare de 
3,3 milioane lei. Și in 
primul caz. și în al 
doilea se aduc tot 
felul de ..justificări". 
Iar în timp ce facto
rii de conducere din 
aceste unităti se justi
fică... pagubele cresc. 
Cum s-ar zice, oe la 
dumnealor spiritul gos
podăresc cam lipsește. 
N-ar putea fi altfel? 
(Virgiliu Tătaru).
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Obiectivul esențial al or
ganizatorilor Salonului na
țional de grafică (sala Dal
les, decembrie 1978 — ia
nuarie 1979) a fost, fără 
îndoială, acela de a oferi 
publicului o panoramă cît 
mai largă asupra actualului 
stadiu al evoluției acestui 
important sector al artelor 
plastice din tara noastră. 
Ceea ce scoate în evi
dentă acest Salon national 
este o căutare mai preg
nantă a majorității expo
zanților. corespunzătoare re
surselor imaginative si de 
tehnicitate proprii. îndrep
tată în direcția punerii in
tr-un raport activ a pro
priilor arte poetice cu 
multiple aspecte ale uma
nului, aspecte ce consti
tuie tot atîtea puncte de 
pornire în , procesul de 
transfigurare'artistică a lu
mii. Această căutare mi 
se pare a constitui caracte
ristica globală degajată de 
un examen atent al lucră
rilor expuse. Un larg regis
tru tematic si stilistic reu
nește lucrări semnificative, 
de la modalitatea realistă a 
perspectivelor din gravurile 
venerabilului maestru Mir
cea Olariu („Giurgeni") și 
pînă la exprimarea simboli
că, realizată cu economie de 
mijloace, dar nu și de fan
tezie. din lucrările foarte ti
nerilor Gabriela Bubă („Co
pacul". „Zi de septembrie") 
sau Nicolae Dan Alexi 
(„Oameni pe stradă"). Re
marcabilă ni s-a părut pre
zenta unor maeștri bine cu- 
noscuti. precum Vasile Ka- 
zar („Livadă"), ce continuă 
seria reprezentărilor sale 
fabuloase, izvorîte dintr-o 
mitologie specifică zonelor 
din nordul tării, sau Mar
gareta Sterian („Cortegiu"), 
care celebrează cu vivacita- 
tea-i coloristică proprie

frumusețea vîrstei tinere. 
Gy Szabo Bela („Piramida 
soarelui") si Vasile Dobrian 
(„Irigații"), două prezente 
remarcabile în domeniul 
fertil al graficii noastre, Li- 
gia Macovei („Invazie". „A- 
miază"). Marcela Cordescu 
(„Oracol") prezintă lucrări 
în care accentul este pus 
atît pe valoarea sensibilă a

Iulie] Hălăucescu („Spre 
oraș"). Silvici Cambir 
(„Lipscani"), ale lui Ion 
Murariu („Casa străbună"). 
Pictorul Ion Stendl expune 
două litografii color („Plajă 
albastră". „Mică colecție de 
zile de vară") de o mare 
armonie cromatică.

Multe lucrări abordează, 
cu mijloacele impuse de

„Balada Irincuței" a lui 
Lucian Cociubă sau lino- 
gravura „Liniște" a Evei 
Suto, unde formele decupate 
clar și ferm conferă compo
ziției stabilitate si Vigoare, 

îmbucurător ni se pare 
faptul că pe simezele aces
tui Salon national întilnim 
numeroase lucrări ale unei 
pleiade de graficieni tineri

SALONUL NAȚIONAL DE GRAFICĂ

O largă paletă 
a sensibilității 

artistice
liniei cît și pe simbolismul 
imaginii. Aceleași valori 
sensibile, accentul căzînd 
însă pe studiul riguros, a- 
proape clasic, au provocat 
interesul lui Paul Erdos 
(„Dimineață"). Compoziții 
de un rafinament renascen
tist înfățișează Octav Gri- 
gorescu (desene inspirate 
de „Scrisoarea a III-a“ de 
Eminescu), iar Constantin 
Baciu se lasă purtat de 
plăcerea efuziunilor lirice, 
conferind desenelor sale o 
energie coloristică puțin o- 
bisnuită.

Interesul pentru peisaj îl 
reîntîlnim în guașele Mă
riei Constantin („Prunii),

tehnica gravurii în lemn 
sau linogravurii, o te
matică istorică, oprin- 
du-se asupra unor eveni
mente cu adîncă rezonantă 
din trecutul nostru. Scenele 
de muncă și de viată coti
diană au primit și ele o în
truchipare artistică în lu
crări in care eleganta exe
cuției este dublată de sim
țul proporției si expresivi
tății formei. Remarcăm în
tre acestea lucrarea în 
aquaforte „Intrarea lui 
Mihai Viteazul în Alba 
Iulia". a lui Tănase Valen
tin, xilogravura lui Iosif 
Matyas intitulată „Balada 
Munților Apuseni", gravura

și talentat!, orientat! decis 
spre modalități de expri
mare capabile să asigure o 
comunicare stabilă cu flu
xul continuu al vieții, din 
care lucrările lor își extrag 
seva inspirației. O undă de 
lirism autentic aduce ciclul 
Iui Ion Donca intitulat „Din 
poemele cîmpiei" ; o nuan
ță patetică are „Apelul 
pentru apărarea păcii" (of
fset color), semnat de Kira 
Cristinel Popescu ; pulsul 
dinamic al contemporanei
tății își are ecou în litogra
fiile „Tinerețe" si „Ce
tăți industriale", apartinînd 
Georgctei Boruz. Sugestive 
Si împlinite artistic sint.

de asemenea. aquafor- 
tele lui Alexandru Bălan 
(„Drum spre lumină") și 
Horia Roșea („Cireada pe 
cîmp"). litografia „Vara" a 
lui loan Buligă. O exprima
re modernă întîlnim în lu
crările Wandei Mihuleac, 
Doinei Botez sau ale lui 
Adrian Șuștea.

Fără îndoială că diversi
tatea tematică și stilistică 
din cadrul Salonului națio
nal de grafică ar fi trebuit 
să impună o atenție mai 
mare și prezentării : dorind 
să ilustreze toate genurile 
graficii, organizatorii au 
plasat in sala Dalles și lu
crări tinînd de domeniile 
ilustrării cărții, umorului, 
afișului. Panotarea s-a fă
cut în acest caz cu dificul
tate, creîndu-se uneori 
o impresie de mozaic : lu
crările aceluiași artist se 
găsesc uneori în trei colturi 
diferite ale sălii ; linogra- 
vurile sau xilogravurile stau 
lîngă caricaturi și împreună 
lingă ilustrațiile la basme 
care, deși puține, dețin 
ponderea hotăritoare. nu
merică și ca realizare (un 
exemplu în acest sens il 
constituie savuroasele in
terpretări ale „Basmelor ro
mânești" în viziunea lui 
Mihail Gion) printre ilus
trațiile de carte. Se creează 
astfel impresia plasării oa
recum marginale a unor 
domenii ale graficii în 
care, precum în cazul 
afișului, se manifestă ar
tiști de real talent. (Dan 
Alexandru Ionescu, Radu 
Ștefiea, Ion Drăgan, Klara 
Tamas Blaier). Sperăm că 
se vor trage de aici conclu
ziile de rigoare, folositoare 
pentru ulterioarele ma
nifestări de aceeași natură,

Grigore ARBORE

Grupul școlar al întreprinderii mecanice Muscel. Viitorii muncitori își însușesc temeinice cunoștințe în științele 
fundamentale, absolut necesare specializării pentru care se pregătesc. în fotografie: o lecție de chimie în labo

rator, sub îndrumarea prof. Grigore Horhoianu. Foto : S. Cristian

Stagiunea jubiliară a 
Teatrului maghiar de stat 
din Timișoara se desfă
șoară sub semnul opțiu
nilor de repertoriu baza
te. desigur, pe criteriile 
valorice ferme. La relativ 
scurtă vreme de la Pre
miera „Piticul din grădi
na de vară" de D. R. 
Popescu, colectivul artis
tic care sărbătorește un 
sfert de veac de existen
tă înregistrează cel de-al 
doilea succes incontesta
bil cu spectacolul „Un 
leagăn pe cer" de Sută 
Andrăs. Romanul care 
stă la baza izbutitei dra
matizări a lui Szabo Jdz- 
sef este cunoscut si citi
torilor de limbă română. 
Cu prilejul premierei 
absolute de la Oradea, 
critica de specialitate a 
subliniat cu toată legiti
mitatea faptul că romanul 
autobiografic al lui Sută 
conține elemente drama
tice latente, pe care 
Szabd Jozsef, cu multă 
inventivitate și mai ales 
cu multă fidelitate față 
de intențiile lui Sută, le-a 
comprimat într-un edifi
ciu dramatic solid. Cea 
mai de seamă realizare a 
dramatizării este, neîndo
ios. mpdul în care auto
rul versiunii scenice reu
șește să transfigureze în 
limbaj teatral adevăruri
le umane general valabi
le izvorîte din viața oa
menilor de cimpie. să re
flecte prefacerile unei 
lumi, implicațiile lor pro
funde în viața oameni
lor.

Ceea ce reține atenția 
cu deosebire în spectaco
lul realizat de Cseresnyes 
Gyula este măiestria cu 
care regizorul urmărește

cu consecventă liniile de 
forță ale textului : realis
mul deosebit de complex 
din planul evocării și li
rismul implicit al comen
tariului Regizorul îndru

nyes mediază în așa fel 
confesiunile lui Siită des
pre evenimentele însu
mate de cronica familiei 
sale, inseparabilă de a- 
ceea a consătenilor, incit

„Un leagăn 
pe cer“

de SUTO Andrâs
la Teatrul maghiar de stat 

din Timișoara

mă cu mînă sigură deru
larea acțiunii țesute din 
multe fire, reliefînd ten
siunile dramatice, accen- 
tuind caracterul de repor
taj liric al piesei. Cseres

simțim mereu prezența 
autoritară a perspectivei 
obiective, din care scrii
torul readuce în planul 
prezentului viața eroilor 
săi.

Cea mai dificilă sarci
nă a punerii în scenă a 
fost aceea de a crea ima
ginea tumultului senti
mentelor scriitorului, în 
alternanța ipostazelor de 
participant afectiv și con
templativ pe care le ca
pătă in decursul acțiunii. 
Un mare merit are in con
cretizarea acestui obiectiv 
esențial al reprezentației 
actorul Fibiăn Ferenc, 
care sugerează spectrul 
larg al rolului principal 
cu un rar simț al nuan
țelor fine. Actorul trans
mite toate trăirile inte
riorizate ale personajului, 
de la nostalgie pînă la 
reacțiile conștiinței ma
ture. Un rol de compoziție 
pretențios (Mama) este 
excelent rezolvat de tină- 
ra actriță Czogă Terez, 
parteneră demnă a lui 
Jâno Jănos, care creio-- 
nează cu dexteritatea 
actorului experimentat 
portretul tatălui. Cu totul 
remarcabil este Peterffy 
Lajos in rolul sfătosului 
cumnat Gergely.

în genere, spectacolul 
promovează inspirat prin
cipiul spiritului de echi
pă. Astfel se face că Fe
renczy Annamăria, K6- 
falvy Istvân, Snălye» 
Imre, Nemes Peter, Sze- 
kely Răzsa. Ebergenyi 
Tibor. Puhala Erno. Mă- 
tray Lăszld, Bertalan 
Magda, Higyed Imre, 
Vertes Jăzsef șl Kilyen 
Ilka creează figuri veridi
ce, perfect integrate în 
textura spectacolului mi
nuțios lucrat, pentru care 
Winterfeld Sândor a ima
ginat un decor funcțional, 
cu valori metaforice.

Al. COVACI

SPAȚIUL LECTURII
Complexitatea vieții contempo

rane influențează sensibil sociologia 
lecturii, structura ei determinînd o 
extindere marcantă a sferei de 
preocupări și de interes a cititoru
lui. Sint tot mai rare astăzi cazu
rile de cititori care preferă numai 
literatura din domeniul lor de acti
vitate sau numai beletristica si, în 
interiorul ei. numai romanul sau 
poezia. Diversitatea și complexi
tatea relațiilor sociale, interferen
țele obligatorii dintre numeroasele 
aspecte ale vieții sociale, pentru 
înțelegerea cărora sint necesare o 
pluralitate de discipline, impun 
lectorului din vremea noastră citi
rea unor cărți din cele mai dife
rite spatii de știință și cultură. Ast
fel a crescut interesul pentru știin
țele așa-zis pozitive, pentru știin
țele social-politice, in genere, și, 
în cadrul lor, pentru istorie și 
drept.

într-o societate profund demo
cratică și umanistă, cum este so
cietatea noastră socialistă, un semn 
al trăiniciei ei și al demnității 
omului este respectarea și aplicarea 
legilor emanate de la popor, pentru 
popor. în scopul apărării interese
lor sale fundamentale, al promo
vării eticii și echității socialiste 
pentru toți membrii ei, al înflori
rii personalității umane. Dar pen
tru a beneficia de puterea legii 
trebuie mai întîi s-o cunoști, să-i 
înțelegi rațiunea și finalitatea, să 
știi ce drepturi și ce obligații ai. 
Legea, dreptul international stabi
lesc raporturi nu numai între 
indivizi, ci și între organisme apar
tinînd unor țări diferite și între 
popoare. Cunoașterea și respec
tarea acestora va face să guver
neze rațiunea și nu forța celui mai 
tare. în această perspectivă, din 
acest sector, merită toată atentia 
două cărți din domeniul dreptului, 
una datorată scriitorului doctor în 
drept Ion Bodunescu, despre Fla
gelul terorismului international, 
apărută în 1978 la Editura militară, 
și cealaltă, a cunoscutului jurist 
Sanda Ghimpu : Dialog despre 
Lege, editată tot în anul care s-a 
scurs de editura „Scrisul românesc" 
din Craiova. Ambele cârti, firește, 
fiecare pe coordonata ei specifică.

Manifestări cuîtural-artistice consacrate aniversării Unirii Principatelor
în cadrul manifestărilor politice și 

cuîtural-artistice organizate in jude
țul Galați sub genericul : „Unitate si 
continuitate", la Biblioteca județeană 
„V. A. Urechia" s-a deschis ieri o 
expoziție dedicată împlinirii a 120 de 
ani de la Unirea Principatelor Româ
ne. în expoziție sint prezentate pe
riodice de epocă, cărți din secolele 17 
și 18 care au imprimate stemele 

se înscriu în amplul proces de in
struire și educare politică și civică 
a cititorilor.

Călăuzită de principiile funda
mentale ale partidului și statului 
nostru cu privire la căile de rezol
vare a complexelor probleme pe 
care le ridică lumea contemporană 
îh fata omenirii, a popoarelor și a 
membrilor societății, lucrarea Fla
gelul terorismului internațional, 
bazată pe o impresionantă biblio
grafie, e scrisă cu toate rigorile 
unui studiu științific, reușind să-și 
păstreze în același timp puterea de 
a captiva publicul larg, nespecia- 
list, de a impresiona prin claritatea 
ideilor teoretice, prin bogăția fap
telor analizate, prin înfățișarea lor

de Ion DODU BĂLAN

plastică, atractivă, emoționantă. 
Structurată in două părți mari care 
se divid în capitole și secțiuni, lu
crarea lui Ion Bodunescu realizează 
o amplă investigare a fenomenului 
terorismului, definind conceptul, ur- 
mărindu-i evoluția istorică,, desco- 
perindu-i cauzele, stabilindu-i ele
mentele componente de ordin eco
nomic, politic, social, national, inter
national și psihologic, înfătișind 
modalitățile de prevenire, judecare 
și condamnare, subliniind obligația 
statelor de a colabora pentru re
primarea acestui flagel care ame
nință grav pacea și liniștea lumii 
contemporane. Făcînd aproape la 
fiecare Gapitol incursiuni în . istoria 
noastră națională. Ion Bodunescu 
realizează pagini tulburătoare pri
vind ciopirtirea cu iataganele a lui 
Tudor Vladimirescu la marginea 
Tîrgoviștei. masacrele din 1784 și 
1848 din Transilvania, asasinarea 
lui Nicolae Iorga, Virgil Madgcaru, 
Armand Călinescu, Emil Bosăr- 
meley, a comuniștilor închiși la Ji
lava, viata muncitorilor români tri
miși la muncă în Germania na
zistă, ororile horthyștiloy în Tran
silvania ocupată etc. etc. Flagelul 
terorismului internațional este o 
carte ce se impune prin înalta ei 
tinută științifică, prin bogăția in
formației. prin claritatea expresiei 
și fermitatea mesajului, constituind 
o interesantă și utilă lectură pen
tru toate categoriile de cititori.

reunite ale celor două provincii, ma
nuscrise și scrisori ale unor mar
cante personalități unioniste, printre 
care Mihail Kogălniceanu. Vasile 
Alecsandri și Alexandru Ioan Cuza.

★
Așezămintele culturale și bibliote

cile din 43 de localități ale județului 
Bacău au organizat, in ultimele 3 zile, 
expoziții de artă plastică, de carte.

Dialog despre Lege este tot 
o carte de drept scrisă parcă, și 
cu căldura inimii, cu lumina 
umanismului nostru socialist. Titlul 
ei ar fi fost și mai potrivit dacă 
se chema Dialog despre via
ță și Lege, pentru că autoa
rea are marele merit de a nu 
discuta nici o clipă legea în sine, 
cazuri abstracte, ipotetice si teore
tice, ci legea Împletită cu viața, 
cu faptele concrete ale oamenilor 
cu anume biografii, care acțio
nează m împrejurări precise, sub 
imboldul unor factori sociali sau al 
unor instincte primare și primitive. 
Fiecare dialog din această carte, 
desfășurat cu un partener imaginar, 
care are însă, cel mai adesea, un 
prototip în viata reală, este alimen
tat de realități concrete din dome
niul dreptului muncii, ca primă 
rațiune a existentei umane, al 
dreptului penal Si al familiei, al 
dreptului de autor, al dreptului ci
vil ș.a.m.d. în felul acesta dialo
gul se constituie in material literar 
autentic, devenind o schiță, capti
vantă și răscolitoare, un dramatic 
document de viată, care se citește 
cu folos și plăcere estetică. în ma
joritatea acestor dialoguri vii. au
tentice, dramatice, nu o dată pline 
de adevăr și de vibrație umană. în 
care se ciocnesc în conflicte puter
nice mentalități vechi și noi. preju
decăți perimată, instincte nedomi
nate. pasiuni și resentimente, ges
turi generoase cu meschinării, se 
încheagă o imagine autentică de 
viată reală, se conturează tipuri și 
tipologii umane, portrete și carac
tere cu valoare semnificativă. Re
lațiile oamenilor în procesul mun
cii, drepturile și îndatoririle lor, 
mobjlurile . care le frămintă viata 
sufletească, relațiile dintre săti. ra
porturile dintre părinți și copii, re
lațiile indivizi-societate, problemele 
locative, ale actelor necesare indivi
dului în diverse situații, etica și e- 
chitatea socialistă, protejarea me
diului ambiant etc., etc. constituie 
substanța acestor frumoase, folosi
toare și plăcute dialoguri de la su
flet la suflet, de la om la om.

Omenia și umanismul socia
list care le străbat, știința înaltă, 
riguroasă. învelită in poveste dau 
acestor dialoguri o puternică auten
ticitate. o mare forță de convingere.

de documente și obiecte, consacrate 
actului unirii de acum 120 'de ani. Lă 
cluburile mai multor întreprinderi au 
avut loc seri omagiale, în cadrul 
cărora personalități ale culturii noas
tre au evocat importanța istorică a 
acestui eveniment crucial din istoria 
națiunii.

(Agerpres)

ni «.

Vernisajul expoziției sculptorului Etienne Hajdu
în cadrul programului rom.âno- 

francez' .aâ'schimburi culturale, marți 
s-a deschi^, la Muzeul de artă al Re
publicii 'Socialiste România, expoziția 
sculptorului francez Etienne Hajdu. 
Prin intermediul unei riguroase se
lecții de lucrări reprezentative, ex
poziția ilustrează forța artistică și 
personalitatea originală a acestui cu
noscut creator. Sculpturile realizate 
în metal, marmură, lemn — cu aju
torul unor tehnici diverse'— laviuri- 
le și desenele, tapiseriile executate 
după cartoanele artistului, ilustrațiile 
de carte — toate sint rodul căutărilor 
minuțioase ale autorului, conturînd o 
operă de o mare bogăție și de o pu
ternică expresivitate.

La festivitate, la care a fost pre
zent și artistul, au rostit alocuțiuni 
Alexandru Cebuc, directorul muzeu
lui, Nicole Barbier, comisarul artis
tic al expoziției, și Pierre Cerles, 
ambasadorul Franței la București. 
Vorbitorii au relevat semnificația 
deosebită a expoziției deschise în 
preajma vizitei oficiale pe care pre
ședintele Republicii Franceze, Va
lery Giscard d’Estaing, împreună cu 
soția, doamna Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing, o va efectua în România 
la invitația președintelui Nioolae

Concert Sergiu. Celibidache
Renumitul dirijor Sergiu Celibida

che, al'lat pentru a treia oară în tara 
noastră, fși-a început marți. Ia Ate
neul Român, seria concertelor ex
traordinare pe care le susține la pu
pitrul Orchestrei simfonice a Filar
monicii „George Enescu". Programul 
ă cuprins trei pagini remarcabile din 
creația muzicală universală : poemul 
simfonic „Don Juan" de Richard 
Strauss, „Rapsodia spaniolă" de 
Maurice Ravei și fragmente din 

„ROMĂNIA-FILM" prezintă:

„E timpul să trăim, e timpul să iubim"

in distribuție: Heino Mândri, Aida Zars, Ita Ever, Voino Uibo. Regla : Vele Kiasder

Ceaușescu ți a tovarășei Elena 
Geaușescu., Au fost evocate, de ase
menea, importantele schimburi ro- 
mâno-franceze de valori culturale, cu 
o indelungată tradiție, care au stimu
lat și îmbogățit reciproc spiritualita
tea celor două popoare.

Au luat parte Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, artistul poporu
lui Ion Jalea, președinte de onoare 
al Uniunii artiștilor plastici, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Asociației de prietenie 
România-Franta, personalități ale 
vieții cuîtural-artistice bucureștene, 
un numeros public.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră 
și alti membri ai corpului diplomatic.

★
Același muzeu găzduiește. înce- 

pind de marți, și o expoziție de foto
grafii pusă la dispoziție de Biblio
teca franceză din București. Sub ge
nericul „Fotografia contemporană în 
Franța" sint reunite peste 100 de lu
crări alb-negru. cu o tematică va
riată, demonstrînd preocupările, înal
tul profesionalism al artiștilor foto
grafi francezi.

(Agerpres)

,,Romeo șl Julieta" de Serghei Pro
kofiev. Reputatul dirijor și orchestra 
pe care a condus-o cu arta carp il 
caracterizează au oferit publicului 
momente de aleasă emoție artistică, 
manifestarea constituind un eveniment 
de inaltă ținută in viata noastră mu
zicală. Cu aceeași justificată nerăb
dare sînt așteptate și celelalte apari
ții ale reputatului dirijor la pupitrul 
Filarmonicii bucureștene în urmă
toarele cinci seri. (Agerpres)

MATEMATICA MODERNĂ
(Urmare din pag. I)
creație. Semnificative în acest sens 
sint noile manuale de matematici 
pentru clasele I. a V-a, a IX-a.

Cu privire la manualul de clasa I, 
au existat păreri că introducerea no
țiunii de „mulțime" este o exagera
re. în realitate, această noțiune este 
intuitivă, înțeleasă de copii încă din 
grădiniță prin jocuri logico-matema- 
tlee. Programul prevede însușirea 
unor cunoștințe elementare despre 
primele numere naturale, bazate pe 
exemple concrete despre mulțimi, 
noțiuni de „tot atît", „mai puțin", 
„mai mult". Manualul este astfel 
conceput îneît elevii, lucrînd direct 
pe el, îl completează colorînd. în fe
lul acesta, desenele și completarea 
lor de către elevi contribuie nu nu
mai la asimilarea noțiunilor și ope
rațiilor matematice, ci și la dezvol
tarea gustului acestora pentru fru
mos, a ordinii și a scrierii estetice. 
Folosirea manualului la clasă a ară
tat că obiecțiile făcute la început 
sînt lipsite de temei. Apariția ma
nualului de geometrie pentru clasa a 
IX-a amintește și ea modul cum a 
fost primit cu cițiva ani în urmă 
manualul de analiză matematică pen
tru clasa a Xl-a. Regretatul aca
demician Miron Nicolescu. șeful 
catedrei de analiză matematică 
de la Universitatea din Bucu
rești, s-a ocupat personal de e- 
ditarea acestui manual, astfel ca 
rigoarea științifică să nu fie sa
crificată. Apariția manualului, scris 
de doi elevi ai săi, a fost privită cu 
neîncredere de unii profesori de 
liceu, unii chiar afirmînd că nu este 
accesibil școlarilor. Astăzi, după 
cîțiva ani de predare, majoritatea 

profesorilor s-au obișnuit cu acest 
manual și este semnificativ faptul 
că un capitol de bază, cum este a- 
naliza matematică, se predă in școa
la noastră în condiții mai bune decit 
în multe țări. Manualul de geome
trie pentru clasa a IX-a, alcătuit de 
un colectiv de cinci profesori cu ex
periență didactică, condus de un 
geometru reputat, este fără îndoială 
valoros din punct de vedere știin
țific, îndeosebi pentru că reali
zează o prezentare axiomatică a 
geometriei, folosind metodele și 
limbajul matematicilor superioa
re. Acest .manual conține însă o 
supraabundență de materie și de no
tații. Amplul schimb de păreri care 
a avut loc după apariția manualului 
dovedește interesul viu al numeroși
lor profesori pentru modernizarea în- 
vățămintului.

Știința, tehnica evoluează rapid, iar 
matematica nu mai este astăzi cea 
de acum cîteva decenii. în primul 
rind s-a schimbat conceptual, din ma
tematica numerelor și formelor, cu 
caracter cantitativ, devenind o ma
tematică structuralistă. Aplicațiile ei 
s-au amplificat in așa măsură, incit 
nu există domeniu de activitate care 
să nu-i utilizeze metodele de calcul, 
în aceste condiții, invățămintul ma
tematicii nu poate sta pe loc. Se-nțe- 
lege de la sine că el trebuie să evo
lueze in funcție de progresele cerce
tărilor teoretice, dar și de multiplele 
lor aplicații în viața modernă. De 
aceea adaptarea planurilor și progra
melor de învățămînt, a metodelor de 
predare la cerințele de astăzi ale so
cietății noastre trebuie să aibă un ca
racter dinamic, iar cadrele didactice 
un contact string cu tehnioa și știința.

Pentru noi, românii, constituie 
o satisfacție faptul că la Olim
piada internațională din anul trecut 
un grup de elevi străluciți din țara 
noastră au cucerit locul întîi printre 
tineri din 17 țări participante, unele 
cu vechi tradiții în domeniul mate
maticii. Este desigur meritul elevilor, 
dar și al profesorilor care i-au for
mat. Paginile „Gazetei Matematice" 
sînt pline cu numele elevilor rezolvi- 
tori și propunători de probleme, iar 
la concursurile de admitere în facul
tăți crește numărul candidaților care 
fac lucrări ireproșabile. Există însă 
și un număr, pe care-1 consider prea 
mare, de elevi slab pregătiți la ma
tematică. Cauzele sînt diverse, dar 
profesorii care predau această disci
plină și au astfel de elevi trebuie să 
înțeleagă că de munca și exigența lor 
depinde în primul rind ridicarea stu
diului matematicii pe un plan calita
tiv superior. Cred că pregătirea me
diocră ar putea fi depășită dacă lec
țiile s-ar preda în mod diferențiat, 
pe grupe de nivel, renuntindu-se la 
demonstrații complicate. Este o pro
blemă pedagogică deschisă în fata 
profesorilor cărora le încredințăm ti
neretul și o sarcină de înaltă res
ponsabilitate profesională și etică 
pentru educarea viitorilor cetățeni ai 
țării noastre.

• CLUJ. Retrospectiva de 
pictură a artistului emerit Ion 
Sima este găzduită acum de 
Muzeul de artă din Cluj-Napo- 
ca. Eveniment artistic de excep
ție. vernisajul a fost onorat de 
prezența tovarășilor Ștefan Mo- 
cuța. prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean, 
Constantin Crișan. prim-secretar 
al comitetului municipal de

partid, primarul municipiulu), 
alti reprezentanți ai organe
lor locale de partid si de stat. 
(AL Mureșan). • MURES. Sub 
egida Comitetului de cultură și 
educație socialistă al județului 
Mureș și a Centrului de crea
ție populară, la întreprinderea 
poligrafică din Tg. Mureș a ieșit 
de curînd de sub tipar volumul 
„Pe Mureș și pe cimpie". amplă 
culegere de folclor poetic-muzi- 
cal realizată de învățătorul Va

sile Pop, unul din cei mai pa
sionați folcloriști din această 
zonă. Cea de-a Ii-a ediție a 
Festivalului national „Cintarea 
României" prilejuiește o mani
festare importantă în viata cul
turală a municipiului Tg. Mu
reș. Este vorba de deschiderea 
(in sălile de expoziții de la Pa
latul culturii) a Salonului jude
țean al plastîcienilor amatori 
mureșeni. Cei 64 de autori, se
lecționați din peste 300 de ar

tiști amatori, sint prezenți cu 
141 lucrări de pictură, grafică, 
sculptură, metaloplastie. textilo- 
plastie și de artă decorativă, 
inspirate din trecutul de luptă 
al poporului nostru și realizările 
evului nostru socialist De sub
liniat că, in anul 1978, plasti- 
cienii amatori mureșeni au par

ticipat la peste 50 de expoziții 
personale și de grup, organizate 
in județ și județele limitrofe. 
(Gh. Giurgiu). • VtLCEA. Pa
latul culturii din municipiul 
Rm. Vilcea a găzduit cea de-a
4-a  ediție a manifestării cul
tural-educative „Eminesciana". 
Programul acestei ample acțiuni

a cuprins, printre altele, verni
sajul unei expoziții de carte or
ganizată de bibliotecile județene 
Vilcea și Botoșani, al unei alte 
expoziții ce cuprinde ilustrații 
la poeziile lui Eminescu, reali
zate de graficianul vîlcean Va- 
leriu Ionescu, precum și un co
locviu pe tema „Actualitatea 
poeziei lui Eminescu", condus 
de criticul și istoricul literar 
Valeriu Râpeanu. (Ion Stanciu). 
• BUZĂU. în vecinătatea Ca

sei de cultură din Buzău au fost 
inaugurate „Galeriile de artă" 
Edificiul, conceput intr-o ma
nieră arhitectonică modernă, o- 
feră condiții optime de contact 
între publicul larg și artiștii 
plastici. Cu prilejul inaugurării 
galeriilor buzoiene a fost ver
nisată o amplă expoziție cu 
lucrări de pictură, grafică, sculp
tură, tapiserie semnate de ar
tiști plastici locali și din tară. 
(Mihai Bâzu).

• ILFOV. A apărut recent, în 
îngrijirea Muzeului județean 
Ilfov și a Comitetului județean 
de cultură și educație socialistă, 
volumul de studii și comunicări 
„Ilfov, file de istorie". Tipărit 
în condiții grafice excelente. 
Ilustrat cu numeroase planșe, 
reproduceri, schite, hărți și fo
tografii, volumul cuprinde stu
dii și cercetări de arheologie și 
istorie. (Lucian Ciubotaru).
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BACĂU:

Blocuri de locuințe pen
tru specialiștii de la sate, 
în cadrul acțiunii de sistematizare, 
la Sascut, Podu Turcului, Vultu- 
reni, Dărmănești și in alte locali
tăți rurale din județul Bacău au 
fost construite și date în folosință, 
in ultima vreme, blocuri de locuit 
care însumează peste ’300 de apar
tamente.-Alte aproape 200 de apar
tamente, destinate specialiștilor de 
la sate, vor fi date în folosință in 
cursul acestui an. Totodată, in cen
trele civice ale localităților Parin- 
cea. Răchitoasa, Agăș și în mod 
deosebit în viitoarele centre urbane 
Sascut și Podu Turcului au fost 
realizate, cu sprijinul cetățenilor 
rețele de apă și canalizare, sisteme 
de încălzire centrală. (Gheorghe 
Baltă).

CRAIOVA:

„Condeie muncitorești*. 
La editura „Scrisul românesc1* din 
Craiova a apărut placheta de ver
suri „Condeie muncitorești" ce în
mănunchează selectiv cele mai 
reprezentative poezii patriotice, re
voluționare ale membrilor cena
clului literar-artistic „Electropu- 
tere“ de pe lingă întreprinderea 
doljeană cu același nume. Acest ce
naclu care ființează de un sfert 
de secol este laureat al primei edi
ții a Festivalului național al mun
cii și creației ..Cîntarea României". 
(Nicolae Băbălău).

Noutăți pe harta 
aeriană a țării

Pe harta aeriană a țării va apărea 
în acest an o nouă linie aeriană in
ternă. București — Caransebeș. Fap
tul reflectă preocuparea constantă 
pentru dezvoltarea continuă a rețelei 
aviației civile românești. în contex
tul general al dezvoltării transpor
turilor țării noastre. în ultimul timp, 
au fost modernizate aeroporturile Mi
hail Kogălnlceanu — Constanta. Tg. 
Mureș. Tulcea. Baia Mare. Bacău și 
București-Băneasa. în scopul spriji
nirii formării și selecționării de noi 
cadre, au fost înființate noi aero
cluburi teritoriale la Sibiu. Suceava, 
Deva. Arad și Craiova, urmînd să ia 
ființă cele de. Ia Caransebeș,- Tg. Jiu 
și Bistrița. Aviația noastră civilă dis
pune acum de aeronave de transport, 
utilitare, sanitare și sportive la ni
velul actual al tehnicii aeronautice.

în ceea ce privește traficul extern, 
România are legături aeriene cu 40 
de țări ale lumii. Noi linii aeriene 
sint prevăzute a se deschide pe ruta 
București — Havana și spre zona 
centrală a continentului african. De 
asemenea, va fi prelungită actuala li
nie aeriană București — Pekin.

(Agerpres)

Proiecte edilitare doljene
Lucrările edilitar-gospodărești din 

cele 5 orașe și 95 de comune dol
jene vor cunoaște, în acest an, un 
ritm dintre cele mai accelerate de 
dezvoltare din întreaga perioadă a 
construcției socialiste. Este prevăzut 
— așa cum ne informa ing. Vasile 
Bulucea, prim-vicepreședfnte al con
siliului popular județean — să se mai 
construiască 7 805 apartamente care 
se adaugă celor 9 224 cite au fost 
realizate în primii trei ani ai acestui 
cincinal. Numai Ia Craiova se vor 
pune în funcțiune 24 săli de clasă. 
320 locuri în grădinițe, 15,12 km re
țea de canalizare, 2,43 km rețea de 
apă potabilă, 36 100 mp pavaje și mo
dernizări de străzi. Tot in acest an 
va începe construcția unor impor
tante unități comerciale care. în fi
nal, vor însuma o suprafață de 17 000 
mp incluzînd 4 magazine tip BIG, 
un magazin pentru desfacerea auto
turismelor și pieselor de schimb, pre
cum și alte puncte comerciale la par
terul blocurilor. în special în noile 
cartiere de locuințe. în cadrul pro
gramului de dezvoltare, edilii doljeni 
și-au prevăzut tot pentru acest an 
realizarea de băi publice din fondu
rile statului în comunele Goicea și 
Poiana Mare, precum și o serie de 
lucrări conexe pentru blocurile de 
locuințe din localitățile Amărăștii de 
Fus, Perișor, Gighera, Vîrtop. în așe- 
ările Daneți, Murgași, Braloștița, 

Goicea, Orodel. Sopot și Predești ur
mează să fie puse în funcțiune din 
fondurile de contribuție bănească a 
populației noi săli de clasă, spații în 
creșe și grădinițe. Un accent mai 
mare se va pune pe dezvoltarea și 
diversificarea unităților prestatoare 
de servicii către populație. La Craio
va, Calafat. Băilești și Plenița se vor 
realiza complexe pentru spălătorie, 
curățătorie, vopsitorie, ateliere de 
timplărie, unități mixte de prestări 
de servicii, laboratoare pentru ali
mentație publică etc. Consiliul popu
lar județean, toate unitățile subordo
nate au analizat modalitățile prac
tice care să conducă la realizarea in
tegrală a acestor obiective edilitar- 
gospodărești de larg interes obștesc.

Nicolae BĂBĂLĂU 
corespondentul „Scinteii"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 ianuarie. In țară : Vreme rece. 
Cer schimbător. Vor cădea ninsori lo
cale. Vînt slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 15 și minus 5 grade, local mai 
coborîte, iar ’cele maxime între minus 
5 și plus 2 grade. Ceață locală, dimi
neața și seara. In București : Vreme 
relativ rece. Cer temporar noros. favo
rabil ninsorii slabe. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață, dimineața și seara.

VEȘTI DIN ȚARĂ
VALEA JIULUI:

Cărbune peste prevede
rile planului. Din prin1ele zile 
ale anului, minerii din Lupeni ob
țin însemnate sporuri la producția 
de cărbune. Printr-o organizare 
temeinică a muncii, folosirea mai 
bună a utilajelor și a timpului de 
lucru, ei au extras în primele 15 zile 
ale acestei luni, peste prevederile 
planului, 4 070 tone cărbune de 
bună calitate. Minerii de la I.M. 
Petrila, în aceeași perioadă, au li
vrat peste plan aproape 1000 tone 
de cărbune. De la o zi la alta, rezul
tate tot mai bune obțin și minerii 
din Dîlja, Paroșeni. Uricani și 
Aninoasa. (Sabin Cerbu).

SLATINA:

Se construiește o nouă 
întreprindere. Pe phtt»™» in
dustrială a Slatinei,. în imediata 
vecinătate a întreprinderii de alu
miniu, a început construcția unui 
nou și important obiectiv : între
prinderea de piese turnate din alu
miniu și pistoane auto, care va avea 
o capacitate finală de 22 000 tone 
piese pe an. Producția acestei 
unități va fi destinată întreprinde
rilor producătoare de autoturisme, 
autocamioane și tractoare. (Emilian 
Rouă).

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

ÎN CÎTEVA RÎNDURIDe ce sporturile de iarnă nu domină 
sezonul de iarnă ?

Sîntem în plină iarnă, luna numită 
Geraf îsi respectă renumele. avem 
zăpadă de întîrzie trenurile si încurcă 
transportul în comun. în toată țara 
ninge, ninge mereu — și. totuși, spor
turile traditionale de iarnă nu domi
nă. cum ar fi normal si necesar, se
zonul sportiv. Satisfacțiile ne vin tot 
din sporturile de... vară.

Capul de afiș al săptămînii prece
dente l-a constituit o performantă 
atletică în aer liber: Natalia Mără- 
șescu. aflată peste mări si țări — adică 
la Auckland, in Noua Zeelandă — a 
reușit, cu timpul de 5 minute și 
exact 39 de secunde, cea mai bună 
performanță mondială din istoria 
probei de alergări ne 2 000 metri. A 
secondat-o. cu succes. Fița Lovin — 
victorioasă si ea in cursa de 800 
metri.

Din altă parte a lumii, telexurile 
ne aduc, de asemenea, îmbucurătoa
re vești despre primele victorii ale 
unei înotătoare românce in S.U.A., 
Carmen Bunaciu, învingind nu o da
tă. ci de trei ori. în concursurile des
fășurate în diferite orașe americane.

Alte succese le-a semnat, în 
afișul competițional, voleiul. în 
prima manșă din turul al doilea 
al cupelor europene, trei din cele 
patru echipe ce ne reprezintă au 
terminat învingătoare, luind astfel 
serioase opțiuni pentru calificarea in 
faza următoare. Este vorba de Steaua 
(3—0 la București, cu campioana Po
loniei). Penicilina (3—0 la Iași, cu 
voleibalistele cîștigătoare ale Cupei 
Greciei) si de Dinamo București (3—1 
la Cracovia, cu actuala lideră a cam
pionatului polonez).

în săli, de asemenea, sînt în plină

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul general al miliției 

Direcția circulație
Atenție la tren !

Pentru a reduce la minimum tim
pul de staționare a autovehiculelor 
în așteptarea trecerii trenurilor, ba
rierele „clasice" sint înlocuite treptat 
cu semibariere automate, care se în
chid cu numai cîteva minute înainte 
de venirea trenului. Cumpăna mai 
scurtă a acestor instalații are rostul 
numai de a semnala — prin poziția 
orizontală și clipirea lămpilor insta
late pe ele și lingă ele — interdic
ția traversării liniei ferate. întrucit 
urmează să treacă garnitura de tren, 
nu și acela de a bara drumul. Semi- 
barierele automate pot fi astfel ase
muite cu semafoarele instalate în 
intersecțiile din orașe. La trecerile 
peste liniile de cale ferată unde nu 
există bariere sau semibariere auto
mate. conducătorii de vehicule sînt 
obligați să oprească, continuîndu-și 
deplasarea numai după ce s-au asi
gurat că nici din dreapta și nici din 
stingă nu se apropie vreun tren. Ne- 
respectarea acestor reguli implică 
mari primejdii. Pe data de 3 ianua
rie a.c., la trecerea, nepăzită, peste 
calea ferată de pe un drum județean 
din Gorj, automobilistul ION LIM
BAU (de ocupație șofer profesio
nist I) cu autoturismul nr. l-Gj-1027 
nu a oprit și nu s-a asigurat in 
prealabil. Șoferul și cei trei călători 
și-au pierdut viața în urma tampo- 
nării vehiculului cu o locomotivă. Un 
element deloc neglijabil care a con
tribuit la producerea accidentului : 
geamurile autoturismului erau aco
perite de un strat de gheață care îm
piedică vizibilitatea. La o trecere ase
mănătoare, pe un drum din județul 
Bistrița-Năsăud. șoferul. CÎMPAN 
VASILE a trecut peste linia ferată 
cu autobasculanta nr. 31-Cj-8068 fără 
să oprească în condițiile in care 
ceața a redus vizibilitatea sub 50 m. 
Autobasculanta a fost lovită de un 
tren. împrejurare în care șoferul și-a 
pierdut viața, iar cei doi prieteni (cu 
care se deplasa la pescuit, cu auto
basculanta !) au fost grav răniți.

FOCȘANI:

O nouă capacitate de 
producție în funcțiune, 
începutul anului 1979 a debutat, 
la Focșani, cu o nouă premieră in
dustrială. Pe platforma întreprin
derii de construcții-montaje a fost 
pusă în funcțiune o linie de prefa- 
bricare a panourilor mozaicate, 
realizată în spațiile productive 
existente, cu investiții minime. 
Tehnologia modernă, pe baza că
reia lucrează noua capacitate, per
mite sporirea potențialului pro
ductiv al unității cu 12 000 mc 
panouri mozaicate. Se asigură, 
totodată, valorificarea superioară a 
materiilor prime și creșterea cu 
30 la sută a productivității muncii, 
în condițiile reducerii consumu
lui de energie și combustibil cu 
4-8 la sută.

(Agerpres)

CONSTANTA:

Obiective edilitar-gospo- 
dărești. <"e'le 645 de documentații 
elaborate în anul trecut de către 
Institutul județean de proiectări 
Constanta, pe baza cărora se exe
cută în prezent numeroase obiecti
ve edilitar-gospodărești și social- 
economice, însumind 13 500 apar
tamente. două magazine universale, 
o policlinică și un teatru de vară 
etc., conduc Ia obținerea unor eco
nomii din faza de proiectare de 

întrecere echipele de handbal șl 
baschet, jucătorii de tenis si cei de 
șah. trăgătorii cu arma.

Se desfășoară, ce-i drept, si com
petiții de schi, hochei, săniuș sau 
chiar patinaj. Pe pirtiile „Daciadei"
— județele Ploiești, Sibiu, Ma
ramureș au organizat întreceri de 
masă cu foarte mulți participanți. 
Pe ..Valea Lupului" — s-au desfășu
rat întreceri de coborîre si de slalom. 
La Sinaia — datorită eforturilor de
osebite depuse de organizatorii locali
— s-a putut inaugura, pe pîrtia de 
bob, sezonul oficial de sanie. A avut 
loc. în Harghita, si un concurs pen
tru micii patinatori, s-au jucat două 
etape în campionatul de hochei — și 
cam atit.

După cum se vede, marile eveni
mente si marile performante n-au 
apărut, incă. în sporturile noastre de 
iarnă. Abia de acum înainte sînt pro
gramate „Trofeul Carpați" la bob și 
sanie (dacă vremea va permite!) și 
campionatul mondial de hochei (gru
pa B). la Galați. De ce atit de puține 
competiții si succese? Pentru că am 
abandonat propriile tradiții, pentru 
că n-avem zăpadă decît două-trei 
luni din douăsprezece (în unii ani 
nici atit), pentru că pîrtia de bob 
de la Sinaia poate fi folosită, în 
condiții naturale, numai de cîteva 
ori pe an (sau deloc), pentru că micii 
schiori renunță să vină la cluburi de 
teamă că sînt obligati să facă fond 
și biatlon etc..'etc. Ne oprim aici. în- 
trucit condiția sporturilor de iarnă în 
ansamblul mișcării noastre sportive 
merită să fie analizată mai pe larg.

Gheorghe MITROI

în apropiere de stația Mircești, 
județul Iași. MIHAI HERCIU. cu 
autobasculanta nr. 31-NT-3248. vrind 
să se strecoare printre semibarierele 
automate de la pasajul de trecere 
peste linie dublă de cale ferată a fost 
izbit de acceleratul Suceava—Bucu
rești și proiectat pe linia alăturată 
înaintea unui mărfar, care a tîrît 
autobasculanta pe o distanță de 200 
m. pînă a putut opri. Șoferul și încă 
o persoană și-au pierdut viața, iar 
al treilea călător a fost grav rănit.

Așadar, atenție la tren !

Evitați derapajele !
Fie că ninge sau nu, pe numeroa

se tronsoane de drum, în interiorul 
sau in afara localităților — pavate 
cu piatră cubică, pe poduri, viaduc
te, pasaje denivelate, în zona pădu
rilor etc. — în acest anotimp apar 
porțiuni alunecoase de zăpadă tasată, 
strat de gheață, pelicule de polei. 
Efectuarea unor manevre contra
indicate pe carosabilul glisant — 
frînări, viraje bruște, accelerarea 
vitezei, manevrarea necorespunză- 
toare a volanului etc. — gene
rează accidente grave ca urmare a 
derapării autovehiculelor pe partea 
carosabilă și îndeosebi pe acosta
mente. Nesesizind că intr-o curbă 
ușoară de pe un drum din județul 
Satu Mare carosabilul este pe jumă
tate uscat și pe jumătate acoperit cu 
zăpadă bătătorită, șoferul A. TULBU
RE a derapat cu autobuzul 31-MM- 
1 824, pierzind controlul asupra vola
nului si s-a răsturnat in șanțul soselei. 
Trei din cei 38 pasageri aflati în 
autobuz au suferit vătămări corpo
rale. Tot pe fondul necorelării vite
zei cu condițiile de iarnă, in județul 
Bacău, pe un drum acoperit cu ză
padă. in curbă, un accident de circu
lație s-a soldat cu moartea unui 
copil : autovehiculul 2-BV-6 621. con
dus de VASILE IVANCIU, care a 
scăpat din mină conducerea, a intrat 
într-un autoturism provocind acci
dentul.

Atenție !

4191 tone ciment, 630 tone metal 
și 3 800 tone combustibil convențio
nal. Pe planșetele proiectanților 
constănțeni se află documentația 
primului bloc din elemente spațiale 
pe baza căreia se va trece la exe
cuția în serie a acestor construcții. 
(George Mihăescu).

BOTOȘANI:

Autogara moderna. Tn 
municipiul Botoșani, în vecinătatea 
stației C.F.R. și a platformei indus
triale, a fost dată în folosință o 
nouă și modernă autogară de călă
tori. în incinta localului au fost 
amenajate o sală de așteptare mo
dern utilată, o cameră a mamei șl 
copilului, patru case pentru elibe
rarea biletelor de călătorie, un ghi
șeu pentru bagaje de mină, un 
chioșc al difuzării presei, dormi
toare pentru șoferii de cursă lungă. 
De la cele 16 peroane ale noii au- 
togări pleacă ori sosesc zilnic a- 
proape 400 de autobuze. (Silvestri 
Ailenei).

VASLUI:

Pentru mineri. în
primă lună a anului au fost rea
lizate la întreprinderea de venti
latoare și instalații de ventilație 
șase tipuri de ventilatoare de mină 
electrice, pneumatice și eletropneu- 
matice. (Crăciun Lăluci).

• Meciurile disputate ieri in cam
pionatul național de hochei pe ghea
tă s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Steaua — Sportul studen
țesc Â.S.E. 14.—4 (4—1, 6—1, 4—2) : 
Dinamo București — S.C. Miercurea 
Ciuc 10—3 (1—2. 5—1, 4—0) ; Dună
rea Galați — Unirea Sf. Gheorghe
5—4 (0—0. 1—2, 4—2).
• Turneul zonal de șah de la

Varșovia a continuat cu runda a 
7-a. in care maeștrii români Mihai 
Ghindă și Theodor Ghițescu au obți
nut victorii in partidele susținute cu 
Wlodzimierz Szmidt (Polonia) si. res
pectiv. Jan Sikora (Cehoslovacia). în 
clasamentul grupei a II-a conduc 
Sax (Ungaria) si Ermenkov (Bulga
ria). cu cite 4,5 puncte, urmați de 
Smejkal (Cehoslovacia) — 4 puncte 
(1). Mihai Ghindă (România). Ador- 
jan (Ungaria) — cite 4 puncte. Theo
dor Ghițescu (România), Popov (Bul
garia) si Szmidt (Polonia) — cite 3 
puncte etc. __ _

Rezultate înregistrate în grupa I: 
Radulov — Jansa 1—0; Sznapik — Ri- 
bli remiză: Prandstetter — Lengyel 
remiză. Partidele Florin Gheorghiu 
(România) — Inkiov (Bulgaria) și 
Skrobek — Ferenc POrtisch s-au 
întrerupt. în clasament, se mențin 
lideri Prandstetter (Cehoslovacia) și 
Ribli (Ungaria), cu cite 5 puncte, ur
mați de Radulov (Bulgaria). Sznapik 
(Polonia) — cite 4 puncte. Florin 
Gheorghiu (România) — 3,5 puncte 
(1). Lengyel (Ungaria) — 3,5 puncte 
etc.
• „Cupa Mondială" la schi-alpin 

a programat pe pîrtia de la Crans 
Montana (Elveția) o probă masculină 
de slalom special. în care victoria ? 
revenit lui Paul Frommelt (Liechten
stein). urmat de compatriotul său 
Andreas Wenzel. Clasat pe locul trei, 
suedezul Ingemar Stenmark a trecut 
pe primul loc în clasamentul general

Televizoare românești
Magazinele și raioanele specia

lizate ale comerțului de stat vă 
prezintă cea mai recentă realizare 
a industriei noastre electronice — 
televizoarele cu circuite integrate, 
realizate la întreprinderea Electro
nica București. Iată citeva avan
taje pe care le oferă, în exploa
tare, noile tipuri de televizoare : 
durata de folosire îndelungată, da
torită faptului că sînt complet 
tranzistorizate ; reducerea consu
mului de energie electrică cu circa 
33 la sută prin îmbunătățiri con
structive și funcționale ; funcțio
narea normală chiar și la variații

Denumirea 
televizorului

Diagonala 
ecranului

Preț 
lei

Aconto
15%

Rate lunare 
(24 rate)

Olt 44 2 920 438 103
Snagov 47 2 920 438 103
Siriils 50 3 050 457 108
Sirius 50 3100 465 110
Diamant 61 3 600 540 128
Lux 65 4 000 600 142

Cronica zilei
Marți, tovarășul Stefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Per Borgen, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Regatului 
Norvegiei in Republica Socialistă 
România. în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare. 

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL X

9,00 Teleșcoală
10.00 Tribuna TV :
10.20 Antena vă aparține I
11.20 Șoimii patriei
11.30 Muzică populară
11.50 Telex
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă germană
17.55 Divertisment muzical
10.20 Telecronica pentru pionieri.
18.35- Secvențe pariziene
18.55 învățămint — educație : „Unirea 

— in lecțiile de Istorie",
19.15 Publicitate
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei în economie 
20,00 Noi, femeile !
20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Țărm neprimitor". (Pro
ducție a studiourilor americane). 
Premieră pe țară. In distribuție : 
Edward G. Robinson, Miriam 
Hopkins. Joel McCrea, Walter 
Brenan. Regia : Howard Hawks

21.50 Sanie cu zurgălăi — melodii popu
lare

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.30 Telejurnal
19.50 Desene animate
20.15 studio T ’79. (Masă rotundă)
20,40 Treptele afirmării
21.10 Telex
21.15 Muzică ușoară
21.30 Mai aveți o întrebare ? — Planeta 

Pămînt la timpul viitor

al „Cupei Mondiale". El totalizează 
in prezent 115 puncte, fiind urmat de 
elvețianul Peter Luescher — 112 
puncte si Andreas Wenzel — 61 
puncte.
• Competiția internațională mascu

lină de handbal „Cupa Serdika" s-a 
încheiat la Sofia cu victoria repre
zentativei Ungariei — 10 puncte, ur
mată de selecționata orașului Mosco
va — 6 -puncte. Bulgaria (A) — 6 
puncte. Bulgaria (B) — 4 puncte, 
Știința Bacău — 3 puncte si Olanda 
— un punct. în ultima zi a turneu
lui. echipa Știința Bacău a pierdut cu 
25—27 în fata selecționatei orașului 
Moscova, după ce la pauză scorul 
era favorabil cu 15—13 handbaliști- 
lor români. Titlul de golgeter al 
turneului a fost atribuit handbalistu
lui român Ștefan Deacu. oare a în
scris in total 34 de goluri.
• în campionatul masculin polonez 

de volei, echipa Hutnik Cracovia 
(adversara formației Dinamo Bucu
rești in „Cupa Cupelor") se menține 
lideră, cu 10 puncte, urmată la un 
punct de Plomien Sosnowiec.
• La Birmingham s-a disputat 

meciul international amical de tenis 
de masă dintre selecționatele mascu
line ăîe Angliei si R. P. Chineze. în
cheiat cu scorul de 7—1 în favoarea 
oaspeților.
• Desfășurată in mai multe orașe 

daneze, competiția internațională mas
culină de handbal dotată cu „Cupa 
Mării Baltice" a fost cistigată de se
lecționata R. D. Germane, care a în
vins in finală cu scorul de 18—15 
(10—6) formația R. F. Germania, de
ținătoarea titlului mondial.

în meciurile pentru locurile urmă
toare în clasament s-au înregistrat 
rezultatele : locurile 3—4 : U.R.S.S. — 
Polonia 23—11 (13—6) ; locurile 5—6 : 
Suedia — Islanda 19—17 (10—6).

cu circuite integrate
mai mari ale tensiunii pe rețea, 
datorită încorporării unui stabili
zator în aparat ; simplificarea 
operațiunilor de depanare, prin fo
losirea în construcția televizoa
relor a modulelor funcționale, mo
dule care se pot înlocui “cu opera
tivitate. Garanția pentru buna 
funcționare a televizoarelor cu 
circuite integrate este de 12 luni.

în toate magazinele și raioanele 
specializate ale comerțului de stat, 
televizoarele cu circuite integrate 
se pot cumpăra și cu plata în ma
ximum 24 rate lunare, cu un aconto 
de 15 la sută din prețul de vîn- 
zare al aparatului.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele, Republicii Socialiste România

Foarte mișcat la primirea mesajului de felicitare și de urări pe care ați 
binevoit să mi-1 transmiteți cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a țării 
mele, doresc să vă exprim cele mai vii mulțumiri.

Adresez urări fierbinți pentru fericirea dumneavoastră personală și pen
tru întărirea cooperării pline de încredere între cele două țări ale noastre.

Cu înaltă considerație,
FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Un memento
de permanentă actualitate

Străzile din „Stare miasto", si
tuate in inima Capitalei poloneze, au 
început să recapete patina vremii. 
Casele construite în stilul secolelor 
XV—XVIII. Barbacanul, forfota din 
piăța Rynek se înscriu în replica 
peisajelor citadine de pe pinzele lui 
Bacciareli. păstrate pios in palatul 
Wilanow de peste două secole, pen
tru a confirma parcă legenda Sirenei 
ieșite cîndva din spumele Vistulei.

Varșovia de azi nu irseamnă, bi
neînțeles, doar „Stare miasto". Nu 
este insă cu putință să înțelegi pre
zentul orașului, care dobindește tot 
mai mult atributele unei metropole 
moderne, fără a poposi aici unde, 
prin dăruire și măiestrie. în primii 
opt ani de după 
război, a fost re
construită. cără
midă cu cărămi
dă. ceea ce var- 
șovienii denu
mesc „memoria 
istorică" a po
porului polonez.
Și trebuie să vezi pelicula unor ci
neaști francezi „Varsovie quand 
merne" (Și. totuși. Varșovia..."), care 
rulează Ia muzeul orașului, pentru a 
înțelege mai bine cum a fost ridicată 
din ruine și cenușă întreaga capitală, 
după Ce 800 000 din cei 1 300 000 de lo
cuitori ai săi au căzut victime ale 
ocupanților fasciști, care voiau nu 
numai să înăbușe flacăra dorinței 
de libertate si independentă, ci 
chiar să șteargă existenta națiu
nii poloneze. Am putea cita cifre 
exacte despre milioanele de metri 
cubi de dărîmături lăsate in urma lor 
de cotropitorii naziști, despre pro
centajul foarte apropiat de sută la 
sută al locuințelor, întreprinderilor, 
instituțiilor, monumentelor de artă 
și istorice bombardate sau dinami
tate, dar aceste date sint prea bine 
cunoscute pentru a mai fi repetate. 
Am aminti, totuși, că făptașii aces
tor cumplite bestialități, care nu s-au 
sfiit să fure pînă și pianul lui Cho
pin. âu lăsat posterității imagini în 
care erau „imortalizați", cinici și 
zimbitori. fie lingă cadavrele unor 
patrioți executați, fie trăgînd cu pis
toalele în inima „Sirenei", statuie 
care întruchipează emblema Varșo
viei...

Evocarea unor asemenea tragice 
momente se constituie intr-un pa
tetic îndemn adresat conștiinței o- 
menirii de a face totul pentru a nu 
mai permite repetarea ororilor răz
boiului. Chiar dacă de la eliberarea 
Varșoviei au trecut 34 de ani. amin
tirile tragediei războiului se mențin 
încă vii in memoria oamenilor, revin

Note de călătorie 
din R. P. Polonă

Groenlanda pe calea 
autoguvernării
Locuitorii Groenlandei, cea mai-------------------------------- ~

mare insulă a lumii, urmează să 
se pronunțe astăzi, in cadrul unui 
referendum, asupra viitorului sta
tut al acestui teritoriu. Groenlanda 
(2 milioane kmp — de 50 de ori mat 
mare decit metropola ; 50 000 locui
tori, in majoritate eschimoși) a fost, 
secole de-a rindul, colonie a Dane
marcei, iar mat recent, potrivit 
Constituției din 1953, a fost consi
derată parte componentă a statu
lui danez. în ultimii ani, problema 
statutului insulei a făcut obiectul a 
numeroase dezbateri in Folketing 
(parlamentul danez), in urmă cu 
doi ani fiind creată o „Comisie 
pentru autoguvernarea Groenlan
dei".

Proiectul de lege elaborat de co
misie, privind organizarea unui re
ferendum, a fost adoptat de parla
ment la 17 noiembrie anul trecut, 
în funcție de răspunsul celor 29 000 
cetățeni cu drept de vot ai Groen
landei, peste trei luni pe insulă se 
vor organiza alegeri parlamentare, 
in urma cărora se va constitui un 
parlament propriu •— Landstigul; 
incepind cu 1 mai a.c., teritoriul va 
dobindi dreptul de autoguvernare 
in cadrul regatului Danemarcei.

Pină in 1981 ar urma ca pirghiile 
autoguvernării să fie transmise po
pulației Groenlandei in domeniile 
social, fiscal, al învățământului și 
apoi in domeniul pescuitului, prin
cipala ramură a economiei groen- 
landeze. Problemele politice exter
ne, ale apărării și justiției vor că
mine in competenta guvernului de 
la Copenhaga, in cadrul căruia va 
exista in continuare un portofoliu 
pentru problemele Groenlandei.

în principiu, populației ii este re
cunoscut dreptul de a fi stăpini pe 
bogățiile naturale ale insulei. De 
altfel, forțele progresiste din

Vasta operațiune meteorologică
Operațiunea meteoro

logică internațională a 
intrat intr-una din pe
rioadele ei intensive de 
observații speciale, la 
care participă 5 000 me
teorologi, 10 000 stații 
terestre sau maritime, 
7 000 vase, escadrile de 
avioane meteo, plus 

flota comercială aeriană 
a 149 de țări. Această 
operațiune urmează să 
furnizeze datele nece
sare pentru ca in ur
mătorii zece ani să se 
poată prevedea, cu sufi
cientă precizie, tim
pul cu zece zile inainte.

adesea ca un laitmotiv în discuțiile 
pe care le poartă cu vizitatorii din 
orice țară. Pentru că realitățile cum
plite trăite in trecut proiectează si 
mai puternic in conștiința prezentu
lui cit de necesar este să se asigure 
în întreaga lume o pace trainică, șă 
se treacă de la vorbe la fapte și să 
se pună capăt competiției Înarmări
lor. să se evite acumularea de noi 
poveri si să fie îndreptate toate re
sursele de care dispune fiecare popor 
spre rezolvarea diferitelor probleme 
ale traiului de zi cu zi. spre creșterea 
calității vieții.

Dar anii de coșmar au trecut, în
dată după eliberare a inceput recon
strucția Varșoviei, redimensionată la 

cerințele zilelor 
noastre. Astăzi, 
capitala Poloniei, 
în care trăiesc 
aproximativ un 
milion și jumăta
te de locuitori, 
adăpostește, după 
cum arăta Jerzy 

Majewsky, primarul orașului Varșo
via. peste 1 500 de fabrici și uzine, 
reprezentind o largă paletă a eco
nomiei țării, Varșovia fiind, tot
odată. principalul centru cultural 
și științific al Poloniei. Macaralele 
din cartierele Brodno. Stegny. Sa- 
dyba. Targuwek și din alte părți 
anunță de departe că se construiește 
în continuare. în sudul Varșoviei, un 
prim lot din cele 140 000 de aparta
mente. cile va avea in final acest 
cartier, și-a primit de.ia locatarii. Iar 
în nord prinde contururi un cartier 
proiectat pentru 100 000 de locuitori. 
Desigur, după cum arată înseși gazde
le. mai sint incă dificultăți de depășit, 
mai sint incă nu puține probleme 
nerezolvate. Satisfacerea dorinței le
gitime a fiecărei familii de a avea o 
locuință confortabilă va mai dura 
incă multi ani — afirmă interlocuto
rii — tocmai tinîndu-se seama de 
imensele distrugeri și suferințe pe 
care războiul le-a provocat Varșo
viei, ca și întregii Polonii. Este o 
realitate care pune, o dată mai mult, 
în evidență necesitatea arzătoare ca 
poporul polonez, ca si toate popoa
rele Europei, să se bucure de pace, 
de liniște, să-și poată concentra efor
turile muncii constructive, realizării 
proiectelor de viitor.

„Stare miasto" a început să reca
pete patina vremii... E o nouă filă 
din istoria acestui oraș frumos, evo- 
cînd un memento de permanentă ac
tualitate : tragedia cumplitei confla
grații să nu se mai repete.

Al. POPESCU

Rewne acoberdi 
de gheață

1—_1 Regiune de caaita.

-O.......... ...
neacaplriii de gheată

insulă, grupate in partidul Siumut, 
consideră autoguvernarea si, apoi, 
autonomia ca o condiție indispen
sabilă menită să ducă la consolida
rea dezvoltării de sine stătătoare 
economice și politice, la afirmarea 
indentității proprii a groenlande- 
zilor.

M.S.

Grupuri de avioane 
vor explora zilnic zone 
care reprezintă 50 000 
kmp.

Aceasta este cea mai 
vastă experiență între
prinsă vreodată in isto
ria omenirii. Ea va dura 
pină spre sfirșitul anu
lui 1979.

® „SĂPTĂMÎNĂ INI- 
M||» De curînd, în Franța a 
avut loc o „Săptămînă a ini
mii", manifestare medicală ce a 
reunit cardiologi din întreaga 
lume. Cu acest prilej a fost 
scoasă in evidență însemnătatea 
organizării unor masive cam
panii de informare a publicului 
asupra factorilor care favori
zează apariția aterosclerozei. 
S-a citat, în acest sens, expe
riența S.U.A., unde, ca urmare 
a unei asemenea campanii, în 
ultimii 10 ani cantitatea de co
lesterol din singe a scăzut cu 5 
Ia sută, consumul de țigări cu

30 Ia sută și mortalitatea dato
rată maladiilor cardiovasculare 
cu 20 la sută. Participanții la 
această „Săptămînă a inimii" au 
căzut de acord asupra necesită
ții ca presa din toate țările să 
informeze cetățenii despre im
portanța pe care o prezintă 
lupta pentru reducerea indice
lui mare de colesterol, încă de 
la începutul maturității, adică 
de la 30 de ani ; asupra necesi
tății de a se reduce consumul 
de grăsimi naturale și de a se 
trece la consumul prioritar de 
grăsimi de origine vegetală, 
precum și asupra necesității de 
a se micșora consumul de za- 
haruri și de țigări.

• PE CIT DE FRIG, 
PE ATIT DE CALD.In vre' 
me ce multe regiuni ale emisfe
rei nordice au de înfruntat o 
iarnă deosebit de grea, cu tem
peraturi record sub zero, cu 
viscole și zăpadă abundentă, la 
Polul Sud se înregistrează re
corduri de... căldură. Astfel, la 
bazele meteorologice neozeelan
deze Scott și McMunro Sound, 
termometrul arată plus 9,4 gra
de Celsius ! Și. în aceleași zile 
de ianuarie în care termometre
le indicau la Moscova „culmi" 
ale frigului, «coborind la minus 
50 de grade Celsius, la antipozi.

PI
la Canberra (Australia), termo
metrul arăta tot 50 de grade
plus.

• FLUTURII Șl ELEC
TRICITATEA. S-a mai relatat, 
la această rubrică, despre ipoteza 
că așa numitele farfurii zbură
toare ar fi de fapt... stoluri de 
fluturi. Cercetători americani 
au adus în acest sens noi pre
cizări. Inițial ei au observat că 
aparițiile de obiecte zburătoare 
neidentificate în statul Utah,

între 1965—1968, au coincis cu 
trecerea unor enorme pilcuri de 
fluturi. Cercetătorii au avut 
ideea de a captura cițiva din 
acești fluturi și a-i plasa in la
borator in cimpuri electrice, 
variabile ca forță, descoperind 
că aceste insecte posedă o par
ticularitate interesantă : aceea 
de a provoca descărcări de elec
troni ce ionizează aerul, de- 
clanșînd astfel un microfulger 
albăstrui, vizibil la o distan
ță de 6 metri. Un pilc de ci
teva zeci de mii de fluturi se 
poate transforma într-o adevă

rată centrală electrică zbură
toare ! în aceste condiții, apari
ția O.Z.N.-urilor încetează a mai 
constitui un mister, ele repre- 
zentînd stoluri fragmentate de 
fluturi Rămîne de văzut dacă 
și alte insecte au aceeași pro
prietate ca și fluturii.

• CAII DIN PIAȚA 
SAN MARCO. în ultimul 
timp, grupul statuar al cailor de 
bronz din renumita piață a ca
tedralei San Marco din Vene
ția s-a împuținat : din patru au 
mai rămas doar doi. Ceilalți au 
fost ridicați, pe rind. de o echi
pă de experți pentru a confec
ționa cite o copie exactă ; a-

cestea vor lua locul originalelor, 
a căror integritate este tot mai 
mult amenințată datorită acțiu
nii de erodare a agenților at
mosferici. Cercetări inițiate încă 
în 1974 pentru a descoperi cit de 
gravă este maladia care afec
tează faimosul grup statuar au 
dus la concluzia că, pentru a 
supraviețui, statuile cailor vor 
trebui păstrate într-un mediu 
acoperit, la adăpost de umidi
tate și „smog". Ca atare, s-a 
adoptat soluția înlocuirii trep
tate a originalelor cu copii.

• 250 000 DE PLAN
TE din toate colțurile lumii 
intră în componența oolecției

Institutului de cercetări în do
meniul culturii plantelor al 
U.R.S.S. Este cea mai bogată și 
completă din lume, pe baza ei 
cercetătorii sovietici reușind să 
obțină nu mai puțin de 2 000 noi 
varietăți și soiuri hibride, in 
special pentru agricultură.

• PROGRAM TV 
PENTRU PASAGERII 
AUTOVEHICULELOR. c“- 
noscuta firmă japoneză de pro
duse electronice „Sony" a reali
zat, pentru uzul persoanelor 
care călătoresc cu autovehicu
lele, un aparat compact de re
dare a imaginilor TV imprimate 
în prealabil pe videocasete.

i JL X X w X*-* X X
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IERI S-AU DESCHIS LA DAMASC

Lucrările sesiunii Consiliului National
Palestinian

DAMASC 16 (Agerpres). — La Da
masc s-au deschis lucrările celei de-a 
XlV-a sesiuni a Consiliului National 
Palestinian, la care participă repre
zentanți ai unor partide și organiza
ții politice din țările socialiste, din 
alte țări ale Europei. Asiei și Africii.

Din partea Partidului Comunist 
Român, la sesiune participă o dele
gație formată din tovarășii Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
National al Frontului Unității Socia
liste. Vasile Pungan, membru al C.C. 
al P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad

ORIENTUL MIJLOCIU
• Săptămîna viitoare va avea loc o reuniune la nivel înalt între 
Siria, Irak și O.E.P. ® Contacte politice la Damasc • Ambasado
rul itinerant american a sosit la Tel Aviv • Perspectivele 

dialogului iordaniano-palestinian
DAMASC 16 (Agerpres). — Săptă

mîna viitoare, la Damasc va avea 
loc o reuniune tripartită la nivel 
Înalt între Siria, Irak șl Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei — s-a 
anuntat oficial în capitala siriană. 
Președinții Siriei. Hafez Al-Assad, 
Irakului. Ahmed Hassan Al-Bakr, și 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, se vor în
truni, săptămîna viitoare, pentru a 
discuta situația din Orientul Mijlociu 
— a declarat purtătorul de cuvint al 
O.E.P.. Abdel Abu Mayzar.

DAMASC 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit pe Saadoun Hammadi, minis
trul afacerilor externe al Irakului, 
aflat într-o vizită la Damasc. De 
asemenea. Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministrul sirian al 
afacerilor externe, a avut convorbiri 
cu ministrul irakian de externe. în 
cadrul cărora au fost abordate pro
bleme privind consolidarea relațiilor 
dintre cele două țări. In acest cadru 
au fost discutate și aspecte ale situa
ției din Orientul Mijlociu.

DAMASC 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
avut marți o întîlnire cu regele 
Hussein al Iordaniei, sosit pentru o 
vizită de o zi la Damasc. După cum 
relatează agenția’ Q.N.A., cei doi șefi 
de stat au abordat probleme legate 
de situația din Orientul Mijlociu, re

Platforma programatică a Frontului Patriotic Național 

din Nicaragua :

Apărarea suveranității naționale
și lupta pentru

MANAGUA 16 (Agerpres). — Fron
tul Patriotic Național din Nicaragua, 
nouă alianță de opoziție ce regru
pează forțele politice și sindicale din 
tară care resping în mod categoric 
formula medierii prin intermediul 
O.S.A. în conflictul politic si militar 
intern, va lupta pentru organizarea 
și mobilizarea maselor largi popu
lare. în vederea răsturnării de la 
putere a lui Anastasio Somoza șl a 
eradicării tuturor vestigiilor regimu
lui său dictatorial.

Acest obiectiv, alături de apărarea 
suveranității naționale si a dreptului 
la autodeterminare, ca si de adopta
rea unor măsuri economice si sociale 
menite să declanșeze procesul de 
transformare democratică a vieții 
In Nicaragua, constituie bazele pro
gramului de acțiune al Frontului Pa
triotic Național, Zilele următoare, 
acest program de acțiune va fi

în politica sa de pace și Înțelegere 
Internațională, România, acționînd 
consecvent pentru adîncirea colaboră
rii și solidarității cu toate țările so
cialiste. cu statele în curs de dezvol
tare, promovează, totodată, în mod 
activ ample raporturi multilaterale, 
în spiritul coexistentei pașnice, cu 
toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea lor social-politică — o 
preocupare constantă manifestînd în 
acest context pentru extinderea re
lațiilor cu acele țări europene cu 
care avem tradiționale legături de 
prietenie, închegate de-a lungul 
veacurilor în lupta pentru împlinirea 
aspirațiilor de libertate, independen
tă. progres social.

Acesta este, neîndoielnic, cazul ra
porturilor dintre România și Fran
ța. ale căror trainice premise de 
dezvoltare constau atît în afinitățile 
de limbă și cultură, în legătu
rile de prietenie stabilite în de
cursul istoriei, cît și în intere
sele actuale ale celor două po
poare de a se bucura de bineface
rile civilizației contemporane. în con
diții de pace și securitate în Europa 
și în lumea întreagă. Istoria stă 
mărturie că ideile progresiste ale 
Revoluției franceze au avut puternic 
ecou în rîndurile cărturarilor și oa
menilor politici români, însuflețin- 
du-i în lupta împotriva dominației 
străine, pentru neatirnare și unitate 
națională, pentru dreptate socială. 
Prezenta marelui nostru revoluțio
nar Nioolae Bălcescu, a altor pa
triot! români pe baricadele Parisu
lui răsculat. în 1848, a consti
tuit simbolul unor tradiții de solida
ritate între mișcările revoluționare 
din cele două țări, confirmate de a- 
tîtea ori în perioadele ce au urmat 
și care și-au găsit o înaltă expresie 
în anii războiului antihitlerist, cînd 
numeroși români au luptat cu arma 
în mînă în rîndurile Rezistenței 
franceze.

Pornind de la asemenea bogate 
tradiții, legăturile dintre România și 
Franța au cunoscut o dezvoltare con
tinuă. mai cu seamă în deceniul din 
urmă. Clădit pe temelia trainică a 
principiilor egalității în drepturi, res
pectului independentei și suveranită
ții naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc, 
cursul ascendent al acestor relații 
pune, o dată mai mult, în evidență 
vitalitatea și rodnicia normelor fun
damentale ale coexistenței pașnice, 
își găsește astfel deplină confir
mare aprecierea președintelui 
NICOLAE CEAUSESCU, care arăta : 
„Colaborarea româno-franceză este 
chemată să demonstreze că două 
popoare cu orinduiri sociale diferite, 

junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Sesiunea a fost inaugurată de Kha
led Al-Fahhoum, președintele Consi
liului National Palestinian, și de pre
ședintele țării-gazdă, Hafez Al-Assad, 
care au rostit cuvîntări.

Consiliul va examina,darea de sea
mă a Comitetului Executiv al O.E.P., 
Programul politic al unității națio
nale 'elaborat în comun de toate or
ganizațiile . mișcării de rezistentă pa
lestiniene. Ordinea de zi prevede, de 
asemenea, alegerea noului Comitet 
Executiv al Consiliului Național Pa
lestinian.

lațiile interarabe șl alte probleme 
internaționale de interes comun.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — Am
basadorul american Alfred Atherton 
a sosit marți la Tel Aviv, într-o vi
zită de patru zile în Israel. în cadrul 
unui turneu care va include, de ase
menea, Egiptul. La sosire. Atherton 
a declarat că dialogul cu oficialități
le de la Tel Aviv se înscrie în efor
turile destinate reluării negocierilor 
de pace egipteano-israeliene la ni
vel ministerial.

AMMAN 16 (Agerpres). — Dialogul 
iordaniano-palestinian va intra în
tr-o fază importantă în cursul urmă
toarelor două săntămîni. a indicat, 
potrivit agenției M.A.P.. Khaled Al 
Fahhoum. președintele Consiliului 
Național Palestinian. într-o declara
ție făcută la Amman. Fahhoum a 
precizat că președintele Departamen
tului Politic al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Faruk Al- 
Kaddumi. va efectua o vizită ofi
cială în Iordania în fruntea unei 
importante delegații politice a O.E.P., 
la sfîrșitul lucrărilor C.N.P., pentru 

/a începe un dialog politic cu gu- 
1 vernul iordanian.

Președintele Consiliului Național 
Palestinian a adăugat că Yasser A- 
rafat. președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.. va pleca în Iordania, 
după vizita la Amman a delegației 
conduse de Kaddumi.

progres social
semnat în cadrul unei ceremonii pu
blice de către organizațiile ce fac 
parte din F.P.N.: Mișcarea „Poporul 
Unit!1, gruparea „Cei 12“, Partidul Li
beral Independent, Partidul Conser
vator. Sindicatul ziariștilor. Centrala 
oamenilor muncii din Nicaragua, 
Frontul Muncitoresc si Asociația na
țională a cadrelor didactice. Semna
rea programului de acțiune, relevă 
agenția Prensa Latina, echivalează cu 
constituirea oficială a F.P.N.

Platforma programatică a F.P.N. — 
bazată pe apărarea suveranității na
ționale si lupta pentru o democrație 
efectivă, pentru dreptate si progres 
social — a trezit un larg ecou în 
viata politică nicaraguană. Impor
tante grupări ale Frontului Amplu 
Opoziționist (F.A.O.) si-au anunțat 
hotărîrea de a adera la F.P.N.. con- 
siderînd că eforturile de mediere ale 
Comisiei tripartite sînt inutile.

animate de dorința de a trăi în pace 
și înțelegere, de a nu mai admite 
politica de dominare și forță, pot 
coexista în bună înțelegere, in bună 
prietenie și pot contribui prin aceas
ta la dezvoltarea colaborării interna
ționale".

Așa cum este cunoscut, un rol e- 
sențial în evoluția pozitivă a rela
țiilor reciproce au avut contactele 
ia nivel înalt, vizita generalului De 
Gaulle în România, în 1968, precum 
și vizita președintelui Nioolae 
Ceaușescu, în 1970, în Franța. Pri
mirea plină de căldură făcută de 
poporul și oficialitățile franceze șe

ROMÂNIA - FRANȚA 
Colaborare fructuoasă pe terenul 

unor tradiționale legături prietenești
fului statului român, convorbirile 
cu președintele de atunci al Franței, 
Georges Pompidou, Declarația comu
nă semnată au exprimat sentimen
tele de profundă stimă și prietenie 
pe care și le nutresc reciproc cele 
două popoare, voința lor de a extinde 
și intensifica legăturile reciproce și 
conlucrarea celor două, țări pe plan 
internațional. Dialogul fertil româ- 
no-francez și-a găsit continuare în 
întilnirea dintre președintele Româ
niei și președintele Franței. Valery 
Giscard d’Estaing, la Helsinki, cu 
prilejul Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. De altfel, cei 
doi oameni politici s-au mai întîlnit, 
anterior, la București, pe vremea 
cînd actualul președinte al Franței 
era reprezentantul părții franceze în 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno-franceză de cooperare econo
mică, științifică și tehnică. Schimburi
le de vizite ale prim-miniștrilor, mi
niștrilor de externe și altor membri ai 
guvernelor celor două țări, primirea 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu a unor reprezentanți ai 
guvernului francez, ai parlamentului.

Edificarea noii ordini economice - cerință 
esențială pentru progresul tuturor țărilor
Reuniunile de la Colombo și Caracas ale fârilor asiatice 

și latino-americane în pregătirea Conferinței U.N.C.T.A.D,
COLOMBO 16. — (De la trimisul 

special al Agerpres). La Colombo au 
continuat marți dezbaterile, din ca
drul reuniunii ministeriale a țărilor 
asiatice din „Grupul celor 77“ Con
sacrate definirii poziției acestor 
țări față de problemele care vor 
figura pe ordinea de zi a celei de-a 
V-a Conferințe a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez- 
vpltare — U.N.C.T.A.D.-V.

Recentele evoluții din economia 
țărilor dezvoltate, s-a subliniat in 
cadrul dezbaterilor, au condus la 
agravarea situației economice a ță
rilor în curs de dezvoltare. Aceste 
evoluții au fost caracterizate prin 
intensificarea recurgerii de către 
țările dezvoltate la paliative, la mă
suri pe termen scurt pentru aplana
rea dezechilibrelor grave ce decurg 
din structura neadecvată a sistemu
lui lor economic, prin sporirea ba
rierelor de tot felul în calea produ
selor provenind din țările în curs de 
dezvoltare, precum și prin diminua
rea permanentă a asistenței și flu
xului tehnologic către țările în 
curs de dezvoltare. în felul acesta, 
întregul proces de dezvoltare din 
țările în curs de dezvoltare a fost 
plasat sub puternice și multiple pre
siuni, condițiile schimburilor lor 
economice și comerciale, îndeosebi 
ale exporturilor lor către țările dez
voltate. ca și dezechilibre cronice 
ale balanțelor lor de plăți, au fost 
puternic agravate. Țările în curs de 
dezvoltare au acumulat datorii ex
terne evaluate la circa 215 miliarde 
dolari. Cu toate acestea, au relevat 
vorbitorii, hotărîrile vitale privind 
mersul economiei mondiale conti
nuă să fie luate în conclavuri în
chise țărilor în curs de dezvoltare.

In această situație — au subliniat 
unanim participants la dezbateri — 
stabilirea unei noi ordini econo
mice internaționale apare nu numai 
ca o cerință indispensabilă pentru 
accelerarea dezvoltării țărilor în 
curs de dezvoltare, dar și ca o con
diție fundamentală pentru asigura
rea unei dezvoltări generale și sta
bile a economiei mondiale și a re
lațiilor internaționale in ansamblu.

Guvernul iranian a primit votul de încredere 
al parlamentului ,

TEHERAN 16 (Agerpres). — Parla
mentul iranian a acordat vot de în
credere guvernului civil al primului 
ministru Shahpur Bakhtiar. Reunit 
marți dimineața, Majlisul (Adunarea 
Națională Consultativă a parlamen
tului) a decis cu 149 de voturi pen
tru, 43 contra și 13 abțineri să acor
de vot de încredere guvernului con
dus de Bakhtiar. Guvernul civil al 
premierului Shahpur Bakhtiar pri
mise. luni, și votul de încredere din 
partea Senatului.

Postul de radio Teheran a anunțat 
că șahul Mohammad Reza Pahlavi a 
părăsit, marți, Iranul cu destinația 
Egipt. La plecarea de pe aeroportul 
Mehrabad din Teheran au fost pre-

italia Plan trienal de redresare
economica

ROMA 16 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Italiei, Giulio Andreotti, a 
prezentat șefului statului. Sandro 
Pertini. precum si liderilor Senatului 
și Camerei Reprezentanților, planul 
guvernamental de redresare econo
mică si socială a tării pe perioada 
1979—1981.

Obiectivele esențiale ale planului 
Vizează creșterea venitului anual 
brut cu patru la sută, crearea, pinâ 
în 1981. a 550 000 noi locuri de muncă, 
reducerea ratei inflației de la 12 la 

a exponenților cercurilor economi
ce, științifice și culturale din Fran
ța au constituit de fiecare dată un 
prilej de afirmare a interesului și 
voinței comune de adîncire a prie
teniei și colaborării româno-franceze. 
Convorbirile la nivel înalt și la alte 
niveluri, documentele adoptate, a- 
cordurile încheiate au creat noi per
spective favorabile conlucrării dintre 
cele două țări pe multiple planuri, 
aducînd, totodată, o contribuție sub
stanțială la evoluțiile din Europa spre 
destindere și colaborare internațio
nală.

Cu deosebită satisfacție poate fi 

consemnată dezvoltarea relațiilor 
economice — factor material de cea 
mai mare însemnătate pentru ampli
ficarea ansamblului colaborării ro- 
măno-franceze. în acest sens, este 
semnificativă dinamica schimburilor 
reciproce de mărfuri, care au atins 
în 1976 un volum de două ori mai 
mare față de anul 1970, urmind să 
se dubleze din nou. pe baze echili
brate, în 1980. De asemenea, se cuvin 
menționate extinderea și diversifi
carea continuă a cooperării economice 
și tehnico-științifice în forme noi, 
moderne, cum sînt cooperarea indus
trială, crearea unor societăți mixte 
de. producție și comercializare cu se
diul în Franța sau în România. Ac
țiunile de cooperare se desfășoară 
în ramuri importante ale economiei, 
cum sînt domeniul autovehiculelor, 
al mașinilor-unelte, metalurgiei, in
formaticii. chimiei și altele, consti
tuind exemple edificatoare de con
lucrare rodnică, reciproc avanta
joasă. Astfel, este cunoscut că, 
după un deceniu de cooperare, con
cretizată în producția automobilului 
„Dacia", în 1978 a fost semnat un nou 

S-a subliniat necesitatea creării con
dițiilor propice în vederea intensi
ficării procesului de industrializare 
și diversificare a economiilor țări
lor în curs de dezvoltare, asigu
rării accesului liber al produselor 
lor pe piețe prin eradicarea politi
cilor protecționiste practicate de ță
rile dezvoltate, participării egale a 
tuturor statelor la procesul elabo
rării normelor și adoptării hotărî- 
rilor privind sistemul economic, co
mercial, monetar și financiar pe plan 
internațional.

CARACAS 16 (Agerpres). — De
legații guvernamentale din cele 25 
de țări membre ale Sistemului eco
nomic latino-american (SiE.L.A.) 
s-au reunit, la Caracas, în perspec
tiva celei de-a V-a sesiuni a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D. - 
V), programată să aibă loc in mai 
a.c. la Manila (Filipine).

Principalele puncte înscrise pe 
ordinea de zi a reuniunii se referă 
la cooperarea între țările în curs de 
dezvoltare, situația comercială mon
dială și recrudescența protecționis- 
mului. Participanții vor dezbate, de 
asemenea, unele chestiuni monetare 
și financiare interesînd țările în curs 
de dezvoltare.

Luind cuvîntul în ședința de 
deschidere a lucrărilor, Jaime Mon- 
cayo. .secretarul general al S.E.L.A., 
a relvat că, în prezent, este impe
rios necesar să se identifice meca
nisme și măsuri menite să corec
teze profundele inechități ce există 
în relațiile economice internaționale.

CARACAS 16 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, în capitala Vene- 
zuelei s-au încheiat lucrările Semi
narului grupului latino-american. or
ganizat de C.E.P.A.L., P.N.U.D. și 
U.N.C.T.A.D. Seminarul, la care a 
participat și România, s-a desfășurat 
în cadrul pregătirilor pentru cea 
de-a IV-a Reuniune ministerială a 
„Grupului celor 77“ (6—16 februarie, 
Tanzania), care urmează să defini
tiveze poziția țărilor membre în pre
gătirea celei de-a V-a Conferințe a 
U.N.C.T.A.D.

zenți primul ministru Shahpur 
Bakhtiar și președinții celor două 
camere ale parlamentului. Pentru a 
pleca, șahul a așteptat ca guvernul 
condus de Bakhtiar să primească vo
tul de încredere al parlamentului.

După cum s-a mai anunțat, dumi
nică în Iran a fost constituit, potri
vit prevederilor Constituției, un Con
siliu de regentă însărcinat să țină 
locul șahului în perioada in care 
acesta lipsește din țară. Din Consi
liul de regență fac parte primul mi
nistru Shahpur Bakhtiar, șeful Statu
lui Major al armatei, președinții 
celor două camere ale parlamentu
lui și Curții Supreme și alte perso
nalități.

si socială
sută, în acest an, la 7.5 la sută în 
1981. In prezent, în Italia există 1,7 
milioane de șomeri, din care majo
ritatea sînt tineri. După cum a de
clarat, într-un interviu televizat, mi
nistrul trezoreriei, Filippo Maria Pan- 
dolfi, realizarea planului trienal re
clamă un consens social și mai ales 
consensul partidelor majorității, care 
a permis guvernului monocolor de- 
mocrat-creștin să se mențină la 
putere.

acord privind diversificarea fabrica
ției în România a unor autovehicule 
din gama „Renault", iar societatea 
mixtă „Oltcit" are ca scop produce
rea în România și comercializarea 
autoturismului cu același nume.

Pornindu-se de la interesul reciproc 
și eficiența unor asemenea acțiuni, 
în cadrul sesiunii din iunie 1978 a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-franceze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică s-au adop
tat măsuri de finalizare de către în
treprinderile și firmele din cele două 
țări a unor noi acțiuni de cooperare în 
domenii de vîrf ale economiei mo

derne — electronica și electrotehnica, 
informatica, aeronautica, industria 
constructoare de mașini, chimică și 
petrochimică etc. Totodată, au fost 
identificate noi domenii de cooperare 
privind participarea' la realizarea de 
obiective în terțe țări în domenii de 
interes reciproc.

Rezultate pozitive au fost obținute 
și în cooperarea pe plan cultural, 
constînd, între altele, în schimburi de 
oameni de știință, profesori și stu- 
denți, de ansambluri artistice, de 
expoziții, acțiuni care au adus pre
țioase contribuții la mai buna cu
noaștere reciprocă a valorilor spiri
tuale ale celor două popoare, la apro
pierea și întărirea prieteniei dintre 
ele.

Există, astfel, deplin temei să se 
aprecieze cu satisfacție că relațiile 
româno-franceze cunosc, în ansamblu, 
un curs ascendent — potențialul bine 
cunoscut al Franței, ca și progresele 
notabile ale României în edificarea 
unei economii moderne constituind 
premise ale unei dezvoltări continue 
a lor. Așa eum arăta președintele 
Nicolae Ceaușescu în interviul acor
dat recent televiziunii franceze,

0 revistă indiană• •* 
despre realizările

României in economie
Revista indiană „Eastern E- 

conomist" publică o suită de ar
ticole referitoare la dezvoltarea 
social-economică a României. 
Sint scoase in evidentă modifi
cările profunde intervenite in 
economia țării noastre ca urmare 
a amplului proces de industria
lizare. Revista acordă o atenție 
deosebită relațiilor economice 
externe ale țării noastre, scoțin- 
du-se in relief dorința României 
de a coopera cu toate națiunile 
lumii.

agențiile de presă transmit:
Sesiunea Comitetului de 

Eliberare al O.U.A., care s a 
deschis la Dar Es Salaam, are înscri
se pe ordinea de zi probleme privind 
lupta popoarelor din teritorile afri
cane aflate încă sub dominație străi
nă.

în ședința Comitetului 
Executiv al Partidului „Ja
nata" (Partid de guvernămînt), care 
se desfășoară la New Delhi, minis
trul industriei ai Indiei, George Fer
nandes, s-a pronunțat pentru națio
nalizarea industriilor siderurgică și 
construcțiilor de automobile. El a 
propus, de asemenea, ca în planul pe 
anii 1978—1983 să se prevadă mărirea 
investițiilor de stat în principalele 
ramuri ale industriei, adoptarea unor 
măsuri pentru întărirea pozițiilor sec
torului de stat și intensificarea con
trolului financiar asupra activității 
capitalului monopolist.

Comisia superioara mix
tă egipteano-sudaneză pen- 
tru complementaritate și-a desfășu
rat lucrările la Khartum sub con
ducerea vicepreședintelui și minis
trului sudanez al afacerilor externe. 
Al .Rashid Al Tahir Bakr, și a pri
mului ministru egiptean, Mustafa 
Khalil. Egiptul și Sudanul — se spu
ne in comunicatul final — reafirmă 
hotărîrea lor de a acționa pentru in
staurarea unei păci juste în Orien
tul Mijlociu, realizată prin mijloace 
pașnice, luind în considerare faptul 
că problema palestiniană reprezintă 
elementul-cheie al crizei din regiune.

Acord chino-zambian. Cu 
prilejul vizitei oficiale efectuate la 
Lusaka de către Li Sien-nien, vice
premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze. între guvernele Zambiei și 
R.P. Chineze a fost semnat acordul 
de cooperare științifică și tehnică.

împotriva reducerii alo
cațiilor SOCiale. Senatorul Ed
ward Kennedy a adus critici inten
ției Administrației de, a reduce alo
cațiile bugetare pentru diversele pro
grame sociale în exercițiul financiar 
1980. Senatorul democrat s-a pronun
țat totodată impotriva proiectului de 
reducere a alocațiilor pentru asisten
ța medicală.

Eșecul conscripției în 
rîndul negrilor în Rhodesia. 
Autoritățile rasiste de la Salisbury 
au fost obligate să recunoască eșecul 
cvasitotal al conscripției în rîndul 

există largi posibilități pentru a asi
gura o creștere mai substanțială în 
următorii ani a schimburilor econo
mice, a colaborării în domeniul știin
ței și culturii, în așezarea relațiilor 
româno-franceze în toate domeniile 
pe o bază și mai trainică, în spiritul 
tradiționalelor raporturi de prietenie.

O importanță deosebită prezintă 
conlucrarea dintre România și Franța 
pe tărîmul vieții internaționale, în 
eforturile generale pentru menținerea 
și apărarea păcii, pentru promovarea 
cursului spre destindere și securitate 
în Europa, pentru o politică mondială 
bazată pe relații interstatale noi, de 
egalitate în drepturi și care să permi
tă fiecărei națiuni să se dezvolte 
liber, independent, deplin stăpină pe 
propria soartă. O asemenea conlu
crare s-a realizat cu bune rezultate 
în cadrul Conferinței general-europe- 
ne. al unor lucrări ale O.N.U. și cu 
alte prilejuri. Cu atît mai necesară 
devine această conlucrare în prezent, 
cînd viata reclamă imperios intensi
ficarea eforturilor pentru aplicarea 
integrală a prevederilor Actului final 
de la Helsinki, pentru abolirea politi
cii de forță și reglementarea pe căi 
politice, prin tratative, a conflictelor 
care periclitează pacea generală, 
pentru trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare generală. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale. Faptul că în aceste pro
bleme cardinale ale lumii de azi pozi
țiile României și Franței sint în multe 
privințe convergente constituie pre
mise deosebit de favorabile pentru ca 
cele două țări ale noastre să conlu
creze activ, acționînd, împreună cu 
celelalte state, pentru soluționarea 
lor, în interesul înfăptuirii aspirații
lor de pace, independență, progres 
ale întregii omeniri.

Opinia publică din România, care 
așteaptă cu viu interes vizita pe care 
urmează s-o facă în zilele următoare 
în țara noastră, la invitația președin
telui Nicolae Ceaușescu. președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
nutrește convingerea că această vi
zită, convorbirile dintre cei doi pre
ședinți vor marca un moment de cea 
mai mare însemnătate in dialogul 
fructuos româno-francez, deschizînd 
noi și ample perspective pentru întă
rirea tradiționalei prietenii dintre 
cele două popoare, ridicarea la un 
nivel superior a relațiilor bilaterale, 
pe toate planurile. în interesul reci
proc. al cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Ion FÎNTÎNARU

înfăptuirea dezarmării va contribui 
LA ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR ECONOMICE 

Șl SOCIALE ALE OMENIRII 
întilnirea Grupului experților guvernamentali privind raportul 

dintre dezarmare și dezvoltare
GENEVA 16 (Agerpres). — La Ge

neva s-a reunit Grupul experților 
guvernamentali privind raportul din
tre dezarmare și dezvoltare. înființat 
de Adunarea Generală a O.N.U. in 
anul 1978 în scopul de a elabora un 
studiu cuprinzător asupra modului in 
care înfăptuirea dezarmării poate 
contribui Ia îmbunătățirea condițiilor 
economice și sociale ale omenirii. 
Grupul este compus din 25 de ex- 
perți guvernamentali din U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia, Franța. India. Nige
ria și din alte țări. Dintre membrii 
grupului numiți de secretarul gene
ral al O.N.U. face parte și prof.

negrilor : doar 200 de tineri de cu
loare au fost încorporați în armata 
rhodesiană în virtutea planului prin 
care se instituie serviciul militar 
obligatoriu pentru negri, a declarat 
comandantul șef al armatei, genera
lul John Hickman.

Parlamentul israelian 
(Knesseth) a aprobat luni o nouă re
distribuire a portofoliilor în cadrul 
guvernului lui Menahem Begin, ca 
urmare a demisiei a doi miniștri, 
Meir Amit (transporturi și comunica
ții) și Yigael Horowitz (comerț și 
industrie).

Zăpezile abundente căzute 
luni în Polonia au determinat o mare 
mobilizare de forțe pentru deszăpe
zire. Pentru deblocarea circulației ne 
șosele au lucrat 22 000 persoane. în 
ciuda eforturilor, troienele apărute in 
urma viscolului au blocat circulația 
pe unele cai de acces principale și 
au creat greutăți în activitatea căilor 
ferate.

„Este posibil și necesar să se realizeze 
un «echilibru in jos» al înarmărilor" 
• Creșterea poverii înarmărilor duce, în ultima instanță, la 
insecuritate • Europa, zona cu cea mai mare concentrare de 
armament, este chemată să inițieze măsuri concrete de înghe
țare și reducere a bugetelor militare și armamentelor • Dezar
marea să devină o problemă fundamentală a politicii fiecărui 

partid, fiecărei țări, forțelor sociale celor mai largi
„MUNDO OBRERO", organul P. C. din Spania, publică într-unul din 

ultimele sale numere un editorial consacrat problemelor dezarmării. Rele- 
vind importanța cardinală a acestei probleme pentru întreaga evoluție a 
umanității, editorialul subliniază necesitatea realizării unui echilibru al 
înarmărilor, nu la niveluri tot mai ridicate, ci, dimpotrivă, la plafoane tot 
mai scăzute.

„Din păcate, scrie ziarul, există 
tot mai mult tendința ca echilibrul 
militar să nu depindă atît de efec
tivele în oameni sau de armamen
tele clasice, cît de armele nucleare. 
Or, armamentele nucleare exis
tente permit distrugerea de trei sau 
patru ori a omenirii. Are vreun 
sens creșterea armamentelor, ast
fel îneît omenirea să fie distrusă, 
să zicem, de șase ori, in loc de 
patru ori ?

Pe lingă aceasta, continuă ziarul, 
creșterea poverilor înarmărilor pînă 
la limite care afectează serios po
sibilitatea de a asigura necesitățile 
economice ale populației, repre
zintă cea mai bună formă de a 
submina capacitatea defensivă a 
unei țări. Un popor nemulțumit 
reprezintă o amenințare și nu o ga
ranție pentru apărarea națională.

Există astăzi în Europa împărțită 
în blocuri opuse un echilibru mili
tar necesar securității diferitelor 
țări. Firește, nu poate fi vorba de 
modificarea acestui echilibru în de
trimentul uneia sau alteia dintre 
părți. Dar în loc de „conservarea 
echilibrului în sus“, adică pe calea 
sporirii continue a armamentelor 
de o parte și de alta, se impune 
de urgență să se realizeze un echi
libru pe baza înghețării, pentru 
început, a nivelului existent, și a 
instituirii unui control asupra ar
melor existente astăzi. Acest lucru 
este posibil prin adoptarea unor 
măsuri de înghețare a bugetelor 
militare și a creării unor sisteme 
adecvate de control, pentru a se 
trece, într-o etapă ulterioară, la re
ducerea bugetelor și arsenalelor.

Europa este zona cu cea mai 
mare concentrare de armament din 
lume. Tocmai de aceea prezintă o 
deosebită importanță să se inițieze 
aici schimbări îp sensul arătat mai 
sus. O însemnătate evidentă ar 
avea, de asemenea, crearea de zone 
denuclearizate, ca și a unor zone 
supuse unui control sistematic în

Sabia nucleară a lui Damocles
în patru miliarde de exemplare

Desenul alăturat, 
reprodus după publi
cația franceză „Science 
et vie", vine să între
gească argumentarea 
ziarului spaniol. In 
prezent, ca urmare a 
acumulării tot mai 
vertiginoase de încăr
cături nucleare, revine 
de fiecare locuitor al 
planetei o cantitate de 
explozibil echivalentă 
cu 15 TONE DE TR1- 
NITROTOLVEN. O te
ribilă sabie a lui Da
mocles, multiplicată in 
patru miliarde de 
exemplare, o realitate 
ce pune puternic in 
evidență imperativul 
arzător al încetări’ 
competiției monstru
oase a înarmărilor. 

univ. dr. Gheorghe Dolgu. rectorul 
Academiei de studii economice din 
București.

Potrivit mandatului încredințat, 
grupul este chemat să efectueze cer
cetări în trei domenii principale : 
utilizarea actuală a resurselor în sco
puri militare ; efectele economice și 
sociale ale continuării cursei înar
mărilor. precum și ale înfăptuirii 
măsurilor de dezarmare ; conversiu
nea și redistribuirea în scopurile 
dezvoltării economice și sociale a re
surselor scoase din sfera cheltuielilor 
militare, ca urmare a măsurilor de 
dezarmare.

28 000 de conductori de 
tren din Marea Britanie au 
încetat activitatea marți, declarînd o 
grevă generală de 24 de ore, acțiune 
care va fi repetată în cursul zilei de 
joi. încetarea activității conductorilor 
de tren intervine în contextul situa
ției create de greva șoferilor de auto
camioane.

Populația Indoneziei. 01 
cei 141 milioane de locuitori ai săi, 
Indonezia se situează pe locul cinci in 
lume, după R.P. Chineză, India, 
U.R.S.S. și S.U.A., în privința numă
rului populației — arată datele fur
nizate de ultimul recensămînt.

Confiscare. Procuratura din 
Karlsruhe a dispus confiscarea din 
magazinele orașului a avioanelor-ju- 
cărie avînd imprimată pe aripi zvas 
tica. Jucăriile, avînd ca model avioa
ne utilizate de armata nazistă în 
cursul celui de-al doilea război mon
dial, erau importate în R.F.G. din 
S.U.A.

ce privește efectivul forțelor mili
tare și nivelul armamentelor, ast
fel îneît să se îndepărteze primej
dia unor atacuri prin surprindere 
și să se înscăuneze un climat trai
nic de încredere. Pe această bază 
se pot întreprinde apoi pași spre 
reducerea armamentelor, spre de
zarmare efectivă.

Este o realitate că în riadul opi
niei publice mondiale s-a creat 
treptat o anumită atitudine de in
diferentă față de problema cursei 
înarmărilor ; s-a creat impresia 
că această problemă ține de com
petența exclusivă a guvernelor, 
ca și cum popoarele ar trebui să 
sufere doar consecințele. Există, 
de asemenea, impresia greșită că 
uriașa putere de distrugere a ar
melor nucleare reprezintă in sine 
o chezășie că aceste arme nu vor 
fi folosite. In fapt însă, acumu
larea de armament nuclear, ca și 
de armament clasic, sporește peri- , 
colul de război. Chiar și fără Iz- ,4, 
bucnirea unui conflict, sporirea ‘
continuă a arsenalelor reprezintă 
o povară grea pentru economia 
țărilor, un factor de sărăcire a 
popoarelor.

Iată de ce este necesar ca de
zarmarea să devină o problemă 
fundamentală nu numai a politicii 
internaționale, ci și a politicii fie
cărui partid, fiecărei țări, forțelor 
sociale celor mai largi.

Viitoarea conferință pentru se
curitate și cooperare în Europa 
va avea loc la Madrid in 1980. A 
pregăti condițiile pentru ca la a- 
ceastă conferință să se adopte mă
suri concrete menite să declanșeze 
un sistem de control, de inghe- 
țare și reducere a armamentelor, 
implică un efort politic» serios, 
nu numai din partea guvernelor, 
a diplomaților, ci și a tuturor sec
toarelor opiniei publice" — în
cheie ziarul.
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