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prevederile planului

în plus față 
plan. 1200 
tone var.

• <

Colectivul Combinatului de 
lianți din Cîmpulung. județul 
Argeș, care a adresat în acest an 
însuflețitoarea chemare la între
cere către toate întreprinderile 
producătoare de materiale de 
construcții din tară, a înscris în 
grafice însemnate sporuri de 
producție. Astfel, prin utiliza
rea cu randament x ridicat a a- 
gregatelor. și instalațiilor din 

. dotare și valorificarea superioa
ră a materiilor prime, muncito
rii, inginerii și tehnicienii aces
tei mari unități industriale ar- 
geșene au pus la dispoziția e- 
conomiei naționale, 
de prevederile de 
tone ciment și 1 500

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, miercuri după-a- 
miază, delegația Partidului Comunist 
Finlandez, condusă de tovarășul 
Olavi Pojkolainen, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Finlandez, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara noas
tră.

La primire au participat 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.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un sa
lut călduros din partea tovarășului 
Aarne Saarinen, președintele Parti
dului Comunist Finlandez, a condu
cerii partidului, a comuniștilor : 
landezi și cele mai bune urări 
sănătate și succes în activitatea

Nicolae 
transmită 
Comunist 

al

Oră de curs in laboratorul de agrofitotehnie 
fac un schimb activ de opinii

al Casei agronomului din Timișoara : specialiștii din agricultura județului 
privind tehnologiile moderne de cultivare a cerealelor

Foto : E. Dichiseanu

0 îndatorire de mare răspundere a cadrelor de conducere

și specialiștilor din unitățile agricole
I

fin
ds 

. de

conducere a operei de construire a 
socialismului în România.

Mulțumind. tovarășul 
Ceaușescu a rugat să se 
președintelui Partidului
Finlandez, Comitetului Cejitral 
partidului un cald salut, împreună 
cu. cele mai bune urări de succes in 
lupta pentru apărarea intereselor po
porului finlandez.

în timpul întrevederii au fost re
levate cu satisfacție bunele raporturi 
de solidaritate și strînsă colaborare 
tovărășească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Fin
landez, bazate pe stimă și respect re
ciproc, și s-a reafirmat dorința co
mună de a extinde și adinei aceste 
legături, în interesul cauzei generale 
a socialismului și progresului social, 
precum și al amplificării conlucrării 
dintre România și Finlanda, în folo
sul și spre binele ambelor popoare.

S-a exprimat hotărîrea celor două 
partide de a acționa împreună in 
scopul întăririi unității și solidarității 
dintre partidele comuniste și munci
torești, în spiritul principiilor egali
tății și respectului reciproc și s-a 
manifestat voința P.C.R. și P.C. Fin
landez de a contribui la întărirea 
unității tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste, democratice, antiimperia- 
liste, in lupta pentru promovarea 
destinderii în viața internațională, a 
noii politici de colaborare pașnică ■ 
între toate națiunile, pentru conso-. 
Udarea păcii și securității în întreaga 
lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească, caracteristică relațiilor exis
tente între Partidul Comunist Român • 
și Partidul Comunist Finlandez.

Trimisul special al ziarului spaniol

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
dimineață, pe Vicente Romero, tri-

„Pueblo"
mis special al ziarului spaniol „Pue
blo".

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

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

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru cotidianul spaniol.

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

PERFECȚIONAREA CONTINUA
A PREGĂTIRII TEINICI-PRBFESOLE

După cum a subliniat conducerea 
partidului, pentru Înfăptuirea revo
luției in agricultură, pentru trecerea 
fermă la o calitate nouă, superioară, 
trebuie să se realizeze o îmbunătă
țire radicală în activitatea de cerce
tare agricolă, în conducerea acestei 
importante ramuri a economiei națio
nale, în modul de a lucra al specia
liștilor, al țărănimii. De aci se des
prinde cerința.,. ca luate cadrele de 
conducere și specialiștii din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste să-și 
îmbogățească și să-și Împrospăteze 
permanent cunoștințele tehnico-știin- 
țifice și economice pentru a contribui 
prin capacitatea lor organizatorică și 
tehnică la desfășurarea în cele mai 
bune condiții a procesului de produc
ție, la realizarea și depășirea produc
țiilor vegetale și animale prevăzute.

Agricultura noastră parcurge o eta
pă de dezvoltare și modernizare in
tensivă, iar în aceste condiții exigen
tele care se pun in fata cadrelor de 
conducere și specialiștilor din unită
țile agricole sint mult mai mari. De 
aici decurge. înainte de toate, sarcina 
ca ei să-și ridice necontenit gradul 
de pregătire tehnico-profesională — 
sarcină absolut obligatorie în aces
te condiții noi. Tocmai pornind de la 
aceste cerințe Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare. împreună cu 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole au organizat cursuri spe
ciale de perfecționare a pregătirii 
profesionale a tuturor cadrelor de 
conducere și specialiștilor din unită
țile agricole, care sint absolvite anual 
de un mare număr de cadre. în anul 
de învățămînt 1977—1978, de exem
plu. Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, cu spri
jinul organelor județene de partid, a 
asigurat pregătirea, la cursurile de 
1 an de la Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și la cursurile de 1—2 luni din 
cadrul școlilor interjudețene de par
tid. a 1 260 președinți de cooperative

agricole, iar în actualul an cursurile 
au fost și .sint . __ ___
președinți. Pe lingă cunoștințele de 
ordin tehnic, la aceste forme de per
fecționare sint prezentate cursanților 
expuneri pe teme de conducere și or
ganizare, economie și politică econo
mică, legislație agrară și probleme 
statutare, se organizează dezbateri și 
aplicații practice. De asemenea, în 
această iarnă, Ministerul Agriculturii 
a organizat în cele cinci centre spe
ciale de perfecționare profesională a 
cadrelor din agricultură și la casele 
agronomului, pe serii, cursuri de pre
gătire și instruire ă mii de specialiști: 
ingineri șefi din întreprinderile agri
cole de stat, cooperativele agricole, 
consiliile intercooperatiste, șefi de 
fermă, și altl specialiști. Instruirea 
se face pe microzone pedoclimatice, 
cuprinzînd specialiștii din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste de pe 
raza unui anumit număr de consilii 
intercooperatiste, grupați pe profile.

Avînd în vedere sarcinile, mari care 
revin agriculturii în acest an. pre
cum și în viitor, se cere ca organele 
județene de partid, direcțiile agricole 
și uniunile județene ale cooperative
lor agricole de producție să acorde 
cea mai mare atenție bunei desfășu- 

a tuturor 
pentru

urmate ’de alți 1 000 ente. După cum se știe. în ultimii 
ani au fost realizate progrese in ce 
privește perfecționarea tehnologiilor 
în unele ramuri ale agriculturii, or
ganizarea producției și a muncii ; de 
asemenea. în cercetarea agricolă au 
anărut multe noutăți, institutele ști
ințifice fiind chemate să soluționeze 
mai prompt și- eficient problemele de 
bâză ale. producției. Toate acestea 
trebuie cunoscute, aprofundate și 
aplicate cu competentă in producție 
pentru a se Înfăptui revoluția in
(Continuare în pag. a III-a)

în urmă cu aproape 
douăzeci de ani. cînd pă
șeam pentru prima oară în 
Șantierul naval din Dro- 
beta-Turnu Severin, ca uce
nic al unei scoli profesio
nale. faimosul nituitor Pe
tre Banu. cîștigător detașat 
al multor competiții de an
vergură. era încă un punct 
de referință în entuziasmul 
și dăruirea oamenilor din 
susul Dunării. Timpul a- 
cela. de aspre și frumoase 
amintiri, marca evident un 
tînăr venit la întîlnirea cu 
tainele unși meserii, incipi
entă pe atunci, dar cu măre 
răspîndire acum. Așadar, 
primul meu contact cu unul 
dintre cele mai importante 
șantiere ale tării a însem
nat, inevitabil, uimire, mă
reție. fascinație. cuvinte 
care păstrează încă sensul 
superlativelor, dar care au 
altă putere referentială 
acum, fiindcă namilele care 
abia își configurau primele 
„coaste", șlepurile care se 
întregeau sub ochii mei. cu 
multă muncă și mai ales cu 
și mai -multă sudoare.' ie
șeau greu la apă. Munca 
manuală era preponde
rentă. fluxurile tehnologice 
curgeau la „inspirația" mai
ștrilor și inginerilor, unei-» 
tele-ti&citS toufteatr si ete 
foarte , mult. Patru-cinci 
nave — performanta unui 
an întreg. Performante mo
deste deci, dar suficient de 
semnificative pentru o epo-

că de pronunțat romantism 
revoluționar.

Atunci aveam să-i cunosc 
pe oamenii care au însem
nat pentru multi dintre noi.

Șantierul
anilor

ucenicie

con-

de Marius TUPAN

măiestre, rezistînd în 
fruntărea cu timpul. Acum, 
cind nituirea a dispărut de
finitiv de aici, sudura se 
află la loc de cinste, fiindcă

cu Nicolae Vamvu. Nicolae 
Pascovici. Iorgu Văcuță. 
Nicolae Pocreanu. Nelu Tin- 
toș, Adrian Birou, Gheor- 

Drăgotoiu, Melache

e

tinderile căii de lansare să 
fie mereu ocupate. Cine ar 
fi crezut că de la 4—5 vase 
cite coborau în Dunăre. în 
urmă cu 20 de ani. anul 
1978 va boteza 54 ? Iar pen
tru 1979 se preconizează 86.

Fideli unei documentări 
adecvate, am purces in bi
roul secretarului de partid 
al șantierului. Ion Popescu, 
cerîndu-i lămuriri cu privi
re la etapele care au urmat 
plecării noastre de aici. 
„Comparația nu mai su
portă grad la nici un nivel. 
Inutil am face raporturi și 
diferențieri. Totul se aude, 
se vede, se simte. E un 
adevăr incontestabil că va
sele de 
gouri. 
șlepuri, 
nu mai 
citate ;
e publicitatea noastră". Ni
mic mai convingător si mai 
simplu in același timp. 
Dar discuția noastră în mo
dernul sediu administrativ 
al șantierului nu s-a oprit 

nu puteam

mare tonaj — car- 
tancuri petroliere, 
șalande. gabare — 
au nevoie de publi- 
simpla lor prezentă

fiindcă
o mai veche cunoș- 
— Alexandru Vișan, 
cabinetului tehnic. A-

Tehnologii moderne, 
eficiente

Anul acesta. în întreprinderile 
industriei ușoare se vor aplica 
240 de tehnologii noi. în mare 
parte creații originale. în in
dustria textilă se vor generali
za, astfel, o serie de procedee 
care asigură produselor finisaje 
superioare. O calitate superioa
ră se asigură țesăturilor de in, 
prin introducerea unor noi teh
nologii. îndeosebi celor realizate 
din in în amestec cu poliester. 
De asemenea, sudura, imprima
rea pieilor în relief cu ajutorul 
curenților de înaltă frecventă și 
alte procedee moderne vor asi
gura o calitate nouă, superioa
ră in industria încălțămintei. 
Totodată, noile tehnologii con
duc la reducerea cheltuielilor 
materiale. Astfel, potrivit calcu
lelor efectuate de specialiști, 
numai pe această cale între
prinderile industriei ușoare vor 
realiza, in acest ân. beneficii de 
aproape 86 milioane lei.

O nouă unitate 
industrială 

în funcțiune
Lugoj a intrat în funcțiu- 
modernă unitate a. indus- 
de prelucrare a lem-

La 
ne o 
triei . .... ... r _
nului. Utilajele tehnologice cu 
care a fost dotată noua 
capacitate industrială asigu
ră condiții tehnico-productive 
pentru organizarea superioară a 
producției și a muncii. Aici vor fi 
realizate o serie de produse fi
nite din lemn — peste 5 000 de 
garnituri convenționale de mo
bilă pe an — destinate benefi
ciarilor din. tară și pentru ex
port. Primele garnituri de dor
mitoare au și fost livrate uni
tăților de desfacere. (Agerpres).

cei care ne mai întilnim in 
umbra amintirilor, modelă 
umane, exemple de dăruire 
și tact 
tunci se 
virșea o 
rație de

pedagogic. 
crea și se 
remarcabilă 
sudori, in

Pe a- 
desă- 
gene- 
frunte

Mema. șț multi alții care 
aveau "Să demonstreze că' " 
sudura e o adevărată artă, 
depășind cu mult simplul 
meșteșug. De-a lungul ani
lor. vase de mare tonaj au 
vorbit despre miinile lor

prezenta ei în toate ...un
gherele". în asamblare,. în 
rezistentă. în etanșeitate ' e 
indispensabilă. Dar nu nu
mai acest proces, ci 
multe altele (nu e locul 
le numim) au făcut ca

și 
să 
în-

aici, 
ocoli 
tintă 
șeful 
mințind de grija cu care e
întimpinată creația oameni
lor muncii, prin brevetațea 
unor inovații și invenții, 
cavalerul în negru (e si un 
apreciat arbitru de fotbal) 
sună mereu începutul unei
(Continuare în pag. a Il-a)

rări a acestor cursuri, 
celorlalte acțiuni organizate 
ridicarea nivelului pregătirii profe
sionale a cadrelor de conducere și 
a specialiștilor din unitățile agricole. 
Din analizele efectuate a rezultat că 
unii președinți de cooperative nu au 
depus eforturi stăruitoare pentru a-și 
însuși temeinic cunoștințele predate. 
De asemenea, unii specialiști au con
siderat și consideră cele două săp- 
tămîni de instruire o perioadă de 
relaxare. O atare atitudine exprimă 
concepția greșită potrivit căreia 
procesul de producție în agricultură 
s-ar rezuma la pregătirea terenului, 
semănat și recoltat, iar cunoștințele 
acumulate în facultate ar fi sufici-

Orice om fiind o ipostază 
particulară a umanității, se 
înțelege de la sine că un 
creator veritabil aduce cu 
sine un procent sporit de 
individualitate, manifesta
tă deopotrivă sub raport 
intelectual, artistic, moral. 
Din această sumă de trăsă
turi distinctive 
pera de artă, 
capacității de

■ înspre exterior 
lui lăuntric, i 
aparte joacă. . . 
de elaborare, de finisare a 
operei, conștiința crea
toare. Există, in funcție de 
creatori, opere care ne în
flăcărează sau ne lasă reci, 
care ne răscolesc universul 
interior, care ne provoacă 
spiritul generînd dezbateri 1 
adeseori dramatice, sau pe 
care, după ce le-am par
curs. uneori cu îneîntare es
tetică. nu simțim nevoia să 
ne raportăm la ele ; le pre
țuim, le respectăm, dar nu 
le admirăm, nu le vene- 

Parcurgerea lor nu 
consumat emoțional, 
creat numai o dispo- 
de lectură care, în 
firesc, dispare odată

se naște o- , 
expresie a 
valorificare 
a universu- 

O importantă 
, în procesul

răm. 
ne-a 
ne-a 
zitie 
mod 
cu lectura. Sînt opere fru
moase. agreabile, dar nu 
admirabile, si nici memo
rabile. Nici vorbă, aseme
nea opere întilnite de mul
te ori in curentul clasicist, 
dar mai ales în parnasia
nism. există în toate litera
turile. existenta lor este 
întru totul legitimă, nici un 
critic serios nu le-a ex
comunicat din istoria lite-

La întreprinderea „23 August" din Satu Mare, profilată pe producția de mașini casnice de gătit Si încălzit, se acțio
nează, prin măsuri organizatorice eficiente, pentru realizarea ritmică și în condiții de bună calitate a producției, 

în fotografie: o echipă de muncitori din sectorul de montaj la lucru Foto : S. Cristianîn fotografie: o echipă de muncitori din sectorul
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râturilor, rolul lor în cul
tivarea frumosului. mai 
ales in sens didactic, in 
educația estetică, este in 
afara discuției. Este însă 
indiscutabil că poeți pre
cum Leconte de Lisle. He
redia. Sully-Prtidhomme, 
Coppăe, excelenți artizani, 
nu vor amenința niciodată 
locul prioritar pe care se 
situează Victor Hugo, Bau-

susținea Călinescu. o sur
priză chiar și pentru auto
rul ei. dar a absolutiza 
contradicția, pe motivul di
hotomici 
tive din 
mană, ni 
Firească, 
pare tocmai 
dintre creator și opera sa, 
și. un estetician ca Dilthey 
admiră la Goethe tocmai

pozitive și nega- 
personalitatea u- 
se pare exagerat, 
dimpotrivă, ni se 

concordanta

este niciodată Îndestulător' 
pentru a exprima epoca si 
patria si nici măcar pentru 
a se exprima, convingător, 
pe sine. De altminteri, for
mula de individ însăși nu 
trebuie luată literal, căci 
orice om este, mai întîi, 
beneficiarul unei mesteriri 
ereditare, structura sa bio
logică și psihică este înda
torată celor ce l-au născut

Conștiința artistului
însemnări de Pompiliu MARCEA

delaire sau Rimbaud, crea
tori fundamentali prin co
municarea acelui fluid su
fletesc în care se. revarsă 
însăși ființa lor umană, cu 
întreaga ei vibrație existen
țială.

O asemenea literatură 
tine mereu spiritul viu. 
conștiința in stare de ve
ghe. de tensiune și ea re
zultă. mai totdeauna, din
tr-o unitate a vieții creato
rului cu opera sa. în acest 
sens mărturisim că sîntem 
sceptici cu privire la vali
ditatea teoriei privitoare la 
discordanta necesară
tre creator și creația sa. 
Spiritul adevărului nu ne 
îngăduie să acredităm o 
atare idee. Evident, nu vom 
merge pînă la identificare, 
căci opera de artă poate fi,

din-

armonia dintre trăire si 
poezie.

Aducînd discuția pe tărî- 
mul literaturii noastre și 
referindu-ne la spiritul ei 
tutelar care este Eminescu, 
vom stabili dintr-o dată o 
desăvîrșită concordantă in
tre viata poetului, martir 
in slujba patriei sale, și o- 
pera sa. strălucită ilustrare 
a patriotismului sublim al 
genialului poet. Conștiința 
individuală a marilor crea
tori nu presupune însă nici 
o incompatibilitate cu 
conștiința colectivă, cu sen
sibilitatea neamului și a 
epocii, dimpotrivă, prima 
își extrage seva vitală din 
cea de-a doua. Căci, oricît 
de bogat, de complex ar fi 
sufletul individual, el nu

și. cum nimeni nu-și poate 
alege părinții. ereditatea 
are un caracter obiectiv și 
irevocabil. Intervine apoi, 
firește, mediul ambiant, 
căruia nimeni nu i se sus
trage. delimitarea însăși 
nefiind altceva decit un as
pect al recunoașterii exis
tentei sale. Individul, fă- 
cînd parte din obște. își 
amplifică însă, de regulă, 
personalitatea pe suportul 
amplu al colectivității, în 
afara căreia de fapt indi
vidualitatea este o absur
ditate. Referindu-se toc
mai la raportul dintre omul 
de artă si națiunea căreia-i 

' aparține — la menirea ar
tiștilor și ginditorilor — 
Eminescu exprimă citeva 
gînduri de o adincime și de 
o .actualitate unice : „Sufle-

tul omului e ca un val — 
sufletul unei națiuni ca un 
ocean. Cînd vîntul cu aripi 
turburi și noaptea cu ae- 
ru-i brun si cu nourii suri 
domnesc asupra mărei și 
a valurilor ei — ea doarme 
monotonă și' întunecată în 
fundul ei care murmură 
fără înțeles ; pe cînd. dacă 
în senina și albastra Îm
părăție a cerului înflorește 
lumina ca o floare de
— fiecare val reflectă 
fruntea sa un soare, 
marea împrumută de 
cer coloarea sa. seninul ,. 
niului său — si le reflec
tă în visul său cel adine 
și luciu. Cind națiunea e-n 
întuneric, e.a doarme-n a- 
dîncimile geniului și-a pu
terilor sale neștiute și tace, 
iar — cind libertatea, civi- 
lizațiunea plutesc asupra-i
— oameni superiori se ri
dică spre a-1 reflecta 
frunțile lor și a-1 
apoi în raze lungi 
milor poporului — 
îneît în sinul mărei 
se face o zi senină.
fringe în adîncul ei cerul. 
Poeții, filozofii unei na
țiuni presupun în<fcîntec și 
cuget inălțimile cerului și 
le comunică națiunilor res
pective".

Teza detașării creatoru
lui de societate este nu o 
dată o iluzie și o mască, un 
soi de protest, ineficient 
desigur, la adresa unor 
stări de lucruri negative. 
Caragiale pretinde. mai

foc 
in 

iar 
la 

se

in 
arunca 
adînci- 

astfel 
întregi 
ce răs-

(Continuare în pag. a IV-a)

Știința și producția
progresează colaborlnd

intr un amplu efort creator
Dezvoltarea fără precedent, cu ca

racter exploziv, a științei și tehnicii 
accelerează în mod considerabil pre
faceri revoluționare în diferitele pla
nuri ale existenței sociale, deschi- 
zînd în fata societății perspective de 
o amploare neîntîlnită. Pătrunderea 
științei în viața cotidiană este o 

incontestabilă. îndeplinind 
noastră funcția calitativ 
forță nemijlocită de pro-

social al țării, știința este chemată 
să contribuie într-o măsură mai 
mare la sporirea venitului național, 
a bunăstării națiunii noastre socialis
te. Militînd pentru introducerea și 

a 
Si

realitate 
în epoca 
nouă de 
ducție.

Știința 
cialismului, contribuind 
activ la lupta 
marea revoluționară a 
la întărirea puterii economice a pa
triei, la sporirea 
și spirituale, la 
progresul între
gii societăți. în 
același timp tre
buie subliniat a- 
pcrtul deosebit al 
științei la creș
terea forței trans
formatoare a oa
menilor. insuflîndu-le încrederea în 
capacitățile lor de creație și pro
ducție, deschizînd omului un orizont 
cu largi dimensiuni spre cunoaștere.

Realitatea demonstrează că în 
epoca modernă știință și producția 
se condiționează și influențează re
ciproc, contribuind una la accelera
rea dezvoltării celeilalte, ele consti
tuind două laturi inseparabile ale, ac
tivității de creație a omului. Por
nind de la considerentul că știmța 
constituie factorul primordial al pro
gresului contemporan și că societatea 
socialistă multilateral dezvoltată și 
comunismul nu pot fi edificate decit 
pe baza celor mai înalte cuceriri ale 
științei și tehnicii. Programul P.C.R., 
documentele Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui indică o sporire substanțială, ca
litativă a rolului științei în dezvol- 
tare’a economico-socială a țării, ac
tualul cincinal fiind cincinalul revo
luției tehnlco-științlfiee. al afirmării 
viguroase a celor mai avansate cu
ceriri ale cunoașterii în toate ra
murile și sectoarele industriei româ
nești. Pe bună dreptate arăta tova'- 
rășul Nicolae Ceaușescu că „a sub
aprecia in aceste condiții rolul știin
ței, a nu depune eforturi susținute 
pentru stăpînirea marilor ei cuceriri, 
a nu te strădui să mergi în ritm cu 
progresul științei secolului nostru 
înseamnă a ie condamna cu bună 
știință la stagnare și înapoiere, cu 
repercusiuni serioase asupra dezvol
tării societății pentru o lungă pe
rioadă de timp". într-adevăr, fiind 
o latură inseparabilă a producției 
materiale, a progresului economic șl

stă la baza construcției so- 
tot mai 

pentru transfor- 
soci etății,

avuției materiale

extinderea aplicării în producție 
ceea ce este valoros în știință 
tehnică, specialiștii, oamenii muncii 
măresc aportul inteligenței proprii 
la realizarea marilor obiective ale 
construcției socialiste.

în acest amplu efort creator, chi
mia își aduce o contribuție valoroa
să atît Ia fundamentarea științifică 
a concepției ' materialist-dialectice 
despre lume prin noi cuceriri in 
domeniul cunoașterii, cît și la dez
voltarea dinamică a producției mate
riale a societății, 
pretutindeni unde

Prof. dr. Gheorghe MARCU 
directorul Institutului de chimie 

din Cluj-Napoca

Viața. atestă 
se produc 
consumă 
materiale, 
pune in 
infinitele sale po
sibilități pentru a 
acționa asupra 
micro —simacro- 
structurii mate
riei, asupra pro

ceselor structurale , ale acesteia, 
în scopul obținerii de noi pro
duse mai prețioase, mai utile. - 
Față de saltul cantitativ și calitativ 
al dezvoltării fără precedent a for
țelor de producție în toate domeniile 
de activitate economică, chimia mo
dernă este unul dintre factorii cei 
mai dinamici ai creșterii producției 
materiale, ai progresului tehnic, con
tribuind în mod substanțial la ridi
carea nivelului civilizației umane. 
Revoluția științifică și tehnică din 
ultimele decenii a dat un nou impuls 
dezvoltării industriei chimice pe 
plan mondial, situîndu-se pe un loc 
prioritar, inregistrind. comparativ 
cu celelalte ramuri industriale, cel 
mai ridicat indice de creștere, care 
a depășit pe cel al industriei în an
samblu. Aceasta se datorește faptu
lui că industria chimică este ■ che
mată să aducă o contribuție deosebit 
de valoroasă la realizarea producției 
de bunuri materiale pentru care re
sursele . naturale au devenit insufi
ciente. la accelerarea progresului 
tehnic în toate ramurile economiei.

Cincinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice- ridică mai mult decit oricînd 
în fata specialiștilor din domeniul 
cercetării și ingineriei chimice sar
cina de a găsi cele mai adecvate și 
perfecționate soluții tehnico-științi- 
fice. care să asigure sporirea pro
ducției de bunuri materiale nu prin 
creșterea cantitativă a forței de 
muncă și a uneltelor, ci prin ridica
rea productivității muncii pe calea 
introducerii noilor tehnologii, , 
(Continuare în pag. a V-a) ‘

că 
și se 
bunuri 
chimia 

valoare
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
DIVERS

I După 1
. 20 de ani I
I Petrecere in familie, in casa cu 

nr. 2 de pe strada 23 August din I

ITg. Lăpuș — Maramureș. Prin
tre invitații gazdei se aflau și I 
două tinere : Marioara. de me- I

I serie electrician la Reșița, și 1 
Voichița. elevă la o scoală pro
fesională din Bistrița-Năsăud. j 
In timpul petrecerii. din vorbă •

Iin vorbă, cele două tinere au 
aflat, nu fără surprindere, că | 
s-au născut in același sat — |

ILăpușan-Răzoare. Apoi, altă 
surpriză : că le cheamă pe amin- ■ 
două Hereș. Și încă una, formi- I 
dabilă : că, de fapt, sînt surori, I

Ideși nici una nu știa de existen
ța celeilalte, fiind despărțite in- I 
ir-o împrejurare vitregă din I

I viața părinților lor. Toate aces
tea le-au aflat acum, cu totul ■ 
întîmplător, după 20 de ani !

I
I
I
I
I
I

I
I

Ce-or fi 
păzind... 
paznicii ?

La intrarea principală a Com
binatului siderurgic de la Ga
lați, te pomenești asaltat din 
toate părțile de zeci de ne
gustori și, mai ales, negusto- 
rese ambulante, care strigă de-ți 
țiuie auzul : „Ia alune, că e 
bune ! Ia bomboane agricole !“ 
Semințe de bostan. Cineva a fă
cut un calcul din care reiese că 
respectivii ciștigă intr-o zi cam 
tot atit cit un oțelar. Frumoasă 
treabă ! Ce-or fi păzind... paz
nicii, aflați chiar la intrarea 
combinatului ? De ce nu-i trimit 
pe respectivii și respectivele la 
serviciul de angajări al combi
natului. care se află in imediata 
vecinătate a intrării principale ? 
Nu de alta, dar să afle și ei 
cum se ciștigă un ban.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Colete 
rătăcite

I
I

I
I
I
I
I
I

Ne scrie T. Istvan de la coo
perativa meșteșugărească „Lem
nul" din Oradea : „In ziua de 
29 noiembrie 1978 am ridicat de 
la Combinatul de celuloză și 
hârtie Suceava 222 kg hârtie gu
mată țip 1 Ar2 cm. în aceeași 
zi. din stația C.F.R. Suceava, cu 
buletinul de mesagerii nr. 863875, 
am expediat coletele de hârtie 
pe adresa cooperativei din Ora
dea. Nici acum, in ianuarie, 
coletele nu au sosit la destina
ție. între timp, de la combinatul , 
sucevean a sosit factura prin::- 
care se solicită cooperățiiei pla
ta hîrtiei pe care încă' n-a pri- 
mit-o“.

Limpede : coletele cu pricina 
zac pe undeva pe vreo linie 
moartă. Cine schimbă macazul ?

I
I
I
I
I
I
I

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Măsuri in spiritul intransigenței

comuniste

plinare ; s-au luat măsuri operative 
pentru remedierea deficientelor și 
s-a stabilit un plan, cu termene de 
execuție si responsabilități precise. 
Pe lingă acestea, conducerea Trus
tului inului, cinepii si bumbacului.

analizînd în C.O.M. abaterile con
statate, a hotărit sanctionarea di
rectorului și a inginerului șef din 
întreprindere, scoaterea din funcție 
a economistului de la ferma Cerne- 
tul si alte măsuri.

Inginera Lizica Nită din comuna 
Colonești — Olt a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu o sesi
zare în care arăta că Molea Cornel, 
director la S.M.A. Vlaici și preșe
dinte al consiliului intercooperatișt, 
și Ion Stegaru. președintele C.A.P. 
Vlaici, comit abuzuri, încalcă lega
litatea socialistă, sînt preocupați de 
obținerea unor avantaje personale. 
„Despre toate acestea — semnala 
inginera — am mai sesizat organele 
de partid, dar nu s-a luat nici o 
măsură concretă. în schimb, eu am 
fost mutată disciplinar ca șef de 
fermă la C.A.P. Bărăștil de Vede. 
Directorul se laudă că are proptele 
serioase".

Secretarul genera! al partidului 
nostru a indicat ca scrisoarea să fie 
soluționată. în concordantă cu prin
cipiile eticii si echității socialiste, 
de Secția organizatorică a C.C. al 
P.C.R. și conducerea Uniunii Na
ționale a C.A.P.

în referatul de cercetare se pre
cizează din capul locului că majo
ritatea celor sesizate se confirmă. 
S.M.A. Vlaici deține o suprafață de 
circa 13 ha teren agricol, pentru 
care în anii anteriori n-a primit nici 
un plan de producție din partea or
ganelor agricole ; ca urmare, numai 
o parte din producția agricolă rea
lizată a fost înregistrată în evidenta 
contabilă și valorificată prin canti
na unității. Se confirmă, de aseme
nea. că în anii anteriori Cornel 
Molea a crescut în incinta S.M.A. 
animale proprietate personală, pen- 

' tru îngrijirea cărora a folosit mun
citori din stațiune. După ce sint re
date si alte ilegalități comise de 
directorul S.M.A., în referat se arată 
că din dispoziția lui și cu aproba
rea președintelui C.A.P. Vlaici, 
S.M.A. a schimbat 3 665 kg fin cu 
3 005 kg orz de la C.A.P. Din evi-

denta contabilă a S.M.A. Vlaici nu 
rezultă că s-a primit o asemenea 
cantitate de orz. lucru de care se 
fac vinovati directorul si contabilul 
șef al S.M.A.

Referindu-se la președintei* 
C.A.P.. se precizează că a admis 
unele încălcări ale prevederilor sta
tutare. nu a luat poziție fermă fată 
de abuzurile unor membri coope
ratori 
corespunzătoare 
rea lipsurilor.

Din cercetările 
de asemenea, că . 
zică Niță s-a dispus de către con
ducerea Direcției generale pentru 
agricultură și industrie alimentară 
a județului Olt, ca urmare a defi
ciențelor manifestate de ea în acti
vitatea de organizare si conducere 
a producției la C.A.P. șl nu drept 
răzbunare pentru sesizările făcute. 
Față de cele constatate, au fost 
luate următoarele măsuri : Molea 
Cornel a fost sancționat cu vot de 
blam și schimbat din funcție ; Ion 
Stegaru. președintele C.A.P. — 
sancționat pe linie de partid și ad
ministrativă ; a fast, de asemenea, 
sancționat contabilul șef al S.M.A. 
Pentru suprafețele de teren deținute 
de S.M.A. s-a elaborat un plan de 
producție, urmînd ca produsele să 
fie valorificate prin organizațiile de 
stat ; sumele reprezentînd contra
valoarea unor bunuri și servicii de 
care au beneficiat s-au imputat lui 
Molea Cornel, contabilului șef și altor 
lucrători din S.M.A. Măsurile luate 
au fost aduse la cunoștința activu
lui de partid din comuna Colonești. 
a lucrătorilor din S.M.A. si a mem
brilor cooperatori.

Așa că afirmația referitoare la 
„proptelele serioase" 
farsă de natură să-i 
naivi.

Si nu a stabilit măsuri 
pentru inlătura-
făcute a rezultat, 
transferul lui Li-

a fost doar o 
intimideze pe

Evidența necorespunzătoare

favorizează sustragerile

Cooperativa nu-și realizează planai,

tfar președintele ei prosperă
Sa împlinesc aproape trei ani de 

cind Ștefan Haiduc a fost 
ședințe al C.A.P. Mircea 
județul Brăila. Dintr-o 
semnată de mai mulți 
tori, adresată secretarului general 
al partidului nostru, rezultă că în 
toată această perioadă Șt. Haiduc 
prospera văzînd cu ochii. în timp 
ce cooperativa agricolă nu-și Înde
plinea planul de producție — deși 
existau condiții. Despre președinte 
se relata în scrisoare că se ocupă 
pur și simplu de afaceri : în schimb, 
in muncă s-a dovedit incompetent.

Comitetul județean Brăila al 
P.C.R. a constituit un colectiv de 
activiști de partid si de stat oare a 

, cercetat amănunțit cele sesizate, 
propunind măsuri ferme de înlătu
rare a încălcărilor normelor legale 
și de îmbunătățire a muncii.

Președintele cooperativei agricole 
s-a făcut vinovat de falsificarea 
borderoului de retribuire în natură 
pentru anul 1977, insușindu-și can
titatea de aproape 1 000 kg porumb, 
de încălcarea prevederilor statutu
lui C.A.P. referitoare la acordarea 
loturilor în folosință, de vînzarea 
de cereale, vin si rachiu la diverse 
persoane din comună, contrar pre-

ales pre- 
Vodă dirt 
scrisoare 
coopera-

vederilor legale, de slaba preocu
pare pentru organizarea activității 
de producție și atitudine necores
punzătoare fată de membrii coope
ratori ; toate acestea au dus la 
înregistrarea unor rezultate econo- 
mico-financiare necorespunzătoara 
posibilităților reale ale unității.

Luînd în discuție rezultatele cer
cetării, Secretariatul Comitetului 
județean de partid Brăila a hotărit 
destituirea lui Șt. Haiduc din func
ția de președinte al C.A.P., pune
rea în discuția plenarei comitetului 
comunal de partid, eliberarea sa 
din rîndul membrilor comitetului 
comunal și aplicarea măsurilor sta
tutare corespunzătoare. Totodată, 
s-a dispus să fie cercetat de orga
nele de stat pentru abuzurile să- 
vîrșite ; conducerea C.A.P. va scoa
te din sectorul zootehnic pe cei 8 
îngrijitori de animale aduși din afara 
unității și care manifestă o atitudine 
necorespunzătoare fată de muncă 
și va asigura forța de muncă nece
sară din rîndul cooperatorilor. în 
răspuns sînt prevăzuse si alte mă
suri pentru respectarea legalității 
socialiste și îmbunătățirea activi
tății la C.A.P. Mircea Vodă.

Maistrul - organizator al producției.

nu al ilegalităților

Excursii in decorul alb al munților
torii de schi se găsesc pe Platou) 
Bucegi (pirtiile de la cabana Babele 
și cabana Omul), pe Valea Albă. 
Valea Cerbului și Valea Gaura. 
Cele 14 pîrtii de schi de la Pre
deal cu grad de dificultate dife
rit — de la „dificil" la „ușor", au 
făcut din stațiunea de la izvoarele 
Prahovei și Timișului un cunoscut 
loc de popas hibernal. Frumusețea 
peisajului, mijloacele de cazare, 
masă și divertisment creează con
diții excelente pentru cei veniti în 
vacantă sau în excursii la Predeal. 
Poiana Brașov polarizează atenția 
turiștilor din întreaga țară. Piscina 
acoperită de la hotelul Alpin, pati
noarul artificial, cele 15 pirtil de 
schi și 13 instalații de transport 
mecanic, numeroase trasee monta
ne. un strat de zăpadă în medie de 
50—60 cm (în acest sezon) oferă 
numeroase posibilități de reconfor-^a 
tare.

Filialele întreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante București 
din Bd. Republicii nr. 68, Bd. 
N. Bălcescu nr. 35, Bd. 1848 nr. 4, 
Calea Grivitei nr. 140 și str. Mende
leev nr. 14 rezervă locuri la excursii 
de o zi cu trenul în stațiunile de pe 
Valea Prahovei, de 2—3 zile în ex
cursiile cu autocarul sau microbuzul, 
la cabanele din Bucegi. La Sinaia, 
clima este reconfortantă, la adă
post de vînturi puternice, cu ierni 
fără geruri mari, dar cu multă ză
padă. Pistele de schi nivelate și ba- 
liijate prezintă diferite grade de di
ficultate : Valea lui Carp. Poiana 
Popicăriei, Poiana Stînii. Cota 1 400, 
Valea cu Brazi, iar mijloacele me
canice de deplasare facilitează ac
cesul : telecabina Sinaia — Cota 
1 400. telecabina Cota 1 400 — Fur
nica, teleschiul Cota 1 400 — Virful 
cu Dor. Vilele si căsuțele stațiunii 
Poiana Țapului sînt așezate la mar
ginea pădurii de brazi, aerul ozo- 
nat, parcurile însorite, cărările care 
duc spre culmile semețe ale masi
velor învecinate dau farmec stațiu
nii. Localitatea Bușteni este supra
numită — „orașul alpiniștilor". 
Pantele cele mai bune, pentru ama-

Zilnic, de la orele 8 la 20, fillț 
lele de turism bucurestene dau in
formații. sugestii 
neară și asigură 
și tratament.

în fotografie :
1 400.

pentru cură bal- 
bilete de excursii
vizitatori la Cota

Țărani cooperatori Io

„0 ducem bine șine-am intdnit

I Explicație
■ străvezie
■ De ziua ei. Eugenia I. din

ISatu Mare a primit din partea 
soțului un cadou „la comandă" : 
o pereche de cizme confecționa
te in atelierul meșteșugăresc de 

Ila Casa mgdei. Bucurie mare, 
dar de scurtă durată. Pentru că 
femeia n-a putut să folosească 

I frumoasele cizme decit de la 
etajul IV, unde locuiește, pînă 
la... parter. Aici, uneia din 
cizme i s-a dezlipit tocul.

— Cum se explică această 
performanță ? — l-am întrebat 
pe Nicolae Pop, mai marele 

I meșterilor care făcuseră cizmele.
— Se explică foarte ușor : 

clienta a comandat un astfel de 
I model de cizme care au tocurile 

prea înguste și nu le putem 
prinde ca lumea în cuie.

I — Si cine a conceput astfel de 
model ?

— Păi, tot noi...
Poți să mai zici ceva T

' La vîrsta 
I majoratului
IS-a intîmplat exact in seara In 

care Dumitru Constantin, din 
satul Orezu, județul Ialomița,

I trebuia să sărbătorească un eve
niment . unic din viața lui: îm
plinirea frumoasei virste de 18 
ani. Devenea major.

I — Am să fac o petrecere pe 
I cinste — și-a spus el.

Dreptul lui — veți zice și dum- 
Ineavoastrâ, ca și noi. Numai că 

D.C. a înțeles altfel să-și cin
stească majoratul. Furișindu-se 

I intr-un restaurant din microra- 
ionul 6 din Călărași, a sustras 
din casa de bani tot ce-a găsit. 
S-a constatat că D.C. nu era la 
prima ispravă de acest fel. Să 

I sperăm că va fi ultima.

I
I
I
I
I
I
I

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

Manevră 
riscantă

Că în conducerea auto depă
șirea este una din cele mai difi
cile manevre, care solicită mul
tă atenție și prudență, o atestă 
și următoarele două întîmplări 
petrecute zilele trecute :

în timp ce șoferul Dumitru 
Troc de la I.T.A. Craiova mer
gea cu o autodubă spre Băilești, 
a efectuat o depășire. Mașina a 
derapat și s-a izbit de un copac 
de pe marginea drumului, îm
prejurare in care șoferul și-a 
pierdut viața.

Tot la executarea unei depă
șiri, o autobasculantă a derapat 
și l-a lovit mortal pe Ion Flaut, 
in timp-ce acesta încărca sticle 
cu lapte intr-un autofrigorifer, 
in localitatea Basarabi — Con
stanța.

Două accidente cu urmări tra
gice. din una și aceeași cauză : 
depășirea riscantă.

L Petre POPA
și corespondenții

L
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„Scînteiri

cu oameni din toată tara“
• Asemenea mesaje se transmit în prezent din 10 unități și 
complexe sanatoriale construite din fondurile cooperativelor a- 
gricole • Peste 66 000 de țărani cooperatori au beneficiat anul 
trecut de trimiteri la tratament • Noi construcții de creșe și gră

dinițe în fiecare județbază nr. 7 ajustai, Vasile Marcel, a 
desfășurat o activitate slabă pe li
nie politică si nu a luat poziție fată 
de deficientele semnalate în secția 
construcții metalice.

Pentru stabilirea măsurilor ce se 
impun a fost convocată o ședință 
comună a biroului comitetului de 
partid al întreprinderii si a birou
lui executiv al C.O.M. Cu acest pri- 

hoțărîț.ca Cpnstantin Vlaicu 
și Nicolae Olteanu să fie puși în 
discuția adunării generale. în vede
rea1 sancționării -tor- pe linie de ■*- 
partid. Totodată, au fost sancționați 
admini&Eâtlv, :-fcjț fin cazul luî“. 
C. VlaflM’feMrMftPM să se continue’ 
cercetările de către organele de mi
liție. pentru stabilirea vinovăției 
sale. S-a hotărit. de asemenea, 
scoaterea din munca de secretar al 
biroului organizației de bază a tov. 
V. Marcel. Totodată, s-a hotărit 
atenționarea tov. Florea Nicolae, 
secretarul comitetului de partid, și 
Drăguș Panaite. directorul între
prinderii. pentru abaterile săvirșite 
în cadrul atelierului construcții me
talice. fată de care nu au luat din 
timp măsurile ce se impuneau. Ca
zul a fost dezbătut în plenara acti
vului de partid șl într-o intîlnire 
cu conducătorii locurilor de muncă 
din întreprindere.

La secția de construcții metalice 
Si strungărie a întreprinderii „Elec- 
troaparataj" dih București se comit 
ilegalități pe seama avutului obștesc 
si a intereselor majorității lucrăto
rilor de aici — se relata într-o scri
soare adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Și toate acestea sint ini
țiate și patronate de maistrul Con
stantin Vlaicu.

în răspunsul Comitetului municir 
pal București al P.C.R. se precizea
ză că în urma cercetărilor între
prinse a reieșit că sesizarea este 
întemeiată. Abuzind de calitatea și 
funcția de maistru, din dispoziția 
sa au fost confecționate la locul dă 
muncă cu materiale din întreprin
dere — tablă inox și tablă dublu de- 
capată — 4 tobe de eșapament tip 
„Dacia 1300", din care două se . 
află la autoturismul proprietatea 
maistrului. în ultimii 3—4 ani el a 
cumpărat de la diferiți muncitori 
din întreprindere inele și un meda
lion de aur — cazul aflîndu-se în 
curs de cercetare.

Atît el, cit și maistrul Nicolae 
Olteanu. ambii membri de partid, 
introduceau la plată ore în plus 
unor muncitori, peste cele efectiv 
lucrate, iar la plata retribuției le 
rețineau contravaloarea orelor pon
tate ilegal. \

Din nota de răspuns rezultă că 
secretarul biroului organizației de

prins viată. în semestrul I al anului 
acesta, cind va fi dat în folosință 
complexul sanatorial „1 Mai" din 
stațiunea Felix, numărul bazelor pro
prii de tratament pentru țăranii coo
peratori se ridică la 11. 
tratament ale țăranilor 
au început să apară și în alte zone 
ale țării. In prezent există aseme
nea edificii la Amara — Ialomița, 
Bala — Mehedinți, Bizușa — Sălaj, 
Geoagiu — Hunedoara. Olănești — 
Vilcea, Lacul Sărat — Brăila, Nicoti
nă — Iași. Sărata Monteoru — Bu
zău. Buziaș —. Timiș, Comuna, 
în anul trecut a început, in sta
țiunea Moneasa, construcția unui 
nou complex sanatorial. iar pînă la 
sfîrșițul acestui an se vor mai înălța 
încă două : unul in stațiunea Pu
cioasa — Dîmbovița, iar altul in sta
țiunea Călacea din județul Timiș.

Programul social amintit cuprinde 
Insă multe alte măsuri. Se prevede, 
de pildă, ca pină in 1983, peste 80 |a 
sută din copiii țăranilor cooperatori 
să fie cuprinși în creșe și grădinile. 
Faptul că anul trecut peste 100 000 
de copii au beneficiat pe timpul 
muncilor agricole de ambianta ere: ei 
și grădiniței arată că prevederea n s- 
pectivă prinde efectiv viață. De a t- 
fel. într-o serie de județe — Ialomi
ța. Brăila. Timiș, Dolj, Constanța și 
altele — se asigură de pe acum < 1- 
prinderea copiilor in creșe și gră1 i- 
nite în proporție de 75 la sută, ir 
în anul 1979 se vor construi noi edi
ficii.

Imaginea eforturilor ce se fac. in 
spiritul măsurilor stabilite de part d, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viată ale țăranilor, poate fi conturată 
și mai clar dacă amintim că, in n id 
cu toți oamenii muncii din tara noas
tră. țăranii beneficiază de pensii, de 
asistență medicală, gratuită, de aju
toare pentru incapacitate temporară 
de muncă, de ajutoare lunare pentru 
copii etc. Să notăm și faptul că, in 
concordantă cu măsurile de ordin ge
neral adoptate de partid pentru ma
jorarea retribuțiilor oamenilor mu 1- 
cii. au crescut retribuțiile, pensiile 
și ajutoarele sOciale acordate țăra
nilor cooperatori. De asemenea, pen
tru prima dată în istorie. începind 
din 1978, s-a trecut la introducerea 
unui sistem de pensii și asigurări so
ciale și pentru țăranii cu gospodării 
individuale din zone necooperativi- 
zate.

Așadar, grija pentru om — de la ti
nerețe pînă la bătrînete — este astăzi 
o realitate de care se bucură, cu 
drepturi egale, și țăranii, în rînd cu 
toți oamenii muncii din patria noas
tră.

„Vă urăm noroc din stațiunea 
Geoagiu, unde ne îngrijim de sănă
tate. O ducem bine și ne-am întilnit 
aici cu oameni din toată țara". După 
caligrafie, îți dai ușor seama că mîi- 
nile care au scris aceste rinduri sini 
obișnuite mai mult cu sapa decit cu 
condeiul.

Ilustrata pornită din Transilvania 
spre un sat din inima Bărăganului 
nu este o raritate, ci una din zecile 
de mii de vești și urări pe care ță
ranii le trimit acasă din stațiunile 
de cură balneară. De la sectorul so
cial al Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție aflăm 
că în 1978 au beneficiat de trimiteri 
în stațiunile de tratament peste 
66 000 de țărani cooperatori. Dacă 
adăugăm că peste 50 la sută dintre 
ei au fost cazați în complexele și uni
tățile sanatoriale proprii, construite 
din fondurile cooperativelor agricole 
de producție, avem o imagine și mai 
cuprinzătoare a grijii pe care o ma
nifestă astăzi societatea fată de lu
crătorii ogoarelor.

Construcția sanatoriilor balneare 
proprii se înscrie intr-un program de 
măsuri sociale inițiat în urma hotărî- 
rii Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1971, 
vind 
viață 
cei 7 
bună

Unități de
cooperatori

fermele de producție s-au cultivat 
aproape:4 ha pepeni fără plan, ne- 
evidentiindu-se în acte producția 
obținută de către șefii și economiș
tii de fermă. Prejudiciul creat șl 
, estimat la suma de 31 246 lei s-a 
imputat șefilor de fermă respectivi, 
iar, procesele verbale de constatare 
au fost înaintate Organelor de stat 
pentru continuarea verificărilor. 
Din nota de cercetare rezultă, de 
asemenea, justețea afirmației din 
sesizare, potrivit căreia încasarea 
contravalorii chiriilor șl a energiei 
electrice de la beneficiari nu a stat 
în atenția conducerii unității. Toto
dată. evidenta consumului de piese 
nu se tine zilnic și pe formulare ti
pizate, iar recepția materialelor șl 
pieselor intrate în magazie nu sa 
face de către o comisie constituită 
în acest scop, potrivit legislației în 
vigoare.

Fată de deficientele constatate — 
se subliniază în încheierea notei de 
cercetare — s-au aplicat un număr 
de 23 contravenții și 4 sancțiuni disci-

într-o scrisoare adresată condu
cerii partidului nostru se sesiza că 
la întreprinderea de producere. și 

-valorificare a bumbacului Bririceni- 
Tcleorman nu se ține'‘ o evidență 
corespunzătoare a consumurilor de 
materiale și de combustibili, crem- 
du-se astfel posibilitatea de a se 
sustrage din aceste produse. De 
asemenea, se mai sesiza că nu se 
valorifică materialele secundare 
provenite din reforme, că s-au cul
tivat suprafețe cu pepeni fără a 
exista sarcină de plan, iar banii 
s-au încasat de către șefii de fer
mă.

Scrisoarea a fost dată spre solu
ționare Ministerului Agriculturii șl 
Industriei Alimentare, care in nota 
de cercetare precizează că s-au 
constatat următoarele : într-adevăr. 
nu se tine evidenta 
zilnice de motorină, 
prevederile elaborate de M.A.I.A. 
Din această cauză, justificarea con
sumurilor se face în funcție de sto
cul faptic găsit la sfîrșițul lunii ; la

consumurilor 
încălcîndu-se

pri- 
de 
în

îmbunătățirea condițiilor 
ale țăranilor cooperatori, 
ani care s-au scurs de atunci, o 
parte din măsurile stabilite au

Neculal ROȘCA

Marți seara, ora 21,35. 
în Piața Scînteii. Zeci 
de cetățeni așteaptă 
în statia autobuzului 
31 ; alte cîteva zeci — 
in statia lui „31 R“ ; 
cam tot atîția în pia
ță. la mijlocul distan
tei dintre cele două 
stații. îi încearcă dile
ma așteptării : care 
vine mai repede, „31“ 
eau „31 R“ 7 Repede 
însă nu vine nixji unul 
dintre ele. deși la ca
pătul liniei 31 se ză
resc stationînd două 
autobuze. Șirul acesta 
se lungește treptat 
pină la șase mașini ; 
s-a mărit și numărul 
oamenilor care așteap
tă. La ora 22 apare un 
„31". dintre cele „Ra
pide" : năvală, auto
buzul plin pină la re
fuz pornește ciorchi-

ne pe scări. Concomi
tent. pleacă două ma
șini și din statia ter
minus 31, Bucurie pre
matură. Autobuzele in
tră în piață umăr la 
umăr și motor la mo
tor. clipind șmeche
rește din ochii semna
lizatoarelor. apoi se 
îndreaptă spre... Bâ- 
neasa. Pornește ime
diat și al treilea, trece, 
fără să oprească, prin 
fata stației și la dru
mul spre centru. Al 
patrulea se retrage in 
viteză. Au rămas două, 
ca mai înainte cu a- 
proape trei sferturi de 
oră. La 22 și 16 mi
nute, în sfîrsit, un au
tobuz vine in statie. 
lumea se înghesuie 
cum poate, citiva re
fuză alternativa călă
toriei

puține secunde apare 
însă si cealaltă mași
nă. Urcă doi-trei oa
meni.

Pe bună dreptate, 
oamenii se întrebau : 
„Ce face controlorul 
de la capătul de linie, 
a cărui primă atribuție 
este tocmai aceea de 
a asigura respectarea 
strictă de către șoferi 
a graficului orar ? O 
întrebare la care aș
teptăm și noi răspuns 
din partea conducerii 
I.T.B., cu precizarea 
numelui șt prenume
lui respectivului 
trolor, pentru ca 
mea să știe din 
cui s-a intimplat 
s-a intimplat. La 
să se adauge. 1 
măsurile ce se 
prind pentru ca 
menea anomalii 
se mai repete.

con- 
lu- 

vina 
ce 

care 
firește, 
intre- 

1 ase- 
să nu

pe scări. Peste V. M

Telefonul cu firul... lung
Iată ce ne-a istorisit 

primarul comunei Vir
ful Cimpului din jude
țul Botoșani : „Dacă 
vrem să vorbim la te
lefon cu complexul 
zootehnic din comuna 
noastră, mai întîi tre
buie să ne adresăm 
telefonistei de la ofi
ciul poștal local. Tele
fonista comunică do
rința omului centralei 
telefonice din Dorohoi. 
De aici, comanda se 
transmite la Botoșani, 
apoi la oficiul poștal 
din comuna Bucecea 
și, în sfîrșit, dacă linii
le sint libere, ajungem 
și noi să vorbim cu 
complexul zootehnic. 
Adică, pentru o dis

tanță da 7—8 kilome
tri, convorbirea face 
un ocol de peste 75 ki
lometri, trecînd prin 4 
centrale telefonice.

Am solicitat și noi, 
spre a ne convinge, o 
comandă telefonică cu 
respectivul complex 
zootehnic. Cronometra
tă, durata pină la pri
mirea legăturii a depă
șit 30 de minute. „Ați 
avut noroc, ne zice 
primarul comunei, 
fiindcă de Cele mai 
multe ori durata 
aproape că se dublea
ză". Preocupată pen
tru a-și servi cit 
mai repede clienții (și 
zilnic sînt destui oa

meni care așteaptă aici 
ore în șir pentru o 
convorbire telefonică), 
telefonista insista, re- 
petind aproape ener
vant : „Alo, Dorohoiul? 
Alo..." Mai bine s-ar 
adresa zilnic (la fel de 
enervant) direcției ju
dețene de poștă și te
lecomunicații spunînd: 
V.Alo, tovarăși, cind 
aveți de gînd să rezol
vați problema telefo
nului din comuna 
noastră, că . doar ați 
promis de atita vre
me ? Mă auziți bine?"

Silvestri AILENEI 
corespondentul 
„Scînteii"

11

Complexul Sărota-Monteoru din

(Urmare din pag. I)
noi confruntări, ori de cite 
ori i se ivește prilejul, in 
lupta pentru mai bine și 
mai eficient, ca vitrina 
noutăților in creația teh
nică să fie tot timpul îm
prospătată cu trofee.

Cunosc aici foarte 
mulți oameni și. probabil, 
o parte dintre ei își mai 
aduc aminte de mine, așa 
cum s-a înlimplat cu 
maistrul principal Vasile 
Cerbu. recunoscut pentru 

. bonomie, autoritate pro
fesională și strategie în 
munca productivă. în re
memorările noastre, ce au 
adus în prim plan gene
rațiile de sudori și con
structori de nave cu 
vechi state de serviciu, 
tehnologiile cele mai noi, 
de nivel mondial. înca
drarea tinerilor la locul 
de muncă și atîtea alte
le. interlocutorul meu a 
ținut să sublinieze: „Creș
terea productivității este 
și reflexul firesc al gri
jii fată de om. căruia i-a 
fost mult ușurat efortul 
fizic. Pe vremea aceea 
(acum 20 de ani r— n.a.) 
exista doar o singură ma

județul Buzău — o modernă unitate de tratament pentru țăranii cooperatori

cara de mare tonaj, o 
sinșură hală pentru exe
cuția subansamblurilor, 
cîteva ateliere mecanice 
în care greu se puteau 
efectua anumite operații. 
Privește ! mă îndeamnă 
fostul meu maistru, cu ce 
macarale am fost dotați, 
cite hale avem, cum a-

uneori nici nu se aude, 
dar. cum Spunea și secre
tarul de partid, se simte. 
E vorba de o stare de 
spirit. A crește cadre de 
marcă, a ajuta pe cei cu 
aptitudini deosebite să si 
le dezvolte, iată o preo
cupare statornică, plină 
de roade, un semn de

au fost purtat! de nava 
vieții în București și 
Craiova (Ion Săvoiu. Du
mitru Mandreș. Ion Vră
jitorul. Există si din a- 
ceia care au răspuns si 
altor vocații, demonstrînd 
că șantierul naval, de-a 
lungul anilor, a dat ca
dre in mai toate dome

Șantierul anilor de ucenicie

rată cala de lansare, com
plet betonată și cheiul de 
armare la fel. Dar de 
moderna cantină ce zici, 
si de punctul alimentar si 
de cîte altele ?“.

Dar nu era numai atît. 
în drumul meu aveam 
să mă conving și de al
tele pe care Vasile 
Cerbu m-a lăsat să le ob
serv și singur : utilaje 
noi, mașini specializate, 
unelte rapide de așchie- 
re etc., certificînd pe de
plin modernitatea acestui- 
șantier. Există totuși ceva 
aici care nu se vede și

mîndrie al acestui colec
tiv. Argumentele pot fi 
acoperite cu nenumărate 
nume, dar dintr-un întreg 
noian posibil -reporterul 
acestor rin duri, cum era 
și firesc, le alege pe a- 
celea din anii formării 
sale, colegii de bancă sau 
de inimă și spirit, pre
zente remarcabile acum 
în istoria vie a orașului. 
Inginerii Dumitru Piștiri- 
că și Mircea Doroiman 
s-au întors acolo unde 
au învățat primele taine1 
ale meseriei : alții, ur- 
mînd institute similare.

niile de activitate, nu 
înainte de a-i forma ca 
oameni de omenie. Fos
tul sudor Ion Beze a de
venit economist, lăcătușii 
Andronie Vișan și Teo
dor Mateescu slujesc zia
rul local „Viitorul", lăcă
tușul Valeriu Armcanu și 
vopsitorul Ion Șerban- 
Drinceă sînt autori ai u- 
nor cărți editate, remar
cabili animatori ai vieții 
culturale severinene. Spa
țiul tipografic îi omite pe 
unii, cu scuzele de rigoa
re. dar cu convingerea că 
numirea celor de mai sus

Constantin PRIESCU

le va trezi tuturor a- 
celași sentiment, de nobi
lă atașare la o generație 
care iși marchează pre
zenta prin însemnate suc
cese. între strălucita ge
nerație de sudori care 
leagă ca un briu de aur 
trecutul cu prezentul și 
pînă la cei mai tineri stu
dent!. plecați de aici, de 
la strunguri și raboteze, 
e o osmotică comuniune 
ce caracterizează tumul
tuoasele prefaceri de la 
noi. pecetea și prinosul 
vieții de mai bine. Jer
bele electrodului fuzio
nează fericit cu seînteie- 
rile condeiului, într-o lu
mină violetă, preamărind 
in același timp salopeta 
și matricola universitară.

Aceste scurte însem
nări nu au decit preten
ția de a aduce noi argu
mente cu privire la prea
mărirea anilor noștri de 
ucenicie care, s-o recu
noaștem. reprezintă o 
școală ce dă mari dimen
siuni vieții (și ce-și poa
te dori mai mult un tî- 
năr scriitor 1), plină de 
învățăminte și modelări, 
nesecat izvor de virtuți 
morale.

I
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■ DE APROAPE DOUĂ ORI!
Desfășurată in climatul de exi

gentă sporită pe care îl impune ge
neralizarea mecanismului ccono- 
mico-financiar perfecționat, aduna
rea generală a reprezentanților oa
menilor muncii de la întreprinde
rea de pielărie și încălțăminte 
„Flacăra roșie" din București s-a 
caracterizat printr-un' pronunțat 
caracter de lucru. Au fost prezentate 
deschis, direct, la obiect, atit suc
cesele obținute, cit și neajunsurile 
manifestate in activitatea produc
tivă. asigurarea bazei tehnico-ma- 
teriale, în valorificarea materiilor 
prime sau reducerea cheltuieli
lor materiale. . Spiritul critic și 
autocritic al dezbaterilor a dove
dit Cit se poate de convingător că 
oamenii muncii din întreprindere 
au înțeles răspunderile și obliga
țiile ce le revin in afirmarea de
plină a principiilor autoconducerii 
muncitorești si autogestiunii eeo- 
nomico-financiare.

în mod firesc, cei care au luat 
cuvin tul. precum și darea de 
seamă au subliniat, cu un senti
ment de legitimă mîndrie, faptul că, 
în anul 1978. ca urmare a efortu
rilor făcute de întregul colectiv, au 
fost îndepliniți și chiar depășiți 
toți indicatorii de plan, 
planul producției fizice pe 
prindere a fost depășit la 
sortimentele. Iată citeva 
așa cum au fost prezentate

' darea de seamă: producția indus
trială a fost realizată în proporție 
de 104,5 la sută, valoarea produc
ției nete — 108,2 la sută, produc
ția marfă vîndută și încasată — 
104,7 la sută, exportul — 123 la 
sută, beneficiul — 102,8 la sută, 
cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă fiind cu 0,10 lei mai mici 
decit nivelul planificat.

Fără a se subaprecia aceste reali
zări, dezbaterile au fost concentrate 
asupra analizei cauzelor care au 
împiedicat obținerea unor rezul
tate și mai bune. Așa de pildă, 
tovarășul Constantin Simionescu, 
șeful secției tăbăcărie minerală, 
secție ce a cîștigat locul I în în
trecerea socialistă, nu s-a referit

Astfel, 
între- 
toate 
date, 

in

decit in treacăt la acest fapt, vor
bind mai mult despre ceea ce 
trebuie făcut dc acum înainte pen
tru realizarea sarcinilor deosebit de 
mobilizatoare ale anului 1979.

Desigur, este bine că în discuții 
nu au fost ocolite greutățile în- 
timpinate. întrebarea este însă dacă 
au fost oferite și soluții concrete 
pentru depășirea acestor greu
tăți, dacă s-au conturat prin-

necesare unele utilaje. Conducerea 
întreprinderii, a centralei tre
buie să rezolve insă această pro
blemă". S-au făcut, de asemenea, 
propuneri concrete pentru îmbu
nătățirea întreținerii și exploatării 
utilajelor, extinderea mecanizării, 
respectarea disciplinei tehnologice 
ș.a. Pe de altă parte, specialiștii 
din compartimentul de proiectare 
au fost criticați deoarece nu au

ritmic, potrivit nevoilor producției. 
Munca in asalt se răsfringe întot
deauna asupra calității*1. în final, 
măsurile stabilite pentru gospodă
rirea judicioasă a materialelor, res
pectarea structurii tipodimensiona- 
le a pieilor brute, valorificarea 
superioară a materiilor prime vor 
conduce la o reducere a cheltuieli
lor materiale cu peste șapte milioa
ne lei.

Pe primul plan al dezbaterilor

Creșterea producției fizice
si reducerea cheltuielilor materiale
7
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cipalele direcții de acțiune pen
tru viitor. în această privință, a- 
dunarea generală și-a atins în cea 
mai mare parte scopul propus. Un 
accent deosebit a fost pus pe ne
cesitatea folosirii la întreaga capa
citate a mașinilor și utilajelor, rea
lizării ritmice a producției. „In 
prezent, există o neconcordanță 
intre capacitatea de producție a 
diferitelor linii de fabricație, a spus 
tovarășul Leon Kahane, șeful ate
lierului de încălțăminte. La linia 
de tras au fost aduse utilaje noi, 
dar la linia de cusut nu s-a făcut 
nimic pentru mărirea capacității de 
producție. Din această cauză avem 
greutăți in realizarea planului pro
ducției fizice. Iată de ce propun 
să se organizeze încă o linie de 
cusut. Știu că pentru aceasta sînt

testat suficient unele produse noi 
înaintea introducerii în fabricație 
și din această cauză la secția în
călțăminte s-a pierdut o bună parte 
din capacitatea de producție.

Totodată, au fost făcute o serie 
de propuneri concrete și s-au a- 
doptat măsurile necesare pentru 
reducerea cheltuielilor materiale și 
îmbunătățirea calității producției. 
„Dacă vom primi piele de calita
te superioară de la secția tăbă- 
cărie minerală, atunci și noi vom 
realiza numai produse de cea mai 
bună calitate si chiar cu cheltuieli 
mai reduse; a spus tovarășul Ion 
Badea, muncitor in secția articole 
tehnice. In același timp, este 
necesar ca în acest an aprovizio
narea materiale să se

Și, totuși, la sfirșitul adunării 
generale unele probleme au rămas 
-nerezolvate. Mulți vorbitori, printre 
care tovarășii Ilie Mircea, 
Codreanu, Toader Iancu ș.a., au 
solicitat conducerii 
dustriale a pielăriei, cauciucului și 
încălțămintei să intervină pentru 
îmbunătățirea aprovizionării cu ma
terii prime si acoperirea planului 
de producție cu comenzile nece
sare. Iată citeva din * opiniile ex
primate :
• Ilie Popescu, șeful secției ar

ticole tehnice: „Atît anul trecut, 
cit și în ianuarie a.c. nu am avut 
asigurate la timp și in totalitate 
materialele necesare. Din această 
cauză nu am putut onora la ter
menele prevăzute unele comenzi

Aurel

Centralei in-

pentru piața internă și la ex
port. Cind ne adresăm centralei, ni 
6e răspunde că am primit, reparti
ții. Dar cu hirtii nu putem face 
planul; Situația este cu, atit măi 
surprinzătoare, cu cit o mare parte 
din materiile prime trebuie să le 
primim de la întreprinderi care 
parte din centrala noastră".

• Georgeta Burduf, maistru 
secția marochinărie: „Avem și ui 
prezent unele produse la care nu 
putem termina fabricația, deoarece 
ne lipsesc diferite materiale. Tot
odată. nu am primit comenzi pen
tru întreaga producție planificată. 
Consider că este necesar ca cen
trala să rezolve imediat aceste 
probleme".

Răspunsul dat de tovarășul Du
mitru Pintilescu, directorul general 
al centralei, a fost, desigur, cît se 
poate de argumentat -în ce pri
vește necesitatea intensificării e- 
forturilor pe care trebuie să le facă 
în primul rind colectivul întreprin
derii pentru reducerea cheltuielilor 
materiale, a consumurilor specifice 
Si valorificarea superioară a mate
riilor prime. Nu a fost omisă nici 
autocritica. „Nu am reușit să asi
gurăm la timp toate materialele 
care -concură la fabricarea unui 
produs. In' această privință, cen
trala are lipsuri mari". Parafra- 
zîndu-1 pe unul dintre vorbitori am 
zice insă că nici cu autocritica nu 
se poate face producție. După adu
narea generală, tovarășul Ion Voi- 
nescu, secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, ne spunea : 
„In teorie, directorul general al 
centralei are dreptate., Știm si noi 
că trebuie să facem mai mult pen
tru reducerea consumurilor mate
riale. De altfel, pentru aceasta am 
stabilit un program concret de 
acțiune. Dar sînt unele 
prime pe care nu le 
timp și tn cantități 
Despre aceste situații 
oamenii și era de dorit 
un răspuns mai precis".

tac
la 
in

materii 
primim la 
suficiente, 
au vorbit 
să primim

Ion TEODOR

Pe unul din șantierele timișorene: echipa de montori, condusâ de Culiță Flondor, execută lucrări în cadrul combinatului petrochimic „Solventul" Foto : E. Dichiseanu
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PE ȘANTIERUL NOILOR CAPACITĂȚI OE LA ÎNTREPRINDEREA „AZUR" DIN TIMIȘOARA

Cine poartă răspunderea pentru restante 
să pună serios umărul la recuperarea Ier

Platforma industrială de pe Calea 
Buziașului din Timișoara are aspec
tul unui vast șantier. Aici se află în 
diferite stadii de construcție mai 
multe capacități productive, intre care 
și noua secție pentru lacuri, vopsele, 
rășini și diluanți a întreprinderii 
„Azur". Lucrările au fost începute 
încă de acum un an și jumătate și, 
conform termenelor planificate, pro
ducția ar trebui să înceapă peste 6 
luni. Noua unitate are de pe acum 
beneficiari pentru 15 000 tone de 
lacuri și vopsele, care urmează să 
fie livrate în acest an. Dar stadiul 
realizării acestei importante investi
ții, și mai ales ritmul in care se des
fășoară lucrările, nu lasă să se între
vadă cum vor putea fi onorate aceste 
obligații. La sfirșitul anului trecut, 
după'ce trecuseră 18 luni de la des
chiderea șantierului, lucrările erau 
mult rămase in urmă față de preve
derile din graficele de execuție.

De ce s-a ajuns în această situație 
necorespunzătoare ? Cine sint răs
punzători pentru restanțele care s-au 
acumulat pe șantier ? în primul rind 
trebuie arătat că proiectanții din ca
drul Institutului de inginerie tehno
logică și proiectări în industria chi
mică din București au predat cu 
întirziere documentația. La halele 
principale, proiectele au sosit abia 
după 4 luni față de data stabilită. 
Chiar și acum proiectantul mai are 
de predat documentații in valoare 
de 40 milioane lei. Din păcate și con
structorii au adăugat alte luni bune 
în contul neonorant al restanțelor. 
Grupul de șantiere Timișoara al 
Trustului de construcții chimice 
Cluj-Napoca a tratat de la început, ca 
pe o „rudă săracă" această investiție. 
Efectivele de constructori au fost 
mereu descompletate, de multe ori 
acestea nu.au reprezentat nici jumă
tate din necesar. O seamă de utilaje, 
între care macaralele-turn pentru 
turnarea betoanelor. au fost aduse cu 
mari intirzieri. Și cind au sosit, din 
lipsa agregatelor de balastieră, mai 
mult au stat. Consecințele acestei sla
be organizări a activității sint reflec
tate de stadiile fizice atinse pe șan
tier. Hala pentru lacuri și vopsele se 
află abia la nivelul doi. deși. în luna 
octombrie anul trecut, constructorul 
se'angajase ferm să termine această 
lucrare pină la inceputul acestui an. 
Cit privește hala pentru rășini, stil- 
pii de la cota zero nu au fost exe
cutați integral. în aceste condiții, rit
mul de montare a utilajelor se des
fășoară și el cu încetinitorul, de 
vreme ce pe șantier s-a acumulat un 
stoc de 700 tone de utilaje, din 
care' o parte însemnată au fost aduse 
din import. Este de natură ca aceas
tă situație, deloc roză, să-i îngrijo
reze pe cei care lucrează pe șan-

tier, să determine măcar acum, 
cînd termenele de punere în func
țiune se apropie cu pași repezi, lua
rea unor măsuri energice pentru re
cuperarea restanțelor ? Paradoxal, 
nu ! Constructorii au pășit in noul 
an plini de intenții bune, dar neaco
perite în fapte. De pildă, in prima 
decadă din ianuarie, valoarea lucră
rilor executate nu a depășit 10 la 
sută din planul lunii. Inginerul șef 
al grupului de șantiere. Francisc Vi- 
rag, ne asigură că termenul de pu
nere în funcțiune va fi respectat. .Cu 
condiția ca șantierul să fie apro
vizionat cu agregate sortate. „La ora 
actuală — ne spune dînsul — nu 
avem agregate. Am început noul an 
cu stoc zero. Or, aveam aici nevoie 
de cel puțin 30 000 tone. Pentru, acest

Ancheta „Scinteii"

an avem o repartiție de 80 000 tone, 
dar nu am primit încă nici un gram. 
Abia acum directorul adjunct al gru
pului a obținut o promisiune pentru 
22 vagoane de la cariera Ghioroc 
(jud. Arad). Le așteptăm ca pe pîi- 
nea caldă !“.

Pe șantier sînt 300 de muncitori 
care fac lucrări de pregătire în aș
teptarea agregatelor (cofrări. turnări 
de pardoseli din betoane inferioare). 
Lucrările la halele principale pot 
continua și în sezonul de iarnă, 
deoarece beneficiarul a asigurat 
pe șantier abur pentru prote
jarea betoanelor de rezistentă. Sin
gura problemă ar fi, după cum au 
apreciat constructorii, ca agregatele 
sortate, care trebuie livrate de unită
țile din cadrul Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, să sosească la vreme. De 
aceasta depinde, in bună măsură, ca 
lucrările de la hala de lacuri și vop
sele, inclusiv finisajul, să fie termi
nate.

Esențială pentru începerea pro
ducției la noul obiectiv este realiza
rea in ritm susținut a montajului u- 
tilajclor tehnologice. Inginerul Vale- 
riu Gheorghiu, șeful șantierului din 
Timișoara al Trustului de montaj chi
mic București, ne spune : „N-am 
montat decit 25 la sută din utilajele 
aflate in stoc, din lipsa fronturilor de 
lucru. Acum lucrează pe șantier 40 de 
montori, dar în perioada de vîrf pu
tem asigura 100—120. Avem insă ne
voie de sprijinul mai substanțial al 
proiectanților. Semnalez faptul că am 
solicitat acestora să ne elaboreze 
schemele izometrice pentru monta
jul în ateliere al conductei . tehnolo
gice. ceea ce ne-ar permite scurtarea

La întreprinderea Nicolina-Iași a 
început construcția celui mai mare 
utilaj terasier fabricat in tara noas
tră — autoscreperul cu cupă de 20 
mc — precum și a două mașini com
plexe pentru săpat șanțuri de mare 
adincime la hidrocentrale, sisteme

de irigații, drenaje și pentru reali
zarea ecranelor de metrou. Ponderea 
produselor noi și reproiectate va cu
noaște, în acest an. o creștere de' 40 
la sută in această întreprindere. (Ma- 
nole Corcaci).

cu o treime a timpului de montaj. 
Dar am fost refuzați. De asemenea, 
nu ne-au fost date specificațiile pen
tru construcțiile metalice de susține
re a utilajelor și nici proiectele pen
tru partea de construcții a instalației 
de azot, unde putem executa lucrări 
deoarece avem asigurate atît utila
jele tehnologice, cît și front de mon
taj. în condițiile in care constructo
rul își respectă angajamentul, noi 
vom executa la termen montajul 
pentru hala de lacuri și vopsele".

Iată deci că unul din principalii 
factori care ar trebui să dea tot con
cursul în lupta pentru recuperarea 
restanțelor — proiectantul — stă deo
parte și privește cu o condamna
bilă indiferență eforturile care se de
pun acum pe șantier. Conducerea 
I.I.T.P.I.C., organizația de partid tre
buie să ia neîntirziat măsuri, astfel 
incit autorii proiectelor să asigure 
grabnic asistența tehnică de care 
constructorii au atîta nevoie.

Cum acționează beneficiarul pen
tru a impulsiona ritmul lucrărilor, 
cum își onorează acesta obligațiile 
ce-i revin în realizarea investiției ? 
Inginerul șef al întreprinderii „Azur", 
Florin Sintimbreanu, precizează că 
împreună cu constructorii s-a stabi
lit un plan cuprinzător de măsuri 
care vizează accelerarea lucrărilor la 
instalațiile de producere a lacurilor 
și vopselelor, astfel îneît acestea să 
intre în funcțiune la termenul pre
văzut. Dar sprijinul beneficiarului 
nu se rezumă la atît. O serie de lu
crări au fost preluate în execuție 
proprie, dînd posibilitatea construc
torului să-și concentreze forțele asu
pra fronturilor de lucru rămase în 
urmă.

Analizînd la fața locului situația e- 
xistentă pe șantier, trebuie să pre
cizăm că pe lista lucrărilor prioritare 
trebuie incluse și acele lucrări care 
condiționează nemijlocit începerea 
probelor tehnologice și Intrarea in 
funcțiune ă primelor capacități. Este 
vorba de asigurarea instalațiilor cu 
energie electrică, apă caldă, lucrări 
care necesită încă un mare volum de 
muncă și ale căror stadii de execu
ție sînt rămase în urmă.

Eforturile care se desfășoară aciim 
pe șantierul acestui obiectiv de in
vestiții nu vor avea finalitatea aș
teptată insă dacă o serie de furnizori 
de utilaje nu-și vor onora integral și 
la termenele prevăzute obligațiile ce 
le revin. Am aflat cu surprindere că 
o serie de unități, unele chiar din 
cadrul Ministerului Industriei Chimi
ce — titularul investiției — nu au 
încheiat pină la această dată con
tractele de livrare pentru o serie de 
furnituri Ia care s-au obținut re
partiții încă din anul trecut. Nomi- 
nalizîndu-le — întreprinderea de 
pompe București, I.U.C. Făgăraș, 
I.C.M.A. Cluj-Napoca, I.U.C. Bor- 
zești. „Unio" Satu Mare, „Energore- 
parații" București — subliniem răs
punderea care revine și colectivelor 
acestor unități pentru intrarea în 
funcțiune la termenul stabilit a im
portantelor capacități de producție de 
la „Azur" Timișoara.

Cezar IOANA 
Dan CONSTANTIN

Cu atit au crescut in ultimii trei ani producțiile 
și veniturile in unitățile agricole ale Consiliului 

intercooperatist Petrești — Dîmbovița
în perioada care a trecut de la în

ființarea consiliilor intercooperatiste 
și, cu deosebire, în ultimii trei ani, 
multe cooperative agricole — pe baza 
unor largi acțiuni de cooperare și 
asociere, de specializare și concen
trare a producției agricole — au ob
ținut rezultate economice superioare. 
Semnificativă in această privință 
este experiența Consiliului intercoo- 
peratist Petrești-Dîmbovița, pe care 
ne propunem să o înfățișăm în rîn- 
duriie ce urmează.

Mai întii, o precizare : teritoriul 
cooperativelor agricole care fac parte 
din acest consiliu este format din 
pămînturi sărace, podzolice. în trecut,

pe aceste terenuri nu se obțineau 
decît 1 300—2100 kilograme de griu 
sau porumb la hectar. Ele produc 
astăzi de trei ori mai mult, iar in 
unele unități chiar de 4—5 ori. în 
cooperativa agricolă din Petrești 
— unitate de vîrf a consiliului — 
s-au obținut anul trecut, in condiții 
de secetă prelungită, in medie la 
hectar, cite 4 735 kg griu, 4 665 kg 
orz și 5 410 kg porumb.

Dar adevărata imagine a saltului 
calitativ înregistrat in dezvoltarea 
unităților ce fac parte din acest con
siliu intercooperatist este redată de 
evoluția principalilor indicatori eco
nomici :

Specificare 1975 1978
Producția globală (lei)
Producția netă (lei) 
Venituri bănești (lei) 
Fondul de dezvoltare (lei) 
Valoarea unei norme 
de muncă (lei)

37 000 000
15 000 000
23 000 000
3 000 000

60 000 000
31 000 000
40 000 000
7 000 000

25 36
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Cum s-ar putea economisi 46 tone de metal 

și un milion metri cubi de gaz metan
Ne-a vizitat la redacție un spe

cialist din Brașov. Prof. dr. ing. 
Constantin Iliescu lucrează la Uni
versitate. Are la îndemină un do
sar respectabil și o idee care, me
rită respect. împreună cu mai mulți 
colegi, brașoveni ca și el, a pus la 
punct o metodă tehnologică ale că
rei avantaje sînt detaliat prezen
tate în dosarul aflat acum pe bi
roul nostru.

— Ce vă aduce la noi?
— Vreau să vă prezint rezulta

tele unei munci de mai mulți ani, 
concretizată intr-un procedeu cu 
avantaje, zicem noi, deosebite.

— Vă ascultăm.
— In construcția de mașini, ope

rația de debitare a barelor a avut 
dintotdeauna 'b importantă deose
bită. In momentul de față, această 
operație, simplă la prima vedere, 
se cere trecută prin filtrul criterii
lor de precizie și economicitate. 
Pină nu de mult, cercetările teore
tice și experimentale privind sta
bilirea celui mai eficient procedeu 
de debitare a barelor aveau în ve
dere economia de metal, producti
vitatea și precizia pieselor obți
nute, In prezent, orice studiu re
feritor Ia debitarea metalului tre
buie să. țină seama și de factorul 
energie, component principal al 
proceselor tehnologice industriale.

— înțelegem că aici ne putem 
aștepta la o sugestie din partea dv.

— Nu este o sugestie, ci un stu
diu dedicat eficienței tehnico-eco
nomice a debitării barelor. în prac
tică se întîlnesc diferite procedee 
de debitare — așchiere, abraziune, 
forfecare. Cel mai eficient este 
acel procedeu la care energia con
sumată se utilizează în cît mai 
mare măsură pentru dislocarea par
ticulelor de metal și nu pentru în
călzirea metalului în zona de tă
iere.

Deși larg întrebuințată, debitarea 
obișnuită prin forfecare a barelor, 
la rece sau la cald, prezintă des
tule deficiențe, asupra cărora nu 
cred că este cazul să insistăm. în
lăturarea acestora este posibilă in- 
troducind debitarea de precizie prin 
forfecare la rece. De ea s-a ocu
pat colectivul nostru.

— Ce conferă precizie metodei 
studiate?

— Prelucrarea pieselor metalice 
se face prin Concentrarea tensoru- 
lui energie pe direcția preferen
țială de randament maxim.

— Mă tem că nu ne vom pu
tea face înțeleși cu acest limbaj de 
strictă specialitate.

— Ce ar fi de fapt suficient să 
se rețină? Materialul este supus 
unei operații de comprimare prea
labilă in zona de forfecare. Preci
zia geometrică și dimensională a 
pieselor astfel obținute este foarte 
bună, iar calitatea suprafeței se 
poate compara cu. cea rezultată 
prin rectificare fină.

— In ce se concretizează avanta
jele economice?

— Noi avem la îndemînă un cal
cul privind eficiența economică a 
procedeului, în cazul debitării unei 
producții de 500 000 bare din oțel 
de rulmenți, in ■ comparație cu de
bitarea la cald — singura care se 
aplică. Manopera costă, prin noua 
metodă, de șase ori mai puțin. Se 
elimină adaosul de prelucrare (46 
tone!). Este economisit gazul me
tan folosit acum pentru încălzire 
(un milion metri cubi!) și se re
duce pe această bază și costul to
tal al debitării (de aproape o sută 
de mii de ori).

— Cum au. primit constructorii 
de mașini metoda pe care o susți
neți și mai ales avantajele pe care 
le promite?

— Dacă sînt la dv. acum, Ia mij- 
noastră că 

reușit să afle 
atît de ușor 
întreprindere, 

fost mai sim- 
metoda și de

loc este convingerea 
prea puțină lume a 
despre un 
de aplicat 
La noi la 
piu și de 
aplicat in producție. Ar fi păcat 
ca ea să rămină însă un „secret" 
al brașovenilor cită vreme nimeni 
nu dorește acest lucru. Și cu niște 
utilaje deloc complicate se poate 
ajunge într-o situație plină de 
avantaje.

Prin publicarea acestor rinduri, 
adresăm, o invitație celor interesați 
in cunoașterea și aplicarea unui 
procedezi tehnologic la îndemînă. 
Cine răspunde 
bunăvoință 
Brașov ?

procedeu 
In orice 
Brașov a 
cunoscut

gestului plin de 
specialiștilor din

Creșterea producției nete Intr-un 
ritm ce devansează cu mult pe cel al 
producției globale ilustrează o tră
sătură calitativă definitorie a acti
vității unităților din acest consiliu : 
efortul continuu și perseverent pen
tru ridicarea eficienței economice in 
toate sectoarele. .Important este că 
sporirea susținută a valorii produc
ției nete a determinat creșterea mai 
accentuată a fondului de dezvoltare 
și a celui de consum, a pus bazele 
trecerii fiecărei unități agricole la 
autogestiunea economico-financiară. 
De exemplu, cooperativa agricolă din 
Petrești și-a depășit anul trecut pla
nul la producția netă cu 3,3 milioane 
lei. ceea ce va permite suplimen
tarea cu încă 1,7 milioane lei a fon
dului de dezvoltare, restul fiind des
tinat majorării fondului de retribuire 
și a fondului de rezervă al coopera
tivei. Față de anul 1975, costurile de 
producție la tona de porumb si orz 
au fost anul trecut cu circa 400 Iei 
mai reduse, iar la grîu cu 300 lei. Pe 
ansamblul celorlalte unități agricole 
din consiliu — Morteni, Jugureni, 
Uliești și Ionești — aceste costuri de 
producție pe tonă au scăzut, în me
die, cu 30—38 la sută, în condițiile 
unui ritm de creștere a producțiilor 
medii de 40—60 la sută.

Ce factori au determinat obținerea 
unor asemenea rezultate economice. 
și financiare ?

Pe baza lucrărilor de organizare a 
teritoriului, in unitățile din cadrul 
consiliului s-a trecut la concentrarea 
producției, la stabilirea unor asola- 
mente judicioase. în prezent, peste 
80 la sută din teritoriul fiecărei coo
perative este împărțit în parcele mari 
de cite 100—150 hectare. în cadrul 
unui asolament de 5 ani, pe acestea 
se cultivă, alternativ și într-o ordine 
bine stabilită, cîte o singură cultură.

Alinarea profundă a solului este o 
altă măsură de ordin tehnic care a 
asigurat obținerea de producții su
perioare în cooperativele agricole de 
aici. Anul trecut, afinarea s-a în
cheiat pe întreg teritoriul consiliului. 
Străpungerea stratului impermeabil 
de argilă a rezolvat una dintre pro
blemele esențiale pentru dezvoltarea 
normală a plantelor : posibilitatea 
optimizării factorilor hrană-apă-aer 
din .sol. Teoretic, aportul acestei lu
crări la sporirea producțiilor la hec
tar este evaluat la. 500—600 kg. Prac
tic însă, este vorba de aplicarea unui 
complex de măsuri agrotehnice. Ast
fel, lucrările de afinare au fost ur
mate de aplicarea amendamentelor 
și de fertilizarea științifică a terenu
rilor.

Este de relevat că organizarea te
renurilor arabile în sisteme de aso
lament a fost însoțită de alegerea 
soiurilor care, în condițiile unui agro- 
fond și a unei structuri date, să asi
gure obținerea celor mai mari și mai 
ieftine producții. Cercetările făcute 
pe loturile experimentale ale coope
rativei agricole din Petrești. în cola
borare cu specialiștii de la stațiunea 
de cercetări din Albota-Argeș, au 
avut ca efect amplasarea în coopera
tivele agricole de aici a unor soiuri cu 
totul diferite de cele cultivate pină

atunci. Fapt este că aceste măsuri 
agrotehnice, realizate fără eforturi 
financiare deosebite, ci, în primul 
rind, printr-o investiție de inteli
gență și pasiune, au făcut posibil, ca, 
în Condițiile reducerii cu circa 600 
hectare a suprafețelor destinate cul
turilor de grîu și porumb, pe an
samblul consiliului să se Obțină anul 
trecut la aceste culturi, o producție 
totală cu 7 500 tone mai mare decit 
în 1975.

Progrese însemnate s-au înregis
trat și în privința specializării în 
producție a unităților, ceea ce a per
mis extinderea unor culturi intensive, 
de înaltă eficiență : legume, căpșuni, 
in, floarea-soarelui ș.a. Legumele, 
bunăoară, au fost concentrate in spe
cial în cooperativa agricolă din Pe
trești, căpșunile la Uliești, inul și 
floarea-soarelui la Morteni și Uliești. 
Esențial este să continue specializa
rea treptată, fie prin concentrarea in 
cadrul asociațiilor a unor ramuri de 
producție, fie prin extinderea siste
melor de asolament dincolo de ho
tarele fiecărei cooperative agricole. 
O asemenea cerință este determinată 
atît de diferențele de producție ce 
se înregistrează încă între coopera
tivele agricole componente ale con
siliului, cit și de necesitatea lărgirii 
cadrului teritorial pentru folosirea 
mașinilor cu randament maxim și 

. introducerea tehnologiilor de tip in
dustrial.

Realizările amintite se datoresc, 
totodată, cooperării 'și întrajutorării 
între cele cinci cooperative agricole 
sau, mai exact spus, modului in 
care biroul executiv al consiliului 
intercooperatist a reușit să coordo
neze toate acțiunile de care depinde 
sporirea producției. Astfel, lucrările 
de afînare profundă a podzolurilor, 
corectarea acidității și fertilizarea cu 
îngrășăminte organice a solurilor s-au 
realizat cu o forță mecanică comună 
și după un program dinainte stabilit. 
Tot după un plan de acțiune comun 
se efectuează și cartarea agrochimică 
a terenurilor și, pe această bază, 
aplicarea îngrășămintelor chimice.

Pe agenda consiliului figurează 
obiective de cooperare menite să 
asigure reducerea actualului decalaj 
între producțiile obținute de coope
rativa agricolă din Petrești și cele 
din Ionești sau Uliești, atît. prin fo
losirea în comun a principalelor mij
loace mecanice, dar mai ales prin 
asistența tehnică calificată la efec
tuarea acelor lucrări agrotehnice 
care condiționează obținerea de pro
ducții mari.

Experiența consiliului intercoopera
tist Petrești oferă numeroase ele
mente de generalizare. Dar mai pre
sus de orice, experiența acumulată 
demonstrează rolul important pe care 
consiliul intercooperatist îl are în ri
dicarea pe o treaptă superioară de 
organizare a producției și valorifi
carea mai intensă a marilor rezerve 
ale agriculturii cooperatiste, în creș
terea randamentelor și a eficienței 
economice, în dezvoltarea coopera
tivelor agricole componente.

Iosif POP

Perfecționarea continuă
a pregătirii tehnico-profesionale
(Urmare din pag. I)
agricultură, trecerea la o nouă cali
tate. așa cum a indicat conducerea 
partidului.

Există multiple posibilități de per
fecționare a pregătirii profesionale a 
cadrelor de conducere si specialiști
lor din agricultură, atit in domeniul 
tehnic, cit și in cel economic, care să 
le permită desfășurarea unei activi
tăți rodnice. însă elementul hotăritor 

• in această privință îl constituie 
responsabilitatea cu care fiecare se 
ocupă de îmbogățirea cunoștințelor 
tehnico-economice, pentru a deveni 
mai competent în activitatea ce i-a 
fost încredințată. Și cind vorbim de 
competentă, avem în vedere atît la
tura tehnică a activității, cit și cea 
organizatorică, concretizată în apli
carea formelor noi, avansate de or
ganizare a producției și a muncii. De 
aceea, pe lingă participarea la in
structajele și formele de perfecțio
nare a pregătirii profesionale orga
nizate de Ministerul Agriculturii și 
Uniunea Națională, fiecare președinte 
de cooperativă agricolă, fiecare spe
cialist din agricultură are datoria să 
studieze și să se documenteze apro
fundat asupra experienței unitățilorN. UDROIU

întreprinderea de porțelan din Alba lulia — una dintre cele mai moderne unități ale industriei noastre ușoare. 
Tn fotografie: un aspect din atelierul turnătorie

agricole fruntașe pe care, cunoscind-o, 
să o aplice eficient in practică. Nu 
se mai poate accepta ca responsabi
litatea conducerii unor unități și fer
me agricole să fie încredințată unor 
oameni depășiți de problemele com
plexe, tehnice și organizatorice, pe 
care-le ridică în această etapă dez
voltarea agriculturii, care au lacune 
în ce privește nivelul pregătirii lor 
tehnico-profesionale. Asemenea oa
meni nu pot face față exigențelor ac
tuale ale activității din agricultură, nu 
pot fi adevărați promotori ai tehno
logiilor moderne, ceea ce are o înriu- 
rire negativă asupra bunului mers 
al producției agricole. Intr-un cu- 
vint, este greu de presupus că ase
menea oameni pot să determine 
schimbări radicale în organizarea 
producției, in aplicarea noutăților din 
știința și tehnica agricolă, să contri
buie la realizarea producțiilor spori
te. Iată de ce adunările generale ale 
oamenilor muncii din unitățile agri
cole vor trebui să analizeze cu exi
gentă modul în care cadrele de con
ducere și specialiștii își îndeplinesc 
îndatoririle ce le revin. La condu
cerea unității agricole, a fermelor, a 
formațiilor de muncă trebuie să fie 
oameni bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic și profesional, buni or
ganizatori ai producției.

Trebuie să se înțeleagă cu toată 
claritatea că ridicarea nivelului pre
gătirii tehnice și profesionale a ca
drelor de conducere și. specialiștilor 
din unitățile agricole constituie o pro
blemă esențială, pentru agricultura 
noastră, pentru trecerea la o calitate 
nouă, superioară și in această impor
tantă ramură a economiei țării. Nou
tățile din domeniul științei și tehnicii 
agricole, al organizării producției 
și muncii trebuie cunoscute și 
însușite de toți, la toate nivelurile, 
deoarece numai astfel cadrele de 
conducere și specialiștii din unitățile 
agricole vor putea tine pasul cu exi
gențele și. cerințele actuale ce se im
pun în privința lucrării științifice a 
pămintului, creșterii și îngrijirii ra
ționale a animalelor, organizării te
meinice a producției și a muncii, ri
dicării eficientei economice. Iată de 
ce perfecționarea permanentă din 
punct de vedere tehnic și profesional 
este o îndatorire de mare răspun
dere a tuturor cadrelor de conducere 
și specialiștilor din unitățile agricole.
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Numeroasele manifestări cultural- 

artistice desfășurate in județul nos
tru urmăresc constant ridicarea ac
tivității spirituale pe noi culmi. Din- 
tr-o asemenea perspectivă — Coloc
viul despre arta comediei, desfășu
rat la Galați, se. bucură de un real 
prestigiu național in mișcarea tea
trală actuală. Pentru prima oară 
genul col mai popular — a cărui ve
chime și tradiție se confundă cu în
seși începuturile teatrului românesc 

aflat festivalul lui aici, la 
Manifes-

constituie „_______
autentic

■— și-a 
Galați, 
tarea se 
Intr-un 
sistem de acțiuni 
educative civice, 
estetice, de mode
lare a conștiinței 
umane prin mij
loacele de expre
sie specifice artei 
scenice. Colocviul 
despre arta come
diei răspunde con
cret chemării 
secretarului gene
ral al parttduhri. 
toyarășul Nicolae 
Ceaușeșcu. de a 
face „o artă care 
să redea cele mai 
nobije sentimente 
ale constructori
lor noii orînduiri 
sociale, dar care, totodată, să biciu- 
iască mentalitățile înapoiate, să dez
văluie lipsurile și greșelile, dînd ma
selor o perspectivă însufletitoare de 
muncă si luptă pentru progres și civi
lizație".

Colocviul despre arta comediei a 
însemnat și la ultima sa ediție, des
fășurată nu de mult, un program 
structurat de idei majore, ilustrate 
de piese și spectacole care pun un 
mare accent pe semnificațiile politice 
actuale ale comediei, pe funcțiile e- 
ducative și in același timp pe efici
ența ei cetățenească. Dezbaterile cris
talizate in jurul unor teme de larg 
interes și al unor spectacole calitativ 
superioare edițiilor precedente devin 
cu atit mai eficiente cu cit se relevă 
tendințe actuale in creația literară 
a genului și a artei spectacolului 
eu care publicul se familiarizează 
continuu frecventînd teatrul din ne
cesități spirituale. De altfel, ul
tima ediție a cîștigat și mai 
mult în amplitudine, dar și in 
adîncime, atit prin ținuta ideologică 
și estetică a reprezentațiilor in sine,

cît și printr-o mai accentuată și rod
nică interferență cu zonele artei 
amatoare, prin vizionări de spectaco
le de brigăzi artistice și prin dialo
gul unor remarcabili oameni de tea
tru cu artiștii amatori de la Clubul 
Combinatului siderurgic. Casa de 
cultură. I.P.I.L.F.. I.M.A.I.A. 
cuci și altele.

Alături de spectacole, un loc a- 
parte a revenit dezbaterilor 
ce. care au depășit cadrul strict 
oferit de spectacole, formulindu-ss

Casa
din Te-

teoreti-

înscriu și demersurile factorilor cul
turali de la diferite niveluri pentru 
stimularea și valorificarea potenția
lului creator in cadrul celei de-a 
Il-a ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României". Numeroasele 
expoziții de pictură,-sculptură și gra
fică, cu lucrări inspirate din istorie 
și construcția socialistă, organizate 
de Filiala U.A.P. Galați, atit la Ga
leriile de artă, cit și cele itinerante 
în unitățile economice, precum și 
multiplele manifestări de gen reali-

Tn strinsă corelație cu dinamismul 
actual al mișcării literare gălățene 
se situează, ca indici de referință, 
cenaclurile ..Slova oțelului" de pe 
platforma C.S.G., „Calistrat Hogaș" 
din Tecuci, „Danubius" de la Clubul 
tineretului, „Ștefan Petică" al Casei 
de cultură a sindicatelor și. in spe
cial. cenaclul de umor „Verva", re
cent înființat și cenaclu! literar ju
dețean „Fluviul", avind și funcție de 
îndrumare și orientare, a creației li
terare, în jurul

ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Acțiuni cultural-educative
cu largă audiență la public

competente puncte de vedere asupra 
stării actuale a comediei, asupra pro
blemelor de creație și mijloacelor de 
expresie scenice. Asemenea confrun
tări se dovedesc deosebit de utile 
pentru atragerea publicului, pentru 
sporirea exigenței in abordarea ge
nului comic, în condiția concurenței 
intre spectacolele cele mai reprezen
tative. pentr-u promovarea dramatur
giei românești — fapte ce duc fără 
îndoială la revigorarea genului. în 
acest sens, credem că ar fi util, și 
intenționăm ca o ediție a colocviului 
să abordeze un repertoriu constituit 
numai din comedii românești.

în același timp ne propunem să 
inițiem in cadrul colocviului mult 
mai multe acțiuni în localitățile ju
dețului, ceea ce ar racorda intim, cu 
reale cîștiguri valorice, arta profe
sionistă și mișcarea artistică de ama
tori, transformând scena colocviului 
intr-o tribună cu destinație înaltă in 
opera de educație etică și estetică.

Pe linia acelorași preocupări educa
ționale, dar vizind de astă dată crea
ția literară și plastică în genere, se

zate de membrii cenaclului județean 
al artiștilor plastici amatori vin să 
definească, cu argumentele sensibi
lității estetice, un spațiu spiritual de 
intimă 
ționară, 
Tabăra 
plasată __ „... ............ ,
meditație, întrupată in limbajul me
taforei plastice, pe care ei, ziditorii 

de oțel, o îndreaptă către pre- 
și viitorul luminos al patriei, 
toate acestea ginduri și senti- 
pe care le regăsim pulsind cu

rezonanță umanistă, revolu- 
specifică societății noastre, 

de sculptură în metal, am- 
pe faleza Dunării, este o

cetății 
zentul

Sînt 
mente . . .. . .. .. .
aceeași intensitate in biografia coti
diană a celor peste 190 de cercuri și 
cenacluri literare gălățene, aflate 
acum intr-un proces continuu de e- 
voluție artistică și efervescență crea
tivă. Literatura polarizează noi 
și noi talente, iar căile de comuni
care. cu publicul se cristalizează fie 
prin publicațiile județene — „Incan
descențe", sau tradiționala culegere 
„Pagini dunărene" — fie prin șeză
tori, festivaluri, concursuri literare, 
cum este de pildă cel definit sub 
patronimicul „Costache Negri".

căruia gravitează. 
principalele forțe 
literare locale.

Din rațiuni cul
turale similare, 
în scopul perma
nentizării șl trans
miterii genera
țiilor viitoare a 
comorilor etno- 
folclorice ale zo
nei circumscrise 
județului Galați, 
s-a deschis și ex
poziția perma
nentă de etnogra
fie a Muzeului 
județean de isto
rie. unde sînt ex
puse cele mai re
prezentative obi
ecte și producții 
de artă populară, 
specifice sudului 

Moldovei, care poartă în ele mesajul 
multisecular al permanenței, continui
tății și măiestriei artistice a poporu
lui român, Exponatele sînt deopotri
vă mărturii șl modele ale spirituali
tății noastre artistice, tradiționale,, 
împrospătate cu noi creații, constitu- 
indu-se prin ele însele în lecții prac
tice de educație estetică a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii.

Dorim ca preocuparea permanen
tă pe [inia creației și interpretării să 
conducă. în mod nemijlocit, la anga
jarea organică, responsabilă șl mili
tantă a creatorului de valori spiri
tuale în marea și autentica întrecere 
pentru frumos, care continuă sub 

, bolțile iluminate de patosul „Cintării 
României".

Concursuri 
de admitere 
în instituțiile 

militare 
de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de admi
tere, pentru anul școlar 1979/ 
1980. in următoarele instituții 
militare de învățămînt : Acade
mia militară — facultățile teh
nice ; Facultatea de medicină 
militară ; Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrîn" — secțiile 
de marină militară ; Școlile mi
litare de ofițeri activi ; Școlile 
militare de maiștri și subofi
țeri ; Școala militară de muzi
că —. ciclul profesional ; Lice
ele militare, Tinerii care doresc 
să participe la concursul de ad
mitere la una din aceste insti
tuții militare de învățămînt vor 
depune cereri de înscriere pînă 
la 10 aprilie 1979, la , centrele 
militare județene (de sector) pe 
raza cărora domiciliază. Pentru 
relații referitoare la condițiile 
de selecționare, documentele 
necesare pentru admiterea la 
concurs, disciplinele și probele 
concursului de admitere și alte 
detalii, cei interesați se pot a- 
dresa comandanților de gar
nizoane și centrelor militare ju
dețene (de sector) pe raza că
rora locuiesc.

De la ADAS

PĂRTAȘI LA BUCURIILE ARTEI

Ruxanda SIMÎOMCA 
președinta Comitetului județean 
de cultură și educație socialistă 
Galați

t
PROGRAMUL 1

Noutăți în domeniul 
mijloacelor de învățămînt
• 227 sortimente noi de materiale didactice, din care 136 
destinate elevilor din licee ® Un bogat repertoriu de filme 
didactice și seturi de diafilme ® în premieră : „diapozitive 

sonorizate" ® Jocuri, truse, diapozitive pentru preșcolari

Administrația Asigurărilor de 
Stat aduce la cunoștința celor 
interesați că. lă finele lunii ia
nuarie 1979. va avea loc, in stu
dioul televiziunii, tragerea de 
amortizare lunară, obișnuită, a 
asigurărilor mixte de viață. Cu 
acest prilej se va organiza și o 
tragere de amortizare 'specială 
la care se vor extrage 5 combi
nații de litere. La cele două tra
geri de amortizare la care se vor 
extrage 13 combinații de litere 
participă toate asigurările mix
te de viață pentru care ratele 
de primă sînt achitate la zi. La 
liltima tragere de amortizare si
milară s-a plătit asiguraților 
peste un milion de lei.

Sortimentul mijloacelor de invăță- 
mînt — denumite curent materiale 
didactice — se va îmbogăți în acest 
an cu noi aparate de laborator, uti
laje pentru ateliere-șcpală. echipa
mente de proiecție, filme didactice și 
diapozitive, material grafic, jocuri si 
jucării pentru preșcolari. După cum 
ne asigură ing. ion Pușcașu, direc
torul Oficiului central pentru mij
loace de învățămînt al Ministerului 
Educației și învățămîntului. „pro
ducția de mijloace de învățămînt pe 
anul 1979 însumează 227 titluri noi, 
din care 136 pentru învățămintul li
ceal. Ea tine seama de recentele per
fecționări aduse planurilor si progra
melor școlare, dă prioritate materia
lelor destinate studiului disciplinelor 
fundamentale (matematica. fizica, 
chimia, biologia) și disciplinelor teh
nice de profil care se predau în licee 
(88 titluri). Noile produse sînt astfel 
concepute incit să contribuie la acti
vizarea procesului de învățămînt, la 
dezvoltarea gindirii și capacității de 
investigare a elevilor. Ia formarea 
deprinderilor practice".

Din lista produselor noi mențio
năm citeva : module cu componente 
pentru experimente de fizică nu
cleară. pentru studiul radiațiilor in- 
fraroșii și ultraviolete, studiul com
portării substanțelor în cîmp .electric, 
studiul undelor pe suprafața apei ; 
aparate pentru înregistrarea contrac
țiilor musculare și cardiace, pentru 
studiul fenomenelor de geotropism 
și fototropism la plante, pentru ob
servarea în relief a obiectelor opace, 
translucide șl transparente : „calcu
lator cu buline" pentru înișătămintul 
primar. învățămîntului liceal îi sint 
destinate aparate, echipamente teh
nice și mașini pentru laboratoarele 
de electrotehnică, o mașină univer
sală pentru determinarea rezistenței 
materialelor, aparate pentru încer
carea materialelor la solicitări, pen
tru vizualizarea Ia osciloscop a ca
racteristicilor de ieșire la tranzis- 
toare ș.a. Din seria truselor vor fi

18,23

18,40

Am trăit din nou. îm
preună cu un colectiv de 
la „Casa Scinteil", unul 
dintre acele momente de 
har și lumină care dau 
culoare și farmec exis
tenței noastre cotidiene. 
Pentru o oră și jumătate, 
cele citeva zeci de oa
meni adunați intr-o sală 
dintre zidurile marelui 
lăcaș au simțit că Arta, 
cu comorile ei de sensi
bilitate și demnitate uma
nă, se află acolo nu nu
mai ca un oaspete drag, 
ci, in realitate, e „la ea 
acasă",

Intîi a fost cvartetul 
„Philharmonic". una din
tre reputatele formalii ca-

ale țării, reveni- 
demult dintr-un 

încununat de mari
merale 
tă nu 
turneu 
succese in Spania, după 
ce în anii tracuți a recol
tat binemeritate aplauze 
in alte țări europene cu 
puternice tradiții 
cale — Anglia.
U.R.S.S., R.F.G.,

muzi- 
Franța, 

Ceho
slovacia. Interpretind una 
din paginile nepieritoare 
ale repertoriului, schuber- 
tian — cvartetul în re mi
nor „Fata și moartea" — 
cei patru străluciți muzi
cieni (George Nicoles- 

Igor turjanschi, 
Și 

Niculescu) ne-au 
sentimentul par-

ticipării la o tulburătoare 
incursiune în însuși mie
zul incandescent al mu
zicii autentice.

Și apoi a avut loc întil- 
nirea cu Sabin Bălașa. 
Intîi cu omul, cu interlo
cutorul inspirat, fermecă
tor și sagace, cere știe să 
destăinuia atit de simplu, 
firesc și, totuși, cu atita 
elocvență unele . dintre 
„secretele" artei sale. A- 
poi cu prestigiosul artist 
plastic contemporan, in
tr-o postură, poate, mai 
puțin familiară celor ce-i 
cunosc doar lucrările de 
artă monumentală 
anume prin trei 
scurte de animație.

„Galaxie", „întoarcere tn 
viitor", superbe poeme 
plastice obsedate de ideea 
profund umanistă a ine
puizabilelor capacități fi 
resurse ale omului de a 
stăpini natura, de a birui 
forțele oarbe ce > se îm
potrivesc.

...La înalta tensiune a 
unor asemenea confrun
tări stimulatoare cu arta, 
fiecare clipă se transfer- ■ 

■ mă într-un grăitor argu-
• ment despre importanta 
frumosului ce înnobilează 
însuși sensul existenței și 
devenirii noastre.

17.00
17,03

17,25
17,45

Telex
Teleșcoală • Istoria României (li
ceul. Proclamația de la Padeș 
Curs de limba rusă
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

18,00 Repere australiene. (Producție «

— si 
filme 

.Odă".

cu.
Gheorghe Jalopeanu 
Aurel 
insuflat Victor BtRLADEANU

(Urmare din pag. I)
mult ironic, că păstrează, 
Iată de contemporani, o 
„onorabilă distantă", fapt 
dezmințit însă de autorul 
însuși in atitea împreju
rări ale vieți și mai cu sea
mă în dramaticul moment 
al lui 1907 cînd. se știe, a 
avut una din cele mai pu
ternice atitudini militante, 
de solidarizare deschisă cu 
țăranii răsculați și de de
nunțare violentă a regimu
lui represiv burghez. A- 
celasi scriitor, intr-o scri
soare către un amic își ex
prima satisfacția fată de 
criticii 
opera 
sociale, 
direct, 
de eludarea 
politico-social, 
teri. în ciuda unor practici 
critice care reduc opere la 
aspectele anodine de ordin 
tehnic, sau tocmai din cau
za unor gșemenea practici, 
scriitorii mari, care au avut 
totdeauna un inalt simt al 
responsabilității artistice, 
simt adeseori nevoia de a 
face precizări privitoare la 
ideile cărților lor, la inten
țiile ce i-au animat. înt.r-o 
scrisoare către Roland 
Barthes privitoare Ia „Ciu
ma". Camus. nemulțumit 
de opinia că romanul s-ar 
baza „pe o morală anisto
rică și pe o politică a sin
gurătății". devine exegetul

care au raportat 
sa la semnificațiile 

exprimind. in- 
nemulțumirea fată 

sensului ei 
De altmin-

opere : ..Compa- 
„Străinul". „Ciu-

propriei 
rată cu 
ma“ marchează. în mod in
contestabil. trecerea de la 
o atitudine de revoltă soli
tară la recunoașterea unei 
comunități ale cărei lupte 
trebuie împărtășite.
există vreo evoluție de la 
„Străinul" la „Ciuma", ea

Dacă

s-a produs in sensul soli
darității și al participării".

Este binecunoscut exem
plul lui Tolstoi care punea 
atita fervoare etică în căr
țile sale incit, fiecare din
tre ele poate fi. și a si fost, 
interpretată și ca o operă 
morală. Conștiința sa etică 
o egala pe cea artistică, 
ceea ce nu 1-â împiedicat 
să fie. după atitia presti
gioși critici, unul dintre cei 
mai mari t 
omenirii. Un 
Merejkovski. 
chiar, dacă i 
zele morale, 
„tolstoismul". 
monumentala operă a 
gantului de la Iasnaia Po- 
liana n-ar fi căpătat un spor 
de strălucire ? Desigur că 
estetii fanatici (ca să nu

romancieri . ai 
critic, cred că 

s-a întrebat 
elim.inind te- 

. altfel spus 

. ca filozofie, 
gi-

Înclinăspunem dogmatici) 
spre un răspuns pozitiv. E- 
roarea este după noi în 
considerarea rezultatului fi
nal, în sine. în afara pro
cesului de elaborare. în ig
norarea faptului, esențial, 
că valorile superioare ale 
operei tolstoiene sînt plă
mădite dintr-un aliaj com-

plex și devenit o unitate 
inseparabilă, iar separarea, 
de altfel imposibilă practic, 
a unui element de altul ar 
dăuna întregului, l-ar pulve
riza. Opera lui Tolstoi, ob
serva cu ascuțime Ralea. 
este, paradoxal, o operă 
„tezistă", fără ca tezismul 
să-l dăuneze ci, dimpotrivă, 
dînd universului extraordi
nar de ginduri. idei și sen
timente o direcție si o fi
nalitate. Și dacă marii scri
itori. ca cel la care. întîm- 
plător ne-am referit, 
fost animați de cea 
înaltă conștiință si au
preocupați de ameliorarea 
condiției umane (chiar 
dacă in unele cazuri siste
mul lor de gindire nu s-a 
hrănit din cele mai avansa
te idei ale vremii) se ințe-

au 
mai 
fost

lege că opinia si destinul 
acelor scriitori, care emit 
de regulă păreri de frondă 
juvenilă, bune de colportat 
prin cafeneaua literară, nu 
ne retine atenția, 
mai mult cu cit 
român de astăzi, 
gajat în destinul 
său, nu poate adopta 
ipostaza espectativei sterile 
și sterilizante și nici singu
larizarea păgubitoare pro
priului talent. Că aceasta 
este alternativa îmbrățișată, 
adică încordarea, cu arme 
specifice. în efortul comun, 
ne-o demonstrează substan
ța civică și militantă. , in 
plan superior, a operelor 
proeminente apărute in ul
timii ani, datorat autorilor 
reprezentativi din toate ge
nerațiile. Pină de curînd s-a 
vorbit, și în mod justificat, 
de un adevărat „moment al 
romanului", specie ale că
rei incontestabile progre
se se pot demonstra tocmai 
prin sporul de conștiință 
creatoare, prin temeritatea 
temelor și a conflictelor, 
prin zugrăvirea unei uma
nități racordate la epoca 
noastră, prin pașii Impor
tanți făcuți în direcția ve
ridicității realiste. Ceea ce 
reprezintă garanția temei
nică a unei direcții literare 
fertile in deplină consonan
tă cu marile tradiții ale 
culturii noastre și cu măre
țele înfăptuiri contempo
rane.

Cu atit 
scriitorul 

adine an- 
neamului 

nici

19,30
19,50

30,20

30,40

studiourilor de filme documentare 
din Sidney)
Pentru timpul dumneavoastră li
ber, vă recomandăm,..
Forum cetățenesc: Democrația so
cialistă în
Publicitate
Film serial 
marinarul, 
Telejurnal 
Partidului 
noastre
Slăvim patria șl partidul. (Pro
gram de muzică și poezie patrio
tică și revoluționară)
Film artistic î „Arun Pradep" —

acțiune

pentru copil ; Sindbad 
Episodul 22

omagiui tinereții

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mica) : Generoasa fundație -r 
19,30, (sala Atelier) : Zoo — 19.
• Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu):

Răceala — 19, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul ,.Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Familia Tot — 19,30, (sala 
Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Studio
74) : Rochia și Autograful —
19,30, (sala Majestic) : O familie 
îndoliată — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tibuk 
— 18.30.
• Teatrul satlric-muzical ,,G. Tă-

nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din 
Boema —■ 19,30, (la Sala Palatu
lui) : Omul care aduce rîstil — 19.
• Teatrul .,lon VasiJescu" : Bu
nica se mărită — 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17. Drag mi-e cintecul și jocul — 
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Trei 
grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani 10.

producție a studiourilor indiene, 
programat cu prilejul Zilei na
ționale a Indiei. Premieră TV 

22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,50 Din creația muzicală contempo
rană

21,10 Telex
21,15 Orizont tehnico-științific
21,45 Muzică ușoară cu Marina Voica șl 

orchestra Marcel lopescu
22.00 închiderea programului

realizate, în premieră, pentru elevii 
din gimnaziu, trusa de matematică 
și trusa de chimie (destinată efec
tuării a aproximativ 100 de experi
mente din chimia claselor a Vll-a și 
a VIII-a), iar pentru elevii din licee 
— trusa pentru electronică.

Filmul didactic va fi reprezentat 
mai bine in anul 1979. Printre 
noile filme amintim : „Presiunea 
atmosferică", „Electricitatea în atmo
sferă" (pentru studiul fizicii) ; „Căl
dura de reacție și schimbul chimic", 
„Asamblarea mașinilor-unelte". „Ru
gozitatea suprafețelor". „Permutări, 
aranjamente, combinări" (pentru stu
diul matematicii în licee) ; „Juni
mea" și „Ion Creangă — povestitor 
de seamă al literaturii române". Un 
ciclu de cinci filme didactice, intitu
lat „Lupta dintre materialism și 
idealism", filmele „Democrația so
cialistă", „Marfa si banii", seturile 
de diapozitive „Creșterea economică 
și eficienta întregii activități econo
mice în tara noastră", „Patriotismul 
socialist și solidaritatea internațio
nală" ș.a. vor completa mijloacel : 
destinate studiului disciplinelor so
ciale. De altfel, vor avea loc si citeva 
„premiere" : „diapozitivele sonori 
zate". care se vor realiza pentru pri 
ma oară în tară, la Studioul de mi i - 
loace audio-vizuale al Institutului ci : 
artă teatrală și cinematografică. Pri 
mele titluri : „Dacia de la Burebist.i 
la Pecebal". „Domnia unei jumătă: 1 
de veac (Ștefan ce) Mare)". „Don'-"1 iz, 
torul cărturar (Dimitrie Cantemi -f

Și materialul grafic va fi corr 
tat. în acest an. cu harta hidrografic 1 
a României și harta industriei mate 
rialelor de construcții și de prelu ■ 
crare a lemnului din tara noastr; . 
hărțile fizice și politice ale lumii - - 
planiglob. Învățămintul preșcolar, 
activitățile educative ale șoimilor pa 
triei și pionierilor vor beneficia d : 
un sortiment mai variat de jocuri di
dactice, seturi de diapozitive, truse. 
benzi magnetice etc.

Ținînd seama de prevederile Legi: 
educației și invătămintului referi 
toare la necesitatea asigurării une: 
temeinice pregătiri practice a elevi
lor, oficiul central al Ministerului 
Educației șl învățămintului va co
labora mai intens cu cadrele didac
tice, cu specialiștii din invătămintu! 
superior pentru antrenarea în mai 
mare măsură a școlilor și facultăți
lor la acțiunea de autodotare cu mij
loace noi de învățămint. pentru 
realizarea de prototipuri de aparate, 
mașini și utilaje necesare dotării la
boratoarelor. atelierelor-școală si ca
binetelor de specialitate din învăță- 
mintul gimnazial și liceal, producția 
de serie urmind a fi realizată în ate
lierele liceelor industriale de profil.

Florica DINULESCU

Povestea „Poveștii din se treacă la ațâț, Din 'ta- 
cartierul de West" este bine . 
cunoscută. Totuși, pentru 
aducere aminte să-i punc
tăm datele esențiale. Au
tor : Leonard Bernstein. A 
dorit o versiune modernă a 
nemuritoarei .,Romeo și Ju- 
lieta". o tratare muzicală 
fără accente operetistice, 
un subiect actual, fierbin
te. trepidant. Opt ani au 
trecut pină să se ajungă ia 
formula premierei. pinâ 
cînd Bernstein, regizorul 
Jerome Robbins, dramatur
gul Arthur Laurents să facă 
din melodiile .,Maria". „A- 
merica" șlagăre de mare 
Circulație. Bernstein avea 
experiența musicalulții: „Pa 
oraș" (1944) a fost bine pri
mit pe 
menea 
(1953). 
genul; 
numerele 
mai aii 
nete cu puternică tentă so
cială, cu personaje, carac
tere, conturate parcă în tuș 
poezie și muzică, departe de 
bine cunoscutele scheme 
ale operetei, cu multă 
spontaneitate, cu fantezie 
melodică ; fără aceste date 
nu puteau tine răsuflarea 
„cetății musicalului" nici 
Gershwin, nici Cole Porter, 
nici Richard Rodgers (au
torul „Oklahomei"), nici 
Loewe (cel ce a scris „My 
fair Lady"), nici Bernstein.

Deci „Poveste din cartie
rul de West" — un mu
sical de succes ; cadrul is
toriei despre o Julietă și un 
Romeo — cuplu ol New 
Yorkului acestui secol, a- 
duce în scenă, de fapt, con
flictul dintre portoricani și 
americani, dintre imigranți 
și cei „de acasă". Tinerii se 
poartă „parcă ar fi în 
război", cartierul mărginaș 
este coșmar, o vorbă, ni
mic mai mult nu trebuie 
pentru ca să apară cuțite
le. să se arate pumnii, să

bara americanilor' — Tiiny, 
din tabăra portorlcanilor — 
Maria. N-^u nici <j ylh§J ei 
se iubesc și tocmai pentru 
că nu au nici un fel de 
vină cad victimă violente
lor ciocniri, Suburbia new- 
yorkeză scoate cu brusche
țe vălul iluziilor de pe fe
țele emigranților. întoar
cerea „acasă" cu mașini lu
xoase și cu buzunarele pli
ne de bani este o Fata

reușit mfcspjsctacol înche
gat. un tablou colorat, viu 
despre dramele new-yor- 
keze. ețhiljbrînd cu elegan
tă lirisrțiuj țu scenele pi
torești de ansamblu. Egală 
cu regia în dreptul la suc
ces este coregrafia talenta
tei artiste Mihaela Atana- 
siu. Cu siguranță. fără 
temperamentalele ei mo
mente sud-americape. fără 
desenele dansurilor moder
ne. fără acele cortine dan-

scena întîlnirii la barul lui 
Doc, cu cei ce i-au ucis 
iubitul. Nu-i vorba nici de 
experiență, nici de crista
linul vocii, nici de mobilita
te scenică... ci de talent, de 
un foarte mare talent 1

Așadar, un spectacol de 
succes. Sînt aplaudați dan- 
satorii-soliști-actori. se re
marcă Valii Niculescu ; de 
aici încolo, egal, întreaga 
echipă ce înconjoară perso
najele principale. O echi-

Premiera la opereta

Broadway, de ase- 
„Minunatul oraș" 
Publicul cunoștea 
aplauda șlagărele, 

dansante, dar 
Ies subiectele îndrăz-

Poveste din cartierul de West"
1« apare 
din ce in

Morgana care 
înaintea ochilor 
oe mai rai'..,

De la musical 
discuri, la inspirate tălmă- 

llrice din 
„Poveste 

de West" 
premiera Tca- 

bucu-

la film, la

citi Pe scene 
întreaga lume, 
dip cartierul 
— astăzi 
trului de operetă 
reștean. Un succes 1 Este e- 
vident. întregul colectiv a 
fost entuziasmat de partitu
ră. de „examenul" la care 
în fine este supus. Pentru 
că pe cit de frumoasă, mu
zica lui Bernstein se dove
dește complicată (ritm, in
tonație) în redarea ei fi
delă. pe cit de pitorești 
sint dansurile, pe atit de 
dificilă este cunoaște
rea lor. O sarcină nu 
tocmai ușoară, dar pasio
nantă.
George 
cut să 
inimile 
melodie 
poi. strunindu-le, să por
nească la o muncă încor
dată de zile și nopți.

Astfel. regizorul 
Zaharescu a fă' 

vibreze toate 
Îndrăgostite de 
și ritm, ca a-

sânte mai sugestive decîț 
orice alt comentariu, po
vestea despre cartierul de 
West ar fi fost istorisită pe 
sfert. De fapt, echipa ei de 
dansatori (deși prea pudra
tă. prea fardată și cu blu
gii căleați la dungă) — 
vezi tabăra americanilor 
(Victor Vlase. Tudor Co- 
taibă și ceilalți) — care 
dansează, cîntă, dă replici 
sprințare, rezolvă scenele 
de încleștări furtunoase și 
pasajele relaxante, divul- 
gind modusul de viată al 
unor tineri de peste ocean 
— se arată a fi persona
jul principal, cu merite ex
cepționale în interpretare. 
Greu de depășit succesul 
lor 1 Totuși, cineva reu
șește : Valii Niculescu. De 
neîntrecut, în Anita, vi
brantă, cu treceri spectacu
loase de la vesela iubită a 
lui Bernardo, cea plină de 
vervă, la femeia cu fața în
cremenită de durere care 
privește în gol și știe că 
nimeni nu-i va da alina
rea. Da mare profunzime

pă, promptă, fără ezitare 
în flecare moment. Notăm 
pe : Virgil Bojescu — er
meticul Action. Emil Pin- 

ghireac — polițaiul Schrank, 
Eugen Savopol, George 
Niculescu. Rodica Trui- 
că... în fine, protago
niștii : Constanta Cîmpeanu
— Maria. Alexandru Ioniță
— Tony. Cunoscuta solistă a 
operetei, care a dat și dă 
viată atitor personaje cele
bre. oferind interpretări de 
referință — muzical este 
ireproșabilă. Scenic, de ase
menea. A gindit evoluția 
personajului, cu sensibili
tate. cu trăire intensă, a a- 
dus soluții dintre cele mai 
fericite in momente cheie. 
Dar. ce să facem, nu pu
tem evita acest dar. aici 
apare povestea mai puțin 
plăcută. Toate acestea își • 
pierd strălucirea pentru că 
partenerul nu poate răs
punde în același mod ; el 
vine cu tinerețea sa. cu 
prospețimea pentru a face 
portretul băiatului îndră
gostit și speriat de duri-

tatea vieții, chiar cu gestul 
stîngaci. dar natural, cu 
rostirea mai puțin rafina
tă dar francă, nu mai vor
besc de emoție, atunci cind 
scena este toată a lui și 
trebuie să cinte celebrul 
song „Maria"... Astfel, dia
logul nu se încheagă, sce
nele „in doi" devin insupor
tabil de lungi, intră in lu
mină cel care prin datele 
naturale se apropie de rol 
sau mai bine zis. tinerețea. 
Exact ca două melodii, fie
care de aleasă inspirație, 
dar, în contrapunct, teribil 
de disonante 1 De ce să ui
tăm că acest musical a fost 
scris cu gindul la cei doi 
îndrăgostiți ai Veronei. că 
este un musical tineresc, al 
tinereții ? De ce a uitat re
gia ? Firește, însemna mâi 
multă muncă și mai mul
te zeci de ore de repetiție, 
dar merita. Dacă ne gîn- 
dim. pot. deveni „Marii" și 
Mihaela Mijea și Rodica 
Truică t vedem in Daniela 
Diaconescu o sensibilă A- 
nita (ea să nu mai vorbim 
de încărcătura emoțională 
pe care ar fi dăruit-o per
sonajului Constanța Cîm
peanu. Cleopatra Melido- 
neanu) ; vedem în Dorin 
Teodorescu încă un Tony... 
Dar să lăsăm lucrurile în 
firescul lor și timpul va 
decide. Revenind la date
le spectacolului, meritorie 
strădania lui Liviu Cavassi 
de a desluși această parti
tură specială, parenterată 
de ritmuri neașteptate și 
mereu schimbătoare, de a- 
semenea răspunsul entu
ziast al orchestrei. Adecva
tă scenografia Hristofeniei 
Cazacu, sugerînd gigantes- 
cul metropolei (blocuri de 
piatră interminabile, um
brind cerul), forța de a 
strivi fără clipire sentimen
te. ginduri. mai ales fru
moasele sentimente și gin
duri.
Smaranda OȚEANU

T|\

• Circul București : Bravo cir
cul ! — 19,30.
a Studioul de teatru I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30,

cinema
a Drumuri în cumpănă : SCALA 
— 13,30; 17,45; 20, GRIVIȚA — 
13.1’5; 17.45; 20.
• Poveste de dragoste și onoare :

CINEMA STUDIO — 10: 13; 14; 
16; 18; 20.
a Detectiv particular : PATRIA
— 15,30; 18; 20, BUCUREȘTI —
15,45; 18; 20,15.
O Cînd alături este un bărbat : 
TIMPURI NOI — 15: 17,30: 20.
a Conspirația tăcerii : LUCEA
FĂRUL — 15,45; 18; 20, FESTIVAL
— 15,45; 18; 20,15, MELODIA — 
15,45; 18; 20,15.
a viad Țepeș : FEROVIAR — 
15.30; 19. GLORIA — 16; 19. AU
RORA - 1G; 19.
a Lanțul amintirilor : CAPTTOL
— 14.30; 17,30; 20,15, GIULEȘTI —

14,30; 17,30; 30,15, TOMIS — 14,30; 
17,30; 20,30.
a Totul pentru fotbal î VICTO
RIA — 15,30; 17,45; 20, COTROCENI 
— 15,30; 17,45; 20.
a Piedone, comisarul fără armă 
și Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Compania, a 7-a sub clar de 
lună : EXCELSIOR — 15.45; 18;
20,15, MODERN — 15; 17,30; 20,
FLAMURA — 15,45; 18; 20.
a Sonată pe malul lacului : CEN
TRAL — 15; 17,30; 20.
a Tom și Jerry — 15: 16,30, îm

pușcături sub clar de lună — 18; 
20 : DOINA.
a Cele patru nunți ale Iul Marl- 
sol : EFORIE — 15; 17,30: 20.
a Avocata : BUZEȘTI — 15,15;
17,80; 20.
a Ochii Shivanel : DACIA — 15; 
17,30; 20;
a Din nou împreună : LIRA — 
15,30; 18; 20, ARTA — 15.30; 18; 20. 
a Aurul lui Mackenna : BUCEGI
— 15,15; 17,45; 20, VIITORUL — 15; 
17,30; 20.
a Ecaterina Teodoroiu : FEREN
TARI — 15; 17.15; 19,30, COSMOS
— 15; 17,30; 20.

• Al treilea jurămînt ; DRUMUL 
SĂRII — 16; 19.
a Agentul liniștit î PACEA — 16; 
18; 20.
a Dueliștii : FLOREASCA — 15: 
17,30; 20.
a Te ol>lig să trăiești ; POPU
LAR — 15; 17,30; 20.
a Orașul-fantomă : VOLGA — 15; 
17,30; 20.
a Cascadorii : MIORIȚA — 15.30; 
17,45; 20, MUNCA — 15; 17.20; 20. 
a E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : FLACARA — 15: 17.
a Dialog peste ani î PROGRESUL 
— 16; 18; 20. .
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Manifestări consacrate împlinirii Primiri la Consiliul de Miniștri

Principatelor Române
Miercuri, In municipiul București și în orașe reședințe de județ, au 

avut loc adunări consacrate Împlinirii a 120 de ani de la înfăptuirea 
Unirii Moldovei cu Țara Românească, moment hotărîtor pe drumul în
făptuirii statului național unitar român.

Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid șl de «tat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități.

Semnificația evenimentului aniver
sat a fost evocată de tovarășii : Ion 
Dincă, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R. — fn 
Capitală, Maxim Berghianu — la 
Oltenița, Ion Tarachiu — la Slobozia, 
Gheorghe Pop — la Baia Mare, Ion 
Cîrcei — la Ploiești. loan Foriș — 
la Satu Mare, Ion Petre — la Tul- 
cea, prim-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, Lazăr Băciucu — 
la Buzău. Marius Cojocaru — 
la Drobeta-Turnu Severin, Pa
vel Chioreanu — la Tîrgu Mureș, 
Gheorghe Olteanu — la Alexandria, 
Ion Istrate — la Rîmnicu Vîlcea, se
cretari ai comitetelor județene de 
partid. Neculai Ibănescu — la Iași și 
Dumitru Cristea — la Slatina, prim- 
vicepreședinți ai comitetelor execu
tive ale consiliilor populare județene.

Vorbitorii au subliniat, în cuvîn
tul lor, că Unirea Principatelor Ro
mâne reprezintă unul din acele mo
mente de însemnătate covîrșitoare 
care, trăgîndu-și seva împlinirilor 
din temelia trecutului, au îndreptat 
cu hotărîre și cutezanță destinul is
toric al poporului român spre ori
zonturi noi. în cadrul expunerilor 
s-a relevat că Unirea a reprezentat 
r ra durabilă, matură și conștientă 
a -nașelor largi populare, dovedin- 
du-și marea sa însemnătate în crea
rea statului modern — temelia Româ
niei socialiste în care și-au găsit 
împlinire cele mai înalte aspirații și 
idealuri de libertate și dreptate so
cială.

în telegramele adresate cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, participanții la 
adunările consacrate aniversării a 
120 de ani de la înfăptuirea Unirii 
Principatelor își exprimă profunda 
admirație și înalta mîndrie patrioti
că față de drumul glorios, de muncă 
și luptă, străbătut de-a lungul veacu
rilor de poporul nostru pentru păs
trarea ființei naționale, pentru uni
tate, dreptate socială și neatîrnare, 
pentru afirmarea idealurilor sale 
scumpe de libertate, prosperitate și 
progres social.

în numele tuturor locuitorilor, al 
întregului nostru popor, este expri
mată încrederea nețărmurită în glo
riosul nostru partid, care in îndelun
gata sa luptă revoluționară s-a situat 
in fruntea maselor muncitoare, con- 
ducindu-le cu clarviziune și hotărire 
spre înălțarea continuă a României 
către un viitor luminos. ducînd, 
astfel, mai departe cu deplină stră
lucire flacăra nestinsă a demnității 
și libertății naționale.

Evocînd în această zi aniversară 
mărețele fapte din istoria țării, pe 
cei care au luptat pentru libertate 
și unitate, participanții la adunări 
își exprimă in același timp adinca 
satisfacție pentru faptul că în frun
tea partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, conducă
torul care întruchipează în cel mai 
înalt grad virtuțile • milenare ale 
poporului român, omul care, cunos- 
cind ca nimeni altui nevoile și aspi
rațiile întregii națiuni, conduce cu 
înțelepciune și hotărîre poporul ro
mân pe drumul marilor împliniri so
cialiste. al înfloririi și ridicării pa
triei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație. în telegrame se 
subliniază că oamenii muncii, între
gul nostru popor dau o înaltă apre
ciere activității de consecvent mili
tant revoluționar a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, închinată fericirii 
și bunăstării poporului nostru, cauzei 
socialismului, păcii și înțelegerii 
lume.

Exprimîndu-și sentimentele lor 
caldă prețuire și recunoștință fată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, partici- 
panții la adunări, toți cei ce muncesc.

în

de 
de

fără deosebire de naționalitate, ee 
angajează ca. strîns uniți sub condu
cerea încercată a partidului, a se
cretarului său general, să-și consa
cre toate forțele și energiile crea
toare îndeplinirii exemplare a hotă- 
ririțor Congresului al XI-lea si Con
ferinței Naționale ale partidului, să 
întîmpine cu noi succese în muncă 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, cea de-a 35-a ani
versare a insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialiste.

★
La Focșani- a avut loc, miercuri, o 

manifestare omagială consacrată îm
plinirii a 120 de ani de la Unirea 
Principatelor Române. Desfășurată 
sub genericul „Vin’ la Milcov cu gră
bire", manifestarea a reunit în jurul 
„Monumentului Unirii" — înălțat pe 
locul fostei borne de hotar dintre 
Moldova și Muntenia — reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de pionieri și 
șoimi ai patriei din județele Bacău, 
Buzău. Brăila, Covasna. Galați, 
Harghita, Ialomița, Prahova și Vas
lui, precum și peste 4 000 de oameni 
ai muncii din municipiul Focșani si 
județul Vrancea.

Luînd cuvintul tovarășul Simion 
Dobrovici. prim-secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R., a 
relevat Însemnătatea Unirii Princi
patelor Române — moment fun
damental în făurirea României mo
deme — subliniind că sărbătorirea 
împlinirii a 120 de ani de la înfăp
tuirea actului istoric de la 24 ianua
rie 1859 se inscrle pe linia cinstirii 
înaltelor tradiții progresiste ale po
porului nostru, pe care clasa munci
toare. în frunte cu Partidul Comu
nist Roman, le apără și le păstrează 
ca pe o flacără vie a conștiinței 
noastre naționale.

în încheierea manifestării, parti- 
cipanții au adoptat o telegrama 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
Este o deosebită bucurie pentru noi 
ca. în numele locuitorilor din muni
cipiul Focșani și județul Vrancea, 
al celorlalte județe reprezentate prin 
delegații de pionieri și tineri la a- 
eeastă serbare, să dăm expresie sen
timentelor de nețărmurită dragoste și 
recunoștință pe care vi le purtăm 
pentru grija deosebită ce o acordați 
cinstirii momentelor fundamentale ale 
istoriei noastre, pentru întreaga 
dumneavoastră activitate consacrată 
înfăptuirii celor mai nobile aspirații 
de progres și bunăstare ale poporu
lui român. Acum. în preajma săr
bătoririi zilei dumneavoastră de 
naștere, vă urăm din adîncul inimii 
noi si tot mai mari succese in mun
ca pe care o desfășurați in fruntea 
partidului si statului, sănătate și 
viață îndelungată, spre binele _ și' 
fericirea poporului, a României so
cialiste.

Noi, participanții la această ma
nifestare încărcată de un vibrant pa
triotism, vedem in munca si viata 
numneavoastră exemplul luminos al 
luptătorului comunist și patriotului 
înflăcărat, al conducătorului strălucit 
al destinelor poporului nostru, care-și 
consacră toată energia și capacita
tea fericirii națiunii sale, păcii și 
înțelegerii în lume. Ne angajăm 
solemn în aceste clipe sărbătorești 
să vă urmăm exemplul, să facem 
totul pentru înfăptuirea indicațiilor 
dumneavoastră, a întregii politici in
terne si externe a partidului și sta
tului nostru, pentru ridicarea pe noi 
culmi de progres și civilizație a 
scumpei noastre patrii. -

★
împlinirea a 120 

Unirea Principatelor 
marcată în întreaga 
meroase manifestări.

- (Ț

de ani de la 
Române a fost 
țară prin nu-

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
mînistru 
merțului 
nomice 
miercuri . _ .... _ .
nomică din Republica Arabă Egipt, 
condusă de Al.v Fahmy al Daghes- 
tani. ministrul transporturilor și co
municațiilor. care face o vizită in 
tara noastră.

în timpul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru cursul ascen
dent al raporturilor româno-egipte- 
ne. subliniindu-se dorința comună de 
a intensifica și dezvolta schimburile 
comerciale, colaborarea și cooperarea 
economică în domenii de interes co-

★

Miercuri, tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, a primit pe Luis 
Gomez Acebo. Duce de Badajoz, a- 
Ilat în vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea schim-

al guvernului, ministrul co- 
exterior și cooperării eco- 
internationale. a primit, 
dimineața, delegația eco-

mun. in spiritul înțelegerilor și acor
durilor convenite cu prilejul întîlni- 
rilor si convorbirilor dintre președin
tele Nicolae Ceausescu și președin
tele Mohammed Anwar El Sadat.

La întrevedere au luat parte Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor. alte persoane oficiale.

Au participat Hassan Abdel Aal 
Nayel. ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București, persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe ministrul 
egiptean în vizita în tara noastră.

(Agerpres)x
★

burilor comerciale și a cooperării e- 
conomice intre grupul de firme la 
care oaspetele are participatii și în
treprinderi românești de specialitate.

A fost prezent Jose Carlos Gonza
les Campo Dal-Re, ambasadorul Spa
niei la București.

(Agerpres)

VEȘTI DIN ȚARĂ

compus 
aparta-

Șantierele din zona cen
trală a Craiovei. Intre°8«zonă 
centrală a Craiovei a devenit, în a- 
ceste zile, un mare șantier. Centrul 
civic începe să prindă contur. Pe 
strada „Olteț" se află în plină con
strucție primele două blocuri ce 
vor marca noul ei profil aprobat 
prin detaliul de sistematizare și un 
mare magazin, zidit în prelungirea 
complexului comercial „Mercur", 
în centrul civic al Craiovei va fi 
integrată și zona Valea Vlăicii. unde 
constructorii lucrează la cvartalul 
de locuințe „Vasile Conta", 
din 10 blocuri cu peste 350 
mente. (Nicolae Băbălău).

Oltul la... Brașov. Pa ma_ 
lul Oltului, în zona comunei Hăr- 
man, au început lucrările de aduc- 
țiune pentru alimentarea munici
piului Brașov cu apă industrială 
din Olt. Aici se execută o priză de 
mal și o stație de tratare a apei 
cu o capacitate în prima etapă 
de 700 litri pe secundă, stația și 
conducta de aducțiune fiind dimen
sionate pentru 1 000 litri pe secun
dă. Prin asigurarea apei industriale 
necesare Brașovului din Olt se 
creează condiții pentru acoperirea 
necesităților zilnice ale populației 
cu apă potabilă din sursa Tărlung. 
(Nicolae Mocanu).

Tehnologia de calcul și 
producția. Un c01ectiv de spe
cialiști ai Institutului de ^cercetări 
și proiectări pentru tehnologia de 
calcul din Cluj-Napoca a realizat o 
nouă tehnologie denumită „Implan-

tare ionică". Ea este utilizată In 
construirea celor mai complexe 
structuri semiconductoare, de mi- 
crocircuite integrate ș.a. Tehnolo
gia, ca și instalația, concepută și 
construită de același colectiv, are 
largi aplicații în tehnica de caicul 
și în diverse domenii industriale. 
(Al. Mureșan).

Școli noi. Reteaua de invăța- 
mînt a județului Harghita este în 
continuă dezvoltare, în comuna 
Dealu s-a dat recent in folosință 
o nouă școală generală, care dis
pune de zece săli de clasă, de ate
liere, două laboratoare, dotate cu 
aparatură didactică modernă, care 
asigură bunul mers al procesului 
instructiv-educativ ce se desfășoară 
în limba maghiară. în municipiul 
Odorhelu Secuiesc, pe lingă între
prinderea de matrițe și piese tur
nate din fontă va funcționa un 
grup școlar care cuprinde 20 săli 
de clasă, șase ateliere-școală, un 
internat cu 320 de locuri și o can
tină unde vor putea servi masa 600 
de persoane. (I. D. Kiss).

Protecția patrimoniului 
cinegetic. In pofida condițiilor 
aspre ale iernii, au fost organizate 
zilnic ieșiri la fondurile de vină- 
toare și pescuit ale membrilor aso
ciației vînătorilor și pescarilor, pen
tru a se depune hrana necesară 
cerbilor și căprioarelor, mistreților, 
vinatului mic și a se face copci in 
albiile rîurilor de șes și munte. 
Concomitent s-au vinat mistrpți și 
răpitoare. Astfel de acțiuni vor con
tinua zilnic, pe tot parcursul 
lunii ianuarie, in județul Bistrița- 
Năsăud. (Gheorghe Crișan).

ȘTIRI SPORTIVE
WELLINGTON 24 (Agerpres). —

Atleta româncă Natalia Mărășescu a ; 
repurtat a treia victorie in turneul i 
pe care-1 întreprinde in Noua Zee-

. landă, cîștigînd in, „concursul .da la,. ..
, Hamilton proba de 1.500 m plat Cu ' ,j 
timpul de 4'08”29/j00,. C.UfȘa â prlle- ' 
jiiiț un duel palpitant Int'fe bătălia -----
JtJSrășescu și norvț$iăhi..Gr$to , .'(Ungaria) 
românca detașindu-șe irezistibil' in Uit „sandr Szr 
lima linie dreaptă — relatează cores
pondentul agenției Reuter.

Proba masculină de 3 000 m plat a 
revenit elvețianului Markus Ryffcl 
în 7’55’’7/10, urmat de românul Ilie 
Floroiu și finlandezul Martti Vainio.

După trei runde, în finala turneu
lui zonal de șan de la Varșovia con
duc marii maeștri Florin Gheorghiu 
(România), Gyula Sax și Andras 
Adorian (ambii Ungaria), cu cile 2 

?puncte, ' urmați de Jan Smejkal 
(Cehoslovacia) — 1,5 puncte (1), Mi
hai Ghindă (România), Zoltan Ribli 

. cite 1,5 puncte, Alek
sandr Sznapik (Polonia) — 0,5 punc- 

'te (1) și Eduard Prandstetțer (Ceho
slovacia) — zero puncte.

In runda a 3-a. Florin Gheorghiu, 
lucind cu piesele albe, l-a învins pe 
Prandstetter, iar Mihai Ghindă a re
mizat cu Sax.

Trei decenii de la înființarea 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Lotul reprezentativ -de fotbal al 
tării noastre a susținut ieri la Bra
șov un meci de verificare cu forma
ția Politehnica Iași. Selecționabilii 
au ciștigat cu scorul de 1—0 (1—0) 
prin golul marcat de Dudu Geor
gescu din lovitură de la 11 m.

Tot ieri, la Codlea. lotul olimpic a 
întrecut cu scorul de 5—3 (2—3) 
echipa locală Mobila Măgura. Pentru 
învingători au marcat Cămătaru (2), 
D. Nicolae, Anghelini și Mulțescu.

în turneul de tenis de la Hollywood 
(Florida), Virginia Ruzici a învins-p 
cu 7—5. 6—2 pe Yvonne Vermaak.

în primul tur al campionatelor de 
tenis pe teren acoperit ale 
care se desfășoară la arena 
trum" din " 
român Ule 
două seturi, 
Joubert.

S.U.A., 
,.Spec- 

Philadelphia. jucătorul 
Năstase l-a învins in 
cu 6—4. 6—4, pe Doon

probe speciale din par-

ȘTIINȚA ȘI PRODUCȚIA
(Urmare din pag. I)
transformării cantității intr-o calita
te nouă, superioară. în chimie, cali
tatea unui produs este măsurabilă pe 
cel puțin trei coordonate : funcționa
litate, eficientă economică și influen
ța acestuia asupra mediului înconju
rător. în acest context, cercetătorii 
Institutului de chimie din Cluj- 
Napoca, împreună cu cadrele didac
tice și studenții Facultății de tehno
logie chimică, care au integrate te
mele de cercetare în planul institu
tului, abordează cu răspundere pro
bleme de certă valoare pentru eco
nomia națională. Exemplificativ, 
doar, rn-aș referi la înnobilarea și 
valorificarea superioară, completă a 
unor materii prime indigene, perfec
ționarea și elaborarea unor tehno
logii moderne de producție cu consu
muri reduse de materii prime și e- 
nergețice. recuperarea unor game 
variate de metale nobile și utile din 
materiale ■ secundare și subproduse 
industriale, obținerea de produse de 
înaltă puritate, dezvoltarea sintezei 
fine și de mic tonaj, cercetarea, pro
iectarea și construirea unor aparate 
optice .de laborator, senzori electro
chimici. materiale cromatografice.

Voi menționa. ilustrativ. cîtevă 
dintre multiplele rezultate deja apli
cate în producție. De pildă, obținerea 
platinei și rodiului de inaltă puri
tate din catalizatori uzați, prepara
tele pe bază de metale prețioase pen
tru decorat sticla și ceramica fină

sînt procese tehnologice aplicate cu 
rezultate foarte bune în institutul 
nostru. Pigmenții anorganici pentru 
decorat sticla, pasta conductivă de 
argint utilizată in industria electro
nică și electrotehnică, lunetele cu 
încălzire electrică pentru autoturis
me sînt produse de o mare finețe 
care, realizate in țară, se înscriu 
drept contribuții proprii Ja dimi
nuarea eforturilor valutare ale tării. 
Tot in cadrul activităților „de virf" 
realizăm feromoni, pe baza tehnolo
giilor noastre, in scopul avertizării, 
prognozării și combaterii a cinci 
specii de insecte dăunătoare agri
culturii și silviculturii. Această acti
vitate. apreciată în țară și pe plan 
mondial, a deschis un drum nou în 
știința protecției plantelor ; în țara 
noastră, acești feromoni utilizați în 
combaterea dăunătorilor au fost ex
perimentați in toate stațiunile jude
țene de avertizare și prognoză. Inte
resul stîrnit peste hotare de cercetă
rile specialiștilor noștri în acest do
meniu a avut drept rezultat contrac
tarea de către firme străine a unui 
număr de trape feromonale. O acti
vitate integrată cu Facultatea de 
tehnologie chimică, care' se bucură 
de apreciere in rîndul beneficiarilor, 
este realizarea unor senzori electro
chimici și a unor materiale cromato
grafice, produse de mare tehnicitate, 
importate pînă acum. Tot în cadrul 
activităților integrate, cercetăm și 
proiectăm — în prezent fiind în

construcție prototipurile seriei zero 
— noi aparate optice de laborator.

Desigur, asemenea realizări nu ar 
fi fost posibile fără stimularea de 
către conducerea partidului a tuturor 
eforturilor creatoare în direcția ce
rințelor economiei 
tuturor condițiilor 
rării activității de 
de lărgire a bazei 
mare și pregătire a cadrelor de spe
cialitate. Referindu-mă la institutul 
nostru, odată cu trecerea în cadrul 
Institutului Central de Chimie, nu
mărul oamenilor muncii a crescut de 
peste trei ori. baza materială a spo
rit considerabil, far peste puțin timp 
va începe construirea unui obiectiv 
nou, cu hale moderne de piloti uni
versali, în care vor fi realizați reac
tivi pe baza unor tehnologii extrem 
de complicate, se vor putea verifica 
procese tehnologice în vederea scur
tării ciclului cercetare-proiectare- 
producție. Ateliere noi, moderne, 
pentru aparatură fizico-chimică. sen
zori electrochimici și materiale cro- 
matografice vor completa armonios 
noua investiție, ridicind la cote su
perioare cercetarea chimică clujeană.

Condițiile create activității de cer
cetare și proiectare ne mobilizează 
la înfăptuirea ireproșabilă a sarcini
lor ce ne revin, vor stimula spiritul 
de inventivitate și creativitate al 
cercetătorilor, fiind ferm hotărîți să 
muncim cu pasiune și dăruire pen
tru progresul științei și tehnicii ro
mânești.

După cinci 
cursul comun al competiției interna
ționale automobilistice „Raliul Monte 
Carlo", pe primul loc al clasamen
tului a trecut pilotul suedez Bjorn 
Waldegaard („Ford Escort"), urmat 
la trei secunde de fostul lider, fin
landezul Hannu Mikkola („Ford Es
cort") și la 2’29“ de vest-germanul 
Walter Rohrl („Fiat-131-Abarth"). în 
cursă au rămas 192 de echipaje.

și fără asigurarea 
necesare desfășu- 
creație științifică, 
materiale, de tor-

De la Centrul 
de fizica pămîntului 

și seismologie
Centrul de fizica pămintului 

seismologie comunică:
în ziua de 24 ianuarie 1979, 

ora 17, 58 minute, 28 secunde,
produs in regiunea Vrancea. la a-’ 
dincimea de 110 kilometri, un cu
tremur cu magnitudinea 4,5 (scara 
Richter).

Intensitatea cutremurului în zona 
epicentrală a fost de IV grade 
Mercalli).

Cutremurul a fost simțit la 
rești (III grade). Bîrlad (III 
și Vrîncioaia (III grade).

Nu s-au produs nici un fel de 
pagube materiale.

fi
la

(scara
Bucu- 
grade)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 24 IANUARIE 
1979

Extragerea I : 22 20 31 10 13 29.
Extragerea a II-a : 21 15 17 41 7 9.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1 0,36 404 Iei. din care 238 172 lei RE
PORT LA CATEGORIA I.

• CARTIER MUNCI
TORESC DECLARAT 
MONUMENT ISTORIC. 
Austria posedă numeroase ope
re de arhitectură care se bucură 
de protecția legii. Recent însă, 
un întreg cartier a fost declarat 
monument istoric, urmînd a se 
bucura de protecția și îngrijiri
le speciale decurgind din acest 
statut. Este vorba de un cartier 
tradițional muncitoresc al Vie- 
nei. Modling. construit în urmă 
cu un veac și care'— consideră 
specialiștii — reprezintă. în an
samblul său. un original și pre
țios document istoric și arhitec
tural.

• UN INDICE IN 
CONTINUĂ CREȘTERE.

Tokio este orașul cu cel 
mai ridicat cost al vieții din 
lume, secondat în ordine de Pa
ris. Dubai, Bruxelles. Datele 
sînt furnizate de un studiu com
parativ asupra situației din 66 
de centre economice si de afa
ceri de pe glob, elaborat de zia
rul economic „Financial Times". 
„Clasamentul" a fost stabilit pe 
baza notelor de plată întocmite 
după o ședere de trei zile in 
fiecare din aceste orașe. Indice
le de bază — 100 — a fost cal
culat conform situației existente 
la Londra. Tokio s-a situat dea
supra acestui indice cu 133. ur* 
mat de Paris cu 132, Dubai 120, 
Bruxelles 118. Abu Dhabi și 
Frankfurt — 116, Manama (Bah
rein) 110, Copenhaga 109. Ge
neva 103. Ca urmare a devalo
rizării dolarului. New York, 
care acum doi ani ocupa locul

secund, se află pe locul 16, cu 
indicele 92. ș.a.m.d.

• DE CE NUMAI 
PENTRU COPII? Copiii 
suedezi nu prea vor mai avea, 
de acum înainte, ocazia să se 
joace de-a războiul. Atît fabri
canții. cît și comerciantii s-au 
angajat să nu mai lanseze pe 
piață jucării „războinice". Așa
dar, magazinele pentru copii nu 
vor mai oferi celor mici mitra
liere, puști, tancuri, bombardie
re cu reacție și alte mijloace a- 
semănătoare care servesc celor 
mari să poarte războaie adevă
rate. Negustorii de arme ..veri
tabile" nu prea au insă de ce să 
se teamă, scrie „Le Monde", 
care comunică această știre. în- 
tr-adevăr. statisticile arătă că 
negoțul cu arme a depășit anul

Se împlinesc 30 de ani de la crearea 
Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc (C.A.E.R.) — organizație inter
națională de colaborare economică, 
formată, inițial, de șase țări socia
liste europene — Bulgaria. Ceho
slovacia. Polonia, România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică. După cum s-a 
arătat în Comunicatul dat publici
tății la 25 ianuarie 1949, scopul pro
pus era acela de a organiza schim
bul de experiență și ajutorul reci
proc, de a adinei colaborarea multi
laterală între țările membre. Ulterior, 
au devenit membre ale C.A.E.R. 
R.D. Germană. R.P. Mongolă. Cuba. 
Vietnam. în 1964 a fost semnată o 
convenție pe baza căreia Iugoslavia 
colaborează în cadrul C.A.E.R. într-o 
serie de domenii de interes reciproc ; 
ulterior au fost semnate convenții de 
colaborare între C.A.E.R. și Finlanda 
în 1973, precum și cu Irak și Mexic 
în 1975.

România, membră a C.A.E.R. de la 
crearea organizației, atribuie o mare 
importanță rolului acesteia, ca orga
nism de colaborare intre țările mem
bre. participă intens la activitatea ei, 
manifestă o preocupare constantă 
pentru ca aceasta să se desfășoare 
potrivit scopurilor pentru care a fost 
creată, principiilor și normelor conve
nite în comun. „România — subliniază 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
acordă o atenție deosebită dezvoltării 
colaborării în cadrul C.A.E.R. Ne pro
nunțăm și acționăm pentru intensifi
carea colaborării și cooperării întru 
țările membre ale C.A.E.R., pe baza 
egalității in drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le, interesului fiecărei părți si avan
tajului reciproc în scopul apropierii si 
egalizării nivelului lor de dezvoltam, 
accelerării mersului înainte ne calea 
socialismului și comunismului".

Ca expresie a preocupării constante 
a României pentru dezvoltarea rela
țiilor economice cu țările membre ale 
C.A.E.R., volumul schimburilor co
merciale a crescut continuu. De ase
menea. s-a diversificat mult nomen
clatorul mărfurilor livrate reciproc, o 
pondere tot mai mare detinind pro
dusele cu un grad superior de prelu
crare industrială.

Acționînd consecvent pentru extin
derea cooperării în forme cit mai va
riate, moderne și de înaltă eficientă, 
tara noastră a încheiat cu o serie de 
țări membre ale C.A.E.R. numeroase 
înțelegeri multilaterale de cooperare 
și specializare în producție, de co
laborare tehnico-științifică în dome
nii avansate ale cercetării.

România participă nemijlocit la 
activitatea unor organizații economice 
internaționale specializate ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. — care au rolul 
de a contribui la promovarea coope
rării in domenii cum sint interconec
tarea sistemelor energetice, folosirea 
in comun a parcului de vagoane, si
derurgia, chimia, energia nucleară, 
exploatarea Cosmosului, informatica 
și electrotehnica; activitatea bancară 
și financiară, feroviară, poștală etc.

Colaborarea economică dintre țările 
membre ale C.AiE.R. se întemeiază 
pe un' sistem de principii esențiale, 
definite în statutul organizației si în 
documentele . adoptate, ulterior — 
principiile egalității depline m drep
turi, respectării suveranității de stat, 
a independentei si intereselor națio
nale. neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, solida
rității și întrajutorării tovărășești, 
întreaga experiență a cooperării din
tre țările socialiste de-a lungul ulti
melor trei decenii demonstrează con
cludent însemnătatea hotăritoare a 
strictei respectări și promovării con
secvente a acestor principii care, 
asigurind împletirea strinsă a intere
selor fiecărei țări socialiste cu ale 
celorlalte, creează condiții pentru 
dezvoltarea. adîncirea și perfecțio
narea continuă a colaborării dintre 
toate statele membre.

Desfășurîndu-se pe baza acestor 
principii, cooperarea economică mul
tilaterală dintre țările membre ale 
C.A.E.R. are ca scop accelerarea dez
voltării fiecărei economii naționale, 
întărirea bazei tehnico-materiale a 
noii orinduiri în fiecare tară socia
listă membră, potrivit intereselor și 
aspirațiilor de progres ale popoarelor 
respective, cit și cauzei generale a 
socialismului.

Un obiectiv de înaltă valoare și 
multiple semnificații al C.A.E.R. — 
înscris în documentele sale de bază 
— este realizarea de acțiuni care să 
contribuie la apropierea și egalizarea 
nivelurilor de dezvoltare ale statelor 
membre, care, așa cum este cunos
cut. au pornit la construcția noii 
orînduiri de la stadii diferite de 
dezvoltare. Este de înțeles că pro
gresele în direcția egalizării nive

lurilor dezvoltării economice vor 
crea noi posibilități pentru am
plificarea colaborării, pentru ridi
carea acesteia la niveluri mal 
malte, fiind bine cunoscut că formele 
de cooperare și specializare sint cu 
atît mai eficiente cu cît statele parti
cipante sint mai avansate economi- 
cește. dispun de un potențial econo
mic mai dezvoltat

în același timp, realizarea de pro
grese pe linia apropierii și egalizării 
nivelurilor de dezvoltare are o deose
bită însemnătate internațională, știut 
fiind că forța socialismului crește cu 
atît mai mult cu cît este mai pu
ternică fiecare tară socialistă. Tot
odată, în condițiile lumii de azi, în 
care persistă consecințele relațiilor 
internaționale de dominație si inega
litate impuse de imperialism, cînd 
perpetuarea decalajelor economice 
se dovedește a fi una din problemele 
cele mai acute, apropierea si egali
zarea nivelurilor de dezvoltare între 
țările socialiste ar demonstra preg
nant superioritatea socialismului, ca
pacitatea orînduirii noi de a asigura 
progresul general, prosperitatea 
tuturor națiunilor.

Potrivit normelor fundamentale ale 
C.A.E.R., activitatea de cooperare 
pornește de la stricta respectare a 
principiului independenței naționale 
a fiecărei țări membre, de la direc
țiile de bază ale dezvoltării econo
mice stabilite de partidul comunist, 
ca forță politică conducătoare, de gu
vernul fiecărei țări, care poartă răs
punderea inalienabilă față de clasa 
muncitoare și propriul popor pentru 
folosirea resurselor naționale si con
ducerea planificată a economiei — 
prerogativă esențială a suveranității 
statului socialist.

Tocmai în conformitate eu princi
piul independenței naționale, adînci- 
reă și perfecționarea colaborării în 
cadrul C.A.E.R. se desfășoară pe 
baza liberului consimțămînt al state
lor membre — in virtutea căruia ță
rile participă la acele acțiuni de coo
perare care prezintă interes pentru 
ele.

în cursul celor trei decenii de exis
tență, C.A.E.R. a desfășurat o acti
vitate pozitivă în direcția stimulării 
relațiilor economice multilaterale 
dintre statele membre, relații care au 
devenit tot mai ample și mai com
plexe. Nu poate fi ignorat însă că. 
In cadrul procesului complex de or
ganizare și perfecționare a activității 
de cooperare din cadrul C.A.E.p.. au 
apărut și puncte de vedere și orien
tări în contradicție cu principiile de 
bază ale statutului, unele poziții gre
șite de natură să afecteze principiile 
conducerii suverane a economiei na
ționale de către partidul și guvernul 
fiecărei țări — poziții in contradic
ție cu Statutul C.A.E.R. și infirmate, 
de altfel, de viată. Experiența a do
vedit că, prin discuții și consultări, 
purtate în spirit tovărășesc, de sti
mă. respect reciproc și receptivitate, 
se pot găsi soluții problemelor ce se 
ivesc, se pot găsi forme și modali
tăți de cooperare care să asigure îm
binarea judicioasă a intereselor tu
turor părților.

în cadrul activității C.A.E.R. au 
fost și sint promovate căi și metode 
variate de conlucrare — schimburile 
de mărfuri, cooperarea și specializa
rea in producție, construirea de în
treprinderi cu eforturi comune, de 
mari obiective industriale, activitatea 
unei serii de organizații și uniuni eco
nomice internaționale. „Programul 
complex", adoptat în unanimitate la 
sesiunea XXV-a care a avut loc in 
iulie 1971 la București, a preconizat 
noi metode, forme și acțiuni con
crete de cooperare, conturind largi 
posibilități de amplificare și adîncire 
a cooperării între țările membre, atît 
în etapa actuală, cit și în perspec
tivă. La sesiunea a XXXII-a a C.A.E.R.. 
ținută anul trecut la București, au 
fost adoptate o serie de programe 
speciale de colaborare pe termen 
lung, de natură să confere conlucră
rii o mai mare eficiență și stabi
litate, vizînd realizarea de acțiuni 
de cooperare într-o serie de ramuri 
și domenii de importanță econo
mică deosebită. Este neîndoielnic că 
traducerea in viată a acțiunilor in
cluse în aceste programe ar constitui 
pentru țările membre ale C.A.E.R. 
un sprijin efectiv în soluționarea 
unor probleme importante, cum sint 
satisfacerea mai deplină a necesaru
lui de combustibil, energie și mate
rii prime, produse alimentare, mașini 
și utilaje, tehnologii moderne. Un rol 
deosebit de important au. de aseme
nea. acțiunile de cooperare in dome
niul cercetării științifice și tehnice, 
menite să contribuie la accelerarea 
dezvoltării economice a țărilor mem
bre. în pas cu cuceririle revoluției 
tehnico-științifice contemporane.

în dezvoltarea relațiilor de cola
borare din cadrul C.A.E.R . însăși

viața a dovedit marea însemnătate 
a coordonării planurilor, ca me
todă principală de organizare a co
operării economice și tehmeo-științi- 
fice în concordanță cu interesele 
fiecărui stat și ale tuturor statelor 
membre. înfăptuită prin consultări 
reciproce, coordonarea planurilor o- 
feră cadrul adecvat pentru realizarea 
de înțelegeri în principalele domenii 
ale colaborării economice și Încheie
rea de acorduri comerciale și con
venții de cooperare pe o perioadă 
îndelungată. în condițiile deplinei 
respectări a principiilor egalității si 
avantajului reciproc.

în decursul celor trei decenii de 
activitate, C.A.E.R. a obținut, desi
gur, o experiență bogată. Pornin- 
du-se de la această experiență, este 
posibil — și necesar — să se ampli
fice continuu formele și metodele de 
cooperare, pe baza principiilor și 
normelor convenite în comun. Apare, 
totodată, necesitatea perfecționării în 
continuare a activității în cadrul 
C.A.E.R., astfel ca aceasta să devină 
tot mai eficientă, corespunzător po
sibilităților sporite create de dez
voltarea fiecăreia dintre țările mem
bre. Este știut că România nu nu
mai că s-a pronunțat în acest sens, 
dar a și venit cu propuneri .con
crete îndreptate spre dezvoltarea, 
intensificarea și perfecționarea re
lațiilor de cooperare dintre țările 
membre.

Așa cum se știe, C.A.E.R. a fost 
conceput, de la crearea sa, ca o or
ganizație internațională cu caracter 
larg, deschisă colaborării cu cele
lalte țări socialiste, cit și cu alte 
state și organizații economice inter
naționale care doresc acest lucru. 
Pe această linie este, desigur, pozi
tiv faptul că la activitatea C.A.E.R. 
au aderat sau participă, în diferite 
forme, și alte țări socialiste, pre
cum și țări care manifestă opțiuni 
spre socialism sau state cu altă orin- 
duire. Este neîndoielnic că progresele 
obținute pe această cale, hotărirea 
statelor membre de a dezvolta co
laborarea cu celelalte state socia
liste, cu toate statele lumii cores
pund cerințelor dezvoltării econo
miei acestor state, precum și inte
reselor adîncirii colaborării econo
mice internaționale — necesitate o- 
biectivă a progresului contemporan.

Pornind de la aceste impe
rative, România se preocupă 
în mod constant de lărgirea conti
nuă a relațiilor de colaborare econo
mică atît cu țările membre ale 
C.A.E.R., cit și cu țările socialiste 
care nu sint membre ale organizației, 
într-un cuvînt, cu toate țările socia
liste. apreciind că aceasta servește 
interesului reciproc, cauzei solida
rității și unității lor, întăririi forțe
lor socialismului și creșterii presti
giului lor in lume. De asemenea, țara 
noastră, ca tară socialistă și. totoda
tă. ca țară în curs de dezvoltare, ac
ționează hotărit pentru lărgirea 
colaborării cu țările care au pășit pe 
calea dezvoltării independente, cu 
toate țările in curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, militînd activ pen
tru lichidarea subde.zvoltării. pentru 
edificarea noii ordini economice in
ternaționalei în același timp. în spi- 
ritul coexistenței pașnice. România 
dezvoltă relații de colaborare și coo
perare, pe baza-egalității în drepturi 
Si avantajului reciproc, cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială, participă activ la diviziunea 
internațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori. Desigur, lărgirea 
și intensificarea cooperării -interna
ționale impune abolirea discrimină
rilor și bariereldr artificiale care 
mai persistă in relațiile economice.

Așa cum a arătat întreaga evo
luție postbelică, cooperarea inter
națională nu ard doar o însemnă
tate economică, ci și una profund po
litică. Ea contribuie intr-o măsură 
esențială la promovarea încrederii 
între state și popoare, la stimularea 
cursului spre destindere si securita
te, spre pace și conlucrare internațio
nală in toate domeniile.

Adeptă convinsă a colaborării in
tre țări și popoare. România. prin 
glasul ei cel mai autorizat, secreta
rul general al P.C.R., președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și-a afirmat in mod con
secvent hotărirea de a acționa 
și în viitor, in modul cel mai 
consecvent, pentru dezvoltarea și 
perfecționarea cooperării cu ță
rile membre ale C.A.E.R.. cu toa
te statele socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, indiferent de orinduire. cores
punzător intereselor fundamentale ale 
poporului român, ale cauzei socia
lismului. progresului și păcii, ale 
luptei pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună pe planeta noastră.

In cadrul acțiunilor dedicate Anului internațional al copilului

Creații ale elevilor români la expoziții 
de artă organizate în diferite țări

Ministerul Educației și învățămîn- 
tului a trimis în Portugalia o selec
ție de picturi și desene ale elevilor 
din România, care vor participa la 
Expoziția internațională de artă plas
tică ce urmează să se deschidă la 
Lisabona, in cadrul acțiunilor dedi
cate Anului internațional al copilu
lui. Ele imbrătișează 0 bogată tema
tică inspirată din viata și preocupă
rile copiilor și tineretului de vîrstă 
școlară, din trecutul istoric al po
porului, din marile înfăptuiri ale so
cialismului.

în cadrul Anului internațional al 
copilului, micii creatori români vor 
expune, de asemenea, în cursul lu

nii viitoare, la Varșovia, unele din 
cele mai reușite din lucrările lor. a- 
bordlnd subiecte ilustrative pentru 
tema acestei manifestări : „Sportul 
in imaginația copilului". în continua
re. ei vor fi prezenți la ediția 1979 
a Expoziției internaționale de- artă a 
copiilor, de la Lidice — Cehoslovacia, 
cu frumoase piese făurite în cercu
rile de creație școlară.

Numeroase lucrări artistice semna
te de elevi din întreaga țară vor pu
tea fi vizionate. tot in acest an. la 
Sofia și Ulan Bator, in cadrul unor 
expoziții internaționale , intitulate 
„Lumea văzută de copii".

(Agerpres)

■ • ■ ■ • ••••.. ...... ......... ........ ............................ . „ .... ...

trecut toate recordurile, dove- 
dindu-se cel mai profitabil bu
siness. Cît va mai trece, se în
treabă ziarul amintit, pină cind 
asemenea „jucării" ucigătoare 
vor fi interzise și pentru adulți ?

«PROCESUL LUI 
LEE HARVEY OSWALD, 
în momentul in care împreju
rările asasinării lui John Ken
nedy reintră in actualitate, ca 
urmare a concluziilor Comisiei 
speciale de anchetă a Camerei 
Reprezentanților. în sensul că 
fostul președinte american a 
fost victima nu a gestului ne
chibzuit al unui atentator izolat, 
ci a unui complot, televiziunea

americană propune telespectato
rilor un scenariu inedit. Reali
zatorii acestui scenariu își ima
ginează că Lee Harvey Oswald, 
asasinul prezumtiv al lui Ken
nedy. nu a căzut la rindul lui 
sub gloanțele lui Jack Ruby, ci, 
dimpotrivă, a supraviețuit, tele
spectatorii fiind invitați să asis
te ia procesul iui. Procedeul 
este intr-adevăr insolit, dar 
realizatorii consideră că pe a- 
ceastă cale vor contribui la elu
cidarea anumitor aspecte ale u- 
neia dintre cele mai enigmatice 
cazuri ale secolului nostru.

• PLOAIE ARTIFICIA
LĂ. în Spania a fost întocmit

un program de patru ani vizînd 
studierea posibilităților de pro
ducere a ploii artificiale. Des
fășurate sub egida Organizației 
Meteorologice Mondiale, cerce
tările vor avea loc in provincia 
Valladolid, în valea fluviului 
Duero. în acest scop vor fi uti
lizate avioane de observație, 
stații radar, baloane-sondă. pre
cum și informațiile furnizate de 
sateliți artificiali. La înfăptuirea 
acestui program urmează să 
participe oameni de știință spa
nioli. australieni. canadieni, 
francezi, japonezi, elvețieni, a- 
mericani și sovietici,

• SCANDALUL 
PAVILIOANELOR DE 
COMPLEZENȚĂ. Șapte mii 
de nave, 30 000 de mateloți : cea 
mai mare flotă a lumii arborea

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26. 

27 și 28 ianuarie. în țară : Vremea se 
va răci ușor în regiunile din nordul 
țării și va rămîne relativ oaldâ in ce
lelalte regiuni. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale, sub 
formă de ploaie, în sudul țării și mai 
ales sub formă de lapoviță și ninsoa
re in celelalte regiuni. Vînt moderat, 
îndeosebi in zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 și plus 2 grade, iar valorile ma
xime între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață locală, dimineața și seara, izolat, 
condiții de polei. în București : Vreme 
relativ caldă, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil precipitațiilor slabe, îndeosebi 
sub formă de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață. Con
diții de polei.

ză pavilioanele de complezentă, 
Aceasta este concluzia unei am
ple lucrări apărute recent în 
Franța, sub iscălitura unui spe
cialist. Philippe Denizot. care a 
studiat vreme îndelungată a- 
ceastă problemă. De cele mai 
multe ori salariile plătite mem
brilor echipajului sînt mult in
ferioare salariilor obișnuite. Mă
surile de siguranță lipsesc cu 
desăvârșire. multe din navele 
sub asemenea pavilioane fiind 
adevărate cosciuge plutitoare. 
Vinovății ? „Mafia rapace a 
unor armatori dornici de profit 
cu orice preț", ca să cităm cu
vintele autorului.
• FEMEIA : MULTIPLE 

DOMENII DE AFIRMA
RE. Dirijor al orchestrei Ope
rei din Lyon — unul din cen

trele culturale importante ale 
Franței — și. în același timp, al 
orchestrei din Chambery, tînă- 
ra Claire Gibault este conside
rată una dintre personalitățile 
cele mai remarcabile, din ulti
mii ani. ale vieții muzicale a ță
rii. „A trebuit să duc o adevă
rată luptă pentru a' deveni ceea 
ce sint, declară ea. La început, 
membrii celor două orchestre nu 
au privit cu ochi buni faptul că 
dirijor este o femeie. Cînd co
boram in fosa orchestrei, ade
sea aveam impresia că întru in
tr-o cușcă cu lei. Dar pînă la 
urmă «leii» s-au îmblînzit și 
acum formăm o adevărată echi
pă. spre satisfacția publicului 
meloman". O nouă dovadă a ca
pacităților multiple de realizare 
ale femeii în cele mai diverse 
sfere de activitate.
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IIPreședintele Nicolae Ceausescu Manifestări consacrate împlinirii

a 120 de ani de la Unirea

si înțelegerii internaționale" Principatelor Române

Ample articole ale presei mexicane și indiene 
consacrate activității prodigioase a șefului 

statului român

In diverse capitale și orașe ale 
lumii continuă seria manifestărilor 
consacrate împlinirii a 120 de ani 
de la Unirea Principatelor Române.

porului român de la origini si pînă 
în zilele noastre, lupta sa neîntre
ruptă pentru libertate, independentă 
și Înțelegere între popoare..

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — La Asociația de presă 
.,Primera Plana", din capitala Me
xicului. a fost inaugurată o expo
ziție de carte românească.

Sînt expuse cele 14 volume 
apărute in limba spaniolă din lu
crarea „Nicolae Ceaușescu — Româ
nia pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate", 
alte cârti publicate în editurile 
mexicane despre viața și activita
tea șefului statului român, printre 
care volumele „Nicolae Ceaușescu : 
România in fața lumii contem
porane", apărut sub patronajul pre
ședinției republicii, și „Nicolae 
Ceaușescu — 60 de ani de viată și 
de luptă".

Luind cuvintul cu acest prilej, 
Victor Manuel Garcia Solis, pre
ședintele Asociației ..Primera 
Plana", a spus : „România este o 
țară socialistă angajată pe plan in
tern intr-o vastă operă de ridicare 
continuă a nivelului de viată și de 
civilizație al poporului. într-o per
fectă armonie cu politica internă, 
România promovează pe plan inter
național o politică dinamică, princi
pială și constructivă. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este un promotor 
al păcii și înțelegerii între popoare, 
un militant activ pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și poli
tice internaționale".

„Președintele Ceaușescu — a spus 
vorbitorul — reprezintă în mod 
strălucit spiritul lumii noastre con
temporane. Totdeauna, el a militai 
pentru unirea eforturilor României 
cu ale altor țări, pentru o pace du
rabilă in lume, bazată pe respec
tarea principiilor de drept interna
țional".

Cotidianul guvernamental „EL 
NACIONAL" publică un amplu ar
ticol închinat principalelor momen
te din istoria poporului român, 
concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu în unele probleme inter
naționale. ..La 24 ianuarie — scrie 
ziarul — România sărbătorește 120 
de ani de la Unirea Principatelor 
Moldova și Valahia — moment ho- 
tăritor pentru formarea statului 
national unitar român, punînd ba
zele statului modern".

In articolul „Ceaușescu : Pacea 
este obiectivul central al politicii 
externe românești", ziarul „OPO3I- 
CION" — organ al C.C. al P.C. 
Mexican — relevă contribuția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
definirea în spirit realist a tendin
țelor existente în lumea contempo
rană, la soluțiile pe care le reclamă 
rezolvarea 
tionale.

Cunoscuta 
„IMPACTO" 
„Să se pună 
arme". După ce arată proporțiile în
grijorătoare ale cursei înarmărilor, 
revista subliniază ..poziția bine de
finită a unei țări în curs de dezvol
tare și socialiste — România — care 
luptă pentru pace și destindere in
ternațională". „Președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat. în repetate 
rînduri. că România nu va spori 
cheltuielile militare în condițiile în 
care situația internațională nu cere

acest lucru. Țara are nevoie de o 
intensă dezvoltare economică și so
cială. Românii vor face tot ce este 
posibil pentru dezarmare, in primul 
rînd pentru dezarmarea nucleară. 
Această concepție realistă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este 
sprijinită și de alți conducători. ai 
diferitelor țări din lume" — scrie 
„Impacto".

problemelor interna-
mexicană 
articolul

revistă
a publicat 
capăt producției de

DELHI 24 (Agerpres). — Revista 
indiană de politică externă „IN
TERNATIONAL REPORTER" a pu
blicat. la 23 ianuarie, un număr 
special dedicat țării noastre, cu 
prilejul celei de-a 120-a ani
versări a actului istoric de la 
24 ianuarie 1859. In condiții gra
fice deosebite, publicația mențio
nată inserează o suită de articole, 
prezentînd momente semnificative 
din istoria poporului român, aspec
te ale dezvoltării economice și so
ciale a țării noastre, politica ex
ternă, personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și un ar
ticol despre activitatea și prestigiul 
științific ale tovarășei Elena 
Ceaușescu.

înfăptuirile poporului român — 
apreciază revista — „sînt nemijlo
cit legate de activitatea laborioasă 
desfășurată la conducerea tării de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
care are rolul esențial în fundamen
tarea și promovarea politicii inter
ne și externe a României, în elabo
rarea obiectivelor dezvoltării sale 
economice și sociale, în organizarea 
și conducerea științifică a întregii 
activități de aplicare a programu
lui de propășire economică și spiri
tuală a României".

„România se afirmă ca o prezen
tă tot mai activă in viata interna
țională. dezvoltă o largă cooperare 
internațională, militează cu fermi
tate. ca stat socialist, independent 
și suveran, pentru afirmarea unor 
principii noi de relații între state, 
pentru edificarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
a unty lumi mai bune și mai 
drepte".

în articolul intitulat „Președintele 
Nicolae Ceaușescu — Premiul 
„Simba" pentru pace pe anul 1978“ 
— se menționează că decernarea 
prestigioasei distincții reprezintă „o 
nouă recunoaștere internațională a 
activității neobosite a șefului statu
lui român închinată cauzei păcii, 
destinderii, cooperării, securității în 
Europa și in întrega lume, promo
vării unei largi colaborări și în
țelegeri, infăptuirii aspirațiilor de 
progres și prosperitate ale tuturor 
popoarelor".

Articolul omagial „Un binemeri
tat prestigiu științific internațional" 
este dedicat aniversării Zilei de 
naștere a tovarășei Elena Ceaușescu. 
relevindu-se faptul că „Academician 
Elena Ceaușescu îmbină în 
fericit dăruirea creatoare a 
ilustru om de știință cu 
revoluționară și activitatea neobosi
tă a unui luptător a cărui supremă 
datorie constă în a servi poporul".

„International Reporter" publică, 
de asemenea, "fotografiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

BELGRAD. La Ambasada Româ
niei din Belgrad a fost organizată o 
conferință de presă. Despre impor
tanta istorică a evenimentului de la 
24 ianuarie 1859 a vorbit ambasado
rul român la Belgrad, Nicolae Mihai. 
Cu acest prilej, a fost organizată o 
expoziție de fotografii și a fost des
chis un stand de lucrări social-politice 
și de publicații romanești in limbi 
străine.

Ziarul ..Borba“ publică. în numă
rul din 23 ianuarie, un articol re
dactional intitulat ..Jubileul Unirii", 
care relevă, pe . lingă semnificația e- 
venimentului, succesele înregistrate 
de tara noastră în anii socialismu
lui. precum și dezvoltarea bunelor 
relații de prietenie și colaborare din
tre România și Iugoslavia, la care 
o contribuție esențială au adus-o con
vorbirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tlto.. hotă
rârile adoptate in cadrul dialogului 
la nivel înalt româno-iugoslav.

TOKIO. Ambasada tării noastre 
din. Japonia a organizat la „Inter
national Fraternity Club" din Tokio 
o seară culturală. Președintele clu
bului, Ken Iwasaki, a elogiat poli
tica promovată de România, subli
niind contribuția deosebită pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
adus-o la eforturile vizind soluțio
narea unor probleme majore cu care 
este confruntată în prezent comuni
tatea internațională.

HELSINKL La Școala superioară 
de administrație, de limbă -suedeză, 
de la Helsinki a avut loc o seară 
culturală românească. In Aula școlii 
a fost organizat, de asemenea, un 
stand de carte românească. în cadrul 
căruia la loc de cinste au fost ex
puse opere ale tovarășului Nicolae 
CeaUșescu în limbile suedeză și en
gleză. documente ale Partidului Co
munist Român, lucrări de istorie și 
economie, albume de artă.

mod 
unui 

gîndirea

Convorbiri economice româno-polone
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 

Tovarășul Gheorghe Oprea. mem
bru al Comitetului 
cutiv al C.C. 
viceprim-ministru 
care la invitația 
Polone efectuează 
cru In această 
la 24 ianuarie 
ciale cu Josef Kepa. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone. Cu acest pri-

Politic Exe- 
al P.C.R., prim 

al guvernului, 
guvernului R. P. 
o vizită de lu- 

țară. a Început 
convorbirile ofi-

lej, s-a efectuat un schimb de păreri 
asupra relațiilor bilaterale, mai ales 
în domeniul extinderii și adîncirii 
colaborării economice româno-polo
ne. și au fost relevate noi posibili
tăți de intensificare a cooperării șl 

1 specializării în producție.
La convorbire, care s-a desfășurat 

într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat Aleksander Kopec, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. A fost prezent Ion Cosma, 
ambasadorul României la Varșovia.

La Geneva șî-a deschis lucrările

BERLIN. Cu prilejul conferinței 
de presă de la Ambasada României 
din Berlin, a vorbit ambasadorul ro
mân, Gheorghe Tache. A fost vizio
nat în continuare filmul documentar 
„Vechi capitale românești".

STOCKHOLM. în capitala Suediei 
a fost deschisă o expoziție de foto
grafii care evocă principalele mo
mente ale istoriei tării noastre si po-

ALBORG. în orașul danez Alborg 
— înfrățit cu Tulcea — 'a avut loc, 
sub auspiciile Primăriei municipale, 
deschiderea expozițiilor „Momente 
din istoria poporului român" și „As
pecte din creația contemporană a 
pictorilor din Tulcea". Exponatele În
fățișează lupta seculară a poporului 
român pentru unitate națională, inde
pendență și progres social, marile în
făptuiri ale României în anii 
structiei socialismului.

Dezvoltarea colaborării româno-bulgare
în industria chimică

SOFIA 24 (Agerpres). — Ministrul 
Industriei chimice din Republica So
cialistă -România, Mihail Florescu, și 
ministrul industriei chimice din Re
publica Populară Bulgaria, Gheorghi 
Pankov, au avut, marți și, miercuri, 
o întîlnire de lucru la Plevna, in 
R.P. Bulgaria.

Pornind de la sarcinile trasate de 
conducerile de partid și de stat ale 
celor, două țări cu privire la colabo
rarea în construcția complexului pe
trochimic de olefine, pe baza con
venției semnate la nivel înalt, la 5 
aprilie 1978, miniștrii industriei chi
mice au examinat problemele de in
teres comun pentru realizarea înain
te de termen a acestui important o- 
biectiv industrial, construit de Româ
nia și. Bulgaria, au aprobat graficul

executare a lucrărilor și au

con-

con- 
pro-

de 
venit măsurile care să asigure 
iectele și echipamentele necesare.

De asemenea, cei doi miniștri au 
avut convorbiri in legătură cu schim
burile de produse chimice și cu reali
zarea convențiilor, de cooperare și 
specializare in producție în domeniul 
chimiei dintre România și Bulgaria. 
Ei au . analizat posibilitățile . de coo
perare și livrările reciproce de pro
duse chimice pe perioada 1981—1985, 
în vederea lărgirii lor în continuare.

în încheierea convorbirilor. care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, de lucru, cei doi mi
niștri au semnat un protocol cuprin- 
zind noile măsuri de dezvoltare a 
colaborării româno-bulgare în indus
tria chimică.

Mesajul președintelui Carter
cu privire la starea Uniunii

Importante propuneri pentru reunificarea 
pașnică și independentă, 

pe baze democratice, a Coreei
Declarația C.C. al Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei 

din R. P. D. Coreeană

Sînt cunoscute și se bucură de largă apreciere în rin- 
durile opiniei publice din România, ca și ale opiniei 
publice de pretutindeni, multiplele inițiative și propu
neri ale Republicii Populare Democrate Coreene, ale 
președintelui Kim Ir Sen, in vederea reunificării paș
nice și independente a țării — aspirație fierbinte a în
tregului popor coreean din Nord și din Sud. Pe linia 
acestor eforturi stăruitoare, perseverente se înscriu a- 
cum și noile propuneri, deosebit de importante, conți
nute in Declarația C.C. al Frontului Democratic pen
tru Reunificarea Patriei din R.P.D. Coreeană, propu
neri pe care le publicăm mai jos.

Fără îndoială, aceste propuneri constituie o nouă și 
elocventă expresie a atitudinii profund constructive a 
R.P.D. Coreene, a dorinței sale sincere de a se aborda 
problemele reunificării Coreei pe calea discuțiilor, a 
tratativelor pașnice intre coreenii înșiși. Așa cum se 
știe, Declarația comună a Nordului și Sudului din 4 
iulie 1972 a marcat un moment de profundă semnifi
cație pe calea realizării năzuințelor de reunificare a 
Coreei. Din păcate, dialogul deschis pe baza acestei 
declarații a fost întrerupt, ca urmare a poziției autori
tăților din partea de sud a Coreei. Acum Frontul De
mocratic pentru Reunificarea Patriei adresează un 
apel solemn de reluare a dialogului, prezentînd, tot
odată, un program concret în patru puncte pentru dis
cutarea problemelor reunificării. Reține, de asemenea, 
atenția recent exprimata intenție a părții sud-coreene 
privind reluarea dialogului, intenție pe care R.P.D. 
Coreeană o salută cu toată receptivitatea.

Toate acestea reprezintă, în mod evident, evoluții 
importante. Nu încape îndoială că reunificarea pașnică a

Coreei, ca rezultat al tratativelor directe, este in in
teresul profund al poporului coreean. Înfăptuirea aces
tui mare deziderat național al coreenilor va reprezenta, 
totodată, o contribuție de preț la cauza destinderii, 
securității și 'păcii in zonă și in întreaga lume.

întreaga experiență a vieții internaționale atestă că 
nu există problemă oricit de complicată și de spi
noasă care să nu poată fi soluționată prin discuții, prin 
tratative purtate in spiritul bunăvoinței, receptivității 
și respectului reciproc. Acest lucru este cu atit mal 
valabil atunci tind. este vorba de tratativele purtate 
intre cele două părți ale uneia și aceleiași națiuni. 
Viața a demonstrat și demonstrează în toate împreju
rările — și cu atit mai mult în acest caz — că trata
tivele și nu confruntările armate constituie unica mo
dalitate de soluționare justă și durabilă a problemelor.

Poporul român, care nutrește sentimente de profundă 
prietenie și solidaritate față de poporul coreean, față 
de năzuințele sale naționale, sprijină hotărit noile 
inițiative ale R.P.D. Coreene. România socialistă, prin 
glasul secretarului general al partidului, președintele 
republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat, in 
repetate rînduri, necesitatea împlinirii idealului po
porului coreean, a dreptului său sacru de a trăi intr-o 
patrie unită, liberă și prosperă, de a-și soluționa singur 
problemele, fără amestec din afară. Poporul român iși 
exprimă convingerea că transpunerea in viață a noilor 
propuneri ale R.P.D. Coreene este de natură să deschidă , 
calea reunificării națiunii coreene, creării unui stat O 
național coreean unitar, independent și înfloritor, co
respunzător năzuințelor celor ‘mai fierbinți ale întregu
lui popor al Coreei, intereselor cauzei generale a păcii 
in lume.

WASHINGTON
■ în „Mesajul cu

Uniunii", pronunțat, marți. în fata 
Congresului S.U.A., președintele 
Jimmy Carter a abordat principalele 
probleme actuale și de perspectivă 
ale politicii interne și externe ame
ricane. Președintele s-a referit pe 
larg la problemele complexe si la 
dificultățile cu care sînt confruntate 
S.U.A. pe plan intern, menționind 
între acestea șomajul. inflația, 
cheltuielile federale ridicate, scum
pirea asistentei medicale, lipsa de 
locuințe corespunzătoare, deteriora
rea condițiilor de viată ale categorii
lor dezavantajate ale populației. 
„Inflația — a spus el — este o po
vară pentru toți americanii. Dar ea 
constituie un dezastru pentru săraci, 
bolnavi și bătrini. Nici 6 familie 
americană nu trebuie să fie forțată 
să aleagă intre hrană, ingrijirea să
nătății și condiții de locuit decente, 
deoarece costul unora din aceste ne
cesități a crescut dincolo de orice 
control". Șeful executivului ameri-

24 (Agerpres). — 
privire la starea 

pronunțat,
S.U.A.,

Prima sesiune a Comitetului pentru dezarmare
Premise favorabile pentru angajarea negocierilor pe calea acțiunilor practice, concrete

Prima reuniune de anvergură or
ganizată în acest an la sediul eu
ropean al Națiunilor Unite din Ge
neva, inaugurată miercuri, este con
sacrată unei probleme de cardinală 
importantă : dezarmarea. Este sesiu
nea de debut a Comitetului pentru 
dezarmare, organism nou creat ca 
urmare a hotăririi sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. din vara 
anului trecut, care este deschis parti
cipării tuturor statelor nucleare, ca 
si altor state ale lumii. Intre cele 
35 de delegații ale statelor nenucle
are membre ale comitetului se 
și o -delegație a României, 
de Iile Rădulescu. ministru 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Potrivit hotăririi sesiunii speciale a 
O.N.U.. din primăvara anului trecut, 
lucrările actualului comitet, care în
locuiește vechea Conferință a Comi
tetului pentru dezarmare, urmează să 
se desfășoare pe baza unor norme 
hoi. democratice : participarea state
lor membre la negocieri pe baza de
plinei egalități, ca state indepen
dente și suverane, conducerea lucră
rilor prin rotatie. adoptarea hotărîri- 
lor prin consens — toate acestea 
fiind de natură să asigure identifi
carea unor soluții viabile, corespun
zătoare intereselor de pace și securi
tate ale tuturor națiunilor.

în mesajul adresat Comitetului 
pentru dezarmare de către secretarul 
general al O.N.U.. KURT WAL
DHEIM. se apreciază deschiderea 
actualei sesiuni ca un eveniment me
nit să inaugureze o etapă nouă în 
eforturile pentru dezarmare. Compo
nența actuală a comitetului garan
tează o mai bună reprezentare a fie
cărei regiuni geografice și. totodată, 
o participare pe baze democratice la 
negocieri. Cauza dezarmării — se 
arată în mesaj.— reclamă mobiliza
rea eforturilor tuturor statelor pen-

tru găsirea mijloacelor necesare de 
a se pune capăt cursei inarmărilor, 
de a se realiza o securitate reală in 
lume, subliniindu-se că ..proba fi
nală" a eficientei lucrărilor sale o 
constituie elaborarea unor acorduri 
practice pe linia infăptuirii dezar
mării.

Ideea centrală pusă în evidentă în 
luările de cuvint din ședipta inaugu
rală a fost tocmai aceea â necesității 
folosirii acestui cadru organizatoric 
nou pentru realizarea unei adevărate

află 
condusă 
secretar
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cotituri în negocierile de dezarmare, 
pentru angajarea lor fejmă pe calea 
acțiunilor practice, concrete. Cuvin
tul de deschidere rostit de ministrul 
afacerilor externe al Algeriei, ABDE
LAZIZ BOUTEFLIKA, in calitate de 
președinte al sesiunii comitetului in 
actuala etapă a lucrărilor, a subliniat 
ideea fundamentală, pusă, de altfel, 
în evidență la sesiunea specială de 
anul trecut, că o problemă de ase
menea importanță cum este dezar
marea. care privește în mod direct 
toate popoarele lumii, nu-și poate 
găsi soluționarea decît prin contribu
ția tuturor statelor. Aceasta este și 
semnificația întăririi răspunderii Na
țiunilor Unite în domeniul dezarmă
rii. a realizării unei legături mai 
strinse între Comitetuî pentru dezar
mare de la Geneva și Adunarea Ge
nerală a Q.N.U., a democratizării lu
crărilor sale. în acest context, cu
vintul de deschidere a reliefat legă
tura dintre dezarmare, dezvoltare și 
destinderea internațională, pornind 
de la realitatea că fiecare progres 
spre oprirea cursei înarmărilor, fie
care pas spre dezangajarea militară 
și dezarmare ar duce la eliberarea 
unor resurse materiale vital necesare

eforturilor de. lichidare a subdezvol
tării. ar avea o puternică inrițirire 
pozitivă asupra climatului politic 
generai.

Au mai luat cuvintul 'Jean Fran- 
cois-Poncet, ministrul afacerilor ex
terne al Franței; prezentă pentru-prima 
dată la negocierile de dezarmare de 
la Geneva.- precum și reprezentanții 
Mexicului. Republicii Sri Lanka, 
Australiei. Suediei. U.R.S.S.. Marii 
Britanii, și S.U.A.. care au eviden
țiat sarcinile de mare răspundere 
care revin noului comitet.

Un -element inedit al- sesiunii îl 
constituie desfășurarea publică a șe
dințelor plenare.. în sala rezervată 
presei se aflau la. ședința inaugurală 
zeci de corespondenți și țrimiși spe
ciali ai presei și televiziunii din .di
verse țâri ale lumii. Fără îndoială că 
aceasta nu este- o simplă măsură cu 
caracter procedural, ci ea are o sem
nificație politică evidentă. Spre deo
sebire de fosta' Conferință a Comite
tului pentru dezarmare, ale cărei 
lucrări'erau închise și ale cărei struc
turi și proceduri au fost apreciate, pe 
bună dreptate, ca o frină in calea 
progresului negocierilor. Comitetul 
pentru dezarmare, actual, și-a deschis 
larg ușile, permițând ca opinia pu
blică să poată fi informată asupra 
mersului negocierilor. Este un dezi
derat exprimat în repetate rânduri de 
România, tocmai pornind de la con
vingerea că popoarele au dreptul să 
cunoască 
cieri de o asemenea importantă, de 
care depind pacea, și securitatea lor, 
să determine în deplină cunoștință de 
cauză adoptarea de măsuri menite 
să pună capăt cursei inarmărilor. să 
deschidă o perspectivă nouă făuririi 
unei lumi fără arme și războaie.

Dumitru ȚINU

desfășurarea unor nego-

can a subliniat, în mod deosebit. ■ 
greutățile pe care le întîmpină popu
lația. in special păturile sărace, ca 
urmare a ritmului galopant de creș
tere a costului asistentei medicale și 
al spitalizării, al îngrijirii sănătății, 
care s-a dublat la fiecare cinci ani.

Carter s-a referit la programul 
anti-inflationist prezentat de admi
nistrație în urmă cu trei luni, amin
tind Că acesta se bazează pe redu
ceri in cheltuielile guvernamentale si 
pe unele restricții în domeniul pre
turilor și salariilor. în context, el a 
reafirmat hotărârea guvernului de a 
pune capăt cheltuielilor federale ex
cesive și de a pune în aplicare alte 
măsuri. între care stimularea expor
turilor, economisirea energiei, mobi
lizarea resurselor naționale, redu
cerea deficitului balanței comerciale, 
menținerea -puterii dolarului, creș
terea productivității muncii și încu
rajarea investițiilor în scopul com
baterii inflației și depășirii, celorlalte 
dificultăți economice ale țării.

Vorbind despre politica externă a 
S.U.A., președintele Carter s-a refe
rit la preocuparea Administrației 
a construi „un nou fundament" 
acesteia. După ce a menționat 
S.U.A. iși vor întări în continuare 
în colaborare cu țările NiA.T.O. 
capacitatea lor militară, președintele 
Carter a spus : „Securitatea națio
nală impune' însă în epoca noastră 
ceva mai mult decît forță militară", 
într-o lume ca a . noastră — a spus 
el —- „nu se mai pune problema care 
superputerâ va domina lumea. Nici 
una dintre ele nu poate si nu va pu
tea Să domine lumea. în schimb., se 
pune problema opțiunii intre o lume 
a anarhiei , și a distrugerii si o lume 
a colaborării și a păcii". „Nu dorim 
să fim jandarmul lumii — a spus 
președintele Carter. America vrea 
să fie un factor de pace al lumii". în 
context, el a menționat preocuparea 
guvernului S.U.A. de a dezvolta coo
perarea cu toate statele lumii, atit cu 
cele occidentale, cit și cu țările în curs 
de dezvoltare: din America Latină, A- 
frica. Pacificul de vest și Asia. în 
același cadru, președintele Carter a 
declarat:., „Pășim intr-o eră plină de 
speranțe în relațiile noastre cu China, 
unde’ trăiește 6 pătrițrie din popu- 
lâțlaTumii". De asemenea, el a men
ționat că S.U.A. acționează pentru 
găsirea unor soluții pașnice in con
flictele din Iran. Nicaragua,. Cipru, 
Namibia și Rhodesia.

Referitor la Orientul Mijlociu, pre
ședintele Carter a reafirmat hotărâ
rea S.U.A. de a acționa în direcția 
sprijinirii unei reglementări pașnice 
a conflictului.

„Noul fundament al cooperării in
ternaționale‘pe‘oare o căutăm — a 
declarat in continuare șeful statului 
american — nu exclude nici o țară. 
Cooperarea cu Uniunea Sovietică 
slujește cauza păcii, deoarece în era 
nucleară pacea lumii trebuie să in
cludă pacea dintre superputeri și 
aceasta înseamnă in mod necesar 
controlul armelor nucleare".

Precizind că, „au fost rezolvate 
aproape toate problemele negocieri
lor S.A.L.T.-II" și că dacă acestea 
vor fi continuate cu bunăcredință se 
va ajunge la un acord, șeful statului 
american a recunoscut. între altele, 
că acordul S.A.L.T. „nu- va înlătura 
pericolul unui război nuclear", a- 
dăugîntj că „el va reduce insă in 
mod cert acest, pericol. El va inten
sifica eforturile noastre îndreptate 
spre interzicerea experiențelor nu
cleare si spre oprirea răspîndirii ar
melor atomice în alte țări".
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PHENIAN 24 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Frontului Demo
cratic pentru Reunificarea Patriei — 
anunță agenția A.C.T.C. — a convo
cat, la 23 ianuarie, o ședință comună 
a partidelor politice și organizațiilor 
obștești din jumătatea de nord a 
republicii, Ia propunerea Partidului 
Muncii din Coreea, la încheierea că
reia a dat publicității următoarea 
declarație :

Ședința, comună a discutat proble
ma promovării reunificării indepen
dente și pașnice a tării. Este dorința 
unanimă a națiunii noastre, care su
feră de pe urma divizării prelun
gite. de a reunifica tara cit mai cu
rând. Menținerea păcii în Coreea și 
realizarea unificării sale pașnice re
prezintă și dorința popoarelor iubi
toare de pace din lume, precum și o 
cerință urgentă a vremii noastre. 
Cauza noastră națională privind reu
nificarea tării, trebuie soluționată sub 
toate aspectele sale, avînd la bază 
promovarea unei singure idei, a 
ideii naționale. înainte -de toate, și 
a realizării marii unități a întregii 
națiuni pe această bază.

Această problemă, care privește 
destinul națiunii, nu poate fi rezol
vată de nimeni altcineva decit de 
noi. Ea trebuie să fie rezolvată doar 
de națiunea noastră insăși. in mod 
independent și pașnic, pe o bază 
democratică. Portilnd de la acest 
principiu, am lansat apelul la reu
nificarea tării, prin dialog și colabo
rare între Nord și Sud, încă din pri
mele zile ale divizării națiunii. La 4 
iulie, cînd a fost dată publicității is
torica declarație comună Nord-Sud 
și cînd s-a materializat dialogul in
tre Nord și Sud, am sperat sincer ca 
se va deschide o nouă etapă pe ca
lea reunificării. Spre regretul nostru 
însă, dialogul perfectat cu atîtea 
eforturi nu a dat roadele așteptate 
datorită pozițiilor diferite adoptate 
de Nord și de Sud : una urmărind 
colaborarea, cealaltă confruntarea, 
una urmărind reunificarea. cealaltă 
divizarea.

Chiar după suspendarea dialogului 
Nord-Sud, noi nu am pierdut spe
ranța că într-o zi calea dialogului 
se va deschide, cu siguranță, și am 
ținut deschisă ușa dialogului.

în special președintele Kim Ir Sen, 
conducătorul respectat și iubit al 
poporului nostru, a reafirmat lim
pede, în raportul său istoric ținut 
cu prilejul celei de-a 30-a aniversări 
a întemeierii Republicii Populare 
Democrate Coreene, în urmă cu pa
tru luni, că pentru soluționarea paș
nică a- problemei reunificării țării 
ținem deschisă ușa convorbirilor cu 
Statele Unite și pentru un dialog cu 
autoritățile și partidele politice sud- 
coreene.

Poziția patriotică și cinstită ex
pusă limpede de conducătorul res
pectat și iubit, președintele Kim Ir 
Sen, s-a bucurat de o primire căl
duroasă din partea întregului popor 
coreean din Nord și din Sud și a avut 
un amplu ecou în opinia publică 
mondială.

Ședința comună a hotărit să avan
seze propuneri concrete pentru pro
movarea cu eforturi sporite a reu
nificării independente și pașnice a 
țării in actuala situație. Ea a acor
dat atenție, de , asemenea, intenției 
recent exprimate de partea sud- 
coreeană privind inițierea unui dia
log Nord-Sud in vederea reunificării 
pașnice a țării. Ea a considerat că 
exprimarea intenției de a ține un 
dialog Nord-Sud de către o oficiali
tate sud-coreeană reprezintă un răs
puns pozitiv la poziția noastră con
secventă de menținere a ușii deschise 
pentru dialog.

Am dori să credem, că exprimarea

acestei intenții reprezintă renun
țarea oficialității sud-coreerie la pozi
ția sa anterioară în favoarea exis
tentei a „două Corei", că ea repre
zintă un nou început. Deși cu 
destulă întîrziere. oficialitatea sud- 
coreeană a propus abținerea de 
la un război fratricid în tara 
noastră și căutarea în comun a 
căii spre reunificare și prosperitate 
națională. Considerăm că este o ati
tudine pozitivă pe care o salutăm. 
Numai prin realizarea cit mai curând 
a dialogului și cooperării putem 
croi calea reunificării poporului 
coreean de către el însuși și numai 
dacă vom înfăptui cauza reunificării 
vom putea salva țara și națiunea de 
amestec și control din afară, vom 
realiza prosperitatea eternă a tării.

Din dorința sinceră de a promova 
cauza reunificării naționale, pe baza 
principiului marii unități naționale, 
facem în mod solemn următoarele 
propuneri, în primul rînd tuturor 
păturilor poporului sud-coreean, 
compatrioților de peste mări, parti
delor politice, organizațiilor obștești 
și autorităților sud-coreene :

în .primul rind. Nordul si Sudul 
trebuie să revină Ia ideea intrinsecă 
și la principiile Declarației comune 
din 4 iulie.

în această declarație, Nordul și 
Sudul, pornind de la ideea națională, 
s-au adresat solemn întregii națiuni 
să înfăptuiască reunificarea țării în 
mod independent, pe baza principiu
lui autodeterminării naționale, fără a 
se bizui pe forțe din afară sau pe 
amestecul acestora, să realizeze reu
nificarea țării prin mijloace pașnice, 
fără a recurge la folosirea armelor 
împotriva celeilalte părți, să promo
veze marea unitate națională, trecînd 
peste diferențele de ideologie,, de 
ideal și sistem social.

Minunatele idei și principii pentru 
salvare și reunificare națională, cu
prinse în Declarația comună din 4 
iulie, reprezintă succesele cele mai 
prețioase obținute de națiunea noas
tră în ‘lupta fierbinte pentru reuni
ficarea țării, o piatră de hotar comu
nă in realizarea cauzei reunificării 
naționale, în conformitate cu dorința 
și interesele întregii națiuni.

Considerând revenirea la ideea și 
principiile Declarației comune de la 
4 iulie drept o necesitate urgentă atit 
pentru Nord, cit și pentru Sud, 
propunem ca autoritățile ambelor 
părți să-și facă oficial public 
pozițiile de reafirmare și respec
tare întocmai a acestora la 1 fe
bruarie. ora 10,00 a.m. Dacă am
bele părți vor respecta întocmai De
clarația comună de la 4 iulie, nu va 
exista vreun obstacol fundamental 
pe calea inițierii unui dialog între 
Nord și Sud, a discutării problemei 
reunificării naționale, în fața po
porului deschizindu-se cu certitu
dine o nouă etapă în reunificarea 
țării.

în al doilea rind, este necesar să 
se pună capăt neintîrziat calomniilor 
și acuzațiilor reciproce. Dacă Nordul 
și Sudul se vor angaja in calomnii 
reciproce, neînțelegerile și neîncre
derea se vor accentua, confruntarea 
și antagonismul., și nu unitatea, se 
vor amplifica in cadrul națiunii, iar 
în calea reunificării țării va apărea 
un obstacol și. mai mare. Ambele 
părți trebuie să adopte calea creării 
unui climat de unitate națională și 
să înceteze, în primul rind, să. se 
defăimeze reciproc.

Considerând recomandabil să se 
adopte aceste măsuri cit mai curînd 
posibil, susținem că este necesar ca 
ambele părți să reafirme Declarația 
comună de la 4 iulie și, în același 
timp, să pună capăt calomniilor și 
acuzațiilor prin toate mijloacele și

metodele, fie oficiale, fie neoficiale, 
încetarea incriminărilor va marca un 
prim pas prețios pentru un dialog 
între Nord și Sud, pentru unitatea 
națională.

în al treilea rind, orice acțiuni mi
litare. de vrăjmășie și amenințare 
față de cealaltă parte trebuie să în
ceteze necondiționat și neintîrziat. 
Atit timp cit între Nord și Sud 
persistă încordarea, cum se întîmplă 
în prezent, nu se poate crea un cli
mat de adevărată unitate și încre
dere, iar națiunea noastră nu poate 
fi eliberată de pericolul unui război. 
Pentru-reducerea încordării între 
Nord și Sud este necesar- ca ambele 
părți să pună capăt cel puțin ac
țiunilor militare amenințînd cealaltă 
parte, să înceteze achiziționarea de 
arme din afară, să înlăture toate po
sibilitățile izbucnirii unui conflict 
militar. în acest scop, afirmăm că 
autoritățile militare ale ambelor 
părți trebuie să înceteze. înainte de 
toate, orice acțiuni militare ostile, 
ca intensificarea înarmării, opera
țiunile militare și constituirea . de 
întăriri militare in zonele de fron
tieră, avînd ca centru linia 1 de de
marcație militară, să înceteze necon
diționat orice exerciții militare, cu 
începere de la 1 martie, ora 00.00.

Asemenea măsuri vor arăta mal 
clar atitudinea sinceră a ambelor 
părți fată de Declarația comună din 
4 iulie, aducînd o mai mare contri
buție la înfăptuirea reconcilierii na
ționale și la cauza reunificării na
ționale.

în al patrulea rînd, propunem 
convocarea congresului la scară 
națională la care să fie reprezentate 
toate partidele politice și organiza
țiile obștești din Nord și din Sud. 
Considerăm că forma congresului 
la scară națională, cuprinzind repre
zentanți ai tuturor partidelor poli
tice, grupărilor și oameni din toate 
păturile, din Nord și Sud. constituie 
calea spre negociere și dialogul cel 
mai autorizat, amplu și realist, re- 
prezentînd voința generală a între
gului popor coreean.

La acest congres trebuie să par
ticipe reprezentanții tuturor parti
delor politice și organizațiilor ob
ștești din Nord, precum și reprezen
tanții tuturor partidelor politice și 
organizațiilor obștești, inclusiv pre
ședintele Partidului republican de
mocratic, personalități, patriotice din 
diverse cercuri din Coreea de sud. 
reprezentanții organizațiilor com
patrioților și personalități indivi
duale din străinătate.

La Congresul întregii națiuni din 
Nord și. din Sud, din dorința unei 
mari unități naționale, se vor discuta 
pe larg problemele realizării unei 
colaborări multilaterale și cooperării 
în toate domeniile — politic, econo
mic, cultural și militar, inclusiv des
chiderea completă a societății și ac
tivitatea liberă a partidelor politice 
din Nord și din Sud. alte probleme 
ce vor apărea in soluționarea ches
tiunii reunificării. .

Propunem ca acest congres să fie 
convocat la Phenian sau Seul la 
începutul lunii septembrie anul aces
ta, iar- pentru pregătirea cu succes a 
congresului, la inceputul lunii iunie, 
la Phenian, să aibă loc o întîlnire bi
laterală sau multilaterală de lucru 
cu participarea reprezentanților tu
turor partidelor politice și organiza
țiilor din țară și străinătate.

Ne exprimăm convingerea că toa
te afirmațiile și propunerile noastre 
vor găsi răspunsul corespunzător în 
rîndul autorităților sud-coreene. al 
întregului popor coreean din țară și 
străinătate, care aspiră la reunifica
rea țării.

agențiile de presă transmit:
La Damasc a fost semnat 

protocolul de colaborare pe anii 
1979—1980 între asociațiile de prie
tenie din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Siriană. Cu 
acest prilej, delegația română, con
dusă de Nicolae Dragoș, vicepre
ședintele asociației, a fost primită 
de Youssuf Al-Asaad, membru al 
Comandamentului regional al Parti
dului Baas Arab Socialist. - președin
tele Asociației de prietenie Siria— 
România.

Declarațiile premierului 
iranian. ^ntr*° declarație făcută în 
Majlis, una din cele două camere 
ale Parlamentului iranian, care s-a

întrunit miercuri la Teheran, primul 
ministru al Iranului, Shahpur Bakh- 
tiar. a arătat că guvernul său poartă 
convorbiri cu ayatollahul Kho
meini. liderul opoziției religioase 
șiite. aflat în exil în Franța — re
levă agenția Reuter. Fără a furniza 
detalii asupra acestor convorbiri, pre
mierul a precizat că nu s-a ajuns 
la rezultate concrete.

încetarea focului în su
dul Libanului. în ultimele zile, 
în sudul Libanului au avut loc lupte 
intense între forțele palestiniano- 
progresiste libaneze pe de o parte șl 
milițiile „Falangelor libaneze" și tru
pele israeliene pe de altă parte. For
țele israeliene au pătruns în două 
sate situate la nord de fluviul Li-

tani. Libanul a protestat pe lingă 
Națiunile Unite în legătură cu bom
bardamentele israeliene asupra unor 
localități. Miercuri, israelieni și pa
lestinieni au fost de acord cu propu
nerea neoficială a Națiunilor Unite 
de încetare a focului — au declarat 
surse militare din Tel Aviv.

Consultări Ia Roma. Be- 
nigno Zaccagnini, secretar politic al 
Partidului Democrat-Cr.eștin, de gu- 
vernămint. s-a intilnit miercuri, la 
Roma, cu secretarul general al P. C. 
Italian. Enrico • Berlinguer. La sfîrși- 
tul intilnirii, Zaccagnini a relevat că, 
la propunerea lui Berlinguer, s-a 
convenit organizarea, chiar în aceas
tă săptămînă, a unei reuniuni la ni
vel inalt a celor cinci partide ale 
majorității parlamentare .
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