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6. înnoirea, modernizarea 
și ridicarea calității produselor

In mod hotărît trebuie sa trecem la înnoirea pro
ducției, la perfecționarea ei rapidă! Aceasta este una 
din problemele esențiale ale economiei noastre în etapa 
actuală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Ne slnt proaspete în memorie fe

licitările adresate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, muncitorilor si specialiști
lor care au realizat strungul carusel 
de 16 metri, unul din agregatele de 
mare performantă și complexitate 
creat de constructorii de mașini 
din tara noastră. Excavatorul de 
8—10 metri cubi, motorul naval 
de 20 000 cai putere, autobascu
lanta de 50 de tone, tractorul de 
360 CP sînt alte cîteva exemple din 
seria produselor remarcabile intro
duse in fabricație anul trecut, rod al 
gindirii creatoare, al priceperii teh
nice. al posibilităților de afirmare a 
științei și tehnicii românești. De sub
liniat că in anul 1978, numai în in
dustria constructoare de mașini au 
fost realizate circa 2 000 de produse 
noi sau modernizate, la acestea adău- 
gindu-se zecile de mărci si oteluri 
livrate de metalurgie, sutele de pro
duse cu caracteristici superioare noi 
obținute în industria chimică, cele 
3 700 de noi modele de țesături și 
confecții.

Potrivit prevederilor planului, sar
cinile privind Înnoirea si moderniza
rea producției, a tehnologiilor slnt 
deosebit de mobilizatoare si in acest 
an hotărîtor al cincinalului, consti
tuind o trăsătură dominantă a acti
vității care se desfășoară atit în uni
tățile productive, cit si în sectoarele 
de cercetare si inginerie tehnologică. 
Astfel, prin continuarea acestui pro
ces in ritm accelerat, valoarea pro
duselor noi și modernizate introduse 
In fabricație de la începutul cincina
lului va avea, in anul 1979. o pon
dere de 34 la sută din producția 
marfă realizată in ramurile prelucră

toare ale Industriei republicane. Tot 
in acest an vor fi executate peste 
650 de obiective de cercetare și dez
voltare tehnologică care vor contri
bui, in principal, la reducerea consu
murilor materiale si energetice, la di
versificarea și ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ ai producției.

Accelerarea ritmului de Înnoire șl 
modernizare a producției și tehnolo
giei constituie una din sarcinile prio
ritare din economia națională. Actua
lul cincinal se desfășoară în lumina 
unor teze fundamentale, de excep
țională importantă pentru orien
tarea activității economice si so
ciale a tării t definirea sa drept cinci
nal al afirmării revoluției tehnico- 
știintifice in tara noastră și transfor
marea acumulărilor cantitative într-o 
calitate nouă, superioară, ea o cerință 
primordială a dezvoltării economiei 
naționale. Evident, accelerarea ritmu
lui de asimilare a unui mare număr 
de instalații, materiale si bunuri de 
consum, perfectionarea si moderniza
rea tehnologiilor de fabricație — in 
primul rind pe baza concepției teh- 
nico-știintifice românești — consti
tuie sarcini-cheie. esențiale tn în
făptuirea acestor obiective fun
damentale. Realizarea constantă a 
Unor ritmuri înalte de dezvoltare 
economico-socială este de neconceput 
fără înnoirea și modernizarea pro
ducției, fără promovarea largă și in
tensivă a progresului tehnic. Prin in
troducerea în economie a unor pro
duse noi. cu parametri superiori, a 
tehnologiilor de mare randament, 
care accelerează creșterea productivi
tății muncii, reduc cheltuielile mate
riale, se asigură o sporire substan
țială a productivității muncii sociale,

a valorii nou create, a venitului na
tional. Totodată. înnoirea și moder
nizarea producției exercită o influen
tă pozitivă asupra nivelului de trai 
al poporului. Atît prin sporirea 
venitului national, singura sursă a 
creșterii bunăstării, cit și prin pune
rea la dispoziția populației a noi pro
duse, intr-un sortiment cit mai larg. 
Cu alte cuvinte, lupta pentru înnoi
rea. modernizarea și ridicarea cali
tății producției este o componentă 
intrinsecă a bătăliei pentru progres 
și bunăstare.

Ce exigente se impun, care slnt di
recțiile principale de acțiune pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor în 
domeniul înnoirii, modernizării si ri
dicării calității produselor ?
• îmbunătățirea simțitoare a acti

vității de cercetare și dezvoltare teh
nologică, deplasarea ponderii ei din 
laborator in unitățile de producție 
constituie, așa cum a subliniat în 
repetate rînduri conducerea partidu
lui. o condiție hotărîtoare pentru în
deplinirea sarcinilor privind înnoirea 
și modernizarea producției și tehno
logiilor. Concomitent cu aceasta, tre
buie întărite grupurile de Concepție’ 
Și asimilare din fiecare Întreprindere. 
Nici un moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că. in condițiile 
puternicului avînt al revoluției teh- 
nioo-știintifice. ritmul înnoirii pro
ducției pe plan mondial este impre
sionant și noi nu putem face abstrac
ție de această realitate. Tocmai de 
aceea, acest proces trebuie să fie cit 
mai dinamic si. in această . privință, 
are o deosebită însemnătate indicația
(Continuare in pag. a II-a)

Aspect din secția cazangerie a în
treprinderii de utilaj chimic „Grivlța 

roșie" din Capitală

BRAȘOV

Autocamionul 
500000

Ieri a coborît de pe banda de 
montaj a întreprinderii de auto
camioane din Brașov cel de-al 
500 000-lea autocamion produs 
aici. Din 1954 și pînă tn pre
zent. colectivul uzinei din Bra
șov a realizat 17 familii de auto
camioane de bază, în peste 500 
de variante constructive, din care 
peste 100 000 cu motoare diesel, 
în prezent, la Brașov se produc 
autocamioane de trei oină la 
clhclȘeoi de tone, alimentate- cu 
benzină sau motorină, printre 
care autocamionul folosit Ia 
transportul international de măr
furi. autobasculanta de 50 de 
tone. (Nioolae Mocanu).

Zilele acestea

0 îndatorire de onoare a minerilor, un angajament de înaltă responsabilitate

ȚĂRII - 
CÎT MAI MULT 

CĂRBUNE!
Tării — cît mai mult cărbune ! Valea Jiului trăiește 

intens sub acest imperativ, caută fără odihnă drumul 
cel mai scurt și mai bun pentru a-1 realiza. Și îl 
realizează. Metodic, constant, printr-un efort continuu 
de voință, prin consum de inteligentă, prin folosirea 
rațională a mijloacelor tehnice, mereu mai evoluate, 
ce-și fac apariția în mine. Cărbunii, acești bulgări 
negri ce nu se lasă cu ușurință extrași din • pîntecele 
uriaș al pămîntului — și din care se hrănește vitala 
industrie a luminii, a forței din arterele energetice ale 
tării — să pornească de aici, din Valea Jiului, in 
cantități mereu mai mari I Cu acest gînd coboară 
zilnic în mine bravii bărbați ai bazinului carbonifer, 
cu gîndul acesta își Încep comuniștii orice dezbatere, 
aceasta este tema de meditație a sutelor de specia
liști de aici, acesta este și mobilul unor ardente preo
cupări ale tineretului minier. Un tînăr poet miner a 
scris de curînd următoarele versuri ce definesc starea 
de spirit a oamenilor de aici, acum, cînd României 
îi trebuie mereu mai mult cărbune : „Pulsa inim3 
minei, lingă inima pămîntului / Pulsa Inima mineru
lui, lingă inima cărbunelui".

Din acest unic puls — nl omului, al minei, al căr
bunelui, al tării — se nasc în Valea Jiului fapte pe 
care cronica acestor zile le consemnează la capitolul 
dăruire în muncă, eroism.

IN VALEA JIULUI

, De o sută douăzeci de ani 
încoace, oricît ar fi iarna 
lui Ghenar de grea, de în
ghețată, ziua de 24 se în
vestește de memoria noas
tră afectivă cu valențele 
celei mai Înflorite primă
veri. S-a strîns în acea zi. 
a acelui an, ca lntr-un fo
car, tot potențialul de gîn- 
dire. de simțire, de acțiune 
al istoriei românești de pînă 
atunci.

A fost, într-adevăr. asu
pra noastră, asupra exis
tentei românești de veacuri 
atît de chinuită, o lumi
nă, o căldură, o binecuvîn- 
tare de hotărîtoare izbinzi. 
Cu proclamarea lui Alexan
dru Ioan Cuza ca domn al 
Moldovei și Munteniei, ge
nerația de aur a luptăto
rilor de la ’48, exprimînd 
un deziderat al neamului in 
întregimea lui. a izbutit 
cristalizarea în faptă a unei 
aspirații vechi cît viata 
neamului însuși. Căci eve
nimentul acesta din '59, de 
importantă capitală în des
fășurarea unui destin isto
ric, a Însemnat foarte 
mult tn sine, dar era în fond 
rezultanta unul proces în
delungat. pregătită de se
culare strădanii. Ce l-a ti- 
nut laolaltă pe români, ce 
l-a nutrit In acest sens a 
fost tn primul rind, unita
tea de limbă ; apoi, con
știința originii oomune da- 
co-romane. Imboldurile a- 
cestea. mai intîi latente, 
tacite, au fost mal tîrziu 
teoretizate, ca expresie a 
unei necesități organice de 
reunire a ceea ce este di
vizat Intr-o unitate origi
nară. Glasurile cetății, 
glasul neamului, cărtura
rii au spus de timpuriu 
gindurila acestea care azi 
ne apar ca profetice răsu
nete. Ei au devenit, din 
generație în generație, din 
secol în secol purtătorii de 
cuvînt ai crezului de unita
te românească, reluînd tot 
mal insistent gîndul și ln- 
tărindu-1 pe temeliile sur
selor istorice. De la uma
niștii secolelor XVI și XVII 
.la stolnicul Cantacuzino și 
Dimitrie Cantemir. referi
rea Ia originile comune de
venise un topos de predi
lecție, reluat cu pasiune de 
întreaga Scoală ardeleană. 
Pentru corifeii acesteia, 
limba națională, cultivată 
cu o fervoare inegalabilă, 
avea rolul și semnificația 
unei forte active, modela
toare. apte să orînduiască 
viata interioară a unui po
por. să-1 unifice, să-l armo
nizeze în adîncime prin 
cultura națională.

Gîndind mai departe. în 
consens cu o Europă domi
nată de nobilul principiu al 
naționalităților, urmașii a- 
cestora se înălțau spre teo
retizări care să explice șl 
să îndreptățească istoria pe 
care o pregăteau. Gheorghe

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

Barit care preluase unele 
Idei herderiene definea 
naționalitățile drept „fizio
nomiile mai mult dinăun
tru ale omenirii..." și afla 
„sămînta de viată și putere 
dătătoare, mai mult in si
nul, In flinta însăși a nației 
mele românești". Astfel, Da
cia devenea la el nu numai

pre aspirațiile români
lor spre unire și neatirnare. 
Și revoluțiile de la ’48 în 
Muntenia. Moldova si Tran
silvania aveau să consfin
țească. prin întîlnirile isto
rice dintre conducătorii 
mișcărilor din aceste re
giuni, mai puternică, mai 
vie, aspirația spre unire.

GH. ȘARU Unirea

sămînta însăși de viată, a- 
dică nucleul germinativ al 
nației, ci și emblemă a uni
tății tuturor românilor, iar 
unirea, procesul organic, de 
izbutit prin coeziunea de 
Hmbă șl de cultură.

Și Dacia ca simbol al u- 
nirii se comunica între cale 
trei tărl române tn neîn
cetata țesere ce le lega și 
apărea In titlul „Magazinu
lui Istoric pentru Dacia", 
publicația condusă de Băl- 
cescu și de A. Tr. Laurian, 
ca și în „Dacia literară" a 
lui Kogălniceanu și așa mai 
departe. Anii dintre 1829 șl 
1859 au fost luminați de un 
nobil militantism al oame
nilor de cultură care au 
rostit și au scris atunci for
mulele astăzi clasice des-

înfrlngerile trecătoare 
n-aveau să mai stăvileas
că elanurile românilor por
niți pe calea împlinirilor, a 
acțiunilor decisive. Inimile 
revoluționarilor aflati chiar 
In exil după înfrîngerea re
voluției vibrau cu o arză
toare intensitate în slujba 
marilor teluri pe care nu 
încetau a le proclama. Știm 
ce acțiuni desfășura Băl- 
cescu in Franța și in cele
lalte tărl occidentale pentru 
a convinge pe oamenii de 
stat de dreptatea aspirații
lor românești. Aș vrea să 
citez însă cîteva cuvinte ale 
altui exilat care avea să 
joace un rol de seamă si 
în momentele de la 1859. 
Aflat la Paris, la 27 decem
brie 1848, Costache Negri

rostea un toast în mijlo
cul tuturor exilatilor. După 
ce arăta că noi sintem așe
zați între despotismele A- 
siei și Europei, Negri spu
nea : ....să ne dăm împreu
nă, frățească, ajutătoarea 
mină de unire și să zicem 
cu totii : -"trăiască Moldova, 
trăiască Valahia». Dar în- 
vrednicească-ne Dumnezeu 
să putem striga Intr-o zi 
■"Trăiască România unită*. 
Atunci, fraților, soarele lu
minii va pătrunde și va 
împrăștia adîncul întuneric 
în care zăcem, atunci nu
mai vom fi ce trebuie să 
fim. adică fiii unei singure 
și puternioe moșii. In visu
rile mele înflorite se arată 
viitorul României. Sîntem 
milioane de români răzleți. 
Ce ne lipsește ca să aiun- 
gem un neam tare ? Uni
re I Numai Unire ! Să tră
iască Unirea românilor !“

E o pagină entuziastă, în
suflețită de o viziune si
gură a viitorului, ilustrînd 
tocmai ideea unirii poten
țată de marea luptă națio
nală și socială a celor de la 
’48, și care a cîștigat, prin 
pătrunderea clară a direc
țiilor istorice de urmat, di
mensiunea viitoarei mari 
Uniri.

în același fel aveau să 
vorbească și Kogălniceanu. 
și Alecsandri. poetul care a 
susținut, prin numeroasele 
sale misiuni politice în 
străinătate. Unirea din 1859. 
și care avea să catalizeze in 
oelebra, mult populara sa 
Horă a Unirii, aspirațiile, 
chemarea irezistibilă a în
tregului neam. Așa aveau 
să vorbească șl foarte multi 
alții, mai cu seamă dintre 
luptătorii de la ’48. elo
giind și evenimentul, și pe 
cel care-1 reprezenta. A- 
lexandru Ioan Cuza, dom
nul celor două Principate 
Unite. Pe noul domnitor, 
Grigore Alexandrescu 11 
saluta tntr-o „Odă" foarte 
simplă. însă de căldura u- 
nei afecțiuni concentrate. 
Cuza devenea simbolul a- 
celei unități atît de înde
lung dorite, prima etapă 
dintr-o serie de desfășu
rări ce aveau să readucă 
bătrînul nostru popor tntr-o 
tinerețe de nou destin isto
ric. Independența. Unirea 
din 1918, apoi August 1944 
care a marcat intrarea 
României pe făgașul unei 
noi orlndulrl. perioada ma
rilor transformări din anii 
construcției socialiste șl a 
afirmării tării pe plan 
International. toate au 
pornit din acel moment 
de convergentă unică din 
Istoria noastră de pînă 
atunci, urmlndu-se într-o 
succesiune firească de cu
ceriri ale unui popor vred
nic să stea, prin valorile 
sale, în concertul înfrățit al 
popoarelor lumii.

în localitățile unde au căzut ninsori abundente

Sute de mii de cetățeni
9

au lucrat intens la deszăpezire
Răspunzînd chemării comandamentului mu

nicipal de deszăpezire din Capitală, a co
mandamentelor locale din zonele tn care a 

nins abundent, duminică sute de mii de cetățeni, 
oameni ai muncii din întreprinderi si instituții, 
elevi, studenți. formații ale armatei au lucrat 
Intens la curățirea și transportul zăpezii din 
zonele industriale, de pe arterele de circula
ție. pentru degajarea gurilor de canalizare. Ca 
urmare. începînd de ieri, circulația s-a nor

malizat pe toate drumurile naționale, pe ma
joritatea șoselelor județene și comunale, asigu- 
rîndu-se condiții corespunzătoare pentru desfă
șurarea activității productive din întreprinderi, 
din sectoarele zootehnice și legumicole, pentru 
aprovizionarea populației și transportul oame
nilor la locurile de muncă. Se lucrează încă cu 
importante forte mecanice și umane la dega
jarea zăpezii din unele triaje de cale ferată, de pe 
căile de acces din zona depozitelor de materii

prime și combustibili, a depozitelor care asigură 
mărfuri magazinelor, de pe străzile laterale, din 
localități.

Deși intensitatea ninsorilor a slăbit (ieri a 
nins temporar doar tn cîteva regiuni din țară), 
este necesar ca, in continuare, comandamentele 
locale să ta măsurile necesare pentru buna des
fășurare a circulației și a activității economica 
in toate sectoarele de activitate.

PRIN CARTIERELE CAPITALEI
Duminică dimineața, marile car

tiere și ansambluri de locuințe ale 
Capitalei au cunoscut animația spe
cifică unei autentice zile de muncă. 
Zeci de mii de bucureșteni, tineri 
și vîrstnici, răspunzînd chemării 
comandamentului municipal de des
zăpezire au acționat ca adevăratl 
gospodari, muncind ore tn șir la 
curățirea zăpezii de pe trotuare, 
alei și străzi, la degajarea gurilor 
de canalizare. Bulevardele Armata 
Poporului, Bucureștii Noi. Calea 
Rahovei, Șos. Pantelimon, Șos. Co- 
lentina, Șos. Olteniței, principalele 
căi de acces tn cartierele Titan, 
Drumul Taberei, Berceni șl Paju
ra erau Încă de. dimineață adevă
rate culoare vil de oameni, care 
strîngeau zăpada spre a fl încăr
cată și transportată la rampele de

evacuare. O activitate deosebit de 
Intensă au desfășurat și cei peste 
25 000 de studenti. constituiti în for
mații de lucru complexe, care au 
reușit să asigure deblocarea căilor 
de acces spre institutele de invă- 
tămint superior, precum și a unor 
artere principale ale orașului. în 
numeroase puncte fierbinți de pe 
„frontul zăpezii" activitatea a conti
nuat pînă seara tîrziu, la această 
acțiune participlnd tn total peste 
350 000 de bucureșteni. Totodată, la 
operațiile de curățire a zăpezii, de 
deblocare și lărgire a principalelor 
căi de comunicație ale orașului au 
fost folosite duminică peste ’ 1 300 
mașini șl utilaje mecanizate. Ca re
zultat al acestor ample concentrări 
de forte, în momentul de tată In

numeroase zone ale orașului s-au 
creat condițiile necesare desfășură
rii optime a aprovizionării și a 
transportului In comun. De aseme
nea. In zeci de Întreprinderi, nu
meroase formații de muncitori au 
continuat să lucreze la degajarea 
rampelor și liniilor ferate indus
triale. grăbind descărcarea șl rein
trarea In circuit a unui mare nu
măr de vagoane. Acțiunea de Înlă
turare a consecințelor ninsorii 
insă nu s-a Încheiat în cartiere, 
de-a lungul arterelor de penetrație 
In oraș se impune, In continuare, 
intervenția energică a cetățenilor.

în pagina a lll-a:

Dat fiind faptul că în multe zona 
ale orașului și pe numeroase arte
re se circulă încă anevoios, este ne
cesar să sa acționeze la degajarea 
zăpezii din stațiile mijloacelor de 
transport în comun, din intersecții 
și de pe locurile de trecere a pieto
nilor. pentru eliberarea gurilor de 
canalizare și a rigolelor, a streșini
lor și acoperișurilor. De asemenea, 
se cere ca posesorii de autoturisme 
să parcheze mașinile pe trotuare, 
in locuri unde nu stînjenesc in
tervenția utilajelor dirijate în ac
țiunea de deblocare a căilor ru
tiere. (Dumitru Tircob).

Relatări din țară

Permanenta inițiativelor muncitorești
Initiative, idei noi. acțiuni practice, 

prin care munca minerului să devină 
mai spornică, se nasc zilnic In Valea 
Jiului. Este o amplă mișcare pe care 
vom încerca aici să o surprindem 
prin cîteva momente ale ultimelor 
luni.

Zilnic se adună vești de o mare 
densitate, într-o veritabilă cronică 
„de suflet" a Văii Jiului. Reflectînd 
și el noul ritm de viată și muncă, 
ziarul minerilor de aici, „Steagul 
roșu", se tace ecoul unor înalte 
trăiri.

In 14 noiembrie 1978, la Petrila 
s-au întrunit șefi de brigadă și mi
neri din minele de pe teritoriul ora
șului (Petrila, Lonea). Tema consfă
tuirii lor : initiative muncitorești, 
valoaraa lor practică, modalități de 
extindere. Una dintre aceste initia
tive, pornită chiar din Petrila — 
„Brigada înaltei productivități", ini
tiator : șeful de brigadă Eugen Voicu 
— a fost preluată de 119 brigăzi din 
Întreaga Vale a Jiului. O extindere 
considerabilă au căpătat și alte două 
initiative : „Brigada de producție și 
educație" și „Dirigenția muncitoreas

că". Concluzia consfătuirii a fost că, 
in toate cazurile, aplicarea rigorilor 
impuse de aceste inițiative a dus la 
creșterea avîntului întrecerii, la întă
rirea disciplinei, la crearea unui cli
mat de muncă sirguincioasă și spor
nică In brigăzile de mineri. Drept 
argumente au fost invocate sporurile 
de producție obținute.

O acțiune mai amplă s-a lnitlat la 
mina Aninoasa, unde complexele 
mecanizate de tăiere șl susținere 
și-au făcut apariția ceva mai tîr
ziu.

22 septembrie 1978. Pentru o con
sultație „pe viu" privind demonta
rea și evacuarea din abataj a com
plexului (operație dificilă care se 
cere mult scurtată), a fost invitat la 
Aninoasa minerul Iile Filiche, de Ia 
mina Paroșeni. recunoscut pentru 
experiența și succesele sale în acest 
domeniu. La ieșirea din mină. Fi
liche s-a adresat ortacilor de la Ani
noasa cu următoarele cuvinte : „In 
primul rind, trebuie organizare ri
guroasă, flecare am să știe precis ce 
are de făcut. Iar asta depinde mult 
de șeful de brigadă. Am văzut

abatajul, am văzut oamenii, am vă
zut dotarea. Toate sînt bune. Cu 
toate astea, impresia pe care am 
avut-o cînd am intrat in abataj a 
fost că sînt prea mplți oameni și că 
unii nu prea știu ce au de făcut. Mai 
era și neorinduială în gura abataju
lui... La noi nu se tntîmplă așa ceva 
(și a explicat în amănunt experiența 
brigăzii sale, comparînd-o mereu cu 
ce văzuse la gazdele sale — n.n.). 
Am văzut și complexul nou introdus 
— a continuat el. Un lucru nu Înțe
leg. De ce nu au fost folosiți la mon
tarea lui și oamenii care urmează 
să-1 exploateze ? Ca să-1 Înțeleagă, 
să-l cunoască 1“

Gazdele nu s-au supărat pentru 
observațiile invitatului lor. Dimpo
trivă. Au ascultat cu atenție, și-au 
notat, au meditat.

Și a doua zi acțiunea a continuat. 
Deci, pe 23 septembrie, un nou in
vitat ; tehnicianul Carol Simonis, 
șeful formației „service" de la între
prinderea de reparații și întreținere 
a utilajului minier Petroșani. El le-a 
vorbit minerilor de la Aninoasa des
pre condițiile ce se cer create pen

tru ca formația „service" să-și poată 
face bine datoria la montarea, de
montarea și evacuarea unui complex 
mecanizat.

Un alt Invitat. In a treia zi. Ia 
24 septembrie : Inginerul Aurelian 
Grosu, de la Lupenl (el a introdus 
și exploatat la Lupeni primul com
plex mecanizat din Valea Jiului). 
După ce a vizitat „fata locului", in
ginerul a declarat : „Am văzut o 
cameră de montaj care ar satisface 
și cele mai exigente pretenții (iși 
spuseseră de acum cuvîntul sugestiile 
invitatilor din zilele precedente — 
n.n.). Galeriile sint corespunzătoare. 
Cit despre complex, montarea plnă 
la faza la care am asistat s-a făcut 
fără cusur. Doar tn oe privește fina
lizarea tehnologiei de lucru tn aba
taj eu aș fi optat pentru altă soluție. 
Consider — mă rog. asta este păre
rea mea — că era mai ușor si mai 
eficient ca transportorul complexului

Mihal CARANFIL, Corneliu 
CÂRLAN, Sabin CERBU

(Continuare in ;ag. a IlI-a)

Duminlcd, tn cartierul bucureștean Balta Alba: la Intersecția bulevardului Ion Șulea cu strada Dristor, ce
tățenii lârgesc partea carosabila pentru a înlesni circulația mijloacelor de transport tn comun

Foto: S. Cristian
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I DIVERS I I 1
| Atenție, | 
I șoferi! j

Conduoătorul auto Ion loja, •

Idin comuna Chimogi-Ilfov, con- I 
ducea o autodubă proprieta- I 
tea unei instituții din Oltenița.

IN-a ținut seama că e drum atu- | 
necos și acoperit cu zăpadă. Pe | 
drumul Gruiu — Herești, din 
cauza vitezei excesive, a pierdut .

I controlul volanului și a intrat | 
frontal intr-o autobasculantă I 
eare circula regulamentar In

Isens opus. Rezultatul t un mort I 
și două autovehicule avariate. I 

Viteza excesivă e sursă de ac
cidente. Șoferi, conduceți rnași- .

I na cu maximă atenție pe șose-
I lele înzăpezite sau cu polei l •

Ancheta noastrâ în județul Botoșani

Cu prioritate în sectorul zootehnic: 
buna furajare și îngrijirea animalelor

faptului că. in ultimele zile, 
teritoriul județului Boto- 
căzut ninsori abundente, 
inzăpezirea temporară a

I Arhivistică
I 
I
I
I
I
I 
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Filiala din Sălaj a Arhivelor 
Statului și-a îmbogățit patrimo
niul arhivistlc ou piese dintre cele 
mai valoroase. Donator, profe
sorul emerit beontin Ghergariu, 
vechi animator al vieții spiritua
le de pe meleagurile Sălajului, 
astăzi pensionar in Cluj-Napoca. 
Printre documentele oferite a- 
cum arhivelor se numără sigi
liile Casinel Române de legătură 
și cel al Despărțământului Zalău 
al Astrei.

Invitație»

la concert
încăperea pentru expoziții de 

pe strada Horea din Tg. Mureș 
a devenit de cit ev a zile o veri
tabilă „sală de ooncerte". Aici 
sini reunite poete 400 de specii 
și varietăți de păsări originare 
din Australia, Africa, America 
de Sud, Asia. Se remarcă nenu
mărate rarități aduse la concurs 
din toate județele țării : cinteze 
gulerate, zebre — tip Amandin, 
călugărițe medaliate cu aur la 
expoziții naționale, pescăruși ja
ponezi, papagali păruși, rozella 
și nimfa gri, eanari de diferite 
culori și nuanțe ete. In numai 
ctteva ztte, expoziția a și fost 
vizitată de peste 10 000 cetățeni. 
Cu acest prilej, cole stivui secției 
de păsări dntătoare, exotice și 
de decor a editat pentru tine
rii amatori un indrumar practic 
pentru întreținerea păsărilor.

O făcuși, 
Vîjaica

Prin satele și comunele din 
zona de munte a Mehedințiulul 
se dusese vestea despre un anu
me Dumitru Vijaica. „E un băiat 
eare știe de minune să te scoată 
din orice incuredturd" — ziceau 
despre el naivii. Ce minuni făcea 
dumnealui ? Fiind aehizttor, in 
ioc să preia cantitățile de lină 
contractate, B. V. solicita cetă
țenilor echivalentul în bani. 
Bineînțeles, elibera și chitanțe, 
dar false. Fină acum el a rupt 
din propriul carnețel 50 de ase
menea „adeverințe", păcălind 
tot atîția cetățeni. Tot eu scripte 
măsluite a „acoperit" 500 piei de 
ovine. De la ferma agricolă de 
stat din Clmpu Mare, D. V. a 
preluat 364 kg lină, marfă care 
n-a ajuns niei pină astăzi la 
depozit. Cum a făcvt-e prea de 
oaie, aeum lui Vijaica U cam 
vijîie capul.
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Datorită 
pe întreg 
șani au 
provocând 
numeroase căi rutiere și de acces în 
sectoarele zootehnice, au fost luate 
măsuri energice pentru a se asigura 
o bună îngrijire și hrănire a anima
lelor. Trebuie arătat că există toate 
condițiile ca producția zootehnică să 
se realizeze zilnic. Pentru sezonul 
rece, baza furajeră este corespunză
toare, atit cantitativ, cit șl calitativ. 
Astfel, celor 560 tone de furaje în- 
sllozate li se adaugă 50 000 tone de 
fin, peste 200 000 tone coceni, precum 
și întreaga cantitate de borhot re
zultată din prelucrarea sfeclei la Fa
brica de zahăr din Bucecea. Pentru 
fermele si complexele de porci si Pă
sări s-au livrat fabricilor de nutre
țuri combinate din județ peste 30 000 
tone de porumb și circa 14 000 tone 
de orz. Ce măsuri s-au Întreprins 
pentru Îngrijirea animalelor, in con
dițiile acestei ierni cu zăpezi abun
dente ?

Subliniem mal tatii faptul câ. in 
urma recentelor indicații ale condu
cerii partidului, toți membrii secre
tariatului. ca și cei af biroului comi
tetului județean de partid ce sint re
partizați pe consilii intercooperatiste 
efectuează zilnic, dis de dimineață, 
controale in fermele sau complexele 
zootehnice de care răspund. Se ur
măresc îndeaproape modul în care 
se respectă programul de lucru, con
dițiile de zooigienă și microclimatul 
din adăposturi, activitatea de furajare 
etc. Acolo unde se intîlnesc abateri — 
șl se mai intîlnesc încă — se adoptă 
măsuri operative. De asemenea, 
menționăm că toți medicii din cir
cumscripțiile veterinare de la comu
ne iși desfășoară acum activitatea in 
fermele zootehnice ale cooperative
lor, sub îndrumarea nemijlocită a 
consiliilor de conducere ale acestora.

în ferma zootehnică a cooperativei 
agricole din Virfu Ctmpului. de e- 
xemplu, s-au depus eforturi stărui
toare pentru asigurarea furajelor 
pe Întreaga durată a căderii zăpezU

și menținerii viscolului. Pentru des
chiderea căilor de acces spre baza 
furajeră, a fost adus un tractor echi
pat cu lamă. Cei doi mecanizatori 
de la S.M.A. Cîndești au lucrat, cu 
schimbul, aproape continuu. De ase
menea, în timpul cind nu aveau pro
gram de lucru in grajduri, toți cei 18 
îngrijitori, ca și numeroși alti coo
peratori au deszăpezit intrările in a- 
dăposturi. au evacuat zăpada din 
incinta fermei. Medicul veterinar 
Dumitru Hințescu. mutat de clteva 
zile în fermă, controlează in perma
nență starea sănătății animalelor, 
temperatura din adăposturi, cali
tatea hranei și a apei. După cum 
ne-â spus tovarășul Ion Moro- 
șanu. președintele cooperativei agri
cole. prin măsurile luate nu s-a În
registrat nici un caz de mortalitate 
de la începutul anului și pină in pre
zent, producția de lapte, respectiv 
sporurile In greutate ale tineretului 
taurin sitsuîndu-se peste nivelurile 
prevăzute.

Aceleași preocupări, aceeași răs
pundere față de bunul mers al acti
vității în zootehnie aveam să le con
statăm în numeroase alte ferme si 
complexe ale asociațiilor intercoope
ratiste din județ. Bunăoară, la 
complexul de exploatare a vaci
lor cu lapte din Huțanl, aparți- 
nînd asociației economice Intercoo
peratiste Bucecea, directorul aces
tuia, inginerul Laurențiu Perju, nu a 
părăsit unitatea timp de 3 zile cit a 
durat viscolul. în comunele Trușești, 
Ungureni, Frumușica, Dîngeni ș.a. 
activitatea de prevenire și combatere 
a efectelor inzăpezlrii In fermele și 
complexele zootehnice a fost condu
să direct de primari ori de vicepre
ședinții birourilor executive ale con
siliilor populare locale.

în alte comune nu se manifestă 
insă suficientă răspundere pentru a- 
sigurarea bunei desfășurări a activi
tății in zootehnie. La Avrămenl, Hli- 
piceni, Rădăuți-Prut, ca și in orașul 
Săveni, șefii de ferme, președinții 
cooperativelor agricole și comitete
le comunala da partid nu in-

tervin operativ pentru înlătura
rea neajunsurilor. De aceea, pro
ducțiile obținute nu sint corespun
zătoare. Tovarășul ing. Nicolae Ma
tei. director adjunct al direcției agri
cole județene, ne-a relatat că. cerce- 
tîndu-se cu atenție prognoza vremii 
pentru perioada următoare și consta- 
tindu-se că va continua să ningă, au 
fost luate noi măsuri pentru buna 
desfășurare a activității în sectorul 
zootehnic. Echipe de specialiști și ac
tiviști de partid și de stat, desemnate

Ia nivelul județului, au trecut la re- 
verificarea tuturor fermelor și com
plexelor zootehnice privind modul 
cum sint gospodărite furajele, cum 
se respectă Întregul program de lu
cru aprobat, intervenindu-se prompt 
acolo unde este cazul. Trebuie să se 
facă totul pentru buna îngrijire a a- 
nimalelor, astfel incit să se asigure 
creșterea efectivelor, realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan in zoo
tehnie.

Repararea mașinilor este în toi
De la Început trebuie consemnat 

faptul că in stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii din județul Bo
toșani, repararea mașinilor și utila
jelor agricole este avansată. în toate 
secțiile de mecanizare au fost în
cheiate lucrările de reparații la gra
pele cu discuri, cultivatoare, semă- 
nătorlle pentru prăsitoare. Ia mași
nile fitosanitare și mașinile de fer
tilizat. Tractoarele au fost reparate 
in proporție de peste 70 la sută. Ce a 
stat la baza acestor rezultate ? în pri
mul rlnd, reparațiile se fac in ate
liere specializate. Mal precis — În
treaga activitate de reparații a fost 
Împărțită pe diferite compartimente 
și specialități. In 11 stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii din județ, 
fiecăreia dintre acestea repartlzîn- 
du-i-se sculele necesare.

O atenție sporită s-a acordat, 
față de anii anteriori, calității lu
crărilor. După cum ne-a infor
mat tovarășul ing. Calus Achimescu, 
directorul S.M.A. Dingenl, atelierul 
stațiunii a fost dotat cu mal multe a- 
parate de verificat calitatea lucrări
lor de reparație a semănătorilor. La 
S.M.A. Dragalina, fiecare secție de 
mecanizare a fost înzestrată, prin 
autoutilare, eu un sistem de dispozi
tive care creează posibilitatea ridică
rii utilajelor de mică complexitate 
la Înălțimea solicitată de lucrători. 
Montat pe două șine, acest dis
pozitiv permite executarea repara
țiilor tn flux. Cu rezultate bune 
s-a soldat și acțiunea de utilizare a 
unor ansamble, subansamble si piese 
de Ia tractoarele casate. Astfel, din 
cele 200 de tractoare easate anul

trecut, toate motoarele și mecanis
mele de transmisie au fost reparti
zate celor două centre specializate 
(stațiunile din Bucecea șt Săveni) 
pentru demontarea și recondiționarea 
unor piese. Mai bine de 50 la sută 
din reperele motoarelor și mecanis
melor de transmisie rezultate de la 
tractoarele casate au putut fi rein- 
cluse in stocul de piese de schimb, 
Iar altele urmează să fie recondițio
nate.

Din sondajele efectuate a rezultat 
că între stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii din județ există di
ferențe apreciabile in ce privește re
zultatele obținute la lucrările de re
parații. Dacă stațiunile Coțușca. Tru
șești. Dîngeni și altele aproape că au 
încheiat toate lucrările de reparații, 
urmînd a trece la efectuarea recep
țiilor, la Sulița și Ripiceni există 
restanțe. Tovarășul inginer Gheor
ghe Popa, directorul trustului S.M.A., 
ne-a spus că se va acorda o aten
ție mai mare încheierii in Întregime 
a lucrărilor de reparații și se va tre
ce la efectuarea unor recepții cit se 
poate de exigente, astfel incit la pri
măvară să se poată lucra în cîmn cu 
toate forțele. De asemenea, măsurile 
stabilite în ultimul timp de condu
cerea partidului privind acordarea 
unei răspunderi integrale mecaniza
torilor pentru realizarea tuturor lu
crărilor in cooperativele agricole vor 
constitui un serios imbold pentru 
realizarea de producții mari la toate 
culturile. In toate sectoarele.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scintell*

Cuvîntul cititorilor
CUVINTUL

OAMENILOR MUNCII

Hărnicia locuitorilor comunei
loan 

Bra tea, 
noastră, __ __  .
nente. pășește susținut pe calea mo
dernizării și urbanizării. în anul tre
cut. de pildă, s-au dat in folosință 
un bloc de locuințe cu două niveluri 
și spații comerciale la parter, un dis
pensar uman, s-a Înălțat construc
ția unui magazin pentru desfacerea 
textilelor ; s-a extins cu trei kilo
metri rețeaua de apă potabilă etc. 
în fiecare sat există cămine cultu
rale noi. grădinițe și școli, in care 
Învață peste 1 300 elevi. Anul aces
ta. in centrul civic al 
va construi un alt bloc 
in care va funcționa o 
lefonlcă semiautomată, 
și un magazin modem 
ției de consum. Rețeaua de apă po
tabilă se va extinde cu tncă 3,5 km 
conductă, vor fi continuate lucrările 
de asfaltare, iar celor zece secții de

Groze, profesor, comuna 
județul Bihor : Comuna 
cu cele șase sate compo-

prestări servicii li se vor adăuga 
Încă două : pentru reparații radio- 
TV și fierărie.

Promotorii schimbărilor ce au 
loc în comuna noastră sint cei peste 
7 500 locuitori. In ale căror case — 
dintre care cele mai multe sint con
struite in ultimii zece ani — tele
vizorul. aparatul de radio, mobila 
modernă, cartea de citit adunată pe 
raft, ba 
de mult 
riale de 
tui colt

PROPUNERILE CETĂȚENILOR

comunei se 
de locuințe, 
centrală te- 
o farmacie 
al coopera-

chiar și telefonul au intrat 
în circuitul bunurilor mate- 
care dispun oamenii aces- 
bihorean de țară. Hărnicia 

Si dăruirea locuitorilor 
noastre se confirmă și pe 
faza locală a Festivalului 
„Cîntarea României" au participat 
sute de artiști amatori, cuprinși 
in cele mal diverse formații : cor, 
dansuri populare, montaj literar- 
muzical, grup vocal, brigadă artis
tică. taraf, soliști vocali șl instru
mentali.

comunei 
scenă. La 

național

O sugestie pentru edilii Capitalei
Vasile Ifrimescu. București : Se 

cunoaște că pe șoseaua Colentina 
din Capitală se desfășoară un in
tens trafic de circulație. De aceea, 
pietonii trebuie să dea dovadă de 
multă atenție și să traverseze stra
da numai prin locurile marcate. 
Aceeași atenție trebuie să manifes
te și conducătorii auto, care au da
toria să respecte cu strictețe regu
lile și semnele de circulație.

La intersecția străzii Teiul Doam
nei cu șoseaua Colentina nu există 
insă nici un marcaj pentru trecerea 
pietonilor șl nici semafor. Din a-

ceastă cauză, conducătorii auto nu 
acordă prioritate, iar pietonii sint 
nevoiți să traverseze pe unde pot. 
strecurîndu-se printre mașini și, 
nu de puține ori. expunîndu-se ac
cidentărilor. în vederea evitării 
unor astfel de neajunsuri, sugerăm 
edililor municipiului să ia măsuri 
pentru introducerea la această in
tersecție a marcajelor de trecere a 
pietonilor și a semafoarelor. S-ar 
asigura astfel condiții corespunză
toare de desfășurare a circulației in 
această zonă, prevenindu-se acci
dentele.

Gospodari, dar nu prea

| 30 de fetițe | 
| fără cercei j

— O, ce fetiță drăgălașă și ce _ 
cercei frumoși I Hai să te joci I 
puțin cu tanti. *

|5i „tanti" o dezmierda, o lua , 
în brațe, ii mtngiia cerceii, și cu | 
o iuțeală de mină eare-i trăda • 

I „profesia" „ascundea" fetiței .
cerceii. Și tot jucindu-se „tanti I 
Cristina Niouleecu" prin parcuri 1 

Icu fetițele nesupravegheate, a ■> 
ajuns să agonisească vreo 30 de | 
perechi de oereei. A mai umblat

Iea și pe la Turda, prin Cluj- g 
Napoca, pe la Baia Mare. Acum, | 
prinsă în județul Cluj, nu va

I mai eutreera multă vreme parcu- I 
I rile., I

| Omenie
ICu toată intervenția utilajelor 

de deszăpezire, viscolul puternic 
tntrerupsese eirculația pe o mare 

porțiune a drumului dintre co- 
Imuna Vorona și municipiul Bo

toșani. O soluție îned trebuia 
găsită. Cu atit mai mult, eu cit

Io femeie era in pragul unei 
nașteri ditfloile, pentru care dis
pensarul comunal nu era pregă- 

Itit. De toate acestea a aflat ime
diat și primarul comunei, Con- 

Istantin Buzilă. „Mergem la Bo
toșani cu sania primăriei. Acum, 
imediat I" — a hotărit el. în 
două-trei minute, sania a pornii 

Ila drum. Drumul a fost, desigur, 
greu, foarte greu, dar mare ie-a 

Ifost bucuria sătenilor și a pri
marului cind au aflat că femeia 
a născut un băiat dolofan de...

14 kilograme.
— Ap&i, să-t trăiască și la mal 

mulți I — a urat el mulțumit,

Rubrlcâ redactatd de
1 Gh. GRAURE

Icu sprijinul corespondenților 
„Soîntelf"
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Avînd în perimetrul său cel mal 
mare vad comercial (zona Lip
scani), marile magazine univer
sale („Unirea", „Cocor", „Victo
ria", „București") și cel mal populat 
cartier al orașului (Balta Albă), sec
torul 4 ocupă — ca pondere — pri
mul Ioc în comerțul bucureștean : 
aici se desface mai bine de o treima 
din fondul de marfă al Capitalei.

— Preocupați să asigurăm aprovi
zionarea corespunzătoare a populați
ei — ne spunea Dumitra Tllici, se
cretara comitetului de partid co
merț din sectorul 4 — ne-am gîndit 
să găsim o formă cit mai concretă și 
eficientă de colaborare cu cetățenii, 
pentru a colecta și valorifica propu
nerile acestora. Astfel s-a născut 
ideea organizării de tntîlnirî perio
dice intre cumpărători, lucrătorii din 
comerț și din unitățile ce produc bu
nuri de consum. 
La aceste întîlniri 
aducem în discu
ție, în afara opi
niilor exprimate 
direct de cumpă
rătorii aflat! în 
sală, propunerile 
și sugestiile for
mulate de echi
pele de control al 
oamenilor muncii, 
cele făcute de ce
tățeni in condici
le de sesizări din 
unități, sau cu o- 
cazia întîlnirilor . _______
deputati, a tntilnirllor cetățenești or
ganizate pe zone ale cartierelor.

...Sîntem' prezenți la o asemenea in- 
tilnire. Mai întîi s-a pus în dezba
tere problema rețelei comerciale, 
faptul că numărul unităților de 
desfacere din cartierul Balta Albă 
este încă insuficient.

— într-adevăr — a recunoscut Ni- 
eaiache Vasiliu, reprezentantul Di
recției generale comerciale a Capita
lei — numărul și suprafața unită
ților comerciale din sectorul 4 nu 
au ținut pasul cu creșterea popu
lației. Pornind tocmai de la sugesti
ile repetate ale cumpărătorilor, 
s-a prevăzut să se dea in folosin
ță aid. ta 1979. noi magazine, cu 
o suprafață totală de aproximativ 
12 000 mp. Va fi cel mai mare ritm 
de dezvoltare a rețelei de desfacere 
din toată Capitala.

— Deși statem in plină iarnă — 
a spus ta cadrul întîlnirii unul 
din responsabilii echipelor de con
trol al oamenilor muncii, Radu Mi
hai — unele magazine nu oferă cum
părătorilor eantități suficiente de 
mărfuri specifice acestui anotimp. 
Apoi, • serie de noutăți pe care 
le-am admirat cu toții la Tirgul 
de mostre din vară nu au ajuns nici 
acum tn rețeaua comercială. Aș 
dori să aflu părerea întreprinderi
lor producătoare, și mal ales să aflu 
ce au de 
mărfurile 
rafturi.

Pe loc, 
eel direct vizați.

0 acțiune eficienta a primă
riei sectorului 4 din Capi* 
talâ: întîlnirile periodice 
dintre Cumpărători, lucră* 
torii din comerț și din uni* 
tățile producătoare de bu* 

huri de consum

dintre alegători șt

gind să facă pentru ca 
respective să ajungă tn

stat Invitați să răspundă

teatre
* Teatrul Național BucureșU (sala 
mică): Comedie de modă veche 
— 19,30; (sala Atelier): Trei pe o 
bancă — 19.

Filarmonica „George Enescu" 
Ateneul Român): Concert almfo- 

nlc pentru studențl. Pagini din 
istoria muzicii. Clasicismul. Diri
jor: Grtgore iosub. Solistă: Delta 
Bugarin — 20,30.

S Teatrul „Lucia Sttirdza Bu- 
ndra- (sala Schitu Măgureanu):

Rozalia Speteann, directoarea În
treprinderii „Miraj" ț „Și noi sin-
tem nemulțumiți de modul cum
ajung — de fapt cum nu ajung 
in magazine noutățile. Ne lovim 
desea de lipsa de receptivitate 
merceologilor din comerț, care, 
teamă să nu rămînă cu marfa 
stoc, nu contractează produsele noi. 
Ce-am hotărit 1 Cu sprijinul pri
măriei sectorului 4 am luat legătura 
cu responsabilii unor magazine, li- 
vrîndu-le direct produsele. Și ele 
se vînd foarte bine, infirmînd teme
rile unor merceologi. Pentru a pre
zenta o gamă și mai largă de nou
tăți, vom extinde numărul unități
lor cu oare colaborăm direct, des- 
chizînd totodată mal multe magazine 
proprii de desfacere".

Irina Chiriță, directoarea comer
cială a Întreprin
derii „Crinul" : 
„Invităm chiar de 
mîine reprezen
tanții comerțului 
la expoziția pro
duselor noastre Si 
ne angajăm câ 
mărfurile de se
zon disponibile să 
le livrăm ime
diat magazine
lor".

Gheorghe Du- 
tesen, directorul 
comercial al în

treprinderii de articole de sticlărie 
București: „Noi am realizat un ase
menea contact cu reprezentanții co
merțului. in vederea 
ofertei de produse, și in citeva zile 
vom completa fondul de marfă din 
comerț".

Dumitru Iosif, directorul întreprin
derii comerciale cu ridicata textile- 
lncălțăminte București : „Venind in 
întîmpinarea observației făcute aici, 
vom intensifica controalele comune 
— ale merceologilor noștri și ai în
treprinderilor de desfacere — pen
tru a constata unde lipsesc mărfu
rile disponibile in depozite, 
să le expediem operativ in 
zine".

în cadrul întîlnirii s-au 
și alte observații, privind

5," '

Excursii la sfîrșit de săptâmînă
După cum ne infor

mează întreprinderea 
de turism, jiotelurl și 
restaurante București, 
in fiecare săptâmînă 
se organizează excursii 
pe rutele București — 
Complexul Simbăta și 
București — Cabana 
Valea Simbăta. Pleca
rea in fiecare sîmbătă 
la ora 8 de pe platoul 
din fața hotelului In
tercontinental. Se par-

curge traseul Bucu
rești — Ploiești — Vă
lenii de Munte — 
Cheia — Brașov — Cod- 
lea — Sinea Veche — 
Recea — Complex Sîm- 
băta. Turiștii care au 
optat pentru cabana 
Valea Simbăta Iși con
tinuă drumul pe jos 
spre cabană iar cei
lalți sint găzduiți la 
complex. A doua zi,

după scurte excursii in 
Împrejurimi sau prac
ticarea sporturilor de 
iarnă se pleacă spre 
București. Sosirea in 
jurul orei 21. înscrie
rile se primesc la 
Halele de turism 
str. Mendeleev tir. 
bd. Republicii nr.
bd. 1848 nr. 4. bd. N. 
Băleescu nr. 35 și Cal. 
Grivițel nr. 140. ,

ti- 
din
14,
68,

suplimentării

incit 
maga-

făcut 
__  _____,_________ econo

misirea timpului cumpărătorilor în 
magazine, creșterea cantității de 
produse livrate sub formă pre- 
ambalată, aprovizionarea unităților 
de desfacere cu produse lactate 
proaspete etc. în legătură cu toate 
problemele puse in discuție, cei 
prezenți au stabilit pe loc — acolo 
unde a fost posibil — măsurile de 
remediere, celelalte observații fiind 
reținute pentru o analiză ulteri
oară. S-a dovedit și de această 
dată utilitatea inițiativei primăriei 
sectorului 4 din Capitală de a or
ganiza asemenea tatllniri perio
dice, inițiativă pe care sugerăm 
forurilor de resort să o aplice și tn 
celelalte localități din țară.

Mihai IONESCU

Mietl burghezi — 1»; (sala Gră
dina icoanei): Anecdote provin
ciale — 19,30.
p Opera Română: Travlața — 19.
• Teatrul de operetă: voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Mic: Să îmbrăcăm pe 
cei gol — 19,30.
• Teatrul de comedie: Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Ma- 
gheru): Mița tn sac — 19.30; (sala 
Studio): conversația... — 19.
• Teatrul satirio-muztea! „C. 
Tănase" (sala savoy): Revista in 
luna de miere — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu": Po
veste de Iubire — 19,30.
p Ansamblul artistic „Rapsodia

(Urmare din pag. I)
al partl-dată de secretarul general 

dului proiectanților și cercetătorilor : 
in momentul in care un produs este 
introdus în fabricație trebuie să 
existe deja pe planșetă sau in aten
ție un produs nou ; numai dacă vom 
proceda astfel, vom putea fi compe
titivi pe plan internațional.
• Scurtarea duratei ciclului cerce- 

tare-producție la noile mașini, uti
laje și tehnologii a devenit o 
chestiune vitală pentru obținerea 
avantajelor economice pe care le 
atrage introducerea progresului teh
nic. Deoarece factorul timp determi
nă, acum. în bună măsură însăși efi
cienta acțiunii de înnoire si moderni
zare. trebuie acționat pentru realiza
rea in cel mai scurt timp a tuturor 
fazelor ciclului cercetare-producție. 
Cercetătorul, proiectantul nu trebuie 
să considere rezolvată o temă decit 
atunci cind ideile lor au prins viață, 
s-au materializat intr-un produs nou, 
cu adevărat competitiv, intr-o teh
nologie nouă, perfecționată.
• Uriașa capacitate de creație a 

oamenilor muncii, demonstrată prin 
realizările remarcabile din diferite 
domenii de activitate, trebuie valori
ficată superior prin antrenarea la 
rezolvarea problemelor tehnice si 
științifice nu numai ■ personalului 
din unitățile de concepție, a specia
liștilor, ci a întregului personal mun-

citor. Experiența pozitivă clștlgată 
in cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României" trebuie continuată 
și Îmbogățită pe un plan superior, 
astfel incit obiectivele cercetării ști
ințifice să fie îndeplinite cu succes. 
Practica a dovedit că in aplicarea 
soluțiilor moderne, în însăși reali
zarea produselor noi concepute de 
cercetători șl prolectanțl, pot fi aduse 
perfecționări pe baza propunerilor $1

Română*: Dup» datina străbun»
— 19,30.
• Teatru! „Ion creangă": Cine 
se teme de crocodil (premieră) — 
10; 17.
• Teatru! „Țăndărică* t neana
Stnzlana — 17.
• Circul București: Bravo circuit
- 19,30.

cinema
• Drumuri tn cumpănă: SCALA
- 15,30; 17,45; M, GRIVIȚA - 
15.15; 11,45; 20.

Gheorghe Tăutan, profesor. Arad: 
în satul Laz, ce aparține de comu
na Dezna, pe vreme ploioasă este 
aproape imposibil de circulat dip 
cauza noroiului, pe. care nici chiar 
zăpada nu l-a putut acoperi in În
tregime. în comună există posibili
tăți suficiente pentru repararea si 
pietruirea drumurilor. Lipsește insă 
inițiativa tn valorificarea acestora, 
în urmă cu trei luni, primăria a 
primit un excavator care ar putea 
fi foarte bine folosit la scoaterea si 
încărcarea pietrișului. Dar, de-atlta 
vreme, excavatorul stă nefolosit,

alături de tractorul consiliului 
popular, deoarece nu are cine să-l 
mînuiască. Oricare dintre mecani
zatorii de la S.M.A. Dezna putea fi 
instruit să lucreze cu acest excava
tor mic.

Dacă 
dovadă 
zatoric 
pină la
tea aduce pietrișul necesar pentru 
Întreținerea drumurilor comunale. 
Locuitorii satului sint gata să con
tribuie din plin Ia asemenea ac
țiuni.

la consiliul popular s-ar da 
de mal mult spirit organi
st mai multă preocupare, 
venirea primăverii s-ar pu-

Pe scurt, din scrisori
* Fană de™ aprovizionare. Me

canizatorii de la secția S.M.A. ■— 
Coteana, județul Olt, tntlmplnă 
greutăți la repararea tractoarelor 
din cauză că la Baza de aprovizio
nare tehnică a mașinilor agricole 
nr. 28 Slatina nu se găsește axul 
secundar pentru cutia de viteze la 
tractoarele U-650 M. Așteptăm ca 
forurile de resort să Înlăture cu 
mai multă operativitate această 
pană de... aprovizionare. (Vasile 
Tonu. comuna Coteana, județul Olt).

• Una caldă, alta rece. Pină nu 
de mult. Ia căminul tineretului Mio- 
veni, județul Argeș, locatarii nu 
puteau face baie din cauză că apa 
era prea fierbinte, iar apa rece nu 
exista. în urma sesizărilor noastre, 
ni s-a spus că defecțiunea provine 
de la proiectul instalației si ni s-au 
dat asigurări că se va rezolva. In
tr-adevăr, „soluția" s-a găsit : In lo
cul apei fierbinți ni se dă numai 
apă rece. Deci, lucrurile au rămas 
la fel de încurcate ca mai Înainte. 
(Dumltrache Preoteasa, muncitor).

• Glume poștale ? Am plătit un 
abonament la ziarul „Scinteia". 
pentru anul acesta, la oficiul poș
tal din comuna Măgurele, sectorul 
6 București. întruclt pină la 9 ia
nuarie nu am primit nici un număr 
al ziarului, m-am deplasat la oficiu 
să mă lămuresc asupra cauzei. Ml 
s-a spus să aștept liniștit acasă, că 
se va rezolva și voi primi ziarul. 
Situația nu s-a clarificat insă nici 
după alte drumuri făcute la poștă. 
Se apropie sfirșitul lunii și Încă 
n-am primit nici un exemplar. 
(Vasile Simion, comuna Măgurele, 
sectorul 6).

• Pe cind o invitație ia casa de 
cultură 1 în stațiunea balneară Olă- 
neștt. județul Vilcea, vin anual mii 
de vizitatori. Pentru diverse activi
tăți cultural-educative aceștia au 
la dispoziție doar un mic club im
provizat. Sugerez consiliului popu
lar județean să analizeze posibili
tatea găsirii unui spațiu corespunză
tor. (Gheorghe Zaiț, inspector la 
Consiliul popular municipal Iași)

• înnoirea șl modernizarea produ
selor. ca sarcini economice primordia
le in acest an. trebuie abordate, de 
fiecare dată, in fiecare întreprindere. 
In strinsă legătură eu ridicarea cali
tății produselor. în acest sens, 
organizațiile de partid sint chemate 
să intensifice munca politico-educa- 
tivă in rîndurile muncitorilor, ingine
rilor șl tehnicienilor, acționlnd cu 
fermitate șl exigentă pentru creșterea

ÎNNOIREA, MODERNIZAREA Șl RIDICAREA
CALITĂȚII PRODUSELOR

sugestiilor muncitorilor șl specialiști
lor din producție. Chiar dacă uneori 
aceste idei, pornite din confruntarea 
cu realitatea din întreprinderi, nu 
slnt șlefuite din toate punctele de 
vedere, totuși, finind seama că ele 
conțin germenele noului, atit de ne
cesar procesului de perfecționare teh
nică și tehnologică, trebuie analizate 
și aprofundate cu maximă responsa
bilitate, astfel ca tot ce e valoros să 
fie fructificat în producție.

răspunderii in muncă șl respectarea 
strictă a disciplinei tehnologice, pen
tru Întărirea controlului tehnic de 
calitate in toate fazele procesului de 
producție, pentru combaterea oricăror 
tendințe de automulțumire. oricăror 
atitudini de Îngăduință, pentru for
marea unei puternice opinii munci
torești tn favoarea lucrului bine 
făcut, tn așa fel ca in fiecare uni
tate, la fiecare loc de muncă, tot ce 
realizăm să fie ireproșabil. Aceasta

trebuie să constituie preocuparea per
manentă a tuturor, de la concepție la 
producție. Așa cum sublinia secreta
rul general al partidului. întreprinde
rile nu vor putea funcționa dacă nu 
vor realiza produse de calitate. Să 
nu mai admitem să plece din între
prinderi nici un produs care nu co
respunde cerințelor de calitate. în 
spiritul exigentelor formulate de 
conducerea partidului. asigurarea 
Unei înalte calități a producției nu 
poate fi, desigur, redusă la dimensiu
nile unei probleme exclusiv tehnice ; 
aceasta este mai presus de orice o 
problemă politică, de conștiință si. 
tocmai de aceea, lupta pentru calita
tea superioară a produselor trebuie 
să constituie o preocupare primordia
lă, să se transforme intr-o acțiune 
dc masă a colectivelor din toate uni
tățile, care să se desfășoare perma
nent, zi de zi, ceas de ceas.

Sarcinile pe care le avem de în
făptuit in acest an in domeniul 
Înnoirii, modernizării și ridicării ca
lității producției sint mari si com
plexe. Organelor și organizațiilor^ de 
partid, comuniștilor le revine datoria 
de mare răspundere de a conduce cu 
maximă eficiență acest proces, de a 
dinamiza energiile creatoare ale oa
menilor muncii în lupta pentru În
făptuirea obiectivelor fundamentale 
ale activității economice stabilite 
pentru 1979, an hotăritor al cinci
nalului.

• Poliția este învinsă: SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Poveste de dragoste șl onoaret 
CINEMA STUDIO - 10; 12; 14; ,0. 
p Gala filmului Indian: „Intre 
doi crini": CINEMA STUDIO 
- 20.
• Detectiv particular: PATRIA —
15,30; 18; 20, BUCUREȘTI - 15,43; 
18; 20,15.
?Clnd alături este un bărbați

IMPURI NOI - 15; 17,30; 20.
• Conspirația tăcerii: LUCEAFĂ
RUL - 15 45; 18; 20, FESTIVAL 
— 15,45; 18; 20,15, MELODIA - 
15,45; 18; 20,15.
• Vlad Țepeș: FEROVIAR — 
15,30; 19. GLORIA — 16; 19. AU
RORA — 16; 19.

p Lanțul amintirilor i CAPITOL
— 14,30; 17,30; 20,15, TOMIS —
14.30; 17,30; 20,30, GIULEȘTI —
14,30; 17,30; 20,15.
p Totul pentru fotbal: VICTORIA
- 15,30; 17,45; 20, COTROCENI -
15.30; 17,45; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună: EXCELSIOR — 15,45; 18; 
20,15, MODERN - 15; 17,30; 20, 
FLAMURA - 15,45; 18J 20.
• Sonată pe malul Iacului: CEN
TRAL — 15; 17,30; 20.
• Tom și Jerry — 15; 16,30; îm
pușcături sub clar de Iun» — 
18; 20: DOINA.
• Pledone, comisarul fără armă!

Comisarul Pledone Ia Hong- 
Kong: PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Avocata: BUZEȘTI — 15,15;
17,30; 20.
• Ochii Shi vanei: DACIA — 15,30; 
18,30.
• Cele patru nunți ale Iul Ma- 
risoi: EFORIE — 15; 17,30; 20.
• Din nou împreună: LIRA — 
15,30; 16; 20, ARTA - 15,30; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna: BUCEG1
— 15,30; 18,30, VIITORUL - 15; 
17,30; 20.
• Ecatertna Teodorolu: FEREN
TARI - 15; 17,15; 19,30, COSMOS
— 15; 17,30; 20.

• Al treilea JurAmlnt: DRUMUL 
SĂRII — 16; 19.
• Agentul liniștit: PACEA — 1»! 
18; 20.
• Dueliștii: FLOREASCA — 15;
17,30; 20.
• Te Oblig s» trăiești: POPULAR
— 15; 17,30; 20.
• Orașul fantomă: VOLGA — 15; 
17,30; 20.
• Cascadorii: MIORIȚA — 15,30; 
17,45; 30, MUNCA - 15; 17,30; 20.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim: FLACĂRA — 15,45; 18; 
20,15.
• Dialog peste ani: PROGRESUL
— 16; 18; 20,

I
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Manifestări consacrate împlinirii 
a 120 de ani de Ia Unirea

SUTE DE MII DE CETĂȚENI 
AU LUCRAT LA DESZĂPEZIRE

Principatelor Române
Jubileul Unirii Principatelor Româ

ne este omagiat de Muzeul de istorie 
a municipiului București printr-o 
largă suită de manifestări științifice 
și cultural-artistice. Să amintim în
tre acestea expoziția documentară de 
obiecte ce au aparținut domnului 
Unirii, Alexandru Ioan Cuza și so
ției sale Elena Cuza ; expoziția de 
medalii „Unirea Principatelor oglin
dită în medalistică"; microsesiunea 
de referate „Uniți în cuget și-n sim
țiri", în cadrul căreia autorii re
feratelor sînt membrii cercului de is
torie de la liceul „Zoia Kosmodemian
skaia" ; inaugurarea cercului de isto
rie de la întreprinderea de confecții 
si tricotaje București ; concursuri și 
montaje muzical-literare cu participa
rea a numeroși pionieri ; simpozioane, 
intîlniri cu oameni ai muncii, cu 
elevi, peste 30 de expuneri despre 
actul unirii ; seri muzeale la Muzeul 
„George Bacovia" ; prelegeri in ca
drul unor universități cultural-științi- 
fice organizate în întreprinderi din 
Capitală despre rolul Bucureștilor 
și al bucureștenilor în actul de la 24 
Ianuarie 1859 etc. (A. SILVIU)

★
• IAȘI. în cadrul programului de 

acțiuni cultural-educative dedicate 
împlinirii a 120 de ani de la Unirea 
Principatelor Române, la Arhivele 
statului din Iași s-a organizat expo
ziția intitulată „Unirea Principate
lor în conștiința posterității". „Unirea 
— o permanență a istoriei poporului 
român" s-a intitulat șl simpozionul 
desfășurat la clubul muncitoresc 
„Civica" de la întreprinderea „Teh- 
noton" din Iași. Acest simpozion, 
precum și expunerea „Rolul mase
lor populare în înfăptuirea Unirii 
Principatelor Române", ținută într-o 
serie de unități economice, școli și 
facultăți etc., au fost urmate de pro
grame artistice adecvate. (Manole 
Corcacl). • BACĂU. La casa de 
cultură „Vasile Alecsandri" din 
Bacău a avut loc simpozionul : 
„Unirea din 1859 — moment crucial 
în afirmarea și dezvoltarea României 
moderne". Istorici, muzeografi, cadre 
didactice 
unirii in 
pașoptistă, condițiile interne și exter
ne în care a avut loc unirea Princi
patelor Române și despre unele as
pecte locale din lupta băcăuanilor 
pentru unire. Totodată, la Muzeul 
județean de istorie și artă și la fi
liala Arhivelor statului au fost orga
nizate expoziții de documente, foto
copii, stampe care vorbesc despre ac
tul Istoric al unirii. (Gh. Baltă). 
• MEHEDINȚI. Sub egida secției 
de propagandă, în sala Casei muni
cipale de cultură din Drobeta-Turnu 
Severin s-a desfășurat simpozionul

au vorbit despre idealul 
gîndirea social-politică

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

Jucători mari? Obligații mari!
S-a vorbit și s-a scris de nenu

mărate ori despre necesitatea de a 
privi și aprecia fenomenul sportiv 
nu numai prin prisma tabelelor de 
marcaj, ci și in raport cu ceea ce 
reușește sau nu reușește el să ofere 
pe plan etico-educatlv. Desigur, cli
matul general în care se desfășoară la 
noi instruirea și activitatea competi- 
tională este favorabil cultivării unor 
valori umane cum slnt munca, dis
ciplina, cinstea, etica socialistă, nu
meroși sportivi de performantă ofe
rind noilor generații de sportivi, opi
niei publice exemple de profundă 
seriozitate și aleasă conduită. Lău- 
dînd cum se cuvine și stimulînd pe 
măsură asemenea exemple, nu avem 
însă dreptul să trecem cu vederea și 
ceea ce, contrastînd cu etica nouă, 
sfidează și fisurează ordinea și dis
ciplina, moralitatea care trebuie să 
troneze oriunde și oricînd în sportul 
nostru. Sînt, din păcate, numeroase 
exemple — din aproape toate ramu
rile — de sportivi cu talent mai mult 
sau mai puțin, dar oricum sportivi 
de performanță, care au săvîrșit aba
teri de la normele de conduită spor
tivă. de la cele mai elementare re
guli ale eticii noastre — ceea ce a 
adus prejudicii nu numai pregătirii 
și rezultatelor personale, ci și cli
matului de muncă și disciplină din 
echipele respective, exercitînd o in
fluență negativă asupra tinerilor care 
aspirau la gloria sportivă.

Iată, și recent, din Poiana Bra
șov — unde, după cum se știe, lotul 
național „A“ și lotul olimpic se află 
în pregătiri centralizate in vederea 
importantelor confruntări fotbalistice 
de la 4 și 18 martie, cu reprezenta
tiva Spaniei și, respectiv, olimpicii 
Ungariei — ne-au parvenit zilele tre
cute știri despre unele fapte și com
portări ale jucătorului Nicolae Do
brin, pe cît de reprobabile, pe atît de 
netolerat. Pentru a putea informa cu 
exactitate cititorii asupra celor întîm- 
plate ani solicitat corespondentului 
„Scînteii" pentru județul Brașov, 
Nicolae Mocanu, să întreprindă unele 
investigații în acest sens.

Din declarațiile culese de la antre
norii Ștefan Covaci și Florin Hala- 
gian. cît și de la alti martori oculari 
a reieșit că. în cursul săptăminii tre
cute. Dobrin a dispărut deseori de la 
lotul olimpic, întirziind prin baruri 
si restaurante pină după miezul nop
ții. iar in<tr-o zi l-a antrenat cu el și 
pe portarul tîrgoviștean Coman. 
Conducerea loturilor a stat de vorbă 
cu amîndoi, lncercînd să obțină de la 
ei garanții de respectare în oontinua* 
re a disciplinei : Coman și-a recu
noscut greșeala, luînd o poziție auto
critică și încadrindu-se imediat în 
pregătiri ; Dobrin însă a adus acu
zații altora, n-a vrut să dea asigură
rile cerute, ba. mai mult, după dis

„Unirea din 1859 — moment crucial 
in afirmarea și dezvoltarea României 
moderne1*. La toate casele de cultură, 
cluburile și căminele culturale din 
județ se desfășoară ample manifes
tări — simpozioane, evocări istorice, 
montaje literar-muzicale, recitaluri 
de poezie patriotică — dedicate îm
plinirii a 120 ani de la Uni
rea Principatelor Române. Muzeul 
regiunii Porților de Fier a organizat 
în centrul municipiului o expoziție 
stradală sub genericul „120 de ani de 
la Unirea Principatelor Române**. La 
căminul cultural din Corcova s-a ți
nut simpozionul „Personalități de 
seamă ale Unirii Principatelor Româ
ne** (Virgillu Tătaru). • VASLUI. 
Secția de propagandă a Comitetului 
județean de partid a organizat simpo
zionul „120 de ani de la Unirea Prin
cipatelor Române", cu concursul unor 
specialiști și cadre universitare de la 
Institutul de istorie și arheologie 
„A. D. Xenopol", Universitatea „A. I. 
Cuza“, filiala Arhivelor statului și 
Institutul politehnic din Iași, Muzeul 
județean Vaslui, Inspectoratul școlar 
al județului Vaslui. Au participat 
oameni ai muncii, lectori ai comite
tului județean de partid, secretari 
adjuncți ai comitetelor comunale de 
partid, profesori de științe sociale și 
alții. (Crăciun Lăluci).

★
în comandamente, unități și insti

tuții de cultură ale Ministerului 
Apărării Naționale a fost prezentată 
expunerea „120 de ani de la Unirea 
Moldovei și Munteniei. Constituirea 
statului național român". în Capitală 
și in alte garnizoane din țară a avut 
loc simpozioane in cadrul cărora au 
fost prezentate referatele „Unirea 
Principatelor Române — rezultat al 
luptei necurmate a maselor largi popu
lare", „Unirea din 1859 oglindită in 
presa vremii" și „însemnătatea Unirii 
Moldovei și Țării Românești pentru 
dezvoltarea ulterioară a patriei noas
tre". Un alt simpozion, intitulat 
„Unirea de la 1859 — moment hotări- 
tor pe drumul înfăptuirii statului na
țional unitar român", s-a desfășurat 
la Academia militară. La Casa cen
trală a armatei a' fost organizată o 
masă rotundă pe tema „Conștiința 
unității naționale și rolul ei în reali
zarea Unirii Principatelor Române". 
Totodată. veterani din războiul 
antifascist au audiat expunerile 
„Semnificația social-politică a Unirii 
Principatelor Române" și „Oștlle prin
cipatelor — sprijin al unirii". în uni
tăți ale marinei militare, montaje'e 
literar-muzicale și serile de poezie 
intitulate „Unirea, vis de aur îm
plinit" șl „Unirea — națiunea a fă-, 
cut-o“ au fost urmărite de un public 
numeros.

cuție a continuat să colinde în stare 
de ebrietate localurile Poienel, de 
unde a fost „cules" vineri noaptea si 
adus la hotel, cu mare greutate. 
Drept pentru care — din dispoziția 
președintelui federației — a fost scos 
din lot

...Acestea sînt faptele. După cum 
se vede — și in cazul Iui Dobrin, și 
al altor fotbaliști sau sportivi din 
alte discipline — toleranța față de 
abaterile mai mari sau mai mici, to
leranță care persistă de ani și ani de 
zile, se răzbună neiertător. Iar fot
balul nostru, din păcate, nu duce lipsă 
de asemenea exemple ; viața dezor
donată, lipsa de interes in pregătire, 
abaterile împinse uneori dincolo de 
limitele credibilului macină orga-

Fapte supuse atenției 
și judecății opiniei 

publice sportive

nlsmul unul jucător sau altul, făcînd 
din fotbaliști de talent niște ratați 
înainte de vreme.

Toleranța, manifestată fie prin „în
chiderea ochilor", fie prin sancțiuni 
„de ochii lumii" în cazuri de notorie
tate, se dovedește însă, in timp, mai 
nocivă chiar decit faptele in sine, ln- 
truclt creează terenul proliferării a- 
cestora. E adevărat, s-au mai luat și 
măsuri, pe ici pe colo, dar nu sufi
cient de ferme și de obicei nu sînt 
duse pină la capăt. Este și aceasta, 
ca și multe altele, o cauză care tre
buie să determine atît conducerea 
federației, cît și conducerea C.N.E.F.S. 
să revadă într-un spirit autocritic, 
de mai mare răspundere și seriozi
tate, propria lor atitudine față de a- 
semenea manifestări. Pentru că, in
tr-un trecut nu prea îndepărtat, sanc
țiuni dictate pe bună dreptate împotri
va unor jucători au fost anulate sau 
iertate după cîtva timp. (De pildă, ca
zul lui Beldeanu, „iertat" de conduce
rea C.N.E.F.S.). In fond, ca să 
continuăm exemplul, neajunsurile 
cu care se confruntă de mai 
bine de doi ani una din cele 
mai dotate echipe ale noastre, 
Universitatea Craiova, nu se ex
plică în primul rtnd prin îngăduința 
inexplicabilă față de repetatele și 
gravele abateri de Ia viata sportivă 
ale citorva jucători ? De altfel, în 
fotbalul nostru — în mod deosebit Ia 
primul eșalon — există și alți jucă
tori care, chiar dacă nu au viciul pa
harului, manifestă comoditate, lipsă 
da interes în pregătire, dezinteres 
pentru apărarea culorilor clubului în 
care joacă, sau a culorilor echipei 
naționale — situații în care 61ntem

de 
de' 
la 
In

VRANCEA. Pe întreg teritoriul 
județului, apelul lansat de comanda
mentul local de deszăpezire a găsit 
un larg ecou în rindul cetățenilor, 
duminică desfășurîndu-se ample ac
țiuni de muncă patriotică in vederea 
normalizării condițiilor de muncă in 
toate sectoarele economice și de in
teres public. Ca urmare, au fost 
redate circulației rutiere toate tron
soanele de drumuri naționale de pe 
teritoriul județului, precum și prin
cipalele drumuri locale care asigură 
legătura cu județele învecinate. Du
minică s-a acționat și în incinta în
treprinderilor și celorlalte unități 
din județ. La Focșani. Mărășești și 
Adjud, de exemplu, numeroși oameni 
ai muncii au lucrat pentru eliberarea 
căilor de acces de zăpadă din între
prinderi. pentru degajarea depozite
lor de materii prime si materiale, 
pregătindu-se totodată stocurile de 
produse ce urmează a fi prelucrate. 
In sectoarele forestiere s-au degajat 
de zăpadă punctele și parchetele de 
exploatare, fiind redate circulației 
drumuri forestiere cu o lungime 
42 km. Din agenda acțiunilor 
duminică mai notăm șl faptul că 
Odobești și Panciu, precum și 
celelalte orașe ale județului Vrancea, 
asociațiile de locatari au mobilizat 
numeroși cetățeni la degajarea de 
zăpadă a cartierelor, a aleilor și 
străzilor. (Dan Drăgtilescu).

ILFOV. în cursul zilei de du
minică si luni au continuat în întreg 
județul acțiunile de deszăpezire. S-a 
remarcat, pe lîngă numărul sporit de 
utilaje, participarea la deszăpezire a 
zeci de mii de cetățeni. La Belciu- 
gatele, de exemplu. 300 de coopera
tori și mecanizatori, în frunte cu pri
marul Mihai Ioniță, au curățat cu 
prioritate centrul edilitar al locali
tății, ulițele satului și căile de acces 
din sectorul zootehnic. La fel s-a 
procedat și în comunele Ileana, 
Greaca. Mihai Bravu, Prundu, Axin- 
tele ș.a. La Roata au lucrat 5 uti
laje șl 400 de cetățeni, astfel Incit 
luni dimineața, după cum ne infor
ma primarul comunei. Dumitru 
Boroi, toti muncitorii care lucrează 
la București au putut pleca cu auto
buzele la orele fixate. 1

Duminică s-a lucrat intens și la Ur- 
ziceni. Aici, sute de cetățeni cu lo- 
peti. zeci de utilaje au acționat cu 
prioritate pentru asigurarea cu ali
mente șl combustibil a spitalelor, in
ternatelor și locuințelor, degajarea 
drumurilor de la siloz, fabrica de nu
trețuri. întreprinderile de ferite, ulei, 
zahăr și produse ceramice. în cele 
patru întreprinderi din oraș prezenta 
muncitorilor în aceste zile a fost de 
sută la sută.

în numeroase comune s-au luat 

îndreptățiți să cerem conducerii fede
rației șt conducerii C.N.E.F.S. să ia 
cele mai drastice măsuri, inclusiv 
scoaterea lor definitivă din fotbal. 
Este de preferat ca fotbalul nostru 
să rămlnă temporar fără „mari" ju
cători, decît cu vedete capricioase 
care nu vor să se angajeze, nu vor 
să depună eforturi, pretextind fel de 
fel de motive pentru sustragerea lor 
de la întrecerea sportivă de mare an
vergură. învinuind în dreapta și în 
stingă pe oricine, numai pe ei înșiși 
nu. Să lăsăm loc celor dornici să 
lupte, să se afirme, chiar dacă un 
timp lipsa marilor „vedete" va fi re
clamată de diferite voci, pe diverse 
tonuri. Iată de ce, în cazul lui Do
brin — pe care l-am lăudat cînd a 
fost de lăudat, dar care se află la a 
nu știm cita abatere gravă — trebuie 
aplicată, in sfîrșit. o sancțiune pe cît 
de usturătoare, pe atît de exemplară.

Sigur că e dureros să scoți pe 
margine fotbaliști al căror talent și 
al căror potențial au Îndreptățit se
lecționarea și au propulsat speran
țele iubitorilor acestui sport ce-și 
caută afirmarea pe plan internațional
— dar nici nu pot fi lăsate echipele 
de club, și cu atît mai puțin loturile 
naționale, la discreția unor capricioși, 
a unor oameni care în loc să pună 
mai presus de orice interesele fot
balului și ale reprezentării țării, sa
crifică aceste interese majore de dra
gul poftelor și apucăturilor lor lă
turalnice. Cum să ceri și să aștepți 
de la asemenea sportivi să dea totul, 
absolut totul, pe măsura talentului 
lor, în confruntările interne sau cu 
echipe străine, cum să le pretinzi 
acea putere de luptă și acea voință 
de neînfrint de a obține victoria, cînd 
ei sînt incapabili să-și înfrîngă pof
tele mărunte, să-și consacre un timp 
minim pentru a-și asigura o pregă
tire sportivă corespunzătoare în ve
derea unui sezon competițional di
ficil ?

E necesar, e bine și sănătos să se 
treacă la operații oriclt de dureroase
— despre care se vorbește de mult, 
dar care n-au fost efectuate încă 7— 
pentru ca și cei in cauză, dar mai cu 
seamă coechipierii lor, tinerii fotba
liști, însuși tineretul din tribune să 
înțeleagă o dată pentru totdeauna că 
sportul de performanță nu mal poate 
fi practicat astăzi fără respectarea 
strictă a rigorilor ce le impune. Cine 
vrea să facă fotbal de plăcere — e 
liber să procedeze după cum dorește. 
Dar cine vrea să facă fotbal de per
formanță — să se supună rigorilor 
fotbalului. $i atitudinea intransigentă 
a opiniei publice, șl măsurile ferme 
ale federației față de abateri trebuie 
să-i convingă pe toți fotbaliștii noș
tri că altfel nu se poate 1

G. MITRO1

Pe Btrâzile Piteștiulul, in aceste zile
Foto : Ion Butnicu

■

măsuri pentru transportul laptelui la 
punctele de preluare cele mai apro
piate. Din păcate însă, mașinile care 
ar fi trebuit să preia transportul în 
continuare a laptelui, spre întreprin
derea de prelucrare, nu se prezintă la 
punctele de colectare. (Lucian Ciu
botarul.

BUZĂU. Duminică s-a desfășu
rat o activitate Intensă pentru înlă
turarea zăpezii în toate localitățile 
județului. Principalul obiectiv al in
tervențiilor cetățenilor și utilaje
lor din secțiile de mecanizare a agri
culturii a fost degajarea zăpezii de 
pe căile de acces din sectoarele zoo
tehnice și bazele furajere, din peri
metrul școlilor, dispensarelor medi
cale, al brutăriilor și magazinelor 
comerciale. Echipele de cooperatori 
din unitățile producătoare de legume, 
cum sînt Costești, Gherăseni, Glo- 
deanu-Sărat, Mărăcineni ș.a., au În
lăturat zăpada din perimetrele sola- 
riilor și paturilor calde in care se 
produc răsadurile de legume. Depu
tății consiliului popular municipal 
Buzău au mobilizat duminică peste 
2 000 de cetățeni, elevi, oameni ai 
muncii din unitățile comerciale, care 
au acționat la curățirea străzilor și 
trotuarelor, a piețelor și arterelor din 
zona industrială.

în prezent, circulația rutieră este 
restabilită pe toate drumurile na
țională și locale. în zona comunelor 
Ghergheasa, Puiești, Vîlcelele, Balta 
Albă, unde datorită viscolului puter
nic stratul de zăpadă a creat dificul
tăți deosebite, se află și acum gru-

VOLEI

Datele turneelor finale 
In Cupele europene

în zilele de 20 și 21 februarie se va 
desfășura la Bruxelles faza finală a 
„Cupei campionilor europeni" Ia 
volei masculin, la care participă și 
echipa Steaua București. La 20 fe
bruarie, in semifinale. Steaua Bucu
rești va intîlni pe cîștlgâtoarea lntll- 
nirii Pieksamaen (Finlanda)—LidingO 
(Suedia), iar Steaua Roșie Bratislava 
va juca cu formația poloneză Plomien 
Sosnowiec. A doua zi, echipele în
vingătoare își vor disputa finala, iar 
cele învinse îocurile 3—4.

Iată programele turneelor finale ale 
celorlalte trei competiții europene de 
volei intercluburi : „Cupa cupelor" — 
masculin (16—18 februarie, in locali
tatea belgiană Roeselare) cu partici
parea echipelor Dinamo București. 
Ruda Hvezda Praga, Levski Spartak 
Sofia și, probabil, V. C. Turnhout 
(Belgia) ; „Cupa cupelor" — feminin 
(9—11 februarie la Schaan (In Liech
tenstein), cu participarea formațiilor 
Penicilina Iași, Ruda Hvezda Praga. 
Start Lodz și Traktor Schwerin ; 
„Cupa campionilor europeni" — fe
minin (9—1J februarie la Izmir sau 
Istanbul), cu participarea echipelor 
Dynamo Berlin, Mim Budapesta, 
ȚSKA Sofia și Slavia Bratislava.

ȘAH
în prima rundă a fazei finale a 

turneului zonal de șah de la Varșovia, 
Florin Gheorghiu a remizat cu Mihai 
Ghindă.

După cum s-a mai anunțat, primii 
cinci clasați se vor califica pentru 
turneul interzonal al campionatului 
mondial de șah.

DE LA INSPECTORATUL
1. începlnd cu data de 23 ianuarie 

1979 se ridică restricțiile de circula
ție a mljloaoelor auto din Capitală 
și din zonele afectate de ninsoare.

2. Se mențin in continuare restricții 
de circulație a mijloacelor auto în 
zonele și localitățile în care străzile 
și drumurile publice nu au fost de
gajate de zăpadă, iar ca urinare 
acestea Sînt impracticabile ori circu
lația se desfășoară in condiții foarte 
grele. Aceasta se impune pentru a 
evita producerea unor perturbații ori 
blocări de trafic rutier.

3. Se recomandă tuturor deținăto
rilor de autovehicule să limiteze la 
strictul necesar numărul de mijloace 
auto ce vor fi puse in circulație, pen
tru a crea condiții optime activității 

pate o serie de utilaje grele, care lu
crează fără întrerupere pentru lărgi
rea benzii de circulație.

IALOMIȚA. In Bărăganul ialo- 
mlțean, duminică și luni au fost an
gajate. toate unitățile de deszăpezire și 
de transport al zăpezii. Zeci de mii 
de cetățeni au ajutat la curățirea 
străzilor și trotuarelor, a gurilor de 
canalizare. O notă bună pentru con
siliile populare din Slobozia, Fetești, 
Țăndărei și municipiul Călărași, unde 
deputății, împreună cu cetățenii din 
circumscripții, au făcut dovada unei 
înalte conștiințe cetățenești. începînd 
de ieri dimineață s-au redat circu
lației toate drumurile naționale, ulti
mul tronson desfundat fiind cel din
tre localitățile Grivița-Miloșeștl-To- 
vărășia, de pe șoseaua Slobozia-Bu- 
zău. Pe unele drumuri județene se 
acționează încă cu utilaje și oa
meni. Deși condițiile meteorologice 
au fost vitrege în aceste zile, lucră
torii din cadrul Direcției județene de 
poștă și telecomunicații au muncit 
pentru înlăturarea avariilor pricinui
te de viscol la liniile telefonice Călă- 
rași-Oltenița și Călărași-Fetești, incit 
duminică Ia prînz toate localitățile 
aveau din nou legături telefonice.

în aceste zile am întîlnit însă și 
unele situații nefirești. în comuna 
Scînteia, de exemplu, în timp ce în 
sectorul zootehnic al cooperativei a- 
gricole se lucra de zor la desfunda- 
tul drumurilor ce fac legătura între 
depozitele de furaje și grajduri, uli
țele satului erau troienite, iar cetă
țenii stăteau la gura sobei, așteptînd 
pe alții să vină să le desfunde stră
zile din fața casei. Situații similare 
am întîlnit și la Săveni. Giurgeni, 
Ciulnița șl Albești, unde consiliile 
populare nu au asigurat mobilizarea 
cetățenilor la acțiunea de deszăpezire. 
(Mihai Vișoiu).

OSTAȘII * LA DATORIE
în zilele de duminică și luni, nu

meroși militari din unități de căi fe
rate au continuat să lucreze în trei 
schimburi, alături de muncitorii fero
viari, pentru asigurarea normalizării 
complete a circulației. Constituit! în 
detașamente și acționlnd în schim
buri, ei au luat parte la degajarea 
liniilor ferate din complexul feroviar 
București, din triajele și gările Ad
jud, Mărășești, Ploiești, Brașov, pre
cum și din stațiile Videle și Predeal, 
în prezent, el desfășoară o susținută 
activitate pentru transportul marii 
cantități de zăpadă înlăturată de pe 
linii.

Evoluția vremii
Pentru zilele de 24, 25 și 26 ianua

rie, Institutul meteorologic anunță 
vreme în curs de încălzire ușoară, 
cu cer variabil, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de lapoviță și ploaie, cu deo
sebire în regiunile din sud-vestul 
țării. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări pină la 40-50 km pe oră 
în sudul țării și între 80-100 km pe 
oră în zona de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade. Izolat mai coborîte 
în Transilvania șl Moldova, în pri
mele nopți, iar cele maxime vor 
oscila intre minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață locală, Izolat, condiții de polei, 
în București, vremea va fi în curs 
de încălzire ușoară, cu cer tempo
rar noros, favorabil precipitațiilor 
slabe. Vînt moderat Temperatura 
ușor variabilă. Ceață și condiții de 
polei.

GENERAL AL MILIȚIEI
mijloacelor șl utilajelor care acțio
nează in vederea înlăturării com
plete a zăpezii in scopul redării cir
culației normale a drumurilor publice.

4. Mijloacele auto ce vor fl repuse 
în circulație trebuie să îndeplinească 
toate condițiile tehnice funcționării 
in deplină siguranță pentru a evita 
rămînerlle in pană și, prin aceasta, 
blocarea sau ingreunarea traficului 
rutier. De asemenea, toti conducăto
rii auto au obligația să circule cu vi
teză redusă, în raport cu starea dru
murilor, și să ia toate măsurile pen
tru a evita producerea de accidente. 
Vor fi evitate staționările pe drumu
rile publice pe care nu se pot face 
depășiri din cauza zăpezii, prevenln- 
du-6e astfel blocările de trafic.

Excelenței Sale
Domnului EDWARD RICHARD SCHREYER

Guvernatorul general al Canadei
Instalarea Excelenței Voastre în Înalta funcție de Guvernator general al 

Canadei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări și cele mal 
bune urări de fericire personală.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare 
stabilite intre România și Canada se vor dezvolta in continuare in folosul 
celor două țări ale noastre, al cauzei păcii, securității și Înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă.
Doresc să vă mulțumesc in modul cel mai sincer pentru mesajul de con

doleanțe pe care ați binevoit să mi-1 trimiteți în urma decesului președintelui 
Houari Boumedlene.

Pot să asigur pe Excelența Voastră că poporul algerian și conducătorii 
săi au dat o înaltă apreciere participării dumneavoastră directe și a po
porului român la încercarea prin care a trecut tara noastră, precum și con
cursului remarcabil al echipei medicale române.

Vă rog să fiți încredințat da expresia înaltei mele conslderațiunL

RABAH BITTAT
Președintele a.i. al Republicii Algeriene 

Democratice și Populare

0 delegație a P.C. Finlandez a sosit in Capitală
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului Co
munist Finlandez, condusă de Olavi 
Pojkolainen, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. Finlan
dez, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

Sosirea unei delegații economice 
din R. P. Polonă

Luni a sosit in Capitală o delegație 
economică din Republica Populară 
Polonă, condusă de Tadeusz Wrzasz- 
czyk. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei de 
planificare, care, la invitația Comite
tului de Stat al Planificării, efectuea
ză o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Iile Verdeț, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării. Marin 
Stoianovici și Marin Nicolae. vicepre
ședinți ai C.S.P., de alt» persoane 
oficiale.
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a devenirii noastre (III). Unitatea

Țării-cît mai
(Urmare din pag. I)
să fie prelungit pină la limita aba
tajului, pină la acoperiș".

Și, din nou, minerii de la Aninoa- 
sa și-au notat.

Rezultatele astăzi: complexele
mecanizate în funcțiune la Aninoasa 
lucrează perfect, cu un bun randa
ment, cu satisfacții mari pentru mi
nerii de aici.

28 septembrie. Trei muncitori de la 
întreprinderea de utilaj minier din 
Petroșani și-au spus că o anumită 
pompă de subteran, despre care se 
spunea că trebuie adusă din import, 
ar putea să o construiască ei. Ambi
ționați, ei au infrint toate îndoielile 
celor care se arătau sceptici. Au ce
rut ajutor proiectanților și s-au pus 
pe treabă. Greutățile nu i-au oco
lit. Dar au perseverat și. în 
cele din urmă, pompa a fost gata 
pentru probe tehnologice. Succes de
plin. Numele lor : Iosif Borlea, ’ A- 
vram Hoca, Costică Mihăilă. Mai 
mult cărbune I Este. în Valea Jiului, 
nu numai o preocupare a minerilor, 
ci a tuturor celor implicați în func
ționarea complexului mecanism al 
mineritului, în modernizarea lui.

5 ianuarie 1979. Bilanț impresionant 
in sectorul IV al minei Lupeni (unde 
mecanizarea, modernizarea au dobin- 
dit o serioasă extindere). în luna 
noiembrie : 1 955 tone de cărbune 
peste prevederi. în decembrie : 3 798 
tone. Dublu. Utilizarea complexelor

De la
Casa de Economii șl Consem- 

națiuni informează că la 24 ia
nuarie vor avea loc în Capitală, 
In sala Casei de cultură „Petfifi 
Șăndor", din str. Zalomit nr. 6, 
tragerile la sorți pentru trimes
trul IV/1978 ale libretelor de 
economii pentru turism, cu ciș-

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Mușat. secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

în aceeași zi au Început convorbi
rile dintre tovarășii Uie Verdeț și 
Tadeusz Wrzaszczyk.

Cu acest prilej a fost apreciată 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
româno-potone in spiritul înțelegeri
lor stabilite de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek și s-a 
examinat activitatea desfășurată de 
organele centrale de planificare din 
cele două țări cu privire la coordo
narea bilaterală a planurilor pe oe- 
rioada 1981—1985.

A participat Wladyslaw Wojtastk, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

(Agerpres)

de monolit In jurul partidului — 
forța ascensiunii României pe 
drumul socialismului și comunis
mului

20.15 Seară de teatru. Premieră TV. 
„File din cronica Unirii" — de 
Mlrcea ștefănescu

M.95 Intilnlre pe platou cu î Nicolae 
Herlea, Magdalena Popa. Liliana 
Ciulei, Florin Paul, Iulian» Curcă, 
Alexandru lonită, Rodlca Cande- 
latto. Păstorel lonescu. Daniela- 
Splrldonescu, Gheozghe Bodnar- 
cluc
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mult cărbune!
mecanizate a atins cote foarte înalte. 
60 la sută din mineri și electromeca
nici și-au însușit reciproc meseriile, 
unificindu-le intr-una singură : mi
ner electromecanic. Pentru luna ia
nuarie și-au prevăzut să «ooată zil
nic la lumină cu 50 de tone de căr
bune mai mult. Dar asta în decem
brie.

Sirguință, seriozitate, simțul dato
riei — iată ce caracterizează munca 
de zi cu zi a minerilor din Valea 
Jiului.

11 ianuarie. S-a publicat chemarea 
la Întrecere adresată de întreprinde
rea minieră Lupeni către toate uni
tățile din industria minieră. Unul 
din angajamentele minerilor din Lu
peni : în 1979. suplimentar, 12 000 
tone de cărbune (34 de trenuri a cite 
50 de vagoane — n.n.).

în perioada 3—20 ianuarie, la Lu
peni s-au și extras 5 600 tone de 
cărbune peste prevederi. Minerul-șef 
de brigadă de la sectorul VI declară : 
„Am atins și productivități de 23 
tone pe post, în zilele în care utila
jele au fost bine folosite. Este o do
vadă că asemenea productivități stat 
posibile și că trebuie să devină per
manente".

Valea Jiului este acum un amplu 
creuzet al căutărilor, al frămtatărilor 
creatoare. Țării — cît mai mult căr
bune I Acesta este obiectivul care 
dinamizează energiile minerilor din 
acest mare bazin carbonifer Încă din 
prima lună a anului 1979.

C. E. C.
tiguri in materiale de construc
ție și libretelor de economii 
pentru construirea de locuințe. 
Cu prilejul acestor trageri Ia 
sorți. Casa de Economii și Con- 
semnațiuni va acorda ciștiguri 
constind în excursii peste hota
re și in bani. Tragerile la sorți 
sint publice.

• BATERIE SOLARA 
DEMONSTRATIVĂ. Ener- 
gia solară a început să fie fo
losită pentru punerea în func
țiune a multor agregate, me
canisme și dispozitive — de la 
navele spațiale, pină la pom
pele de irigare și ceasurile 
brățară. Una din modalitățile de 
captare a acestei energii o con
stituie așa-numitele baterii so
lare. Pentru a demonstra celor 
sceptici virtuțile unor asemenea 
baterii, firma americană ..Sola- 
rex“ din Rockville a realizat un 
dispozitiv pe cît de ingenios, pe 
atît de amuzant în interiorul 
unui mic cub din material plas
tic transparent se alia amplasa
tă o elice acționată de un motor 
minuscul, conectat la o baterie 
solară. Ori de cite ori un fasci

cul luminos se Îndreaptă spre 
baterie, ca urmare a procesului 
fotovoltaic — conversiunea di
rectă a energiei luminoase in 
electricitate — se naște un cu
rent de jumătate de volt, sufi
cient pentru a pune în mișcare 
elicea. .

• INDISCIPLINA PĂ
CI ENȚILOR. tn tratarea unel 
boli, medicația rămine total 
ineficientă sau poate deveni 
chiar dăunătoare dacă medica
mentele prescrise nu sînt luate 
conform indicației medicului. 
Or. tocmai această discipli
nă riguroasă în administra
rea medicamentelor nu este res
pectată de un mare număr de 
bolnavi. După cum au relevat 
medici vest-germani întruniți la 

Karlsruhe, la un simpozion de 
specialitate, doar unul din trei 
pacient! urmează cu strictețe 
tratamentul prescris ; o treime 
dintre bolnavi iau doar sporadic 
medicamentele, cealaltă treime 
ignorînd rețetele medicilor.

• ȚIJEIUL DIN AM
FORE. Cercetind străvechea 
așezare a Oliaviei. din apropie
re de orașul Nikolaev. în 
U.R.S.S., oameni) de știință au 
Identificat pe pereții unor am
fore urmele unei substanțe si
milare gudronului. Cercetătorii 
consideră că tn amforele res
pective se păstra țiței. Desco
peririle de la Oliavia par să in
dice că pe țărmurile nordice ale 
Mării Negre a existat o stră

veche exploatare petrolieră da- 
tînd din secolul I al erei noas
tre.
• „UZINA MODU

LATĂ". O asemenea uzină este 
in curs de construcție tn Marea 
Britanle. ea urmlnd să fie dată 
In folosință spre mijlocul anu
lui. Principala sa caracteristică ! 
va putea fi controlată de o sin
gură persoană. Uzina este con
struită pe principiul moduluri- 
lor, reprezentînd un ansamblu 
de 20 de unități de prelucrare 
de diferite tipuri. Modulii res
pectivi sînt uniți intre ei prin- 
tr-un sistem electronic care Ie 

permite să „converseze" re
ciproc. Prin schimbarea progra
mului se poate asigura si modi
ficarea profilului producției, de 
pildă se poete trece de la prelu
crarea unor produse alimentare 
la prelucrarea unor produse chi
mice.

• SCHIURI ELEC
TRONICE. Legăturile schlu- 
rilor prezintă, după cum se știe, 
un anume inconvenient: ta ca
zul unui șoc brutal, ele se desfac 
prea incet. iar atunci cînd că
derea schiorului este lentă, e- 
xistă riscul să nu se desfacă de
loc — situații care pot duce la 

accidente destul de serioase. 
Pentru prevenirea acestor acci
dente. s-au realizat legături de 
schi cu memorie electronică ; în 
această memorie stat înregistra
te un număr de date, cum ar fi 
Înălțimea, greutatea șl alte ca
racteristici ale schiorului res
pectiv. în aceste condiții,, des
facerea legăturilor are loc cu 
cea mai mare promptitudine, in
diferent de viteza cu care se 
schiază sau de condițiile ta care 
are loc dezechilibrarea schioru
lui.

• ACTRIȚA CEA MAI 
ÎNDRĂGITĂ. ln cadrul unel 
anchete de presă, Annie Girar- 
dot a fost desemnată cea mal 
îndrăgită actriță de cinemato
graf a Franței. Publicul apre

ciază tn mod deosebit faptul că 
ea înfățișează, în rolurile că
rora le dă viață, chipul femeii 
moderne, al omului care face 
față cu dlrzenie greutăților 
vieții și care se afirmă ca un 
egal în drepturi și îndatoriri al 
bărbatului. Este de remarcat 
totodată că Annie Girardot a 
refuzat toate ofertele de a juca 
ta rolurile care i s-au părut ne
demne sau Înjositoare ta ce pri
vește condiția, femeii.

• SUKHOTAI VA Fl 
RESTAURAT. Guvernul 
Thailandei și UNESCO au lan
sat campania oficială pentru 
restaurarea foste) capitale a 
țării, Sukhotai. Un proiect în a- 
cest sens a fost adoptat de ca
binetul thailandez ta cursul a

nului trecut. Sukhotai. situat 
la o depărtare de 280 mile de 
Bangkok, a fost prima capitală 
a tării, în anul 1238, fiind ta 
prezent considerat drept una 
din cele mai importante așezări 
istorice din Thailanda.

• ANALIZOR DE AL- 
BUMINĂ. Specialiști din
S.U.A. au realizat un analizor al 
conținutului ln albumină. Cu a- 
jutorul noului aparat aste posi
bil să se afle, tn numai trei mi
nute, cantitatea de albumină 
conținută in produse ca boabele 
de griu. orz. ovăz, semințele de 
lucernă sau de soia, ouăle, pro
duse lactate etc. Aparatul func
ționează la tensiunea de 110 sau 
220 volți și mînuirea lui este 
extrem de simplă.
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In favoarea edificării anei securități

avantajoase in Europa
Lucrările Comitetului Internațional de la Bruxelles

BRUXELLES 22 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-au încheiat lucrările Co
mitetului International pentru Secu
ritate șl Cooperare Europeană 
(C.I.S.C.E.), la care au luat parte de
legați din 23 de țări europene, între 
care și România, și reprezentanți a 
14 organizații Internationale.

în dezbateri, participant!!, rele- 
vind unele aspecte pozitive în evo
luția relațiilor dintre statele euro
pene, au accentuat necesitatea de a 
se acționa cu mai multă hotărlre 
pentru aplicarea integrală a Actului 
final de la Helsinki. Exprimtndu-se 
îngrijorarea fată de accelerarea 
cursei înarmărilor, o atentie deose
bită s-a acordat modalităților de ac
țiune prin care să se determine gu
vernele să treacă la măsuri eficace 
de dezarmare.

Reprezentantul român, 
ventiile sale, a înfățișat 
consecvente, obiectivele și 
promovate de (ara noastră,
varășui Nicolae Ceaușescu, 
derea instaurării unui sistem durabil

!n Inter
acțiunile 
concepția 

de to- 
în ve-

de securitate șl cooperare europeană, 
sistem care să asigure o largă coo
perare Intre popoare și dezvoltarea 

. liberă și independentă a fiecărei na
țiuni, la adăpost de orice agresiune, 
amenințare cu forța sau amestec in 
treburile interne. Totodată, el a sub
liniat cerința de a se intensifica efor
turile opiniei publice in direcția în
cetării cursei înarmărilor, înghețării 
și reducerii bugetelor și efectivelor 
militare, adoptării unor măsuri con
crete de dezangajare militară și de
zarmare nucleară, fără de care nu se 
pot concepe pacea și securitatea în 
Europa și în lume. Reprezentantul 
român a subliniat necesitatea pregă
tirii temeinice a reuniunii de la Ma
drid. care este chemată să marcheze 
o nouă etapă în procesul edificării 
securității europene.

C.I.S.C.E. a hotărît să inițieze o 
serie de manifestări ale opiniei pu
blice europene consacrate dezarmă
rii șl pregătirii reuniunii de la Ma
drid din 1980.

I ORIENTUL MIJLOCIU
Declarații ale președintelui Egiptului 

și regelui Iordaniei
CAIRO 22 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Anwar El Sadat, și-a 
exprimat optimismul in legătură cu 
șansele de încheiere a unui tratat de 
pace egipteano-israelian. într-un in
terviu acordat. Ia Assuan, săptămîna- 
lului american ..Time".

„După Camp David nu mai este po
sibilă revenirea la o situație de nici 
pace, nici război — a arătat Sadat 
Singurele probleme aflate încă în 
suspensie, calendarul pentru stabilirea 
unei entităti autonome pe malul occi
dental al Iordanului și «legătura» 
dintre tratatul egipteano-israelian și 
negocierile pentru Cisiordania și 
Gaza vor fi reglementate într-un 
timp corespunzător".

Șeful statului egiptean a reafirmat 
că va cere suveranului iordanian 
„să-și asume responsabilitățile pe 
malul occidental după semnarea tra
tatului" egipteano-israelian.

CIPRU La 7 februarie

OSLO 22 (Agerpres). — Realizarea 
unul progres în domeniul dezarmării 
este de neconceput fără a se crea o 
bază politică adecvată în acest sens, a 
declarat, la Oslo, primul ministru 
norvegian, Odvar Nordll. în acest 
scop, a adăugat el, trebuie să fie in
tensificat procesul de destindere pe 
plan-International, trebuie să fie în
tărită încrederea dintre state si tre-

★

bule să se ajungă la o situație 
care toate conflictele ce se ivesc să 
fie soluționate exclusiv pe cale paș
nică.

Relevînd rolul extrem de important 
ce revine țărilor mici în lupta pentru 
dezarmare, vorbitorul a subliniat că 
Norvegia va continua să 
eforturi pentru a contribui 
realizarea de .progrese în 
dezarmării.

în

depună 
activ la 
domeniul

Evoluția situației din Iran
♦

TEHERAN 22 (Agerpres). — „Iranul 
nu va permite nici unei puteri străi
ne să intervină în treburile sale in
terne", a declarat primul ministru 
iranian, Shahpur Bakhtiar, Intr-un 
interviu acordat postului de radio na
tional, citat de agențiile France 
Presse și Reuter. Primul ministru a 
arătat că rămîne „atașat independen
ței Si unității naționale a tării".

în aceiași timp, premierul iranian 
și-a exprimat convingerea că ..nu se 
va produce o lovitură de stat mili
tară în Iran", precizînd că „armata va 
interveni numai pentru a împiedica 
ciocnirile".

Totodată. Shahpur Bakhtiar a lan
sat un apel la calm, cerind muncito
rilor să se reîntoarcă la lucru după o 
Jună de greve.

Pe de altă parte, postul de radio

adresat 
Ghara- 
tuturor

Teheran a transmis un mesaj 
de generalul Karim Abbas 
baghi, șeful Statului Major, 
trupelor iraniene, cerîndu-le să spri
jine guvernul legal al lui Shahpur 
Bakhtiar 
ordinelor

și să evite orice act contrar 
și datoriei.
22 (Agerpres). — Liderul 
șiite iraniene, ayatollahul

PARIS 
opoziției ___ .
Khomeiny, aflat în exil în apropiere 
de Paris, l-a primit luni pe fostul 
ministru american al justiției. Ram
sey Clark, informează A.F.P.

Potrivit aceleiași agenții, Sayed Ja
lal Tehrani, președinte al Consiliului 
de regentă instituit în Iran pe tim
pul absentei din tară a șahului, și-a 
înaintat demisia din acest post, prin
tr-o scrisoare adresată ayatollahulul 
Khomeiny.

®tipă referen
dumul din 17 ia
nuarie. care a 
consacrat ‘autono
mia internă a 
Groenlandei, cel 
mai mare partid 
politic de ne insu
lă — Siumut — a 
dat publicității o 
declarație în care 
arată că. dacă 
Plata comună nu 
recunoaște Insu
lei, într-un scurt 
interval de timp, 
dreptul la o zonă 
de pescuit de 106 
mile marine, sau 
dacă nu interzice 
străinilor pescui
tul în unele regiuni ale apelor groenlandeze. se vor lua măsuri pentru re
tragerea Groenlandei din C.E.E. în clișeu : locuitori din Groenlanda salută 
rezultatele recentului referendum.

AMMAN 22 (Agerpres). — Răspun- 
zînd, de asemenea, revistei ..Time", 
la Amman, regele Hussein a spus că 
„viitorul Cisiordaniei și Gâzei trebuie 
să fie hotărît de poporul palestinian". 
Suveranul iordanian apreciază, la 
rindul său, că „nici un progres" nu 
s-a înregistrat tn Orientul Mijlociu, 
chiar dacă „situația s-a schimbat cu 
siguranță după Camp David".

Chiar dacă președintele Sadat reu
șește în eforturile lui de a obține de

la îsraelienl o „legătură" între trata
tul bilateral și negocierile asupra 
malului occidental și Gaza — a subli
niat suveranul hașemit — „cele două 
acorduri vor fi prea dezechilibrate, 
unul (tratatul egipteano-israelian) 
avînd un calendar prea strîns, altul 
(cel privind reglementarea în Cisior
dania și Gaza) fiind fără limite pre
cise". El și-a reafirmat preferința 
pentru o discutare lărgită a proble
mei Orientului Mijlociu, fie prin re- 
convocarea Conferinței de la Geneva, 
fie în cadrul Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

Regele Hussein al Iordaniei a so
sit luni într-o vizită de două zile tn 
Arabia Saudită. El are programate 
convorbiri cu regele Khalid si cu alte 
oficialități saudite asupra relațiilor 
bilaterale, precum și asupra, ultime
lor evoluții din Orientul Mijlociu.

în vizita sa, suveranul hașemit este 
însoțit de primul ministru iordanian, 
Mudar Badran.

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Fostul 
președinte al Statelor Unite. Gerald 
Ford, aflat într-un turneu printr-o 
serie de țări din Orientul Mijlociu, 
a sosit, luni. într-o vizită în Israel, 
în aceeași zi. informează agenția 
U.P.I., el a avut o întilnire cu mi
nistrul lsraelian al afacerilor exter
ne, Moshe Dayan, consacrată exami
nării situației din această zonă.

NICOSIA 22 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se pentru prima dată la re
centa propunere a secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, de 
reluare a negocierilor între reprezen
tanții celor două comunități cipriote, 
greacă și turcă, președintele Ciprului. 
Spyros Kyprianou, a declarat că 
tratativele intercomunitare au per
spectiva de a fi reconvocate.

„Ne aflăm în ajunul unor posibile

evoluții noi. NI s-a cerut să acceptăm 
noi convorbiri, un nou dialog. Nu am 
refuzat niciodată un dialog si am răs
puns că acceptăm dialogul bazat pe 
proiectul prezentat de Kurt Wald
heim", a spus președintele Spyros 
Kyprlanou. El a precizat că va insista 
asupra libertății de mișcare, a 
tătii de stabilire a domiciliului 
dreptului de proprietate în 
așezare din Cipru.

liber
ei a 
orice

Alegeri pentru desemnarea 
noului președinte algerian

ALGER 22 (Agerpres). — Potrivit 
.unul decret semnat duminică de 
Rabah Bittat, președintele interimar 
al Algeriei, la 7 februarie a.c vor 
avea loc. potrivit Constituției tării, 
alegeri pentru desemnarea noului șef 
al statului. Rezultatul votului va fi 
făcut cunoscut două zile mai tîrziu.

La 27 ianuarie, după cum s-a mai 
anunțat, vor începe lucrările Con
gresului partidului Frontul de Eli
berare Națională, care va desemna 
candidatul la aceste alegeri.

Continuarea
bombardamentelor

îsraeliene In sudul Libanului
BEIRUT 22 (Agerpreș). — Duelu

rile de artilerie continuau violent luni 
dimineață în sudul Libanului, ca ur
mare a reluării bombardamentelor 
israellene asupra pozițiilor palestinie
ne, îndeosebi la Nabatiyeh. relatea
ză agenția France Presse.

După o acalmie relativă în cursul 
nopții de duminică, situația s-a în
răutățit din nou luni dimineață, 
fiind folosite de cele două tabere 
rachete sol-sol și artileria grea. Co
respondenții prezent! la fata locului 
notează că tirurile de artilerie ls- 
raeliene, care sînt. concentrate asupra 
regiunii Nabatiyeh și a satelor din 
regiunile Alchiyeh și Jourmok. au 
provocat, luni dimineață, moartea a 
două persoane, alte trei fiind rănite.

Acord 
egipteano-sudanez

KHARTUM 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Egipt 
Anwar El Sadat, și președintele Su
danului, Gaafar El Nimeiri. au sem
nat la Khartum un acord ce stipu
lează integrarea activităților celor 
două țări în domeniile social, eco
nomic șl cultural — informează agen
ția M.E.N. Acordul — arată agenția 
— a fost încheiat în conformitate cu 
prevederile Programului de integrare 
politică și economică a Egiptului și 
Sudanului, semnat în 1974.

Noul acord — a declarat primul 
ministru egiptean. Mustafa Khalil — 
prevede. între altele. construirea 
unei șosele care să lege Egiptul de 
Sudan, precum și efectuarea schim
bului necesar de informații în 
perspectiva unificării sistemelor de 
învățămînt. începînd cu 1981. Khalil 
a menționat, totodată, că sînt în curs 
de elaborare proiectele privind unifi
carea legislațiilor din domeniile mun
cii și problemelor sociale.

Proiectul de buget al S. U. A.
prezentat

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Președintele Jimmy Carter a prezen
tat luni Congresului proiectul de bu
get al S.U.A. pe exercițiul financiar 
1980 (1 octombrie 1979 — 30 septem
brie 1980). care prevede cheltuieli de
531.6 miliarde dolari și venituri da
502.6 miliarde dolari (deficitul anti
cipat fiind de 29 miliarde dolari). Fon
durile alocate înarmării reprezintă
122.7 miliarde dolari, sporind In ter
meni reali cu 3 la sută. Din fiecare 
dolar. 23 de cenți urmează a fi chel- 
tuiti pentru înarmare. între altele, 
bugetul militar prevede moderniza
rea trupelor S.U.A. din Europa occi
dentală. elaborarea de studii pentru 
construirea unei noi rachete balistice 
intercontinentale, continuarea progra
melor rachetelor „Trident" și 
„Cruise".

Congresului
După cum reiese din mesajul pre

ședintelui S.U.A. către forul legisla
tiv. principala caracteristică a buge
tului o constituie austeritatea. Aceas
ta afectează însă în general progra
mele sociale. „în mod inevitabil, 
menționează în mesaj președintele 
Carter, vor trebui făcute sacrificii 
reale pentru punerea sub control a 
inflației". Aceste sacrificii sînt ilus
trate de măsuri ca desființarea a 
625 000 locuri de muncă în cadrul 
serviciilor publice, reducerea cu 4 Ia 
sută, comparativ cu anul fiscal cu
rent. a fondurilor alocate programe
lor energetice, diminuarea cu 1,7 mi
liarde dolari a alocațiilor pentru dez
voltarea regională și comunală, limi
tarea la 300 milioane dolari (de la 2,1 
miliarde în 1979) a alocațiilor pentru 
lucrări publice etc.

agențiile de presă
Plenara C.C. al P.C. Mexi

can, CEre 8 avut 'oc 18 ciudad da 
Mexico, a examinat sarcinile și tactica 
partidului în perspectiva apropiatelor 
alegeri parlamentare din această țară. 
Este pentru prima oară în ultimii 
40 de ani cînd P.C.M. va participa 
oficial la alegerile generale.

Contacte iugoslavo-li- 
bîene. Ali Abdessalam Trlki, se
cretarul pentru afacerile externe al 
Jamahiriei Libiene, și-a încheiat vi
zita întreprinsă la Belgrad, unde a 
conferit cu Iosip Vrhoveț, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei. Cei doi miniștri au făcut 
un schimb de păreri asupra situației 
din Orientul Mijlociu, asupra pregă
tirilor pentru organizarea reuniunii 
de la Maputo a Biroului de coordo
nare al țărilor nealiniate și cu pri
vire la alte probleme de interes bi
lateral.

Sesiunea Conferinței 
O.N.U. asupra griului - cea 
de-a treia — care se desfășoa
ră sub auspiciile Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare. și-a început lucrările la Ge
neva. Punctul principal pe agenda 
lucrărilor, care urmează a dura trei 
săptămîni. îl constituie realizarea 
unei noi convenții Internationale prin 
care să poată fi stabilizate preturile 
și cantitățile de griu destinate co
mercializării.

I

La Invitația guvernului 
italian 8 sosit iun' 18 Roma> *n* 
tr-o vizită oficială, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromiko.

Noul guvernator general 
al Canadei, Edward Richard 
Schreyer, a preluat, ieri, în mod ofi
cial această funcție. Schreyer a fost 
anterior premier al guvernului local 
al provinciei Manitoba.

Șomajul în lume.în Prezent> 
în lume sînt înregistrat! peste 
50 000 000 șomeri totali — relevă 
date publicate In ziarul italian 
„Stampa".

NICARAGUA

O nouă rundă
de negocieri între

*>

„cel nouă“ și Japonia
BRUXELLES 22 (Agerpres). — 

Luni a început o rundă de negocieri 
între reprezentanți ai Pieței comune 
și Japoniei. Negocierile, care vor dura 
două zile, relevă agenția Reuter, vor 
fi consacrate, in esență, reducerii 
gravului deficit comercial înregistrat 
de „cel nouă" în schimburile cu Ja
ponia.

Agenția Associated Press relevă că, 
potrivit informațiilor furnizate la 
Bruxelles, deficitul comercial al Pie
ței comune in schimburile cu Ja
ponia 
dolari 
li arde 
mună 
că substantial importurile vest-euro- 
pene pentru reducerea acestui uriaș 

deficit.

a crescut de la 5,2 miliarde 
tn 1977 la aproximativ 6 mi- 
dolari anul trecut. Plata co- 
cere ca Japonia să-și sporeas-

transmit
Președintele Pakistanu

lui, Zia-Ul-Haq, l-a primit pe LI 
Sien-nien, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, aflat în vi
zită oficială la Islamabad. în timpul 
convorbirilor au fost abordate proble
me bilaterale, ca și aspecte ale situa
ției internaționale actuale, precizează 
agenția China Nouă.

Pregătirile pentru alege
rile generale din Spania.La 
21 ianuarie a expirat termenul pen
tru depunerea listelor de candidați 
de către partidele politice din Spa
nia, în vederea alegerilor legislative 
de la 1 martie. După cum s-a anunțat 
oficial la Madrid, au depus listele 27 
de partide politice.

înfruntări armate între trupele somoziste
si forțele patriotice

MANAGUA 22 (Agerpres). — în 
Nicaragua continuă să aibă loc pu
ternice înfruntări armate intre Garda 
Națională, fidelă dictatorului Somoza. 
și efective ale Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională (F.S.L.N.), spri
jinite de masele largi populare de la 
orașe și sate. Astfel, potrivit ziarului 
„La Prensa" din Managua, în ulti
mele zile au avut loc lupte violente 
la 6 km de localitatea Mascuelizo, din 
departamentul Nueva Segovia, si în 
orașul Leon. la 68 km est de 
gua. De asemenea, duminică 
înregistrat în partea de est a 
lei nlcaraguane un puternic 
de focuri între forțele militare si un 
detașament sandinist.

Pe plan politic, forțele de opoziție 
și-au multiplicat acțiunile împotriva 
regimului dictatorial, adresînd mase
lor largi popiilare apelul de a con
tinua lupta pină la răsturnarea da la 
putere a tui Anastasie Somoza.

CARACAS 22 (Agerpres). 
Caracas au sosit, venind din Panama, 
membri ai conducerii Frontului San
dinist de Eliberare Națională și „Gru
pului celor 12". care reunește repre
zentanți ai unor organizații politice 
și obștești de opoziție din Nicaragua.

Vizita la Caracas a conducătorilor 
tortelor ce luptă Împotriva regimului . 
dictatorului Somoza are ca obiect 
informarea oficialităților venezuelene 
despre stadiul actual al situației din 
Nicaragua.

Mana- 
a fost 
capita- 
schimb

Odată cu operațiunile împotriva forOdată cu operațiunile împotriva for
țelor patriotice, autoritățile somo
ziste recurg și la acțiuni represive, 
pentru intimidarea populației care 
se opune regimului dictatorial. în 
fotografie s o razie a politiei în rin- 
durile locuitorilor din orașul Leon.

țelor patriotice. autoritățile somo-
ziste recurg și la acțiuni represive.
pentru intimidarea populatiei cara
se opune regimului dictatorial. în
fotografie : o razie a politiei în rln-

RENUNȚAREA LA FORȚA, TRATATIVELE POLITICE
durile locuitorilor din orașul Leon.

unica modalitate de soluționare a diferendelor internaționale
„Țara noastră se pronunță neabătut pentru soluționarea pe 

calea tratativelor pașnice a problemelor litigioase, a dife
rendelor între state. Considerăm că pe această bază se pot găsi 
soluții reciproc acceptabile pentru toate statele interesate, se 
poate întări colaborarea, se pot feri popoarele de război, de dis
trugeri. Numai astfel, se poate asigura posibilitatea ca fiecare 
națiune să-și concentreze eforturile și mijloacele în direcția 
dezvoltării pașnice, a bunăstării și independenței".

NICOLAE CEAUȘESCU
întreaga desfășurare a vieții Inter

nationale evidențiază afirmarea tot 
mai puternică a voinței popoarelor 
de a se dezvolta liber, stăpîne pe 
destinele proprii, de a consolida des
tinderea, a pune capăt cursei înar
mărilor și a statornici pe glob o 
pace trainică, de a extinde colabo
rarea internațională egală în drep
turi. Aceasta constituie o trăsătură 
fundamentală, esențială, a evoluției 
contemporane, care influențează în 
mod hotărîtor raportul mondial de 
forte în favoarea cauzei păcii, liber
tății ei independentei popoarelor.

Acesta este nn proces al cărui curs 
nu se desfășoară Insă lin, ci cunoaște 
evoluții complexe, aspecte contra
dictorii. Astfel, concomitent cu afir
marea tot mai puternică a voinței de 
pace șl libertate a popoarelor, se în
registrează o accentuare a vechii po
litici imperialiste de dominație, forță 
și dictat, care îșl găsește expresii în 
diferite fenomene negative, inclusiv 
In conflicte Internationale. în acest 
sens. așa cum arăta recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, anul 1979 nu a 
început, dtn păcate, prea bine, din 
primele zile au apărut probleme 
complicate, care periclitează politica 
de destindere, de pace și securitate. 
In diferite părți ale globului, pe di
ferite continente, au continuat și 
chiar s-au intensificat ciocnirile ar
mate. s-au agravat unele conflicte 
militare | un șir de fapte ilustrează 
tendința de a se permanentiza ocu
pația teritoriilor străine acaparate 
prin forță, au loc raiduri și incursiuni 
militare de represalii, se constată 
tendințe de a se recurge la arme 
pentru rezolvarea diferendelor.

Toate acestea creează mari suferin
țe popoarelor implicate, se soldează 
cu numeroase victime omenești și im
portante distrugeri materiale, dău

nează. profund intereselor dezvoltării 
eforturilor acestor popoare de a-și 
îmbunătăți condițiile de viață. în ace
lași timp, confruntările armate înve
ninează nu numai relațiile reciproce 
dintre state, ci și ansamblul vieții In
ternationale, accentuează neîncrede
rea, duc la intensificarea tensiunii, 
dau grele lovituri destinderii, prejudi
ciază în mod grav însăși cauza li
bertății și independentei popoarelor.

Totodată, recurgerea la forță, la 
confruntări armate pentru soluționa
rea problemelor dintre state repre
zintă o gravă primejdie pentru cau
za păcii mondiale, poate degenera 
orieind în conflicte de mari propor
ții. Mai ales în zilele noastre, cînd 
cȘrsa înarmărilor continuă vertigi
nos, cînd in arsenalele statelor șe 
acumulează arme tot mai distrugă
toare. perststența focarelor de con
flict poate genera orieind seîntei în 
stare să declanșeze vîlvătăile unor 
conflagrații de mari proporții.

De aceea. Interesele vitale ale tu
turor popoarelor Impun eliminarea 
forței și a expj-esiei celei mai bru
tale — războiul, confruntarea arma
tă — din relațiile intre state, solu
tionarea stărilor conflictuale si a di
ferendelor pe cale pașnică. Cerința 
fundamentală a întregii omeniri, con
diția indispensabilă pentru salvgar
darea păcii șl securității generale 
este ca orice conflict, din orice parte 
a lumii, de pe orice continent, indife
rent care ar fi natura sau cauza Iul, 
să fie soluționat prin tratative. în
treaga experiență a vieții Internatio
nale demonstrează că metoda regle
mentării pașnice reprezintă o cerință 
esențială a statornicirii unei păci du
rabile. a edificării unor relații Inter
nationale noi, bazate pe excluderea 
forței, pe înțelegere și încredere re
ciprocă.

Calea negocierilor, a soluționărilor 
politice constituie un imperativ esen
țial al coexistentei pașnice, deziderat 
fierbinte al întregii umanități, singura 
alternativă a unei conflagrații mon
diale. în condițiile In care, ca rezul
tat obiectiv al dezvoltării istorice, 
lumea de azi oferă imaginea unei 
mari diversități de state, atît de di
ferite ca dimensiuni, orlnduire sodal- 
politică, nivel de dezvoltare șocial- 
economică. orientare politică, este un 
comandament de prim ordin ca intre 
toate acestea să se instaureze relații 
de bună conviețuire, de pace, colabo
rare și Înțelegere. Așa cum este știut, 
baza unor asemenea relații o consti
tuie stricta respectare a principiilor 
independentei si suveranității națio
nale. egalității tn drepturi, neames
tecului In treburile interne, avanta
jului reciproc, renunțării la folosirea 
tortei sau la amenințarea cu forța, 
afirmarea dreptului imprescriptibil al 
fiecărui popor de a fi stăpin pe 
destinele proprii și bogățiile sale na
ționale. Aceste principii formează un 
tot unitar și se cer a fi în mod in
tegral aplicate. Numai în acest fel se 
pot asigura dezvoltarea liberă, in
dependentă. propășirea fiecărei na
țiuni si. totodată, se poate dezvolta 
o largă colaborare internațională.

Din tnseșl aceste principii decurge 
necesitatea tratativelor, a discuțiilor 
directe, ca unica metodă rațională și 
posibilă de soluționare a diferendelor 
dintre state.

Este cunoscut că secole în șir s-a 
recurs la forța armelor pentru rezol
varea disputelor. Mai aproape de 
vremurile noastre, lupta imperialistă 
pentru reîmpărțirea zonelor de influ
entă a culminat cu cele două războaie 
mondiale, soldate cu zeci de milioa
ne de victime omenești si uriașe pa
gube materiale. Din păcate, chiar șl

în perioada postbelică, deși Carta 
O.N.U. si alte importante documente 
internaționale au înscris principiul 
reglementării pe cale pașnică a dife
rendelor printre principiile funda
mentale ale dreptului international, a 
continuat si continuă să se recurgă 
la forță, la Încălcări ale suveranității 
și independentei popoarelor. Ia in
tervenții armate, presiuni și ingerințe 
politico-diplomatice. la constrîngeri de 
ordin economic, ca și la alte forme 
de amestec direct sau indirect in tre
burile interne ale diferitelor state.

în spiritul vechii politici de domi
nație și dictat, cercurile imperia
liste stimulează focarele de încor
dare, creează noi elemente de ten
siune si animozitate. Desigur, există 
o serie de probleme care generează 
stări de tensiune si conflicte, inclusiv 
problemele lăsate nerezolvate de în
delungata dominație colonială, pre
cum și altele noi, create și alimentate 
de politica neocolonialistă, de ac
centuarea luptei pentru reîmpărțirea 
lumii în sfere de influentă și do
minație. de tendința cercurilor impe
rialiste de a perpetua practicile poli
ticii de forță. Existenta și perpe
tuarea zonelor de conflict servește 
drept justificare acestor cercuri pen
tru intensificarea continuă a cursei 
înarmărilor, sînt invocate drept 
motiv pentru sporirea bugetelor 
și alocațiilor In scopuri militare, 
în detrimentul construcției pașni
ce, al soluționării multiplelor pro
bleme economice, sociale, cultu
rale cu care sînt confruntate țările 
implicate în conflicte. Caracterul 
profund nociv al unor asemenea 
practici, contrare obiectivelor de 
pace și înțelegere ale popoarelor, 
reclamă să se facă totul pentru era
dicarea lor definitivă din viata inter
națională.

Viata însăși demonstrează că orice 
situație conflictuală, orice problemă 
litigioasă, indiferent cit de spinoasă, 
de complicată șl dificilă, iși poate 
găsi reglementare pe calea negocie
rilor politice, singura care oferă ca
drul unei examinări lucide a motive
lor de litigiu, ajungerea la soluții re
ciproc acceptabile. Și, dimpotrivă, re
curgerea la forța armelor, la con
fruntările militare nu face decît să 
complice și să agraveze și mal mult 
lucrurile, perpetuează existenta fo
carelor de război, Inveninînd climatul 
politic general, creînd grave primej
dii la adresa păcii.

în aceste condiții, un rol deosebit 
de important revine forțelor înain

tate ale contemporaneității, țărilor 
socialiste, partidelor comuniste și 
muncitorești, tuturor forțelor demo
cratice, progresiste, care au datoria 
să acționeze cu perseverență pentru 
stingerea focarelor de încordare și 
conflict, pentru abolirea, odată pen
tru totdeauna, a forței și amenin
țării cu forța din relațiile dintre 
state, pentru generalizarea metodei 
tratativelor in viața internațională. 
Nici un stat nu poate și nu trebuie 
să rămînă indiferent în fata perpe
tuării stărilor conflictuale și a peri
colelor pe care acestea le reprezintă, 
ci, dimpotrivă, trebuie să facă totul 
pentru a le pune capăt, să promoveze 
inițiative eficiente Îndreptate spre 
lichidarea pe calea tratativelor a 
conflictelor și litigiilor dintre state, 
spre îmbunătățirea continuă a rela
țiilor internaționale.

Problema principală o constituie 
respectarea riguroasă a dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, respingerea oricărei Ingerin
țe, a oricărei tentative de a impune 
din afară popoarelor cum să-și or
ganizeze propria lor dezvoltare. Este 
imperios necesar ca tratativele să se 
desfășoare în spiritul deplinei ega
lități. cu dorința de a se găsi soluții 
echitabile, constructive — singurele 
care pot fl cu adevărat trainice, efi
ciente. însăși viata a demonstrat și 
demonstrează că soluțiile impuse cu 
forța nu pot fi în nici un caz viabile, 
că rezistă probei timpului numai 
acele soluții realizate pe calea tra
tativelor. a înțelegerii și respectului 
reciproc. Rezolvarea judicioasă a di
ferendelor care afectează întreaga 
comunitate internațională poate fi 
realizată numai prin aportul con
structiv și participarea in condiții de 
deplină egalitate a tuturor părților 
Interesate. Aceasta reprezintă un im
perativ al democratizării relațiilor 
internaționale, al participării tutu
ror statelor la rezolvarea ches
tiunilor care le privesc în mod direct, 
ca și a tuturor problemelor cu care 
este confruntată lumea contempo
rană. Numai o soluționare care să 
tină seama de interesele tuturor 
părților interesate poate asigura re
glementări durabile, corespunzătoare 
cerințelor si dorințelor de pace, pro
gres și prosperitate ale popoarelor.

Firește, calea negocierilor nu este 
o cale ușoară, dar ea este singura 
care poate asigura soluții echitabile, 
in concordantă cu interesele popoa
relor. ale cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale. Realitatea, viata în

săși demonstrează că orioit de 
complicate ar fi problemele, dacă 
se depun eforturi perseverente, 
dacă se dă dovadă de răbdare si spi
rit constructiv, dacă se manifestă 
bunăvoință și respect mutual, recep
tivitate fată de punctele de vedere 
ale celeilalte părți, este intru totul po
sibil să se ajungă la rezolvări re
ciproc acceptabile.

tn spiritul întregii «ale politici 
constructive. România promovează 
cu neobosită consecvență metoda 
tratativelor în relațiile internațio
nale, a desfășurat șl desfășoară 
o intensă activitate pentru regle
mentarea pașnică a diferendelor 
și situațiilor conflictuale dintre state, 
oriunde ar avea ele loc. Docu
mente internaționale bi și multilate
rale — tratate, declarații solemne co
mune și alte acte juridico-diploma- 
tice — care poartă semnătura tării 
noastre înscriu Ia loc de cinste prin
cipiul rezolvării pe calea tratati
velor a tuturor problemelor li
tigioase, excluderii forței și amenin
țării cu forța din relațiile internațio
nale. Se cuvin amintite propunerile 
făcute de România in acest scop. 
Intre care se află și cea vizind ela
borarea unui tratat general de re
glementare a diferendelor și a unui 
cod universal de conduită specificînd 
drepturile și îndatoririle fundamen
tale ale statelor, în cadrul cărora ne- 
recurgerea la forță și soluționarea 
pașnică a diferendelor ocupă un loc 
central ; în același sens se înscriu șl 
propunerile privind crearea unei Co
misii permanente a Adunării Generale 
a O.N.U. cu funcții de mediere, bune 
oficii și conciliere.

Este misiunea de înaltă răspundere 
a statelor, a guvernelor, a forțelor 
social-politice celor mai largi, a po
poarelor înseși, făuritoarele istoriei, 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru eliminarea din viața internațio
nală a războiului, pentru lichidarea 
stărilor de încordare și conflict, a at
mosferei de animozitate și neîncredere 
Intre state, pentru generalizarea tra
tativelor politice, ca unică metodă 
de soluționare a problemelor liti
gioase, pentru instaurarea pe planeta 
noastră a unui climat de cooperare 
și înțelegere între toate națiunile. în 
înfăptuirea acestui mare deziderat, 
România socialistă, așa cum a arătat 
In repetate rînduri președintele ei, 
este ferm hotărîtă să-și aducă contri
buția cu aceeași consecventă ca și 
pînă acum.

Radu BOGDAN

Capriciile 
vremii

In zonele nordice ti centrale 
ale MARII BRITANII au căzut, 
■pentru a doua oară in acest an, 
ninsori de o intensitate neobiș
nuită. In Scotia, Midland și în 
nordul Țării Galilor, circulația 
a fost paralizată pe majoritatea 
șoselelor și autostrăzilor.

In OLANDA, duminică, nin
soarea și poleiul au acoperit 
întreaga fără. Politia- a reco
mandat populației să se depla
seze cit mai puțin. Căile ferate 
au putut urma orarul normal, 
dar celelalte transporturi publi
ce au fost oprite, reluîndu-si 
ulterior activitatea, partial insă 
și cu intirziere.

Autoritățile din Connecticut și 
Massachusetts, S.U.A., au proce
dat la evacuarea a mii de per
soane ca urmare a inundațiilor 
provocate de ploile torențiale și 
căderile masive de zăpadă din 
ultimele două zile. Aproape 20 
de persoane și-au pierdut viata 
in accidente cauzate de intem
periile din aceste două state a- 
mericane. In localitățile Strat
ford și Milford a fost decretată 
starea de urgență.

Zece persoane și-au pierdut 
viața in cursul inundațiilor pro
vocate de ploile puternice abă
tute, zilele trecute, asupra orașu
lui Jakarta, capitala INDONE
ZIEI. Situația nu are șanse să 
se amelioreze, intrucit, potrivit 
serviciilor meteorologice, pentru 
următoarele zile se prevăd, de 
asemenea, precipitații puternice. 
Inundațiile, cele mai grave pe 
care le-a cunoscut Jakarta de 
mai multi ani încoace, au dezor
ganizat viața capitalei indone
ziene. Peste 100 000 de persoane 
au fost evacuate.

Dar in timp ce Europa și A- 
merica de Nord continuă să fie 
acoperite, in mare parte, de ză
padă și gheață, in schimb 
JAPONIA se bucură de un 
soare primăvăratic, neobișnuit. 
Temperatura atinge 15 grade C 
la Tokio, ca și in alte regiuni 
ale țării. Prunii sînt în floare 
la Kanazawa, pe malul Mării 
Japoniei, intr-o regiune care, în 
mod normal, este acoperită cu 
zăpadă în luna ianuarie, iar 
rapița a înflorit la Nagasaki.
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