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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Tadeusz Wrzaszczyk,
vicepreședinte al

Marți la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe tovarășul Tadeusz Wrzaszczyk, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, președintele 
Comisiei de Planificare, care face o 
vizită în țara noastră, în fruntea 
unei delegații economice polone.

La primire a luat parte tovarășul 
Ilie Verdeț, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării.

A fost de față Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
din partea tovarășului Edward Gie- 

Comitetului 
Muncitoresc 
cu urări de 
în înfăptui-

Consiliului de Miniștri al R. P. Polone
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a , oferă construcția socialistă în Romă- 

mulțumit și a adresat, Ia rîndul său, ‘ mia și Polonia, în interesul ambelor 
tovarășului Edward Gierek salutul 
său cordial, iar poporului polonez 
cele mai bune urări de prosperitate 
și progres.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de dezvolta
rea continuă a relațiilor de strînsă 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre P.C.R. și P.M.U.P., dintre Ro
mânia și Polonia, evidențiindu-se 
faptul că în evoluția fructuoasă a 
raporturilor româno-polone un rol de 
cea mai mare însemnătate îl au hotă- 
rîrile convenite cu prilejul întîhjiri- 
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek. A fost manifestată 
dorința comună de a amplifica și ex
tinde conlucrarea frățească dintre 
P.C.R. și P.M.U.P., dintre cele două 
țări șl popoare, de a ridica pe noi 
trepte colaborarea economică și teh- 
nico-științifică româno-polonă, de a 
valorifica cît 
de cooperare

popoare, al cauzei generale a socia
lismului. colaborării și păcii în lume.

în acest context a fost subliniată 
însemnătatea coordonării bilaterale a 
planurilor economice ale celor două 
țări pe perioada 1981—1985, în ve
derea intensificării colaborării reci
proc avantajoase româno-polone.

în cadrul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, unele probleme 
ale vieții politice internaționale, re- 
afirmîndu-se dorința celor două par
tide și țări de a conlucra tot mal 
strîns pe plan extern pentru a-șî 
aduce o contribuție sporită la adîn- 
cirea cooperării dintre state, la edi
ficarea securității și păcii în Europa 
și în întreaga lume, la soluționarea 
marilor probleme ale contempora
neității în interesul popoarelor, al 
cauzei socialismului, democrației șl 
progresului tuturor națiunilor.

întrevederea s-a desfășurat într-® 
atmosferă caldă, tovărășească.

japonez
ff

Trimisul

mai deplin posibilitățile 
multilaterală pe care le

telului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a acordat un interviu pen
tru ziarul japonez.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comtinist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, marți dimi
neața. pe Toshiharu Shibata. trimis

special al cotidianului suedez „Sven- 
ska Dagbladet", redactor-șef al aces
tui ziar.

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi-

Marți, 23 ianuarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe Gustai von Platen, trimis

tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R..

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat, cu acest prilej, un interviu 
pentru ziarul suedez, i

Trimisul

VEȘTI DIN ȚARA

UNIREA - piatră de hotar
in istoria modernă a României

Unirea Principatelor se înscrie în 
istoria României ca o adevărată bor
nă de hotar, ca un eveniment, cru
cial cu profunde și ample consecințe 
pe toate planurile. Intr-adevăr, in 
ziua de 24 ianuarie 1859, numită pe 
bună dreptate de către contemporani 
„zi de aur" sau „ziua cea mare a 
veacului" — cind alesul Moldovei, 
Alexandru Ioan Cuza, a fost desem
nat, într-o atmosferă de intens entu
ziasm popular, și ca domnitor al Ță
rii Românești — nu s-a șters doar un 
nefiresc hotar dintre români, ci s-au 
așezat temeliile trainice ale 
lui statului național, s-a 
deși incompletă, 
nă.
o 
un 
poporul român își putea afirma mai 
viguros energia și capacitatea sa 
creatoare, se putea dezvolta mai ra
pid. sporindu-și aportul propriu, ori
ginal, la îmbogățirea patrimoniului 
material și spiritual al civilizației 
universale. Pe bună dreptate aprecia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că în
făptuirea în anul 1859 a statului na
țional a marcat „intrarea României 
intr-o nouă etapă a evoluției sale 
istorice".

„UNIREA PRINCIPATELOR 
ÎNSEAMNĂ INDEPENDENTA 
LOR". Consecințele Unirii s-au ma
terializat. înainte de toate, in aceea 
că ea <a deschis drum larg spre 
schimbarea statutului internațional 
al României, spre dobindirea neatir- 
nării sale. Un stat național mo
dern nu mai putea în mod obiectiv 
rămine in subordonarea unui impe
riu străin, 
și resursele necesare spre 
făptui acest ideal. Pentru marto
rii contemporani aî evenimentelor 
de la începutul anului 1859, a- 
cest fapt a apărut de altfel evident. 
„Dubla alegere, scrisese atunci sin
tetic, dar plastic un diplomat belgian, 
echivalează cu Unirea Principatelor; 
Unirea Principatelor înseamnă inde
pendenta lor". încă din primele luni 
următoare alegerii sale, Alexandru 
Ioan Cuza se arătase plin de fermi
tate în această privință, nădăjduind 
că-i va fi dat-a realiza chiar el acest 
obiectiv primordial al națiunii. El se 
declara, față de Vasile Alecsandri, 
in acea vreme ministru de externe, 
„cdnvins de necesitatea de a acționa 
cu energie și de a scoate toate avan
tajele posibile din evenimentele care

rek, prim-secretar al 
Central al Partidului 
Unit Polonez, împreună 
succes poporului român 
rea programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

special al ziarului 
„Asahi Shimbun 

special al ziarului laponez ..Asahi 
Shimbun", redactor-șef adjunct al co
tidianului japonez.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi-

special al ziarului suedez 
„Svenska Dagbladet"edificiu- 

născut, 
moder- 
apărut

național, 
România

Pe hărțile lumii a 
entitate politică distinctă, 
stat in cadrul căruia

nouă 
nou

DIMITRIE GRIGORAȘ : Unirea Principatelor. (Proiect de tapiserie)

iar un stat unit avea 
a în-

se pregătesc pentru fericirea și in
dependența poporului". Chiar dacă 
împrejurările nu au îngăduit ca as
pirațiile spre neatîrnare să-și găseas
că împlinirea în cei șapte ani de rod
nică domnie a lui Alexandru loan 
Cuza, trebuie spus că, în această pe
rioadă, a fost pregătită pe toate pla
nurile biruința anului 1877. Organi
zarea și consolidarea politică și eco
nomică a statului național, moderni
zarea oștirii și, mai ales, afirmarea 
cu deosebită demnitate a unei po
litici externe proprii — atunci, ca 
și în perioada imediat următoa
re — dezvăluiau inevitabilitatea a- 
propiatei modificări a situației exter
ne a țării, anunțau cucerirea inde
pendenței.

PREMISA DESĂVÎRSiRII 
UNITĂȚII STATALE. Unirea 
din 1859 a consolidat puternic con
știința de sine a românilor, a întărit 
și mai puternic osmoza sufletească 
dintre românii de pretutindeni ; ea a 
sporit și mai mult speranțele popu
lației românești din teritoriile aflate

(Continuare în pag. a V-a)

STEJAR CRESCUT
DIN SĂMÎNȚA UNIRII

Dan BERINDEI

1
Mina albă IN ZONELE AFECTATE DE NINSORILE

o muntelui
I

Iașiu] contemporan încununează 
marile aspirații ale înaintașilor
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drumu-i scris, înalt și răspicat.

A nins și parc-au înflorit bogat 
Și merii și căiții — a doua oară 
Dartanolimpul nostru-adevărat 
A fost și va rămîne primăvară.

A fost un drum suit de Ia-nceput 
De mînă-ntotdeauna cu. mîndria 
De-a fi mereu, atît cît s-a putut, 
Stăpîni la noi acasă-n România.

Că
Prin tot ce de la început încoace 
înseamnă-n tara asta gînd curat, 
UNIRE, omenie, gînd de pace.

Și iată, astăzi, prea supusă vremea 
mustul dulce de stăpîni în pline 
laudă răbdarea și puterea 
care-am scris al Țării drum spre mîine

Din pragul iernii am știut privi 
întotdeauna numai către soare 
încă de cind prin morți ți prin cei vii 
Ne căutam un drum spre sărbătoare.

Drum înalt

Navă lansată. La Drobeta" 
Turnu Severin a fost lansată, 
marți, o șalandă-hidroclap de 
940 mc, primul din cele 90 de 
vase ce urmează să primească 
anul acesta botezul Dunării la șan
tierul naval din localitate. Eveni
mentul a avut loc cu 15 zile în 
avans față de prevederile din gra- 
ficul-director. constructorii respec- 
tîndu-și astfel angajamentul asu
mat.

De menționat că șalanda lansată 
marți a avut un grad de echipare 
(saturare) pe cală cu peste o cinci
me superior celui înregistrat la 
primele vase de acest tip realizate

100 000 tone lignit pes
te plan Acționînd hotărît pentru 
aplicarea măsurilor de îmbunătă
țire a indicilor de funcționare a 
liniilor tehnologice de excavare a 
cărbunelui la toate punctele de lu
cru, colectivul de muncă de la ca-

i
i
i
I

nins ca niciodată și la Păltiniș Sibiu. Dar noi nu 
ca să admirăm pitorescul peisajului am urcat in munți 
p,nă la cota 1 400. Dincolo de drumul Șantei, i-am pa
șii in plină activitate pe muncitorii forestieri, mai în
coace, pe serpentine, i-am intilnit in plin efort, ta 
deszăpezire pe drumuri. Aici, in inima pădurii de la 
punctul Poiana Poplăcii, unde totul este liniște și săl
băticie. căutăm vatra unui obiectiv economic aparte. 
Este vorba de o mare fermă pe#tru creșterea, țfiștelor, 
unitate inodel pe țară. Această „mină albă a munte
lui" aparține INTERCOOP „Avicola" Sibiu și a fost 
dată de aproape doi ani in grija familiei lui Simion 
Oprișor.

Vara, cind aici este un imperiu al pășunilor grase și 
al apelor de izvor, activitatea crescătoriei se desfă-
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șoară relativ simplu. Dar acum printre nămeții iernii ! 
Simian si Rafira Oprișor sint insă de zile si nopți in 
Sir la datorie, înfruntă neobosiți zăpada, taie pirtil de 
acces spre jghiaburile de alimentare, ridică plasele 
de sirmă doborite din loc in loc de viscol. „Totul este 
in ordine, nici un caz de mortalitate, ne spune Opri
șor. Numai noi nu ne găsim liniștea in toiul acestor 
geruri, dar nu ne dăm bătuți. Nu visăm decit la cele 
aproximativ 5 000 de giște dolofane pe care vrem să le 
livrăm in acest an. De fapt, mai avem un ajutor, pe 
Dănuț, băiatul nostru. Nu are decit 11 ani. dar mina 
lui se simte. I-am dat in grijă și dulăii, cei cinci dulăi 
de pază care, cu o săptămină in urmă, erau să rupă 
ursul care da tircoale fermei. Acum trebuie să vină si 
Dănuț".

Am tresărit. Afară, incet, cobora inserarea. De unde 
să vină Dănuț ? Și iată ce am aflat. Elev in clasa a 
V-a, el face zilnic drumul pină la școala generală din 
Rășinari. Pe orice vreme pleacă de-acasă dimineața 
pe la 11 si se intoarce seara pe la 7. Taie drept pe 
lingă brazii de la Comandă și iese la drum, de unde 
ia cursa de Sibiu, distanță de aproape 20 km. 11 cunosc 
toți șoferii. Seara, de obicei, ii iese in drum tatăl său.

...Nu numai ferma este model. Ci si modul de a trăi 
și a munci al familiei de la „mina albă a muntelui". 
Dăruirea si dirzenia lor.

!
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X’lcolae BRUJAN

Beterega din bazinul Rovina- 
depășește zilnic sarcinile de 

Ca urmare, în acest an s-a 
suplimen-

riera 
rilor 
plan.
și realizat o producție 
tară de peste 100 000 tone lignit. (Du
mitru Prună).

Televiziunea în școală.
La grupul școlar de prelucrare a 
lemnului Suceava a fost inaugurat 
primul sistem de televiziune cu 
circuit închis din rețeaua școlară a 
județului. El slujește la predarea 
simultană a unor lecții pentru mai 
multe clase, la predarea cunoștin
țelor interdisciplinare de fizică, 
matematică si chimie, precum și la 
însușirea intensivă de către elevi a 
disciplinelor de cultură tehnică. 
(Gh.-Parascan), . ..... .

0 complicată operație 
de descărcare. La ?antierul 
naval din Galați a sosit axul mo
torului principal pentru cea de-a 
doua navă de 55 000 tdw, care se

execută aici, în docul uscat. Com
plicata operație de descărcare a 
axului a comportat o atenție deo
sebită, piesa cântărind în jur de 90 
tone. După această reușită 
începe montarea motorului 
20 000 CP produs la Reșița, 
structorii aproptindu-se astfel 
încheierea lucrărilor acestei 
de mare capacitate. (Dan Plăeșu).

Creația tehnică în ac
țiune Peste 6000 de muncitori> 
ingineri și tehnicieni din între
prinderile din județul Sălaj au re
zolvat 300 teme avînd implicații po
zitive asupra creșterii productivită
ții muncii, reducerii consumului de 
materii, prime și materiale. Roadele 
creației tehnice de masă, care se 
desfășoară sub egida Festivalului 
național „Cîntarea României", sînt 
evidențiate și de sporul de produc
ție în valoare de 500 milioane lei. 
realizat în județ în acest an. (Ion 
Mureșan).

vi 
de 
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de 
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ECONOMISIREA ENERGIEI
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o contribuție mai substanțială
La plenara Consiliului Național al 

Oamenilor Muncii, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a pus în mod imperios în 
fața tuturor ministerelor, întreprin
derilor, institutelor de cercetări și 
proiectări sarcina de a acționa prompt 
pentru reducerea fermă a consumu
rilor de combustibil și energie, in-

dr. ing. Călin MIHĂILEANU 
director general al Institutului central 

de cercetâri energetice

ABUNDENTE

Se acționează în continuare pentru normalizarea
activităților economice și de interes public

• Prioritățile acestor zile : îndepărtarea zăpezii 
din triajele de cale ferată, din preajma depozitelor 
de materii prime, de pe drumurile județene și 
comunale • Cetățenii sînt chemați să participe

alături de lucrătorii domeniului public la degajarea 
gurilor de canalizare, la curățirea străzilor laterale 
din cartiere, a stațiilor de transport în 
trecerilor pentru pietoni.

PRAHOVA. Colectivele de oameni 
ai muricii din rafinăriile și combinatele 
petrochimice din Ploiești, împreună cu 
lucrătorii de la C.F.R., depun in conti
nuare eforturi susținute pentru normali
zarea încărcărilor și livrărilor de pro
duse petroliere. La rampa Rafinăriei 
Ploiești-Sud. de exemplu, toate liniile 
C.F.R. interne sint în prezent deszăpe
zite, întregul personal dindu-și silința 
să scurteze cit mai mult timpul de 
încărcare a vagoanelor. O situație simi
lară și la rampele celor două mari com
binate petrochimice — Brazi și Teleajen. 
(Constantin Căpraru).

OLT. Ieri, cu toate că nu a mai nins, 
în județul Olt au continuat acțiunile de 
deszăpezire. Sute de cetățeni din Sla
tina, Caracal și Corabia au participat Ia 
deblocarea șoselelor și trotuarelor. Ca 
urmare’, toate cursele ce transportă na
vetiștii la marile întreprinderi indus
triale au sosit la timp. De asemenea,, 
aprovizionarea populației decurge nor
mal, ca și activitatea in agricultură. 
(Emilian Rouă).

IALOMIȚA. Electricienii depun în 
continuare eforturi serioase 
buna funcționare a instalațiilor 
port a curentului electric. La 
după cum ne-a informat primarul Vă-

pentru 
de trans- 
Călărași,

(Continuare în pag. a V-a)

Meterezele'1 străzilor laterale.
■Kw

în timp ce unele trasee și artere de circulație din Capitală au fost curățate „ca-n 
palmă", numeroase străzi — cum este Prelungirea Ghencea, din fotografia alătu
rată — continuă să rămină blocate. Este necesară de aceea intervenția conjugată 
a cetățenilor și a mijloacelor mecanice ale municipalității pentru ca pretutindeni 
circulația să se desfășoare normal. Despre această cerință și despre situația sta

țiilor I.T.B. citiți notele din pagina a 5-a a ziarului

clusiv prin adoptarea de tehnologii 
noi, mai perfecționate. Aceste indi
cații se regăsesc acum și în preocu
pările colectivului nostru, în planu
rile tematice ale institutului, cerce
tătorii și proiectanții militînd pen
tru promovarea unor soluții mai efi
ciente.

în energetica românească există în 
prezent un ansamblu de obiective 
tehnice și științifice, toate, de strin
gentă importanță și strîns legate în
tre ele. Am în vedere în primul rînd 
economia de energie în toate ramu
rile și activitățile consumatoare, 
inclusiv în instalațiile de producere, 
transport și distribuție a acesteia in 
sistemul energetic național, el însuși 
unul dintre marii consumatori. în- 
trucît resursele energetice ale țării 
sint limitate, în cadrul acțiunii de e- 
conomisire in instalațiile de produ
cere a energiei electrice căutăm 
soluții noi de diminuare cu precă
dere a consumului păcurii și gaze
lor naturale, crescînd ponderea uti
lizării cărbunilor inferiori, a ener
giei apelor și a altor surse de ener
gie. Ne preocupă intens asigurarea 
continuității în alimentarea consu
matorilor, evitarea întreruperilor la 
consumatori, creșterea siguranței in 
funcționare a propriilor instalații 
pentru evitarea avariilor și ieșirii 
din funcțiune a agregatelor.

Un obiectiv tehnico-științific
deosebită însemnătate îl constituie 
dezvoltarea noilor capacități de pro
ducție și integrarea în procesul de 
exploatare a sistemului electroener- 
getic național a noilor tipuri de 
blocuri energetice de mare putere 
realizate în țară. Acestea repre
zintă soluții noi, de mare complexi
tate tehnică, prin care se asigură în 
măsură determinantă producția de 
energie electrică pe bază de cărbuni 
inferiori. De altfel, principalii indi
catori tehnico-economici din ramură 
— producția realizată la mia de lei 
fonduri fixe, consumul de combus
tibil pe megawatt-oră produs, pro
ductivitatea muncii ș.a. — sînt pu
ternic influențați de trecerea de la 
arderea de hidrocarburi la arderea 
de cărbuni inferiori ; aceasta, dato
rită creșterii complexității instalați
ilor (depozite de cărbune, mori, in
stalații de evacuare a zgurii și ce
nușii), cît și uzurii accelerate a a- 
cestora prin fenomenele de depu
neri, eroziune, coroziune etc. pro
vocate de componetele necombusti
bile, nocive, din cărbune.

de

Rezultă deci conjugarea strînsă a 
problemelor privind economisirea 
severă a combustibilului, creșterea 
siguranței în funcționare și a preo
cupării pentru laturile economice de 
tip calitativ, care, toate împreună, 
necesită, pentru a fi soluționate, 
eforturi științifice și tehnice susți
nute, odată cu asigurarea organi
zării și conducerii exemplare a pro
ceselor de producție, întărirea cola
borării dintre cercetare, proiectare 
și producție. Avem în vedere o- 
biective legate de economisirea e- 
nergiei electrice în primul rînd 
în unitățile ministerului nostru, de 
profil, dar și în unitățile altor 
ministere. Am realizat, sau sînt 
în curs, cercetări în legătură cu bi
lanțurile energetice ale unor mari u- 
nităti industriale — combinatele de 
celuloză și hirtie Călărași, Palas. 
Drobeta-Turnu Severin. Combinatul 
petrochimic Borzești și altele — pen
tru identificarea punctelor cu pier
deri mari de energie și aplicarea mă
surilor de reducere a acestora. Cer
cetătorii noștri sînt prezenți la ana
lizele care se întreprind pe platfor
me industriale, contribuind direct la 
stabilirea unor măsuri de economisi
re a energiei.

Un aspect deosebit de important 
este acela al alimentării cu căldură 
în termoficare. atît a consumatorilor 
industriali, cît și a noilor cartiere de 
locuințe. Deși nu se execută sub de
numirea de cercetare propriu-zisă. ci 
sub cea de studii premergătoare lu
crărilor de investiții în centrale elec
trice de termoficare și rețele termice, 
preocupările pentru gospodărirea ra
țională a energiei, a căldurii sînt 
foarte susținute, îndeosebi în cadrul 
Institutului de studii și proiectări 
energetice. Prin Institutul de cerce
tări și modernizări energetice ne o- 
cupăm de îmbunătățirea randamente
lor unor aparate, deși nu sîntem pro
ducătorii acestora. Sint în curs cer
cetări pentru îmbunătățirea perfor
mantelor receptoarelor electrocalo- 
rice și frigorifice din alimentația pu
blică și din domeniul casnic, cercetări 
în care colaborăm cu producătorii de 
aparate. Se remarcă. o evoluție pozi
tivă a colaborării, deși este foarte 
mult de făcut în ceea ce privește 
îmbunătățirea normelor interne și a 
unor standarde de stat. Este încă vi
zibilă tendința constructorilor de a- 
parate de a subestima latura consu
murilor energetice în scopul realiză
rii unor preturi de vînzare cît mai 
reduse pentru produsele lor. De alt
fel. lucrurile se întîmplă aproximativ 
la fel în construcția de locuințe. în 
privința izolării termice a locuințelor 
— îndeosebi a celor situate în blocuri
(Continuare în pag. a IV-a)
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O întrebare de actualitate:
Cum sprijină comitetul de partid

PREGĂTIREA ADUNĂRII GENERALE
A OAMENILOR MUNCII?

...Și răspunsul de la I.R.E.M.O.A.S.
Preocuparea prioritară a organiza

țiilor de partid din intreprinderi o 
constituie, in aceste zile, mobiliza
rea comuniștilor, a .tuturor oamenilor 
muncii la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, ca și a hotărîri- 
lor adoptate de acest important fo
rum muncitoresc din tara noastră. 
Așa cum a indicat secretarul general 
al partidului, problemele legate de 
realizarea planului în acest an hotă- 
ritor al cincinalului și organizarea in- 
trecerii socialiste în scopul soluțio
nării lor la un nivel calitativ supe
rior trebuie să se situeze in centrul 
activității politico-organizatorice des
fășurate în perioada pregătirii adu
nărilor oamenilor muncii și, în mod 
firesc, în însuși centrul dezbaterilor, 
in așa fel incit fiecare om și colec
tivele in întregul lor să capete o 
perspectivă generală clară asupra 
sarcinilor ce le revin și, mai cu 
seamă, asupra celor mai bune, mai 
eficiente căi de a le îndeplini.

Pornind, așadar, de la îndatorirea 
organizațiilor de partid de a con
duce in mod nemijlocit pregătirea și 
desfășurarea adunărilor oamenilor 
muncii, ne-am propus să aflăm cum 
acționează în această direcție comi
tetul de partid din întreprinderea 
bucureșteană I.R.E.M.O.A.S., al cărei 
colectiv și-a încheiat bilanțul pe anul 
trecut cu depășiri la producția globa
lă, marfă șl netă, la productivitate și 
beneficii. „Folosim insistent această 
perioadă pentru a reaminti oamenilor 
noștri, ceea ce de altfel știu bine, că 
întreprinderea unde lucrăm, care 
beneficiază de un program special de 
dezvoltare în cincinal, ocupă un loc 
aparte' în economie : de livrarea pro
duselor noastre — radiatoare, băi, 
tîmplărie metalică, feronerie, armă
turi sanitare — in cantități mereu 
mai mari, în sortimente variate și de 
o calitate cit mai bună, este legată 
îndeplinirea, vastului plan de con
strucții de locuințe — ne spune ing. 
Florea Dună, secretarul comitetului 
de partid. Cu alte cuvinte, perioada 
premergătoare adunărilor se consti
tuie, practic, într-o perioadă de și mai 
intensă stimulare a gîndirii creatoare, 
de 
lor 
ne 
cit 
va 
redusă, de antrenare a acestora 
manifestarea largă a democrației, a 
autoconducerii muncitorești".

într-adevăr, a fost elaborat din 
timp un plan amănunțit al pregăti
rii adunării generale a oamenilor 
muncii. Ne retine atenția, in mod 
deosebit, una din' prevederile aces
tui plan : aceea că toți eei 27 de 
tovarăși oare alcătuiesc cele șase co
lective însărcinate cu pregătirea dă
rii de seamă și a celorlalte materiale 
pentru adunarea generală pe intre- 
prindere — membri ai comitetului de 
partid, consiliului oamenilor muncii, 
comitetului sindicatului, comitetului 
U.T.C. și comisiei de femei — au 
fost repartizați, in același timp, să 
participe 1a adunările oamenilor 
muncii din secții și ateliere. De 
aici un dublu ciștig : pe de o parte, 
se asigură informarea lor directă, 
nemijlocită asupra celor mai diverse 
aspecte ale activității din toate locu
rile de muncă, puțind aduce astfel 
in fata .forului suprem de condu
cere muncitorească al întreprinderii 
problemele cele mai importante, cele 
mai acute ; pe de altă parte, posibi
litatea nu numai de a da pe loc răs
punsuri la cele mai multe din ches-

implicare responsabilă a oamenl- 
în solutionarea problemelor care 
stau in fată, cu atit mai mult cu 
în curind întreaga întreprindere 
beneficia de săptămina de lucru 

la

VALEA TROTUȘULUI
Tehnologii moderne 

în minerit
în scopul sporirii eficientei ac

tivității prodpctive, minerii de 
la exploatările carbonifere de 
pe Valea Trotușului au genera
lizat tehnologiile modeme de 
extragere a minereului prin tă
ierea forată a straturilor sau 
prin surpare in subetaje mici. 
Prin aplicarea acestor metode 
se obține o creștere a randamen
tului de extracție cu 200—400 kg 
cărbune pe post, real'izîndu-se, 
totodată, economii de peste 3 mc 
lemn de mină la fiecare 1 000 
tone cărbune extras. Folosind 
soluții originale de armare a ga
leriilor și tehnologii avansate de 
lucru, unitățile miniere din ba
zinul Comănești vor economisi 
in 1979 importante cantităti de 
lemn de mină și cherestea, tre- 
cind în contul economiilor a- 
proape 1 milion lei.

(Agerpres)

DÎMBOVIȚA
200 de produse noi

Industria dimboviteană și-a 
imbogătit nomenclatorul de fa
bricație pe acest an cu aproape 
200 de produse noi. La Combi
natul siderurgic din Tirgovișțe, 
bunăoară, au fost introditse în 
producția curentă mărci de ote
luri, tipodimensiuni de bare și 
blocuri forjate, laminate, tablă 
electrotehnică și alte produse 
care, datorită performantelor lor 
ridicate, asigură o valorificare 
superioară metalului. De o bună 
apreciere se bucură, de aseme- 

■ nea. noua variantă a instalației 
„F.C.-60“, destinată săpării in 
carieră, competitivă pe piața ex
ternă. creație a specialiștilor de 
la întreprinderea de utilaj
petrolier Tirgovișțe. precum 
și strungurile cu diametru 
mare, realizate la întreprinderea 
„SARO“, care permit adaptarea 
celor mai moderne dispozitive 
și scule de așchiere. Rezultate 
bune pe linia diversificării și 
înnoirii producției au fost înre
gistrate și la întreprinderea de 
frigidere — Găești. de aparataj 
electric — Titu, de țesături „Bu- 
cegi".

(Agerpres) 

tiunile ridicate în aceste adunări, ci 
și de a le soluționa concret.

Conducerile secțiilor au bene
ficiat de îndrumare șl sprijin din 
partea comitetului de partid, a 
organizațiilor de bază și in elabora
rea unor dări de seamă analitice. 
Concrete, pătrunse de spirit critic și 
autocritic, precum și in pregătirea 
proiectelor planurilor de măsuri, afi
șate vizibil, în fiecare secție, inainte 
de adunare, alături de chemarea la 
întrecere adresată de comuniștii din 
secția băi-allce întregului colectiv, 
în felul acesta, oamenii sînt in mă
sură să reflecteze din timp la ce se 
poate face mai bine, se sfătuiesc a- 
supra unei măsuri sau alteia, ca și 
asupra angajamentelor ce și le asu
mă în întrecere.

...Iată-ne la adunarea delegațiilor 
din secția mecano-energetic. Ca un 
preambul la dezbateri, in sală sint 
aduse două panouri : unul eviden
țiind măsurile de protecția muncii 
aplicate in cursul anului trecut și un 
altul ilustrînd atit măsurile tehnico- 
organizatorice rezolvate în secție 
(avînd o eficiență economică de 
560 800 lei), cit și cele propuse pen
tru acest an, cu o eficientă antecalcu- 
lată de 655 000 lei. Privindu-le, se 
desprinde o concluzie unică : s-a 
lucrat cu seriozitate. nu sînt 
restante. Numeroșii vorbitori, dezbă- 
tind cu 
ției prin 
tregii întreprinderi, 
adunare cuvîntul 
de muncă, părerile, 
propunerile acestora, 
asemenea consultări

- în centrul atenției 
partid, a organizațiilor de bază. Evi
dențiind faptul că fiecare formație și 
fiecare om își cunosc bine sarcinile 
de producție și subliniind rolul de 
exemplu înaintat, de promotori ai 
noului al comuniștilor, criticind ne
ajunsurile existente încă pe alocuri 
in organizarea proceselor de produc
ție, atitudinea iresponsabilă a unora 
față de calitatea lucrului, ca și aba
terile de la ordine și disciplină, de
legații oamenilor muncii, membri și 
nemembri de partid, au adus in 
prim plan cele mai diverse aspecte 
legate de aplicarea noului mecanism 
economico-financiar, de creșterea 
producției fizice și a producției nete, 
de realizarea exportului și reduce
rea continuă a consumurilor mate
riale, de ridicarea nivelului tehnic al

răspundere sarcinile sec- 
prisma obiectivelor 

au adus 
tovarășilor 
observațiile 
realizarea unor 
prcalabile fiind 
comitetului de

în- 
in 
lor
Și

La bancul de probă al întreprinderii de rulmenți din Alexandria
Foto : S. Cristian
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„OLTCITUL" APASĂ PE ACCELERATOR»
...pentru intrarea în funcțiune înainte de termen

La 3 ianuarie 1977, în prezența pre
ședintelui Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușekcu, la Craiova a fost stabilit 
amplasamentul intreprinderii de auto
turisme — rod al colaborării fructuoa
se româno-franceze, unul din' cele 
mai importante obiective de investiții 
ale actualului cincinal. în răstimpul 
care a trecut de atunci, cei peste 2 700 
de constructori de pe acest mare șan
tier au acționat cu vigoare Și energie, 
reușind să depășească substanțial 
prevederile din graficele de execuție. 
Se poate aprecia că, in permanență, 
caracteristica dominantă a activității 
desfășurate o constituie, inainte de 
toate, ritmul înalt de execuție, ordi
nea și disciplina în muncă la toate 
punctele-cheie de lucru.

O sumară trecere in revistă a lu
crărilor realizate impresionează nu 
numai prin amploarea lor, dar in e- 
gală măsură pune in evidentă di
mensiunea efortului depus, rodnicia 
colaborării intre specialiștii români 
și francezi, dorința lor comună de a 
finaliza cit mai rapid și in condiții 
exemplare acest important obiectiv 
de investiții. S-au excavat, bunăoară, 
două milioane metri cubi de pămînt ; 
au fost implantați aproape 3 500 pi- 
loți din beton armat ; s-au executat 

în colaborare cu firma franceză 
Franki Frotte Fondations — circa 
2 000 coloane forate la adîncimi 
de 26 metri pentru fixarea piloților 
— suport de la fundațiile preselor ; 
s-au încorporat peste 15 000 tone de 
construcții metalice în structura ha
lelor și, in fine, au fost acoperite mai 
bine de 250 000 mp din suprafețele 
de producție ale celor cinci hale.

O întrebare firească : care este si
tuația „la zi“ a lucrărilor pe șantier ? 
Consemnăm succint : la halele de 
prelucrări mecanice, montaj, vopsi- 
torie caroserii, vopsitorie pentru pie
se mici și presaj structura de rezis
tentă și Închiderile au fost finalizate 
in proporție de aproape 80 la sută. 
Practic, ne aflăm în momentul în 
care se conturează cu claritate silue
ta zveltă a viitoarei întreprinderi de 
autoturisme.

în aceste zile, lucrările au intrat 
într-o nouă etapă, decisivă. La ora 
actuală se acționează susținut pentru 
urgentarea lucrărilor la magazia de 
piese de schimb, la drumurile de ac- 

producției, reevaluind în spirit cri
tic și autocritic reușitele în dome
niul autogestiunii și, pe temeiul lor, 
sarcinile de viitor.

în contextul unei realități cu o 
deosebită semnificație — sporirea 
ciștigului mediu al membrilor sec
ției de la 1 800 lei în 1974 la 2 300 
lei in 1977 și la peste 2 600 lei in 
1978. ceea ce Ilustrează și ridicarea 
nivelului pregătirii lor profesionale 
— participants și-au concretizat, de 
asemenea, răspunderile in domeniul 
formării schimbului de miine, al 
pregătirii și educării multilaterale a 
numeroșilor tineri din secție. Și 
pentru ca fiecare prevedere, indife
rent dacă se referă la o măsură teh- 
nico-organizatorică sau politico-edu- 
cativă. să aibă finalitate certă, i 
s-au asigurat atît o formulare, clară, 
concretă și precisă, termene și res
ponsabilități exacte, cit și nominali
zarea celui care va controla îndepli
nirea. Generalizarea acestei practici 
de către comitetul de partid și con
siliul oamenilor muncii ni se pare a 
reprezenta o garanție importantă 
pentru îndeplinirea cu rigurozitate a 
tot ceea ce s-a hoțărit.

Odată adunările pe secții înche
iate. se va trece la elaborarea dării 
de seamă pe întreprindere și a pro
gramului de măsuri, a bugetului de 
venituri și cheltuieli, la definitiva
rea angajamentelor in întrecerea so
cialistă. în sprijinul unei cît mai co
recte fundamentări a acestor mate
riale stau, de asemenea, recentele 
analize întreprinse de comitetul de 
partid, de consiliul oamenilor mun
cii privind : stadiul realizării măsu
rilor tehnico-organizatorice adoptate 
la precedenta adunare generală ; 
examinarea nivelului costurilor la 
mai mult de 3 500 repere ; îndeplini
rea măsurilor adoptate pentru redu
cerea consumului de combustibil șl 
energie și aplicarea programului pro
priu de utilizare a energiilor secun
dare ; stilul și metodele de muncă 
folosite de organul de conducere 
colectivă. Sînt premise pentru ca. și 
în acest forum al .democrației mun
citorești, comuniștii, toți ceilalți păr- 
ticipanți să se manifeste plenar, să 
aducă o contribuție efectivă la găsi
rea soluțiilor și stabilirea căilor op
time pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce revin colectivului în cel 
de-al patrulea an al cincinalului.

Maria BABOIAN

?>
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ces, canalizări, la gospodăria de apă, 
stația de compresoare și celelalte u- 
tilițăți. Evenimentul zilei îl reprezin
tă însă începerea, în paralel cu lu
crările de construcții, a lucrărilor de 
montaj la modernele utilaje tehnolo
gice. Este vorba, mai exact, de pri
mele prese, din totalul de 102 cile 
va cuprinde, in final, hala de presaj.

Menționăm de la început faptul 
că. permanent, șantierul s-a bucurat 
de sprijinul nemijlocit al comitetu
lui județean de partid, al reprezen
tanților Ministerului Industriei Con-

• RITMURI ÎNALTE DE CONSTRUCȚIE, CALITATE 
SUPERIOARĂ LA TOATE LUCRĂRILE • A ÎNCEPUT 

MONTAJUL TEHNOLOGIC

strucțiilor de Mașini și Ministerului 
Construcțiilor Industriale, care au ur
mărit realizarea, punct cu punct, a 
măsurilor stabilite, au sprijinit cu 
promptitudine pe constructori în re
zolvarea problemelor cu care au fost 
confruntați pe parcursul evoluției 
lucrărilor. Un alt factor dinamizator 
care a contribuit la „comprimarea" 
timpului, la accelerarea mersului lu
crărilor îl constituie folosirea pe 
scară largă a unor tehnologii moder
ne de execuție, cu eficiență ridicată. 
De altfel, pe această temă s-a orga
nizat cu citva timp în urmă un fruc
tuos schimb de experiență pe șantier, 
cu participarea reprezentanților ce
lorlalte trusturi de construcții din 
țară.

— Cei 316 comuniști, citi numără 
de partid ale 

tovarășul Flo- 
comitetului de 
șantiere „Olt- 
împreună cu

cele patru organizații 
noastre — ne spunea 
rea Chisăr, secretarul 
partid al Grupului de 
cit", dezbat, periodic, 
consiliul oamenilor muncii, căile și 
modalitățile concrete menite să ducă 
nu numai la realizarea, ci și la de
pășirea graficelor de execuție. Orga
nizația de partid a devenit., astfel, un 
adevărat comandament de conduce
re operativă a activității pe șantier. 
De. fiecare dată, membrii de partid 
au făcut propuneri privind aplica
rea unor soluții și inițiative munci-

Constructor — o meserie, o vocație a locuitorilor de pe meleagurile |udețulul Bistrlța-Năsăud. în acest cincinal ei au de realizat un volum de investiții 
de peste 5 ori mai mare decit în cincinalul 1971— 1975. în fotografie: șantierul Fabricii de cabluri din Bistrița Foto : E. Dichiseanu
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ÎN SIDERURGIE

Peste prevederi — 
4 500 tone oțel

Muncitorii și specialiștii din 
Galați, Hunedoara și Reșița au 
realizat in primele două decade 
peste prevederile de plan mai 
bihe de 4 500 tone de oțel. Con
comitent se acționează pentru, 
innoirea și modernizarea pro
ducției de metal. La Combina
tul siderurgic din Galați, de 
exemplu, se aplică cu bune re
zultate o serie de metode efi
ciente, printre care ridicarea 
coeficientului de utilizare a vo
lumului util al convertizorului 
de la 1,15 tone pe mc la 1,38 tone 
pe mc, creșterea procentului de 
folosire a timpului de lucru, ca 
și unele perfecționări în dome
niul turnării, inclusiv al turnă
rii continue, care de altfel va fi 
extinsă cu 7 la sută.

BOTOȘANI

Tabloul electric
cu numărul 150 000
Lansat In producția de serie 

în a doua jumătate a anului 
trecut, în cadrul întreprinderii 
„Electrocontact" din Botoșani, 
tabloul electric de apartament 
se bucură de o bună apreciere 
pe piața internă. Zilele acestea 
de pe banda dc montaj a uni
tății a ieșit tabloul cu numărul 
150 000. De menționat că în acest 
an tabloul electric va fi realizat 
în mai multe variante, proiec- 
tanții săi aducindu-i o serie, de 
îmbunătățiri.

NĂVODARI

Importante reduceri 
ale costurilor
de producție

Activitatea susținuta depusa 
încă din primele zile ale anului 
de colectivul Combinatului de 
îngrășăminte chimice de la 
Năvodari in direcția îndeplinirii 
ritmice a principalilor indicatori 
de plan a fost încununată pină 
acum de importante succese, 
între care se remarcă depășirea 
cu o jumătate milion de lei a 
producției nete planificate. Mă
surile și inițiativele adoptate in 
scopul sporirii productivității 
muncii și producției fizice in 
condiții de eficiență economică 
superioară au determinat, obți
nerea a 1 135 tone superfosfat și 
220 tone acid sulfuric peste 
prevederi, 

(Agerpres)

torești menite să determine crește
rea substanțială a productivității 
muncii, reducerea efortului fizic și 
diminuarea consumurilor specifice de 
materiale.

Pe șantier am aflat că muncitorii 
Gheorghe Lupescu și Ștefan Stancu 
au inițiat aplicarea și extinderea fo
losirii cofrajelor de inventar și a e- 
șafodajelor metalice la turnarea be- 
toanelor; Efectul ? Consumul de ma
terial lemnos a fost redus cu aproa
pe 80 la sută, iar productivitatea 
muncii dublată. Drept „replică" la a

ceastă inițiativă. Ion Funar. secreta
rul organizației de bază nr. 3, și șe
ful de brigadă Stancu Dobrian au 
promovat o altă inițiativă, la fel de 
eficientă : premontarea la sol în an- 
samble mari a construcției metalice, 
soluție concretizată prin sporirea 
productivității muncii cu 30 la sută 
și, in aceeași proporție, reducerea e- 
fortului fizic. Generalizarea, la nive
lul întregului șantier, a acordului 
global, folosirea rațională a timpu
lui de lucru, analizele săptăminale a- 
supra realizării stadiilor fizice, re
partizarea membrilor comitetului de 
partid pe obiective, pentru a sprijini 
și urmări evoluția lucrărilor — sînt 
alte căi importante ce au stat la 
baza succeselor înregistrate în con
strucția acestei moderne întreprin
deri.

„înainte de termen" — iată deviza 
sub auspiciile căreia se desfășoară 
lucrările pe acest șantier. în prima 
decadă a lui ianuarie s-a realizat 
peste 35 la sută din programul valo
ric al lunii. Tovarășul Doru Craia. 
inginer-șef al Grupului de șantiere 
„Oltcit", ne informează că pentru 
desfășurarea normală a activității pe 
timpul iernii s-au luat din vreme 
măsurile corespunzătoare.: în mare 
parte halele au fost închise și aco
perite : s-au amenajat drumuri de 
acces și scurgeri de apă ; s-a asigu-

Analizînd cauzele
unui minus de șase la sută...

Ancheta noastră la întreprinderea de mașini electrice București după 
două decade din luna ianuarie

în pa- 
tehno- 
toarnă 
vor fi 
iar in

în secțiile de producție ale între
prinderii de mașini electrice din 
București, în atelierele de sculărie și 
proiectare, pretutindeni se poate re
marca ritmul Susținut de muncă, 
angajarea deplină a muncitorilor și 
specialiștilor pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan. Secția nr. 2, de 
pildă, este un adevărat șantier in 
care producția se desfășoară 
ralel cu reorganizarea fluxului 
logic. într-o parte a halei se 
fundațiile pe locurile unde 
reamplasate măsinile-unelte. 
cealaltă se lucrează fără întrerupere. 
După cum remarca unul din munci
tori, mașinile de găurit, presele, 
strungurile au fost mutate aproape 
din mers.

Și. totuși, făcînd un simplu calcul 
rezultă că graficul la zi al realizărilor 
la producția fizică înregistrează o 
anumită răminere în urmă. După 
două decade <fin luna ianuarie, pla
nul producției fizice pe ansamblul 
lunii a -fost îndeplinit în proporție 
de circa 60 la sută, fată de circa 66 
la sută, cît ar fi trebuit. De aici apar 
o serie de întrebări firești. Dacă, așa 
cum spunea tovarășul Constantin 
Moisescu. secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, activitatea a 
început din plin încă din primele zile 
ale anului, cum se explică această di
ferență între eforturile făcute si re- 
zultatete obținute ? Ce probleme au 
rămas nerezolvate ? Unde si cum tre
buie acționat pentru ca planul pro
ducției fizice să fie realizat ritmic, 
integral, la toate sortimentele ? în- 
cercind să răspundem la aceste între
bări. am pornit de la...

UN DIALOG iNTțtE DOI ȘEFI DE 
SECȚIE., Pe ansamblul întreprinderii, 
fluxul tehnologic este organizat in așa 
fel înci» o serie de repere realizate 
iri...set!t.ia nr, l sint trimise pentru 
execuțaiigg anumitor operații la secția, 
nr, 2,,'^e unde se întorc in Secfia nr. 
T ’pentru" prelucrarea finală si fndb-'" 
țaj. Un exemplu tipic de cooperare 
intre două secții de producție, pe 
circuitul căruia se verifică însă in 
modul cel mai concludent dacă orga
nizarea muncii, aprovizionarea teh
nico-materială sînt bine puse la 
punct. Tocmai de aceea am dat 
cuvîntul celor doi șefi de secție pen
tru a ne vorbi despre felul cum se 
desfășoară această colaborare.

Călin Neagu, șeful secției nr. 1 : 
„înainte de a răspunde la întrebarea 
pusă, m-as referi, la -cîteva aspecte 
care privesc propria noastră activi
tate. în cadrul secției funcționează si 
atelierul de debitare, care asigură re
pere pentru toate secțiile intreprin
derii. Or. în ultimii ani. întreprinde
rea s-a dezvoltat mult fără ca atelie
rul de debitare să sufere vreo moder
nizare sau mărire a capacității. Deci, 
încă de la prima operație a fluxului

tehnologic. Pentru a 
ritmul de montare a uti- 
care participă specialiști 
francezi — de la firmele 
Bliss' — fronturile de

rat încălzirea la stațiile de betoane 
și s-a pus la punct steiul de mate
riale. fapt ce a condus la înregistra
rea unor ritmuri de lucru înalte, in 

' creștere de la o zi la alta.
Lucrarea Cea mai importantă acum 

este montajul 
intensifica 
lajelor. la 
români și 
Spiertz și 
lucru au fost pregătite cu minuțiozi
tate pentru a se asigura simultanei
tatea montării utilajelor in mai mul
te hale, au fost montate primele cinci 
poduri rulante și organizate echipe 
specializate care lucrează după un 
program bine stabilit pentru fiecare 
utilaj in parte.

— Determinante pentru desfășura
rea cu ritmicitate a acestei preten
țioase lucrări sint abnegația și spi
ritul de inaltă exigență cu care se 
lucrează zi de zi, de către fiecare 
din sutele de constructori, ne-a spus 
tovarășul Vasile Canciu, inginer-șef 
al șantierului de montaj. Deopotrivă, 
evoluția dinamică a lucrărilor are la 
bază și buna conlucrare dintre spe
cialiștii români și francezi.

Constructorii care s-au făcut remar
cați în muncă sint mulți, foarte multi 
pe acest șantier. Fiecare in parte 
merită cuvinte de laudă. „Nu trebu
ie uitați — ne spune secretarul co
mitetului de partid, Florea Chisăr — 
„zburătorii", oamenii care infruntind 
ploaia, vintul sau ninsoarea au lucrat 
ore in șir la înălțimi de peste 15 me
tri. uneori la lumina farurilor, la 
montarea piloților sau a fermelor 
metalice". Notăm : Marin Frunză, 
Verigă Șuinea, Marin Juganu. Ion 
Sandu, Dumitru Rariște, Ion Ungu- 
reanu, Anghel Năstase. Dar nu pu
tem să-i trecem cu vederea nici pe 
aceia care adeseori au făcut din 
noapte zi pe acest șantier : Gheor
ghe Ticu. Lazăr Badeâ, Gheorghe 
Vlăduț, Mihai Opriș, Constantin Șar- 
lă. Dumitru Bîrsan, Stan Răileanu, 
Dumitru Botezatu. Iată, așadar, nu
mai o parte din oamenii și faptele 
lor ce dau garanția respectării pu
nerii in funcțiune, in acest an. a pri
melor capacități la întreprinderea de 
autoturisme „Oltcit" de la Craiova.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii" 

tehnologic există un „Ioc îngust", 
ceea ce creează greutăți in desfășura
rea normală, ritmică a producției. 
Cit privește colaborarea cu secția nr. 
2. trebuie să recunoaștem că nici noi 
nu am asigurat din timp toate repe
rele necesare. Totuși. în cazul motoa
relor metalurgice din grupa 812. de 
exemplu, secția nr. 2 are unele res
tante în asigurarea seturilor de flanșe 
și axe. Din această cauză, în prima 
decadă a lunii ianuarie am avut 
unele goluri de producție la bobinai 
și apoi la montaj".

Vasile Stăneci. șeful secției nr. 2 : 
„Avem. într-adevăr. unele rămineri 
în urmă în asigurarea cîtorva suban- 
samble pentru secția nr. 1. Prin mă
surile luate urmărim tocmai mărirea 
capacității de producție și organizarea 
unor linii tehnologice pe grupe de 
produse, ceea ce va determina creș
terea productivității muncii. Dar deși 
sîntem în plin proces de reorganizare, 
restantele amintite se datoresc fap
tului că nu am primit la timp repe
rele debitate de secția nr. 1. De alt
fel. cred că cele mai multe probleme 
pe întreaga Întreprindere le ridică 
atelierul de debitare. De aceea, 
consider că este absolut necesar să 
se facă ceva mai mult pentru crește
rea capacității si mecanizarea lucră
rilor la atelierul de debitare".

ȘI ClTEVA CONCLUZII. In pri
mul rînd. este clar că prin felul cum 
este organizat si cu forțele de care 
dispune, atelierul de debitare nu mai 
corespunde actualelor sarcini de pro
ducție. în aceste zile, dună o analiză 
făcută la comitetul de partid pe în
treprindere. s-a luat măsura ca trei 
sudori din alte secții ale unității să 
lucreze la debitare. Dar nici asa nu 
s-a acoperit întregul necesar de oa
meni. Apoi, problemele care trebuie 
rezolvate la. acest' atelier sînt mult 
mai complexe. Faptul că debitarea 
tablei se face în. aer liber creează, in 
special acum. ‘lama, multe greutăți 
in îndeplinirea ritmică, la timp, a 
sarcinilor de producție. ..Iar cînd Pri
mim și oxigen de Ia fabrica din Bu- 
ciumeni sau I.C.S.I.M.. care este de 
slabă calitate, randamentul la tăiere 
scade sub 50 la sută" — ne spunea 
sudorul Gheorghe Marin.

CONTRASTE
Lumini, la înălțimi

Zile aspre de iarnă, 
și in Bărăgan. Viscol. 
Viteza vintului a a- 
tins pe alocuri 100 km 
pe oră. O vreme cii- 
noasă care a oprit in 
casă pină și pe cei. mai 
temerari. Nu însă și 
pe. electricienii din 
foj-mația condusă de 
maistrul Ion Doncilă. 
care, împreună cu 
muncitorii Constantin 
Conete, Gheorghe Stan 
și Gheorghe Nițu, au 
înfruntat vifornița și 
frigul, remediind cu 
promptitudine defec-

Centrala hirtiilor și dosarele betonate

cimentului
..Cele 300 

necesar

Iată cîteva extrase 
din voluminosul dosar 
de corespondentă pur
tată intre Combinatul 
de prelucrarea lemnu
lui din Rm. Vilcea și 
Centrala 
București:
tone ciment 
lucrărilor de investiții 
din anul 1978 vor fi li
vrate unității dv. con
form repartiției nr. 
1 713 de Combinatul de 
lianți și azbociment 
Tg. Jiu". „Ca urmare 
a adreselor în care 
solicitați respectarea 
contractului încheiat 
cu unitatea noastră 
din Tg. Jiu. vă comu
nicăm că cilnentul

Vaca, vulpea și kilowattul
Zi și noapte, in graj

durile cooperativei a- 
gricole de producție 
Popești, județul Vîl- 
cea, zeci de becuri e- 
lectrice răspîndesc fără 
încetare o lumină pu
ternică. S-au căutat 
mai multe răspunsuri 
la întrebarea : de ce 
mai marii cooperativei 
agricole lasă aprinse 
atît ziua, cit și noap
tea toate becurile ? 
Unii mai șugubeți 
spun că șeful fermei 
zootehnice din comuna 
Popești a pus vacile 
la treabă, obligindu-le 
să caute acul în... ies
lea cu fin. Dar pentru 
atîta lucru era nece
sar să se ducă pe

țiunile pricinuite la 
linia de inaltă tensiu
ne și la instalațiile din 
cadrul fermelor zoo
tehnice de la I.A.S. 
Lehliu și cooperativele 
agricole de producție 
din zonă. „Ne-am fă
cut datoria", au con
chis ei după ce au 
terminat lucrarea. Da
toria și-au făcut-o și 
maiștrif Ștefan Măr- 
culescu și Ene Nico- 
lae, care au acționat, 
împreună cu electri
cienii Radu Balaban,

poate fi ridicat, con
form noii repartiții 
(nr. 2 747), de la Com
binatul de lianți și az
bociment Deva". După 
două zile, adică la 
8 XI 1978, o nouri 
depeșă : „Vă comuni
căm că furnizorul ce
lor 300 tone ciment 
este, conform reparti
ției 2 896. Combinatul 
de lianți și azbociment 
Tg. Jiu".

Deci, după telefoa
ne. telexuri si acte a- 
dițlonale încheiate la 
contract.
din Rm. Vilcea a a- 
juns, după un înver
șunat duel al hirtiilor, 
care a durat aproape

beneficiarul

apa sîmbetei mii de 
kilowați-oră ? Nu știm 
dacă vacile vor găsi a- 
cul în ieslea cu fin, 
dar un ac trebuie gă
sit pentru cojocul ri
sipitorilor. Nu sîntem 
în fata unei singure și 
năstrușnice intimplări.' 
Și iată de ce. Pe drumul 
comunei Stoienești, 
deși era către amiază, 
iar soarele pilpiia le
neș peste zăpezile ier
nii. lămpile din siste
mul 
blic 
de... 
Din
de ce ? Cică pe aici 
este patria vulpilor. 
Viclenele cumetre

iluminatului pu- 
comunal ardeau 

mama tocului, 
nou — întrebarea:

în al doilea rind, tn cadrul între
prinderii se resimte lipsa forței de 
muncă. Despre situația de la atelie
rul. de debitare am amintit, la ate^. 
lierul de confecții metalice lipsesc 
sudori, la linia de prelucrări mec- 
nice de la secția nr. 2 lipsesc 30 de 
strungari ș.a. Din această cauză, nici 
indicele de utilizare a masinilor- 
unelte nu este corespunzător. De fapt, 
s-a ajuns la un fel de cerc vicios. Pe 
de o parte, asa cum ne spunea direc
torul tehnic al întreprinderii, capaci
tatea de producție este mai mică 
decit sarcinile de plan din acest an. 
Dar pe de altă parte, datorită defi
citului de forță de muncă, nici utila
jele existente nu sînt folosite Ia în
treaga capacitate.

în sfirsit. neindeplinirea planului 
producției fizice este o consecință si 
a neajunsurilor manifestate in apro
vizionarea tehnico-materială. La sec
ția nr. 1, de exemplu, se așteaptă din 
luna ianuarie a anului trecut o serie 
de piese turnate din otel pentru a 
se putea termina fabricația unui lot 
de motoare pentru metalurgie. De 
asemenea, in acest început de an nu 
puține au fost cazurile cind fabrica
ția Unor motoare nu a putut con
tinua deoarece din magazie au lipsit 
diferite materiale. Deși ne aflăm în 
a doua jumătate a lunii ianuarie, nu 
s-a contractat decit 89 la sută din 
necesarul de materii si materiale pe 
primul trimestru. Dintr-un motiv sau 
altul, unele unități, cumpăr fi I.P.R.S. 
Băneasa. „7 Noiembrie" Craiova, în
treprinderea metalurgică Bacău. în
treprinderea de fier Vlăhita. refuză 
încheierea contractelor pentru repar
tițiile date.

Evident, ne-am referit numai la 
cîteva dintre cauzele care au făcut 
ca in cele două decade ce au trecut 
din luna ianuarie planul la producția 
fizică să nu fie realizat ritmic și 
integral. Am insistat însă asupra lotf 
deoarece cu cit vor fi eliminate mai 
repede neajunsurile, cu atît va fi mai 
ușor să; se recupereze restanțele 
pină acum, iar in continuare să 
îndeplinească sarcinile deosebit 
mobilizatoare din acest an.

dd 
se 
de

Ion TEODOR

Constantin Măcinic și 
Nicolae Mănescu, cu 
maximă operativitate 
pentru asigurarea func
ționării rețelei de 20 
de kilovolti din zona 
Călărașilor. Pentru fe
lul in care au înfrun
tat gerul și vitregia 
iernii, tuturor le spu
nem un călduros „Bra
vo !“. Două din multe
le situații în care e- 
lectricienii s-au situat 
și la propriu și la fi
gurat la... înălțime. 
(Mihai Vișoiu).

un an de zile, să fie 
indrumat la... primul 
furnizor. Constructorii 
se gjndesc cum să 
înlocuiască cimentul 
nelivrat. Un mucalit 
le-a dat soluția : din 
copertile dosarului de 
corespondentă faceți 
cofrajele. iar betonul- 
il confecționați din 
hirtii amestecate cu 
apa de ploaie a pro
misiunilor neonorate. 
Materie primă aveți 
din belșug I

Făcind publică a- 
ceastă originală teh
nologie. așteptăm să-și 
dea avizul asupra ei 
și Centrala hirtiilor, 
pardon, a cimentului. 
(Dan Constantin).

și-au ales tocmai a- 
ceste locuri pentru că 
orătăniile din Stoie- 
nești suferă, pare-se, de 
orbul găinilor. Să. fie 
aceasta o boală care a 
contaminat și primă
ria 7 Probabil. Altmin
teri nu se explică cum 
de nu văd tovarășii de 
la consiliul popular 
comunal, nici în mie
zul zilei, că se irosesc 
în van kilowații-oră. în 
cele din urmă, cineva 
tot va trebui să vadă 
cum se lăfăie pe stîlpi 
zecile de becuri aprin
se. Desigur, cineva 
peste care n-a dat... 
orbul găinilor. (Ion 
Stanciu).
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Iașiul contemporan încununează marile aspirații ale înaintașilor
lași. Pentru noi, românii, numele istoriei într-o 

singura silabă.
Există atîtea locuri pe pămîntul patriei în fața 

cărora gîndul trebuie să ne fie încărcat de adînc 
respect și pioasă venerare a memoriei înaintașilor, 
încît aproape că nu afli colț de țară în care să nu 
încerci sentimentul mîndriei pentru trecutul de luptă 
al poporului și conștiința plină de bucurie a partici
pării la împlinirea idealurilor celor ce ne-au lăsat 
moștenire nu numai „a patriei cinstire", ci și legă-

mîntul transmis urmașilor de a da României — 
patrie de glorii, patrie de dor, la trecutu-i mare, 
mare viitor.

Aici, la lași, parcă nu există piatră lipsită de 
graiul memoriei și parcă nu există nouă zidire 
care să nu ne vorbească de dimensiunile viitorului 
ce ni l-am hotărît, sub conducerea Partidului Co
munist Român, laolaltă cu țara întreagă, prin 
unitatea de nezdruncinat a poporului în lupta pen
tru atingerea înaltelor noastre idealuri.

,Jn unire ne stă 

puterea de a fi“
Am simțit atunci o irezistibilă tentatie 

a evocării. Să reconstitui, să reînviez at
mosfera acelor zile, să-i readuc in prezent 
pe cei ce le-au pregătit și le-au trăit, să 
refac cadrul în care au evoluat, să le aud 
aievea vorbele și să le văd gesturile. 
Amintirile mele ieșene, directe, nu depă
șesc anul 1945. Dincolo de acest an se aș
tern pentru mine amintirile altora. Ele 
sint istorie. Literatură. Memorie stratifi
cată în conștiința de sine a unui popor pe 
parcursul devenirii sale.

Dar aici, în fosta locuință a lui Costa- 
che Rolia din incinta Muzeului de istorie 
naturală, în încăperea de lingă „Sala ele
fantului" — numită astfel după pahider- 
mul împăiat încremenit în mijlocul ei — 
s-a consumat la 3 Ianuarie 1859 un act 
decisiv al istoriei : Partida unioniștilor 
moldoveni și-a desemnat în unanimitate 
candidatul care, peste numai două zile, 
avea să fie propus Adunării Elective con
vocată la Iași, în vederea pasului decisiv 
pentru înfăptuirea Unirii.

Au trecut 120 de ani de atunci. în linii 
mari, cadrul a fost păstrat, adunindu-se de 
prin locuri știute numai* de iriițiati cîteva 
din obiectele cruțate de urgia timpului și 
salvate doar prin pătimașul respect al 
moldovenilor față de memoria națiunii : 
masa de dezbateri și urna de vot cu bilele 
albe și bilele negre. Atunci, la cinci ia
nuarie, numărătoarea votului a dovedit 
în urnă numai bile albe. Nici una nea
gră. Nici un „nu“ candidatului Unirii, la a 
cărui alegere pe scaunul Moldovei, marele 
său sfetnic, Mihail Kogălniceanu, avea să 
i se adreseze cu unele dintre cele mai 
patetice cuvinte ce s-au rostit vreodată pe 
scena politică a Iașilor : „Prin înălțarea 
ta pe tronul lui Ștefan cel Mare, s-a 
înălțat însăși naționalitatea română... Ale- 
gîndu-te pe tine domn am vroit să arătăm 
lumii ceea ce toată țara dorește : La legi 
noi, om nou ! Fii dar omul epocii ; fă ca 
legea să înlocuiască arbitrariul : fă ca le
gea să fie tare, iar tu, măria ta, ca domn, 
fii bun, fii blind ; fii bun mai ales cu 
aceia pentru, care mai. toți domnii trecU'ți 
au fost nepăsători sau răi... Fă dar ca 
domnia ta să fie cu totul de pace și de 
dreptate ; împacă patimile și urile dintre 
noi și reintrodu în mijlocul nostru stră
moșească frăție. Fii simplu măria ta, fii 
bun, fii domn cetățean ; urechea ta să fie 
pururea deschisă la adevăr și închisă la 
minciună și la lingușire. Porți un frumos 
și scump nume, numele lui Alexandru cel 
Bun. Să trăiești dar multi ani ca și dînsul: 
să domnești ca și dînsul !“

Privesc în Piața Unirii statuia lui Ale
xandru Ioan Cuza. 'Timpul a patinat bron 
zul dînd monumentului parcă și mai mul
tă maiestuozitate. O splendidă arteră 
coboară în linie dreaptă, trecînd pe sub 
umbra traforată a bisericii Trei Ierarhi, 
spre impunătorul edificiu al Palatului 
culturii, înălțat pe locul fostei curți dom
nești sub temelia căreia se afla cîndva, 
în veacuri de mult apuse, palatul lui Ale
xandru Mușatin, supranumit „cel Bun“. 
apoi al nepotului acestuia. Ștefan, preamă
rit și cu numele de „cel Mare". în lapi- 
dariul din vecinătatea palatului s-a a- 
dunat o parte din arhiva de piatră a 
urbei care, timp de trei veacuri, din 
1566 pină în 1862, a fost capitala Mol
dovei. într-un zid. se află încastrat bal
conul de la care, la 25 ianuarie 1859, 
după unanima sa alegere și de către 
Adunarea Electivă a Munteniei, Alexan
dru Ioan Cuza le-a vorbit, cu glasul gîtuit 
de emoție, moldovenilor : „Astăzi statul 
nostru s-a așezat pe o temelie mai întinsă. 
O eră nouă ni s-a deschis. Sosiți la acest 
stadiu al viitorului nostru... trebuie să pu
nem toată activitatea noastră în comună 
conlucrare pentru dezvoltarea morală și 
materială a României, acest pămint bine- 
cuvîntat al patriei, stropit cu sîngele stră
bunilor noștri și îmbelșugat cu sudoarele 
muncitorului. El este familia, ogorul fie
căruia, casa în care s-au născut părinții 
și unde vor naște copiii voștri ! Căci in 
Unire, și numai în Unire ne stă puterea 
de-a fi !“

Pecetea hrisoavelor
Unită Țara-n cuget și simțire, 
Unită-n armonie și avînt 
Și sub a limbii largă despletire, '
Unită cu-adevărul de nenirînt.
Unită cu lumina care bate 
Pe frunți înzăpezite de Carpați 
Și din vecia-i nimeni n-o va scoate, 
Că prin Unirea-i, dușman, nu răzbați !
Cu-al cronicilor duh este unită. 
Unită e cu sîngele martir.
Iși țese steaua ei, nebiruită, 
Și-o-nvăluie-n văpăi de trandafir.
Torentele de energii unite, 
O-nalță pe noi trepte de destin, 
De cel din zilele prea vlăguite. 
Aminte să ne-aducem mai puțin.
Hrisoavele cu-a lor pecete rară, 
Imprumutînd tărie-n legămînt, 
Unite sint cu dragostea de țară 
Și stirpea necălcatului cuvînt.
Unită cu a mării legănare 
Și cu talazul holdelor în mai.
Unită cu UNIREA El CEA MARE, 
Cu inima pe care-n dar i-o dai!

Octav SARGEȚIU

Răscolitor adevăr a cărui literă pătrun
sese in conștiința românilor de veacuri și 
veacuri, dar a cărui izbindă nu se mai 
produsese deplin, in amploarea și în ho
tarele vechii Dacii, decît sub Mihai Vi
teazul, cu mai bine de două veacuri și 
jumătate înainte de Unirea Principatelor, 
pentru a se reîmplini vital și irevocabil 
în 1918, cînd pămînturile românești s-au 
regăsit laolaltă întru confirmarea unei 
ineluctabile legități istorice.

„Puterea de-a fi !“ Răscolitor adevăr 
văzut atunci în Unire, așa cum astăzi este 
văzut în unitatea întregului popor în 
atingerea țelurilor sale stabilite prin pro
pria lui vrere, prin legămintele revoluției 
socialiste, prin tot ceea ce s-a vrut și s-a 
înfăptuit în cei peste 30 de ani de cind 
poporul a devenit deplin stăpîn pe soarta 
sa, prin Programul Partidului Comunist 
Român — Carta viitorului României — pe 
calea de eforturi dar și de atîtea mari îm
pliniri, a ridicării patriei noastre pe cele 
mai înalte culmi ale civilizației. Puterea 
de a fi prin Unitate — acesta este ade
vărul demonstrat în greul luptei pentru 
propășirea, chezășia izbînzilor asupra 
noastră înșine și asupra greutăților de 
care ne-am lovit în anii reînceputului, 
suprema garanție a independenței și suve- 
ranității noastre.

Epilog istoric 

la „dulcele tirg“...
în inima bătrînei Moldove. Iașiul este 

prin el însuși, prin tot ceea ce l-a făcut să 
devină de nerecunoscut față de perioada 
dinainte de război, o incontestabilă de
monstrație a evoluției așezărilor românești 
mai vechi sau mai noi în anii puterii 
populare. El nu mai este nici un „dulce 
tîrg", nici doar un oraș împovărat de 
amintirea propriului trecut, ci o puternică 
metropolă în adevăratul sens al cuvîntu- 
lui, o cetate a industriei socialiste, a in- 
vățămîntului și a culturii moderne, o urbe 
cu 300 000 de locuitori aflat* într-o im
petuoasă expansiune materială și spiri
tuală. Cindva, Vasile Alecsandri li ve
dea : „Centrul său așezat pe zarea 
unui deal este compus din case mari 
și frumoase, în care domnește luxul, cînd 
dimpotrivă, mahalalele lui împrăștiate pe 
coastele acelui deal sînt alcătuite mai 
mult din bordeie acoperite cu stuf, unde 
zace sărăcia. Capul poartă coroană și pi
cioarele sint goale". Un veac mai tîrziu, 
in plin început al reconstrucției soc’a- 
liste, George Călinescu îl vedea alt
fel : „Orașul e curățat de vechiul jeg, 
descurcat, împlinit cu noi clădiri. Oricît 
ar atrage pitorescul, admit că acesta e 
drumul adevărat indicat de imperativul 
progresului și că miine cele cîteva puncte 
cardinale istorice se vor desprinde mai 
bine dintr-un Iași modern, industrial și 
cultural, sistematizat fără rupere cu tre
cutul". •

Acel „miine" din trecut al Călinescului 
e ziua noastră de azi. Acest azi care e ziua 
de miine a altor străvechi așezări moldo
vene aflate în impetuoasă schimbare, în 
structurale prefaceri, în plin proces de ur
banizare pentru ca județul „monocefalic" 
să-și afle echilibrul deplin în întreaga lui 
configurație economică și socială. Dar in-, 
tre acel „cap încoronat cu picioarele des
culțe" văzut de Alecsandri . și „mîinele" 
descris de Călinescu eu am văzut alt Iași, 
cel abia trezit din coșmarul războiului și 
pe care mi-1 amintesc cu durere, dar și cu 
duioșie, pentru a rememora de unde și 
cum am pornit la renașterea acestei stră
vechi vetre.

Atunci, cînd abia ieșise de sub tăvă
lugul războiului. Iașiul nu mai era decit 
uri osuar al amintirilor pîngărite. O imen
să relicvă ruinată, străzi ciopîrțite de 
bombe, case sfîrtecate de obuze, un oraș 
peste care timp de cinci luni de suferințe 
domnise „ordinea" haosului, lăsindu-1 vlă
guit. istovit, stors de puteri. în Copoul 
hăcuit de tranșee, cu copacii retezați, doar 
teiul lui Eminescu rămăsese, așa cum îl 
vedea Geo Bogza „întreg ca un os vechi 
și puternic in acest schelet silvestru nă
ruit". Adolescent, am fost atunci în 
acel Iași al începutului de reînceput, ere- 

zînd că-mi voi putea spăla retina zgîriată 
de imaginea Ploieștiului meu natal — alt 
oraș martir — în neprihănita vatră a lumii 
din poveștile lui Creangă și din stihurile 
eminesciene. Dar era sărăcie mal lucie 
decît printre ai mei. Cine a citit reporta
jul lui Geo Bogza „Pe urmele războiului 
in Moldova" poate că n-a crezut acel dia
log al absurdului dus dincolo de limitele 
credibilului, dar care exprima o cumplită 
realitate : ,.— Ce-ați mîncat peste iarnă ? 
întreb și aici ca în atîtea locuri. — Pămînt! 
răspunde o femeie de la marginea grupu
lui și deschizînd pumnul arată o bucată de 
pămînt din care și mușcă începind să 
mestece..." Eu am văzut acea Moldovă 
atunci, in teribila foamete de după război 
cînd seceta ucidea căprioarele copilăriei 
lui Labiș... Se ridicau plozii Moldovei cu 
hurta să fie duși spre înfiere in familiile 
din orașele mai căpătuite ale țării. Cădeau 
vitele de-a-npicioarelea, ca într-un Sahel 
din izotermă stejarilor, și,'se mînca mămă
ligă din făină din scoarță de copac. Jir 
și ghindă. Pămînt. Pămînt din glia Moldo
vei care nu mai avea cu ce-și hrăni oa
menii. lazurile secaseră și păsările cerului 
năpîrliseră pirlindu-și puterea aripilor care 
să le poarte spre alte zări.

A povesti toate acestea unor tineri de 
azi ar fi aproape cu neputință să te faci 
crezut. Dar cei de atunci n-au uitat încă. 
Toți cei ce-au trăit acei ani știu că a- 
cesta ne-a fost începutul.

S-a spus întotdeauna despre moldoveni 
că sint oameni blajini, molcomi, trăindu-și 
propriul lor ritm de viață, mulțumin- 
du-se cu puțin și necunoscînd altă stare 
de spirit decît dăinuirea, înrădăcinarea, 
dar și neîngenuncherea. Pot spune că ii 
cunosc destul de bine căci, din 1945 și 
pină acum, aproape că n-a fost an să nu 
mă abat pe pămînturile lor cu adevărat 
blinde. cu dealuri domoale și văi largi, 
cu așezări temeinice la pieptul cărora 
au văzut lumina zilei atîtea genii ale 
poporului român. Sînt blînzi, dar și aprigi. 
Măsoară de zece ori pină taie o dată, 
cumpănesc, judecă, dar cînd au hotărît 
ceva, nimic nu-i mai poate abate din cale.

Acești oameni, care aparțin înainte de 
toate unei omenii superioare, și anume 
omeniei moldovenești, recunoscută pentru 
cinstea ei congenitală și ospitalitatea ei 
structurală, au pus umănil și au dat mai 
intîi forță urbei lor de frunte, capitalei ju
dețului, „Moștenirea" nu Ie-a fost prea dar
nică. La naționalizare n-au avut de trecut 
în proprietatea poporului decît 13 unități : 
citeva mici țesătorii, o fabrică de trico
taje, o moară, o mică fabrică , de bere, 
uzina electrică și... cam atît. „Zestrea" 
mică, drumul greu. Dar ambițios. Iar toc
mai asta a făcut ca. în anii coastrucției 
socialiste, și îndeosebi în ultimii 15 ani, 
municipiul să dobîndească una dintre cele 
mai moderne și mai rațional organizate 
platforme industriale, pe care sint ampla
sate importante unități ale industriei me
talurgice. chimice, constructoare de ma
șini. de materiale de construcții și de mo
bilă, textile și alimentare, prezentînd tră
săturile unui puternic centru industrial 
al țării. Au apărut noi cartiere, sute de. 
blo.curi albe, s-au dezvoltat serviciile 
urbane, rețeaua de unități școlare și uni
versitare. a instituțiilor de cercetare și 
cultură. Sint 28 000 de studenți la Iași, 
atita cit număra întreaga populație a ca
pitalei Moldovei în anul Unirii.

Tinerețe, 

cutezanță, creație
Despre acest tineret și despre spiritul 

creativității ieșene discutăm la Universi
tatea ieșeană cu renumitul savant chimist 
Cristofor Simionescu, directorul Institutu
lui de cercetări „Petru Poni". „«Pierdem 
capitala 1» s-a spus de către unii la Unire, 
dar .Kogălniceanu le arăta ieșenilor că 
orașul lpr trebuia să .devină «cetatea eter
nității Moldovei» care să n-aibă nimic de 
invidiat capitalei din punctul de vedere 
al prestigiului său științific și cultural. 
tocmai asta am reușit să desăvîrșim in 
anii noștri : ca Iașiul, ca cetate de vîrf 
a științei românești, să-și înscrie numele 
pe harta marilor orașe ale lumii care au 
pus noi borne de lumină in cîmpul cu
noașterii. Știți care este caracteristica cea 
mai evidentă a spiritualității ieșene ? Ne
liniștea creatoare, nepacea cercetării pen
tru a se împinge înainte gindirea. Ideeă 
permanenței neliniștii creatoare ă Iașiului 
â fost animată de toate marile spirite ale 
neamului, care nu cultivau altceva decît 
ambiția poporului român de a excela in 
toate ramurile științei. E o flacără inte
rioară puternică ce nu arde doar în cîțiva. 
ci in inimile a mii și mii de oameni re- 
prezentînd atît răspunderea față de înain
tași, cit și răspunderea față de ziua de 
miine a României".

Fiul unor învățători din Plopeni, sat 
de la marginea Burdujenilor, Cristofor 
Simionescu, ca atîți alți savanți români 
de renume internațional dați de Moldova, 
a rămas la Iași inconjurindu-se de în
tregi pleiade succesive de tineri care lu
crează astăzi pe toate marile platforme 
chimice ale țării. „Cu unii dintre acești 
tineri am bătut cu ani în urmă primul 
țăruș la fabrica de antibiotice și apoi la 
Combinatul de fibre sintetice din Iași — 
iși .continuă profesorul relatarea. Alături 
de alții ca ei, am demarat cercetările in 
domeniul macromolecularului, al chimiei 
maselor plastice și al antibioticelor, bazîn- 
du-ne pe tradițiile unui învățămint de 
specialitate de primă linie și pe o . in
dustrie chimică cum în puține locuri din 
lume putem afla. Dar salturile din tehnică 
nu permit comparații cu trecutul, nici în 
învățămînt, nici în cercetare și nici în in
dustrie. Cine putea bănui atunci cînd aici 
s-a înființat școala de inginerie hotarnică, 
de acum peste o sută de ani, că vom a- 
junge la o așa dezvoltare și la o ingi
nerie științifică intr-un domeniu ce părea 
strict limitat ?“

Piața Unirii din lași — loc evocator de istorie, omagiu urbanistic modem adus actului de la 1859. 
Alexandru loan Cuza

De la Divanul 

ad-hoc Za... 
Politehnică

„Pe-atunci, a continuat profesorul, 
într-un fel, 1 se contestau ingineriei te
meiurile științifice. Astăzi, tratarea in
ginerească a devenit eminamente știin
țifică. Pe temeiul acesta, al f propășirii 
științei în toate ramurile .de activitate, 
trebuie să dobindim o nouă unitate a ge
nerațiilor cultivînd emulația în cerietare 
și stimulînd decantarea valorilor. Gene
rația mea a dat societății tot cit a putut, 
fără rezerve, și fără să-și pună întrebarea 
cit ii dă ei, in schimb, societatea. Dacă 
la Eminescu din suferință a țîșnit vers, 
generația nouă se bucură de multe facili
tăți, de condiții de studiu și de trai stu
dențesc excepționale. Trebuie edificată o 
reală continuitate a generațiilor, în cuget, 
în simțire, în. idealuri. Să facem totul ca 
fiecare tinăr să simtă'importanța și gra
vitatea epocii. Mie, ca atiția altora, 
aici în Moldova îmi sînt strămoșii, aici am 
crescut, am învățat, și am devenit om și, 
adeseori, străbătînd orașul, sufletul îmi 
încearcă o profundă vibrație. Vibrația a- 
ceasta cred că o simte orice tinăr care stu
diază la Iași. Institutul «Petru Poni» este 
angajat intr-o tematică diversă și grea în 
domeniul siliconilor, al polimerilor de si
liciu. al uleiurilor și al hirtiei sintetice 
biodegradabile sau renuvelabile. Valorifi
carea materiilor secundare oferă un cîmp 
larg de activitate, cu repercusiuni majo
re asupra economiei moderne. Tot ceea ce 
realizăm în chimie, pe diferite specialități, 
se face sub aceeași cupolă, a Institutului 
central de chimie de la București. Aici 
ne specializăm în poliuretani, în siliconi, 
în crearea de depoluanți ai apelor prin 
schimburi ionice, în polimeri termosta- 
bili. Una din cele mai pasionante cerce
tări, în jurul căreia, în ultimii 12 ani. s-au 
dat 11 teze de doctorat, a fost crearea 
unui „xerox" românesc cu plăci de poli
meri fotosensibili care să înlocuiască plă
cile de seleniu extrem de scumpe și de 
deficitare pe plan mondial. Cercetările au 
reușit, și prima mașină automatizată de 
xerografie, «Moldaprint», la crearea că
reia au colaborat cercetători de la Insti
tutul «Petru Poni». de la catedra de chimie 
a Politehnicii ieșene, de la combinatul de 
fibre sintetice, va fi în anul acesta genera
lizată și pusă în aplicare intr-o serie de 
întreprinderi din Iași. S-a dovedit că poli
merii fotosensibili românești au de trei ori 
mai multă durabilitate decît seleniul, iar 
toate auxiliarele mașinii — cerneluri si 
developanți — pot fi produse în țară, la 
Rișnov.

Planuri de viitor ? Unul singur, dar ma
jor : să apuc să trăiesc într-o generație 
unică, indiferent de virste, și într-o Mol
dovă înfloritoare pînă în ultimul colț al 
sacrului ei pămînt !“

Aceeași stare de spirit o aflu printre 
tinerii studenți. cercetători și profesori de 
la catedra de irigații și drenaje a Facul
tății de hidrologie de la Politehnica ieșea
nă. Șeful catedrei, profesorul Valeriu Bli
daru, este strănepotul unui deputat al Di
vanului ad-hoc al Munteniei, țăranul pontaș 
Ticu Ion de la Malu cu Flori, din vechiul 
Muscel. Tatăl profesorului, Spiridon 
Blidaru, a luptat in primul război mon
dial pe frontul de la Iași, și din povestirile 
lui despre capitala Moldovei s-a deșteptai 
in inima savantului-hidrolog de azi pasiu
nea pentru cetatea învățămîntului de sub 
Copou. Apoi, ca specialist in știința ape
lor. pasiunea pentru Moldova, pentru Iași, 
orașul care, la cerințe egale de apă pentru 
localitate și industrie cu cerințele Timi
șoarei. are resurse de șapte ori mai re
duse.

în laboratorul catedrei — vastă hală, 
cit un stadion acoperit — ni se înfățișea
ză privirii un adevărat spectacol. Aici, 
întregul hidrografic al Bahluiuiui a fost 
miniaturizat la scară de laborator și pus 
pe „masa de studiu". De la Hirlău și 
Pircovaci, pînă în zona industrială a Ia
șiului. cu toate lacurile de acumulare re
alizate pînă acum, cu cele aflate în pro
iect, dar mai ales cu varianta optimă a 
transferării unei mari cantități de apă 
din Șiret și Bahlui prin străpungerea unui 
deal cu o galerie de aducțiune lungă de 
14 km, sub ochii noștri se așterne peisa
jul viitorului.

„Problemele de gospodărire a apelor șf 
de ameliorare a fondului funciar — ne 
spune profesorul Valeriu Blidaru — repre
zintă un tot unitar, inseparabil. Noi cre
dem însă că sistemul de irigații nu trebuie 

să fie consumator de ■ energie electrică 
sau mecanică, ci producător de energie. 
Unde curge apa, curge energia. De aceea 
am stabilit pentru sistemul Siret-Bahlui 
o schemă unitară complexă și gravitațio
nală. Vom face astfel să curgă prin firavul 
Bahlui zece metri cubi de apă pe secundă, 
adusă din Șiret, cit pentru două orașe ca 
Iașiul anului 1980. în bazinul neregulari
zat al Jijiei avem 30 000 de hectare, din 
care două treimi sărătură. Căutăm solu
ții pentru desalinizarea pămîntului pe 
modele fizice experimentate în laborator. 
Cît privește soluția gravitațională a adu
cerii apei din Șiret în Bahlui, după ce am 
dezbătut timp îndelungat propunerea 
pompării^ implicînd deci mari cheltuieli 
de energie, stau și mă gîndesc : cum de 
nu m-am gîndit la asta încă de la început. 
Nu cunosc nimic mai pasionant decit 

„munca cu. tinerii. Asta, te obligă la o per
manentă prospețime do idei, la o conti
nuă emulație științifică, la spirit treaz și 
soluții neanchilozate.,"

Marele laborator în care s-au concen
trat zonele „critice" ale pămînturilor și 
apelor moldovene adăpostește în incinta 
sa stații-pilot, totul la un loc formînd 
aici un vast atelier al colaborării omului 
cu natura.

„Spiritul creativității nu este decît efec
tul firesc al unității, al spiritului de echi
pă — ne spune profesorul Valeriu Blida
ru. Avem de lucru pentru generații. Une
ori mă gîndesc : De-ar putea să vadă bă- 
trînul deputat pontaș al țăranilor «stării 
a treia» din Divanul ad-hoc. străbunicul 
meu. Ticu Ion de la Malu cu Flori, unde 
i-au ajuns strănepoții, și unde îi vor a- 
junge încă stră-strănepoții descinși din 
visele lui despre Unire și prinși în marea 
luptă a izbînzilor izvorîte din unitatea în
tregului nostru popor pentru atingerea 
marilor idealuri ce ni le-am propus ! Vi
sez la o Moldovă vindecată de rănile ero
ziunilor. îndestulată în ape curate și să
nătoase. cu o agricultură avansată. cu 
rodnicie și aspect de grădină înfloritoare, 
grea de belșug..."

Un Ceahlău 

al siderurgiei
Revin la Iași, sub Cetățuia unde, in doi 

ani de cind s-a procedat la implantarea 
Combinatului de utilaj greu, cea mai mare 
unitate industrială din vechea capitală a 
Moldovei și una dintre cele mai mari din 
tară. „Ceahlăul siderurgiei moldovene" a 
inceput să prindă profil modificînd struc
tural fizionomia locurilor de pe haotica 
vale a Nicolinei. Primii coloși ai combi
natului, vaste hale albastre întinzîndu-se 
pe kilometri de spațiu, se înaltă sub Ce- 
lătuia, în vreme ce se toarnă fundațiile 
altor hale, se ridică pilonii de susținere, 
se amplasează noile secții aie acestei gi
gantice „fabrică de fabrici". S-a mutat din 
loc și s-a regularizat albia Nicolinei. s-a 

Vis împlinit
De cînd aici mileniile ne știu, 
Urcînd prin vremi prin ele-au biruit 
Idei rodind din lan bogat de grîu. 
Din carpatina stîncă de granit.

A ars mereu în noi un dor sublim 
Venind din lupta dusă de străbuni, 
în țara noastră liberi să trăim. 
Destinului prin noi să-i fim stăpîni.

Un ideal născut din demnitate 
Statornic a-nilorit pe-această glie, 
Să fie țara-n pace și dreptate 
Unită-n cuget, muncă și frăție.

A fost înaltul, necurmatul vis 
Purtat în piept pe drumul devenirii, 
Și fiecare veac luptînd a scris 
Un vers din Marea Horă a Unirii.

Privim din azi trecutul de mărire, 
Scrutînd cu ochi de vultur viitorul, 
Căci împlinit e visul de unire

, Și mai senin, prin el, ne este zborul.

Viorel COZMA

în prim plan — statuia lui 
Foto : S. Cristian 

strămutat un tronson al magistralei de 
cale ferată Iași—București, s-au consolidat 
suprafețe întinse, totul înscriindu-se prin 
efortul tehnicii superioare într-o adevă
rată epopee a muncii, a încrederii, a certi
tudinii in atingerea tuturor parametrilor 
propuși. „Atît era aici — ne spune Radu 
Tașcă. electrotehnician. secretarul comi
tetului de partid din C.U.G. O fîntînă 
cu cumpănă uitată de oameni si care 
măsura timpul fără timp al unui loc în 
paragină, margine de tîrg".

Inginerul Haralamb Năstase, birlădean 
devenit „nicolinean". il completează : 
„Cîndva se considera că. la Iași, siderur
gia este eminamente neimplantabilă si 
iată că, tocmai aici, se înaltă cel mai 
mare combinat destinat producerii de uti
laje grele și foarte grele, piese-unicât de 
pină la 80 de tone bucata. El deja începe 
să constituie, pentru moldovenii plecați 
după muncă „prin .alte . cetăți, ale siderur
giei românești, la Reșița, la Hunedoara, 
la Galați, la Brașov, „mirajul" întreprin
derii de anvergură, atracția reîntoarcerii 
la locurile lor de baștină cu specialitățile 
și experiența dobîndită prin alte părți. Cî
teva sute au și venit".

Pentru pregătirea viitoarelor cadre teh
nice a luat deja ființă „cartierul elevilor", 
șapte blocuri impunătoare cu școlile si 
liceele lor profesionale, unde învață peste 
2 500 de tineri. Ei vor prelua și vor con
tinua tradițiile muncitorești de la Nicolina. 
spiritul revoluționar și exigenta întreprin
derii metalurgice crescută pe vatra „bă- 
trînelor" ateliere de reparat vagoane, 
acolo unde a activat cîndva comunistul 
Ilie Pintilie. De altfel. între halele albastre 
ale marelui combinat și atelierele Nicoli
nei se află ca o piatră de hotar intre epoci 
casa memorială în care a trăit ceferistul 
revoluționar, o clădire modestă, cu pereții 
căptușiți cu seîndură adăpostind un strop 
de memorie, imagini dintr-un alt Iași, ce' 
aparținînd luptelor proletare din anii ’30— 
’40, loc de omagiu adus neîngenuncherii 
ieșenilor din anii împotrivirii. Pe lingă 
această căsuță de margine de tirg trece 
calea ferată, în vreme ce, pe deasupra ei, 
iși deschide volta de beton pasajul aerian 
cu patru lungi rutiere care leagă combi
natul de sub Cetățuia de metropola Ia
șiului.

Un loc-simbol. Un loc al confluentelor 
dintre trecut și viitor, așa cum Moldova, 
cu istoria ei și cu prezentul ei. înfățișează 
oriunde se edifică noul, oriunde se visează 
și se clădește ziua de mîine a patriei. Căci 
pretutindeni pămintul Moldovei și, indeo- 
sebi, vatra Iașiului aparțin memoriei. 
Este Iașiul de pe pămintul Unirii. Este 
metropola care se vrea demnă de glo- 
riosu-i trecut, conștientă de eforturile 
înaintașilor, mîndră de realizările pre
zentului. ambițioasă cu propriul ei viitor 
care se naște din trudă, din abnegație, 
din unitatea în cuget și simțiri, ideea- 
fortă care a forjat istoria poporului român, 
cea Care a născut și a întărit încrede» ea 
în România una si nedespărțită. încre
derea în idealurile înălțate de Partidul 
Comunist Român, de conducătorul său. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, arhitectul 
României socialiste.

Ioan GRIGORESCU
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ÎNVĂȚĂMfNTUL- 

in pas cu progresul științei și culturii, 
cu cerințele societății

I

Ca pretutindeni, și la noi, școala, 
învățămintul, educația au constituit 
obiect important de cercetare și me
ditație. Numeroase condeie ilustre, 
oameni de școală și mari învățați 
s-au apropiat cu grijă de un aseme
nea subiect, care are adinei implica
ții în dezvoltarea societății. Așa se 
explică faptul că avem azi la inde- 
mină' monografii școlare cuprinză
toare, că s-au întreprins cercetări pe 
ramuri de învățămînt, toate lucrări 
dense in informații prețioase. De ase
menea, datorăm o sinteză, e drept 
succintă, lui Nicolae Iorga.

Se resimțea însă de mult necesi
tatea unei lucrări atotcuprinzătoare și 
este, prin urmare, și justificată și 
realizabilă recomandarea, cu caracter 
de hotărîre, formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul edu
cației politice și culturii socialiste, 
din iulie 1976, de a se completa șirul 
numeroaselor tratate privind o la
tură sau alta a societății românești 
in permanenta ei devenire cu unul 
privitor la istoria invățămintului din 
țara noastră.

Lucrarea „Istoria invățămintului 
din România", a cărei elaborare o 
coordonez, va înfățișa, cum este fi
resc și logic, geneza procesului edu
cativ și instructiv, originile și începu
turile educației și instrucției pe te
ritoriul locuit de poporul român, dez
voltarea invățămintului românesc, 
inclusiv in limbile naționalităților con
locuitoare, evoluția sa legică, comple
xitatea structurilor și contribuția în- 
vățămîntului la progresul științei și 
culturii, al societății. După cum va 
reflecta și integrarea sa, totdeauna în 
condițiile istorice ale poporului ro
mân și, de asemenea, rolul de liant 
al invățămintului, al instituțiilor de 
educație și de instrucție intre terito
riile locuite de români, între fiii po
porului român, asigurind dezvoltarea 
unitară a limbii și culturii naționale. 
Ceea ce înseamnă că nu va fi negli
jat nici învățămintul românesc de 
peste hotare, după cum riu va fi sub
estimat nici rolul invățămintului 
nostru în instruirea și educarea mul
tor tineri din alte țări, prin aplicarea 
unui.alt principiu, și nici evoluția 
invățămintului românesc in contex
tul european.

Deoarece învățămintul înseamnă 
educație și instruire, in noua lucrare 
iși vor găsi locul cuvenit concepțiile

pedagogice și filozofice care i'-au im
primat orientarea, conținutul educa
tiv și i-au asigurat dezvoltarea în pas 
cu progresele societății. Și nu vor 
putea lipsi nici cei ce s-au dăruit 
nobilei misiuni de educare și instruire 
a tineretului, personalitățile mar
cante ale școlii, legiuitori și legisla
ție, dascăli, magiștri, creatori și orga
nizatori de școli științifice in învă
țămînt, în strădania lor de conjugare 
organică a educației, instrucției, ști
inței și aplicației practice a învă
țăturii. învățămintul se va dovedi, 
astfel, parte integrantă a complexu
lui proces social-economic, social-po
litic, cultural-institutional, propui sor

Acad. Ștefan PASCU

al noului și înnoirii societății, al mo
dernizării acesteia.

înfățișarea evoluției invățămintului 
în pas. cu dezvoltarea societății în
seamnă, in concepția acestui tratat, 
lupta permanentă între vechi și nou. 
superioritatea, și de aceea, biruința 
noului, filonul de metal prețios ca- 
re-i conferă strălucire. Strădaniile și 
stăruințele pentru nou și înnoire, bi
ruința acesteia în cele din urmă, nu 
fără piedici și greutăți, va constitui 
o altă caracteristică cu valoare de 
permanență in secolele evului me
diu și în epoca modernă, mai vădită 
in .epocile marilor curente cultural- 
științifice : renașterea și umanismul 
împotriva scolasticii, iluminismul și 
raționalismul împotriva conservato
rismului, materialismul dialectic și 
istoric împotriva idealismului. în 
această confruntare neobosită, miș
carea socialistă și formarea partidu
lui clasei muncitoare din România la 
sfirșitul secolului trecut și, mai ales, 
Partidul Comunist Român în secolul 
nostru, de la înființarea sa și. pinii 
astăzi, au avut un rol hotărîtor in 
democratizarea invățămintului. în im
primarea conținutului științific în 
raport nemijlocit cu necesitățile so
cietății românești în perioada dintre 
cele două războaie mondiale.

în concepția evoluției fără sincope 
și cezuri grave a invățămintului, in
tegrat în dezvoltarea generață a so
cietății. influențat de societate și in- 
fluențînd societatea, iarăși în mod fi

resc și logic, se vor oferi de la sine 
marcarea cu pregnanță a . însemnătă
ții marii cotituri din august 1944, ro
iul P.C.R. în realizarea insurecției 
victorioase de la 23 august acel an, 
in democratizarea societății, in reor
ganizarea și orientarea învățămîntu- 
lui spre slujirea eforturilor poporului 
român pentru înnoiri materiale și 
spirituale, legislația școlară din 
1948, cu părțile bune și cu limitele 
ei, cea din 1968, corespunzătoare 
pentru realitățile de atunci, dar de
pășită de profundele transformări în 
societatea românească din perioada 
în care ne aflăm.

Corolarul tuturor acestor mutații 
în viața materială și spirituală a so
cietății românești este noua față a 
țării, in plină efervescență revoluțio
nară, în continuă înnoire, cu fiecare 
an, cu fiecare lună, cu fiecare zi. Iar 
corolarul transformărilor în procesul 
de invățămint este aplicarea crea
toare a politicii partidului, a ideilor 
novatoare ale secretarului său gene
ral. președintele țării. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în dezvoltarea și 
perfecționarea procesului instructiv- 
educativ. de la cel elementar la cel 
universitar, integrarea sa cu cerceta
rea și producția. Scopul final : pregă
tirea tineretului pentru viață, pentru 
activitatea creatoare în diferitele do
menii solicitate de dezvoltarea multi
laterală a societății românești socia
liste in mersul ei spre comunism, 
încununarea preocupărilor și căută
rilor ducătoare la scop, a strădaniilor 
pentru găsirea căilor celor mai po
trivite realizării acestor stăruitoare 
gînduri și înaintate concepții este 
noua Lege a educației și învățămîn- 
tului de curînd votată de cel mai 
înalt for legislativ al țării. Marea 
Adunare Națională. Lege care înmă
nunchează, în litera și spiritul său, 
concepția partidului nostru și a se
cretarului său general de așezare a 
invățămintului de toate gradele, a 
structurilor și tipurilor acestuia pe 
temeliile trainice ale realităților Ro
mâniei socialiste multilateral dezvol
tate. O încheiere mai optimistă pen
tru rosturile și însemnătatea învăță- 
mîntului românesc de astăzi și de 
mîine, pe baza tradiției înaintate și 
a bogatei experiențe acumulate nu 
se putea oferi tratatului de „Istoria 
invățămintului din România".

Noua producție a Casei 
de filme „Numărul pa
tru", după scenariul lui 
Ion Brad și Alexandru 
Brad, în regia lui Virgil 
Calotescu, continuă sub 
anume aspecte „Ultima 
noapte a singurătății".

„Drumuri in cumpănă" 
e filmul adincirii și îm
bogățirii portretului per
sonajului Octavian Bor- 
cea care, sub multe 
aspecte, chintesență a 
mentalității și spiritua
lității țărănești, amin
tește de tulburătoare fi
guri ale prozei noastre 
realiste. Masiv, robust, 
calm, autoritar, Octavian 
Borcea se află in mie
zul unui conflict dra
matic care dacă e ferit de 
stridente nu e lipsit de 
gravitate.

Cheia de boltă a între
gii construcții epice și 
problematice a „Drumu
rilor în cumpănă", a pă
trunderii și dezlegării 
conflictelor rămine moti
vul familiei. Nu e vorba 
atît de descoperirea, cit de 
armonizarea ei, de nor
malizarea relațiilor ei in 
acord cu voințele indivi
duale și mai ales în ra
port cu îndatoririle față 
de societate.

Vom asista la o poveste 
cu caracter mai personal. 
Văduv, după moartea ta
tălui său Artimon, însin
gurat în casa prea mare 
și scos din starea de izo
lare de o iubire tîrzie. pe 
care filmul o tratează cu 
rară discreție — Octavian 
hotărăște să se însoare cu 
o femeie al cărei copil 
orfan se simte in stare 
să-1 crească. în fond, li
ber să hotărască, Octa
vian va simți nevoia su
fletească a acordului fa
miliei. Iși va căuta fecio
rii. îi va „cerceta", la 
oraș, in locuințele lor din 
blocuri, la locurile lor de 
muncă — inregistrînd cu 
tristețe opoziția lor în
verșunată sau inabil disi
mulată. Călătorie care, 
fără a-1 aduce liniștea, îi 
va da. pe de altă parte, o 
imagine mai directă și 
proaspătă a transformări
lor prin care trece tara, 
o gravitate a angajării și 
luptei pe care 6 presu

pune izbînda în orice do
meniu.

Mai subtil apare moti
vul ..familiei" in planul 
atitudinii lui Octavian 
.față de mersul —rău — 
al lucrurilor in coopera
tivă. Ca pentru orice 
țăran adevărat și pentru 
Octavian Borcea incapa
citatea oamenilor de a 
spori rodnicia pămîntului

bătrinul Borcea va avea 
tăria, la sfirșitul procesu
lui de clasificare interioa
ră pe care încearcă să-1 
surprindă filmul, să țină 
partea judecății împotri
va prejudecății, a liber
tății individuale in fața 
presiunii nejustificate a 
celulei sociale, așa după 
cum va căpăta curajul să 
ia cuvintul in adunarea

„Drumuri 
în cumpănă"

și a animalelor e un nrțo- 
tiv de nemulțumire. ce 
depășește rațiunile ma
teriale. Octavian nu dra
matizează. dar își ia dis
tanta necesară. întreți- 
nind multă vreme o apa
rentă indiferență ironică. 
Se ascunde aici un scep
ticism superior fată de un 
neputincios (cuscrul Ci
reș), dar, iarăși, și o do
rință secretă de a nu lovi 
in unitatea familiei. Căci, 
Situație tipică surprinsă 
eu realism . de scenariști, 
perfecționarea relâțiilor 
de muncă, aplicarea e- 
nergică a principiilor de
mocrației sint îngreunate 
în mediul rural datorită 
strinselor relații de ru
denie.

Oricît ar ține la familie.

generală, combătînd in
competența.

Căci familia cea mai 
importantă, par a spune 
scenariștii, prin interme
diul vigurosului lor per
sonaj, in care se simt ră
dăcinile patriarhale, se
vele tradiției, dar și a- 
tracția prezentului so
cialist, rămine totuși a- 
ceea a întregului popor, 
a principiilor și idealuri
lor sale actuale.

Țesătura scenariului 
„Drumuri In cumpănă" 
este incontestabil mai 
fină și mai subtilă decit 
cea a filmului precedent. 
I-am fi cerut totuși o. mai 
mare și originală comple
xitate dramatică. O mai 
adîncă și curajoasă ex
plorare a lumii satu

lui, a mentalității ță
rănești actuale, a noii in
telectualități din mediul 
rural ar fi dat un con
tur mai puternic celorlal
te personaje și ar fi sus
ținut, cu funcția unor 
contraforți, originalitatea 
și prestanța portretului 
eroului principal. Erou 
căruia Mircea Albuieseu 
ii conferă prin replici și 
tăceri grele nu numai ti
pică monumentalitate, ci 
și umană fragilitate su
fletească. franchețe dar și 
discreta ironie, erou că
ruia admirabilul actor ii 
dă prezentă fascinantă, 
dezvăluindu-i și o sensi
bilă și misterioasă viată 
interioară. Dorim să re
marcăm în mod deosebit 
alături de el jocul sim
plu. adecvat, precis, di
rect și plin de personali
tate al Dorinei Lazăr.

Fără a avea complexi
tatea și adîncimea ideală., 
filmul lui Virgil Calotes
cu (imaginea, remarcabi
lă : Vivi Vasile Drăgan) 
atestă un salutar refuz 
al idilismului, sinceritate, 
autenticitate. Ca si alfe 
pelicule ale acestui regi
zor. „Drumuri în cumpă
nă" trădează experiența 
documentaristului, dar și 
căutarea resurselor de 
expresivitate ale unui 
limbaj cinematografic o- 
riginal, fără ostentație și 
caracterizat prin simpli
tate și concizie.

Inspirat din universul 
țărănesc, axat pe impre
sionantele mutații care se 
petrec in zilele socialis
mului, chiar in sfera con
științelor țărănești celor 
mai puternic cristalizate 
in nobilele tipare ale 
tradiției. „Drumuri în 
cumpănă" este un film 
capabil să intereseze pu
blicul larg. Și aceasta nu 
numai fiindcă „dacă nu 
bunicul, atunci străbuni
cul fiecăruia din noi a 
fost țăran", ci pentru 
că prin ceea ce are mai 
bun. mai artistic, filmul 
dezbate aspecte gene
roase privind căutarea 
umană, angajarea socială 
și politică, permanentele 
și metamorfozele .etosului 
românesc.
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însemnări pe marginea expoziției 
Etienne Hajdu de la Muzeul de artă

I
I

Institutul de invățămint superior Oradea. în laboratorul pentru utilizarea energiei electrice, studenții anului II al facultății de subingineri participă la lecții 
practice Foto : E. Dichiseanu

Economisirea energiei
(Urmare din pag. I)
mai mici, dar și a magazinelor, a școli
lor și a altor clădiri — practica stabi
lirii de preturi plafon este de natură 
sâ încurajeze realizarea unor con
strucții ieftine (la început), care plă
tesc însă ulterior acest avantaj prin 
consumurile energetice sporite pen
tru încălzire, pe toată durata folo
sirii clădirii. Din aceleași conside
rente se manifestă atitudini de con
servatorism în cazul introducerii unui 
sistem de reglare a consumului de 
căldură „cameră eu cameră" in apar
tamentele alimentate dintr-o sursă 
centrală de încălzire. Experimentele 
făcute in țări cu tehnică avansată, 
unele avind resurse de combustibil 
mult mai mari decit noi. obțin eco
nomii de căldură de 15—40 la sută, in 
urma introducerii unui sistem de re
glare individual, in funcție de tem
peratura ambiantă a încăperii. Acest 
mare avantaj energetic pune in um
bră costul initial al dispozitivelor de 
reglaj. După părerea noastră, toate 
aceste aspecte ar trebui sâ fie recon
siderate. O mare parte din neajun
surile la care mă refer ar putea fi 
evitate dacă în institutele de cerce
tare de ramură ar crește preocupă
rile pentru problemele energetice. 
Există și astăzi, este adevărat, sec
toare de instalații electrice — în spe
cial in institutele de proiectare. Aici, 
este vorba însă nu de instalații, ci 
de ■ energie, de eficiența folosirii 
ei. De aceea, fie că tehnologii 
Se califică intr-o a doua meserie —, 
energetica, fie că energeticiehii se 
califică în tehnologie, adevărul este 
că la baza concepției noilor instalații 
tehnologice trebuie sâ stea o gîndire 
energetică cu „bătaie lungă", pe toa
tă durata exploatării instalațiilor. 
Căci practica ne-a dovedit : de multe 
ori o licență aparent avantajoasă are 
ca revers un important consum de 
energie, care poate fi micșorat greu 
sau chiar deloc ulterior.

Mai există și < un alt aspect. In 
practica noastră de pină acum nu ne

interesa decit realizarea obiectivului 
prevăzut in plan și — să admitem — 
ne interesa ca acesta să realizeze 
consumuri energetice acceptabile. E- 
ventualele pierderi de energie, de 
căldură — firești pentru procesul teh
nologic considerat — ar fi putut să 
constituie in multe situații o resursă 
bună de utilizat mtr-o industrie au
xiliară. Dar acest aspect nu a inte
resat pe energeticieni pină in pre
zent. Acum, situația energetică ne 
obligă să reconsiderăm poziția 'și să 
gindim la o integrare mai amplă a 
obiectivelor industriale situate pe a- 
ceeași platformă, la felurite cuplaje 
energetice care să asigure pe ansam
blu o utilizare intensivă, complexă și 
completă a energiei.

Caracterul multidisciplinar al pro
blemei obligă la aprofundarea unor 
cunoștințe de energetică generală si 
industrială — atit de către tehnologi, 
cit și de către energeticieni. Mai 
ales trebuie să-și facă loc următoa
rea idee, care nu este nouă după pă
rerea mea, dar nu este incă univer
sal acceptată ca evidentă : că opti
mul pe ansamblu poate diferi de op
timul fiecărui partener al cuplajului 
energetic — și să acceptăm ca opti
mul pe ansamblu să primeze în 
competiția cu optimul parțial.

Există, desigur, numeroase căi pen
tru reducerea consumurilor. In multe 
cazuri stau la dispoziție căi care nu 
comportă nici o cercetare. Sint incă 
numeroase situațiile de abatere de la 
disciplina tehnologică. Voi menționa 
doar realizarea unor „coeficienți de 
umplere" mici — chiar foarte mici 
uneori — ai cuptoarelor electrice de 
inducție. Acest lucru1 este posi bir în
deosebi acolo unde intre sarcina de 
plan si capacitatea instalațiilor există 
diferențe mari. O altă cale este aceea 
a îmbunătățirii randamentelor insta
lațiilor. Este la îndemina tuturor să 
reconsidere izolările termice si să 
le îmbunătățească. Multe măsuri po
sibile sînt de natură organizatorică, 
încadrîndu-se in organizarea știin
țifică a proceselor tehnologice de 
producție. O altă serie de măsuri

vizează îmbunătățirea randamente
lor. Cimpul de creație este vast, iar 
cercetarea poate cuprinde agregatele 
propriu-zise. părți din acestea, re
sursele energetice rezultate din rea
lizarea proceselor tehnologice si al
tele.

O sarcină deosebit de actuală a 
specialiștilor din unitățile de cerce
tare. din producție și exploatare este 
aceea de a găsi și aplica pe scară 
largă metode și căi mai economi
coase, mai raționale de utilizare a 
resurselor energetice. Analiza critică, 
realistă a structurii și nivelului con
sumurilor in diferitele sectoare ale 
economiei impune concluzia că cerce
tarea științifică trebuie să contribuie 
mai activ, mai substanțial decit pină 
în prezent la introducerea unor noi 
tehnologii menite să determine utili
zarea cea mai adecvată a resurselor 
naturale proprii, îndeosebi a combus
tibililor inferiori, cum sint lignitul 
și șisturile bituminoase. Cercetătorii 
și proiectanții energeticieni, tehno
logii, împreună cu specialiștii din in
dustria constructoare de mașini sînt 
chemați să elaboreze procese și pro
cedee tehnologice mai eficiente, uti
laje care să aibă consumuri specifice 
de energie mai reduse față de solu
țiile tehnice utilizate în prezent. In 
sectorul electrificării ne revine sarci
na de a elabora procedee, de a rea
liza instalații, și utilaje pentru pro
ducerea, transportul și distribuția 
energiei electrice șt termice cu con
sumuri de combustibili mai scăzute, 
cu pierderi cit mai reduse in insta
lații.

Paralel cu eforturile de concepție, 
ale creativității tehnico-științifice se 
impune însă o schimbare a menta
lității multor oameni, inclusiv cadre 
de conducere și. specialiști, promova
rea unei atitudini de angajare ple
nară și militantă in problemele gos
podăririi energiei, ale unei viziuni cu
prinzătoare și realiste a tuturor ac
țiunilor întreprinse in acest domeniu 
de importantă vitală pentru continua 
dezvoltare a economiei naționale.

Premiile A. T. M. 
pe anul 1978

Premiul pentru cel mai bun spec
tacol : reprezentației „Generoasa 
fundație" de Antonio Buerro Valejo, 
a Teatrului Național din București ; 
reprezentației „Uciderea lui Grigore 
Ghica Vodă" de. Samuil Vulcan, a 
Teatrului âe stat din Oradea.

Premiul de regie : regizorului 
Gheorghe Harag pentru realizarea 
spectacolelor „A murit. Tarelkin" de 
Suhovo Kobîlin la Teatrul National 
din Tg. Mureș și „Cain și Abel" de 
Siito Andrâs la Teatrul Național din 
Cluj-Napoca ; regizorului Nicolae 
Scarlat pentru spectacolele „Som
noroasa aventură" de Teodor Mazilu 
la Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț, și „Rugăciune pentru un disc 
jokey" de D.R. Popescu la Teatrul de 
stat din Galati ; regizorului Aurel 
Manea pentru realizarea spectacolu
lui „Arden din Kent" — autor necu
noscut — la Teatrul de stat din 
Ploiești.

Premiul de scenografie : Dan Ji- 
tianu pentru scenografia spectacole
lor „Astă-seară se improvizează" de 
Luigi Pirandello la Teatrul de stat 
din Oradea, „A murit Tareikin" de 
Suhovo Kobîlin și .,Tango" de Mrozek 
la Teatrul Național din Iași.

Premiul de interpretare feminină : 
Valeria Seciu pentru creația deose
bită a personajului Ersilia III din 
piesa „Să îmbrăcăm pe cei goi" de 
Luigi Pirandello la Teatrul Mic și 
Elena Albu pentru rolul Alice din 
piesa „Arden din Kent" la Teatrul 
de stat din Ploiești.

Premiul de interpretare masculină : 
George Constantin pentru creația 
deosebită a personajului Timon _ in 
spectacolul „Timon din Atena" * de 
Shakespeare la Teatrul Notțara ; 
Horatiu Mălăele pentru rolurile 
Poetul, Dilfausset. Maiorul din snec- 
tacrflele „Timon din Atena" de Sha
kespeare. „Mița în sac" de Georgeș 
Feydeau și „Familia Tdth“ de Orkany 
Istvăn, la Teatrul Nottarâ.

Premiul pentru critica de teatru : 
Valentin Silvestru, istoric și critic de 
teatru, pentru valoroasa activitate 
publicistică și de cercetare științifică 
consacrată afirmării teatrului româ
nesc contemporan.

Demers cuituraT care 
își află sorgintea in 
vechi raporturi de co
laborare româno-fran- 
ceze. dezvoltate astăzi 
de statul nostru în ca
drul unor noi para
metri de vastă cuprin
dere politică interna
țională. expoziția or
ganizată la Muzeul de 
artă al Republicii So
cialiste România ește 
consacrată unuia din
tre cei mai reprezen
tativi artiști ai lumii 
contemporane, sculpto
rul, Etienne Hajdu.

Personalitatea acestui 
artist s-a format siste
matic. de-a lungul 
ciștigării unei expe
riențe de mare com
plexitate, la baza că
reia a stat neîndoiel
nic efortul pentru dez
voltarea sculpturii mo
derne. O continuă 
translație de acumu
lări. o dialectică a e- 
volutiei specifică epo
cii noastre au plămă
dit in creuzetul edifi
cării acestei persona
lități preocupări mul
tiple. care au evo
luat de la interesul re
simțit de artist pentru 
studierea biologiei la 
munca practică desfă
șurată in perioada 
războiului intr-o uzină 
de aluminiu sau in- 
tr-un atelier de cioplit 
marmura și a premers 
aderării sale la Re
zistenta franceză.

Sculptorul. Etienne 
Hajdu s-a născut la 
Turda cu peste șapte 
decenii in urmă. A 
păstrat in străfun
dul sensibilității sale 
arhetipuri ale spa
țiului transilvan și 
ale creației populare 
locale. A călătorit de 
timpuriu; hrănindu-și 
tumultul imaginației și 
setea . de cunoaștere. 
Artist al epocii sale, a 
cunoscut mai intii. spre 
a putea sintetiza apoi, 
valori ale artei euro
pene intrate de mult 
in tezaurul culturii 
mondiale. L-â admirat 
pe Brâncuși și i-a 
păstrat recunoștință, 
dar întocmai ca a- 
cesta cu multi ani 
înaintea sa. nu s-a 
menținut in umbra 
creației antecesorilor, 
ci și-a căutat un drum 
propriu. A lucrat sculp
tură și s-a interesat 
de relația acesteia cu

spațiul arhitectural;, a 
modelat prototipuri 
pentru manufactura de 
porțelan de la Sevres 
și a creat modele 
pentru manufactura de 
tapiserii din Beauvais; 
a lucrat ilustrații de 
carte si a inventat pro
cedeul tehnic al gra
vării in hirtie umedă 
numit „estampille"; a 
creat decoruri și cos
tume pentru baletul 
Teatrului contemporan.

In lumea sa de for
me, sculptorul pornește 
de la sensul primor
dial al existentei, de 
la celula multiplicată 
prin adaos de forță 
vitală. Un fel de ex
pansiune în universul 
vegetal al materiei 
tișnește uneori din- 
tr-un fond de forme 
plane. Caligrame ale 
căror contururi, in
genios si semnificativ 
concepute, inchid in 
interiorul lor spatii 
vide, realizind un pro
ces invers decit in 
accepțiunea clasică a 
ritmului si mișcării.

Un dialog fecund 
intre spațiu și lumină 
însuflețește' suprafețe
le sculpturilor sale 
lucrate in duralu- 
mlniu. le dă nuanță

și accente picturale. 
Un ritm ondulatoriu 
balansează sinteze de 
forme umane -și vege
tale in curgerea rit
mică a mișcării. „Rit
muri siderale". ,,E- 
logii ale zilei". „Ca
drane solare", sculptu
rile și reliefurile sale 
in aluminiu polizat sau 
ciocănit sint de o ine
galabilă noblețe a. lu
minii.

Distins cu numeroa
se premii și medalii de 
aur la expoziții inter
naționale din Europa 
și. America, posesor al 
Marelui premiu pen
tru sculptură și al 
Marelui premiu al ar
tei pe care patria sa 
de adopțiune i le-a de
cernat în 1969 și 1973. 
sculptorul Hajdu se 
bucură astăzi de recu
noașterea Internațio
nală a valorii sale. 
România organizîndu-i 
în semn de aleasă pre
țuire și stimă ampla 
expoziție personală 
deschisă in aceste 
zile la București, ex
poziție ce va fi iti- 
nerată apoi in alte 
trei centre culturale 
ale tării.

Georqeta 
PELEĂNU
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cinema
• Drumuri în cumpănă : SCALA
— 15,30; 17,45; 20, GRIVITA — 
15.15: 17.45; 20.
• Poveste de dragoste și onoare : 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
o Poliția este învinsă : SALA PA
LATULUI — 17,15: 20.
• Detectiv particular : PATRIA
— 15,30; 18; 20, BUCUREȘTI — 
15,45; 18; 20,15.

• Cînd alături este un bărbat : 
TIMPURI NOI — 15; 17.30; 20.
• Conspirația tăcerii î 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.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL 
— 14,30; 17,30; 20,15, GIULEȘTI — 
14,30; 17,30; 20,15, TOMIS — 14,30; 
17,30; 20.30.
• Totul pentru fotbal : VICTO
RIA — 15,30; 17,45; 20, COTRO-
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• Piedone, comisarul fără armă

și Comisarul Pledone Ia Hong- 
Kong ; PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Compania a 7-a sub clar de
lună î EXCELSIOR — 15,45: 18;
20.15, MODERN — 15; 17.30; 20,
FLAMURA — 15.45; 18; 20.
• Sonată pe malul lacului : CEN
TRAL — 15; 17,30; 20.
• Tom și Jerry — 15; 16,30.
împușcături sub clar de lună — 
18; 20 : DOINA.
• Cele patru nunți ale lui Marl- 
sol : EFORIE — 15; 17,30; 20.
• Avocata : BUZEȘTI — 15.15;
17.30; 20.
• Ochii Shivanei î DACIA — 
15; 17,30; 20.

• Din nou împreună î LIRA — 
15,30: 18; 20, ARTA — 15,$0; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna : BUCEGl
— 15.15; 17,45; 20, VIITORUL — 
15; 17,30; 20.
• Ecaterina Teodoroiu: FEREN
TARI — 15; 17,13; 19,30. COSMOS
— 15; 17,30; 20.
• Al treilea jurămlnt î DRUMUL 
SĂRII — 16; 19.
• Agentul liniștit : PACEA — 16: 
18; 20.
• Dueliștii : FLOREASCA — 13; 
17,30; 20.
• Te oblig să trăiești : POPULAR
— 15; 17.30; 20.
• Orașul-fantomă : VOLGA — 15; 
17.30; 20.

• Cascadorii î MIORIȚA — 15.30; 
17,45; 20, MUNCA — 15; 17,30: 20.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim î FLACĂRA — 15: 17.
• Dialog peste ani : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele — 19,30. (sala A- 
telier) : Fata din Andros — 19.

ETIENNE HAJDU : Amelie
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• Opera Română : Pagini despre 
Unire — 19,
• Teatrul de operetă : Cartierul 
de West — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu-
landra44 (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19.30, (sala Grădina
Icoanei) : Furtuna — 19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19,30.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara44 (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19,30;
(sala Studio) : Audiență la consul 
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu-

lești) : Romanțioșii — 19,30; (sala 
Majestic) : Regele loan — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista 
în luna de miere — 19,30, (sala 
Victoria) : Omul care aduce rîsul 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu44 Sici
liana — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Cunună de frumuseți

< — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă44 : 13+1 
(O istorie cu Harap Alb) — 10.
• Teatrul „Țăndărică44 : Punguța 
cu doi bani — 10.
• Circul București : Bravo cir
cul ! — 19,30.
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FAPTUL
DIVERS
întrecerea 
berzelor

Exact in clipa in care orolo
giul vestea sosirea Anului nou, 
ta maternitatea din Constanța a 
venit pe lume primul cetățean 
din 1979 al municipiului de ' la 
marea cea mare. Se numește 
Vasile Zorită. Mama sa este 
muncitoare la o întreprindere 
din localitate, iar tatăl. Ion 
Zorilă. strungar la Șantierul na
val. Numele de familie — Zori
lă — se pare că a fost de bun 
augur, pentru că in primele 20 
de zile ale lunii ianuarie la 
aceeași maternitate berzele au 
adus incă 200 de băieți. Alte 
berze, deși la fel de ;.zorite“, au 
reușit să aducă in aceeași peri
oadă numai... 170 de fetițe. în
trecerea continuă.

De la etajul 4
Trecătorii aflați intr-una din 

serile trecute prin fata blocului 
„C" din zona portului. Giurgiu 
au rămas înmărmuriți văzind 
saltul iii gol, de la etajul al 
patrulea, al unui bărbat tinăr.

Ce se intimplase ? „Zburăto
rul", pe nume Paul Moldoveanu, 
de 23 ani. din București (In
trarea Bogdăniței nr. 1), avusese 
o discuție „tare" cu colegul și 
amicul său Gheorghe Petrescu, 
după ce. împreună, consumaseră 
o cantitate peste măsură de bău
tură. De la „discuția mai tare", 
cei doi, au ajuns la harță, de 
la harță la bătaie, iar de la 
bătaie, văzind că n-are pe unde 
să fugă, ușa fiind încuiată. P.M. 
s-a urcat pe fereastră, iar de pe 
fereastră a plonjat în gol de la 
etajul al patrulea. Acum „zbu
rătorul" se află la spital, medicii 
incercind să-i „repare" un picior 
și coloana vertebrală.

Strict 
autentic

— Alo, miliția ? La telefon 
Aurel Alexandrescu. Mi s-a furat 
mașina. Vă rog, vă implor să 
mă ajutați, să prindeți hoțul, să...

După ce a dat țoale semnal
mentele cerute (numărul și cu
loarea mașinii, locul tinde fusese 
parcată etc ), reclamantului i s-a 
promis tot sprijinul. .

Și. intr-adevăr, alertate, echi
pajele miliției ieșene au început 
să-i caute mașina omului. Au 
găsit-o, avariată și abandonată, 
în pădurea de lingă lacul Ciric. 
Numai că, la o cercetare mai g- 
tentă, s-a dovedit că alarma 
dată de proprietarul ei a fost 
falsă. După ce iși avariate ma
șina, negăsind un motiv plauzi
bil in față familiei, a dus-o in 
locul cu pricina, dind pe altul 
vina. Cu alte cuvinte, „hoțul 
era chiar el, „apropițarul

Ne vî nat o 
rească

La Asociația județeană a 
nătorilor și pescarilor sportivi 
Arad au fost depuse 2 căprioare 
(amindouă gestante). 14 fazani și 
un iepure. Trofee ? Nici vorbă ! 
Tocmai in această perioadă, cind 
viețuitoarele pădurii au 
mult decit aricind nevoie 
hrană și ocrotire, s-au găsit niș
te braconieri care să dea iama 
prin ele. Cele 17 victime de mai 
sus sint rezultatul unui gest ne
cugetat. Autorii lui : Gheorghe 
Gal, Gheorghe Ileana, loan Ko- 
taih și Anton Morath. toți din 
comuna Semlac. Ultimul. Anton 
Morath, este și inginer-șef la 
ferma I.A.S.-din localitate, de 
unde s-au luat, de altfel, caii și 
săniile (fără zurgălăi) cu care 
s-a pornit la vinat. Deși fără 
zurgălăi, de isprava lor s-a dus 
vestea pină la... miliție și 
departe.

Vecină, 
dragă 
vecină...

Tare bine se înțelegeau 
vecine din comuna Negomir, ju
dețul Gorj. Se sfătuiau, se aju
tau. se respectau. Pini intr-o zi. 
cind orătăniile Finetei P. au tre
cut pirleazul in ograda lulicăi 
M. Ba nu, adică invers : cind 
orătăniile lulicăi M. au trecut 
pirleazul in ograda Finetei 
Ba nu! Ba da! Ba nu!...

Adevărul adevărat nici 
acum nu s-a aflat. Nu se știe 
dacă sint vinovate găinile uneia 
sau rațele celeilalte și nici care 
din ele au fost primele zbură
toare... infractoare. Cert este că 
— așa cum ne semnalează C. 
Banța. președintele judecătoriei 
Tg. Jiu — intr-o 
lulicăi, - 
in casa vecinei cu sămintă 
scandal. Și-a. ajuns la tribunal.

O, și cit de bine se înțelegeau 
cele două vecine !...

seară, soțul 
is Gică. a dat buzna 

de

Bun de plată
S-a intimplat la F.abrica 

mezeluri din Cluj-Napoca.
. — Principala sarcină pe care 

o ai acum, 
de noapte, pină rrțiine 
neață, este ' __ ......
afumătorie. Și încă ceva : să ai 
grijă de el, ca de... foc.

— Ajunge cu dădăceala. C'e. 
parcă eu nu știu ce am de fă
cut ? — a răspuns Iosif Kolhari. 
după care a inceput să facă ce 
trebuia să facă.

Adică s-a dus și a aprins fo
cul la afumătoria fabricii. Dar, 
după ce a aprins focul, in loc 
să stea și să-l supravegheze, a 
plecat brambura prin fabrică. 
Intre timp, flăcările s-au intețit, 
astfel că vreo citeva sute de 
kilograme de slănină și ciolane 
de porc s-au „topit" ca o lumi
nare. Fapt pentru care s-a „ars" 
și el la buzunare.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

în timpul serviciului 
dtmi- 

să aprinzi focul la
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Manifestări consacrate împlinirii 
a 120 de ani de la Unirea 

Principatelor Române
In orașele reședință de județ au loc 

tn aceste zile adunări consacrate 
împlinirii a 120 de ani de la înfăp
tuirea Unirii Principatelor Române. 
La adunări participă reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii — români, maghiar, 
germani și de alte naționalități — dip 
întreprinderi industriale și agricole, 
cadre didactice, oameni de știință și 
cultură, studenți și elevi.

Despre semnificația actului istoric 
al Unirii de la ,24 ianuarie 1859 au 
vorbit primii secretari ai comitete
lor județene de partid : Nicolae Hur- 
bean — la Alba Iulia, Ion Sirbu — la 
Pitești, Gheorghe Roșu — la Bacău, 
Gheorghe Blaj — la Oradea. Adalbert 
Crișan — la Bistrița, Haralambie 
Alexa — la Botoșani, Nicolae Bușui 
— la Reșița, Ștefan Mocuța — la 
Cluj-Napoca, Ion Tudor — la Con
stanța, Ferdinand Nagy — la Sfinții 
Gheorghe, Florea Ristache — la
Tirgoviște, Petre Preoteasa — la
Craiova, Paras chi v Benes cu — la 
Galați, Nicolae Gavrilescu — la Tîrgu 
Jiu, Szasz Iosif — la Miercurea 
Ciuc, Vasile Bărbuleț — la Sibiu, 
Traian Gârba — la Suceava, Gheor
ghe Tănase — la Vaslui, Simion Do- 
brovici — la Focșani și secretari ai 
comitetelor județene de partid : 
r leorghe Toduță — la Arad. Elena 

eprgescu — la Brașov, Ion Roșu — 
Ia Brăila. Ana Boșorogan — la Deva, 
Gheorghe Milcă — la Piatra Neamț, 
Ion Moraru — la Zalău și Iordache 
Marin — la Timișoara.

în cuvîntul lor. vorbitorii au rele
vat că unirea de acum 120 de ani, 
înfăptuită de poporul însuși, a devenit 
un simbol insufletitor al unității și 
înfloririi întregii noastre națiuni. Ei 
au înfățișat semnificația evenimente
lor politice și sociale premergătoare 
Unirii, contribuția personalităților 
progresiste ale epocii în promovarea 
ideii de unitate națională, rolul deter
minant al maselor în înfăptuirea 
acestui act istoric, scoțînd, totodată, 
în evidentă profundele transformări 
revoluționare înfăptuite în anii con- 
sțrucției socialiste de clasa munci
toare, de întregul popor, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului.

în telegramele adresate cu acest 
prilej Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este exprimată încrederea nețărmu
rită în gloriosul Partid Comunist Ro
mân, prin lupta și sub conducerea 
căruia și-au găsit o deplină împli
nire idealurile scumpe de libertate, 
unitate și progres ale poporului ro
mân, călăuzitorul încercat al națiunii 
noastre pe calea luminoasă a socia
lismului și comunismului. Totodată, 
sint reafirmate sentimentele de 
fierbinte dragoste și recunoștință, de 
gratitudine și profundă stimă pe care 
toți cetățenii patriei noastre le 
nutresc fată de secretarul general al

(Urmare din pag. I)
sub stăpinire străină în apropierea 
clipei'in care și granița ce-i despăr
țea de frații lor avea să fie spulbe
rată, precum hotarul de pe Milcov. 
Astfel, dind glas simțămintelor româ
nilor transilvani. Alexandru Pâpiu 
Ilarian înștiința prin 1860 pe noul 
domnitor că alegerea sa produsese 
o nestăvilită bucurie romanilor aflați 
sub dominația monarhiei habsbur- 
gice, aceștia interpretind Unirea 
drept cel dinții act istoric al unui 
proces ce se cerea desăvîrșit. Nu in- 
timplător Imperiul habsburgic se 
opusese cu atita înverșunare Unirii 
Principatelor, exponenții săiJ fiiiid 
perfect conștienți că in ziua de 24 ia
nuarie 1859 se pusese temei de granit 
pentru stringerea națiunii române in 
ansamblul ei înăuntrul hotarelor 
unui stat unitar. Ambasadorul Impe
riului habsburgic la Constantinopol, 
Prokesch-Osten, se exprimase deschis 
în acest sens, arătind că Unirea Prin
cipatelor nu reprezenta un „(el final" 
ci doar „o etapă intermediară", deoa
rece „după Unire se va cere separa
rea de Imperiul otoman și după a- 
ceastă separare vor începe agitațiile 
pentru un regat daco-român“. îngri
jorările diplomațiilor imperiale a- 
veau să fie confirmate de evoluția 
evenimentelor, nici o forță din lume 
neputind să împiedice realizarea as
pirației spre unitatea statală a na
țiunii române. Din perspectiva anilor, 
ne apare astfel limpede că intre 
24 ianuarie 1859 și 1 decembrie 1918 
există un raport direct de succe
siune și cauzalilate, unirea Transil
vaniei cu România reprezentind mo
mentul de încheiere a procesului fi
resc ce fusese inițiat cu șase decenii 
mai inainte.

DRUM LARG PROGRESU
LUI SOCIAL-ECONOMIC. Nâ' 
zuințele poporului spre făurirea sta
tului național unitar și independent 
aveau să-și găsească o bază solidă 
în profundele prefaceri innoițoare 
pe care noul stat le-a cunoscut în 
toate domeniile in perioada ce a ur
mat unirii, în progresul său social- 
economic. într-adevăr, incă din pri
mele zile de după infăptuirea uni
rii a fost inițiat un vast program 
de reînnoire, de modernizare a 
structurilor statale, Alexandru loan 
Cuza meritind pe deplin nu numai 
calificativul de „domn al Unirii", ci 
și pe cel de „domn al reformelor". 
Principiul care avea să guverneze 

partidului, președintele tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. strălucit 
exponent al virtuților poporului nos
tru. de a cărui viată și activitate 
revoluționară sînt indisolubil legate 
istoricele realizări în înfăptuirea so
cietății. socialiste multilateral' dez
voltate. creșterea prestigiului și ro
lului României în lume.

în telegrame este reafirmată ade
ziunea unanimă la politica internă și 
externă a partidului. Oamenii muncii 
din toate aceste județe — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — își reînnoiesc angajamentul 
de a face totul pentru realizarea 
exemplară a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale partidului pen
tru înfăptuirea luminosului Program 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
patriei noastre și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Participanții se angajează ca, în 
acest an — anul Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân și al celei de-a XXXV-a ani
versări a insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste — să 
desfășoare, împreună cu toti oamenii 
muncii, o activitate susținută în toate 
domeniile, aducindu-și astfel contri
buția sporită la ridicarea patriei 
noastre socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație, la afirmarea tot 
mai puternică a României în rindul 
națiunilor lumii.

în încheierea adunărilor, forma
ții de amatori participante la 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei", soliști vocali și instrumentiști, 
precum și artiști profesioniști au pre
zentat spectacole artistice, omagiind 
prin cîntec și joc istoricul act al 
Uiîirii de acum 120 de ani și, în ace
lași timp, slăvind viața nouă a pa
triei socialiste. • \

★
Cu același prilej, la Muzeul de is

torie al Republicii Socialiste Româ
nia. a avut loc simpozionul „Locul 
și însemnătatea constituirii statului 
național român fnodem în istoria 
poporului nostru", manifestare la 
care au luat parte specialiști ai mu
zeului. cercetători, cadre didactice, 
studenți și elevi din Capitală.

■ în cadrul acelorași manifestări, Ia 
Palatul culturii din Pitești a avut 
loc un simpozion cu tema „120 de 
ani de la Unirea Principatelor Ro
mâne". urmat de un spectacol oma
gial, iar la Biblioteca județeană din 
Pitești a fost amenajată, în colabo
rare cu Filiala Arhivelor statului din 
localitate, o expoziție de cărți pe
riodice și documente istorice.

Manifestări cultural-artistice dedi
cate sărbătoririi zilei Unirii Princi
patelor Române au avut loc, de ase
menea, în numeroase localități și în
treprinderi, muzee și biblioteci.

această amplă operă înnoitoare l-a 
explicat el însuși la 6/18 decembrie 
1859 : „Să organizăm acest stat re
pede, puternic pentru ca fiecare om 
să se simtă bine guvernat și pen
tru ca averea publică și acea particu
lară să se dezvolte astfel incit ro
mânii din ambele principate, pășind 
împreună pe calea progresului, să 
cunoască pe toată ziua că Unirea lor 
se face mai strinsă și Neatirnarea lor 
mai deplină".

înainte de toate, .se cuvine re
levată dezvoltarea economică, pu
ternic stimulată prin reforma agrară 
din vara anului 1864, care a com
pletat pe plan economico-social actul 

UNIREA
istoric din 24 ianuarie 1859. Realizată 
în pofida împotrivirii aprige a 
marilor proprietari, reforma agrară a 
însemnat abolirea, servitutilor feu
dale — claca, dijma, podvezile — Și 
improprietărirea. prin despăgubire, a 
peste 400 000 de țărani cu aproape 
1.7 milioane hectare de pămint. Deși 
nu a dus la desființarea marilor la
tifundii — 4 510 mari proprietari de- 
ținind in continuare peste 6 milioa
ne ha teren — reforma agrară a a- 
meliorat condiția social-economică a 
unei însemnate părți a țărănimii, a 
dat o puternică lovitură 1 relațiilor 
feudale din agricultură, a deschis un 
cimp larg de afirmare noilor re
lații. capitaliste; ea a ajutat mult la 
sporirea producției agricole, care. în 
deceniul următor, s-a dublat.

O reformă de mare însemnătate in 
viata noului stat a constituit-o se
cularizarea averilor mănăstirești în 
temeiul căreia circa un sfert din te
ritoriul tării, ce fusese înstrăinat în 
veacurile anterioare prin danii făcute 
unor mănăstiri de peste hotare, a 
fost recuperat și veniturile respecti
ve puse in slujba progresului pro
priu.

Unirea, formarea pieței naționale 
au influențat puternic și dezvoltarea 
industriei și a comerțului. Deși do
minată incă de cooperația capitalistă, 
simplă și de meșteșuguri, industria
și-a sporit producția in deceniul 
ce a urmat Unirii ; de la 39 mari 
intreprinderi in 1866 s-a ajuns la 173

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim sincere mulțumiri pentru urările pe care mi le-ați adresat 
cu ocazia alegerii mele ca președinte al Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Socialiste Albania.

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru urările pe care mi le-ațî adresat cu ocazia numirii 
mele ca președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Socialiste 
Albania.

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Excelenței Sale Domnului SHAHPUR BAKHTIAR
Prim-ministru al Iranului

Am aflat cu tristețe de pierderile de vieți omenești și bunuri materiale 
cauzate de cutremurul din provincia Khorassan.

Doresc să exprim sentimentele de compasiune ale guvernului român și 
să transmit prin dumneavoastră condoleanțe familiilor încercate în aceste 
tragice împrejurări.

MANEA MĂNESCU

tv
PROGRAMUL 1’

9,00 Teleșcoală
10.00 Tribuna TV
10,20 Antena vă aparține. Spectacol pre

zentat de județul Sibiu
11.25 Șoimii patriei
11,35 Panoramic
12.05 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limba germană
17r40 Tragerea Pronoexpres
17.50 învățămînt, educație
18.10 Turneul celor patru trambuline la 

sărituri cu schiurile
18.45 Telecronica pentru pionieri
19,00 Festivalul național „Cîntarea 

României"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 șl 27 Ianuarie. In țară : Vreme rela
tiv caldă, mal ales la Începutul Inter
valului. Cerul va fi mal mult noros. 
Vor cădea precipitații locale, mal ales 
sub formă de ploaie. Vint moderat cu 
Intensificări locale. Temperatura va În

Tragerile la sorți pentru trimestrul IV 1978 ale libretelor
de economii cu dobîndâ

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut că trageri
le la sorți pentru trimestrul 
IV/1978 ale libretelor de econo
mii cu dobindă și cîștiguri in 
autoturisme vor avea loc în Ca
pitală, in sala Casei de cultură 
„Petijfi Sândor", din str. Zalo- 
mit nr. 6, după cum urmează : 
pentru libretele de economii cu 
dobindă și ciștiguri în autoturis
me emise de unitățile C.E.C. din

de astfel de întreprinderi în 1877. Un 
progres remarcabil l-a înregistrat in
dustria extractivă, a petrolului in 
primul rind, în 1873 extrăgîndu-se o 
producție de petrol de aproape 5 «ori 
mai mare decît in 1862 ; s-au creat 
noi Întreprinderi metalurgice, un șir 
de întreprinderi alimentare, textile.

Corespunzător dezvoltării econo
mice de ansamblu, s-au dezvoltat 
transporturile, căile ferate și șose
lele. Dacă in 1869 se dădea în func
țiune cea dinții linie ferată româ
nească, 8 ani mai tîrziu lungimea 
căilor de fier avea să ajungă la 
aproape 1300 km. Toate acestea, 
precum . și crearea camerelor de co- 

merț, înființarea Casei de consem
națiuni și economii, introducerea sis
temului metric au înrîurit favorabil 
viața economică internă, au integrat 
mai ferm țara in circuitul economic 
internațional.

întreaga administrație a fost supu
să unui proces de modernizare. A- 
doptindu-se codurile civil și penal, 
corespunzătoare unei societăți mo
deme, s-au înregistrat și in dome
niul justiției evidente progrese.

în noul cadru statal s-au creat 
condiții mai prielnice și pentru dez
voltarea culturii. Prin legea învăță- 
mintului din 1864, rămasă in vigoare 
timp de citeva decenii, a fost hotărit 
impulsionată pătrunderea științei de 
carte la sate ; totodată, a cres
cut numărul școlilor de nivel me
diu ; răspunzind unor acute nevoi de 
pregătire a cadrelor proprii, la Iași 
și București au fost create, in 1860 
și 1864. două universități. Toate a- 
cestea, precum și înființarea Conserva
torului. crearea Societății Academice, 
devenită mai tîrziu Academia Ro
mână. dezvoltarea presei au Îmbogă
țit și diversificat necontenit viata 
științifică și cultural-artistică a tării.

Asupra evoluției tării în perioada 
Următoare și-a lăsat insă puternic 
amprenta faptul că la cîrma țârii 
s-au aflat clasele exploatatoare — 
burghezia și moșierimea, politica a- 
cestora fiind subordonată, în primul 
rind, apărării și promovării interese
lor lor de clasă. Așa cum se știe, pe

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Obiectivul central al întrecerii so

cialiste — eficiența. Reportaj pe 
șantierul întreprinderii navale de 
elice, piese turnate din neferoase, 
piese turnate și forjate de oțel de 
la Galați

20,10 Unirea — națiunea a făcut-o !
20.30 E scris pe tricolor unire. Specta

col TV
21,45 Pastel de iarnă. Film documentar- 

artistic TV
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Desene animate
20.25 Treptele afirmării
21,05 Studio T ’79. Simțind și făurind 

istoria. Dezbatere realizată la Mu
zeul de istorie al Republicii So
cialiste România, Sala Columnei

21.30 Capodopere - și interpreți

registra o scădere spre sfirșitul interva
lului. Minimele vor fi cuprinse Intre 
minus 6 șl plus 4 grade, izolat mai 
coborite în depresiuni, iar maximele 
intre minus 3 șl plus 7 grade. Ceață 
dimineața și seara. La începutul Inter
valului, condiții de polei. în București : 
Vreme relativ caldă. Cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea precipitații slabe, 
mai'ales sub formă de ploaie. Vint mo
derat. Temperaturile ușor variabile. 
Condiții de polei.

și cîștiguri în autoturisme
Capitală, vineri 26 ianuarie a.c., 
ora 16.30 ; pentru libretele de 
economii cu dobindă și cîștiguri 
în autoturisme emise de unită
țile C.E.C. din țară, luni 29 ia
nuarie a.c.. ora 16,30. Listele ofi
ciale cu rezultatele fiecărei tra
geri la sorți vor fi publicate in 
presă. Tragerile la sorți fiind 
publice, Casa de Economii și 
Consemnațiuni invită pe cei in
teresați să ia parte la efectuarea 
acdEtoră. ' '

plan intern, clasele exploatatoare au 
accentuat exploatarea și asuprirea 
maselor muncitoare, au îngrădit ac
cesul lor la conducerea treburilor ță
rii ; pe plan extern, ele au Înfeudat 
tot mai mult economia monopolurilor 
străine, ceea ce a adus grave știrbiri 
independentei și suveranității națio
nale. a frînat progresul economico- 
social al tării.

Ca rezultat al dezvoltării capitalis
te. au crescut insă și acele forțe so
ciale profund progresiste, animate de 
inaltă responsabilitate față de desti
nele tării — clasa muncitoare in pri
mul rind — care au preluat in miinile 
lor flamura luptei pentru dreptate 
socială, pentru deplină independență 
și suveranitate națională. După mul
te decenii, cu prețul unor grele jertfe 
și sacrificii, această luptă avea să fie 
încununată, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, printr-o strălu
cită victorie — instaurarea puterii 
popular^ și făurirea orînduirii noi, 
socialiste.

La 120 de ani de la Unirea Princi
patelor surori. România — noul stat 
ce a apărut atunci pe harta globu
lui — prezintă lumii înfățișarea unei 
țări puternice, unite, înfloritoare, o 
țară în care cele mai înalte aspirații 
ale înaintașilor de libertate și drep
tate socială au fost nu numai îndepli
nite, ci și cu mult depășite. însăși 
unitatea noastră statală — visul de 
flacără al atîtor și. atîtor generații — 
s-a consolidat continuu in anii con
strucției socialiste, pe temelia spori
rii forței economice a tării, a pro
fundelor prefaceri petrecute în baza 
economică și structura socială, a asi
gurării egalității depline in drepturi 
a tuturor cetățenilor, indiferent de 
naționalitate, a dezvoltării conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, a 
făuririi unității moral-politice a în
tregului popor.

Cinstindu-i pe vrednicii înaintași 
prin lupta și 'jertfa cărora s-a plă
mădit România unită și indepen
dentă. generațiile de azi continuă 
opera lor prin munca plină de abne
gație pentru infăptuirea Programului 
partidului, care deschide perspectiva 
unor noi și strălucite progrese in 
dezvoltarea economico-socială. a ri
dicării României în rîndul țărilor 
avansate economic ale lumii. Uni
tatea indestructibilă în jurul Parti
dului Comunist Român, infăptuirea 
neabătută a politicii sale constituie 
chezășia înaintării neabătute a po
porului român spre viitorul luminos 
la care aspiră și. pe care ii merită.

Convorbiri economice româno-polone
Marți s-au încheiat la București 

convorbirile dintre delegația Comite
tului de Stat al Planificării, condusă 
de tovarășul Uie Verdeț, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele C.S.P., și delegația econo
mică a R.P. Polone, condusă de tova
rășul Tadeusz Wrzaszczyk, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comisiei de planificare.

în cursul convorbirilor au fost ana
lizate activitatea de colaborare și 
cooperare economică dintre cele două 
țări, precum și unele noi acțiuni im
portante de cooperare pe o perioadă 
mal Îndelungată. Părțile au convenit 
să intensifice lucrările de coordonare 
bilaterală a planurilor economiilor 
naționale ale celor două țări pe pe
rioada cincinalului 1981—1985. Orga
nele centrale de planificare vor 
urmări ca in activitatea de coordo
nare a planurilor să se adîncească 
colaborarea economică reciproc avan
tajoasă, creșterea continuă a volumu
lui schimburilor comerciale.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă tovărășească, de lucru, au 
participat Marin Stoianovici Si Marin

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Marți la amiază, delegația P.C. Fin

landez, condusă de Olavi Pojkolainen, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. ăl P.C. Finlandez, care se 
află în vizită în. țara noastră la invi
tația C.C. al P.C.R.. a avut convor
biri la C.C. al P.C.R. cu tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Vasile Mușat. secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass. mem
bru al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, în spiritul priete
niei ce caracterizează relațiile dintre

Sosirea unei delegații economice 
din Republica Arabă Egipt

Marți seara a sosit tn Capitală o 
delegație economică din Republica 
Arabă Egipt condusă de Aly Fahmy 
al Daghestan!, ministrul transportu
rilor și comunicațiilor.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Ion M. Nicolae, prim-adjunct al mi

În zonele afectate de ninsorile 
abundente

(Urmare din pag. I)
sile Martin, pe șantierele de construc
ții siderurgice lucrul se desfășoară 
normal. Transportul în comun, de 
asemenea, se desfășoară în condiții 
bune. Toate depozitele in care se 
află produse agroalimentare au fost 
descongestionate de' zăpadă. Rartîpa 
de descărcare din stația C.F.R. Că
lărași este și ea curățată, ca de altfel 
toate arterele de comunicații din uni
tățile economice și social-culturale 
ale municipiului. (Mihai Vișoiu).

BUZĂU. Șoselele din județ au 
fost redeschise în întregime pentru 
traficul auto. Intervențiile utilajelor 
terasiere nu au fost însă sistate, 
existînd în continuare porțiuni de 
drumuri acoperite cu crust? de ghea
ță. în aceste sectoare au fost dirijate

Poftiți în
escaladînd nămeții

S-au curățat în aceste zile zeci 
și sute de bulevarde și, străzi din 
Capitală. Iar prioritate au avut, in 
mod firesc, arterele de circulație 
I.T.B. Se noate aprecia, ținind cont 
de dificultățile ivite, că transportul 
în comun s-a desfășurat în această 
perioadă în condiții satisfăcătoare. 
Chiar dacă nu pe toate traseele și 
nu in mod continuu. Oricum, lu
crătorii de la I.T.B. au dove
dit și de această dată — așa cum 
au dovedit-o și în alte împrejurări 
deosebite — că formează un colec
tiv muncitoresc conștient de im
portanța menirii sale.

Și totuși numeroși bucureșteni 
ne-au adresat în această perioadă 
numeroase sesizări, avind toate 
același conținut : lipsa de interes 
pentru degajarea, zăpezii din stații
le I.T.B. Zăpada de pe străzi fiind 
împinsă de mașinile de deszăpezire

Meterezele" străzilor laterale...»
Să mai adăugăm un fapt: dacă 

eforturile depuse in aceste zile de 
municipalitate pentru degajarea ză
pezii de pe arterele principale de 
circulație ori de pe anumite trasee 
sint de apreciat, reușindu-se cură
țarea unor străzi nu înțelegem de 
ce continuă să fie repartizate in 
aceste locuri importante forțe me
canice și umane, care, s-ar putea 
spune, consumă combustibil și e- 
nergie pentru operațiuni estetice 
„de șters praful" și „lustruit" as
faltul...

Or. in acest timp, situația din- 
tr-un șir de cartiere ale Capitalei 
oferă imagini mult deosebite, con

Nicolae. vicepreședinți ai C.S.P., Jo- 
zef Pajestka și Eugeniusz Szat- 
kowski, vicepreședinți în Comisia po
loneză de planificare, consilieri și ex- 
perți ai celor două delegații.

După încheierea convorbirilor, to
varășii Ilie Verdeț și Tadeusz 
Wrzaszczyk au semnat protocolul în
tâlnirii președinților organelor cen
trale de planificare din Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă.

A fost prezent Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul Poloniei la București.

★
Delegația poloneză a făcut în 

cursul zilei de marți o vizită la 
întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate din București.

Marți după-amiază, delegația a pă
răsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Ilie Verdeț, 
Marin Stoianovici și Marin Nicolae, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Wladyslaw Woj
tasik. ambasadorul R.P. Polone la 
București, șl membri ai ambasadei,

(Agerpres)

P.C.R. și P.C. Finlandez, s-a făcut un 
schimb reciproc de informații asupra 
activității desfășurate de cele două 
partide, a relațiilor de colaborare to
vărășească dintre ele, precum șj a 
dezvoltării raporturilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre cele 
două partide comuniste, dintre po
poarele român și finlandez. Au fost 
abordate, de asemenea, probleme ale 
situației internaționale, ale mișcării 
comuniste si muncitorești, precum și 
alte probleme de interes reciproc.

nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale. Ion 
Nicolescu, prim-adjunct al ministru
lui transporturilor și telecomunica
țiilor, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul Republicii Ara
be Egipt la București, membri ai am
basadei.

(Agerpres)

mijloace tehnice speciale care îm
prăștie material antiderapant. Repu
nerea în stare normală a arterelor 
rutiere a asigurat condiții bune de 
desfășurare a activității în toate în
treprinderile industriale și unitățile 
economice ale județului. (Mihai 
Bâzu).

ILFOV. Ieri, 55 de camioane au 
plecat spre comunele cele mai înde
părtate ale județului — Greaca, Prun- 
du, Căscioarele, Lulea, Dascălu, Pu- 
tineiu, Stănești. Radovanu ș.a. — în
cărcate îndeosebi cu mărfuri alimen
tare necesare aprovizionării popu
lației, Concomitent, 26 de brutării să
tești au primit drojdie de bere, iar 
cele de la Băneasa. Joița, Mănăstirea, 
Sinești — 40 de tone de făină și im
portante cantități de combustibil. 
(Lucian Ciubotaru).

autobuz...

pe trotuare, a format aici adevărați 
nămeți, pe care cetățenii sint ne- 
voiți să-i escaladeze pentru a urca 
în autobuz sau troleibuz. Ca să nu 
mai vorbim de pericolul de acci
dentare a călătorilor obligați să aș
tepte mașinile pe partea carosabi
lă a drumurilor.

Intr-o discuție avută ieri dimi
neață cu directorul general al 
I.T.B.. ing. Dumitru Stoian, am 
fost informați că s-a dispus de că
tre comandamentul municipal de 
deszăpezire ca. de urgență, fiecare 
sector din Capitală să asigure cu
rățirea zăpezii din stații. Să spe
răm că cetățenii vor răspunde și 
de această dată prezent la chemarea 
comandamentului de deszăpezire, 
ajutînd utilajele și lucrătorii dome
niului public la degajarea zăpezii 
din stațiile de transport I.T.B. Este, 
in primul rind, in folosul lor.

trastante în raport cu diferitele 
trasee șau artere centrale. Nu este 
rațional ca in unele părți să se eli
mine pină și ultimele fire de ză
padă. în timp ce altele continuă să 
rămîne troienite. Mai mult, ade
seori plugurile, degajînd aceste ar
tere. au creat adevărate metereze 
care împiedică accesul sau ieșirile 
din străzile laterale.

Activitatea bună depusă pină 
acum trebuie, desigur, dusă in con
tinuare, schimbîndu-și însă direcția 
și centrul de greutate,’ spre zonele 
încă blocate.

Mihai IONESCU

TÎRGU JIU

Dezvelirea statuii 
Ecaterinei Teodoroiu

Ieri, la Tg. Jiu a avut loc festivi
tatea dezvelirii statuii Ecaterinei 
Teodoroiu, fiică a acestor locuri, că
zută eroic, in vara anului 1917, in 
crincenele bătălii pentru apărarea 
gliei strămoșești. Au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși oameni ai mun
cii, pionieri și elevi. Operă a sculpto- 
rjței Iulia Oniță, statuia, așezată pe 
un soclu impunător, o înfățișează pe 
eroina de la Jiu in ținută de soldat, 
cu arma in mină. Statuia Ecaterinei 
Teodoroiu eternizînd în bronz iubi
rea de țară, puterea de sacrificiu a 
„primului sublocotenent femeie din 
armata română" — expresie a erois
mului și patriotismului fierbinte al 
celor care au luptat și căzut pentru 
unitatea, libertatea și independența 
țării este amplasată în cartierul 
„Vădeni" — locul nașterii eroinei — 
unde, ca o replică a istoriei, se înalță 
astăzi o puternică platformă a indus
triei socialiste moderne. (Dumitru 
Prună).

Cronica zilei
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a avut loc. marți seara, gala 
filmului indian, manifestare organi
zată cu prilejul celei de-a 29-a ani
versări a fondării Republicii India.

Despre semnificația acestei noi ma
nifestări, care se inscrie în cadrul 
larg al relațiilor de colaborare cultu
rală existente intre România și India, 
a vorbit Ion Bucheru, directorul Ca
sei de filme nr. 1. A fost proiectat 
apoi filmul „între doi crini", o pro
ducție artistică de actualitate, inspi
rată din viata tinerei generații.

La spectacolul de gală au partici
pat Aurel Duca, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Asociației de 
prietenie româno-indiene. oameni de 
cultură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți, 
Ashok Kumar Ray, ambasadorul In
diei la București, și membri ai am
basadei. precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră. alti membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

ȘTIRI JJPORTIVE

HANDBAL: Meciurile 
echipelor noastre 

în cupele europene
Reprezentantele tării noastre In 

competițiile europene masculine de 
handbal vor susține în această săp- 
tămină meciurile tur din cadrul sfer
turilor de finală.

In „Cupa cupelor", echipa H. C. 
Minaur Baia Mare se va deplasa la 
Giessen unde, vineri. 26 ianuarie, 
va întîlni formația vest-germană T. 
V. Huettenbers.

în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni", Dinamo București va primi 
replica formației spaniole Calpisa 
Alieante. partida fiind programată 
duminică, eu începere de la ora 
17,45 la Palatițl sporturilor și culturii 
din Capitală;

La Minden (R.F. Germania), in 
meci tur pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
handbal feminin, echipa locală Ein
tracht a învins cu scorul de 16—13 
(6—5) formația norvegiană Vestar 
Oslo.

în cadrul aceleiași competiții, echi
pa Inter Bratislava a întrecut pe te
ren propriu, cu scorul de 25—16 
(11—9), formația ȚSKA Sofia.

În cîteva rînduri
• Astăzi la Brașov, pe stadionul 

Tineretului, lotul A de fotbal al tării 
noastre va susține un meci de antre
nament în compania echipei Politeh
nica Iași. Partida incepe Ia ora 15. 
Tot astăzi, la Codlea, fotbaliștii lo
tului olimpic vor evolua in compania 
echipei locale Mobila Măgura.
• Finala turneului zonal de șah de 

la Varșovia a continuat cu runda a 
2-a in care marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat cu ma
rele maestru Jan Smejkal din Ceho
slovacia. Egalitatea a fost consemna
tă. de asemenea, in partidele Mihai 
Ghindă (România) — Aleksandr 
Sznapik (Polonia) și Sax — Adorian. 
Ribli a cîștigat la Prandstetter. în 
clasament conduc Smejkal, Sax și 
Adorian cu cite 1,5 puncte, urmați 
de Gheorghiu. Ghindă și Ribli cu 
cite 1 punct. După cum s-a anunțat, 
din acest turneu de opt concurent), 
primii cinci clâsați se vor califica la 
turneul interzonal.
• în turneul internațional de șah 

de la Belgrad, după 6 runde conduce 
Marianovici (Iugoslavia) cu 5 puncte. 
Șahistul român Victor Ciocîltea. care 
în runda a 6-a a remizat cu Tringov, 
se află pe locul 10 cu 2,5 puncte.
• în clasamentul celor mai bune 

jucătoare de tenis din lume, clasa
ment . alcătuit de ziarul „L’Equipe", 
jucătoarea româncă Virginia Ruzici 
este situată pe locul 5, comentatorul 
publicației franceze notind între al
tele : „Dintre toate jucătoarele care 
au evoluat pe terenurile de tenis în 
anul 1978, Virginia Ruzici, campioa
nă la Roland-Garros, a făcut pro
gresul cel mai spectaculos".

Iată clasamentul ziarului „L’Equi
pe" : 1. Chris Evert ; 2. Martina Na
vratilova ; 3. Evonne Goolagong ; 4. 
Virginia Wade ; 5. Virginia Ruzici ; 
6. Tracy Austin ; 7. Kerry Reid ; 8. 
Billie-Jean King ; 9. Wendy Turn
bull ; 10. Dianne Fromholtz și Betty 
Stove la egalitate.
• în finala turneului de tenis de

la Huston (Texas). Martina Navra
tilova a invins-o cu 6—3, 6—2 pe
Virginia Wade.

• RECORD ABSO
LUT AL FRIGULUI. Fizi' 
cienii finlandezi au reușit să ob
țină. intr-un criostat, cea mai 
joasă temperatură înregistrată 
pină acum in condiții de labo
rator : 0.00000003 grade Kelvin, 
temperatură care se apropie cu 
30 miliardimi de grad de așa- 
numitul zero absolut (căruia, pe 
scara' Celsius, ii corespund mi
nus 273.16 grade). Recordul pre
cedent fusese stabilit in labora
toare franceze și americane. 
Obținerea de temperatul! ex
trem de joase, cit mai apropiate 
de zero absolut (care, conform 
principiului al.treilea al termo
dinamicii. este de neatins) are 
o mare importanță practică pen

tru fizicieni. Intruclt multe ele
mente prezintă, in apropierea 
acestei temperaturi, proprietăți 
fizice cu totul noi.

• FESTIVAL DE MU
ZICĂ Șl POEZIE. Dup& 
cum relatează agenția China 
Nouă, la Pekin a avut Ioc — 
sub egida revistei „Poezia" — 
un festival de muzică și poezie 
străină, in prezența a peste 
20 000 de spectatori. Cunos.cuți 
poeți și traducători chinezi au 
recitat'lucrări de Tagore. Lorca 
și Maiakovski in limbile origi
nale ; au fost, de asemenea, re
citate poeme de Pușkin, Hugo, 
Whitman și Gorki, precum și o- 
pere ale unor poeți români și 
iugoslavi. Programul muzical a 

inclus arii din operele „Faust", 
„Nunta lui Figaro", „Tosca" și 
„Traviata". lieduri de Schubert 
și Glinka ; au fost, totodată, 
prezentate cintece coreene, ja
poneze, franceze, americane, i- 
taliene. mexicane, indiene și in
doneziene.

• CERCETĂRI DE 
BIOLOGIE MARINĂ. 
Studiind îndeaproape animalele 
marirîe. cercetătorii de la Ma
rine Biological Laboratory din 
Woods Hole — S.U.A. au pu
tut descoperi modul de funcțio
nale al unor sisteme organice 
complexe — descoperiri care își 
găsesc aplicații in medicina u- 
mană. Astfel, sîngele unei spe
cii de crab, „Limulus molucca-

nus", conține un reactiv ce per
mite detectarea promptă a bac
teriilor prezente in sîngele 
uman, sau în soluțiile ce ur
mează a fi administrate omului 
pe cale intravenoasă. La fel, di
mensiunile neobișnuit de mari 
ale nervului axon al unei specii 
de calmar a permis. în bună 
parte, descoperirea mecanismu
lui de propagare a impulsurilor 
nervoase. Ariciul de mare con
stituie tema unor cercetări asu
pra structurii și chimiei celula
re. Studierea pancreasului așa- 
numitului pește-gîscă a dus la 
o mai bună înțelegere a modu
lui de funcționare a pancreasu

lui uman și a cauzelor diabetu
lui.

• PROIECTUL 
„MOBY DICK". Scăderea 
vertiginoasă a numărului ceta- 
ceelor. ca urmare a campaniilor 
de decimare in masă din ulti
mul timp, produce îngrijorare 
în rîndul ecologilor, ca si al iu
bitorilor de animale. Recent, la 
Tokio s-a desfășurat o manifes
tare internațională in apărarea 
balenelor, manifestare care s-a 
bucurat de participarea unor re- 
putați oameni de știință. Cu a- 
cest prilej a fost lansat proiec

tul „Moby Dick", ce își propu
ne să ocrotească uriașele mami
fere, a căror prezență este so
cotită indispensabilă pentru 
păstrarea echilibrului ecologic 
al mărilor și oceanelor.

• UN NOU SISTEM 
DE SEMNALIZARE RU
TIERĂ. Marea Britanie urmea
ză să introducă anul acesta, cu 
titlu experimental, un nou sis
tem de semnalizare rutieră. în
tr-adevăr, potrivit unor studii 
efectuate in această tară, con
ducătorii auto neglijează adesea 
avertismentele.. în special cele 
privind limitarea de viteză pe 
anumite porțiuni, dacă nu sint 

convinși de necesitatea măsurii 
respective. Noul sistem își pro
pune să expliciteze de ce este 
periculos să se depășească anu
mite limite de viteză intr-un loc 
sau altul și pe o distantă sau 
alta. In acest scop va fi utilizat 
un sistem de desene edificatoa
re. veritabile ideograme, folo
sind pină la zece culori, fieca
re cu o anumită valoare simbo
lică. Aceste noi semne de cir
culație vor fi confecționate din 
fibre de sticlă

• AGRICULTURA, 
ACUM CINCI MILENII. 
Bang Cieng este o localitate in 
Thailanda. în care trăiesc 750 
de familii. Numele ei a devenit 

cunoscut In 1952. cînd s-au des
coperit aici un număr de vase 
de culoare neagră cu gravuri a- 
parținind unei civilizații necu
noscute și care au fost predate 
unui muzeu din Bangkok. Re
cent, arheologii au ajuns la con
cluzia că obiectele găsite la 
Bang Cieng aparțin unei civili
zații străvechi care a existat cu 
7 000 de ani înaintea erei noas
tre. mult înaintea celei indiene 
său egiptene. Investigațiile fă
cute de arheologi, cu ajutorul 
unor mijloace moderne, au dus 
la concluzia că această civiliza
ție a dispărut brusc, din motive 
necunoscute, cu 1 500 de ani in 
urmă. Grăuntele de orez găsite 
atestă că la Bang Cieng agricul
tura era cunoscută Încă acum 
5 000 de ani.

I
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în pregătirea Conferinței O.N.U. pentru știință

și tehnologie
Manifestări consacrate împlinirii întrevedere

Cuvîntul reprezentantului român
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— La New York au' început lucră
rile celei de-a treia sesiuni a comi
tetului de pregătire a Conferinței 
O.N.U, pentru știință și tehnologie in 
slujba dezvoltării, care va avea loc Ia 
Viena, la sfirșitul lunii august in 
acest an. Prima ședință a fost con
dusă de șeful delegației ' române, 
prof. Mircea Malița, vicepreședinte al 
comitetului.

în cuvîntul de deschidere, repre
zentantul român a subliniat impor
tanța deosebită a sesiunii, a cărei 
principală sarcină este începerea pro
cesului de elaborare a proiectului 
planului de acțiune ce va fi adoptat 
de conferință. El a remarcat faptul 
că, în anul 1978, în aproape toate ță
rile lumii au fost declanșate ample 
procese naționale de pregătire a con
ferinței și au fost organizate reuniuni 
regionale, ce au adus o prețioasă con
tribuție de idei și propuneri de mă
suri concrete privind folosirea pe 
scară largă a cuceririlor științei și 
tehnologiei in slujba dezvoltării. în 
acest context, a fost relevată însem
nătatea deosebită a reuniunii regio
nale pentru Europa, care a avut loc

la București. în iunie 1978. Reuniunea 
europeană a evidențiat contribuția 
majoră pe care țările dezvoltate din 
această regiune pot și trebuie să o 
aducă, dat fiind marele lor potențial 
tehnico-științific, la sprijinirea efortu
rilor de dezvoltare ale țărilor în curs 
de dezvoltare din toate 
lumii.

în încheierea cuvîntului 
prezentantul tării noastre a 
reuniunea de la București, 
lelalte reuniuni pregătitoare 
nale, a evidențiat rolul esențial al 
științei și tehnologiei ca factori de 
bază, dintre cei mai dinamici, pen
tru eradicarea subdezvoltării ce afec
tează grav sute de milioane de oa
meni și amenință progresul economic 
general, pacea și securitatea interna
țională.

în următoarele zile, lucrările sesiu
nii, la care participă toate statele 
membre ale O.N.U., se vor concentra 
asupra formulării de recomandări si 
măsuri concrete vizînd stimularea 
cooperării tehnico-știintifice interna
ționale. facilitarea accesului ne
stingherit al fiecărei națiuni la cu
ceririle științei și tehnologiei mo
derne.

regiunile
său, re- 
arătat că 
ca si ce- 

regio-

S-U.A. : După prezentarea noului proiect de buget

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Proiectul de buget al S.U.A. pe anul 
financiar 1980, prezentat luni de Ad
ministrație, a provocat deja primele 
reacții nefavorabile, fiind de așteptat 
puternice controverse in Congres, in- 
trucit prevede sporirea cheltuielilor 
militare, în timp ce fondurile desti
nate programelor sociale sint reduse.

Senatorul Edward Kennedy, decla- 
rindu-și sprijinul pentru efortul Ad
ministrației de a reduce deficitul bu
getar sub nivelul de 30 miliarde do
lari, a apreciat că proiectul de buget 
conține „creșteri risipitoare" pentru 
cheltuielile militare, aruncind povara 
reducerii cheltuielilor guvernamen
tale pe umerii sărăcimii, negrilor, su
ferinzilor. tineretului, șomerilor și 
marilor centre urbane.

Organizația „Americanii pentru 
acțiune democratică" apreciază că 
„dacă sînt scoase din calcul sporurile 
destinate cheltuielilor militare, se 
constată că fondurile alocate necesi
tăților sociale sint în realitate cu 15 
miliarde dolari sub nivelul actual".

La rîndul ei, Barbara Nichols, pre
ședinta Asociației asistentelor medi
cale americane, a declarat că reduce
rile bugetare se vor materializa, prin
tre altele, in reducerea programelor 
de instruire a asistentelor medicale 
și în reducerea numărului acestora. 
In ultimă instanță — a spus ea — 
ocrotirea sănătății va fi cea care va 
suferi.

în același context, liderii a peste 
60 de organizații sindicale, reprezen- 
tînd diferite categorii sociale, au for
mat la Washington o coaliție politică 
numită Alianța Progresistă, care iși 
propune ca, în dauna „cheltuielilor 
militare excesive", să determine re
venirea asupra hotărîrii de reducere 
a fondurilor bugetare destinate pro
iectelor sociale. Douglas Fraser, pre
ședintele sindicatului muncitorilor 
din industria de automobile, care a 
fost ales președinte al noii coaliții, a 
declarat că obiectivul acesteia este de 
a obține alocarea celor 15 miliarde 
de dolari reduse din buget, pentru 
programele sociale.

Amploarea mișcării revendicative din Marea Britanie
LONDRA 23 (Agerpres). — în Ca

mera Comunelor a Marii Britanii au 
avut loc dezbateri de urgență con
sacrate actualei situații social-econo- 
mice din țară, caracterizată prin am
ple mișcări revendicative ale diferi- 
taior categorii-,<țe salariați. în . con
textul criticilor conservatoare la.,a- 
dresa politiciis£gțMp$ce,. Agțiy.eițpj.1.- , 
lui . laburist aî ’ premie'riiTții ‘ James’ 
Callaghan, dezbaterile au prilejuit 
un vot eu caracter procedural — ne
prevăzut inițial — asupra politicii 
guvernamentale. Votul a dat ciștig de 
cauză guvernului laburist, care a 
beneficiat de sprijinul a 305 deputați, 
împotriva politicii guvernamentale 
pronunțîndu-se 281 de deputați.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, ministrul de interne britanic, 
Merlyn Rees, a apreciat că, pentru 
moment, situația nu are caracterul 
unei crize. El a admis însă că „s-ar 
putea dovedi necesară declararea

stării de 
problemele 
în prezent

Primul 
Callaghan, 
cială a cabinetului pentru a examina 
situația creată ca urmare, a amplei 
mișcări revendica five, in curs de des
fășurare, care a deVefiit cea mai mare; 
acțiune de acest fel. de: lă greVă na-s 
țională din 1927, prin încetarea lu
crului celor 1,5 milioane muncitori de 
la serviciile publice. Marți dimineață 
au intrat din nou în grevă de 24 ore. 
pentru a treia oară în decurs de o 
săptămînă, cei 27 000 mecanici de lo
comotivă de la căile ferate naționale. 
De asemenea, 'continuă acțiunea re
vendicativă a celor 100 000 șoferi de 
autocamioane, ___ _  ____  __
cea de-a 12-a zi de la încetarea lu
crului. De menționat că negocierile 
între sindicatul șoferilor și patronat 
nu au dus la nici un rezultat.

a 120 de ani de la Unirea
Principatelor Române

împlinirea a 120 de ani de la Unirea Principatelor Române — eveni
ment cu deosebite semnificații în 
prilejuiește, în numeroase regiuni 
consacrate acestei sărbători.

istoria statului și poporului român — 
ale lumii, .organizarea unor manifestări

«

urgență în cazul în care 
cu care este confruntată

Anglia se vor agrava", 
ministru britanic, James 
a convocat o sesiune spe-

care au intrat azi în

INDIA
La Institutul indian de artă plastică 

din Delhi a fost deschisă expoziția 
fotodocumentară „Momente din is
toria României". în fața unei largi 
asistente, guvernatorul teritoriului 
unional Delhi, D.R. Kohli, a relevat 
faptul că România e țara „al cărei 
popor a luptat secole întregi pentru 
a-și păstra intactă identitatea națio
nală".

Relevind puternica personalitate a 
președintelui României, contribuția 
sa la statuarea unor principii care 
conduc la soluționarea echitabilă a 
marilor probleme ale contempora
neității. vorbitorul a evocat, totodată, 
dezvoltarea relațiilor româno-indiene.

OLANDA
Ansamblul folcloric condus de Be- 

none Damian a prezentat, în 
multe orașe olandeze, printre 
Amsterdam, Haga, Rotterdam, 
certe dedicate celei de-a 120-a 
versări a Unirii Principatelor 
mâne.

TURCIA

mai 
care 
con- 
ani- 
Ro-

La Ambasada română din Ankara 
a avut loc o conferință de presă, la 
care au participat redactori și co
respondenți ai principalelor ziare din 
Turcia, ai agențiilor de presă și ra- 
diotejeviziunii, personalități ale vieții 
politice din această țară. Cu acest 
prilej, în saloanele ambasadei a fost 
prezentată o expoziție documentară 
privind Unirea Principatelor Române. 
De asemenea, a fost prezentată o ex
poziție de cărți și reviste românești, 
cuprinzînd volumele apărute în Tur
cia despre, viata și activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. precum și 
lucrări referitoare la viata politică, 
socială și economică a tării noastre.

0 hotărire a Consiliului
de Stat al R. P. Chineze

referitoare la unificarea 
transcrierii fonetice 

a ideogramelor
PEKIN 23 (Agerpres). — Consiliul 

de Stat al R.P. Chirieze a hotărit re
cent introducerea sistemului „Pin- 

. yin". potrivit căruia se unifică re
darea fonetică în toate limbile care 
folosesc alfabetul latin a numelor 
proprii din China — nume de per
soane. denumiri de localități, provin
cii. regiuni.

Sistemul „Pinyin" — relevă, agen
ția China Nouă — are menirea de a 
unifica transcrierea fonetică a- ideo
gramelor chineze și -dd 'â fâCiTlta. M 
pe această cale, dezvoltarea relații
lor culturale și econpmice ale. Chinei 
eii âlfe’ țări. '.j. JtJsi

Potrivit noii transcrieri, unele mari 
orașe se vor scrie : Beijing (Pekin), 
Shangha (Șanghai), Tianjin (Tiențin), 
Wuhan (Uhan). Nanjing (Nankin). De 
asemenea, denumirea unor provincii 
și regiuni va fi : Hebei (Hăpei), 
Shanxi (Șensi). Liaoning (Liaonin), 
Jilin (Kirin). Jiangsu (Țiangsu), 
Zhejiang • (Gețian), Fujian (Fukian), 
Sichuan (Siciuan). Xizang (Tibet).

începînd din acest an, agenția Chi
na Nouă și publicațiile chineze în 
limbi străine au trecut la aplicarea 
noii transcrieri.

linei

IRAK
La Ambasada României din Bag

dad. la conferința de presă ce a avut 
loc cu acest prilej s-a subliniat im
portanța -istorică a actului Unirii 
Pincipatelor Române, precum și a 
formării statului național unitar ro
mân. ca momente de seamă ale is
toriei României moderne.

Enrico Berlinguer 
Georges Marchais

ROMA 23 (Agerpres). — La Roma 
a avut loc o întrevedere între 
Enrico Berlinguer, secretar general al 
P.C. Italian, și Georges Marchais, 
secretar general al P.C. Francez. Un 
comunicat al P.C.I. arată că întil- 
nirea, care- se înscrie „în cadrul con
tactelor periodice la cel mai înalt 
nivel" între cele două partide, a pri
lejuit un „amplu schimb de infor
mații și de opinii cu privire la si
tuația din cele două țări, la politica 
celor două partide și asupra unor 
probleme internaționale de actuali
tate". „O atenție deosebită —* rele
vă comunicatul — a fost acordată 
chestiunii pregătirii alegerilor pentru 
Parlamentul C.E.E. și desfășurării 
unor initiative comune".

în perspectiva sesiunii U.N.C.T.A.D
ADDIS ABEBA 23. — Trimisul 

special Agerpres, Ion Badea, trans
mite : La sediul Organizației Uni
tății Africane din Addis Abeba s-a 
deschis marți reuniunea experților 
guvernamentali din țările Africii. 
Reuniunea se înscrie in cadrul pre
gătirilor la nivel zonal ale țărilor 
membre ale „Grupului celor 77“ în 
vederea celei de-a cincea Confe
rințe a Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare, și intervine du
pă întîlnirile similare ale țărilor 
latino-americane și celor asiatice. Pe a-

BRAZILIA
La Clubul Națiunilor din Brasilia 

a avut loc prezentarea filmului româ
nesc „Urgia". De asemenea. în clă
direa Universității din Brasilia a 
fost deschisă expoziția „România tu
ristică".
BELGIA

La Ambasada României din Bel
gia. adunarea festivă în cadrul căreia 
a fost prezentată pe larg semnifi
cația Unirii Principatelor în . istoria 
patriei și a poporului român, a pri
lejuit. de asemenea, evidențierea re
alizărilor României în anii socialis
mului, aspecte ale politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru. A luat cuvîntul prof. Mihail Ste- 
riade. directorul Centrului Cultural 
românesc de pe lingă Universitatea 
catolică din Louvain, care a dat ex
presie dragostei și atașamentului ro
mânilor stabiliți în Belgia pentru 
patria de origine, pentru valorile 
spirituale ale poporului român, pre
țuirii și mîndriei lor pentru realiză
rile dobîndlte, pe plan intern și ex
tern, de România contemporană.

agențiile
Primire la Berlin. Erich H°- 

necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, l-a primit, la 
Berlin, pe Mahmud Sooma. membru 
al Biroului Politic al C.C, al Partidu
lui Democratic Popular din Afga
nistan și ministrul îhvățămîntului su
perior, cu care a avut o convorbire 
prietenească. Cu acest prilej. Mah
mud Sooma i-a remis lui Erich Ho
necker un mesaj din partea lui Nur 
Mohammed Taraki, secretar general 
al C.C. al Partidului Democratic 
Popular, șeful statului și primul mi
nistru al Republicii Democratice Af
ganistan.

Consultări politice în Ita
lia. Conducerea Partidului Demo- 
crat-Creștin, de guvernămîpț, .din 

, Ițjalia a lansat marți o acțiune de ul- 
itiină oră menită să pună capăt fe
nomenului de degradare a situației 
politice care amenință guvernul con
dus de Giulio Andreotti. Secretarul 
politic al democratiei-creștine, Be
nigno Zaccagnini, a început o rundă 
de consultări cu liderii celorlalte 
partide ale majorității parlamentare 
— consacrate examinării problemelor 
acute cu care se confruntă în prezent 
Italia. El a avut întîlniri succesive 
cu liderii partidelor republican, so
cialist-democratic și socialist.

Duel de artilerie
BEIRUT 23 (Agerpres). — Duelu

rile de artilerie din sudul Libanului 
au continuat in tot cursul nopții de 
luni și al zilei de marți — relatează 
agențiile de presă. Sectoarele supuse 
tirurilor de artilerie sînt Nabatiyeh 
și Djebel Al Rihane, de partea pa- 
lestiniano-ț>rogresistă, și Marjâyoun 

..și. Kleiya, de partea milițiilor falan- 
giste libaneze. Artileria israeliană a 
intrat și ea in acțiune din interiorul 
teritoriului Israelului împotriva for
țelor palestiniano-progresiste bom- 
bardînd orașul libanez Tyr, situat pe 
țărmul Mării Mediterane, relatează 
corespondenții de presă din regiune. 
Această extindere a zonei bombar
date a început prin tiruri de artilerie 
asupra taberei palestiniene de 
Burj Al Chemali, situată la est 
Tyr, precizează corespondenții.

Locuitorii din sudul Libanului, 
latează agenția France Presse. 
părăsesc casele, fugind de tirurile 
artileriei grele israeliene, care du
rează de cinci zile, provocînd multi

la 
de

re- 
își

de presă
Convorbiri sovieto-italie- 

jjg Marți au avut loc la Roma con
vorbiri între ministrul italian de 
externe, Arnaldo Forlani, și ministrul 
afacerilor externe, al Uniunii Sovie
tice. Andrei Gromîko, aflat în vizită 
Oficială în Italia. Au fost examinate 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
bifaterale, precum și unele aspecte 
actuale ale situației internaționale.

Ședința Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia a avut loc 18 
sediul Națiunilor Unite din New 
York. A fost ales, in funcția de pre
ședinte al Consiliului, noul reprezen
tant permanent al Zambiei la O.N.U.. 
Paul John Fermino Lusaka, care 
succede lui Gwendoline Chomba 

: Konje, recherftață in-patrie. Adresin- 
du-se consiliului, secretarul general 
al O.N.Ui. Kurt Waldheim, a apre
ciat că „1979 va fi cu certitudine cel 
mai solicitat an pentru Națiunile 
Unite, in general, și pentru acest con
siliu, în mod deosebit, întrucît vom 
acționa împreună pentru realizarea 
unei reglementări finale a problemei 
namibiene".

Veniturile din turism ale
Spaniei în Peri°a<ia ianuarie—no
iembrie 1978 au fost estimate la 5,15

O CERINȚĂ DE PRIM ORDIN A VIEȚII INTERNAȚIONALE

în sudul Libanului
morți și răniți, precum și importante 
pagube materiale,

Pe de altă parte, din Beirut ' se 
anunță că situația din sudul Libanu
lui s-a aflat în Centrul preocupărilor 
oficialităților libaneze. Președintele 
Elias Sarkis a avut o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe . și cu 
ministrul apărării. La incheierea în
trevederii, ministrul afacerilor ex
terne a declarat că a fost însărcinat 
să stabilească contacte diplomatice in 
vederea restabilirii calmului în sudul 
Libanului. Ministrul afacerilor ex
terne a avut, totodată, o întrevedere 
cu ambasadorii celor cinci țări mem
bre permanente ale Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

în urma unui atentat comis la 
Beirut, de persoane neidentificate. 
Aii Hassan Salameh, cunoscut sub 
numele de Abu Hassan, șeful servi
ciilor de securitate ale organizației 
palestiniene „Al Fatah", a încetat din 
viată luni seara.

transmit
miliarde dolari. în cursul anului tre
cut, Spania a fost vizitată de 39,9 mi
lioane turiști, în creștere cu 16,6 la 
sută față de 1977.

Reuniune la Belgrad. Reu* 
niunea reprezentanților celor 14 țări 
fondatoare ale sistemului de cerce
tare și informații al țărilor nealiniate 
a început in capitala Iugoslaviei. 
Organizată în baza hotăririi Confe
rinței țărilor nealiniate de la Colom
bo. actuala reuniune urmează să 
definească formele și metodele de 
desfășurare a activității de cercetare 
științifică și de informare reciprocă 
in problemele majore ale dezvoltării 
actuale a acestor țări, ca și într-o 
serie de probleme privitoare la re
lațiile economice internaționale. Lu
crările au fosț deschise de Ismail 
Baira.. secretarul federal penți’u-in
formații al HS.F. Iugoslavia — men
ționează agenția citată.

Congresul Național al 
Partidului Popular Socialist 
din Mexic, care s_a încheiat la 
Ciudad de Mexico, a adoptat platfor
ma politică a partidului în vederea 
alegerilor parlamentare din luna iu
lie. Documentul adoptat relevă nece
sitatea întăririi sectorului de stat al 
economiei, naționalizării industriei 
alimentare, extinderii controlului de 
stat asupra radioului și televiziunii. 
Se consideră, de asemenea, necesară 
modificarea legislației muncii în ve
derea sporirii rolului clasei munci
toare în conducerea întreprinderilor.

Dezbaterile asupra dezarmării - ferm orientate

pe calea măsurilor practice

Negocieri pentru adera
rea 10 G.A.T.T. Columbia, Fili- 
pine și Thailanda au început, la Ge
neva. negocierile pentru aderarea la 
G.A.T.T., a anunțat un purtător de 
cuvînt oficial, precizînd că săptămî- 
na viitoare vor începe negocierile 
pentru aderarea Mexicului la 
G.A.T.T. în prezent. riumăruT țărilor 
membre cu drepturi depline ale 
G.A.T.T. este de 84.

ordinea de zi figurează problemele 
ce vor sta în atenția conferinței 
U.N.C.T.A.D.-V din mai a.c., de la 
Manila. Participanții urmează să 
facă o evaluare a situației actuale 
din economia și comerțul mondial, 
să discute politicile și măsurile de 
adoptat pentru facilitarea unor 
transformări profunde în economia 
mondială — luind in considerație in
terdependența dintre problemele co
merciale, monetare și financiare în 
vederea edificării unei noi ordini 
economice internaționale — să
nalizeze modificările necesare pri
vind normele și principiile din re
lațiile economice internaționale, ca 
și contribuția pe care trebuie să o 
aducă U.N.C.T.A.D. la noua strate
gie a celui de-al treilea deceniu al 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Experții vor elabora proiectele de 
documente asupra poziției și strate
giei africane la negocierile din ca
drul U.N.C.T.A.D.-V, care vor fi su
puse spre aprobare reuniunii mi
niștrilor comerțului din țările Afri
cii, membre ale „Grupului celor 77", 
ce se va întruni la Addis Abeba, 
între 29 ianuarie și 1 februarie a.c.

în cadrul ședinței inaugurale de 
marți, reprezentanți ai guvernului 
țării-gazdă, ai Organizației Unității 
Africane, U.N.C.T.A.D. și Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Africa au 
subliniat importanța deosebită pe 
care o atribuie dezvoltării colabo- 

' rării multilaterale între țările a( J' 
cane, unirii eforturilor și conveAai 
asupra unei strategii comune pentru 
promovarea intereselor statelor de 
pe continent, pentru sporirea con
tribuției lor efective la opera de edi
ficare a unei noi ordini economice 
internaționale.

parlamentului acestei țări. La alegeri 
au decis să prezinte candidați 31 de 
partide politice.

Acord polono—chinez.
După cum relatează agenția P.A.P., 
la Varșovia a fost semnat acordul 
privind schimburile de mărfuri și de 
plăți între R.P. Polonă și R.P. Chi
neză pe anul 1979.

„Sâptămîna de luptă a 
P.C. German" se desfășoară in 
R.F. Germania. în cadrul ei sînt or
ganizate numeroase activități în toa
te landurile țării. Principalele teme 
ale manifestărilor șint combaterea 
șomajului, lupta pentru democrație în 
întreprinderi, lupta pentru pace și 
destindere.

Rigorile iernii. EfecteIe ™»- 
mii nefavorabile continuă să fie re- H 
simțite în '.diverse țări din Europa ’ 
occidentală. Marți, din cauza gheții 
ce' sta format pe șosele și străzi, 
transportul a fost serios afectat în 
numeroase localități din Olanda, 
Belgia și R. F. Germania. în orașul 
francez Strasbourg, spitalele nu mai 
fac față accidentalilor. Numai sîmbă- 
ta trecută în acest oraș au fost 
ternate circa 200 de persoane 
fracturi sau entorse din cauza 
zațurilor pe gheată.

P.C. Portughez

in- 
cu 

că-

se pronunță împotriva 
campaniei de revizuire 

a Constituției

Militînd cu consecventă pentru în
făptuirea dezarmării — deziderat 
fundamental al contemporaneității — 
partidul și statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au subliniat în 
permanentă rolul deosebit de impor
tant ce trebuie să revină în acest do
meniu Organizației Națiunilor Unite. 
Reunind cvasiunanimitatea țărilor 
lumii, acest for are înscris în Carta 
sa ca misiune esențială pe care i-au 
încredințat-o popoarele — aceea de a 
fi un instrument cit mai eficace in 
vasta operă de înfăptuire a dezar
mării, în edificarea unei lumi a pă
cii, securității și cooperării.

După cum se știe, răspunzind în
grijorării manifestate de popoarele 

-lumii fată de proporțiile alarmante 
atinse de cursa înarmărilor, la mijlo
cul anului trecut a avut loc la New 
York sesiunea specială a Adunării 
Generale a O.N.U. — prima din isto
ria organizației mondiale consacrată 
exclusiv problemelor dezarmării. în 
documentul final al acestei sesiuni, 
adoptat prin consens — expresie a 
voinței declarate a statelor membre 
de a se trece la măsuri concrete in 
direcția încetării cursei înarmărilor, 
a eliminării războiului ca mijloc de 
reglementare a diferendelor interna
ționale — s-a stabilit un cadru nou 
de negocieri in problemele dezarmă
rii, subliniindu-se, totodată, necesita
tea unor măsuri concrete, vizind, in 
principal, limitarea și reducerea 
treptată a forțelor armate și arma
mentelor, înghețarea și apoi reduce
rea bugetelor militare, încetarea tu
turor experiențelor cu arme de dis
trugere în masă, realizarea dezarmă
rii nucleare.

Odată cu crearea, de către sesiu
nea specială, a unui cadru mai de
mocratic pentru soluționarea proble
melor dezarmării, nu în cerc restrins 
ci cu participarea tuturor statelor, 
indiferent de mărime, potențial eco
nomic sau militar, orinduire socia
lă, era de așteptat să se întreprindă 
pași in direcția realizării unor mă
guri efective de dezarmare. Din pă
cate insă, deși au trecut mai multe 
luni de la adoptarea documentului 
final, nici una dintre prevederile 
respective nu au căpătat contur.

Este adevărat, sesiunea ordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. — care 
a urmat la scurt timp sesiunii spe
ciale — și-a -consacrat o mare parte 
din lucrările sale dezarmării. Această 
problematică a concentrat, așa cum 
s-a stabilit la sesiunea specială. în
treaga activitate a Comitetului pen
tru problemele politice și de secu
ritate — principalul organ al Adu
nării Generale — în cadrul căruia 
s-au elaborat peste 40 de rezoluții, 
ilustrînd îngrijorarea legitimă a ma
jorității cdvîrșitoare a membrilor or-

rilor numai pe perioada celor trei 
săptămini cit au durat dezbaterile 
generale la cea de-a XXXIII-a sesiu
ne — cînd au luat cuvîntul reprezen
tanții a 142 de state membre, repe- 
tind de tot atîtea ori dorința de a se 
trece la măsuri concrete de dezar
mare — s-ar fi dublat venitul anual 
pentru 230 milioane de locuitori din 
țări în curs de dezvoltare.

Viața arată că bunele intenții, 
declarațiile oricît de frumoase, nu 
sînt suficiente pentru înfăptuirea te
lului primordial al dezarmării. „Nu-

din sarcinile importante ale Comi
tetului în prima sa sesiune este 
aceea ca, în noul cadru creat, 
să definitiveze în amănunt proce
durile și regulile noi, democratice 
de funcționare — convenite la sesiu
nea specială a O.N.U. — pomindu-se 
de la dreptul fiecărei țări de a par
ticipa și a-și aduce contribuția, pe 
picior de deplină egalitate, la lucrări, 
în calitatea de stat independent și 
suveran ; în același sens, al demo
cratizării, se înscrie și norma stabilită 
ca președinția comitetului să fie asi-

1

• Există un cadru nou, mai democratic de negocieri: Important este ca 
acesta să fie cît mai eficient valorificat • Dezarmarea nu se poate realiza 
doar cu declarații de bune intenții, sînt necesare acțiuni concrete • O mă
sură de primă urgență : înghețarea și apoi reducerea treptată a bugetelor și 

efectivelor militare

ganizației față de pericolul pe care 
îl reprezintă pentru . pacea și secu
ritatea lumii continuarea accelerată a 
cursei înarmărilor. Nu a existat dis
curs în care să nu se evidențieze în
semnătatea vitală a dezarmării pen
tru omenire. Și totuși, evoluția si
tuației internaționale nu a indicat 
nici o încetinire a cursei înarmărilor, 
nici un fel de reducere a armamen
telor sau a bugetelor militare.

Se vădește. încă o dată, că rezo
luțiile, oricît de pozitiv ar fi conți
nutul lor. rămin simple documente 
de arhivă dacă nu-și găsesc transpu
nere in practică, că dezarmarea se 
realizează nu cu declarații de inten
ții, ci cu măsuri concrete. Așa cum 
arată statisticile, în cele două ore cit 
au durat, in medie, dezbaterile care 
au precedat adoptarea la ultima se
siune a fiecăreia din cele 40 de rezo
luții, pe glob se cheltuiau pentru 
înarmare 90 milioane dolari — sumă 
suficientă pentru construirea, în ță
rile in curs de dezvoltare, unde anal
fabetismul face ravagii, a 100 000 săli 
de clasă cu cite 30 de elevi fiecare. 
Dacă s-ar fi oprit competiția înarmă-

mai cu simple declarații de bune in
tenții — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — nu se va putea rea
liza dezarmarea, nu se vor putea 
asigura pacea și securitatea popoa
relor. Trebuie trecut în modul cel 
mai hotărit la fapte, la acțiuni con
crete și eficiente de dezarmare, și in 
primul rind de dezarmare nucleară".

în această privință este deosebit 
de important ca structurile organiza
torice nou create să fie cit mai bine 
fructificate, astfel incit, prin folo
sirea optimă a cadrului ' democratic 
convenit, procesul negocierilor de 
dezarmare să se angajeze ferm și ri
guros pe calea acțiunilor practice. 
Așa cum este cunoscut, la 24 ianua
rie urmează să se deschidă la Geneva 
prima sesiune a noului Comitet pen
tru dezarmare, în formula sa lărgită, 
în principiu, comitetul urmează să 
dezbată și să propună măsuri în ve
derea traducerii în viată a recoman
dărilor ce i-au fost adresate de se
siunea ordinară a O.N.U.. privind 
întreprinderea unor măsuri concrete 
de dezarmare, cu prioritate de dezar
mare nucleară. De asemenea,, una

gurată pe rînd de toți membrii săi ; 
deosebit de important este faptul că 
se prevede ca și statele care' nu sint 
membre ale comitetului să poată 
prezenta acestuia propuneri scrise 
sau documente de lucru privind mă
suri concrete de dezarmare. cu prio
ritate de dezarmate nucleară.
.Lucrările comitetului sînt progra

mate să dureze pină la 27 aprilie ; 
imediat după aceea este prevăzut 
să-și înceapă lucrările, la sediul dc 
Ia New York al Națiunilor Unite, un 
alt nou organism — Comisia de dez
armare — creat, de asemenea, in 
baza hotărîrilor sesiunii speciale.

Intrarea in funcțiune a mecanis
melor stabilite la sesiunea specială 
reprezintă, fără îndoială, un moment 
important in eforturile indreptate 
spre înfăptuirea obiectivului dezar
mării. Opinia publică de pretutin
deni. popoarele așteaptă, pe bună 
dreptate, ca odată cu începerea ac
tivității organismelor nou 
gocierile de dezarmare să 
că. în fine, din punctul 
să se treacă, în sfîrșit, 
zarea de măsuri treptate.

create ne- 
se urneas- 
de inerție, 
la reali- 
dar conti-

nue, care să ducă în cele din urmă 
la înfăptuirea dezideratului vital al 
întregii omeniri — eliberarea de coș
marul unei conflagrații pustiitoare.

în condițiile în care competiția în
armărilor a atins niveluri tot mai ri
dicate. cînd dimensiunile arsenalelor 
se extind continuu, cînd într-un șir 
de state se înregistrează curbe mereu 
ascendente ale cheltuielilor militare, 
o sarcină de primă urgență este aceea 
de a se adopta fără întîrziere măsuri 
pe linia înghețării și apoi a reduce
rii treptate a bugetelor și efectivelor 
militare — ceea ce ar corespunde 
fără îndoială intereselor întregii ome
niri. în documentul final al sesiu
nii speciale a Adunării Genera
le se sublinia, în mod deosebit, că 
„cel mai urgent lucru este astăzi să 
se traducă in fapt dispozițiile docu
mentelor adoptate și să se progre
seze spre încheierea unor acorduri 
internaționale eficiente, cu putere de 
obligativitate in domeniul dezarmă
rii". Aceste cuvinte se constituie in
tr-un îndemn la spirit constructiv, lu
ciditate și realism adresat tuturor sta
telor, prin al căror consens a fost a- 
doptat documentul final.

Totodată, așa cum a subliniat în 
repetate rînduri partidul nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. o condi
ție esențială în vederea asigurării 
trecerii efective la acțiuni practice 
de oprire a cursei înarmărilor, de în
făptuire treptată a dezarmării, și în 
primul rind a celei nucleare, este 
intensificarea și mai puternică a 
eforturilor forțelor sociale celor mai 
largi, ale popoarelor înseși, vital in
teresate în realizarea dezarmării, de 
care sînt nemijlocit legate progresul 
lor economico-social, viitorul lor de 
pace si prosperitate.
hotărîtă si fermă a popoarelor — 
factor hotăritor al .întregii dezvoltări 
istorice — se poate determina tre
cerea la pași concreti pe calea de
zarmării. pentru realizarea visului 
de veacuri al omenirii — crearea 
unei lumi a păcii, securității și co
laborării egale în drepturi între 
toate națiunile lumii.

Prin acțiunea

Nicolae PLDPEANU

Bangladesh — evoluții 
preelectorale. La Dacca s a a~ 
nunțat că au fost înregistrați 2120 
de candidați pentru viitoarele ale
geri legislative, de Ia 18 februarie, 
din Bangladesh, prin care urmează 
să fie desemnați 300 de membri ai

LISABONA 23 (Agerpres). — Parti
dul Comunist Portughez a luat pozi
ție împotriva campaniei de revizuire 
a Constituției tării, campanie aflată, 
in plină desfășurare la Lisabona. Po
trivit acestui partid, revizuirea Con
stituției nu poate fi abordată înainte 
de 15 octombrie 1980 — dată la care 
ar urma să aibă loc alegerile gene
rale, și fără respectarea mecanisme
lor prevăzute în textul constitu
tional.

După cum se știe, revizuirea Con
stituției adoptate în 1976, care con
semnează unele cuceriri revoluțio
nare ale poporului portughez, a fost 
cerută de reprezentanții unor partide 
politice din Portugalia. între acestea 
se numără și Partidul Social-Demo
crat, care. în cadrul reuniunii Con
siliului său Național, a cerut revi
zuirea textului.

NICARAGUA Frontul Amplu Opozîțîonîst
cere convocarea unei reuniuni de urgență a O.S.A.

MANAGUA 23 (Agerpres). — Fron
tul Amplu Opoziționist — alianță a 
forțelor politice și sindicale nicara- 
guane de opoziție, care se pronunță 
pentru înlăturarea de la putere a 
dictatorului Anastasio Somoza pe ca
lea tratativelor — a dat publicității 
un comunicat în care solicită o nouă 
intervenție urgentă a Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) pentru 

.soluționarea conflictului intern din 
' Nicaragua. Menționînd că toate în

cercările Comisiei internaționale de 
mediere, de sub egida O.S.A., de a 
găsi o soluție negociată pentru criza 
social-economică și politică internă 
din Nicaragua au fost soldate cu 
eșecuri, datorită poziției generalului 
Somoza de a se menține la putere 
prin orice mijloc, documentul Fron
tului Amplu Opoziționist preconi
zează convocarea unei reuniuni con-

sultative de urgență a O.S.A. în acest 
caz. se cere Comisiei internaționale 
de mediere să prezinte un raport 
detaliat al situației din Nicaragua și 
a misiunii ei în această tară, iar Co
misiei interamericane a drepturilor 
omului să prezinte raportul întocmit 
privind genocidul comis de autori
tăți in Nicaragua.

★
Relevind eșecul 

diere a O.S.A., un 
recției Naționale a 
nist de Eliberare 
hotărirea fermă a 
continua operațiunile insurecționale 
in cadrul amplu al mișcării de rezis
tență populară armată din Nicaragua, 
pină la răsturnarea dictaturii și in
staurarea unui guvern democratic și 
popular.

misiunii de me- 
comunicat al Di- 
Frontului Sandi- 

Națională afirmă 
organizației de a

DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). 
— La frontiera dintre Uganda și Tan
zania s-au produs ciocniri între for
țele armate ale celor două țări — in
formează un comunicat oficial al gu
vernului tanzanian. Se precizează că 
trupele ugandeze au încercat să in
vadeze regiunile Mutukula, Kakuntu 
și Minziro, Tanzania — se arată in 
comunicat — nu urmărește să ocupe 
nici o parte din teritoriul ugandez,

dar forțele sale armate vor respinge 
orice agresiune.

KAMPALA 23 (Agerpres). — Trupe 
tanzaniene au pătruns în trei sate 
ugandeze, situate în districtul An- 
kole — anunță o declarație oficială 
a guvernului Ugandei — citată de 
agenția Associated Press. Declarația 
precizează că forțele străine au fost 
respinse.
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