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Republicii Franceze, Valery Giscard d'Estaing

BUN VENIT
PE PĂMÎNTUL ROMÂNIEI!

Astăzi sosește la București, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii Franceze, Valery Giscard d'Estaing, care, împreună cu soția, doamna 
Anne-Aymone Giscard d'Estaing, efectuează o vizită oficială in țara noastră.

s- Creșterea accelerată 
a productivității 

muncii
„Productivitatea muncii constituie, 

în ultimă instanță, tactorul hotărîlor 
al progresului general al societății, 
al ridicării bunăstării poporului".

NICOLAE CEAUȘESCU
Anul 1979 — al patrulea an al cin

cinalului — marchează, prin prevede
rile de plan ce urmează să fie reali
zate. un nou si important pas înain
te pe drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria 
noastră. în această stenică per
spectivă. propice gîndului înaripat, 
energiei larg desfășurate pe frontul 
muncii, al creației de înaltă eficien
tă. a si fost proiectată întreaga noas
tră activitate in 1979, an hotăritor 
pentru înfăptuirea actualului cincinal.

Noul an a început sub semnul decis 
al Împlinirilor. împliniri care, în 
bătălia pentru o nouă calitate. își 
așază la temelie rigorile înaltei efi
ciente. Un motiv major pentru a situa 
în seria obiectivelor fundamentale 
ale muncii noastre în acest an un 
factor esențial ce definește eficienta: 
creșterea în ritm susținut a produc
tivității muncii. Potrivit planului, 

productivitatea muncii în indus
tria republicană, exprimată pe 
baza valorii producției nete, ur
mează să crească cu 10,2 la sută, 
contribuind cu peste 85 la sută 
Ia obținerea sporului de produc
ție prevăzut.

Creșterea mai rapidă a productivi
tății muncii sociale ocupă un loc 
central in politica economică a 
partidului nostru. De ce? Ea con
stituie factorul de bază al dez
voltării economice, o deosebit de 
importantă pirghie pentru sporirea 
venitului national. Este deci calea 
fundamentală de ridicare a eficien
tei întregii activități economice, de
terminantă în ridicarea bunăstării ma
teriale a tuturor oamenilor muncii.

Sursa principală de creș-> 
tere a producției industria
le. Sub acțiunea dinamizatoare a

portanta capitală pe care o are 
realizarea productivității muncii pla
nificate în 1979. superioară rit
mului mediu anual pe ansamblul 
cincinalului, rolul său decisiv în în
făptuirea sporului de producție pre
văzut. a Programului suplimentar. 
Iată încă un exemplu, din numeroa
sele posibile, care exprimă valen
țele productivității în amplificarea 
rezultatelor muncii productive :

Creșterea cu un singur procent 
a productivității muncii echiva
lează în 1979. la nivelul indus
triei. cu un plus de producție 
de peste 10 miliarde lei.

O valoare importantă, concretizată 
în produse fizice necesare economiei. 
Se înțelege de la sine că mărind pro
ducția mijloacelor de muncă asigu
răm posibilități superioare de în
zestrare a fabricilor, uzinelor, a șan
tierelor cu tehnică modernă. Totoda
tă, creșterea productivității muncii 
în industria bunurilor de consum îm
bunătățește aprovizionarea popu
lației. Deosebit de important este însă 
ca sporul producției industriale pe 
seama productivității muncii să de
vanseze creșterea datorată măririi 
numărului de muncitori atrași în pro
ducție. Această corelație este funda
mentală într-o economie în care se 
acordă prioritate factorilor intensivi 
ai dezvoltării. Este sugestiv în acest 
sens faptul că în ultimii 25 de ani, pe 
ansamblul industriei noastre, produc
tivitatea muncii a crescut într-un ritm 
mediu de două ori mai mare decît 
numărul mediu al personalului mun
citor. în aceasta se regăsesc efortul 
imens depus de statul nostru pentru 
mecanizare și automatizare, pentru 
modernizarea tehnologiilor, preocu
pările colectivelor de oameni ai 
muncii pentru organizarea tot mai 
bună a producției si a muncii.

factorilor de sporire a productivității 
muncii, toate ramurile industriale, 
economia națională in ansamblu au 
cunoscut de-a lungul anilor o ascen
siune rapidă. De aceea, în cincinalul 
actual, productivitatea muncii în in
dustrie este prevăzută să crească in
tr-un ritm mediu anual de 9,2 la sută, 
ritm superior prevederilor inițiale ale 
planului. Reamintim această cifră 
pentru a înțelege mai bine im

0 cale importantă pentru 
reducerea cheltuielilor de
producție 
tribuției. Să

și creșterea re
ne reamintim un lu

cru cunoscut: consumul de muncă, 
precum și ponderea retribuției nomi
nale pe unitatea de produs scad con-

MESAJUL
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat colectivului Teatrului maghiar 

de stat din Timișoara cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de existență

Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființarea Teatrului maghiar 

din Timișoara. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, 
slujitorilor acestei importante instituții de artă a patriei noastre, un salut 
cordial și cele mai calde felicitări.

Existenta și activitatea Teatrului maghiar de stat din Timișoara con
stituie o expresie grăitoare a politicii naționale juste, promovată în mod 
neabătut de Partidul Comunist Român, a grijii permanente a statului 
nostru socialist de a asigura condiții pentru afirmarea plenară, în deplină 
egalitate, a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, în 
toate domeniile de activitate.

Este o realitate de necontestat a României socialiste faptul că, îm
preună cu întregul popor, oamenii muncii de naționalitate maghiară — 
ca de altfel toate naționalitățile din țara noastră — se bucură de posibi
lități depline de a munci, de a învăța și crea in limba proprie, de a se 
afirma în toate sferele vieții politico-sociale, inclusiv in domeniul artei 
și culturii.

Alături de celelalte 8 colective' teatrale profesioniste dramatice în limba 
maghiară din țara noastră, Teatrul maghiar din Timișoara a desfășurat, 
în decursul celor 25 de ani de existență, o activitate rodnică, contribuind 
la lărgirea orizontului de cultură și înțelegere al maselor, la educarea 
socialistă a publicului, la promovarea nobilelor idealuri ale societății 
noastre noi. a concepției partidului despre lume și viață.

Acționînd pentru stimularea și afirmarea dramaturgiei în limba ma
ghiară inspirată din actualitatea socialistă, din bogatele tradiții ale luptei 
înfrățite a oamenilor muncii români și maghiari pentru progres, pentru 
o viață mai bună, teatrul a adus și aduce o contribuție importantă la 
întărirea prieteniei și frăției tuturor oamenilor muncii din tara noastră, 
fără deosebire de naționalitate, la dezvoltarea colaborării și unității lor 
în munca și lupta pentru înflorirea patriei comune — România socialistă.

Aniversarea teatrului dumneavoastră are loc într-o perioadă cind în
tregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, desfășoară o amplă 
activitate pentru îndeplinirea cu deplin succes a sarcinilor celui de-al 
patrulea an al cincinalului, pentru transpunerea în viată a mărețelor 
obiective stabilite de partid pentru dezvoltarea pe o treaptă calitativ su
perioară a. întregii opere de construcție a noii orinduiri din patria noastră.

Sint convins că bilanțul pe care-1 faceți cu prilejul acestei aniversări 
va constitui un imbold de a acționa și mai hotărît — alături de întregul 
nostru popor — pentru realizarea importantelor sarcini ce vă revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea. ale Conferinței Naționale a 
partidului, ale Congresului educației politice și culturii socialiste. Vă 
adresez, dragi tovarăși, chemarea de a acționa și mai hotărît pentru ca 
teatrul dumneavoastră să devină un focar tot mai puternic de cultură șd 
artă socialistă, de educare în spirit nou a oamenilor muncii, de ridicare a 
conștiinței lor socialiste. Faceți totul ca, prin spectacolele pe care le prezen
tați. să aduceți o contribuție tot mai însemnată la promovarea politicii 
profund umaniste a partidului și statului nostru, la întărirea continuă 
a unității și frăției între toți oamenii muncii, fără deosebire de națio
nalitate 1

Cea mai nobilă misiune a teatrului dumneavoastră trebuie să fie cul
tivarea cu consecvență a patriotismului fierbinte și a atașamentului 
profund al tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate, față de Re
publica Socialistă România, în care toți cei ce muncesc își pot realiza as
pirațiile Cele mai înalte de progres și pace, de viață liberă și demnă, 
de bunăstare și fericire.

încredințat că în cadrul celei de-a II-a ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României" vă veți strădui să încununați cu noi și frumoase 
realizări activitatea de pînă acum, adresez întregului colectiv al teatrului, 
cu prilejul acestei aniversări, urarea de noi succese, de împliniri și sa
tisfacții tot mai mari în muncă și viață, multă sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU

Valery Giscard d’Estaing s-a năs
cut la 2 februarie 1926, la Koblenz. 
Și-a făcut studiile secundare la Pa
ris și la Clermont-Ferrand. Apoi, in 
perioada 1946—1951, a urmat cursu
rile Politehnicii și ale Școlii națio
nale de administrație.

In perioada celui de-al doilea 
război mondial, la virsta de 16 ani, a 
intrat în mișcarea franceză de Rezis
tentă, participînd la luptele pentru 
eliberarea Parisului. Se înrolează 
apoi voluntar in armată și participă 
la campaniile din Franța și Germa
nia, fiind decorat, pentru meritele 
sale, cu ..Crucea de război".

S-a căsătorit,' in anul 1952, cu 
Anne-Aymone, născută de Brantes, 
și are patru copii.

In 1955 este numit director-adjunct 
al cabinetului lui Edgar Faure, pre
ședintele Consiliului de Miniștri. In 
ianuarie 1956 este ales deputat de 
Puy-de-Dome. iar in 1958. deputat 
de Clermont-Ferrand.

In ianuarie 1959 este numit secre
tar de stat la finanțe. Valery Giscard 
d’Estaing fiind cel mai tînăr mem
bru al guvernului celei de-a V-a Re
publici. în perioada ianuarie 1962— 
ianuarie 1966 deține funcția de mi
nistru al finanțelor și afacerilor eco
nomice.

Este ales primar de Chamalieres în 
septembrie 1967. Reales deputat de 
Puy-de-Dome în martie 1967 și iunie 
1968, i se. încredințează funcția de 
președinte al Comisiei de finanțe a 
Adunării Naționale.

Președintele Georges Pompidou îl 
numește de trei ori consecutiv mi
nistru al economiei și finanțelor.

La 19 mai 1974, prin vot national, 
Valery Giscard d’Estaing a fost în
vestit în -cea mai înaltă funcție de 
stat — președintele Republicii Fran
ceze.

Poporul român, care privește cu 
satisfacție evoluția pozitivă și cursul 
ascendent al colaborării dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Franceză, așteaptă cu interes și 
sentimente de stimă și prietenie vi
zita oficială in țara noastră a pre
ședintelui Valery Giscard d’Estaing 
și a soției sale, doamna Anne-Ay
mone Giscard d’Estaing. In persoana 
înaltului oaspete, poporul nostru sa
lută pe solul poporului francez, po
por fată de care a nutrit și nutrește 
sentimente prietenești și de care îl 
leagă îndelungate tradiții de bune ra
porturi. afinități de limbă și cultură, 
aspirația comună de pace și secu
ritate în Europa și în lume, pe baza 
principiilor de egalitate sj respect al 
independenței fiecărei națiuni.

Valery Giscard d’Estaing a fost 
oaspetele tării noastre în 1965, pre
cum și in 1970 și 1971, cind a condus 
delegația franceză la lucrările sesiu
nilor Comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică.

In cronica relațiilor de prietenie 
româno-franceze și a contactelor la 
nivel înalt dintre cele două țări se 
înscrie la loc de frunte vizita oficială 
efectuată in Franța de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
iunie 1970, la invitația șefului statu
lui francez. Această vizită a marcat 
o contribuție deosebit de valoroasă 
la evoluția pozitivă a relațiilor, pe 
multiple planuri, dintre România și

Franța, a prieteniei dintre popoarele 
român și francez.

Poporul nostru salută cu satisfacție 
dezvoltarea relațiilor dintre Româ
nia și Franța, rezultatele conlucrării 
rodnice, reciproc avantajoase. în ul
timii ani, schimburile de mărfuri 
și-au sporit volumul, s-au adîncit 
colaborarea și cooperarea în produc
ție : au fost încheiate acțiuni de 
cooperare in domeniul autovehicule
lor, mașinilor-unelte. industriei me
talurgice. chimice, in domeniul cer
cetării științifice. O dezvoltare pozi
tivă au înregistrat și relațiile în do
meniul culturii.

Opinia publică din România este 
convinsă că dialogul la nivel înalt 
prilejuit de prima vizită pe care o 
efectuează în tara noastră președin
tele Valery Giscard d’Estaing în ca
litate de șef al statului francez va 
dinamiza în continuare relațiile din
tre cele două țări, va conferi o per
spectivă nouă extinderii colaborării 
reciproce.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. referindu-se la vizita președin

telui Republicii Franceze în țara 
noastră, declara recent : „Doresc ca 
vizita să ducă la o impulsionare a 
relațiilor româno-franceze in toate 
domeniile' de activitate și am con
vingerea că vom realiza acest dezi
derat. In același timp, ținind seama 
de multiplele probleme internațio
nale care preocupă deopotrivă țările 
noastre, începind cu securitatea eu
ropeană, cu problemele noii ordini 
economice, cu dezarmarea, cu reali
zarea unor relații bazate pe res
pectul independentei și suveranității 
naționale, consider că vom putea să 
facem împreună cu președintele Gis
card d’Estaing un schimb larg de pă
reri asupra problemelor actuale in
ternaționale și să convenim asupra 
întăririi conlucrării țărilor noastre 
și pe plan internațional, in realizarea 
unei lumi mai drepte și mai bune, în 
care fiecare națiune să se poată dez
volta așa cum dorește, fără teama 
vreunei agresiuni”.

Animat de cele mai sincere senti
mente de stimă si prietenie, poporul 
român urează înaltului sol al poporu
lui francez un călduros „BUN VENIT 
PE PĂMÎNTUL ROMÂNIEI

(Continuare în pag. a IlI-a)

Astăzi, în jurul orei 12,30, posturile de radio și televiziune vor transmite direct 
ceremonia sosirii președintelui Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing, care, 
împreună cu doamna Anne-Aymone Giscard d'Estaing, va face, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu o vizită oficială in țara noastră.

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

INTERVIUL ACORDAT
DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

trimisului special al Televiziunii franceze - „Antenne 2“
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România, a primit, la 16 ianuarie a.c., pe Georges 
Bortoli, comentator de politică externă, trimis special al Televiziunii fran
ceze — „Antenne 2", căruia i-a acordat următorul interviu pentru Tele
viziunea franceză.

La Cugir se mai vorbește 
și acum despre acele „ba
rabe" — oameni de pe alte 
meleaguri ale țării împinși 
odinioară de nevoi în cău
tarea unui loc de muncă. 
Veneau în comuna Cugir și 
stăteau zile întregi la poar
ta fabricii cu speranța că 
vor căpăta de lucru, cu du
rerea că au lăsat în nesi
guranță familiile. Diminea
ța. cind minau la păscut 
caprele, localnicii strigau la 
„intrușii" din poarta fabri
cii : „Ferește barabă, că 
încurci lumea pe-aici !“ 
Maistrul Nicolae Slerca, 
„omul numărul 1 de la pro
totipuri". cum ni-1 reco
manda cineva, veteran al 
întreprinderii mecanice Cu
gir, cunoaște multe aseme
nea episoade de viață, trăi
te în anii tinereții. „Află, 
măi tete — obișnuiește a- 
desea să spună cîte unui 
ucenic — află că viata n-a 
fost așa de cînd îi lumea. 
Nici urmă de oraș..."

...Comună pînă în anul 
^1965. între timp, turmele

de capre s-au mutat prin 
alte părți. „Barabe" însă au 
continuat să vină la Cugir. 
Aici însă se cuvine o pre
cizare : de data aceasta nu 
veneau să „încurce lumea",

tehnico-materială. Iar cu 
cîțiva ani în urmă. în ca
drul întreprinderii mecani
ce, s-a înființat un institut 
dte subingineri. Meseria, 
care altădată se fura și aici,

CUGIRUL 
muncitoresc

ci răspundeau la chemarea 
întreprinderii mecanice, 
impetuos dezvoltată și mo
dernizată. Cugirenii de o- 
birșie ii primesc cu priete
nie pe noii sosiți. îi înva
ță cum să construiască ma- 
șini-unelte. mașini de cu
sut. mașini de spălat rufe. 
Pentru aceasta s-au ridicat 
două licee industriale. în
zestrate cu o puternică bază

se învață acum temeinic, cu 
ambiție, pe rupte.

— Tinerii noștri sînt iuți 
la minte, prind repede un 
meșteșug sau altul — îi 
laudă, nu fără motiv, mais
trul loan Iancu, secretarul 
comitetului de partid din 
întreprindere, deputat „de 
Cugir" în Marea Adunare 
Națională. Iar aici. în în
treprindere. întilnești pes-

te tot tineri. Inimoși cum 
sint. au și in producție un 
cuvint greu de spus. Și-au- 
spus cuvintul greu, de fap
te, alături de întregul co
lectiv care. în 1978. a în
deplinit planul pe primii 
trei ani ai cincinalului cu 
65 de zile mai devreme.

Da, mulți tineri au prins 
rădăcini trainice de viață 
în la fel de tînărul oraș 
Cugir : și-au făcut un rost 
în muncă, au întemeiat fa
milii — numai anul trecut 
s-au înregistrat peste 300 
de căsătorii și peste 620 de 
nașteri. Din populația ora
șului, care aproape s-a du
blat in ultimii 13 ani. o 
treime o reprezintă locui
torii pînă la 18 ani. Urbea 
este dăruită de soartă cu 
copii mulți !

Porțile orașului, altădată 
mărginite la porțile uzinei, 
au înaintat spre noi ori-

Ștefan D1N1CA
(Continuare în pag, a IV-a)y

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, cum apreciati stadiul 
actual și perspectivele raportu
rilor bilaterale franco-romăne și 
conlucrarea celor două țări pe 
arena internațională ?

RĂSPUNS : Aș. dori să menționez 
cu multă satisfacție că raporturile 
tradiționale franco-române se află la 
nivel destul de bun in momentul de 
față. în mod deosebit aș menționa 
dezvoltarea colaborării economice, a 
cooperării în producție în cîteva do
menii importante — producția de au
tomobile. de calculatoare, de elicop
tere și altele. De așemenea. relațiile 
culturale -și tehnico-științifice româ
no-franceze au cunoscut o evoluție 
destul de puternică. Bazat pe aceasta, 
precum și pe faptul că societatea so
cialistă românească este in plină dez
voltare — și avem. în vedere conti
nuarea politicii de progres economi- 
co-social rapid al întregii țări — 
apreciez că există largi posibilități de 
extindere a colaborării și cooperării 
în producție între România si Fran
ța. atit bilateral, cît și cu terțe țări.

în ce privește problemele interna
ționale. într-un șir de domenii Fran
ța și România conlucrează activ în 
direcția destinderii, a promovării po
liticii de egalitate și- pace între na
țiuni. Se poate spune că există posi
bilitatea unei extinderi a conlucrării 
româno-franceze. în primul rînd pen
tru realizarea securității și cooperării 
în Europa și înfăptuirea documente
lor semnate la Helsinki și. în mod 
deosebit, pentru dezangajare militară

și dezarmare în Europa și în întrea
ga lume. Dar și in alte domenii, cum 
sint cele legate de respectul indepen
dentei și:suveranității naționale a tu
turor statelor, de făurire a noii or
dini economice internaționale, sint 
asemenea posibilități' — și sperăm că 
România și Franța vor conlucra tot 
mai strîns pentru o lume în care fie
care națiune șă se poată dezvolta li
ber. fără teama unei agresiuni.

ÎNTREBARE : Diplomația ro
mână s-a făcut cunoscută prin 
independenta și inițiativele sale 
constructive. Ce obiective își 
propune pentru anul 1979 poli
tica externă a României ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. România 
acționează cu toată fermitatea pentru 
o politică de colaborare activă cu ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare. Cu țările capitaliste dez
voltate, practic cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială.

Am luat o. serie de inițiative le
gate în primul rînd de afirmarea pu
ternică a principiilor de egalitate și 
independență națională a fiecărei na
țiuni. de lichidare a subdezvoltării și 
de dezarmare — in primul rînd de 
dezarmare nucleară — considerînd că 
de soluționarea acestor probleme de
pinde însăși existența civiliza
ției umane. Ținînd seama de 
complexitatea vieții internaționale, 
ne propunem ca în 1979 să intensifi
căm politica de colaborare largă și 
activă cu toate statele, să partici
păm intens la soluționarea com

plexelor probleme internaționale, 
a problemelor litigioase dintre state, 
pe calea tratativelor pașnice, în ve
derea excluderii forței și a ame
nințării cu forța, pentru instaura
rea în lume a unei politici de în
credere între popoare, de respect al 
fiecărei națiuni.

ÎNTREBARE : Care apreciati 
că sint, in zilele noastre, pro
blemele fundamentale de solu
ționarea cărora depind destin
derea. pacea și securitatea po
poarelor ?

RĂSPUNS : Așa cum am mai 
menționat. în viața internațională 
asistăm la o ascuțire a contradic
țiilor dintre diferite state și gru
pări de state, la accentuarea, in 
același timp, a luptei popoarelor 
pentru lichidarea definitivă a poli
ticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru asigurarea drep
tului fiecărei națiuni de a se dez
volta pe plan economico-social in 
mod liber și independent.

Există încă grave probleme ne
soluționate . care pot, în orice mo
ment, pune în pericol pacea ome
nirii. Iată de ce noi considerăm 
că, pe primul plan, este necesar să 
fie pusă respectarea strictă a inde
pendenței naționale a fiecărei na
țiuni. Este greu să se vorbească de 
progres, în orice domeniu, fără res
pectul independenței fiecărei na
țiuni. In al doilea rînd, conside
răm că trebuie acționat cu hotă- 
rire în direcția soluționării proble
melor dintre state pe calea tratati
velor. Este, de asemenea, necesar 
să se facă totul în vederea lichi
dării subdezvoltării, a împărțirii 
lumii în săraci și bogați, pentru 
realizarea noii ordini economice in

ternaționale bazate pe egalitate și 
dreptate, care să permită progre
sul mai rapid al statelor rămase 
în urmă și, totodată, să. asigure sta
bilitatea și dezvoltarea economică 
a tuturor statelor.

In fine, m-aș referi la una din 
problemele deosebit de importante 
— aceea a dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare — la 
necesitatea luării unor măsuri con
crete de oprire a cursei înarmărilor, 
de reducere a cheltuielilor mili
tare uriașe care apasă tot mai greu 
umerii tuturor popoarelor. De solu
ționarea acestor probleme depinde, 
după părerea mea, politica de des
tindere, de pace, de securitate.

Am ferma convingere că popoa
rele, oamenii politici, guvernele, 
șefii de state vor înțelege că nu 
există altă cale decit aceea a păcii 
și colaborării, a realizării unei 
lumi mai drepte și mai bune. în care 
fiecare națiune să se dezvolte co
respunzător voinței sale.

ÎNTREBARE : Aș dori să știu, 
Excelență, dacă apreciati că 
anul 1979 ar putea fi mai peri
culos ca anul 1978 ?

RĂSPUNS : în 1978 au fost des
tule probleme complicate. Din pă
cate și anul 1979 a început — cum 
se spune — nu prea bine. Din pri
mele zile au apărut probleme com
plicate care pun in pericol politica 
de destindere, de pace și securitate. 
Așa cum am menționat, am însă 
convingerea că popoarele și guver
nele vor înțelege că trebuie să ac
ționeze cu spirit de răspundere pen
tru destindere și pace și că vor face 
totul pentru ca anul 1979 să mar
cheze noi pași pe calea destinderii, 
a colaborării și păcii.
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Nicolae P. din Suceava scrie 
corespondentului nostru din lo
calitate : „Nu mică le-a fost 
mirarea locuitorilor din Ipotești- 
Suceava văzind in ziua de 10 
ianuarie un stol de păsări albe, 
uriașe pianină deasupra așeză
rii, pentru ca apoi să coboare 
pe apa Sucevei. Să fie berze, 
cocori sau pelicani ? Si dacă-i 
așa ce caută tocmai aici, acum 
in plină iarnă ? Pină la urmă, 
spre surprinderea tuturor, s-a 
constatat că erau... lebede.

Un scurt popas, apoi grațioa
sele înaripate — vreo SO — și-au 
luat din nou 
oprit iarăși, 
de kilometri, 
apa Șiretului, 
aici vor avea 
torii localnici, 
tecție și hrană".

zborul, dar s-au 
după numai 30 
la Dolhasca, pe 
Cit vor rămine 

grijă de ele vină- 
asigurindu-le pro-
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Ce mai face 
căprioara 
Tita?
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„Mă numesc Obăgila Constan
tin și locuiesc in Caracal, str. 
Vasile Alecsandri nr. 56. In luna 
decembrie 1977 am apelat la 
ajutorul dv. pentru a putea pre
da unei rezervații sau grădini 
zoologice o căprioară domestică, 
crescută de mine cu biberonul. 
In „Scinteia", la „Faptul divers" 
a apărut o notă intitulată „Tita 
Căprioara" pentru care eu vă 
mulțumesc foarte mult. După 
apariția notei s-au prezentat la 
mine acasă doi cetățeni, unul 
de la ocolul silvic Caracal, al 
doilea de la filiala de vinătoare. 
Au încheiat un proces verbal, 
cum că ei s-au interesat de
ceasta căprioară. Și... S-a împli
nit un an de la întocmirea pro
cesului verbal și căprioara 
tot la mine."
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Cu auto
camionul 
în pețit

Tovarășul I. Anghelescu, de la 
Procuratura orașului Cimpu- 
lung, ne informează^: „Oprea 
Florian, conducător auto la Au
tobaza 2 din localitate, a fost 
repartizat la începutul lunii mai 
1978 să efectueze transporturi cu 
un autocamion de 5 tone pentru 
U.J.C.C. Argeș. Conștiincios, de 
la 3 mai la 8 iunie 1978, in fie
care dimineață, O.F. s-a prezen
tat la coloana auto, i s-au întoc
mit foi de parcurs, a ridicat di
ferite cantități de benzină și- 
dus a fost. Dar nu la locul de 
muncă, ci in pețit, la aleasa ini
mii sale dintr-o localitate aflată 
la 20 km. In toată această pe
rioadă indrăgostitul a întocmit 
bonuri de transport fictive, a 
falsificat semnăturile factorilor 
răspunzători, foile de parcurs, 
fapte prin care s-a prejudiciat 
avutul obștesc cu peste 24 000 
lei. Noroc că tinăra a răspuns 
repede „Da" în fața ofițerului 
stării civile, altfel nota de plată 
cine poate ști la cit ajungea..."
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„La miezul nopții, ne scrie 
I. Crișan, în bătătura lui Viorel 
Domide din comuna Șanț (Bis- 
trița-Năsăud) a izbucnit o vil- 
vătaie care a mistuit repede o 
parte a acoperișului casei. No
roc cu vecinii. Ei s-au dovedit 
oameni săritori la nevoie, buni 
vecini. Au localizat rapid incen
diul. Dar ce cauze au declanșat 
vilvătaia, aducind pagube omu
lui ? Citeva mici fisuri la 
lanul sobei ! Prin ele au 
scintei care s-au „lipit" de 
șarpantei. Aviz și altora".

bur- 
sărit 
bolta
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Corespon
dentul 
din Obrejița

Spicuim dintr-o scrisoare pri
mită din Focșani. „La 75 de ani, 
pensionarul Constantin Geor
gescu din Obrejița — Vrancea 
continuă să se bucure de repu
tația celui mai activ corespon
dent voluntar al satului. Pasiu
nea pentru scris a încolțit cu 
mulți ani in urmă și de atunci 
veștile din Obrejița au ajuns să 
fie -purtate- prin redacțiile a 
cel puțin 40 de reviste și ziare 
din țară. Oamenii îl vizitează, 
ii cer un sfat, îi aduc la cunoș
tință o bucurie, un necaz și ni
mic nu-i scapă din ce ar putea 
să intereseze și lumea."
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Trening tip 
sorcovă
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„tn urma recomandărilor pe 
care le dau medicii pentru via
ța rațională, mai mulți pensio
nari din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, printre care și eu, Ion 
Pîrvan, din str. Gării, ne-am 
apucat de sport. Intr-o zi, gru
pul nostru a intrat in magazinul 
de confecții din oraș să-și cum
pere treninguri pentru drume
ție. Dar, intimplător, așa am 
crezut noi atunci, n-am găsit de
cit treninguri pentru tineret. 
Merceologii care au contractat 
aceste treninguri nu s-au gin- 
dit pesemne că și noi. cei mai 
virstnici, vrem să facem sport".
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Rubricâ realizată de 
Gh. GRAURE

I

EFICIENTA PROPAGANDEI 
este în strinsă corelație cu gradul de 
combativitate și spiritul său militant

Multi și diverși sint factorii de care depinde eficiența propagandei 
de partid, dar dintre toti pe primul plan se situează, fără îndoială, com
bativitatea. Spiritul militant, temeinic ancorat în realitățile unității res
pective, bazat pe cunoașterea sarcinilor specifice care revin colectivului 
acesteia, se concretizează in reliefarea modalităților practice de înlătu
rare a neajunsurilor manifestate intr-un domeniu sau altul, in mobili
zarea tuturor forțelor in vederea îmbunătățirii activității. Iată de ce 
funcția dinamizatoare a propagandei de partid este indisolubil legată 
de gradul ei de combativitate.

Cum se reflectă această corelație în desfășurarea studiului politico- 
ideologic in unele din principalele întreprinderi ale celui mai important 
centru urban din județul Ilfov ?

Ca, de altfel, întreprinderea in an
samblu. atelierul strungărie din sec
ția mecanică a Șantierului naval 
Giurgiu obține, lună de lună, rezul
tate bune in îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Cu atît mai mult se cuvine 
menționată priceperea cu care — în 
dezbaterea temei din cadrul cursu
lui de „Probleme fundamentale ale 
activității de partid și de stat" re
feritoare la noii indicatori econo- 
mico-financiari, propagandistul, ing. 
Remus Tunaru. a orientat discuți
ile spre căile de realizare a sarcini
lor de plan in domeniul producției 
fizice și producției nete printr-o mai 
intensă valorificare a resurselor e-
xistente.

Stimulați de modul în care tezele 
teoretice au fost legate de sarcinile 
concrete ale atelierului, cursanții au 
scos in evidență numeroase posibili
tăți de reducere a procentului de 
rebuturi, de economisire a metalului 
și a altor materii prime. Demn de 
semnalat este, totodată, faptul că dife
ritele aspecte ale organizării produc
ției nu au fost puse pe același plan, 
ci, in cadrul discuțiilor, accentul a 
fost pus pe laturile „vulnerabile" ale 
activității colectivului, respectiv ace
lea ce impun o acțiune mai fermă de 
redresare. Este vorba de poziția 
combativă manifestată de cursanți 
față de unele încălcări ale disciplinei 
muncii, de necesitatea folosirii inte
grale a timpului de lucru de către 
toti muncitorii, ca o condiție a reali
zării producției nete planificate.

Aceeași preocupare pentru preve
nirea tendinței spre automuițumire a

caracterizat și dezbaterea temei men
ționate in cadrul secției preparație a 
întreprinderii textile „Dunăreană". 
Analiza muncii a slujit ca. argument 
pentru reliefarea posibilității de ob
ținere a unor rezultate superioare 
prin reducerea consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie elec-

unitar român spre desprinderea 
concluzii practice referitoare la 
prin care azi oamenii muncii pot con
tribui la întărirea statului nostru so
cialist, a forței economice a țării, 

în contrast izbitor cu cele relatate, 
am asistat, în . secția rafinărie. a 
Fabricii de zahăr, la o exemplificare 
concludentă a felului cum nu trebuie 
să se desfășoare o dezbatere in ca
drul Invățămîntului de partid. în 
condițiile in care aici se perpetuează 
restanțele la îndeplinirea principali
lor indicatori de plan, discutarea te
mei referitoare la introducerea noului 
mecanism economico-financiar a fost 
caracterizată prin tendința de a in
sista exclusiv asupra răspunderii ce 

. revine factorilor „din afară" (critici 
de altfel deplin îndreptățite), printr-o 
atitudine pasivă, „fatalistă" față de

unor 
căile

Insemnări despre desfășurarea studiului politico-ideologic
Giurgiuîn organizații de partid

trică și combustibili. Calcule suges
tive au ilustrat că, dacă fiecare lu
crătoare ar economisi zilnic o bobină, 
secția ar putea reduce consumul anual 
cu 36 000 kg bumbac, ceea ce ar duce 
la importante economii valutare.

Combativitatea împotriva neajun
surilor în organizarea producției a 
caracterizat, de altfel, și dezbaterea 
din cadrul cursului de învățămint de 
la Trustul dc construcții locale (pro
pagandist — Chican Floarea) avînd 
drept temă industrializarea construc
țiilor și pregătirea forței de muncă.

Se cuvine relevată, de altfel, preo
cuparea de a imprima un spirit mili
tant și dezbaterii unor teme con
sacrate trecutului istoric. în acest 
sens, ni se pare pilduitor faptul că. 
la cursul de socialism științific din 
atelierul lăcătușerie al Șantierului 
naval Giurgiu, propagandistul Dan 
Nițulescu a orientat dezbaterea ternei 
privind formarea statului național

propriile deficiențe. în fapt, era 
subapreciată capacitatea organizației 
de bază de a înlătura măcar parțial 
neajunsurile existente în domeniul 
organizării muncii, calității produse
lor. activității educative pentru per
fecționarea pregătirii profesionale și 
ridicarea nivelului de conștiință so
cialistă al lucrătorilor.

A fost nevoie de repetate inter
venții ale secretarului comitetului de 
partid, Marian Vulcan, și ale propa
gandistului, ing. V. Teodorescu, pen
tru ca, in cele din urmă, cîțiva 
cursanți „să-și ia inima în dinți" 
spre a enunța fugitiv citeva din di
recțiile spre care ar trebui axate 
preocupările colectivului : reducerea 
cheltuielilor materiale de producție ; 
depășirea in ultimele luni a sarcini
lor de plan la producția fizică, drept 
urmare a unei mai bune organizări 
a consumurilor specifice ; creșterea 
cointeresării materiale prin mai buna

folosire a avantajelor acordului 
global ; înlăturarea tendințelor de 
lamentare in fața greutăților ; cul
tivarea perseverentă a sentimentului 
răspunderii fiecărui comunist față de 
tot ce se petrece in jur.

De altfel, manifestările de forma
lism și superficialitate persistente 
încă in munca politico-educativă din 
această unitate se reflectă și pe 
marele panou de la intrarea in fa
brică, prezentind graficul realizării 
sarcinilor de plan. în timp ce rubri
cile consacrate indicatorilor produc
ției globale, productivității, producției 
marfă vîndute și încasate indicau im
portante rămîneri în urmă, indicato
rul producției nete apărea ca fiind 
substanțial... depășit. „Este o greșea
lă, o scăpare — ni s-a spus. Vom 
reface graficul chiar miine".. O gre
șeală, desigur, dar care se înscrie in 
aceeași optică eronată despre „com
bativitatea" muncii politice...

O anumită notă de formalism, de 
discuție școlărească și-a pus ampren
ta și asupra dezbaterii temei pri
vind noii indicatori economico- 
financiari la atelierul traverse de 
cale ferată din cadrul întreprinderii 
de prefabricate din beton (propagan
dist — subinginer Tudor Gheorghe). 
Deși atelierul își îndeplinește sarci
nile de plan, persistă încă serioase 
deficiente în organizarea multor 
locuri de muncă, in înlăturarea, risi» 
pei. Or, prin ferestrele sălii de curs 
(firește, ermetic închise) nu a reușit 
să răzbată un ecou cit de slab al pro
blemelor complexe cu care e confrun
tat atelierul, să se facă simțit cit de 
slab „pulsul" întreprinderii. Discuțiile 
au plutit în norii tezelor abstracte, ai 
principiilor generale neizbutind ast
fel să contribuie la conturarea acțiu
nilor practice menite să asigure pro
grese efective in îmbunătățirea ca
litativă a activității economice.

Tudor OIARU 
Lucian CIUBOTARU

Cele aproape 33 000 de unități 
comerciale ale cooperației de con
sum, aflate în comunele țării, 
oferă locuitorilor din mediul ru
ral un sortiment larg de bunuri 
de consum: produse alimentare, țe
sături, confecții, tricotate, încălță
minte, articole si aparate electro- 
casnice., mobilă, unelte agricole etc,, 
în total peste 150 000 tipuri si, mo
dele de bunuri. Rețeaua comer

cială a cooperației de consum se 
modernizează continuu. In ultimii 
ani s-au construit zeci de complexe 
comerciale, magazine universale si 
supermagazine. Aceste construcții 
se înscriu armonios in noul peisaj 
al satului românesc,

în fotografie: Complexul .comer
cial din localitatea- Solea, județul 
Suceava.

ÎN ACEST AN LA SATE:

Produse mai multe, 
intr-un sortiment larg

COMBUSTIBIL BUH... P0LW1ȚI?
Da, răspund specialiștii care caută și găsesc ; 

resurse energetice mai economice
La Periș. în imediata ve

cinătate a stației de epu
rare a apelor uzate de la 
crescătoria de porci, se 
înaltă acum citeva con
strucții neobișnuite pentru 
asemenea instalații : tur
nuri ce seamănă mult cu 
rezervoarele de produse 
petroliere, utilaje metalice 
de forma unor piramide 
întoarse, bazine betonate, 
clădiri cu pompe schimbă
toare de căldură, tablouri 
de comandă, aparatură de 
măsură și control, legate 
intre ele printr-un labirint 
de conducte. Totul seamă
nă mult cu o instalație din 
industria chimică. De fapt 
așa și este. Ne aflăm la sta- 
ția-pilot semiindustrial pen
tru obținerea biogazului 
din dejecțiile porcine. Este 
vorba de un gaz combusti
bil care conține 80 la sută 
metan. in rest, oxid și 
bioxid de carbon. Stația 
are capacitatea de a prelu
cra dejecțiile de la 5 000 
de porci, producind aproxi
mativ 500 mc biogaz pe zi, 
ceea ce ar corespunde unui 
echivalent energetic de 3,25 
milioane kilocalorii pe zi 
sau unei economii de 75— 
80 tone de păcură la ni
velul unui an.

După vreo patru ani, 
experiențele de laborator 
au arătat că dejecțiile de 
porcine sint o excelentă» 
materie primă pentru ob
ținerea de gaze combusti
bile. in diferite colțuri ale 
tării — mai ales in județul 
Iași, unde acțiunea a fost 
bine sprijinită de forurile 
locale — • s-au amenajat 
mici instalații simple cu 
bazine sau rezervoare de

își desfășoară activitatea 
în Capitală — pe bază de 
autorizație — peste 2 600 de 
meseriași particulari. Sint, 
de regulă, oameni in virstă 
sau, suferinzi, cărora statul 
le oferă posibilitatea prac
ticării unei meserii utile, 
să fie folositori societății. Pe 
lingă aspectul social, acti
vitatea meseriașilor par
ticulari prezintă si un in
teres economic, atelierele 
lor completind capacita
tea unităților de stat și 
cooperatiste — preponde
rente de altfel numeric — 
în vederea acoperirii soli
citărilor de servicii ale 
populației.

Activitatea meseriașilor 
particulari, deși se desfă
șoară in ateliere proprii, 
trebuie să se înscrie in ca
drul legislației tării, al dis
ciplinei de prețuri și tarife, 
ai normelor de cinste și 
corectitudine, care carac
terizează întreaga noastră 
societate. De altfel, prin 
Decizia nr. 1125 din 1977 
a primăriei municipale 
s-au stabilit pentru mese
riașii particulari anumite 
plafoane maximale de ta
rife. in limita cărora ei pot 
să-și ofere serviciile popu
lației (plafoane care sint 
sub nivelul tarifelor prac
ticate de unitățile de stat 
și cooperatiste — date 
fiind condițiile diferite de 
dotare tehnică). Din pă
cate însă, unii meseriași 
particulari încalcă dispozi
țiile în vigoare.

...Sunăm la 50 15 18. la 
atelierul specializat în 
„aragaz recondiționez, piese 
vechi înlocuiesc" — cum 
ni-1 recomandă meseriașul

fermentare pentru obține
rea gazelor combustibile. 
S-au făcut calcule care de
monstrau că din materia 
primă existentă mtrniii in 
marile crescătorii din țară 
se pot obține gaze care să 
echivaleze cu multe zeci 
de mii de tone de produse 
petroliere. A mai ieșit la 
iveală că nu este vorba 
numai de gaze combusti
bile...

într-o convorbire cu to
varășul inginer Gheorghe 
Stoica, director științific la 
Institutul de cercetări pen
tru industria și chimia ali
mentară. am căutat răs
puns la întrebările care se 
pun in legătură cu posibi
litățile de valorificare a 
acestor dejecții și necesita
tea noii stații-pilot.

Se urmărește ca in pe
rioada experimentării a- 
cestei instalații mari de 
tip semiindustrial să se de
termine parametrii optimi 
de funcționare, care să asi
gure datele tehnice pentru 
proiectarea unor variante 
industriale ce se preconi
zează a fi introduse în ma
rile unități. Astfel, se ve
rifică posibilitățile reali
zării unui proces continuu, 
în flux, folosindu-se o 
serie de fermentatoare. 
Pentru amorsarea mai ra
pidă a procesului, s-a 
introdus, odată cu nămo
lul porcin, și o cantitate 
de inocul, un fel de maia 
bogată în bacterii metano- 
gene. care reduce de Ia 35 
de zile la 7—8 zile timpul 
în care nămolul începe să 
producă gazele combusti
bile. Se verifică cele mai 
bune sisteme de vehiculare

său prin rubricile de pu
blicitate ale ziarelor.

— Meșterul Tănase la te
lefon — se prezintă cel pe 
care îl căutam.

Relatăm meșterului Tă
nase — după numele său 
complet Tănase Drăgnescu 
— că âm vrea să reparăm 
aragazpl, ahume să înlo
cuim arcul și geamul de la 
cuptor.

v- Se face — ne asigură 
acesta, dar să știți că vă 
coștă. Ce-mi cereți dv. nu 
se prea găsește prin maga
zine. Așa că pregătiți 140 
de lei pentru arc și tot atît 
pentru geam... și in citeva 
zile aveți aragazul reparat.

închidem telefonul și în
soțiți de un reprezentant al 
Oficiului municipal de pre
țuri și tarife ne deplasăm 
la atelierul meșterului Tă
nase. nu înainte însă de a 
trece pe la cooperativa 
„Metalocasnica", de unde 
aflăm că piesele pentru lu
crarea solicitată de noi și 
pentru care ni se ceruse 
280 lei costă — conform 
prețurilor legale — 40 lei.

— De ce pretindeți tari
fe de 7 ori mai mari ? — 
întrebăm pe cel cu care 
discutasem la telefon.

— Știți, am și eu anumi
te cheltuieli : impozitul la 
stat, anunțurile publicitare, 
femeia de serviciu, cărțile 
de vizită, cele două tele
foane din casă... (într-ade- 
văr, cheltuieli !).

Continuînd investigațiile 
aflăm că specularea clien- 
tilor nu este singura nere
gulă în care, s-a „speciali
zat" meșterul Tănase. Folo
sește. după cum a recunos
cut și in fața organului de

a masei lichide, de âgîtargțudi 
a acesteia, de menținere âjtnsr 
ei la temperatura optima.
de...verificare a schimbătoa
relor ,de: căldură ■ pentru 
se stabili varianta construe#,; 
tivă optimă cu cel mai mic? 
autoconsum de energie... 
Trebuie arătat că nămolul 
rezultat după fermentare 
este stabilizat, nu miroase, 
nu infestează mediul încon
jurător, nu mai este polu
ant. Dimpotrivă, ceea ce 
rezultă este un ingrășă- 
mint de cea mai bună cali
tate. Mai mult, nămolul 
astfel fermentat este bo
gat în proteine și vitamine 
din grupul B 12 și are ca
racteristici biostimulatoare. 
Folosit ca adaos de fura
jare în diferite propor
ții. s-au obținut rezul
tate bune în creșterea por
cilor.

Iată cum dejecții poluan
te. a căror neutralizare 
provoacă azi încă multă 
bătaie de cap. deoarece de- \ 
gradează ape curgătoare si ) 
terenuri, printr-o prelucra
re și utilizare complexă, de
vin o deosebit de valoroa
să materie primă. Marile 
crescătorii de porci vor 
putea să-și degreveze ba
lanța de combustibili folo
sind gazele produse pentru 
bucătăriile fermelor, canti
nelor. încălzirea unor clă
diri. sere etc., să-și îmbu
nătățească și balanța de 
furaje cu produse bogate 
în proteine și vitamine, să 
producă însemnate canti
tăți de îngrășăminte, să 
protejeze natura.

AL. PLA1EȘU

control, forță de muncă 
atrasă pe cont propriu — 
deși autorizația nu-i permi
te acest lucru — se aprovi
zionează cu piese de schimb 
fără a poseda acte legale 
privind proveniența lor 
(sub „protecția" imperfec
țiunilor din unele instruc-

AGENDĂ TURISTICĂ
La Borșa și Izvoarele.In acest sezon* oociui 

județean de turism Maramureș invită pe iubitorii sportu
lui alb și pe cei dornici de excursii in stațiunile de odihnă 
Borșa și Izvoarele. Vizitatorilor li se asigură cazare, masa, 
posibilități de agrement, materiale sportive — schiuri și 
echipament pentru schi, săniuțe. Informații suplimentare 
și rezervări de locuri la O.J.T. Maramureș — Baia Mare, 
strada Culturii nr. 1. telefon 994/1 10 43. la celelalte oficii 
județene de turism și filialele acestora, la filialele între
prinderii de turisrh. "hoteluri ‘si restaurante București.

Locuri de popas, coopera'
ției de consutyașlkură', îStele maf’p'itprești Whă ale țării, ț 
camere confortabile.’ servirea mesei la restaurante care 
oferă numeroase preparate culinare cu specific tradițional 
și local. în. județul Mureș, un plăcut loc de odihnă și re- 
confortare este hanul „Dealul Vatman", situat intr-un 
cadru natural pitoresc, la 9 km de Tirgu Mures, pe șoseaua 
spre Brașov. De asemenea hanul „Dealul Viilor" din Bă- 
lăușeri. situat Ia 21 km de Tirgu Mureș, la poalele unui 
deal cu plantații de viță de vie, dispune de camere cu 
încălzire Centrală, iar masa poate fi servită la restaurant, 
în același județ la intrarea in stațiunea balneoclimaterică 
Sovata este situat hanul „Ursul Negru". în județul Cluj, 
Cabana Buru. aflată la numai 4 km de Cheile Turzii. pe 
Valea Arieșului. este altă imitate a cooperației de consum, 
dotată cu încălzire centrală si un restaurant care oferă 
diferite preparate culinare. (Publicitate).

în acest an. magazi
nele* cooperației de 
consum urmează să 
pună la dispoziția 
populației din mediul 
rural un fond de marfă 
mai mare cu peste 3 
miliarde lei decit în 
1978. Acest spor ■— re
zultat al creșterii veni
turilor țărănimii, al 
dezvoltării producției 
bunurilor de consum 
— se va concretiza in 
mai multe mărfuri ali
mentare. confecții. în
călțăminte. mai multe 
articole electrocasnice 
si bunuri de folosință 
îndelungată. Astfel, 
vor fi puse la dispozi
ția sătenilor, în plus 
fată de anul trecut, 
peste 50 000 televizoa
re. frigidere, aparate 
de radio, masir.i de 
spălat rufe. '2,4 mili
oane ărticole de me
naj din faianță si por
țelan. 1,1 milioane vase 
emailate, mobilă a că
rei valoare va fi cu 
peste 300 milioane lei 
mai mare. Creșteri 
substanțiale. între 14,1 
si 29,8 la sută, sint asi
gurate si . la uneltele 
agricole si ustensilele 
gospodărești, specifice 
satelor.

Pentru îmbunătăți
rea condițiilor de apro
vizionare a populației 
rurale, cooperația de 
consum urmează să 
extindă in acest an re
țeaua de magazine cu 
peste 90 000 mp. ur- 
mind să ajungă la

sfirsitul anului la o su
prafață totală de circa 
3 milioane mp. Noile 
unități vor fi ampla
sate în complexe inde
pendente si la partere
le blocurilor de locu
ințe ce se construiesc 
la sate. Dintre comu
nele in care vor fi 
deschise în acest an 
noi complexe comer
ciale amintim : Telciu 
(jud. Bistrita-Năsăud). 
Flăminzi (jud. Boto
șani). Homorod (jud. 
Brașov). Luncavița 
(jud. Tulcea). Voineasa 
(jud. Vîlcea). Tot in - 
acest an vor fi moder
nizate peste 1 500 ma
gazine. prin dotarea 
acestora cu utilaje a- 
decvate practicării for
melor eficiente de co
merț.

Importante noutăți 
sint anunțate si în re
țeaua rurală de ali
mentație publică. Se 
vot da în folosință in 
acest an 120 noi unități, 
îndeosebi cu profil cu
linar. se va extinde 
numărul cofetăriilor, 
patiseriilor si simige
riilor, astfel ca .pină in 
1980 fiecare comună să 
dispună de o asemenea 
unitate. în scoli, uni
tăți economice sătești 
Si gări, cooperația de 
consum va înființa în 
acest an peste 300 
puncte mobile de des
facere a produselor 
alimentare si . neali
mentare. Circa 400

unități de alimentație 
publică vor fi' dotate 
cu aparatura necesară 
desfacerii berii la pa
har.

în jurul Capitalei, la 
Buda, Dumitrana. Si- 
nești. Bragadiru si Ba- 
lotesti. se va extinde 
începind cu acest an 
baza materială a uni
tăților de agrement 
prin construirea — in 
cadrul unui program 
special — a mai multor 
spatii de cazare, tere
nuri de sport, localuri 
de alimentație publică, 
tonete de desfacere a 
răcoritoarelor si pre
paratelor culinare. 
Alte 60 terenuri spor
tive si 44 popicarii vor 
fi amenajate pe lingă 
celelalte locuri de po
pas ale' cooperației de 
consum din tară.

După cum am fost 
asigurați' de către fac
torii de răspundere din 
Centrocoop. în acest 
an. in paralel cu dez
voltarea bazei mate
rialei s-au luat măsuri 
Pentru -! câtificarea si 
perfecționarea pregăti
rii profesionale a unui 
număr important de 
lucrători din coopera
ția de consum, pentru 
îmbunătățirea studiu
lui cererii de consum, 
astfel incit aprovizio
narea populației să
tești să fie asigurată la 
un nivel superior.

I. MIHA1

in fotografii: Hanul „Ursul Negru" din Sovata (stingă) și o ilustrată de la Borșa (dreapta)

174 Iei) pretinde 850 lei. 
Dacă asupra specialității 
lui M. G. in practicarea 
unor tarife incorecte ne-am 
convins singuri, în schimb, 
asupra specialității sale în 
meserie a fost nevoie < să 
ne probeze chiar el cît de 
priceput este : a înapoiat

procură, pentru că multe 
din ele nu se găsesc în 
comerț ? — la preturi de 
4—5 ori mai mari decit 
costul real ; croitorul C. 
Vasile, din str. Bibescu 
Vodă nr. 20, care confec
ționează costume bărbă
tești la tariful de 1 800 lei

măsură organele împuter
nicite prin lege să veri
fice activitatea meseriașilor 
particulari. își îndeplinesc 
această obligație ? Așa cum 
a rezultat pe parcursul an
chetei de fată și cum s-a 
constatat de altfel .și cu o- 
cazia acțiunii desfășurate

Meșterul Tănase și alți „meșteri 
în tarife ilegale '

Prin unități ale meseriașilor particulari din Capitală

țiuni de mult depășite), 
contractează anumite lu
crări de Ia clienți pe care 
in fapt le execută cu me
seriașii diferitelor unități 
de stat sau cooperatiste, el 
fiind doar un fel de antre
prenor și. bineînțeles, be
neficiarul principal al su
melor încasate de la cetă
țeni etc.

Meșterul Tănase nu este, 
din păcate, singurul „meș
ter in tarife ilegale" din 
Capitală. Un altul este M. 
Gavrilă, din str. Viespari- 
lor 55. „specialist în frigi
dere" (cum se recomandă 
la rubrica de publicitate) si 
care pentru înlocuirea unui 
condensator de frigider (de

anul trecut, prin poștă, 
clienților — după cum ne-a 
dovedit cu acte — mai 
bine de 2 000 lei pen
tru lucrările de proas
tă calitate pe care le-a 
executat. („Nu vreau să 
am reclamații" — s-a 
scuzat M. G.). Pe aceeași 
listă am putea adăuga și 
pc E. Costea din str. Ber
zei nr. 79. care pentru fie
care obiect vestimentar 
adus de clienți la curățat 
sau vopsit încasează tarife 
de 3—4 ori mai mari decît 
cele legale ; apoi „ingine
rul specialist" (ce-și oferă 
serviciile la tel. 65 94 30) 
și care montează lămpi de 
televizor — de unde le

(de aproape 2 ori mai mult 
decît la Casa de mode), 
precum și alți zeci de me
seriași particulari depis
tați de organele de spe
cialitate cu ocazia unei 
recente acțiuni de control. 
De altfel, din cei 170 de 
meseriași controlați, aproa
pe o treime au fost găsiți 
în neregulă : fie că nu 
aveau tarifele afișate, fie 
că nu le aplicau corect, 
fie că nu eliberau bonuri 
la clienți ș.a.m.d.

Desigur, vinovății au fost 
sancționați contravențional. 
Dar în fața frecvenței atît 
de ridicate a abaterilor de 
la normele legale se pune 
totuși întrebarea : în ce

de municipalitate (de care 
aminteam mai înainte), 
pină acum nu s-au ocupat 
de controlul atelierelor par
ticulare — sub aspectul 
respectării preturilor și ta
rifelor — decît. cei 6 in
spectori de la oficiul de 
specialitate al primăriei 
Capitalei. Or. 6 inspectori 
— care au multe alte atri
buții profesionale in sarci
na lor — nu pot controla 
eficient cele peste 2 600 de 
ateliere particulare. Cit 
privește celelalte organe de 
control — administrația lo
cală de stat, circumscrip
țiile financiare. Direcția 
generală comercială. In
specția comercială ,de stat

— deși au obligații precise 
prin Decizia 1 125/1977 a 
primăriei municipale — nu 
au călcat nici măcar odată 
prin atelierele particulare 
pentru a vedea cum se res
pectă legea preturilor și 
tarifelor.

Meseriașii incorecti pro
fită nu numai de lipsa de 
control, ci și de faptul că 
listele cu plafoanele de ta
rife stabilite de municipali
tate sînt incomplete (nu 
cuprind o serie de mese
rii). precum si de imper
fecțiunile sistemului de 
stabilire a impozitului pe 
veniturile meseriașilor. în 
prezent, determinarea veni
turilor impozabile se face 
doar pe baza simplei decla
rații a celui în cauză si nu 
după veniturile efectiv rea
lizate. calculate în mod 
riguros, deoarece conform 
unor instrucțiuni ale Mi
nisterului Finanțelor — nr. 
2 228 și 2 368, ce datează de 
prin 1955 — nu toti mese
riașii sint obligați să în
tocmească bonuri cu su
mele încasate de la clienți 
și 'deci nu există o evi
dentă a veniturilor do- 
bindite. Unii meseriași au 
ajuns în situația să plă
tească statului impozite a- 
proape simbolice (de exem
plu. „maistrului Tănase" ii 
revine un impozit zilnic de 
circa 5 lei), agonisind în 
schimb pentru ei venituri 
importante. Bunăoară, cis- 
marul particular Vasile 
Sirbu, din str. Alexandru 
cel Bun nr. 56, este pus în 
prezent să justifice in fața 
instanței de judecată pro
veniența unor bunuri si va
lori în sumă de 339 000 lei. 
Un confrate de breaslă cu

V.S., Chiru Bogaciu. din 
str. Podul Vadului nr. 13, 
are o „sarcină" ceva ,. mai 
ușoară: răspunde numai
de... 304 000 lei. In cazul zi
darului Iordache . Nicolae, 
din ,str. Coman Ion nr. 50. și 
a specialistului în reparat 
stilouri. Al. Ionescu. din str. 
Știrbei Vodă nr. 102. instan
ța s-a si pronunțat: li s-au 
stabilit bunuri si valori 
ilicite în sumă ■ de peste. 
110 000 lei — primului și 
de aproape 80 000 lei — 
celui de-al doilea. La a- 
ceastă succintă enumera-, 
re — care ar putea continua 
cu numeroase alte exemple
— să mai adăugăm un 
caz: ceasornicarul particu
lar Popa Costachi. căruia 
i s-a găsit la atelierul de 
pe Bd. Gh. Gheorghiu-Dei 
nr. 87 piese de schimb de 
citeva zeci de mii de Iei, 
procurate pe căi, ilegale r— 
la preturi cuprinse intre 
30 de bani și 2 lei, bucata
— și pe care Ie vindea apoi 
la clienți cu 50—80 lei bu
cata. plus manopera da 
montaj.

Sîntem siguri că analiza 
pe care si-a propus-o pen
tru perioada următoare pri
măria municipală în legă
tură cu meseriașii particu
lari va fi urmată de măsuri 
ferme, pentru ca si activita
tea acestora să intre, pe de
plin, în legalitate. Iar acolo 
unde se constată abateri de 
la disciplina financiară și 
de preturi va trebui să se 
intervină hotărît. inclusiv — 
așa cum prevede legea — 
prin retragerea autoriza
ției meseriașilor găsiți în 
culpă.

Mihal IONESCU.1
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IN ZOOTEHNIA JUDEȚULUI GALATI

Așa cum am mai menționat, planul pe anul 1979 prevede unul din 
cele mai înalte ritmuri de creștere a productivității muncii — in indus
trie — 10,2 la sută — pe această cale urmînd să se obțină cea mai 
mare parte din sporul de producție stabilit pentru anul în curs. Ne dăm 
astfel și mai bine seama cit de importantă este acțiunea hotărită, in

Un nou lot 
inele a

de produse în fața controlului de calitate în secția 
întreprinderii de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu Viicea

Foto : Gh. Vințilă

SITUĂM IN PRIM-PLANUL PREOCUPĂRILOR PROMOVAREA PROGRESULUI TEHNIC

ANCHETA 
„SCÎNTEII"

fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă în vederea creșterii acce
lerate a productivității muncii.

Ancheta „Scînteii", organizată în cîteva unități economice cunoscute, 
își propune să pună în evidență modalități concrete prin care se acțio
nează in vederea îndeplinirii sarcinilor de creștere a productivității 
muncii.

O primă oprire, un prim răspuns 
la ancheta noastră, un prim interlo
cutor : inginerul Sorin Racovițan, 
șeful biroului planificare la ÎNTRE
PRINDEREA MECANICĂ DIN 
ALBA IULIA, unitate în care pro
ductivitatea muncii va crește în acest 
an cu 17 1* sută față de 1978.

— Noi avem un anume specific al 
producției, un grad ridicat de meca
nizare. Evident, nu ne prevalăm de 
nivelul tehnicității deja existente. 
Dimpotrivă, am fost stimulat! să 
căutăm noi posibilități pentru ex
tinderea mecanizării unor operații. 
Un calcul efectuat de noi arată că 
62 la sută din creșterea productivi
tății In acest an se realizează pe baza 
noutăților in domeniul progresului 
tehnic. Dintre cele 11 măsuri stabi
lite pentru ridicarea gradului de 
mecanizare a proceselor de produc-

tie, aș remarca acțiunea de dotare a 
podurilor rulante din turnătorie cu 
electromagneti pentru manipularea 
mai ușoară a pieselor. Această mă
sură se soldează, printre altele, cu 
înlocuirea muncii a 21 lucrători. De 
asemenea, se află în curs de execu
ție, prin autodotare, o mașină 
format șnur pentru 
melor de turnare. în 
se realizează manual 
15 lucrători.

— La noi, în 1979, _ _______
muncii calculată In raport cu produc
ția netă va crește cu 21 la sută fată 
de 1978, subliniază ing. Vasile Căda
riu, directorul ÎNTREPRINDERII 
„UNIO" SATU MARE. în vederea 
îndeplinirii întocmai a sarcinilor sta
bilite. am elaborat un program cu
prinzător de acțiune. Măsurile 
stabilite alnt numeroase, dar ca-

APLICĂM NOI MĂSURI DE PERFECȚIONARE

do 
etanșarea for- 

prezent. acesta 
de o echipă de

productivitatea

lea hotărîtoare va fi și la 
Introducerea șl extinderea 
greșului tehnic, pîrghie prin 
se asigură în proporție de 80 la __ 
atingerea obiectivului propus. în a- 
cest context, acordăm atenție deose
bită continuării acțiunii de autodo
tare, realizării unor utilaje prin e- 
fortul propriu al colectivului. Dintre 
utilajele ce le vom face prin auto
dotare, amintesc agregatul de frezat 
și rabotat capete de axă și un alt 
agregat de strunjit cămăși și finisat 
carcasele transportoarelor de 
capacitate — simultan 
capete.

... Pe malul Dunării, 
TA-TURNU SEVERIN. 
ȘANTIERULUI NAVAL 
tate a încheiat cel de-al treilea an al 
cincinalului cu rezultate bune. Se 
poete spune cu certitudine că acti-

noi 
pro- 
care 
sută

mare
la ambele

la DROBE-
Colectivul 

din locali-

vitatea a demarat bine și în acest an, 
ceea ce permite păreri optimiste pri
vind realizarea și chiar depășirea 
sarcinilor de plan pe 1979. Calcule 
grăbite ?

— Cîtuși de puțin, ne asigură lng. 
Constantin Pândele, directorul șan
tierului naval. în cel de-al patrulea 
an al cincinalului, productivitatea 
muncii la nivelul unității noastre va 
fi, comparativ cu 1978, cu 30,9 la sută 
mai mare. Cunoscînd din timp sarci
nile ce revin colectivului nostru, re
zervele de care dispunem în acest 
domeniu, am stabilit din vreme un 
plan de măsuri cuprinzător, cu sar
cini nominalizate pe secții, sectoare 
și compartimente, pe fiecare om în 
parte. S-au precizat totodată terme
nele de îndeplinire, s-au calculat 
efectele economice ale fiecărei ac
țiuni ce va fi întreprinsă. Urmează 
să materializăm în practică măsuri

cu o eficiență de peste 24 milioane 
lei.

— Ar fi binevenite și cîteva exem
ple.

— Prin darea în exploatare a 
cheiului de armare șl a bazinului 
de probe la punct fix se vor crea 
condiții optime de lucru. Avantajele 
sînt multiple : devine posibilă scur
tarea substanțială a timpului prevă
zut la nave pentru această operație, 
dar vom beneficia și de economii de 
peste 8 milioane lei. S-a trecut, de 
asemenea, la executarea, cu forțe pro
prii. a unei mașini de roluit table, 
care va duce la creșterea producti
vității muncii cu peste 15 la sută. 
Vom extinde cît de curînd montarea 
navelor din bloc-secții in greutate de 
la 50 pînă la 100 tone fiecare, ceea 
ce va duce la scurtarea cu 45 de zile 
a perioadei de montaj prevăzută la 
navele de 2 400 tdw.

Rezultate bune—dar și multe
■fc

v

Din nou la întreprinderea mecani
că Alba lulia, unitate care trezește 
invidie în întreaga țară prin moder
nitatea ei. Ce înseamnă. într-o ase
menea unitate productivă de refe
rință, organizare științifică si ce în
seamnă aceasta, la rîndu-i. în planul 
productivității muncii ?

— Voi începe spunîndu-vă că în
treprinderea noastră consumă anual 
peste 600 000 suporți de miez — pre
cizează șeful secției turnătorie ing. 
Ioan Nicu. Un detaliu tehnic, veți 
zice. Așa și este. Acest „detaliu" ne-a 
preocupat în mod deosebit în ultima 
vreme. A rezultat o soluție organiza
torică care depășește cadrul de „de
taliu" : am asigurat fabricarea lor 
in flux semiautomatizat. Avantajele, 
la capitolul productivității, le bă- 
nuiți. Studiile și analizele efectuate 
pînă acum, cele care au loc în pre
zent în pregătirea apropiatei adu
nări generale a oamenilor muncii, au

orientat o bună parte din preocupă
rile noastre în direcția organizării 
mai temeinice a producției. Multe 
dintre concluziile la care am ajuns 
s-au transformat în măsuri practice, 
încă de la stabilirea sortimentală a 
planului de producție pe acest an 
am urmărit optimizarea încărcării 
liniilor de fabricație, renunțarea la 
reperele ce solicitau multă muncă 
manuală, improprie gradului de în
zestrare tehnică a întreprinderii. Așa 
am izbutit să trecem la tipizarea 
răcitorilor și a cutiilor de miez pe 
cele două linii mecanizate de turna
re, să acumulăm, și pe această cale, 
un spor de productivitate.

Trebuie să recunoaștem că dispu
nem și de alte izvoare importante de 
creștere a productivității muncii. 
Prin trecerea pe o scară largă la 
prelucrarea simultană pe aceeași 
mașină a mai multor piese, creșterea 
indicelui de utilizare a timpului de

muncă, extinderea lucrului în acord 
global, sîntem hotărîți să facem în 
acest an din trecerea la o nouă cali
tate un proces care să pună in va
loare, cu forțe proprii, capacitatea de 
muncă și creație a colectivului nostru. 
Este o cerință practică la care sîn
tem pregătiți să-i facem fată.

...„DUNAREANAV GIURGIU — O 
întreprindere nouă, un colectiv alcă
tuit din cîteva mii de femei, 
gîndește consiliul 
intervențiile sale 
mai bine munca 
unitate, pentru a 
nișă activitatea productivă ?

— Ar fi destule de spus, răspunde 
prompt tovarășa Ioana Ene, președin
ta consiliului oamenilor muncii. Am 
să mă rezum să enumăr cîteva acți
uni aflate pe masa noastră de lu
cru : prelucrarea automată a datelor 
referitoare la personal și retribuire.

Cum 
oamenilor muncii 
pentru a organiza 
lucrătoarelor din 
le face mai spor-

A ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI
culatorului electronic. El va permite 
obținerea rapidă a informațiilor de 
către conducerea întreprinderii și 
luarea unor decizii operative in ca
zul apariției dereglărilor în proce
sul de producție. O influentă specia
lă asupra creșterii productivității 
muncii va exercita în 1979 măsura 
care a început să prindă viată incă 
în 1978. și anume gruparea secțiilor 
întreprinderii in trei fabrici — de 
utilaj minier, de utilaj complex si 
de transport, precum și de utilaj chi
mic. Se va asigura astfel urmărirea și 
folosirea eficientă a capacităților de 
producție, pe această bază factorii 
decizionali puțind să aplice optim în 
practică măsurile din programul de 
creștere a productivității muncii. 
Extinderea trecerii la săptămîna re
dusă de lucru presupune pentru anul 
în curs un »' spor al productivității 
muncii de 4 la sută.

creșterea indicelui de utilizare in
tensivă a mașinilor de țesut cu cel 
puțin 5 la sută, ceea ce va duce la o 
depășire a producției de țesături de 
aproape 2,5 milioane mp anual ; re
ducerea timpilor de întreruperi pen
tru reparații accidentale printr-o mai 
bună organizare a întreținerii pre
ventive ; organizarea reparațiilor 
reviziilor pe echipe 
ansamble

u

tiv asistență tehnică, conduce nemij
locit întregul proces de producție, 
oferă un bun exemplu de exigență 
și disciplină în muncă și este ajutat 
de cei mai pricepuți cooperatori și 
tehnicieni. La punatul de însămîn- 
tare artificială a vacilor lucrează de 
15 ani un operator experimentat, 
Nicolae N. Iordache. De maternita
tea de vaci și creșa de viței, unde se 
cer executate operațiuni mai preten
țioase. răspunde Dumitra Badiu. ab
solventă a Liceului agroindustrial din 
Tecuci. Acest „trio" tehnic rezolvă 
prompt problemele legate de fura
jarea și îngrijirea animalelor, de a- 
plicarea efectivă a metodelor 
tehnice înaintate. Un exemplu : pe 
un panou asemănător unui veritabil 

tablou de coman
dă, așezat la ve
dere. operatorul 
înscrie si urmă
rește starea fizio
logică a fiecăreia 
din cele 850 de 
vaci. Este vorba 
de un așa-numit 
„calendar al 
producției" 
care rezultă 
claritate care

Sporirea efectivelor de animale de
pinde, în măsură hotărîtoare. de ob
ținerea unui număr cit mai mare de 
produși — viței, miei și purcei — la 
suta' de femele matcă, de creșterea 
lor în condiții bune pentru reducerea 
pierderilor. Din analizele efectuate 
de specialiști se desprinde că de la 
vacile care există în țâră, prin creș
terea procentului de natalitate, s-ar 
putea obține un, plus anual de peste 
350 000 de viței, iar prin micșo
rarea procentului de mortalitate 
și sacrificări de necesitate s-ar 
adăuga suplimentar efectivelor alte 
zeci și zeci' de mii de animale.

Concret, cum este organizată re
producția animalelor și ce rezultate 
se obțin în acest domeniu ? Am cău
tat răspuns la a- 
ceastă întrebare 
în cadrul unei re
cente 
într-o 
ferme 
plexe 
județul Galați.

De la 
trebuie 
că între 
agricole ______________
și cooperatiste cu 
condiții asemănătoare sau învecinate 
există mari diferențe în ce privește 
numărul de produși realizați la suta 
de animale matcă. Anul trecut, 
exemplu. în 
din județ âu 
viței, la suta de vaci. Planul a 
realizat, dar indicele de natalitate a 
vacilor este nesatisfăcător. Referitor 
la această problemă, inginerul zoo
tehnist Cornel Radu, șeful oficiului 
județean pentru reproducția și se
lecția animalelor, preciza că limitele 
de variabilitate la acest important 
indicator economic sînt foarte largi. 
Astfel, la cooperativa agricolă Bar- 
cea s-au obținut 97 de viței la suta 
de vaci matcă, la Drăgușeni — 93, 
iar la Certești, Nămoloasa, Țepu și 
Gohoru — 90.

In alte cooperative agricole, nu
mărul de viței ce revine la suta de 
vaci este foarte mic. La cooperativa 
agricolă Virlez, de exemplu, de la un 
efectiv matcă de 500 vaci, anul tre
cut s-au obținut numai 260 de viței, 
revenind deci un nivel de nata
litate de numai 52 la sută. La aceas
tă unitate vacile sînt subnutrite, iar 
multe din ele infecunde. în unele 
perioade nu s-a asigurat numărul 
strict necesar de îngrijitori, fluctua
ția lor fiind foarte mare.

Modul cum pot crește rapid efec
tivele de animale este ilustrat de 
experiența cooperativei agricole Tu
dor Vladimirescu. Aici, medicul ve
terinar de circumscripție Alexandru 
Drăghici, s-a integrat în activitatea 
unității și este și șeful fermei de 
vaci. El își consacră cea mai mare 
parte a timpului rezolvării proble
melor în fermă, acordă în mod efec-

zoo-

și 
pe 
La 
se 
nu

complexe, 
mecanice și electrice, 

utilajele unicat, aceste 
vor efectua în timpul 
funcționează secțiile de

...De această dată, ar 
familiarizăm cu modalitățile concre
te de organizare științifică a produc
ției într-o unitate 
serviciu.

— Ce ne puteți 
Cădariu ?

— La „Unio“. o 
bită o va aduce implementarea cal-

lucrări 
în care 

bază.
urma să ne

cu state vechi de

spune, tovarășe

contribuție deose-

PERSEVERĂM PE CALEA RAȚIONALIZĂRII MUNCII Șl CREȘTERII CALIFICĂRII
un volum de forță de muncă echiva
lent cu normele a incă 60 de lucră
tori. în același context am acordat 
atenție procesului de tipizare, unifi
care și standardizare a pieselor, sub- 
ansamblelor și produselor, precum 
și a perfecționării pregătirii tehnice, 
a programării, lotizării, lansării și 
urmăririi execuției producției. Nu
mai pe aceste două căi vom econo
misi un volum de forță de muncă 
echivalent normelor a peste 70 de 
lucrători, fapt ce va duce la o creș
tere a productivității muncii în va
loare de peste 3 000 lei pe fiecare 
lucrător. Cei a căror activitate o va

In orice unitate productivă, mare 
sau mică, nouă sau mai puțin nouă, 
un rol decisiv în creșterea produc
tivității muncii il au calificarea, dis
ciplina în producție, încărcată de 
răspundere muncitorească ale celor 
ce mînuiesc mașinile și utilajele, ce 
supraveghează derularea procesului 
tehnologic, ale celor răspunzători în 
ultimă instanță de soarta producției 
materiale. Am întârziat mai mult 
asupra acestui subiect împreună cu 
tovarășul Mihai Alexa, directorul în
treprinderii „ELECTROCONTACT" 
BOTOȘANI.

— Sînteți o unitate în plină dez
voltare. Cum s-ar putea defini poli
tica dv. în 
de muncă ?

— La fel 
derile din 
lucreze acolo unde este nevoie de 
el. Si ca să mergem mai departe 
— să ajutăm pe toți din jurul 
nostru să înțeleagă importanta cru
cială pe care o are într-un loc unde 
se realizează producție ordinea și 
disciplina, răspunderea pentru lu
crul încredințat.

— Tema anchetei noastre este : 
cum asigurați creșterea productivită
ții muncii ?

— Măsurile stabilite de comitetul

de partid din întreprindere, de 
siliul oamenilor muncii ne Vor 
să facem anul acesta o economie de 
forță de muncă echivalentă unui nu
măr de 413 oameni. Acest fapt va 
contribui la creșterea productivității 
muncii cu peste 14 000 lei pe fiecare 
lucrător. Dar iată și modul în care 
ne-arn 
obiectiv.
început, întreprinderea noastră se află 
în plină dezvoltare, numărul perso
nalului TESA se va reduce în acest 
an cu încă 65 de lucrători. De ase
menea, datorită perfecționării siste
mului informațional, vom economisi

con- 
ajuta

propus să înfăptuim acest 
Deși, cum afirmam la

a a.
prelua mașina sau calculatorul vor 
merge în alt loc de muncă din între
prindere, acolo unde este acum, cu 
adevărat, nevoie de ei.

— Cum vă preocupați de ridicarea 
gradului de calificare, de perfecțio
narea personalului muncitor ?

— într-un colectiv ca al nostru, în 
continuă creștere, problema este mai 
la ordinea zilei decit oriunde. Func
ționează și la „Electrocontact" ini
țiativa muncitorească în sprijinul 
noilor încadrați. Lucrătorii tineri din 
unitatea noastră au fost repartizați 
unor comuniști cu experiență. în ve
derea grăbirii integrării lor profesio- 

■ nale, pentru a le facilita creșterea

gradului de . calificare. Avînd în vede
re rezultatele obținute în 1978. numai 
prin policalificarea unor categorii de 
muncitori vom obține, anul acesta, o 
creștere a productivității muncii în 
valoare de circa 4,5 mii lei pe fieca
re lucrător. Peste puțin timp va avea 
loc adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii. Comitetul 
de partid și consiliul oamenilor mun
cii au consultat din timp pe fiecare 
comunist, pe fiecare lucrător din în
treprindere. Angajamentul nostru 
este ferm : vom realiza, in acest an, 
o importantă producție netă supli
mentară îndeosebi pe seama creșterii 
productivității muncit

domeniul folosirii forței

ca în toate tntreprin- 
tară: fiecare om să

CÎTEVA CONCLUZII
• După cum lesne se poate desprinde, în toate întreprinderile vizi

tate indicatorul de creștere a productivității muncii se situează cu mult 
peste nivelul planificat pe ansamblul industriei.

• Este îmbucurător faptul că pretutindeni, Ia fiecare loc de muncă, 
asigurarea creșterii productivității muncii se constituie intr-o preocu
pare centrală, exprimată prin existența unor planuri speciale, concrete, 
cu eficiență certă.

• In mod firesc, principala pîrghie prin care se acționează in 
vederea accelerării creșterii productivității muncii o constituie progre
sul tehnic, extinderea mecanizării și automatizării in producție, intro-

ducerea tehnologiilor de fabricație moderne, asimilarea de produse noi și modernizate. .
• Continua in ritm susținut, cu efecte dintre cele mai bune, acțiu

nea de organizare rațională, științifică, a producției și a muncii.
• O preocupare constantă, de prim ordin, o reprezintă pregătirea 

corespunzătoare a personalului muncitor, continua perfecționare profesională a tuturor lucrătorilor.
•. Premisele îndeplinirii Întocmai a sarcinilor de creștere a producti

vității muncii sînt bune. Ele trebuie valorificate printr-o activitate sus
ținută, prin aplicarea consecventă a tuturor măsurilor stabilite.
O. GRUMEZA, S. A1LENE1, E. CIUBOTARU și V. TATARU

(Urmare din pag. I)
comitent cu creșterea productivității 
muncii.

Ce importantă prezintă această re
lație ? Una deosebită și anume : re
ducerea cheltuielilor de producție nu 
arc loc pe seama scăderii retribuției, 
ci prin diminuarea consumului de 
muncă pe unitatea de produs. în 
acest f«L retribuția nominală se re- 
partizeaxă asupra unei mase mai 
mari de bunuri. Tocmai de aceea, in 
sfera activității economice, producti
vitatea muncii trebuie să crească în- 
tr-un ritm superior creșterii retri
buției.

Respectarea corelației dintre dina
mica retribuției medii și a producti
vității muncii, îmbunătățirea ei de 
la o perioadă la alta, deci, implicit, in 
acest an. in actualul cincinal, trebuie 
privită prin prisma importanței pe 
care o are sporirea productivității in 
asigurarea resurselor materiale și fi
nanciare necesare pentru creșterea 
retribuției. Cum ? Pe seama creș
terii productivității muncii se reali
zează contribuția cea mai im
portantă la sporul absolut al venitu
lui național — singura sursă a dez
voltării economice.’ a creșterii nive
lului de trai.

Condiție pentru extinde
rea măsurilor de reducere 
a săptămînii de lucru.Se știe> 
In anul care a trecut un număr im
portant de oameni ai muncii a bene
ficiat de săptămina de lucru redusă. 
Sute de colective de întreprinderi 
au adăugat bugetului lor de timp 
liber, pe parcursul anului. încă 
12 zile. In acest an, potrivit măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. vor fi extinse 
măsurile de reducere a săptămînii de 
lucru, urmînd ca, la sfirșitul anului 
1979, circa 55—60 la sută din persona
lul muncitor din economie să bene
ficieze de această măsură. Dar, așa 
cum s-a subliniat, pentru aceasta este 
absolut necesar ca planul să fie 
realizat întocmai la toți indicatorii, 
în funcție de care se acordă o zi li
beră pe lună. în acest sens, creșterea 
tot mai susținută a productivității

muncii constituie o pîrghie impor
tantă de acțiune. Iată de ce este ne
cesar ca pretutindeni să se întreprin
dă măsuri energice, tehnice și orga
nizatorice. pentru realizarea și depă
șirea prevederilor planului la acest 
important indicator.

Care sînt principalele direcții de 
acțiune ?

Extinderea mecanizării și 
automatizării. Industria româ
nească dispune în momentul de față 
de o zestre tehnică cu un înalt grad 
de mecanizare și automatizare, de 
mașini și utilaje cu caracteristici 
tehnice superioare, beneficiază de 
procedee tehnologice dintre cele 
mai moderne. Pentru realizarea 
sarcinilor de creștere a productivită
ții muncii, esențiale sînt, pe de o 
parte, folosirea cu maximum de ran
dament a acestei baze tehnice, iar pe 
de altă parte, extinderea in ritm inalt 
a tehnicii avansate in toate sectoa
rele producției materiale. Numeroase 
întreprinderi dispun de procese teh
nologice cu grad ridicat de mecani
zare și automatizare, altele beneficia
ză în acest an de importante fonduri 
de investiții pentru modernizarea pro
ducției. în același timp însă, extin
derea gradului de mecanizare și au
tomatizare a producției, aplicarea 
tehnologiilor de mare randament și 
înaltă eficiență impun continuarea 
acțiunii de autoutilare, de înzestrare 
prin efort de gindire proprie cu ma
șini, utilaje și instalații moderne, 
parametri tehnici și economici 
mai ridicați.

Organizarea rațională a 
producției și a muncii.Un șir 
de întreprinderi s-au confruntat în 
cursul anului trecut cu o serie de 
neajunsuri ce țin de organizarea pro
ducției și a muncii în interiorul uni
tății, neajunsuri care au culminat cu 
nerealizarea integrală a planului la 
productivitatea muncii și la produc
ția fizică. în condițiile unor sarcini 
de plan substanțial majorate în acest 
an, mai mult ca oricînd bunul mers 
al activității din întreprinderi impu
ne o largă desfășurare de forțe, la 
toate eșaloanele de conducere și răs-

cu 
cit

Anchetă realizată de Șt. D1NICA,

pundere, la toate locurile de muncă 
în vederea pregătirii temeinice a fa
bricației, îmbunătățirii programării 
producției, pentru optimizarea fluxu
rilor tehnologice și amplasarea judi
cioasă a utilajelor, pentru organiza
rea desăvîrșită a activității în ateliere 
și secții productive, a aprovizionării 
ritmice a fiecărui punct de lucru, 
asigurarea asistenței de specialitate în toate schimburile.

Un rol important în creșterea pro
ductivității muncii îl are 

ționarea profesională a ca 
drelor *n acesd an>ca ce^_ 
lalți ani ai cincinalului, urmează să 
se prezinte la locul de muncă zeci de 
mii de oameni calificați în cele mai 
diverse meserii. De nivelul calificării 
lor. de rapiditatea adaptării și inte
grării lor în producție depinde ran
damentul lor în munca de zi cu zi. 
Iată de ce perfecționarea profesională 
constituie o permanență în definiția 
acestui an cînd industria noastră tre
buie să parcurgă o etapă importantă 
în ridicarea sa calitativă, in creș
terea eficientei economice. Potrivit 
planului național unic, în acest 
vor fi pregătiți 335 000 muncitori 
lificați, care vor intra efectiv 
producție. Concret, trebuie să 
asigure : 1) recrutarea, pregătirea
și perfecționarea forței de muncă 
pe principalele meserii și spe
cialități, corespunzător sarcinilor din 
programele de perfecționare profe
sională a personalului muncitor : 
2) ridicarea nivelului calificării 
muncitorilor, maiștrilor și ingine
rilor, policalificarea acestora în 
vederea folosirii cu eficientă maximă 
a utilajelor și valorificării în cele mai 
bune condiții a dotării tehnice.

Avem de realizat în 
tăfîtor al cincinalului 
cele. mai înalte 
productivității 
ani. Important 
săptămâni ale 
în fiecare întreprindere, 
loc de muncă toate, absolut toate 
condițiile materiale, tehnice și orga
nizatorice necesare desfășurării acti
vității productive cu inalt randament.

ritmuri 
muncii 
este ca 
anului să se

la

investigatii 
serie de 
și com- 

de vaci din
inceput 

subliniat 
unitățile 
de stat

• in cooperative din același 
județ, diferențe de la 52 la 
97 viței la suta de vaci. • 
„Finul de... Covasna" nu 
suplinește priceperea cres

cătorului de animale

de 
cooperativele agricole 
rezultat, in medie. 73 

fost

Aspect din secția ringuri a întreprinderii textile „Moldova" din Botoșani Foto : S. Cristian

re- 
din 
cu 

______ _3__ sfnt 
vacile gestante, cele ce urmează să fie 
însămînțate artificial ori au nevoie 
de tratament. Acest sistem de lucru, 
asistenta tehnică competentă se ma
terializează prin faptul că. in mo
mentul de fată, peste 650 de vaci sint 
gestante, creindu-se premise pentru 
a se obține în acest an circa 90 de 
viței la suta de animale matcă, față 
de 85, cit s-a planificat.

In numeroase unități însă se con
stată serioase deficiențe în organiza
rea reproducției vacilor și creșterea 
vițeilor. La cooperativa agricolă din 
Șerbănești, de pildă, această activi
tate este lăsată doar pe seama ope
ratorului cu însămînțările artificiale. 
Din lipsa de preocupare a consiliu
lui de conducere pentru asigurarea 
furajelor, vacile sînt subnutrite, hra
na lor principală fiind paiele și co
cenii. în loc de fin sau nutrețuri în- 
silozate de calitate, vacile primesc 
concentrate, dar acestea nu comple
tează decit parțial golurile din rație 
și sînt mai scumpe. în ziua cînd am 
fost în unitate, două tractoare cu re
morci erau undeva pe drum pentru 
a aduce fin din județul Covasna. e- 
vident cu mari cheltuieli de trans
port. Șeful de fermă, fost brigadier 
de cimp. nu are pregătirea tehnică 
necesară pentru a rezolva multiplele 
probleme legate de furajarea vacilor 
și creșterea vițeilor. în afară de lip
sa asistenței tehnice de specialitate 
se resimte neorinduiala datorată fap
tului că președintele cooperativei, 
membrii consiliului de conducere vin 
rar prin fermă, iar atunci cînd o fac 
se mulțumesc să constate deficien
țele și să plece fără a rezolva mai 
nimic. Dar asemenea cazuri se în- 
tîlnesc și în cooperativele agricole 
Cosmești, Fîrțănești, Matca; Negri- 
lești și. altele. Această situație im
pune aplicarea efectivă a măsurilor 
numeroase înscrise in planurile și 
programele întocmite de organele de 
specialitate. Una dintre metodele zoo
tehnice moderne — insămințarea 
artificială a vacilor cu material se
minal congelat in azot lichid — a- 
plicată la scara întregului județ, o- 
feră premise pentru rezultate supe
rioare.

Acum, în plipă iarnă, cind cea mai 
mare parte a producției agricole se 
realizează in zootehnie, organele și 
organizațiile de partid, organele a- 
gricole au datoria să acționeze 
mai operativ și eficient pentru în
tronarea ordinii și disciplinei în toa
te fermele zootehnice, pentru aplica
rea măsurilor privind obținerea mai 
multor produși la suta de animale 
matcă și creșterea în totalitate a 
acestora — probleme de interes ma
jor pentru economia națională, de 
care depinde sporirea producției de 
carne și lapte.

C. BORDEIANU
PE MARGINEA UNEI SCRISORI

an 
ca- 
în 
se

acest an ho- 
unul dintre 
de creștere a 
din

din
ultimii 

primele 
asigure,

fiecare

întreprinderea de 
spirt, bere și amidon 
din Rădăuți a avut pla
nificată o capacitate 
de producție, la Fabrica 
de bere din munici
piul Suceava, cu ter
men de 
funcțiune în 
trimestru al 
an. Lucrările 
strucție au 
bine — s-au 
fundațiile, s-au ridicat 
noile hale de produc
ție. Cu toate acestea, 
noul obiectiv nu va 
putea fi pus în func
țiune, la termenul sta
bilit. Motivele ? Pe de 
o parte, unele utilaje 
au fost aduse cu întîr- 
ziere față de rit
mul în care s-au des
fășurat lucrările la 
construcția propriu- 
zisă, ceea ce a deter
minat demontarea lor 
în vederea introducerii 
și instalării în noile 
hale. Pe de altă parte.

punere în 
primul 
acestui 

de con- 
demarat 
terminat

două instalații de fil
trare — fără de care 
fabrica nu poate fi 
pusă in funcțiune — 
nu au fost încă livra
te. furnizorul. între
prinderea „Tehnofrig“

dustrială de resort din 
București, nici pînă în 
prezent n-a fost în
cheiat contractul. La 
întreprinderea ..Tehno
frig" din Cluj-Napoca, 
șeful serviciului des-

repartiție la aceeași în
treprindere clujeană.

La Centrala indus
trială de utilaj energe
tic, metalurgic și ma
șini de ridicat din 
București am aflat de

cei de la „Tehnofrig", 
care, chipurile, nefă- 
cind obiecții la emite
rea primei repartiții, 
ar fi răspunzători de 
situația creată.

Că e vorba de o pla-

Cînd răspunderea este pasată, investiția trenează
din Cluj-Napoca. re
fuzând...
lor.

Tntr-o 
dresată 
Nicolae 
silier juridic la între
prinderea din Rădăuți, 
beneficiara acestor in
stalații, se menționa că, 
deși s-au făcut nume
roase intervenții și .de
mersuri atît la furni
zorul din Cluj-Napoca, 
cit și la centrala in-

contractarea
scrisoare a- 
redacției de 

Piticaru, con-

facere, tovarășul Va
lentin Volovei. ne-a 
comunicat că nu pot 
încheia contractul de
oarece prototipul in
stalațiilor respective 
nu a foșt încă omolo
gat și nu există nici 
prețul de vînzare apro
bat. De aceea s-a cerut 
centralei anularea re
partiției nr. 774243/77. 1 
Drept răspuns la a- 
ceastă solicitare, cen
trala a emis o nouă

la tovarășul Sever Ro- 
lea, șef serviciu des
facere, că lucrurile 
stau întocmai. . Plani
ficarea fabricării celor 
două instalații de fil
trare a fost făcută 
fără să se tină seama 
de faptul că întreprin
derea din Cluj-Napoca 
nu avea posibilitățile 
tehnice necesare pan- 
tru a le produce. La 
centrală s-a. încercat 
să se arunce vina pe

nificare birocratică, 
din birou, fără să fie 
create condițiile mate
riale corespunzătoare 
pentru încheierea și 
respectarea contracte
lor de furnizare a in
stalațiilor de filtrare, 
la centrală nu s-a spus 
însă nici un cuvint. 
Prin emiterea celei 
de-a doua repartiții, 
centrala și-a conside
rat misiunea încheiată. 
Astfel că. în timp ce

întreprinderea din 
Cluj-Napoca furnizea
ză celor din 
justificări și 
siuni... pentru 
anului 1979, 
la obiectivul 
pentru care s-au chel
tuit pină acum impor
tante sume de bani, 
stagnează. Iată de ce 
este necesară interven
ția energică a Mi
nisterului Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini pentru a înlătura 
neînțelegerile dintre 
cele două unități din 
subordinea sa și a asi
gura condițiile cores
punzătoare pentru ca 
întreprinderea de spirt, 
bere și amidon Ră
dăuți să primească u- 
tilajefe de care are 
nevoie, în vederea pu
nerii în funcțiune a 
noii capacități de pro
ducție.

Rădăuți 
promi- 

sfîrșitul 
lucrările 
amintit.

Dumitru MANOLE

lucru.Se
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Festivalul național

„CÎNTAREA ROMÂNIEI»

GABRIEL GHEORGHIU „Cîntec din Oaț"

„România 
socialistă — 

patria mea dragă" 
însemnări pe marginea 

Salonului anual al artiștilor 
plastici amatori

Artei, una dintre 
bucuriile vieții —cum 
o gindea Constantin 
Brăncuși — i s-au des
chis în anii socialis
mului largi porți spre 
receptarea ei de către 
mase, in rîndul aces
tora aflindu-se nu nu
mai consumatori și 
animatori pasionați, 
dornici să-și formeze 
și dezvolte educația 
estetică, să-și îmbogă
țească universul spiri
tual. dar și tot mai 
numeroși participant 
activi la actul crea
ției. Nevoia. adine 
resimțită, de autoex- 
primare artistică a 
omului contemporan, 
participant direct la 
activitatea productivă, 
se manifestă cu apre
ciabilă frecventă in ex
pozițiile artiștilor plas
tici amatori. Stimulați 
de amplul festival al 
creației libere și al 
muncii „Cintarea Ro
mâniei" — ce-și des
fășoară acum a doua 
ediție — ei și-au dedi
cat expoziția din ro
tonda sălii mici a Pa
latului „României so
cialiste, patria mea 
dragă".

în mod firesc. întru- 
cît sint citadini prin 
situare geografică și 
îndeletniciri de bază, 
artiștii amatori pre- 
zenti in expoziția din 
rotondă redau cu pre
dilecție ceea ce le este 
mai apropiat, o suită 
de spatii pictate fiind 
consacrate unor mari 
construcții uzinale (Gr. 
Iosifescu — „Peisaj in
dustrial") sau orășe
nești (Laetitia Pante- 
limon — „Petrila, în
ceput și sfîrșit"), com
poziții in care punerea 
în pagină, succesiunea 
destul de riguroasă a 
planurilor, decantarea 
cromatică și mișcarea 
rapidă, sigură, a tușei 
în sugerarea volume
trică atestă certe cali
tăți plastice dublate de 
un laborios și susținut 
travaliu creator.

Nu lipsesc lucrări re
feritoare si la alte eve
nimente ale prezentu
lui — redarea unui 
grup de muncitori ci
tind presa (lucrare 
de Gh. Nenea) sau 
momentul participării 
unui grup folcloric din 
Oaș la Festivalul na
țional „Cintarea Româ
niei" (compoziție apar- 
ținind lui Gabriel 
Gheorghiu). Poartă va

lențele candorii și au
tenticului narativul sa
vuros al lucrării Anei 
Marcu intitulată „Sem
ne bune anul are".

Acaparatoare pentru 
cei care sint in fazele 
de început ale creației 
plastice, dar nu nu
mai pentru ei. e tema 
peisajului, preferențial, 
a peisajului idilic cu 
intinse lanuri aurite și 
livezi in rod, cu me
lancolice cringuri sau 
singuratice poteci mon
tane in care arar apare 
— și atunci firavă — 
silueta vreunui per
sonaj. Astfel de ta
blouri predominant 
descriptive, evidente 
preluări ale unor re
zolvări stilistice pre
existente. sint adesea 
produse hibride, lipsite 
de vitalitate și forță 
dinamică. întilnim insă 
între lucrările peisa
gistice campestre și 
confesiuni spontane in 
care sinceritatea ima
ginii incorporează ten
siuni creatoare. Cute
zător apare astfel de- 
corativismul suculent 
al florilor soarelui pic
tate de. Ștefan Predo- 
iași „Intrarea în co
muna Dobrești", apar- 
ținînd economistului 
Vasile Slave — pa
noramă miniaturizată 
a unui sat de munte, 
văzut in perspectivă 
ploniantă într-o grafi
că precisă ce decupea
ză casele asemeni unor 
jucării viu colorate 
si trasează potecile 
cu precizia unui car
tograf— este o hartă 
sentimentală a unor 
locuri de mult si 
adine îndrăgite, com
ponentă vie a marelui 
peisaj afectiv al tării.

Cele peste 120 de 
lucrări in ulei, guașe, 
acuarelă sau laviu ale 
expoziției amatorilor se 
completează cu trahs- 
punerile sculpturale în 
lemn, gips, bronz și 
aluminiu remarcabile, 
unele, prin capacita
tea de sinteză a for
melor în structuri ex
presive, moderne („Pe
licanul" de Dumitru 
Bălăci, „Toate pinzele 
sus" de Torni Liviu) 
ca și prin încercările 
de atentă analiză psi
hologică așa cum le 
intuim in portretul in
titulat „Mihaela" rea
lizat de Ghită Nicu, un 
tinăr modelator.

Dorana 
COȘOVEANU

„Este o mare bucurie 
să fii la pupitrul 

Filarmonicii bucureștene"
Convorbire cu

Sergiu CELIBIDACHE
Din nou Ateneul Român este 

luminat de evenimentul ..Celi
bidache". Sase concerte, șase 
seri în care sîntem martorii unei 
pledoarii pentru tălmăcirea sa
vantă a celei mai simple propo
ziții muzicale, astfel incit să 
pară firescul clipei de concert, 
pentru construcția riguroasă în 
care melodie-armOnie să fie în
țelese exact, ce rol au în fiecare 
moment, ce aduc în colorarea 
peisajului sonor. „Dati impor
tantă melodiei, publicul este 
adeptul melodiei inspirate".

— Totuși, nu pot evita între
barea : De ce acest program cu 
„Don Juan" de Richard Strauss, 
„Rapsodia spaniolă" de Ravel, 
„Romeo și Julieta" de Prokofiev 
— pagini atît de mult cintate în 
sălile de concert, as spune 
„populare" ?

S. C. : Pentru completarea 
repertoriului orchestrei. Pun cî- 
teva probleme care merită dis
cutate. lămurite. Sint cintate 
des. este adevărat, dar foarte 
rar așa cum trebuie. în Proko
fiev, de exemplu, găsești mo
mente de ansamblu, de natură 
contrapunctică. ce creează o 
anume atmosferă — nu tocmai 
simple. La Richard Strauss — 
schimbări bruște de intensitate, 
la Ravel — culori și instrumen
tație de mare rafinament... Toa
te acestea trebuie pătrunse. în
țelese.

— Cine cunoaște partitura 
uverturii la opereta „Liliacul" 
de Johann Strauss, ca să luăm 
exemplu opusul pe care 1-ati 
dirijat Ia ultima repetiție, o pa
gină fredonată de toată lumea, 
descoperă fără efort că de la 
știmă la ceea ce se aude în fi
nal. ceea ce dv. cereți orches
trei este un lung drum. Este 
drept, atîtea indicații de deta
liu nu se găsesc în nici o par
titură. Compuneti timbrele pen
tru fiecare moment, găsiți firele 
trainice de legătură știind exact 
culoarea, intensitatea oricărei 
note... De fapt, cum caracteri
zați arta lui Sergiu Celibidache ?

S. C. : Foarte simplu : eu 
încerc să elimin toate elemen
tele care împiedică muzica să se 
nască, dar nu eu fac muzica. 
Aceasta înseamnă repetiții.

timp, cunoștințe despre artă, fi
lozofie... multă, multă muncă. 
Un simplu adevăr pe care il 
spun mereu și colaboratorilor 
mei din orchestra Filarmonicii 
„George Enescu".

— Repetițiile și concertele dv. 
s-au constituit si de această 
dată în veritabile lecții de diri
jat. de instrumentație, de or
chestrație. de interpretare...

S. C. : Este ceea ce doresc 
cu adevărat. Și prin concertele 
și repetițiile mele, și prin 
„Cursurile de fenomenologie" 
pe care le voi tine aici la Bucu
rești. în luna iunie. Pentru că 
acest colectiv este format din 
oameni de real talent. Printre 
ei. cei mai buni instrumentiști 
pe care i-am cunoscut si țineți 
seama că am colaborat cu mari 
ansambluri. Nici o altă orches
tră de pretutindeni nu se poate 
lăuda cu atîtea forte. în plus, o 
enormă dorință de a învăța, de 
a ajunge să gindească științific 
ceea ce cîntă. Dar nu este de 
mirare. Nu există popor mai 
muzical decît românii și nu 
spun acest lucru pentru că sint 
român. Cine se poate lăuda cu 
un dans mai sugestiv, mai tem
peramental decît „Călușarii" ? 
Vezi toată muzica populară ro
mânească, astăzi, admirabil cul

tivată, sprijinită, lansată In 
lume ! Dar să revin la preocu
pările mele. Cu un colectiv ca 
Filarmonica „George Enescu", 
pregătit asiduu, dotat și cu in
strumente pe măsura capacită
ții lui (urmăriți atent harpa, 
talgerele, celesta, trompeta... și 
veți vedea că am dreptate), dru
mul spre acele succese răsună
toare, pe care le merită deplin, 
este drept, fără piedici. Nu 
este o noutate ceea ce spun, am 
discutat deseori în acest sens 
cu Ion Voicu, directorul Filar
monicii. cel care mi-a oferit cu 
toată generozitatea aceste co
laborări. Acum cîteva zile, o 
echipă do filmare din R. F. 
Germania a venit la repetiție. 
Și-a ales ca moment „Proko
fiev". Știți ce le-am spus ? „în
registrați pentru că este o inter
pretare de rară sensibilitate". 
Acesta este adevărul. Nicăieri 
nu găsești un arcuș mai volatil, 
mai mobil, o participare mai 
spontană, ca la români. De aici 
începe însă suișul : muncă, 
muncă, repetiții, concerte... pen
tru ca să culegem roadele cit de 

, curind.
Smaranda OȚEANU
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Noutăți în domeniul editării 

cărții școlare
• Pentru viitorul an de învâțâmînt: 860 titluri, în tiraj de peste 
30 milioane exemplare • 29 milioane de cârti școlare vor fi 
distribuite gratuit elevilor • Manuale noi pe profile tehnice 
pentru elevii liceelor și școlilor profesionale • 1,7 milioane 
cărți școlare în limbile naționalităților conlocuitoare • 400 
titluri de manuale din producția acestui an se afla în tipografii

Cartea școlară — 
cartea cu cel mai mare 
număr de... cititori — 
va fi reprezentată în 
acest an printr-un nu
măr de titluri și de 
exemplare mult sporit. 
Pentru anul școlar 
și universitar 1979— 
1980. Editura didactică 
și pedagogică pregă
tește 860 de titluri — 
740 titluri de carte șco
lară și 120 de carte 
universitară — în tiraj 
total de peste 30 mi
lioane de exemplare, 
dintre care 29 milioa
na de cărți școlare vor 
fi difuzate gratuit e- 
levilor.

Această diversă pro
ducție editorială este 
situată ferm sub sem
nul îmbogățirii conți
nutului științific și 
sporirii roiului educa
tiv. al imbunătătirii 
aspectului grafic și ca
lității tiparului. Efor
tul autorilor și edi
torilor, al colective
lor de specialiști și 
cadre didactice care 
elaborează cartea vii
torului an de studiu a 
fost orientat cu precă
dere spre transpune
rea in viață a sarcinilor 
politico-educative puse 
de partid în fața școlii 
de toate gradele privind 
temeinica pregătire 
științifică a elevilor și 
studenților. legarea 
strînsă a învățămîntu- 
lui cu producția și cer
cetarea științifică, for
marea și dezvoltarea 
Conștiinței socialiste a 
tineretului studios.

Cîteva din premiere
le anului : manualele 
de limba română pen
tru clasele II. IV. XI,

manualele de matema
tică pentru clasele II, 
VI, X, în continuarea 
celor din anul trecut 
pentru clasele I. V, IX 
care au la bază o con
cepție nouă de predare 
a matematicii, manua
lul „Probleme funda
mentale ale istoriei pa
triei și Partidului Co
munist Român" pen
tru liceele pedagogi
ce, Fizica pentru cla
sa a IX-a. Manua
le noi vor fi elabo
rate și pentru toate 
disciplinele introduse 
recent în planul de în- 
vățămint liceal. în ur
ma măsurilor adoptate 
de conducerea parti
dului și statului pen
tru perfecționarea sis
temului general de 
pregătire a tineretului 
potrivit cerințelor dez
voltării economico-so- 
ciale a țării. Pentru 
numeroase discipline 
și profile tehnice stu
diate in licee și școli 
profesionale vor fi e- 
ditate manuale comu
ne noi. Abecedarul in 
limba maghiară, seria 
manualelor de limbă și 
literatură maghiară și 
germană pentru clase
le a X-a, manuale 
tehnice — sint cite- 
va dintre noutățile 
producției de carte 
pentru școlile cu limba 
de predare a naționa
lităților conlocuitoare, 
care însumează circa 
1,7 milioane exem
plare.

Un mare număr de 
manuale vor fi reedita
te. aducîndu-li-se îm
bunătățiri substanțiale 
în privința volumului 
și conținutului, prezen

tării grafice. Este cazul 
manualelor de biologie 
pentru toate tipurile 
de școli, al celor de 
geografie, de chimie, 
în care, prin unele 
descongestionări, s-a 
creat spațiul necesar 
introducerii mai? mul
tor elemente practice 
privind tehnologiile in
dustriale ; 50—55 la
sută din manualele 
destinate liceelor vor 
fi noi sau reeditate, 
după analize in comi
sii de specialiști.

Realizarea la timp șî 
de calitatea corespun
zătoare a cârtii școla
re pentru viitorul an 
de învățămînt a stat 
în atenția forurilor de 
resort incă din ulti
mele luni ale lui 1978. 
O analiză in Biroul 
executiv al Ministeru
lui Educației și învă- 
țămîntului, privind e- 
laborarea și tipărirea 
cărții școlare, precum 
și o consfătuire de lu
cru cu toți factorii 
care participă la edi
tarea și difuzarea ma
nualelor. pe marginea 
asigurării producției 
de carte pentru anul 
școlar in curs, s-au în
cheiat cu planuri de 
măsuri vizînd Îmbu
nătățirea condițiilor 
de elaborare, tipărire 
și difuzare a cărții 
școlare, prevenirea de
ficiențelor care au e- 
xistat in aceste dome
nii. Peste 400 de titluri 
din producția anului 
1979 au fost predate 
tipografiilor, 28 de ma
nuale fiind, de pe 
acum, gata pentru în- 
tilnirea cu beneficiarii.

Flori ca 
DINULESCU

t V

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche 
— 19,30, (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic extraordinar. Dirijor î SER
GIU CELIBIDACHE — 20.
• Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : IOSIF CONTA — 19,30.
• Opera Română : Conacul cu 
stafii — 19.
• Teatrul de operetă : Cartierul 
de West — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19, (sala Grădina icoa
nei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Emigranții — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19 30
• ' Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Conversația... — 19.
• Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți i — 
17; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10.

Ce înseamnă a de
buta in critică ? Evi
dent. actul diferă sim
țitor de cel inaugural 
în poezie ori proză, 
unde intrarea în lite
ratură primește aerul 
unui ceremonial, fie
care debut insemnind. 
acolo, tentatia explo
ziei, a șocârii citito
rului. dorința imedia
tei consacrări. în cri
tică insă. lucrurile 
stau altfel : un critic 
se poate afirma, poate 
fi cunoscut, apreciat, 
mult înaintea deciziei 
de a-si stringe contri
buțiile în volum. Ghe- 
rea, Maiorescu. Ibrăi- 
leanu, chiar G. Căli- 
nescu erau autorități 
incontestabile, iar vo
lumele lor de articole 
au apărut mai tirziu. 
Criticul semnifică in 
primul rînd o prezență. 
El e căutat în pagina 
de revistă, consultat 
cu privire la o carte, 
un scriitor, o proble
mă de creație, cerin- 
du-i-se o elucidare, 
un diagnostic, o jude
cată de valoare. Ca
racterul acestui oficiu 
ar putea amina edi
tarea în volum a opi
niilor rostite de-a lun
gul timpului. Perpessi- 
cius (urmat de alti 
critici) a dat totuși mo
delul criticii foiletonis
te capabilă să contureze 
din mers harta spiri
tuală a unei epoci li
terare. pregătind vi
ziunea retrospectivă a 
sintezei. E. prin ur
mare, explicabil si le
gitim fenomenul ac
tual. cînd majoritatea 
tinerilor critici debu
tează prin culegeri de 
studii, cronici, foile
toane critice. E drept, 
unii o fac cu o anume 
grabă, alții însă cum
pănesc și selectează, 
după un prelungit 
exercițiu. Este și ca
zul lui Adrian Anghe- 
Iescu. al cărui nume 
nu circulă din păcate 
prea des în paginile 
publicațiilor noastre, 
dar oferă o reală ga
ranție profesională 
prin studiile introduc
tive ale unor ediții, 
ele însele interesante, 
cit și printr-o sumă de 
comentarii la opere 
selectate inteligent. 
Tînărul critic nu e 
ceea ce se numește în
deobște un cronicar ; 
el se pronunță cu oa
recare parcimonie, op
tează în virtutea unor 
afinități elective, afir

mă judecăți îndelung 
meditate. Comentariul 
operelor clasice pune 
in lumină aspecte 
inedite, valori pe ne
drept ignorate, sint 
relevate actualități cu 
pasiunea „descoperi
rii". Creație și viață 
(ed. „Eminescu", 1978), 
cu care debutează 
acum, cuprinde așadar 
„marginalii", „recon
siderări". „incursiuni", 
„crochiuri". Cele dinții 
se opresc la trei dintre 
valorile covirsitoare 
ale scrisului românesc 
modern : I. L, Cara- 
giale, Mihail Sadovea-

țiile motivului sint 
analizate cu răbdare, 
aș zice chiar cu o 
anume voluptate a 
întirzierii in mean
drele operei. în sinul 
căreia comentariul de
vine el însuși o „că
lătorie de inițiere". 
Ideea e urmărită de 
altfel și într-un studiu 
secvent, consacrat 
restituirii in integrum 
a uneia dintre cele 
mai fascinante perso
nalități interbelice, 
multă vreme pe ne
drept ignorată : G. M. 
Cantacuzino. Aici cri
ticul se manifestă in

Adrian ANGHELESCU:

£REÂTÎE~ 

ȘI VIAȚĂ"

nu, Tudor ArghezL 
Analiza prozei cara- 
gialene subliniază pro
pensiunea ei carna- 
valescă, pe urmele su
gestiilor din lectura 
Iui Bahtin ; descifra
rea unui mecanism 
socio-psihic în textura 
intimă a situațiilor și. 
mai ales, a tipologiilor 
din Momente reliefea
ză modalități estetice 
esențiale : caricatura, 
ironia. parodicul.
Incursiunea în eposul 
sadovenian e si mai 
profundă, subsumată 
unui topos al „drumu
lui", caracterizat nu 
atît pentru principiu] 
arhitecturii operei, cit 
pentru viziunea filo
zofică insist Motivul 
„drumului", integrat 
contextului „experien
ței de cunoaștere", ob
sedant la marele pro
zator. de Ia Baltagul 
la Creanga de aur 
etc., constituie una din 
invariantele creației. 
Invarianta il situează 
pe prozatorul român 
în centrul unei eterne 
meditații universale, 
așa cum s-a exprimat 
ea de la romanele ca
valerești la Don Qui- 
jote și pînă la Tho
mas Mann, Buzzati, 
Butor sau Kerouack. 
Funcțiile șl implica-

deiplină libertate a 
mișcărilor comentariu
lui. fără teroarea locu
rilor comune și fără 
teama unei tutelări, 
căci în cazul autorului 
Pătrarului de veghe 
opiniile precedente 
s-au rostit fragmentar 
și sporadic. Analiza 
integrală, profundă, i 
se oferea ca un bine- 
cuvîntat teritoriu vir
gin. rîvnit de orice 
critic. Adrian Anghe- 
lescu înaintează deci 
în lectura operei lui 
Cantacuzino cu ne- 
ascunsă bucurie, lăsin- 
du-ne să resimțim 
noi înșine voluptatea 
incursiunii, a fixării 
coordonatelor, a defri
șării sensurilor. Lectu
ra e plină de surprize 
și neprevăzut, dezvă- 
luindu-șl treptat peisa
jul divers în frumu
sețe. „Un argonaut al 
supremelor armonii", 
așa îl definește criti
cul pe autorul pluriva
lent : arhitect, pictor, 
estetician, eseist si 
prozator de moderne 
vibrații. în Arcade, fi
ride și lespezi, un vast 
orizont istoric si mo
ral. specific românesc, 
se deschide in fata 
noastră, reînviat cu 
plenitudine senină, 
clasică. încercarea de

a extrage din inciden
țele istoriei, de atitea 
ori contradictorii, sche
ma limpede a esenței 
artei naționale este, 
la G. M. Cantacuzino, 
nu numai efort inte
lectual superior, dar și 
act artistic de evocare 
în ritmurile unei au
tentice proze (reflexi
vă și concretă tot
odată), a substanței in
delebile a trecutului. 
După cum prozatorul 
și ginditorul covirșesc 
„lungul drum al spi
ritului către cunoaș
tere" în fermecătorul 
periplu oriental dm 
„Pătrar de veghe", una 
din cele mai tulbură
toare cărți de călăto
rie din literatura româ
nă. Peisajul se con
vertește aici în simbo
luri existențiale. iar 
valoarea cârtii nu re
zidă — arată criticul 
— in pitorescul exo
tic. ci în filozofia ei. 
Iată de ce. contrai z 
opiniei unui cronicar 
grăbit In amendarea 
unor asociații înțelese 
doar în litera lor. cred 
că Adrian Anghelescu 
apropie cu temei 
„treptele" călătoriei lui 
G. M. Cantacuzino de 
circularitatea arhi
tecturii Divinei come
dii. Nu este vorba, fi
rește. de o comparație 
valorică, ci doar ana
logică. procedeul dan
tesc regăsindu-se în 
cele trei „cârti" (De
șertul, Grădina. Izvo
rul) ca tot atîtea eta
pe ale experienței fun
damentale parcurse de 
spirit în drumul său 
anevoios către cunoaș
tere. Pertinente sint 
și considerațiile despre 
teatrul lui M. Se
bastian. despre dra
maturgia — ca si ne
cunoscută — a lui Tra
ian Chelariu, sau mi
cile „crochiuri" (în
fond, marginalii de 
lectură') avînd ca
subiect cîtiva scriitori 
de azi. Bun analist, 
capabil să surprindă 
reflexele variate ale 
unei opere, polisemia 
ei. Adrian Anghelescu 
înțelege prin actul cri
tic nu pur și simplu 
transmiterea unui cod. 
Creația nu e doar un 
„sistem" ; ea e și 
„viață". Nu-i poți des
coperi intimitatea fără 
o fraternă bătaie de 
inimă.

Mircea ZACIU

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:
PROGRAMELE 1 șl 2

în jurul orei 12,30 — Transmi
siune directă : Ceremonia sosirii 
președintelui Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing, împreună 
cu doamna Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing.

PROGRAMUL 1
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limbă rusă
17.45 Cupa mondială la schi
15.25 Pentru timpul dv. liber, vă re

comandăm...
18.40 Căsuța poștală TV
19,05 Film serial pentru copii : Sind- 

bad marinarul
19,30 Telejurnal
20.00 Mari ansambluri folclorice
20.15 Ora tineretului
21,00 Seară de teatru : „Doctor fără 

voie" de Mollăre. Premieră TV. 
Producție a televiziunii franceze. 
Interpretează :■ Ip Darras, Rosy 
Varie, G. Audo, Claude Nicot, 
Glani Esposito. Regia ; Framțols 
Gir

22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 3

19,30 Telejurnal
20,00 Concert simfonic
21.15 Telex
21,20 Mult e dulce...
21.45 De dragul tău... Seară de ro

manțe cu Ioana Radu
22,10 Noua tinerețe a unor vechi car

tiere — reportaj

(Urmare din pag. I)
zonturi. odată cu dezvolta
rea întreprinderii, cu înăl
țarea „noului Cugir" — car
tier modern, mereu în creș
tere. Edilii îi spun acestei 
zone urbanistice „micro 7", 
mai mult din rațiuni de 
planificare a etapelor de 
dezvoltare a așezării. Pen
tru că, de unde a pornit 
in marș orașul, unde se 
află și unde va ajunge re
prezintă o realitate care nu 
poate incăpea in înțelesul 
„micro“-dimensional...

Șoseaua pătrunde direct 
în oraș, in inima lui. în 
stingă — întreprinderea : în 
dreapta — blocurile. Aces
ta este Cugirul, orașul ce 
crește în aceleași ritmuri 
accelerate cu marea unita
te constructoare de mașini, 
care, spre mîndria si cin
stea localnicilor, s-a situat 
in 1977 pe locul I pe țară 
in întrecerea socialistă, pri
mind „Ordinul. Muncii" cla
sa I. S-au construit peste 
4 200 apartamente la Cugir, 
club muncitoresc, poștă 
(telefonie urbană și inter
urbană automată), un mare

• Teatrul „Țăndărică": Petrică 
și lupul — 10.
• Circul București : Bravo cir
cul ! — 19,30.

cinema
• Conspirația tăcerii : LUCEA
FĂRUL — 15.45; 18; 20, FESTIVAL
— 15,45; 18; 20,15.
• Avocata : VICTORIA — 15,15; 
17,30; 20.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : CENTRAL — 15 J 17.30; 20.
• Vlad Tepeș : SCALA — 16: 19, 
CAPITOL — 15,30; 19, MODERN
— 16; 19.

„AVOCATA"
Producție a studiourilor cehoslovace

în distribuție: Emilia Vasâryovâ-Horskâ, Svatopluk 
Matyas, Hana Packertovâ, Jaroslava Obermarerovâ, 

Viliam Zâborsky. Regia: Andrej Lettrich

complex comercial, două 
cămine de copii cu 440 de 
locuri, 5 cămine de nefa- 
miliști cu 1 500 locuri, 3 
școli generale etc. Și se 
construiește mereu : noi 
blocuri de locuințe, un ci
nematograf și un magazin 
de mobilă cu o suprafață

nil variante de amplasa
mente, studiază propuneri
le acestora, caută împreună 
soluții. De cițiva ani. con
siliul popular orășenesc și-a 
mutat sediul lingă între
prinderea mecanică, contu- 
rînd un frumos oentru ci
vic. Să fie colaborarea mai

Cugirul muncitoresc
de 2 000 mp. Se pune cu 
sîrg umărul Ia regulariza
rea riului Cugir care stră
bate localitatea, lucrare in 
valoare de 10 milioane lei.

— Avem multe de făcut, 
spune primarui Alexandru 
Șuluțiu. Cind este vorba 
despre casele lor, despre 
orașul lor. oamenii uzinei 
vin pe șantiere și unde 
pun ei mina, lucrul spo
rește.

în anii ce vin. spre folo
sul obștii, se vor pune te
melii. pentru noi edificii. 
Primăria discută cu cetățe-

rodnică. Pină în 1980, pe 
lingă apartamentele prevă
zute în plan se vor con
strui un spital cu 600 de 
paturi, casă de cultură, ho
tel. spatii comerciale și u- 
nități prestatoare de ser
vicii.

...Lingă Cugir a fost des
coperită o cetate dacică. 
Din vatra orașului s-a scos 
la iveală, cu cițiva ani in 
urmă, un tezaur neolitic. 
Numele localității, după 
tradiția orală existentă, 
vine de la .„satul cu jir”, 
format în inima unui codru

de fag. Pornit din inima 
unui codru de fag, numele ' 
orașului Cugir a ajuns să 
fie rostit în peste 50 de țări 
unde întreprinderea meca
nică exportă produsele sale. 
Din dragoste pentru oraș, 
pe emblema întreprinderii 
mecanice, deasupra seg
mentului de roată dințată
— însemnul binecunoscut 
al construcțiilor de mașini
— stă scris mare, în prim- 
plan : „Cugir". Este orașul 
pe care il iubesc gospodi
nele pentru că realizează 
întreaga producție a țării 
de mașini de cusut și ma
șini de spălat rufe. Iar ma
șinile de cusut fabricate de 
cugireni poartă nume fru
moase : „Ileana", „Veroni
ca". mai recent „Sanda", 
mașină de tehnicitate și 
complexitate aparte.

Cu ambiție, străbătind cu 
pași de uriaș drumul pro
priei sale deveniri socialis
te. lăsind departe in urmă 
„satul cu jir", iar mai în
coace. în timp, vechea „fa
brică de fier și oțel", ora
șul se așază statornic între 
centrele muncitorești de 
renume ale patriei noastre.

• Compania a 7-a sub clar de
lună : PATRIA — 15,30; 18; 20,
BUCUREȘTI — 15,45; 18; 20,15, FE
ROVIAR — 15,45; 18; 20,15.
• Detectiv particular : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Din nou împreună : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20, FLACARA — 
15,45; 18; 20,15.
• Lanțul amintirilor : EXCEL
SIOR — 16; 19, GLORIA — 15;
17,45; 20,15, FLAMURA — 15; 17,45; 
20,15. . ‘
• Aurul Iul Mackenna : CINEMA 
STUDIO — 10; 13; 16; 19, PACEA
— 15,30; 18.30,
• Povestea pantofiorului de aur
— 15; 16,30, Revanșa — 18; 20 : 
DOINA.

• Totul pentru fotbal : GRIVJTA
— 15; 17,30; 20, AURORA — 15,30; 
18; 20,15, TOMIS — 15; 17.30; 20.
• Cascadorii : EFORIE — 15: 17,30; 
20, FLOREASCA — 15; 17.30; 20.
• Poveste de dragoste și onoare : 
BUZEȘTI — 15,15; 17,30; 20.
• Cianura și... picătura de ploaie: 
DACIA — 15,15; 17,30; 20,
• Doctorul Poenaru : BUCEGI — 
15; 17,30; 20.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 15,30; 10, Urgia — 20 : LIRA.
• La noi era liniște ; DRUMUL 
SĂRII — 15,15; 17,30; 20.
• întoarcerea lui Magelan 
11,45, Călugărița — 14; 16,15, Cia- 
nuara — 18,30. Strada rușinii — 
20,30 : CINEMATECA.
• Cele patru nunți ale Iul Mari-

sol : MELODIA — 15,45; 18; 20.15, 
MIORIȚA — 15,30; 17.45; 20.
• Acțiunea „Arsenal* : FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19.30.
• Ecaterina Teodoroiu : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20, MUNCA
— 15; 17,30; 20.
• Dueliștii : COTROCENI — 15; 
17,30; 20.
• Te oblig să trăiești ; VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Dialog peste ani : POPULAR
— 16; 18; 20.
• Insule în derivă : VOLGA — 
15; 17,30; 20.
• Ghinionistul : COSMOS — 15; 
17,30; 20.
• Jezebel : ARTA — 15,30; 18; 20.
• Agentul liniștit : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
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25 de ani de existentă a Teatrului
maghiar de stat din Timișoara

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea ordinului „Meritul Cultural" 

clasa I Teatrului maghiar de stat 
din municipiul Timișoara

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Român de construire a societății socialiste, la educarea 
oamenilor muncii în spiritul unității frățești între poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de la înființare,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:
Articol unic. — Se conferă ordinul „Meritul Cultural" clasa I 

Teatrului maghiar de stat din municipiul Timișoara.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adunarea festivă

Plecarea delegației Partidului de Stingă —

în sala „Modex" a avut loc, 
miercuri după-amiază, o adunare 
festivă consacrată împlinirii a 25 de 
ani de existentă a Teatrului maghiar 
de stat din Timișoara.

Au participat reprezentant! ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
personalități ale vieții culturale și 
artistice din Timișoara, invitați din 
partea unor instituții de artă din 
țară, un numeros public.

într-o atmosferă solemnă, tovarășul 
Mihai Telescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean, a dat citire Mesajului adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in
stituției sărbătorite. S-a dat citire 
Decretului prezidențial, prin care se 
conferă Teatrului maghiar de stat 
din Timișoara ordinul „Meritul Cul
tural" clasa I, mesajul și decretul 
au fost primite de cei prezenți cu 
vie satisfacție, exprimată prin înde
lungi aplauze.

Relevînd activitatea bogată desfă
șurată de teatrul timișorean in de
cursul unui sfert de veac, activitate 
concretizată in cele aproape 5 000 de 
spectacole prezentate la sediu, ca și 
pe scenele unor cluburi muncitorești, 
case de cultură și cămine culturale, 
actorul Sinka Karoly, directorul 
teatrului, a subliniat că aceasta re
prezintă o contribuție însemnată a- 
dusă la înfăptuirea politicii partidu
lui nostru in domeniul creației spiri
tuale, al formării și educării omului 
nou, participant activ la edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, la continua întărire a priete
niei frățești a tuturor celor ce tră
iesc și muncesc pe pămintul româ
nesc.

în continuare au luat cuvintul La- 
dislau Hegedus. secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Dumitru Preda, președintele 
comitetului județean pentru cultură 
și educație socialistă, Petky La jos, 
maistru la întreprinderea poligrafică 
,.Banat" din localitate. Horea Popescu, 
director adjunct al Teatrului Națio
nal „I.L. Caragiale" din București, 
Tompa Miklos, rectorul Institutului 
de teatru ..Szentgyorgyi Istvan" din 
Tîrgu Mureș. Traian Bunescu. direc
torul Teatrului Național din Timi
șoara, Sisak Erno, președintele Con
siliului oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din județul Timiș, 
și Johann Linder, directorul Teatru
lui german de stat din Timișoara, 
care au transmis colectivului teatru
lui sărbătorit calde felicitări și urări 
de noi Succese în înfăptuirea sarci
nilor puse de partid în fața slujito
rilor artei din patria noastră.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune : Colectivul 
Teatrului maghiar de stat din Ti

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

29 și 21 ianuarie. In țară : Vreme rece. 
Cerul mai mult noros. Vor cădea nin
sori locale. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări de scurtă 
durată In sudul și estul țării, cu vi
teze de 40—50 km pe oră, iar la munte

CÎND EXPEDIAȚI O SCRISOARE...
înscrierea numărului de cod îna

intea denumirii localității în adre
sele expediatorilor și destinatarilor 
pe trimiterile poștale (cărți poștale, 
ilustrate, scrisori, colete etc.) asi
gură posibilitatea folosirii mijloace
lor moderne de prelucrare cu aju
torul cărora se va reduce conside
rabil timpul de parcurs.

Numărul de cod poștal ce tre
buie înscris în adresele trimiterilor 

mișoara vă adresează cele mai înalte 
gînduri de stimă și prețuire, via sa 
recunoștință pentru onoarea ce ne-ați 
făcut-o de a ne adresa însuflețitorul 
mesaj și de a ne decerna ordinul 
„Meritul Cultural" clasa I. Actorii și 
regizorii. întregul personal muncitor 
care slujesc scena timișoreană de ex
presie maghiară, ca și toți oamenii 
muncii de naționalitate maghiară din 
județul Timiș văd in aceasta încă o 
expresie a prețuirii pe care condu
cerea partidului, dumneavoastră per
sonal. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o acordați contribuției tuturor cetă
țenilor patriei, indiferent de naționa
litate, la înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui în România.

împreună cu întregul popor român 
ne exprimăm mindria față de înțe
leaptă politică a partidului nostru, 
elaborată cu contribuția hotărîtoare 
a eminentei dumneavoastră persona
lități, și prin a cărei înfăptuire s-au 
creat toate condițiile pentru deplina 
afirmare și valorificare a capacității 
creatoare a tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate.

înființarea cu 25 de ani în urmă a 
Teatrului maghiar de stat din Timi
șoara a constituit Si constituie o grăi
toare expresie a justeții și în
țelepciunii politicii partidului nostru 
în problema națională, pe baza în
făptuirii căreia oamenii muncii apar- 
tinind naționalităților conlocuitoare 
beneficiază de dreptul si posibilitatea 
deplinei afirmări in toate domeniile 
creației materiale si spirituale. în 
viata social-politică. in frățească uni
tate de acțiune cu poporul român, 
pentru făurirea destinelor noi ale 
României socialiste,

Sintem adine recunoscători parti
dului. conducerii sale, in frunte cu 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru faptul că noi. oa
menii muncii de naționalitate ma
ghiară din România, ca si cei de alte 
naționalități, avem largi posibilități 
de folosire liberă a limbii materne, de 
păstrare si îmbogățire a tradițiilor 
progresiste ale vieții noastre spiri
tuale.

înșusindu-ne întru totul conținutul 
Mesajului pe care ni-1 adresați, vă 
încredințăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că si in continuare 
colectivul teatrului nostru va milita 
neabătut pentru educarea maselor in 
spiritul politicii si ideologiei partidu
lui nostru, al unității de nezdruncinat 
si al frăției dintre oamenii muncii 
români și cei aparținind naționalită
ților conlocuitoare, în aceasta fiin- 
du-ne permanentă pildă activitatea 
dumneavoastră neobosită. închinată 
cauzei partidului. întregului nostru 
popor.

★
Seara, colectivul Teatrului maghiar 

de stat din Timișoara a prezentat un 
spectacol festiv cu piesa „Un leagăn 
pe cer" de scriitorul Siito Andrâs,

cu 80—100 km pe oră, predominînd din 
sectorul estic. Temperaturile minime 
in jumătatea de nord a țării vor 11 cu
prinse între minus 18 și minus 10 grade. 
Izolat mai coborite, iar în celelalte re
giuni minus 12 șl minus 4 grade. Maxi
mele între minus 7 și plus 3 grade. 
Ceață locală dimineața și seara. In 
București : Vreme rece. Cerul va ii 
mai mult noros. Va ninge. Vtnt slab 
pînă la moderat cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura ușor va
riabilă. Ceață dimineața și seara.

expediate de dv. este prevăzut în 
broșurile special editate (provincie 
și Capitală), aflate spre consultare 
și vînzare la toate oficiile P.T.T.R.

• De asemenea, pentru informarea 
persoanelor și unităților socialiste 
cu care corespondați asupra numă
rului de cod al domiciliului ce a- 
veți. nu expediați nici o trimitere 
P.T.T.R. fără să înscrieți adresa 
completă a dv. (la expeditor), cu 
indicarea corectă a codului poștal.

VEȘTI DIN ȚARĂ
Pentru navele româ

nești La întrePrinderea metalur
gică din Bacău a început producția 
de serie a unui nou tip de vane 
fluture cu clapeți destinate echi
pării navelor realizate în țara noas
tră. Prevăzută cu sisteme de acțio
nare electrică. pneumatică și 
hidraulică, de comandă de la dis
tanță, noua vană poate lucra la o 
presiune de 10 și 16 bari. Astfel, 
industria noastră a asimilat întrea
ga gamă de armături destinate con
strucțiilor de nave. (Gh. Baltă).

Magazine și unități pres
tatoare de servicii în 
noile cartiere, constructorii 
din Tîrgu Mureș au terminat 510 
apartamente și garsoniere în noul 
ansamblu de locuințe din zona 7 
Noiembrie — Cărămidărie. în ace
lași timp au dat în folosință o can
tină la parterul unui cămin de ne- 
familiști, iar în alte blocuri — un 
magazin alimentar cu autoservire, 
unități comerciale și prestatoare de 
servicii. (Gheorghe Giurgiu).

0 inițiativă pentru eco
nomisirea energiei electri- 

La întreprinderea de autoca
mioane din Brașov se aplică ali
mentarea diferențiată cu energie a 
sectoarelor productive. Mărirea cu 
o atmosferă a presiunii aerului com
primat pentru forjă reduce cu 3 500 
mc consumul acestuia pe tona de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„DACIADA“ ALBĂ
La Harghita...

Beneficiind de condiții excelente 
pentru practicarea sportului alb, ju
dețul Harghita organizează — în e- 
diția de iarnă a „Daciadei" — noi și 
noi competiții și întreceri sportivă 
dotate cu diferite cupe și trofee. Din 
bogatul calendar sportiv spicuim 
Cîteva.

Timp de două zile, pe pista de pa
tinaj viteză de la Miercurea-Ciuc, de 
dimensiuni olimpice, realizare unică 
la nivelul țării, s-au desfășurat în
trecerile de patinaj viteză dotate cu 
„Cupa Federației române" rezervate 
copiilor și speranțelor. S-au prezen
tat la start peste 170 de mici sportivi 
care au furnizat..un .adevăxat șpma- 
col al tenacității, ambiției și dăruirii,. 
Potrivit aprecierilor făcută de spe
cialiști. concursul de la Miercu
rea-Ciuc s-a constituit drept cea 
mai mare competiție de acest gen 
care a avut loc vreodată în țara 
noastră. Ne face o mare plăcere 
să consemnăm faptul că au fost 
stabilite nu mai puțin de 4 recorduri 
republicane prin sportivii Carol 
Lăng (C.S.Ș. Viitorul—-Cluj-Napoca), 
Viorel Moruzi (C.S.Ș. București), Mi- 
haela Timiș (C.S.Ș. Viitorul—Cluj- 
Napoca) și Orlando Cristea (C.S.Ș. 
București), nume pe care cu siguran
ță le vom vedea menționate si mai 
tirziu pe lista competițiilor de mare 
anvergură. Tot la Miercurea-Ciuc s-a 
desfășurat in zilele trecute con
cursul de patinaj viteză dotat cu 
„Cupa României", care s-a dovedit a 
fi una din cele mai de seamă mani
festări sportive de sezon cu caracter 
național. Deși din cauza vremii (nin
soare abundentă) rezultatele deose
bite nu s-au iregistrat, faptul că la 
startul probelor s-au prezentat foar
te multe dintre „virfurile" viteziști- 
lor a contribuit la atragerea unui 
număr mare de spectatori.

Cu același interes au fost urmărite 
și întrecerile sportive Ia schi alpin, 
susținute pe pirtiile de la Băile Har
ghita. întreceri dotate cu „Cupa Har
ghita". la care au participat 117 spor
tivi reprezentînd asociații din 8 ju
dețe ale tării. într-o altă localitate

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Timp de trei săptămîni, începînd 

cu 18 ianuarie, în fiecare joi. sala 
clubului muncitoresc „Armonia" din 
Cluj-Napoca va găzdui întrecerile 
competiției pugilistice dotate cu 
„Cupa de iarnă". Vor participa echi
pe de juniori și seniori ale aso
ciațiilor și cluburilor sportive din 
județul Cluj.
• Recent s-au încheiat întrecerile 

fazei pe Capitală a campionatelor 
naționale de sah pentru juniori Și 
junioare.

La juniori I. victoria a revenit lui 
Cristian Streinu (I.T.B.), urmat de 
Otiliu Berechet (Șc. sportivă nr. 1 — 
„Pionul") și Cristian Bădescu 
(I.T.B.), iar la junioare I primul loc 
a fost ocupat de Ruxandra Zamfi- 
rescu (Recolta), urmată de Elena 
Puăn (Calculatorul).

La categoria a II-a, pe primul loc 
s-au clasat Mihail Marin (I.T.B.) — la 
juniori și, respectiv, Roxana Veni
amin (Șc. sp. nr. 1 — „Pionul") la 
junioare.

Primii trei clasați la fiecare cate
gorie s-au calificat pentru finalele 
pe țară.
• în turneul zonal de șah de la 

Varșovia, după opt runde. în grupa 
I conduc Ribli (Ungaria) și Prands- 

piese forjate, iar la energia elec
trică se economisesc 300 kWh. în 
zilele de repaus, locurile de muncă 
cu „foc continuu" sint alimentate 
de la o rețea proprie. Potrivit cal
culelor specialiștilor, aceste măsuri 
vor asigura în întreprindere o eco
nomie anuală de 12,5 milioane kWh. 
(Nicolae Mocanu)

Ample lucrări edilitare, 
în comunele și Satele din județul 
Mehedinți se efectuează ample lu
crări de extindere a rețelei de ali
mentare cu. apă a populației. Pînă 
în prezent, conductele s-au extins 
în 11 comune. In.acest an, lungimea 
rețelei de alimentare cu apă a sa
telor va depăși 90 de kilometri. 
(Virgiliu Tătaru).

Așezăminte sociale și 
de cultură.In ^ude^ul se vor 
construi în acest an peste 8 000 de 
apartamente, Un dispensar cu cen
tru stomatologic, o policlinică in 
cartierul Dacia. Tineretul va bene
ficia de două săli noi de gimnas
tică, de peste 900 locuri în inter
nate, de ateliere școlare. Se con
struiesc, de asemenea, un cinema
tograf cu 500 locuri, un cămin cul
tural cu cinematograf. Teatrul pen
tru copii și tineret se va muta în
tr-o nouă clădire. (Manole Corcaci).

Transportul mai rapid al 
apei minerale „Borsec". 
La Toplița s-a dat în folosință li
nia de cale ferată care face legă

a județului — în comuna Ciumani, 
unde nu de mult a fost infiintat pri
mul Sport-club sătesc de hochei pe 
gheață din țară — s-au desfășurat 
tradiționale întreceri cu crosa și pu
cul, dotgte cu „Cupa Delhegy" (Dea
lul Sudului).

La 15 ianuarie. în cunoscuta sta
țiune montană Lacul Roșu a debutat 
competiția națională rezervată echi
pelor „Salvamont" din întreaga țară, 
întrecerile se desfășoară la trei probe 
— toate cu schiurile.

Adăugind întrecerile amicale și 
competițiile organizate aproape coti
dian, la care participă'TTrtTde tineri 
și oameni ai muncii din întreprinde
ri, unități agricole și insjjtutii. se 
înțelege de ce „Daciadațț «constituie 

..în. județul Harghita o emăj&tie pu
ternică în cuprinderea" Maselor la 
activități sportive.

I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii"

...și la Bihor
în organizarea Consiliului jude

țean al sindicatelor Bihor, la Stîna 
de Vale a avut loc, în cadrul „Da
ciadei", a treia ediție a „Cupei Uni
rii" la schi, competiție care a reunit 
peste 60 de concurenți. în clasamen
tul general pe echipe, primul loc a 
revenit sportivilor de la Șantierul 
de proiectări-construcții Oradea cu 
72 de puncte, urmați în ordine de 
Rapid Oradea cu 31 p și Azbociment 
Oradea cu 30 de puncte. La Stîna de 
Vale s-a disputat concursul școlar 
de schi, care a reunit la start a- 
proape 100 de elevi și eleve din 
școlile bihorenev La capătul unor 
întreceri viu disputate, titlurile de 
campioni județeni au fost obținute 
de Vasile Magda (10 km fond bă
ieți), Ana Kutlak (5 km fond fete), 
Bened Fatura (5 km fond băieți), 
Mirela Pașca (3 km fond fete). S-au 
mai disputat întreceri la probe al
pine băieți și fete, cîștigate de 
Radu Kun (Liceul industrial nr. 3 
Oradea) și Eva Vass (Liceul indus
trial nr. 3 Oradea).

tetter (Cehoslovacia), cu cite 5,5 
puncte, urmați de Florin Gheorghiu 
(România) și Radulov (Bulgaria) — 
cite 4,5 puncte, Lengyel (Ungaria). 
Sznapik (Polonia) — cite 4 puncte 
etc.

în runda a 8-a, Florin Gheorghiu a 
remizat cu Ribli. Partida dintre 
Florin Gheorghiu și Inkiov (Bulga
ria). Întreruptă în runda anterioară, 
s-a încheiat remiză.

In grupa a II-a, pe primul loc al 
clasamentului a trecut Smejkal (Ce
hoslovacia) — 5,5 puncte, urmat de 
Sax (Ungaria). Ermenkov (Bulgaria) 
— cîte 5 puncte, Mihai Ghindă (Ro
mânia), Adorjan (Ungaria) — cite 
4.5 puncte, Popov (Bulgaria) — 4 
puncte. Theodor Ghințescu (Româ
nia), Szmidt (Polonia) — cite 3,5 
puncte etc.

In runda a 8-a. Mihai Ghindă și 
Theodor Ghințescu au remizat par
tidele disputate cu Adorjan și. res
pectiv, Szmidt.
• La sfîrșitul acestei săptămîni 

încep întrecerile unei noi ediții a 
„Turneului celor cinci națiuni" la 
rugbi, competiție tradițională aștep
tată cu mare interes de amatorii spor 
tului cu balonul oval din întreaga 
lume. 

tura între depozitul întreprinderii 
de ape minerale „Borsec" și gara 
orașului. Lucrarea contribuie la ex
pedierea mai rapidă a conteinere- 
lor cu apă minerală spre beneficiari. 
Terasamentul noii linii de cale fe
rată a fost conceput și ca un dig 
care nu permite deversarea apelor 
Mureșului spre oraș. (I. D. Kiss)

Apartamentele specia
liștilor din agricultură. în 
19 comune din județul Vrancea au 
fost construite in ultimii trei ani 
287 de apartamente de care bene
ficiază. în primul rînd, specialiștii 
din agricultură, lucrătorii din uni
tățile economice amplasate la sate, 
în prezent sint deschise alte șan
tiere de construcții, urmînd ca in 
acest an să fie predate beneficiari
lor din opt localități rurale încă 212 
apartamente. La parterul multora 
dintre construcții sint prevăzute 
magazine și unități prestatoare de 
servicii. (Dan Drăgulescu).

Cenaclu literar.In cadrul 
ediției a II-a a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", la Vaslui 
a luat ființă cenaclul literar „Mu- 
șatinii". El reunește tineri creatori 
de poezie, de muzică patriotică și 
revoluționară din întreprinderile, 
instituțiile și școlile orașului. Ce
naclul a înscris în programul său 
acțiuni pentru stimularea și valori
ficarea creației literare, prezentarea 
pe scenele caselor de cultură, clu
burilor muncitorești și ale tineretu
lui a unor versuri și cîntece care 
exprimă dragostea pentru patrie și 
partid, pentru marile realizări ale 
poporului nostru. (Crăciun Lăluci).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 17 IANUARIE 1979

Extragerea I : 45 7 33 32 15 24 
Extragerea a II~a : 10 44 17 41 35 16

ie pomi Perspective în domeniul cercetărilor medicale
Anul 1978 nu a fost anul unor descoperiri medicale de seamă, dar el a 

consemnat un număr de importante intilniri științifice internaționale : 
congresul cardiologiei de la Tokio, congresele cancerologice de la Buenos 
Aires și Paris, congresul de genetică de la Moscova, congresul in proble
mele sterilității de la Veneția etc. — care au permis fructuoase schimburi 
de păreri și experiențe — scrie siptăminalul francez „Le Point". Por
nind. de la aceasta, revista a apelat la un număr de specialiști, solicitîndu-i 
să prezinte un tablou al rezultatelor de pină acum înregistrate in dife- 
riter ramuri ale științei medicale și al perspectivelor de viitor. Redăm 
mai jos unele din opiniile exprimate.

Cardiologia. s_au tnre§istrat 
progrese foarte nete in domeniul 
electrofiziologiei, afirmă ROBERT 
SLAMA. cunoscut specialist cardio
log. Ecocardiogramele, izotopii 
radioactivi, instalațiile de tip scan
ner permit explorări cardiace fără 
a fi nevoie de intervenții chirurgi
cale. Ordinatoarele analizează in 
mod automat electrocardiogramele, 
stimulatoarele cardiace cu litiu sint 
din ce in ce mai folosite, întrucit 
au avantajul unei durate de func
ționare mai mare, fără a prezenta 
riscul unei contaminări radioactive, 
ca în cazul stimulatoarelor cu izo
topi.

Aceste noi tehnologii permit der 
pistarea nu numai a maladiilor car
diovasculare. ci și a factorilor de 
risc de natură genetică sau de altă 
natură. Anchetele familiale în cazul 
cărora sint examinate anteceden
tele unui bolnav sau ale unui om să
nătos oferă indicații prețioase. De- 
tectîndu-se predispozițiile la o anume 
boală, este adesea posibil ca a- 
ceasta să fie prevenită. Cea mai 
mică anomalie de natură lipidică 
constituie un semnal de alarmă. 
Trebuie să-i învățăm pe oameni de 
tineri să evite „cursele" alimentare, 
obiceiurile nutriționale greșite, in 
primul rînd consumul ridicat de 
grăsimi.

Cancerologia. Nimîc nu per_ 
mite, deocamdată, să se întrevadă 
capătul tunelului, declară cancero- 
logul GEORGES MATHE, de la In
stitutul de cancerologie și imuno- 
genetică Villejuif. Din păcate, nu 
se poate spune că maladia a regre
sat. Dimpotrivă ; de exemplu, frec
vența cancerului pulmonar, ca ur
mare în principal a tabagismului. a 
crescut în mod apreciabil, mai ales 
de cind femeile au început și ele să 
fumeze. Se estimează că. în anul 
2000, jumătate din cazurile mortale 
de cancer se vor datora unei tumori 
pulmonare. Iată de ce se impune 
intensificarea cercetărilor, întrucit 
cancerul pulmonar, ca și celelalte 
forme de cancer, sint legate de 
mecanismele cele mai intime ale 
materiei vii. dar, totodată, și de con
dițiile de mediu, de modul de viață. 
De altminteri, în anumite cazuri de 
cancer, s-au făcut progrese nota
bile. Astăzi se vindecă tumori care, 
in urmă cu două decenii, erau consi
derate incurabile, și, fără îndoială, 
această tendință va continua.

Genetica. °cale plină de pr0_ 
misiuni, s-a deschis în acest dome
niu. în viitor va fi posibil ca bac
teriile să producă indiferent ce

Comuniștii
Miercuri’ dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Partidului de Stingă 
— Comuniștii din Suedia, condusă de 
tovarășul Lars Werner, președintele 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. a făcut o vizită de prietenie 
în tara noastră.

Cronica
Asociația artiștilor fotografi din 

Capitală. în colaborare cu Biblioteca 
franceză din București, a organizat, 
miercuri, la Studioul de creație al 
asociației, o expoziție cu tema „Isto
ria fotografiei franceze". Expoziția 
cuprinde circa 160 de fotografii alb- 
negru și color care prezintă evoluția 
acestei arte de largă circulație, in 
Franța, de la începuturile ei pînă in 
anul 1920. Imaginile înfățișează chi
puri ale unor oameni celebri din se
colul trecut, scene din viata parizia
nă, peisaje, aparatajul utilizat la 
realizarea acestor imagini.

La vernisaj au rostit alocuțiuni ing. 
Silviu Comănescu. secretar al Aso-

în întimpinarea apropiatei aniver
sări a 120 de ani de la Unirea Prin
cipatelor Române, Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România 
inaugurează o nouă serie a publica
țiilor sale, sub titlul „Cercetări 
istorice". Primul volum, ieșit zilele 
acestea de sub tipar, este dedicat în 
întregime actului istoric de la 1859, 
însumind articole referitoare la lujWa 
poporului nostru pentru unitate, la 
condițiile interne și internaționale in 
care s-a făurit statul național român 
modern. în cuprinsul lucrării este 
evidențiat aportul deosebit al mase
lor in înfăptuirea și consolidarea 
Unirii. Majoritatea articolelor inse
rate în volum subliniază însemnăta
tea pe care a avut-o Unirea Princi
patelor de la 1859 pentru cucerirea 
independenței naționale și desăvir- 
șirea unității statale.

Evenimentul Unirii este marcat, de 
asemenea, printre© serie de manifes
tări politico-educative și cultural-ar- 
tistice organizate cu sprijinul mu
zeului, în întreprinderi, instituții și 
unități de învățămint din Capitală.

proteină — declară cercetătorul 
PHILIPPE KOURILSKY, de la In
stitutul Pasteur din Paris. „Progra
mate" în prealabil prin introducerea 
unor gene străine (animale sau ve
getale, întrucit codul genetic este 
universal), bacteriile vor începe să 
„fabrice" proteina dorită, care, fi
rește, va fi total străină de propriul 
său patrimoniu genetic. Prin acest 
procedeu, americanii Boyer, Riggs 
și Vale au reușit să obțină, în Cali
fornia, somatostatină și insulină. De 
asemenea, cercetătorii de la Institu
tul Pasteur „au pus la treabă" o 
bacterie, introducind în lanțul ge
netic al acesteia un fragment de 
lanț genetic al unei găini. Bacteria 
„fabrică" acum ovoalbumina, unul 
din constituenții oului de găină.

Proiectele de viitor includ fabrica
rea. prin intermediul microorganis
melor, a insulinei umane, a unor 
proteine ieftine destinate hranei ani
malelor. ca și obținerea de antibiotice 
și vaccinuri antîvirale.

Hematologia. In domeniul 
maladiilor sîngelui s-au înregistrat 
progrese pe mai multe fronturi — 
arată savantul JEAN BERNARD, 
membru al Academiei franceze. Ma
ladia lui Hodgkin, o formă de can
cer al sîngelui. care pină in 1958 era 
fatală in proporție de sută la sută, 
este vindecabilă astăzi în 90 la sută 
din cazuri. în schimb, progresele sint 
mai lente în ce privește leucemia.

La capitolul maladiilor sistemului 
circulator, rolul așa-numitelor pla
chete sanguine, considerat pină nu 
de mult secundar, se dovedește a fi 
de importanță primordială. Studiul 
condițiilor in care aceste plachete 
aderă la pereții vaselor permite să 
se descifreze mecanismul trombozei 
și aterosclerozei. Cunoașterea aces
tor fenomene biochimice se dove
dește a fi de mare utilitate pentru 
practica medicală curentă.

Un alt progres considerabil : insta
lațiile care permit să se efectueze 
concomitent un mare număr de ana
lize ale sîngelui cu un risc de eroare 
practic nul. Interpretarea cu ajutorul 
ordinatoarelor a datelor colectate va 
permite să se Înțeleagă mai bine cau
zele intime ale maladiilor sau parti
cularităților singelui.

Virusologia. <*«««* de 
două decenii, interferonul a fost, 
rînd pe rind, purtătorul a multor 
speranțe și decepții — subliniază 
cercetătorul EDWARD DE MAEYER. 
Considerat, la început, ca un anti
virus. el se prezintă ca o moleculă 
capabilă de acțiuni multiple : anti- 
virale. antitumorale, imunoregulatoa-

din Suedia
La aeroport, delegația a fost sa

lutată de tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Vasile Mușat. secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Ghizela Vass. membru al 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

zilei
ciatiei artiștilor fotografi din țara 
noastră, și Andre Michel, consilier 
la Ambasada Franței din București.

★
Miercuri au început la întreprin

derea înfrățirea din Oradea, lucră
rile consfătuirii pe țară avînd ca 
temă lansarea, programarea produc
ției și urmărirea fabricației in uni
tățile industriei constructoare de 
mașini, manifestare organizată de 
Centrul de calcul al Centralei indus
triale de masini-unelte, mecanică fină 
și scule București, în colaborare cu 
Centrul de calcul al întreprinderii o- 
rădene.

(Agerpres)

Sub genericul „Unitate și continui
tate", în aceste zile se desfășoară in 
județul Galați ample manifestări po
litice si cultural-artistice dedicate 
aniversării a 120 de ani de la Unirea 
Principatelor Române. Astfel, la sta
tuile lui Al. I. Cuza și Costache Negri 
din municipiul Galați au avut loc 
evocări și spectacole omagiale la care 
au participat mii de pionieri și 
șoimi ai patriei, cadre didactice și 
părinți, iar la biblioteca județeană 
„V, A. Urechla" s-a deschis expozi
ția intitulată „120 de ani de la Uni
rea Principatelor Române".

în peste 50 de așezăminte cultu
rale din județ s-au organizat, de 
asemenea, numeroase expuneri și 
spectacole dedicate actului istoric de 
la 24 Ianuarie 1859.

Pe tema „Rolul maselor populare 
în făurirea Unirii Principatelor Ro
mâne", la Tg. Jiu, Motru, Țicleni, Tg. 
Cărbunești, Novaci, Tismana. Bum- 
bești-Jiu și Peștișani s-au desfășurat 
în ultimele zile simpozioane la care 
au participat numeroși oameni ai 
muncii din județul Gorj. (Agerpres)

re. Deocamdată nu se cunosc prea 
multe lucruri în legătură cu meca
nismele de acțiune a interferonului. 
El se dovedește eficace in prevenirea 
6au vindecarea anumitor infecții : 
rinofaringita, herpesul transplanturi
lor renale ș.a. în prezent se studia
ză efectele sale asupra anumitor vi
roze și anumitor tumori maligne, O 
problemă o constituie prețul său ri
dicat. Omul nu poate utiliza decît in
terferonul uman (fiecare specie 
își are propriul său interferon), 
care nu poate fi extras — in 
cantități infime — decît din singele 
unor donatori. în prezent, ca și în 
viitorul imediat, cercetările se vor 
îndrepta in direcția elaborării unor 
căi mai puțin costisitoare de produ
cere a interferonului.

Psihiatria Serioase'e „străpun
geri" realizate in ultimii ani în do
meniul fiziologiei creierului au dus 
la descoperirea și mai buna cunoaș
tere a unui șir de substanțe produse 
de creier, relevă DANIEL WIDLO- 
CHER, neuropsihiatru la Salpetriere, 
Franța. Unele dintre ele sint foarte 
similare morfinei și derivatelor sale 
(aceste substanțe au primit numele 
de „endorfine"). Dar încă nu s-a 
descoperit cum aceste substanțe să 
fie utilizate cu un grad înalt de efi
cientă în terapeutică. Totuși, pare 
din ce în ce mai evident că maladiile 
mintale au ca origine fenomene bio
chimice.

Cercetătorii își orientează tot mai 
mult lucrările în direcția legăturilor 
care există între fenomenele min
tale și cele fiziologice. începem să 
înțelegem mai bine strinsa legătură 
dintre comportamentul patologic și 
dezordinile fiziologice. Anxietatea, 
de exemplu, duce la modificări 
în ritmul respirației, ceea ce 
provoacă o senzație de înăbușire, 
sporind astfel gradul de intensitate 
a anxietății. De asemenea, pierderea 
sau privarea de somn au efecte sen
sibile asupra depresiunilor. Acestea 
sint direcții de cercetare promițătoa
re pe plan practic.

Grefele. ° desc°Perire de cea 
mai mare importantă a produs in 
ultimii ani o adevărată răsturnare in 
„filozofia" grefelor și a transplantu
rilor — declară cercetătorul JEAN 
HAMBURGER. Este vorba de HLA, 
un sistem de antigene, ale căror pur
tătoare sint genele cromozomului-6 
al omului. HLA reprezintă un „indi
cator al eredității", proba de netăgă
duit că fiecare individ este unic. în 
interiorul acestui sistem se decide 
respingerea sau acceptarea unei gre
fe — organ sau simplu țesut Mai 
mult, se știe astăzi că sistemul HLA 
este purtătorul unor predispoziții la 
anumite maladii, cum ar fi spondi- 
lartrita anchilozantă, formă deosebit 
de gravă a reumatismului. Acest lu
cru este valabil și în ce privește dia
betul și anumite maladii ale siste
mului nervos. Investigarea mai in 
profunzime a acestui sistem va con
tura condițiile unei mai eficace te
rapii a acestor maladii.

• „INIMA LIMFATI
CĂ". Ziarul „Pravda" infor
mează despre o descoperire im
portantă făcută de cercetători 
ai Institutului de medicină ra- 
diologică de pe lingă Academia 
de științe medicale a U.R.S.S. : 
organismul uman — declară a- 
ceștia — posedă o a doua inimă, 
asa-numita „inimă limfatică", 
organ activ care se contractă 
constant și al cărui rol nu este 
mai puțin important decît acela 
al inimii veritabile. Este vorba 
de canalul toracic (un conduct 
subțire împărțit în 20 de val
vule), care servește drept prin
cipal colector al limfei din or
ganism. Pină în prezent se con
sidera că acest canal joacă un 
rol pasiv. în realitate, activita
tea canalului toracic (care nu 

depinde nici de respirație, nici 
de pulsațiile marilor vase san
guine) asigură circuitul a 5—6 
litri de limfă. Cercetătorii so
vietici consideră că este posibil 
să se determine caracterul și 
focarul unei maladii in funcție 
de anumite dereglări ale activi
tății acestui organ.

• PROTECȚIA CAI
LOR RESPIRATORII. Un 
specialist francez, a construit un 
aparat care asigură autonomia 
de respirație a unui om. timp 
de patru ore. intr-un mediu cu 
aer puțin sau cu gaze toxice. în 
acest scop. în aparat sint intro
duse comprimate de superoxid 
care au proprietatea de a ab
sorbi gazul carbonic și umidita
tea produsă de respirație, eli- 
berind. totodată, oxigen. Apara

tul, cîntărind mai puțin de 3 ki
lograme. poate fi de mare utili
tate pentru protecția muncii in 
locurile unde există „riSb respi
rator" și. în special, pentru sal
varea minerilor în caz de acci
dente.

• RECORDURI AN
TICE DE LONGEVITATE. 
Tot mai multi specialiști opi
nează că natura a „prescris" o- 
mului să trăiască pină la o sută 
de ani. Chiar și în antichitate, 
epocă în care un om ajuns la 
virsta de 40 de ani era conside
rat bătrin. se cunosc cazuri de 
fericită longevitate. Astfel, se 
pare că medicul Galenus a mu
rit în vîrstă de 140 de ani, iar 
Sofocle la 130 de ani ; pe de 
altă parte, se crede că Socrate 
si-a îndurat supliciul bind otra

vă din cupă la virsta de 106 ani. 
Dacă atitea personalități antice 
au devenit longevivi, citi alți 
oameni necunoscuți istoriei au 
trăit peste o sută de ani ?

• ELECTRONICA ÎN 
SLUJBA NEVÂZÂTORI- 
LOR. Fundația americană a 
nevăzătorilor pune la dispoziția 
persoanelor handicapate aparate 
ajutătoare „vorbitoare". Printre 
acestea se numără termometre 
și cîntare de baie cu circuite e- 
lectronice, prevăzute cu micro- 
prelucrători. Dispozitivele res
pective anunță cu o voce per
fect clară datele înregistrate.

• STATISTICI HIBER
NALE. Temperatura record 
înregistrată iama aceasta la 
Moscova (pînă la minus 50 de 
grade, ziua de Anul nou fiind, 
de pildă, cea mai friguroasă din 
ultimii 100 de ani) ii determină 
pe specialiști să înfățișeze un 
tablou sintetic asupra fenome
nelor meteorologice, așa cum se 
manifestă ele în capitala sovie
tică în sezonul rece. Astfel, la 
Moscova ninge, in medie, de 50 
de ori pa iarnă, în unele zile 
pe străzile orașului căzind pînă 
la 75 de milioane de metri cubi 
de zăpadă, ceea ce reprezintă 

de 28 de ori volumul piramidei 
lui Keops. Dacă zăpada căzută 
nu ar fi curățată, ea ar acoperi 
cele 5 000 de străzi ale capitalei 
pină Ia jumătatea parterului 
clădirilor. Degajarea drumurilor 
este asigurată cu ajutorul a 
2 500 de agregate speciale de 
curățat zăpada, după care par
tea carosabilă si trotuarele se 
stropesc cu un amestec special 
de nisip și fosfați pentru com
baterea poleiului.

• TURNUL DIN PISA 
„ÎMPLINEȘTE" 806 ANI. 
Intr-adevăr, lucrările de con
strucție ale celebrului turn au 
fost inițiate în 1173 de către 
Bonnano Pisano. Construcția a 

fost terminată însă abia in 1370. 
după numeroase întreruperi 
(dintre care una a durat aproa
pe un secol, din 1178 pină in 
1272). In ciuda perioadei înde
lungate de construcție, nici una 
din cronicile timpului nu amin
tește de vreo preocupare pri
vind infiltrațiile de apă sau lăsă
rile de teren, care ar fi putut 
determina înclinația ulterioa
ră a monumentului — principa
la caracteristică a acestei con
strucții unice în lume. Cu tim
pul. înclinația s-a accentuat 
mereu, abia în ultimii ani a- 
ceastă tendință înregistrind o 
oarecare atenuare. Ca urmare a 
unor măsuri întreprinse de mu
nicipalitatea din Pisa, se pare că 
opera de salvare a turnului va 
fi dusă la bun sfîrșit, așa cum 

își doresc cetățenii orașului, ca 
și toți iubitorii de opere de artă 
din lume.

• FLUVIU POLUAT. 
La Plata, unul din fluviile cu 
cel mai mare debjt din lume, 
este din ce în ce mai poluat, 
Deversînd o mare cantitate de 
reziduuri, fabricile, uzinele si 
centralele electrice concentrate 
în estuarul acestui fluviu au 
degradat flora și fauna acvati
că. După cum reiese dintr-un 
raport întocmit de comisia sa
nitară a Consiliului municipal 
din Buenos Aires, apa fluviului 
conține diferiți agenti care pro
voacă boli grave. Pentru com
baterea poluării a fost întocmit 
un program de măsuri urgente.
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Necesitatea instaurării unei noi Manifestări consacrate sărbătoririi

ordini economice internaționale
subliniată In documentele reuniunii de la Colombo 

a țărilor asiatice din „Grupul celor 77“

COLOMBO 17 — Trimisul special 
al Agerpres, Ion Badea, transmite : 
Reuniunea ministerială de la Colom
bo a țărilor asiatice din „Grupul ce
lor 77“ și-a încheiat, miercuri, lucră
rile prin adoptarea în unanimitate a 
unei declarații, a unui program de 
acțiune și a unui comunicat comun. 
„Principalul scop al reuniunii — se 
arată în comunicatul comun — a fost 
luarea în considerare a unei game 
largi de politici și măsuri în dome
nii de interes major pentru țările 
asiatice în curs de dezvoltare, ca o 
contribuție a acestora la formularea 
unei strategii comune a „Grupului 
celor 77“, în vederea celei de-a cin- 
cea conferințe a UNCTAD. în acest 
spirit, adaugă comunicatul, „Progra
mul de acțiune" conține propuneri 
concrete ale țărilor asiatice partici
pante privind întreaga gamă de pro
bleme de pe agenda viitoarei confe
rințe a UNCTAD. Aceste propuneri 
Izvorăsc din concepția dominantă la 
reuniune, potrivit căreia depășirea 
dificultăților care confruntă in pre
zent omenirea este posibilă numai 
prin instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Participanții au constatat „cu maro 
îngrijorare și adîncă dezamăgire" — 
se relevă în declarația reuniunii, răs
punsul „total necorespunzător" al ță
rilor dezvoltate față de eforturile pri
vind edificarea unei noi ordini eco
nomice Internationale. Declarația 
subliniază că nerealizarea de progre
se în înfăptuirea programului inte
grat pentru produsele de bază. în 
crearea fondului comun pentru sta

bilizarea preturilor, în ameliorarea 
condițiilor pentru schimburile eco
nomice ale țărilor în curs de dezvol
tare. în adoptarea unui cod de con
duită pentru transferul de tehnolo
gie și resurse spre țările în curs de 
dezvoltare, precum și în alte dome
nii, se datorează „lipsei unei abor
dări pozitive" și „lipsei de voință 
politică" din partea statelor dezvol
tate.

Declarația apreciază drept o ce
rință imperioasă restructurarea ac
tualelor reglementări, principii și 
instituții privind comerțul și relațiile 
economice mondiale, pentru ca ele să 
corespundă exigentelor noii ordini, „a 
eărei edificare trebuie să devină 
obiectivul central al strategiei inter
naționale a dezvoltării pentru urmă
torul deceniu al O.N.U. pentru dez
voltare".

Subliniind că țările în curs de dez
voltare trebuie să aibă un rol mai 
mare în adoptarea hotărîrilor pri
vind economia mondială, ca și rolul 
UNCTAD ca principal forum pen
tru negocieri economice interna
ționale. țările asiatice membre ale 
„Grupului celor 77“ consideră că este 
„stringent necesară crearea unui 
mecanism instituțional în cadrul 
UNCTAD, care să supravegheze și 
să examineze continuu politicile țări
lor dezvoltate în domeniile monetar, 
financiar, comercial și al dezvoltării 
și să sugereze măsuri menite să pro
moveze dezvoltarea optimă a eco
nomiei mondiale si realizarea obiecti
velor noii ordini economice interna
ționale".

Manifestație studențească la Madrid în sprijinul revendicărilor privind îm
bunătățirea situației învățămîntului

Petrolul în balanța energetică a viitorului
PARIS 17 (Agerpres). — în anul 

2020, petrolul și gazele naturale nu 
vor mai reprezenta decît 25 la sută 
din aprovizionarea cu energie la sca
ră mondială, față de 60 la sută în 
prezent și de 35 la sută în anul 2000 
— estimează un raport al Comisiei 
pentru problemele conservării a A- 
gentiei Internationale pentru Energie, 
dat publicității la Paris. Documentul 
relevă că în 2020 cele 24 de țări oc
cidentale industrializate vor con
suma 28 la sută din energie, față 
de 62 la sută în momentul de față, 
iar țările în curs de dezvoltare își 
vor mări ponderea de la 11 la sută 
la 40 la sută.

Producția de petrol va atinge punc
tul culminant spre 1990, după care 
ponderea petrolului în resursele 
energetice mondiale va scădea la 10 
la sută în 2021. Experții apreciază 
că gazele naturale vor fi folosite tot 
mai mult pînă în anul 2000, ajungînd 
la 21 la sută din consumul mondial, 
pentru a scădea apoi la 10—15 la sută 
în 2020.

Această reducere a ponderii gaze
lor și petrolului va fi compensată — 
potrivit raportului — de o folosire pe 
scară mai largă a cărbunelui, de dez
voltarea energiilor nucleară și solară, 
care vor furniza în 2020 două treimi 
din necesarul mondial de energie.

■ a 120 de ani de la Unirea

- 1 Principatelor Române

ORIENTUL
MIJLOCIU

Sesiunea Consiliului Național Palestinian

MEXIC
în cadrul manifestărilor organi

zate peste hotare cu ocazia sărbă
toririi a 120 de ani de la Unirea Prin
cipatelor Române, cotidianul me
xican „La Prensa" a publicat arti
colul „Nicolae Ceaușescu evocă for
marea statului român", in care sînt 
citate cuvintări ale șefului statului 
român referitoare la semnificația și 
importanța actului de la 24 Ianua
rie 1859, „Unirea Moldovei cu Vala- 
hia, scrie ziarul, a constituit un 
mare impuls pentru independența 
politică a țării. Unirea principate
lor a reprezentat prologul indepen
denței din 1877". La rîndul său, co
tidianul „El Universal" a publicat un 
articol în care se arată între altele : 
„întreaga istorie a poporului roman 
a evoluat în trei direcții princi
pale : continuitate, unitate și inde
pendență. Cu o străveche origine 
daco-romană, statorniciți în spațiul 
carpato-dunărean, bazați pe o admi
rabilă unitate de limbă, tradiții și 
idealuri, în ciuda tuturor vicisitudi
nilor timpului, românii au acționat 
întotdeauna pentru libertate, unitate 
și independentă statală". „Unirea 
din 1859 se înscrie în istorie ca o 
premisă importantă a unei politici 
externe proprii, curajoase și dem
ne. Acest eveniment crucial pentru 
destinele poporului român a dat 
aripi de vultur luptei pentru cuce
rirea independenței din 1877 și rea

lizarea statului național unitar ro
mân din 1918“ — scrie „El Univer
sal". Un articol consacrat aceluiași 
eveniment a inserat și ziarul „El 
Dia“ din capitala mexicană.
AUSTRIA

La Centrul cultural al asociației 
„Unirea" din Viena a fost organi
zată o manifestare consacrată 
Unirii. Cu acest prilej a avut loc 
vernisajul expoziției documentare 
de fotografii „Momente de seamă din 
istoria României", în care sînt relie
fate etapele luptei poporului român 
pentru unitate, independență și pro
gres. Au participat personalități ale 
vieții culturale vieneze și ambasa
dorul român, Octavian Groza.

R.F. GERMANIA
Evenimentului de la 24 Ianuarie 

1859 i-a fost consacrată și manifes
tarea de la Societatea de limbă și 
literatură română a Universității din 
Bochum

SRI LANKA

Un festival al filmului românesc 
a început în orașul Galle, din Sri 
Lanka. Festivalul va prilejui, timp 
de o săptămînă, contactul publi
cului din Sri Lanka cu cinemato
grafia românească.

Plenara C. C. al P. C. Portughez
Convocarea congresului partidului

LISABONA 17 (Agerpres). — Ple
nara C.C. al P.C. Portughez, care a 
avut loc la Lisabona, a adoptat o re
zoluție cuprinzînd analiza situației 
politice interne. Apreciind că guver
nul încearcă să anuleze rezultatele 
reformei agrare, restituie unele în
treprinderi naționalizate foștilor lor 
proprietari, în rezoluție se spune : 
Pentru apărarea regimului democra
tic și independentei naționale este 
necesară crearea unui nou guvern și 
Înfăptuirea unei noi politici, ale că
rei direcții principale trebuie să fie 
respectarea Constituției și legalității 
democratice. îmbunătățirea condiții

lor de viată ale oamenilor muncii șl 
ale păturilor largi ale populației, a- 
părarea cuceririlor revoluționare.

în domeniul politicii externe. P.C. 
Portughez se pronunță împotriva ce
dării în fața presiunilor din afară, 
exercitate în ultimul timp de 
N.A.T.O., pentru extinderea relațiilor 
internaționale, pentru folosirea mari
lor posibilități pe care le oferă cola
borarea cu țările socialiste și cu cele 
în curs de dezvoltare. -

Comitetul Central a adoptat o ho- 
tărîre potrivit căreia Congresul P.C. 
Portughez va avea loc între 31 mai 
— 3 iunie 1979.

• In favoarea stabilirii de 
contacte între S.U.A. și O.E.P.
• Activitate politică la Beirut

NAȚIUNILE UNITE — Reprezen
tantul permanent al Statelor Unite 
la O.N.U., Andrew Young, s-a pro
nunțat pentru stabilirea de către 
S.U.A. a unor contacte cu Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
arătind că diplomația americană în 
Orientul Mijlociu și la Națiunile 
Unite este handicapată de lipsa unor 
„contacte efective cu poporul pales
tinian". într-un interviu acordat pu
blicației „The Interdependent", organ 
al Asociației americane pentru Națiu
nile Unite, Young a relevat că O.E.P. 
exercită o enormă influență în Orien
tul Mijlociu".

BEIRUT 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului. Elias Sarkis, s-a 
întîlnit miercuri cu primul ministru, 
Selim Al-Hoss, cu ministrul de inter
ne. Salah Salman, cu ministrul apă
rării și comandantul șef al armatei 
libaneze, Viktor Khoury, și cu Sami 
Al Khatib, comandantul Forțelor ara
be de descurajare (F.A.D.). Convor
birile au fost concentrate asupra si
tuației din Liban în vederea aplicării 
măsurilor ce au fost luate anterior, 
precum și acțiunilor comune ale co
mandamentului armatei libaneze și 
Forțelor arabe de descurajare pentru 
coordonarea eforturilor lor vizînd 
menținerea securității.

Pe de altă parte, miercuri a avut 
loc o reuniune a cabinetului libanez, 
prezidată de șeful statului, care a 
examinat rezultatele convorbirilor de 
la Damasc ale primului ministru. Se
lim Al-Hoss, cu președintele Hafez 
Al-Assad și cu alte oficialități sirie
ne. De asemenea, guvernul a analizat 
actualele contacte privind examina
rea situației din sudul Libanului.

WASHINGTON — Statele Unita 
vor cere Israelului clarificări în le
gătură cu înființarea unor noi avan
posturi militare pe malul occidental 
al Iordanului și în teritoriul Gaza — 
a anunțat purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, Hodding 
Carter. El a adăugat că Statele Unite 
nu și-au modificat poziția în această 
problemă, considerînd punctele forti
ficate israeliene din aceste teritorii 
drept ilegale și un obstacol în calea 
instaurării păcii.

DAMASC 17 (Agerpres). — în ca
pitala siriană continuă lucrările ce
lei de-a XlV-a sesiuni a Consiliului 
Național Palestinian, la care partici
pă și reprezentanți al unor partide 
și organizații politice din țările so
cialiste, din alte țări ale Europei, 
Asiei și Africii.

Tovarășul Mihal Dalea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a prezentat me
sajul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român adresat de- 
legaților la acest forum național al 
poporului arab palestinian.

MESAJUL
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Roman

agențiile de presă transmit:
Protocol româno-bulgar. 

La Sofia, Marin Trăistaru. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, și 
Krăstiu Popov, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, au semnat 
protocolul pe anul 1979 privind 
schimbul de mărfuri și plățile din
tre România și Bulgaria, care pre
vede o creștere însemnată a schim
burilor comerciale fată de anul 1978.

Convorbiri zairezo-chi- 
H6Z6. La Kinsllasa au avut loc con
vorbiri între Mpinga Kasenda, prim- 
coniisar de stat al Zairului, și Li 
Sien-nien, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, care se află 
în vizită în capitala zaireză. S-a pro
cedat la un schimb de păreri în le
gătură cu dezvoltarea economică a 
Chinei și Zairului, exprimîndu-se 
dorința de a extinde cooperarea eco
nomică dintre cele două țări pe baza 
egalității și avantajului reciproc.

întîlnire Ia Roma.In caPi- 
tala Italiei a avut loc o întîlnire între 
Enrico Berjinguer. secretar general al 
Partidului Comunist Italian, și Ar
mand Mggpin. secretar general al 
Partidului Elvețian al Muncii. Au 
fost examinate probleme referitoare 
la situația din Italia și cea din El
veția. aspecte ale politicii celor două 
partide, precum și probleme interna
ționale.

Festival „lTJnitâ". în orașul 
italian Folgaria, din provincia Trento, 
s-a deschis primul festival de iarnă 
al ziarului „l’Unită", la care participă 
mii de comuniști din toate regiunile 
Italiei, reprezentanți ai organizațiilor 
democratice, ai organizațiilor de ti
neret ale țării. Festivalul, care cu
prinde dezbateri pe probleme actuale 
majore, expoziții de fotografii ilus- 
trînd activitățile Partidului Comunist 
Italian, alte manifestări, va dura zece 
zile.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

s u a. Ample dezbateri în problema redresării economice
Actualitatea americană este domi

nată, de cîtva timp, de problematica 
economică. Preocupările în acest 
sens nu lipsesc practic din nici un 
ziar sau revistă americană, din co
mentariile transmise de posturile de 
radio și televiziune, sînt abordate 
la mesele rotunde ale diferiților eco
nomiști, oameni politici și lideri 
sindicali. întrebările și răspunsurile 
gravitează în jurul acelorași teme 
privitoare la măsurile preconizate 
in vederea soluționării dificultăți
lor existente, la șansele de reușită 
ale acestor măsuri.

Urgența problemelor discutate este 
ilustrată și de precizările făcute, în 
mai multe rinduri, de Casa Albă in 
legătură cu gravitatea situației de
terminată, în mod deosebit, de rata 
Înaltă a inflației.

După cum subliniază presa, pen
tru mulți americani aceste avertis
mente constituie o surpriză, întru- 
cît survin la timp scurt după prog
noze economice care oferiseră o 
imagine optimistă pentru viitor. 
Astfel, după cum scrie ziarul 
„WASHINGTON POST", anul trecut 
producția industrială a înregistrat 
creșteri notabile, în agricultură s-a 
obținut o recoltă bună de cereale, 
șomajul, deși s-a menținut la o cotă 
destul de ridicată — reprezentînd 
aproape 6 la sută din totalul forței de 
muncă — a marcat, totuși, o scădere 
față de 1977. Pe acest fundal s-au 
manifestat însă și se manifestă o se
rie de fenomene negative, care — ca 
să cităm aprecierile ziarului — „riscă 
să anihileze pe cele pozitive dacă 
nu sînt luate măsuri de îndreptare".

In acest context, presa se referă, 
îndeosebi, la proporțiile prețurilor, la 
ritmul inflației („problema cea mai 
serioasă a țării") care se apropie de 
10 la sută, la faptul că valoarea do
larului oscilează între niveluri foarte 
scăzute.

Tot mai insistent își face loc în 
paginile presei americane părerea 
că această stare de lucruri este in 
strinsă legătură cu nivelul înalt al 
cheltuielilor militare. A avut un 
larg ecou, în acest sens, articolul 
publicat în influentul cotidian 
„NEW YORK TIMES", care, com- 
bătînd opinia potrivit căreia „pros

peritatea americană ar fi legată de 
un nivel înalt al cheltuielilor pen
tru armament", sublinia că „in 
realitate, aceste cheltuieli slăbesc 
economia, ele stau la baza inflației 
și a încetinirii producției". Ziarul 
stăruie, totodată, asupra faptului 
că, în ansamblul investițiilor gu
vernamentale, cheltuielile pentru 
armamente creează cele mai puține 
locuri de muncă. Pe de altă parte, 
ziarul relevă că aceeași cursă 
a înarmărilor „creează serioase ob
stacole în soluționarea dificultăților 
generate de criza energiei". Sinte-

vista, țările respective elaborează 
tot atîtea noi procese tehnologice de 
vîrf ca și S.U.A., dacă nu chiar 
mai multe. Ca rezultat, în 1978, 
în Statele Unite importul a de
pășit substanțial exportul de bu
nuri manufacturate. Deficitul pentru 
prima jumătate a anului 1978 a fost 
de 14,9 miliarde dolari, în contrast cu 
Germania occidentală și Japonia care 
au avut surplusuri de 49 și, respec
tiv, 63 miliarde dolari anual. Și toate 
aceste fenomene — remarcă revista 
amintită — se manifestă simultan. 
„Reducerea ritmului economic pre

• Inflația, subiect principal al preocupărilor • Cheltu
ielile militare — un serios obstacol în calea soluțio
nării problemelor economice • Măsuri severe de eco
nomisire a combustibililor, eforturi intense pentru 

identificarea a noi surse de energie

tizînd părerile în legătură cu con
secințele nefaste ale continuării com
petiției înarmărilor, ziarul folosește 
o expresie plastică, de al cărei ade
văr se conving tot mai mulți ame
ricani : „mai multe tunuri decit unt 
înseamnă inflație". Pe de altă parte, 
publicația „NEW YORK TIMES MA
GAZINE" arată că este întru totul 
posibilă trecerea de la producția de 
echipament militar la producția ci
vilă — și că o asemenea trecere, de
parte de a tulbura echilibrul econo
mic, ar fi, dimpotrivă, de natură să 
contribuie la stabilizarea acestuia.

Revista „U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT" pune în evidență un alt 
aspect al situației economiei ameri
cane, și anume erodarea poziției 
S.U.A. ca lider în domeniul inova
țiilor și tehnologiei. între 1953 
și 1955, menționează revista, S.UA. 
au realizat 63 importante „străpun
geri" tehnologice, adică inovații de 
mvergură, în timp ce Germania oc
cidentală, Japonia, Anglia și Franța 
abia obținuseră la un loc doar 20 ase
menea reușite. în prezent, scrie re

văzut pentru anul acesta poate să 
însemne creșterea masivă a șomaju
lui, continuă revista. Nu este deloc 
exclusă o nouă perioadă de re
cesiune".

Pornindu-se de la ansamblul aces
tei situații — scrie la rindul său re
vista „TIME" — s-au luat în consi
derare un șir de modalități de re
zolvare : introducerea unui control 
obligatoriu asupra salariilor și pre
țurilor ; recurgerea la o recesiune 
„temperată" pentru a se obține re
ducerea inflației, cu prețul sporirii 
șomajului ; stabilirea unor restricții 
voluntare asupra salariilor și prețu
rilor, guvernul avind posibilitatea 
să recurgă la diferite măsuri pen
tru a determina respectarea lor. 
Pînă la urmă s-a ales această din 
urmă cale, respectiv limitarea vo
luntară a majorării salariilor și a 
beneficiilor.

în concepția autorităților, așa 
cum se degajă din declarațiile 
oficiale și din relatările presei, 
redresarea situației trebuie să aibă 
loc pe baza cîtorva considerente fun
damentale. „Trebuie să parcurgem o 
perioadă de austeritate pe plan na

țional, se arată într-o declarație a 
Casei Albe. Sînt necesare decizii se
vere dacă dorim să evităm conse
cințe mult mai grave". în legătură 
cu aceasta s-a adresat un apel în
tregului popor american în vederea 
unor eforturi susținute în direcția 
creșterii producției și productivității 
muncii, a sporirii eficienței în toate 
domeniile de activitate. Un loc deose
bit de important îl ocupă măsurile 
de economisire a combustibililor, în 
special pentru a se reduce importu
rile de petrol, al căror cost se ridică 
la 40 miliarde dolari anual. Recenta 
lege adoptată de Congres prevede, 
pentru prima dată în istoria S.U.A., 
un program complex de măsuri în 
direcția reducerii consumului de 
combustibil, atît la nivel federal, cit 
și local, incluzînd organele federale, 
instituțiile publice, întreprinderile 
particulare și întreaga populație.

Sînt prevăzute, de asemenea, mă
suri in vederea reducerii cheltuieli
lor federale, precum și micșorarea 
cheltuielilor de producție prin repro- 
iectarea unor utilaje și folosirea cit 
mai completă a resurselor secundare ; 
pe aceeași linie s-au acordat fonduri 
suplimentare pentru cercetările în 
direcția descoperirii de noi surse 
de energie.

în legătură cu ansamblul măsu
rilor preconizate, o serie de econo
miști, politicieni și lideri sindicali 
consideră că mai multă eficacitate 
decit restricțiile voluntare in dome
niul profiturilor și salariilor ar 
avea elaborarea unui program cu
prinzător și echitabil privind con
trolul prețurilor și salariilor, care 
să capete putere de lege. Aceasta 
ar reprezenta, după opinia lor, o 
mai mare garanție că greutățile re
dresării vor fi suportate de toți, nu 
numai de masa salariațjlor. Și în 
primul rind, firește, un factor funda
mental în redresarea situației eco
nomice l-ar constitui reducerea 
cheltuielilor militare, necesitate care, 
în ultimul timp, își găsește un tot 
mai larg ecou în rîndurile opiniei 
publice.

Nicolae PLOPEANU

Primire. Todor Jivkov, prîm- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, a pri
mit la Sofia delegația Partidului Co
munist din Spania, condusă de Jaime 
Ballesteros, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C. din 
Spania. Au fost examinate posibili
tățile de dezvoltare a colaborării din
tre cele două partide, precum și unele 
chestiuni actuale ale evoluției situa
ției internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Ministrul de externe al 
Spaniei la Moscova. La Mos- 
cova au avut loc convorbiri între 
Andrei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și ministrul de 
externe al Spaniei, Marcelino Oreja 
Aguirre, sosit într-o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică. Convorbirile 
s-au reîerit la situația relațiilor bi
laterale și la perspectiva dezvoltării 
lor în continuare. Au fost abordate, 
de asemenea, unele probleme inter
naționale actuale, mai ales privitoa
re la securitatea europeană.

Acord comercial ungaro- 
ChineZ. ^uPa cum anunță agenția 
M.T.I., la 16 ianuarie, la Budapesta a 
fost semnat acordul privind schimbu
rile de mărfuri și de plăți între R. P. 
Ungară și R. P. Chineză pe anul 
1979. Acordul marchează o creștere 
a volumului schimburilor comerciale.

Comitetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului 8 
ținut o ședință la Atlanta. în cadrul 
festivităților marcate de organizarea 
în acest oraș a aniversării zilei de 
naștere a lui Martin Luther King, 
asasinat in 1968. La reuniune au 
participat peste 100 de reprezentanți 
din 43 de țări. Memoria fostului lider 
al populației de culoare a fost evo
cată de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, de primul ministru 
al Suediei, Ola Ullsten.

Cutremur de pămînt. Pos- 
tul de radio Teheran a anunțat că 
marți, în nord-estul țării, într-o zonă 
situată la aproximativ 820 km de ca
pitală, s-a produs un cutremur de 
pămînt. cu intensitatea de 7 grade pe 
scara Richter. în urma seismului, 
trei localități rurale au fost distruse. 
Bilanțul* provizoriu al victimelor se 
ridică la 199 de morți.

Dragi tovarăși și prieteni,
în numele Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, al 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, vă adre
săm dumneavoastră, participanților 
la cea de-a 14-a sesiune a Consiliului 
National Palestinian, și, prin dum
neavoastră, întregului popor pales
tinian, un fierbinte salut tovărășesc, 
împreună cu sentimentele de priete
nie și solidaritate ale comuniștilor și 
ale tuturor oamenilor muncii din 
tara noastră.

Comuniștii, întregul popor român 
urmăresc cu viu interes și profundă 
simpatie lupta justă a poporului pa
lestinian pentru realizarea aspira
țiilor sale legitime la autodetermi
nare și dezvoltare independentă, ac
tivitatea susținută a Consiliului Na
țional Palestinian, a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, în vederea 
realizării unității de acțiune a po
porului palestinian în eforturile pen
tru soluționarea problemelor sale vi
tale.

Poporul român — care de-a lungul 
Istoriei sale a cunoscut timp de se
cole dominația și asuprirea străină 
și a trebuit să ducă o luptă susținută 
pentru a-și apăra dreptul la o viață 
liberă, de sine stătătoare — înțelege 
și sprijină activ lupta de eliberare a 
popoarelor, pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale, pen
tru a deveni deplin stăpine pe pro
priile destine. în acest spirit, parti
dul nostru, România socialistă acor
dă o atenție deosebită evoluției si
tuației din Orientul Mijlociu, pornind 
de la sentimentele de profundă și 
sinceră prietenie pe care poporul 
român le nutrește față de popoarele 
arabe, de la legăturile tradiționale pe 
care le avem cu aceste țări, de Ia 
interesele asigurării păcii și colabo
rării în această regiune și în întrea
ga lume. Țara noastră s-a pronunțat 
și se pronunță în modul cel mai con
secvent pentru reglementarea pe cale 
politică, prin tratative, a probleme
lor din Orientul Mijlociu, pentru o 
soluție globală care să ducă la instau
rarea unei păci trainice și juste, pe 
baza retragerii Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, a soluționării problemei 
poporului pălestinian, în conformitate 
cu dreptul său la autodeterminare — 
inclusiv la constituirea unui stat 
propriu, independent — a asigurării 
independenței și integrității terito
riale a tuturor statelor din zonă. 
România a subliniat, întotdeauna, cu 
cea mai mare fermitate, că realiza
rea unei păci durabile în regiune, 
asigurarea securității și liniștii tutu
ror statelor din această parte a liimii 
este de neconceput fără solutionarea 
justă a problemei poporului palesti
nian. Ne-am exprimat în modul cel 
mai clar poziția potrivit căreia a- 
ceastă problemă fundamentală pen
tru edificarea păcii în Orientul Mij
lociu nu poate fi rezolvată decît cu 
participarea directă, nemijlocită, la 
tratative, a poporului palestinian, a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, exponent legitim, autentic și 
recunoscut al acestuia.

Partidul și statul nostru au desfă
șurat și desfășoară o activitate sus
ținută în favoarea cauzei poporului 
palestinian, acordindu-i întregul spri
jin politic, diplomatic, moral și ma
terial. După cum se știe, Partidul 
Comunist Român a fost printre pri
mele care au stabilit raporturi strin- 
se cu Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei. De asemenea, țara noastră 
se numără printre statele care au 
inițiat înscrierea pe agenda O.N.U. 
a problemei palestiniene, precum și 
a rezoluției prin care se acordă 
O.E.P. statutul de observator la Or
ganizația Națiunilbr Unite. Nume
roasele întîlniri și convorbiri pe care 
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a 
avut cu tovarășul Yasser Arâfat, 
precum și cțx alți reprezentanți ai 
O.E.P. și membri ai Consiliului Na
țional Palestinian s-au înscris ca 
momente deosebit de importante în 
întărirea prieteniei româno-palesti- 
niene.

Apreciem că. în prezent, este mai 
necesar ca aricind să fie intensifi
cate eforturile pentru a se ajunge la 
o soluționare politică globală a con
flictului. să se acționeze cu fermi
tate sporită în direcția găsirii căilor 
de participare a tuturor țărilor și 
părților interesate la reglementarea 
problemelor din această regiune, pen
tru întărirea colaborării si solidarită
ții între țările arabe. în acest sens, 
o deosebită importantă ar avea reali
zarea unei reuniuni internaționale —

fie prin reconvocarea Conferinței de 
la Geneva, fie sub altă formă — la 
care să părticipe toate țările intere
sate. inclusiv Organizația pentru E- 
liberarea Palestinei ca reprezentant 
legitim al poporului palestinian, sub 
egida si cu participarea activă a Or
ganizației Națiunilor Unite. Consi
derăm că reglementarea globală, pe 
această cale, a problemelor compli
cate din Orientul Mijlociu corespunde 
pe deplin intereselor tuturor popoare
lor din regiune, cauzei păcii în în
treaga lume. Noi dorim — si milităm 
activ — pentru a se ajunge la o ase
menea reglementare, astfel ca po
porul palestinian să-și vadă cit mai 
curînd împlinite aspirațiile firești de 
a avea un stat propriu, independent, 
de a-si putea concentra. în liniște 
si pace, eforturile in direcția dezvo’ 
tării sale libere, de sine stătătoa* 
pe calea progresului si bunăstării.'

Stimați tovarăși si prieteni.
în politica sa externă. România 

pornește de la realitățile lumii con
temporane. care evidențiază existen
ta în viata internațională a două 
tendințe diametral opuse. Pe de o 
parte, se afirmă tot mai puternic 
voința popoarelor de a se dezvolta 
liber, deplin stăpine pe bogățiile na
ționale. pe destinele proprii, iar 
pe de altă parte, are loc accentua
rea politicii imperialiste de forță si 
dictat, de reîmpărțire a lumii în sfere 
de influentă, ceea ce pune în 
primejdie independenta popoarelor, 
pacea si securitatea întregii omeniri, 
în aceste condiții considerăm că 
este imperios necesar ca toate po
poarele. forțele progresiste. înaintate 
de pretutindeni să-și unească e- 
forturile si să conlucreze tot mai 
strîns pentru lichidarea cu desăvîr- 
șire a vechii politici imperialiste 
de inegalitate și asuprire, pentru în
tărirea cursului spre destindere, co
laborare și pace.

în cadrul activității sale interna
ționale, România militează consec
vent pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste, întărește continuu 
solidaritatea cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, ex
tinde, în spiritul coexistenței paș
nice, legăturile sale cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Situăm ferm la baza rela
țiilor cu toate statele principiile de
plinei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc — 
ca singurele de natură să asigure 
dezvoltarea unor raporturi normale 
în viața internațională. Acționăm 
consecvent pentru înfăptuirea se
curității în Europa — în spiritul do
cumentelor semnate la Helsinki — 
convinși că aceasta va influența po
zitiv întreaga atmosferă interna
țională. Ne pronunțăm ferm pentru 
trecerea la măsuri concrete de de
zarmare, și în primul rînd de de
zarmare nucleară, pentru reduce
rea cheltuielilor militare care îm
povărează tot mai greu popoarele 
și sporesc pericolul unor noi răz
boaie. Pornind de la realitatea că 
una din cele mai grave probleme 
ale epocii noastre o constituie per
petuarea stării de subdezvoltare în 
care se mai află o mare parte a 
omenirii, considerăm că trebuie fă
cut totul pentru lichidarea marilor 
decalaje economice și. sociale din
tre state, a împărțirii lumii în țări 
bogate și țări sărace, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale care să asigure dez
voltarea mai rapidă a tuturor po
poarelor și, în primul rînd, a celor 
rămase în urmă. Partidul și poporul 
nostru sînt hotărîte să acționeze și 
în viitor, cu întreaga răspundere, 
pentru soluționarea în interesul 
păcii și colaborării a complexelor 
probleme cu care este confruntată 
omenirea, pentru destindere și se
curitate, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Urăm, dragi tovarăși și prie
teni, succes deplin lucrărilor se
siunii dumneavoastră și ne expri
măm convingerea că hotărîrile pe 
care le veți lua vor contribui la 
consolidarea unității palestiniene, 
vor crea noi posibilități în direcția 
instaurării unei păci drepte și dura
bile în Orientul Mijlociu, care să 
corespundă pe deplin intereselor vita
le ale poporului palestinian și ce
lorlalte popoare din zonă, cauzei ge
nerale a păcii și securității interna
ționale.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Capriciile vremii
Italia. Valul de frig 

care a cuprins de citeva 
zile Italia, precum și 
abundentele ninsori au 
provocat din nou per
turbări ale circulației, 
precum si importante 
pagube agricultimi. 
Chiar si regiuni su
dice de pe coasta A- 
driaticii. unde n-a mai 
nins de citeva decenii, 
sînt acoperite de zăpa
dă. în Sicilia ninge 
fără întrerupere de du
minică — fenomen me
teorologic rar pentru 
această zonă geogra
fică. La Milano s-a 
înregistrat cea mai 
scăzută temperatură 
din această zonă din 
ultimii 30 de ani.

Polonia. în munții 
Poloniei continuă să 
ningă neîntrerupt. Pe 
unele drumuri, stratul 
de zăpadă a ajuns la 
înălțimea de doi metri, 
mai multe sate mon
tane fiind izolate.

Arabia Saudită. O- 
rasul saudit Jeddah a 
rămas fără electrici
tate timp de mai 
multe ore. iar străzile 
au fost temporar inun
date. ca urmare a unei 
ploi torențiale care 
s-a abătut timp de 
peste cinci ore în zona 
respectivă. Potrivit o- 
ficialitătilor. de peste 
15 ani nu a mai fost 
Întîlnit un fenomen a-

semănător. Apa a pă
truns în subsolurile 
clădirilor, transportul 
rutier si aerian a fost 
paralizat. Guvernul a 
anunțat închiderea șco
lilor din Jeddah și 
Mecca.

S.U.A. Președintele 
Jimmy Carter a de
clarat statul Illinois 
zonă calamitată. Asu
pra acestui stat s-au 
abătut viscole puter
nice si ninsori abun
dente. care au para
lizat partial activi
tatea economică. Mă
sura prezidențială are 
ca efect acordarea 
unor ajutoare federale 
statului respectiv.

Remaniere 
guvernamentală 

în Bolivia
LA PAZ 17 (Agerpres). — în capi

tala Boliviei a fost anunțată forma
rea unui nou guvern militar, după 
demisia prezentată, luni. în bloc de 
precedenta echipă guvernamentală, 
formată la 24 noiembrie aniil trecut 
In cabinetul bolivian au fost înlo- 
cuiți foștii miniștri ai problemelor 
țărănimii și muncii. Rolando Saravia, 
și, respectiv, Vito Ramirez, conside
rați de observatorii politici și forțele 
de stingă din Bolivia ca avind vederi 
progresiste. De altfel, cei doi foști 
miniștri au criticat permanent regi
murile militare ale președinților 
Hugo Banzer și Juan Pereda Asbun. 
Portofoliile agriculturii și muncii au 
fost încredințate coloneilor Felix 
Villaroel și Hermes Fellman. consi
derați conservatori. Remanierea a a- 
fectat și Ministerul Transporturilor, 
la conducerea căruia a fost numit 
colonelul Juan Munoz Revollo.
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