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Ședința
Comitetului Politic Executiv

al C.
In ziua de 30 ianuarie a avut 

loc, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

în cursul ședinței au fost luate în dezba
tere Raportul privind realizarea planului 
pe anul 1978 și proiectul Comunicatului 
cu privire la îndeplinirea planului națio
nal unic de dezvoltare economico-socială 
a țării în anul 1978.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, 
în anul 1978, poporul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a obți
nut noi și importante succese în toate do
meniile vieții economice și sociale, în în
făptuirea obiectivelor stabilite de Congre
sul al Xl-lea și Conferința Națională ale 
partidului, asigurînd progresul neîntre
rupt al patriei, înaintarea fermă a Româ
niei pe calea prosperității și civilizației 
socialiste.

Anul al treilea al cincinalului s-a carac
terizat printr-o dinamică înaltă a produc
ției materiale, dezvoltarea echilibrată și 
proporțională a întregii economii, adîn- 
cirea proceselor de modernizare a indus
triei, agriculturii, celorlalte ramuri ale eco
nomiei naționale, accentuarea laturilor 
calitative ale activității economice, creș
terea nivelului de trai al poporului, am
plificarea schimburilor economice exter
ne și a cooperării în producție și tehnico- 
științifice a României cu alte state.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
bilanțul rodnic al anului 1978 evidențiază 
justețea politicii partidului și statului nos
tru care aplică în mod creator legitățile 
generale la condițiile concrete ale Româ
niei, realismul prevederilor actualului cin
cinal, forța, capacitatea și voința națiunii 
noastre de a realiza programul stabilit de 
Congresul al Xl-lea.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
e dea publicității Comunicatul Consiliu

lui Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, Comitetului de Stat al Planificării 
și Direcției Centrale de Statistică cu pri
vire la îndeplinirea Planului național unic 
al Republicii Socialiste România pe anul 
1978.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat propunerile de îmbunătățire a 
conducerii, organizării și planificării agri
culturii și industriei alimentare, elaborate 
din inițiativa și pe baza indicațiilor con
crete ale secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Politic Executiv, apreciind că 
agricultura noastră a cunoscut o dezvol
tare puternică, ce a determinat sporirea,

C. al P. C. R.
în perioada 1950—1978, de 3,5 ori a pro
ducției globale agricole, a subliniat că 
actuala etapă de dezvoltare economico- 
socială a țării ridică noi cerințe în fața 
agriculturii, chemată să realizeze produc
ții superioare, să-și sporească simțitor 
contribuția la creșterea avuției naționale.

în concordanță cu aceste nevoi și cu 
principiile conducerii unitare a agricultu
rii, Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se înființeze consilii unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste, care vor răspunde 
efectiv de realizarea sarcinilor ce revin 
unităților agricole componente, creînd ca
drul organizatoric necesar concentrării și 
specializării producției agricole, integră
rii ei, conducerii unitare, organizării de 
acțiuni comune în scopul folosirii depline 
și eficiente a fondului funciar, a mijloace
lor materiale, financiare și a forței de 
muncă.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
aceste măsuri să fie supuse aprobării 
plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut și aprobat un ra
port cu privire la situația financiară a 
cooperativelor agricole de producție și 
propunerile referitoare la acordarea unor 
înlesniri prin amînare, reducere și anulare 
de credite și plăți neachitate la termen. 
An de an, statul a acordat unităților agri
cole importante credite pe termen lung 
și pe termen scurt în scopul dezvoltării 
neîntrerupte a bazei lor tehnico-mate- 
riale. Unitățile au reușit să restituie cea 
mai mare parte a creditelor curente de 
producție și ratelor scadente la creditele 
pe termen lung. Comitetul Politic Execu
tiv, ținînd seama de volumul datoriilor 
neachitate la termen, de faptul că o bună 
parte din acestea au o vechime mare și 
se localizează la unități cu greutăți finan
ciare, în scopul ca acestea să-și îmbună
tățească activitatea economică, a apro
bat acordarea unor înlesniri prin amî
nare, reducere și anulare de credite și 
plăți neachitate în termen. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit ca aplicarea 
acestor măsuri să se facă pe baza unei 
analize temeinice a situației fiecărei coo
perative agricole de producție. Totodată, 
fiecare unitate agricolă din această cate
gorie își va stabili programe concrete de 
activitate pentru îmbunătățirea continuă 
a situației economico-financiare, pentru 
creșterea producției și veniturilor.

Comitetul Politic Executiv a discutat, 
de asemenea, rezultatele recensămîntului

animalelor domestice, desfășurat pe în
treg teritoriul țării, în perioada 3—10 ia
nuarie 1979. Din analiza datelor reiese 
că efectivele de animale au crescut, față 
de anul precedent, la toate speciile. Cele 
mai pronunțate sporuri au fost obținute 
în gospodăriile agricole de stat și în 
cooperativele agricole de producție ; în 
gospodăriile individuale ale populației 
au fost înregistrate creșteri la ovine și pă
sări. în toate sectoarele agriculturii nu
mărul de bovine a crescut cu 204 000, res
pectiv cu 3,2 la sută față de perioada 
anterioară, de porcine cu 592 500 (6,1 la 
sută), de ovine și caprine cu 1 156 800 
(7,8 la sută), de cabaline cu 19 300 (3,5 
la sută) și de păsări cu 10 672 700 (12 la 
sută). Apreciind rezultatele obținute în 
acest sector al agriculturii socialiste, Co
mitetul Politic Executiv a trasat Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimentare 
sarcina ca, împreună cu Comitetul de 
Stat al Planificării, Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție și celelalte organe interesate 
să ia măsuri hotârîte pentru realizarea 
integrală a prevederilor Programului na
țional de dezvoltare a zootehniei și creș
terea producției animaliere.

în continuarea lucrărilor, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat propunerile 
privind îmbunătățirea criteriilor referi
toare la acordarea titlului de Erou al 
Muncii Socialiste, a ordinului „Meritul 
agricol" clasa I și a altor distincții atri
buite județelor, unităților agricole socia
liste și țăranilor cu gospodărie indivi
duală din zonele necooperativizate pen
tru realizări deosebite obținute în spo
rirea producției agricole.

Comitetul Politic Executiv a adoptat 
hotărîrea organizării Consfătuirii cu ca
drele de conducere din industrie, con
strucții, transporturi și agricultură. Con
sfătuirea urmează să aibă loc la Bucu
rești, la începutul lunii martie a.c., propu- 
nîndu-și analizarea și stabilirea măsurilor 
pentru realizarea integrală a sarcinilor 
planificate pentru perioada 1979—1980, 
în scopul înfăptuirii integrale a hoțărîri- 
lor adoptate de Congresul al Xl-lea și 
Conferința Națională ale partidului în 
actualul cincinal.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru ziua 
de 1 februarie a.c.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.
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„Riul Mare devine mare". 
Propozițiune simplă, pen
tru analiză gramaticală, ui
tată neștearsă pe tabla cla
sei a IV-a a Școlii de opt 
ani din așezarea muncito
rească Brazi. Una din cele 
patru așezări cocoțate pe 
firul Riului Mare pină la 
formarea lui, în munții Re
tezat.

— Scrie cit se poate de 
corect pe tablă — comen
tează. zimbind, tovarășul 
Loghin Popa, activist de 
partid pe grupul de șantie
re. Transpus în sobrietatea 
cifrelor. Complexul hidro
energetic Riul Mare — Re
tezat va arăta astfel : pu
terea instalată a hidrocen
tralei — 349 MW ; înălți
mea barajului — 174 m. lă
țimea la bază — 570 m ; la
cul de acumulare — 200 mi
lioane mc ; galeria aduc- 
țiunii principale (săpată in 
munte) — 18,4 km.

dirii inginerești din țara 
noastră. Oamenii ? Veniți 
din toate colțurile țării. 
Unii — de la Motru. Bistri
ța, Mintia, Porțile de Fier I. 
Alții — din satele vecine 
sau din județele apropiate. 
„Astfel. în pustietatea Re
tezatului — adaugă secre-

— Cînd e mare e și aprig 
— intervine tovarășul Lo
ghin Popa. Și ne evocă 
urgia din luna mai a anu
lui trecut. La ora trei dimi
neața. o radiogramă : por
nește viitura ! Imediat se 
acționează pentru evacua
rea întregii așezări de la

de peste 18 kilometri, apa 
va fi dirijată spre turbinele 
viitoarei centrale electrice 
de la Clopotiva.. „Specifi
cul" cel mai important al 
muncii la aducțiunea prin
cipală ?

— Bătălia oamenilor eu 
Vitregia naturii — ne răs-

Constelații în Retezat
£

Pe drum, în susul riului, 
tovarășul Mircea Moraru, 
secretarul comitetului de
partid al grupului, ține să 
precizeze că lucrările 
de-aici, atît ca volum, cit 
și ca ingeniozitate, se si
tuează pe linia intii a gin-

tarul de partid — s-au for
mat adevărate «constelații», 
ințelegînd numeroasele for
mații de lucru, conduse de 
comuniști, care cuprind atit 
constructori cu mare expe
riență, cit și oameni aflați 
la prima școală a șantieru
lui".

...Ger aspru, sticlos, de te 
miri cum firul' de apă din 
stingă drumului mai mur
mură printre stincile uria
șe. Cuminte, nevinovat, a- 
cest Riu Mare ? De unde 
și pină unde ?

Baraj, peste 500 de suflete. 
Un excavator, purtat de 
puhoaie ca o surcea, loveș
te un perete al școlii și iese 
pe partea cealaltă ; utila
je de milioane scoase din 
viitoare ; valuri-valuri de 
mii. „N-a fost om de pe 
șantier să nu se fi luptat 
cu stihia. Aici s-a văzut 
intr-adevăr forța «constela
țiilor»".

Acum constructorii pre
gătesc epilogul hidroener
getic al destinului năvalnic: 
prin aducțiunea principală.

punde fără șovăire ingine
rul Iosif Kover. Să luăm, 
de pildă, acele gnaise gra
nitice alterate. Sigur de 
înaintare, puști, dar te tre
zești că-ți pică bolta-n cap. 
Ăsta-i Retezatul : o falie 
de granit, alta de... cretă. 
Te ții cu betonistul după 
tine. Să-ți fie betonul cu
rat, lapte nu alta. Așa se 
și cheamă : ..lapte de ci
ment". Dar pămintul înce
pe să-ți pîrîie sub picioare 
cind nu te aștepți, presat 
de greutatea muntelui. Aici

se probează dirzenia, meș
teșugul de mirier. Omul.

Pornim mai departe, spre 
colonia muncitorească Riu- 
șor. Ia tovarășul „Tace-și- 
face“, cum e supranumit in 
glumă inginerul Mihai Ne- 
feru, șeful șantierului aduc- 
țiune secundară.

— O fi ea „secundară", 
dar adună 21 de riuri pe 
drumul celor 34 kilometri 
pe sub munte, deversind 
in lacul de acumulare 25 
de metri cubi de apă pe 
secundă.

Vorbește scurt, măsurat, 
inginerește. Nu ne ascunde 
că-1 răpim de la treburi. De 
la treburi „dințoase", cum 
le zice el. care nu rabdă 
amînare : întîlnirea cu fa
miliile minerești. Vaier și 
Gavrilă Pop, Virgil și Pom
pei Irimuș, Vaier și Romu
lus Pocol („Am nevoie de 
20 de mineri de elită, căci 
se mai deschid 5 fronturi 
de lucru. Dacă nu mi-i 
cresc în propria grădină, 
de unde să-i iau ?“) ; apoi

Laurențlu DUȚA 
Sabin CERBU

(Continuare în pag. a V-a)

MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat colectivului Teatrului de stat din Oradea 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate

Dragi tovarăși.
Aniversarea a 50 de ani de la înființarea Teatrului 

de stat din Oradea constituie pentru mine un plăcut 
prilej de a vă adresa dumneavoastră. Întregului colec
tiv al acestei scene, oamenilor de artă și cultură din 
municipiul Oradea un salut cordial și cele mai calde 
felicitări pentru realizările obținute in acești ani, pen
tru contribuția adusă la dezvoltarea și Înflorirea vieții 
culturale si artistice din patria noastră.

Continuînd o bogată tradiție culturală românească, 
Teatrul din Oradea a desfășurat, in cei 50 de ani de la 
înființare, o intensă activitate, afirmîndu-se ca un im
portant centru de răspîndire a culturii și artei națio
nale. El a purtat cu cipste și a dus mai departe me
sajul profund patriotic al cărturarilor transilvăneni, 
care încă din secolul trecut militau pentru un teatru 
pus în slujba promovării și susținerii ideii de unitate 
și solidaritate națională. în anii edificării noii orînduirj, 
teatrul orădean a militat activ pentru promovarea no
bilelor idei ale socialismului, pentru Înfăptuirea poli
ticii partidului în domeniul artei, al educării si for
mării omului nou. înaintat, al societății noastre. Un 
moment important în dezvoltarea activității teatrului 
l-a constituit înființarea, în anul 1955, a celor două 
secții — română și maghiară —- care au desfășurat o 
rodnică activitate, mllitînd cu talent și pasiune pentru 
propagarea și popularizarea creației clasice și contem
porane din dramaturgia română și maghiară, precum 
și a celor mai de seamă valori ale dramaturgiei uni
versale. Expresie a politicii naționale juste a Partidu
lui Comunist Român, de asigurare a celor mai propice 
condiții pentru afirmarea în condiții de deplină egali
tate în toate domeniile de activitate a tuturor celor ce

muncesc în patria noastră — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — cele două secții ale 
Teatrului de stat din Oradea conlucrează armonios, 
frățește, aducîndu-și contribuția. în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", la educarea socialistă a 
maselor în spiritul concepției materialiste despre lume 
și viață, al normelor eticii și echității socialiste, mili- 
tind pentru întărirea prieteniei și frăției dintre oa
menii muncii români și maghiari, a colaborării și uni
tății lor în opera de făurire a noii orîndulri. de înflo
rire a patriei socialiste — Republica Socialistă România.

Apreciind activitatea și realizările obținute pină în 
prezent, vă adresez, dragi tovarăși, chemarea de a ac
ționa și in viitor, tot mai hotărît. pentru promovarea 
fermă a politicii profund umaniste a partidului și sta
tului nostru, de unitate, egalitate deplină, solidaritate 
și frăție intre toți oamenii muncii. încadrîndu-vă ple
nar în eforturile întregului nostfu popor, faceți totul 
ca Teatrul de stat din Oradea. împreună cu toate 
instituțiile cultural-artistice din patria noastră, să adu
că o contribuție cit mai Însemnată la dezvoltarea șl 
înflorirea vieții spirituale a poporului, la formarea și 
educarea omului nou, constructor al socialismului, la 
înfăptuirea concretă în viată a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al Xl-lea. a mărețului Program al parti
dului de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Avînd convingerea că această aniversare va constitui 
pentru colectivul teatrului dumneavoastră un imbold 
de a-și pune și mai hotărît întreaga capacitate de 
creație în slujba artei și culturii socialiste, vă urez, 
dragi tovarăși, succese tot mai mari în activitatea 
viitoare, multă sănătate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea ordinului „Meritul cultural11 clasa I

Teatrului de stat din municipiul Oradea
Pentru activitatea de promovare a artei inter

pretative românești și contribuția la educarea 
oamenilor muncii în spiritul unității frățești între 
poporul român și naționalitățile conlocuitoare, cu 
prilejul aniversării a 50 de ani de la înființare,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă ordinul „Meritul 
cultural" clasa I Teatrului de stat din municipiul 
Oradea.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

VESTI3

DIN ȚARĂ
10000 tone de ci*'  

ment peste plan. Răs’»,un- 
zînd chemării la întrecere lan
sate de colectivul Combinatului 
de lianți din Cimpulung către 
toate întreprinderile producă
toare de materiale de construc
ții din țară, oamenii muncii de 
la Combinatul de lianți și azbo- 

\ ciment din Tg. Jiu dobîndesc 
însemnate succese. Datorită fo
losirii din plin a utilajelor și or
ganizării superioare a muncii, 
ei au produs suplimentar in 
luna ianuarie aproape 10 000 de 
tone ciment, 255 000 de cărămizi 
ceramice și 10 500 de țigle. (Du
mitru Prună).

Crește cartierul Mi
dia din Năvodari. Noul 
cartier de locuințe Midia din 
orașul Năvodari s-a creat în a- 
nul trecut, dîndu-se în folosin
ță 530 de apartamente. De a- 
tunci, schelele constructorilor 
s-au întins mereu atît pe ori
zontală. cit și pe verticală. în 
acest semestru, în noul cartier 
urmează să se mute încă 300 de 
familii de oameni ai muncii care 
lucrează pe platforma petrochi
mică Midia-Năvodari. (George 
Mihăescu).

Expoziție de cărți. In 
cadrul ediției, a Il-a a Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei", sala mare a Palatului 
culturii din Tîrgu Mureș a găz
duit „Ziua editurii Kriterion". 
Cu același prilej s-a organizat 
o expoziție de cărțf cuprinzind 
unele din principalele lucrări 
apărute în această editură, care 
a tipărit in ultimii 10 ani peste 
1 565 titluri in limbile română, 
maghiară, germană, sîrbo-croată, 
rusă, ucraineană, idiș și slovacă. 
(Gheorghe Giurgiu).

Policlinică pentru co
pii. La Piatra Neamț a fost 
dată in folosință o policlinică 
pentru copii cu 14 cabinete de 
specialitate, între care unul de 
logopedie. Micilor pacienți din 
localitate și din celelalte orașe 
și comune ale județului li se 
acordă zilnic, de către persona
lul specializat in medicină in
fantilă, peste J00 de consultații 
și tratamente- de specialitate. 
(Constantin Blagovici).

Tehnologii noi. La u_ 
zina de preparate a minereuri
lor cuprifere de la Tarnița a 
fost asimilată recent tehnologia 
de dezincare a concentratelor 
cuproase prin care procentul de 
impurități este redus cu 30 la 
sută, ceea ce permite unităților 
metalurgice să diminueze pier
derile de cupru și costurile de 
prelucrare. Totodată, prin noua 
tehnologie, din aceeași cantitate 
de minereu se obțin anual în 
plus 400 tone de zinc. (Gh. Pa- 
rascan).

Construcții școlare.
Tineretul școlar din județul 
Alba vă beneficia în acest an de 
96 noi săli de clasă. Tot in 1979 
se vor finaliza construcțiile șco
lare de la Cugir, Izvoru Am- 
poiului și Berghin. De aseme
nea, va incepe construcția unor 
edificii școlare noi in orașele 
Blaj și Cîmpeni. (Ștefan Dinică).

Coroești — ufrul din noile cartiere ale orașului Vulcan
Foto : Gh. Olteana

Școala și stimularea 
aptitudinilor tineretului

Un fapt pe deplin constatat : cu 
cit dezbaterile asupra șoolii ca prin
cipal factor de educație și formare 
a omului nou al societății noastre 
se adîncesc. cu atît mai pregnant 
ne revin în atenție problemele 
decurgînd din procesul adaptării 
socio-profesionale a tinerilor absol
venți și. legat de aceasta, aspectele 
creativității. Lucru firesc dacă ne 
gindim doar la faptul că an de an 
școlile noastre de toate gradele dau 
economiei, științei, culturii, tuturor 
sectoarelor de activitate socială ge
nerații de absolvenți care. încă de 
la primul pas in activitatea prac
tică. se confruntă cu numeroase și 
complexe proble
me de adaptare la 
condițiile concre
te de muncă, de 
transpunere în 
actul muncii a 
cunoștințelor. a 
pasiunii, a dorin
ței de împlinire a aspirațiilor fie
cărui tinăr.

Vom încerca. în aceste însemnări, 
urmind firul logic al faptului ex
plicat de știință, să clarificăm ce se 
înțelege prin adaptare socio-profe- 
sională și prin creativitate, ca și 
interdependentele între aceste două 
categorii de procese cu largi rezo
nante si implicații în viata noastră 
socială.

Adaptarea este o noțiune prelua
tă din biologia generală, care de
semnează capacitatea organismului 
de a reacționa la condițiile si fac
torii de mediu, in măsura necesară, 
capabilă să le asigure existenta. 
S-a observat de multă vreme că cu 
cit răspunsurile organismului sînt 
mai adecvate si mai prompte, in 
aceeași măsură adaptarea este mai 
reușită. Se asigură, astfel, ceea ce 
specialiștii numesc un optim func
țional, adică eficienta proceselor 
energetice și metabolice, ale reac
ției organismului la factori nefavo
rabili și la elaborarea deciziilor.

Transferul în plan social a no
țiunii de adaptare, cu o motivare 
socio-profesională, implică o edu
care capabilă să ofere mijloacele 
prin care se poate răspunde la so
licitările mediului social si la exi

însemnări de acad.
Ștefan MILCU

gentele profesionale. Acea<stă for
mare complexă se doblndește prin 
învățare si practică in instituțiile 
de învățămînt și în producție. Pro
blema este cu atit mai actuală cu 
cit invățămîntul in tara noastră — 
criteriu fundamental stabilit prin 
Legea educației și învățămintului 
adoptată la finele anului trecut — 
nu mai poate fi conceput in afara 
unei indisolubile legături cu pro
ducția si cercetarea, cadru si emul 
și altul din cele două domenii, a 
multiple exigențe și solicitări de 
ordin adaptativ — profesional și 
creativ.

Este evident că ne putem Întreba 
in ce măsură cre
ativitatea intervi
ne in calitatea și 
succesul unei a- 
daptări socio-pro
fesionale, ținind 
seama de rolul 
gindirii și practi

cii inovatoare în viața socială. Exis
tența în țara noastră a unui institut 
consacrat creației tehnice, impor
tanța și aprecierea acordată inven
țiilor și inovațiilor, ne arată că cre
ativitatea intervine ca un factor po
zitiv în adaptarea socio-profesională. 
însă pentru aprofundarea acestei re
lații este necesar să ne reamintim că 
creativitatea reprezintă o însușire 
neuro-psihică general-umană. ca
racterizată prin capacitatea de a 
sesiza înfățișările inedite ale reali
tății. de a descoperi noi relații intre 
fenomene, de a inventa noi mij
loace adecvate pentru realizarea 
unei creații materiale sau spirituale. 
Am formulat în acest fel o defi
niție foarte generală a creativității 
în care se pot diferenția, dună con
ținut, variatele forme ale creației 
științifice, tehnice, literare, artis
tice. filozofice s.a.

Experiența socială, cercetările 
științifice evidențiază că Creativita
tea. ca însușire generală a creieru
lui uman, implică existenta unui 
potențial creator care se poate neîn
cetat actualiza dacă mediul social 
îi oferă condițiile favorabile. Ab
senta acestor condiții se poate da-

(Continuare in pag. a IV-a)
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^FAPTUL; 
;DIVERS;
| Din toată 
i inima
* Muncitorul Ion Tudor, din 
I comuna Podenii Noi, județul

Prahova, ne scrie : „Am un 
băiețel și două fetițe. (Să vă 
trăiască!). Băiețelul, Florin, a 

I venit pe lume, in 1973. cu o
boală de inimă pe cit de gravă, 
pe atit de rar intilnită. despre 

Icare mai mulți medici ne-au
spus că numai o minune l-ar 
mai putea salva. L-am dus pe 
Florin la Spitalul Fundeni din 

I București. După consultații șt
investigații minuțioase, s-a de
cis că singura șansă de salvare 

Iar fi o intervenție chirurgicală.
O intervenție extrem de dificilă, 
care a durat aproape 6 ore. 
Florin a fost salvat. Fie-mi in- 

Igăduit să mulțumesc din toată 
inima celor care ne-au adus din 
nou in casă liniștea si bucuria 

■ vieții".

Cu focul nu-i 
‘ de joacă!
IDoi meseriași — Vasile Rusu

Si A. Kalotko — de la coopera
tiva meșteșugărească „Arta ju- 

Icăriilor" din Cluj-Napoca. tre
buiau să rașcheteze vopseaua de 
pe pereții unei hale, după care 

Is-o zugrăvească. Rașchetatul 
pereților e o treabă mai migă
loasă, drept care, ce credeți că 
i-a trecut prin cap unuia dintre 

I cei doi meseriași? Să dea foc 
I vopselei de pe pereți, ca să 

meargă treaba mai repede. Zis 
Iși făcut. In citeva minute, vop

seaua a ars, ca si cum n-ar fi 
fost de cînd lumea. Dar, o dată 

Icu ea, s-a produs și o pagubă
la depozitul de cartoane, in 
valoare de 2 500 lei. Sumă cu 
care s-au „ars" la buzunare.

I Putea să fie insă si mai rău.
Nici la „Arta jucăriilor" cu 
focul nu-i de joacă.

I
I 
i
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I

FORȚA EDUCATIVA, MOBILIZATOARE
A PROPAGANDEI VIZUALE-MAI DINE VALORIFICATA!

• Ce spun simplu, clar și direct niște simple cartoane de ambalaj • Nu elementele spectacu
loase sau fastuoase, ci caracterul concret asigură atractivitatea și eficiența • Propaganda vi
zuală răspîndește experiența înaintată - dar cine trebuie să răspîndească însăși experiența 

acestei propagande ?

întotdeauna,
prompt la datorie

I Dacă ati fostJ

| înșelat
...Doriți un apartament ? Ați 

I nimerit la țanc. Eu sint inspec
tor la spațiul locativ din Slatina. 
E cam greu, dar se aranjează.

I Aveți 15 000 de lei ?
...O haină de blană ? Ați ni

merit la țanc. Lucrez la Direcția 
comercială a județului Olt. E 

Icam greu, dar se aranjează. Ciți 
bani aveți ?

...Vasăzică, vreți o slujbă 
Imai așa, mai frumoasă si bă

noasă ? Ați nimerit la țanc. Am 
o relație sus-pusă și dacă pune 

Io vorbă... E cam greu, dar se 
aranjează. Aveți 5 000?

După cum ne informează 
procurorul Eugen lacobescu din 

I Slatina, autorul acestor promi
siuni este Coman Toader, in 
virstă de 29 de ani, din comuna 

IFloresti — Prahova : „Am dat 
toate aceste detalît — ne scrie 
procurorul — pentru că printre 
cititorii ziarului s-ar putea să 

!fie si unii înșelați de acest 
escroc, in vederea stabilirii tu
turor matrapazlicurilor sale, cei 

I interesați se pot adresa procura
turii locale Slatina".

| Vagonul
. plimbăreț
• In ziua de 18 decembrie 1978, 

cu trenul de marfă nr. 44 653, in 
I stația C.F.R. Baia Mare a sosit 
! un vagon încărcat cu 60 tone 

cocs. A doua zi, la 19 decembrie, 
Ide la Baia Mare vagonul a fost 

expediat spre Galați. După o 
lună, la 22 ianuarie 1979 — să 

Ivezi si să nu crezi ! — vagonul 
a ajuns din nou Ia Baia Mare, 
tot plin cu cocs, de astă dată 
făcind parte din trenul de mar-

I fă nr. 43 651. Intrucit vagonul 
nu este insoțit de nici un docu
ment, nu se știe nici cine

Ieste furnizorul, nici beneficiarul 
cocsului.

Fără comentarii.

I
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I
I
I
I
I
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I cu... muzică I
I
I
I
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M, Mihai, un bărbat tinăr, 
zdravăn, își ispășea o condam
nare la locul de muncă. „Deună
zi — ne scrie muncitorul lăcătuș 
loan Rotărăscu — M. Mihai s-a 
dus la spitalul orășenesc din 
Bocșa :

— Mă simt cam rău — i-a 
spus el medicului Mihai Costea. 
Nu știu ce am, că...

— O să vedem noi imediat 
aveți — l-a liniștit doctorul.

După ce l-a consultat cu
tențte, medicul i-a spus că e 
Sănătos tun și i-a urat succes. 
Știți cum a găsit de cuviință M. 
Mihai Să-t mulțumească medi
cului ? I-a furat... casetofonul. 
Făptașul a fost prins intr-un 
timp record și s-a lăsat cu... 
muzică".

ce

fi-

I
I
I
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I
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Cine-1 
trezește ?»

La începutul fiecărei s&ptă- 
mini, la autobaza din Pucioasa, 
județul Dîmbovița, au loc ședin
țe instructive de... instruire 
profesională. De la o vreme, șo
ferul Cornel Șuțoiu nu mai 
participa la aceste ședințe. „Lu
nea dimineața — zice el — poți 
să tai lemne pe mine că nu pot 
să mă trezesc. Apoi, eu sint un 
șofer destul de școlit, ca să mai 
am nevoie de dădăceală...".

...De curlnd, la ieșirea din 
garaj, Șuțoiu a produs un acci
dent.. Era intr-o zi de luni și se 
afla sub influenta alcoolului. 
De tinde se vede că are intr-a
devăr nevoie de cineva care să-l 
trezească.

Ce părere au colegii lui ?

I
I
I
I
I
I
i
I I

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

I
I

Străbătînd secțiile binecunoscutei 
uzine clujene „Carbochim", nu întil- 
nim nicăieri vreun afișaj spectaculos. 
Dimpotrivă, materialul de propagan
dă vizuală este simplu, confecționat, 
cum ne spunea tov. Naghi Emilian, 
secretarul organizației de bază din 
secția abrazive pe suport — din „re
surse interne" : bucăți de carton care 
au fost folosite la ambalaj. Ceea ce 
atrage însă atenția este conținutul 
foarte concret, adresa precisă a aces
tui gen de propagandă. De pildă, in 
secția amintită, muncitorului care 
lucrează la mașina de tăiat foi 
abrazive, o inscripție afișată chiar 
lingă el îi spune că „un minut de 
lucru irosit reprezintă o pierdere de 
1 200 foi. însumînd o valoare de 2 600 
lei ; pe cel de la mașina de tăiat 
benzi, o inscripție asemănătoare îl 
face atent că „o absență nemotivată 
la această mașină înseamnă o pierde
re de 2 000 m2, însumind o valoare de 
71 000 lei".

Aflăm de Ia secretarul comitetului 
de partid al uzinei, tov. Ioan Mărgi- 
neanu, că aceste lozinci au fost ela
borate pe baza unui studiu anume 
făcut de un colectiv de cadre tehnice 
asupra indicilor de productivitate ai 
fiecărei mașini. Tinînd seama de 
acuitatea cu care se pune problema 
economisirii de materii prime și ma
teriale, în prezent se lucrează Ia re
înnoirea și îmbogățirea propagandei 
vizuale pe baza unui studiu asupra 
posibilităților de reducere a consu
murilor specifice in fiecare secție și 
la fiecare mașină.

Să adăugăm la toate acestea faptul 
că în secțiile uzinei sint înscrise pe 
mari panouri, vizibile pentru ori
cine, sarcinile de plan anuale, lunare 
și zilnice —defalcate pe fiecare ma
șină — rezultatele obținute, precum 
și cîștigurile realizate de fiecare, și 
vom avea imaginea unei propagande 
vizuale care exercită funcția unui in
strument viu, dinamic, operativ, de 
conștientizare a muncitorilor asupra 
a ceea Ce au de făcut, de mobilizare 
a lor la o activitate cit mai eficientă.

Asemenea experiențe pozitive și-au 
găsit., aprecierea cuvenită cu prilejul 
analizării recente a acestui gen de 
propagandă de către biroul Comite
tului județean Cluj al P.C.R. Mai re
ținem, din experiența acumulată în a- 
cest domeniu în județ, practica elabo
rării unor planuri unitare de conducere 
a propagandei vizuale de către orga
nizațiile de partid, ceea ce dă posibi
litatea direcționării ei spre obiectivele 
majore ale activității acestora. Potri

vit acestor planuri, acum, la început 
de an. în cele mai multe întreprin
deri propaganda vizuală a fost înnoi
tă. fiind subordonată realizării sarci
nilor de plan pe 1979 la toți indica
torii, înainte de toate la producția 
netă. La „Clujeana", de pildă, pa
nouri mari, grafice șl lozinci afișate 
în fiecare secție fac cunoscute tutu
ror muncitorilor sporurile de produc
ție prevăzute pentru 1979 comparativ 
cu 1978, angajamentele pentru noul 
an ale colectivului respectiv. Panouri 
speciale, prezente aproape în fiecare 
atelier, explică pe înțelesul tuturor ce 
înseamnă producția netă, care sint 
elementele sale componente, cum se 
calculează și în ce fel trebuie acțio
nat pentru a asigura obținerea de

te tocmai ceea ce ar fl putut să le 
impună atenției, și anume referirea 
la o situație specifică secției, la un 
fapt de viață semnificativ. Cită dis
tanță intre asemenea lozinci și cele 
de la „Carbochim", amintite la 
începutul acestor însemnări!

Același caracter general constituie 
nota specifică și a multor gazete 
de perete. Citim, de ’ pildă, in 
gazetele de perete de la „între
prinderea de cazane mici și ar
zătoare" articole despre „afirmarea 
politicii internaționale a tării noas
tre" sau despre „pacea și progresul 
omenirii — problemă fundamentală a 
contemporaneității". Sint teme care 
își găsesc cu mult mai bine locul in 
presa centrală. în schimb însă

CONCLUZIILE UNEI ANALIZE IN ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID DIN JUDEȚUL CLUJ

cît mai bune rezultate la acest indi
cator.

Eficiența propagandei vizuale în 
întreprinderile clujene a sporit- mult 
prin folosirea pe scară tot mai largă 
a unor forme vii, foarte sugestive 
cum sint vitrinele calității, gazetele 
satirice, panourile „așa da, așa nu" 
care prezintă față în față realizări re
marcabile, ce merită evidențiate și, 
prin contrast, aspecte de neglijență, 
de superficialitate in muncă.

Analiza la care ne refeream a pus 
însă în lumină și un șir de neajun
suri in propaganda vizuală care-i. di
minuează forța de influențare. Este 
Vorba înainte de toate de caracterul 
general, și de ce n-am spune, formal, 
pe care îl îmbracă în nu puține locuri 
această activitate. Citeva mostre ne 
oferă Fabrica de mașini de rectificat. 
„Tovarăși sculeri — glăsuiește o lo
zincă afișată în secția prelucrări me
canice — executind SDV-uri de cali
tate și la termenele stabilite, contri- 
buiți la realizarea ritmică a sarcini
lor de plan" ; tot aici citim : „Reali- 
zînd produse noi Ia cei mai inalți pa
rametri tehnico-economici, ridicăm 
prestigiul colectivului nostru și fa
cem produsele noastre competitive !“ 
Ce spun aceste lozinci muncitorilor ? 
Ele sint, e drept, corecte, dar banale; 
nimeni nu află din ele nimic nou. 
Puteau fi afișate in oricare altă uzi
nă sau puteau, mai degrabă, să nu 
fie afișate deloc, pentru că le lipseș

nu lntilnim ta aceste gazete nimic 
despre risipa care .mai dăinuie 
la locurile de muncă respective și 
care frapează pe oricare vizitator, 
despre alte probleme acute cu care 
se confruntă colectivele de aci. ca de 
pildă lipsa de asistență tehnică in 
schimbul III, slaba organizare a mun
cii. care au fost sesizate cu prilejul 
unor recente analize.

Apare de multe ori Izbitoare dis
crepanta între forma căutată, chiar 
fastuoasă, a propagandei vizuale și 
conținutul sărăcăcios, neatractiv. 
Rame elegante, lustruite. ' dar în- 
chizind în cadrele lor articole ge
nerale. pe care nu le citește ni
meni; grafice meșteșugit lucrate, 
care ar trebui să indice zilnic stadiul 
realizării principalilor indicatori de 
plan, dar care de multe luni n-au mai 
fost completate ; panouri ale frunta
șilor. frumos caligrafiate, dar din 
care aflăm, in cel mai bun caz, doar 
citeva nume și nimic despre reali
zările. despre experiența valoroasă 
care îndreptățește afișarea fotografii
lor unor muncitori la locul de onoare 
— iată tot ătitea ipostaze ale forma
lismului in propaganda vizuală. După 
cum se arăta pe bună dreptate in 
analiza biroului comitetului jude
țean, unele organizații pierd din ve
dere faptul că înfățișarea panourilor, 
lozincilor, graficelor, oricît ar fi ea 
de frumoasă, nu valorează nimic dacă 
nu se grefează pe un conținut sub

stanțial, inspirat din realitățile ți 
cerințele fiecărui loc de muncă și în 
măsură să trezească ecou în con
științe.

De altfel, formalismul care mai dăi
nuie în propaganda vizuală s-a re
flectat și în unele exponate prezen
tate in expoziția organizată la sediul 
comitetului județean de partid chiar 
cu prilejul amintitei analize. Erau 
între acestea panouri foarte com
plicate, ca, de pildă, un panou 
de la uzinele „Tehnofrig", înfă- 
tișînd direcțiile principale si re
zultatele obținute in acțiunea de re
ducere a consumului de metal, cu o 
mulțime de rubrici, casete, cifre care, 
neîndoielnic, au presupus multe cal- 
dule. ca să nu mai vorbim de efortul 
grafic. Asemenea tabele își au, poate, 
rosturile lor statistice, dar nu au 
nicidecum darul de a vorbi direct oa
menilor, a-i face să înțeleagă mai 
elar ce au de făcut, adică tocmai 
ceea ce este, credem, esențial în pro
paganda vizuală.

Concluzia analizei din cadrul bi
roului județean a fost limpede sinte
tizată in cuvîntul primului secretar, 
tov. Ștefan Mocuța : se impune o 
îmbunătățire radicală a conducerii 
propagandei vizuale de către orga
nizațiile de partid — de la nivelul 
comitetului județean șl pînă la orga
nizațiile de bază — incit peste tot 
aceasta să fie axată pe sarcinile de 
bază ale fiecărui colectiv, să inter
vină concret, operativ și combativ 
pentru realizarea acestor sarcini in 
condiții optime. Acestui scop ii slu
jesc măsurile ce au f06t adoptate, in
tre care întărirea colectivelor de pro
pagandă vizuală existente în fiecare 
organizație prin atragerea unor ca
dre cu o bună pregătire politică, ideo
logică, profesională, organizarea unor 
schimburi de experiență, analiza, cel 
puțin o dată pe an, de către comite
tele municipale, orășenești și comu
nale a modului în care organizațiile 
de partid, conducerile unităților eco
nomice și sociale acționează pentru 
îmbunătățirea conținutului și eficien
ței propagandei vizuale. în momentul 
de față, colective de activiști se află 
pe teren pentru a ajuta organiza
țiile de partid să revitalizeze pro
paganda vizuală, in vederea mobili
zării tuturor celor ce muncesc la 
realizarea planului și angajamentelor 
asumate de organizația județeană de 
partid in întrecerea socialistă pe a- 
cest an.

Ada GREGORIAN 
Alexandru MUREȘAN

lntr-una din serile 
trecute, cind crivățul 
spulbera vijelios zăpa
da, la dispeceratul 
pentru repararea de
ranjamentelor electri
ce era de serviciu Ion 
Ursu, un tinăr înalt, 
cu privirea hotărită, 
scump la vorbă. Era 
neliniștit. Băiatul lui, 
Liviu, de 5 ani. urma 
să fie operat. Și încă 
de urgență. Avea a- 
pendicită. Cit de greu 
trecea timpul! Aștep
ta un telefon. Deodată, 
vîntul spori in intensi
tate și lumina electrică 
se stinse. Prin stația de 
emisie — recepție se 
anunță : Avarie gravă. 
Vîntul a răsturnat un 
stejar peste linia de 
înaltă tensiune la ki
lometrul 12 pe șoseaua 
Botoșani-Suceava. Se 
solicita trimiterea ime
diată a unei mașini 
pentru intervenție cu 8 
oameni pregătiți.

Ion Ursu aprinse o 
luminare, tncercă să ia 
legătura telefonică cu 
spitalul. Firul era ocu
pat. Deodată telefonul 
începu să sune cu a- 
peluri succesive din

toate părțile. Alo ! De
ranjamentele ! Sintem 
fără lumină la spital. 
Nu putem opera! A- 
vem urgente. Alo ! 
Aici fabrica de piine. 
Sintem fără curent. 
Se strică întreaga șar
jă de piine. Alo ! Sin
tem Maternitatea. Au 
rămas copii imaturi 
fără căldură în incu
batoare. Reparați re
pede, se îmbolnăvesc. 
Alo! Aici sectorul zoo
tehnic Huțani. Sintem 
fără electricitate. Sint 
afectate animalele. 
Alo! Aici Teatrul Emi- 
nescu ! Sintem in plin 
spectacol. Nu ne li
sați in întuneric !

Ion Ursu răspundea 
calm tuturor, dar nu
mai calm nu era.

— Alo, Crețule! Tri
mite-mi imediat, dar 
imediat, un autoca
mion cu telescoape și 
toată aparatura pentru 
intervenție.

In citeva minute un 
autocamion mare, cu 
elevator, cu personalul 
de servire corespunză
tor sosi de la garaj. 
Cu toții și-au pus șu- 
bele, mănușile de pro

tecție peste cele obiș
nuite. căștile de mase 
plastice peste căciuli, 
cizmele de cauciuc și 
trusele de intervenție. 
Mașinile au pornit 
înotind greu prin dru
mul înzăpezit, cu par
brizele acoperite de ză
padă, prin gerul aspru 
și întunericul nopțit.

— Mai repede. Ispas! 
Așa știi tu să conduci 
mașina ?

Mașinile au ajuns la 
destinație. Oamenii 
și-au pus „ghearele" 
la picioare. La lumina 
farurilor s-au urcat pe 
stilpi. Au legat alți 
conductori în locul ce
lor rupți. Au reușit. In 
oraș s-au aprins, pre
tutindeni, becurile.

După o jumătate de 
oră telefonul a sunat 
din nou. Soția lui Ion 
Ursu vorbea de la spi
tal :

— Ioane ! Eu sint, 
Ileana. Băiatul a scă
pat. Bine că a venit 
curentul electric, că 
dacă ar mai fi întir- 
ziat operația...

Ștefan
I. APATEANU
Botoșani

Magazinul „Modern" din Pitești

Predealul in mantia albâ a zdpezil 
Foto : E. Dichiscunu

» Ne aflăm în camera de lucru a di
rectoarei casei de copii școlari nr. 1, 
sectorul 8 București, Uinca Csunder- 
lik. încercăm un dialog despre bucu
riile și grijile inerente unei asemenea 
„familii" cu 100 de copii. Dar telefonul 
șună des, iar ușa se deschide și mai 
des : reprezentantul unui teatru a 
adus biletele cerute la un spectacol ; 
cineva informează despre stadiul re
petițiilor orchestrei de mandoline ; 
un instalator vine să dea asigurări 
că reparațiile începute vor fi gata la 
timp ; fete mai mici si mai mari 
viră căpșorul prin crăpătura ușii, 
venind cu fel de fel de „treburi", de
sigur, importante.

Părăsim biroul pentru a vedea cum 
arată căminul celor o sută de fete 
din clasele I—VIII. Trecem prin 
dormitoarele curate. în care paturile 
sînt frumos așternute cu huse în
florate ; ne oprim mai mult în cela 
două săli de studiu : fiecare fetiță 
are. intr-un dulap, o casetă a ei in 
care-și păstrează cărțile și caietele ; 
pe perete — un fel de evidență, _ în 
puncte colorate, a notelor primite. 
Intrăm si la club ; instrumente mu
zicale. decorurile teatrului de pă
puși, albume de vacantă, un televi
zor. La atelierul de croitorie o întil- 
nim pe Ioana Nicolae, cea care le 
face fetelor rochițe pe măsură. Pe 
cele o sută de locatare ale casei de 
copii le găsim fa masă. O supă bună, 
șnițel cu sote de mazăre, ruladă.

Și aici, ca și în alte instituții de 
Ocrotire a copilului, prin griia statu
lui. există condiții materiale întru to
tul asemănătoare celor din * familie, 
pentru dezvoltarea fizică si psihică 
normală a copiilor care, datorită unor 
împrejurări nefericite din viata pă
rinților lor. sînt încredințați acestor 
instituții. Ei primesc aici o educație

Tot pe drum, pe
Cu 5 ani in urmă, pe 

platforma industrială 
din Calea Buziașului 
— municipiul Timișoa
ra — s-a construit o 
secție nouă a între
prinderii „Tehnome- 
tal", unde-și desfășoa
ră activitatea peste 
1 600 de oameni ai 
muncii, din care a- 
proape 400 sint fe
mei. în zonă, prin 
grija consiliului popu
lar municipal, ținindu- 
se seama de faptul că 
aici au fost înălțate și 
alte obiective indus
triale. pentru transpor
tul personalului mun
citor a fost construită 
o linie dublă de tram
vai și s-âu amenajat 
căi rutiere moderne 
concomitent cu înfiin
țarea unei linii de au
tobuz.

Numai că între
prinderea „Tehnome- 
tal" se află ampla
sată la circa un kilo
metru de aceste artere

de circulație. Oamenii, 
firește, sint nevoiti să 
parcurgă această dis
tanță pe jos. E drept, 
s-a amenajat si un 
drum, dar, nefiind pre
văzut cu rigole de 
scurgere, a devenit, din 
cauza apelor pluviale, 
aproape impracticabil, 
în adunările generale 
ale oamenilor muncii 
și in ședințele de sin
dicat s-a cerut de mai 
multe ori primăriei 
prelungirea liniei au
tobuzului 23 pînă în 
dreptul imitații, pen
tru a scuti oame
nii să străbată aceas
tă distanță pe jos*  
mai aleă pe timpul ier
nii sau in perioadele 
ploioase. Pină acum a- 
ceste solicitări au ră
mas fără răspuns. Lă
cătușul Ioan Leitner, 
secretar al unei orga
nizații de partid, mais
trul Uie Pena și alți 
oameni de aici aU su
gerat ca autobuzul cu

drum...
pricina să-și prelun
gească traseul măcar 
în perioadele de virf 
(la începutul și sfirși- 
tul schimburilor), res
pectiv între orele 6—8. 
14—16 și 22—23. Apoi 
se resimte și nevoia 
înființării unei alte li
nii de autobuz icare să 
facă, legătura intre 
Gara de Nord și plat
forma industrială, pe 
ruta: Gara de Nord — 
Bulevardul Republicii
— Bulevardul Pirvan
— Spitalul Nou — 
I.A.E.M. — „Tehnome- 
tal“ și, în fine, să se 
repare mai repede dru
mul amintit mai îna
inte. J

Supunem toate a- 
ceste propuneri aten
ției consiliului popular 
al municipiului. Spe
răm că de data aceas
ta se vor găsi soluțliile 
corespunzătoare. (Ce
zar Ioana).

Veneția și rigolele
Este știut, în marea 

lor majoritate, cetățe
nii Capitalei și-au ma
nifestat spiritul civic 
punînd umărul serios 
la lucrările de desză
pezire. S-ău curățat 
trotuarele și rigolele, 
unii au contribuit și la 
degajarea părții caro

sabile. Numai că, în 
unele cartiere, pe un 
șir de străzi, aceste e- 
forturi au dat rezulta
te neașteptate. Deoa
rece foarte multe guri 
de canalizare sînt... în
fundate. Ca rezultat, 
apa nu are unde să 
se scurgă, s-au format

bălți întinse — adevă
rate „lagune veneție- 
ne“. Subsolurile unor 
clădiri riscă să fie 
inundate, autovehicu
lele navighează cu 
greu printre insulițe, 
împroșcind jerbe de 
apă pe care pie
tonii nu par să le apre-

cieze ta mod deosebit, n-ar fi, poate, rațional 
întrucît cetățenii dis- ca serviciile de șșlu- 

pun doar de lopeți și britate ale Câpitâfel să 
nu atl în dotare pompe 
și autopompe pentru 
desfundat canalele,

treacă la o reVizie ge
nerală a stării guri
lor de canal ? (N,

Firma promite, 
raftul dezminte

Nu mică a fost bucu
ria cetățenilor din car
tierul Drumul Taberei 
— un cartier de mări
mea Brașovului—cind 
diriguitorii comerțului 
cu legume și fructe au 
hotărit înființarea și 
în această zonă a Ca
pitalei a unui maga
zin etalon „Fortuna". 
Și trebuie să spunem 
că multă vreme maga
zinul, atit prin apro

C.).

vizionare cît și prin 
servire, și-a onorat 
firma de unitate re
prezentativă

De la o gospodină 
din cartier, pe nume 
L. Andreescu. din blo
cul Z 6, primim o se
sizare potrivit căreia 
lucrurile nu mai stau 
așă „Unitatea — sus
ține gospodina — nu 
mai seamănă aproa
pe deloc cu un ma

gazin reprezentativ 
de tip Fortuna. Venii ți 
și vedeți. în afară de 
cartofi, ceapă. varză, 
șl, uneori, roșii, pro
duse pe care le găsești 
la orice unitate I.L.F., 
magazinul nu mai o- 
feră aproape nici un 
produs de profil".

Dăm curs invitației, 
mergem la fața locu
lui și ce constatăm ? 
Una promite firma 
„Fortuna", alta găsește 
cumpărătorul. Practic, 
magazinul este orga
nizat in patru raioane 
— fructe, legume, pă
sări și produse pre- 
ambalate care sint 
vindute prin sistemul 
autoservirii. Ce oferă 
fiecare ? Fructe exis
tă. dar nu întotdeauna. 
Păsări — la fel. Vitri

na frigorifică stă mai 
mult goală. Situația la 
paionul de legume co
respunde in întregime 
cu cele relatate de gos
podina amintită. Ra
ionul de „preambalate" 
este insă o adevărată... 
surpriză. Bineînțeles, 
nedorită. Ai:i se gă
sesc din abundență 
toate conservele exis
tente și la alimentara 
vecină cu magazinul, 
toate soiurile din vin 
și țuică, apă minerală, 
pepsi, ulei etc. Produ
sele preambalate le 
poți număra insă, cind 
există, pe degetele de 
la o mină.

Nu o dată a fost cri
ticată practica unor 
comercianți care, pen
tru a-și ușura munca, 
pentru a realiza mai

comod planul, schimbă 
profilul unor unități 
distincte intr-un fel 
de „magazin univer
sal". Unde duce aceas
tă practică, s-a văzut, 
în loc de magazin de 
legume și fructe eta
lon. „Fortuna" din 
Drumul Taberei a de
venit un fel de „fată 
a comerțului" bună la 
toate și la mai nimic. 
Iată de ce este necesar 
ca atit primăria secto
rului 7, cit și organele 
comerciale de resort 
Să ia măsuri pen.ru 
a-i reda magazinului 
atit destinația inițială, 
cît și — prlntr-o mai 
bună aprovizionare — 
faima de care s-a 
bucurat la început în 
rindul cumpărătorilor. 
(C. Priescu).

Cind „economul”... mai mult pierde
%

Deși in Capitală ca și 
in provincie, tot mai mul
te artere de circulație sint 
îmbrăcate in asfalt, există 
încă destule străzi cu pa
vaj de piatră — unele a- 
vind acest pavaj așezat 
direct pe pămint. fără pos
tament. Or. ploile si zăpe
zile. împreună cu circula
ția mijloacelor de trans
port „descalță" acest aco- 
perămint: se creează gropi 
adinei Sau ridlcături care 
afectează serios circulația 
pe respectivele artere.

Ca urmare, se fac 
cuvenitele reparații — 
sute de muncitori recon
struiesc caldarimul. (Ca

in fotografia alăturată).
Toate bune, numai că... 

această operație se repetă 
an de an și an de an. Și, 
probabil, se va repetă la 
nesfîrșit, ținind seama că 
ploi și zăpezi vor fi în 
fiecare toamnă și iarnă.

Desigur, este știut că as
faltarea sau betonarea u- 
nui drum sînt costisitoare 
— dar întrebarea este 
dacă nu-i cu mult mai 
costisitoare această meto
dă de a se face, an de an 
și iar an de an, astfel de 
„economii" ? Un calcul 
economic... cu o fundație 
bună ar fi edificator. (C. 
Nicolae).

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB bbbbbbbbbbbbbb
sănătoasă, sînt temeinic pregătiți 
pentru muncă și viată.

S-ar putea spune, cu îndreptățit 
temei, că acestor copii nu le lipsește 
nimic. Și, totuși, în ciuda eforturilor 
pe care le fac cel în grija cărora sint 
dati — oameni cu putere de dăruire, 
cu o mare dragoste pentru copii — 
ceva nu poate fi înlocuit de nimeni, 
niciodată : căldura familiei.

Unii dintre copiii încredințați aces
tor instituții nu au părinți și. in mod

un ajutor și o alocație lunară de 1 240 
lei. Deci nu mijloacele materiale 
le-au lipsit pentru a le oferi copiilor 
un cămin. Ceea ce a lipsit cu adevă
rat a fost tocmai ambianta sănătoasă, 
climatul de siguranță si calm de care 
un copil are nevoie pentru a crește 
sănătos la minte și la trup. „Din 
cele constatate — consemnează anche
ta socială efectuată la locuința fami
liei Tudor de autoritatea tutelară — 
mama copiilor nu-și îndeplinește in

se permită vizite la instituțiile de 
ocrotire unde se află copiii lor. Oa
meni de teapa acestora nu l'ac decit 
să dăuneze educației propriilor co
pii, să le provoace traume psihice, 
cu alte cuvinte să submineze efec
tul deciziei pe care autoritatea tu
telară a luat-o de a le asigura un 
mediu sănătos de viață, nu numai 
de luni pînă simbătă, ci toată săp- 
tămina, tot timpul. în acest sens 
s-ar cuveni o mai mare consecvență

Si relele tratamente la care sint 
supuși minorii din partea concubinu
lui mamei". (Acest concubin este ca
racterizat. de aceeași anchetă, ca 
„element lipsit de profil moral, cu 
antecedente penale, bețiv, scandala
giu, fapt pentru care a și fost evacuat 
din casa in care locuia"). Autoritatea 
tute.Iară se mulțumește să constate 
situația, de altminteri în termeni lip
siți de echivoc, luind copiii din me
diul nociv in care se găseau si inter-

anchetă sociali

firesc, societatea face tot ce-i stă 
in putintă să le suplinească lipsa. 
Mulți au insă părinți, ambii sau nu
mai unul. De ce nu-și țin copiii lingă 
ei ? Fiecare caz în parte ar merita o 
analiză. Există, din păcate. împreju
rări (cum ar fi acelea ale unei boli 
contagioase) care cer. pentru binele 
copilului, ca el să fie încredințat 
pentru o vreme unei instituții de o- 
crotire. Cercetind insă fișele acestor 
copii, constați cu surprindere că unii 
au fost aduși în casa de copii 
tocmai pentru a-i apăra de o 
influență nocivă, de absența celei 
mai elementare griji părintești. 
Familia Tudor, de pildă, ' locuiește 
intr-un apartament cu 3 cameră. Con
fort I sporit. Ambii părinți lucrează. 
Pentru cei cinci copii — care sînt 
acum la casa amintită — mama ar 
avea dreptul să primească de la stat

Părinți cu inimă de piatră
• O casă cu 100 de copii • Ceea ce nu poate fi înlocuit de 
nimeni, niciodată : căldura familiei ® Cînd autoritatea tutelară 
se mulțumește cu constatări, iar nu cu intervenții oportune • Grija 

societății pentru tînăra generație

datoririle elementare de mamă, ne- 
glijind total treburile gospodărești".

Unii dintre acești părinți, care se 
fac vinovati de neîndeplinirea celor 
mai elementare obligații fată de 
copii, fac, in schimb, mare paradă de 
drepturi : sîmbăta sau duminica apar 
la casa de copii, nu rareori in stare 
de ebrietate, puși pe hartă, proferind 
injurii, insulte. într-un cuvint, ceea 
ce face cu trudă căminul pare să se 
năruie cind vin în vizită... părinții.

Normal ar fi ca părinților din ca
tegoria înainte amintită să nu li

în aplicarea deciziilor luate pe baza 
Legii nr. 3 din 1970 cu privire la o- 
crotirea unei categorii de minori.

Tocmai pentru a demonstra oportu
nitatea unei asemenea consecvențe 
prezentăm un alt caz. în ancheta so
cială făcută la domiciliul Auricăi P„ 
mamă a cinci copii sub 10 ani. se 
consemnează : „Vizita efectuată la 
domiciliul minorilor și al mamei lor 
scoate in evidentă faptul că dezvol
tarea fizică și morală, precum și 
sănătatea celor cinci minori sint grav 
primejduite, la aceasta adăugindu-se

nindu-i in leagăne și Case de copii. 
Dar nu întreprinde acțiunea judecă
torească de decădere din dreptul de 
părinte a Auricăi P. Or. în această 
privință, Codul familiei, articolul 109, 
este clar : „Dacă sănătatea sau dez
voltarea fizică a copilului este pri
mejduită prin felul de exercitare a 
drepturilor părintești, prin purtare 
abuzivă sau prin neglijentă gravă in 
îndeplinirea îndatoririlor de părinte... 
instanța judecătorească, la cererea 
autorității tutelare, va pronunța de
căderea părintelui din drepturile 
părintești".

Fără îndoială, decăderea din drep
turile părintești cere multă chibzuin
ță, cintărirea fiecărui argument pro 
și contra cu balanța farmaceutică. A 
cere justiției să ia această măsură, 
fie și temporar, este un fapt 
deosebit de grav. Dar problema pusă 
în discuție cere să se pună mai pre

sus de orice interesul copilului de 
azi, al omului ce va deveni miine. 
Cind există părinți care au făcut 
dovada, nu printr-o simplă intim- 
plare, ci prin întreaga lor comportare 
nedemnă, că periclitează evoluția fi
rească, pozitivă a copiilor, a acționa 
pentru ocrotirea eficientă a minori
lor, cu toate mijloacele puse la dis
poziție de lege, este necesar și mo
ral. Căci ceea ce trebuie să primeze 
este interesul copilului.

— Cazurile cind se cere decăderea 
din dreptul de părinte sînt foarte 
rare, mai cu seamă de cînd, prin apa
riția Legii 3, s-a ivit posibilitatea 
scoaterii copilului din mediul fami
lial neprielnic și încredințarea lui 
unei instituții de ocrotire, remarcă 
tovarășul Virgil TeOdoresCu. șeful 
autorității tutelare din sectorul 2. 
Dar în societatea noastră există po
sibilități ca orice familie să-$i creas
că și să-și educe copiii în condiții 
bune. Iar răspunderea față de viito
rul lor nu mai este O simplă chestiu
ne privată ; ea privește întreaga so
cietate. Iată de ce consider că, in 
această privință, legea ar trebui să 
fie mai aspră. Decăderea din dreptul 
de părinte să se pronunțe nu numai 
in cazurile extreme, deosebit de gra
ve.'ci și atunci cind se dovedește că 
părinții nesocotesc obligațiile esen
țiale. elementare, pe care le au față 
de copiii lor.

O asemenea prevedere s-ar înscrie 
în contextul grijii nețărmurite cu 
care sînt înconjurați copiii în tara 
noastră, al dorinței tuturor ca ei 
să fie primii care să se bucure de 
fructele strădaniei pe care întreaga 
Societate o depune pentru o viață 
mai bună, ferită de orice nor ce le-ar 
putea umbri existenta.

Rodica ȘERBAN

I
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Pentru participanții la adunarea ge
nerală a oamenilor muncii de la în
treprinderea metalurgică din Bacău 
era limpede că ea a fost bine și din 
timp pregătită. Caracterul de lucru, 
exigența și profunzimea dezbaterilor 
au ieșit cu atît mai mult în eviden
ță cu cit este vorba de un colectiv 
harnic, a cărui activitate s-a materia
lizat anul trecut în rezultate meritorii, 
între altele, s-au introdus în fabri
cație mai mult de 60 de produse noi. 
s-au economisit peste 1200 
metal.

în mod firesc, asemenea 
s-au bucurat de aprecierea 
din partea adunării generale 
nilor muncii. Dar analiza profundă 
făcută, cu responsabilitatea conști
inței de proprietar și producător, de 
darea de seamă și de către partici
panții la dezbateri a lăsat să se în
trezărească de la bun început ideea 
că potențialul creator al colectivului 
nu a fost pe deplin valorificat, că 
rezultatele de pînă acum pot fi am
plificate în acest an hotăritor al cin
cinalului. Concludente sint în acest 
sens critica deschisă, fără ocolișuri, 
adusă unor stări de lucruri neco
respunzătoare, numărul mare de 
propuneri făcute de participanții la 
dezbateri, propuneri vizind ridicarea 
la un nivel calitativ superior a acti
vității economico-financiare a între
prinderii.

Luînd cuvîntul în numele munci
torilor de la atelierul de montaj, 
maistrul principal Constantin Gora 
a arătat limpede : „Se spunea în da- 

1 rea de seamă că indicele de utilizare

Aspect din secția preparați© a întreprinderii „Țesătură din lași

și responsabilității muncitorești

tone de

rezultate 
cuvenită 
a oame-

a mașinilor și instalațiilor a crescut 
față de pian cu aproape unu la sută. 
Este adevărat. Tot atît de adevărat 
este însă că acest rezultat nu oglin
dește nici pe departe posibilitățile de 
care dispunem. Faptul că așa-zisele 
întreruperi accidentale înregistrate 
anul trecut la mașinile-unelte de la 
prelucrări mecanice și la instalațiile 
din turnătorie s-au ridicat la aproape 
18 000 ore explică clar de ce planul 
la armături industsiale din fontă ?' 
la piese turnate a fost realizat doar

unor strunguri in flux continuu s-ar 
putea obține un spor de producție de 
8 milioane lei pe an. El a făcut pro
puneri concrete în legătură cu scur
tarea timpului de revizii și reparații 
a unor mașini-unelte cu cel puțin 
3—4 zile. Preluînd această idee, nu
meroși participanți la dezbateri au 
insistat asupra necesității ca spe
cialiștii întreprinderii, în colaborare 
cu personalul muncitor direct pro
ductiv, să inițieze acțiuni concrete 
pentru mai buna organizare a pro-

La întreprinderea metalurgică din Bacău

în proporție de 87 și, respectiv, 92 la 
sută. Aceasta, cred eu, a avut loc din 
cauza slabei preocupări a unora din
tre noi pentru întreținerea și exploa
tarea corectă a mașinilor și instala
țiilor. asimilarea la vreme a pieselor 
de schimb 
termen și 
Să punem 
reparăm la 
nevoie, să 
venită".

Referindu-se la problema creșterii 
producției la 1 000 lei fonduri fixe — 
maistrul Petre Romedea a arătat că 
în atelierele prelucrări mecanice, 
montaj și turnătorie există posibili
tăți de creștere a producției și pro
ductivității muncii. Numai la atelie
rul de prelucrări mecanice — subli
nia vorbitorul — prin reamplasarea

necesare, executarea la 
de calitate a reparațiilor, 
deci cu toții mina să le 
vreme, ori de cite ori este 
le folosim cu grija cu-

ducției. Astfel, în cuvîntul său, con
trolorul de calitate Vasile Țașcă, se
cretarul unei organizații de bază din 
turnătorie, sublinia : „Lucrăm încă in 
salturi, adesea jumătate din produc
ția planificată a unei luni se reali
zează in ultima decadă. Din această 
cauză, anul trecut am pierdut o pro
ducție de peste 8 milioane lei, s-au 
depășit cheltuielile de producție. Si
tuația nu s-a îmbunătățit nici în 
acest an. Datorită lipsei unor ma
teriale, îndeosebi a fontei vechi, două 
linii de formare și turnare mai mult 
stau decît lucrează. Specialiștii noș
tri trebuie să găsească noi rețete 
pentru obținerea fontei, în funcție 
de posibilitățile pe care le avem la 
ora actuală".

Propuneri concrete pentru realiza
rea unei producții suplimentare cit

♦

Meșterul de viori

...Mă pasionează vi
oara, viola, violoncelul 
și chitara clasică. 
Știu să le fac, știu să le 
acordez. Dacă de mic 
se ținea cineva 
mine, aș 
și cînt.

...M-a 
profesor 
care cumpărase o ghi
tară japoneză. L-a 
costat 18 000 de forinți. 
„Eu prefer, acum cind 
o cunosc, să cint cu 
cea făcută de dv. In
strumentele japoneze 
sint foarte bune. Ale 
dv. sint excepționale."

...Am primit, pentru 
rezultatele mele, cîteva 
decorații. Tot timpul 
mi-am zis că nu le me
rit. Că trebuie să do
vedesc că le merit. De 
asta n-am liniște nici 
azi. Am împlinit, în 
noiembrie trecut, 66 de 
ani. Sint pensionar. Pe 
mine tot în fabrică mă 
găsiți, de la 7 dimi
neața la 7 seara. Apoi, 
ce să fac eu singur, 
fără instrumente 7

...La viori orice lu
cru e important. Pînă 
și cit de mult s-a 
uscat aerul din came
ra unde lucrezi. Vara 
avem nevoie de umi
ditate mai mare in a- 
telier. Așa trebuie. Se 
mai grăbește cite 
nul să deschidă 
reastra. Eu îi zic : de 
ce nu te-ai făcut gră
dinar 7 Acolo ai fi a- 
vut și soare, și aer, și 
apă cîtă vrei...

...Muzicienii au o 
vorbă a lor : „Vioara, 
dacă o lași din mină 
o zi, ea te lasă o săp- 
tămină". Enescu ținea 

o 
în 

o 
Și

fi învățat
de 
să

unvizitat
din Debrețin

u- 
fe-

tot timpul cu el 
limbă de vioară.

, tren, unde se afla, 
scotea din buzunar 
își antrena degetele. 
Și pe mine concediul 
mă scoate din mină. 
De-aia le-am evitat cit 
am putut.

...Profesorul 
un copil bun 
îl iubește ca . 
Iul lui. Așa sint eu cu 
lemnul de viori. Țin 
la el pentru că știu ce 
poate să iasă din el.

...Lutierii vechi își 
căutau singuri mate
rialul. Nu e treaba 
mea, dar urmăresc și 
eu asta cit pot și pe 
unde pot. Cind se dă- 
rîmă vreo clădire ve
che, încerc rezonanța

care are 
în clasă, 
pe copi-

grinzilor rămase. Ui
tați, intr-un ziar, a a- 
părut această notiță : 
„Cantonul Putna-Se- 
cerls, din cadrul Ocolu
lui silvic Moldovița, 
deține arbori seculari, 
cei mai frumoși arbori 
de rezonantă din pă
durile Bucovinei'1. 
Cind voi merge prin 
părțile alea, o să caut 
să mă conving.

...Mulțumirile mele 7 
Au inceput odată cu 
prima ghitară lucrată 
de ~
nă 
te 
de 
seama 7 28 de viori, 8 
viole, 6 violoncele. 4 
contrabași. Toate făcu
te de noi. Un medic 
primar din București 
și-a cumpărat o viQa- 
ră pentru fetiță. A ru
gat un instrumentist 
străin să i-o încerce. 
I-a răspuns neîncre
zător : „Asta nu e fă
cută in România !“.

...Nu, încă n-am o 
vioară a mea. Acum 
lucrez la una. Cred că 
nici asta n-am s-o 
păstrez pentru mine. 
Mă gîndesc s-o dau 
unui colecționar de in
strumente muzicale.

...Mi-a scris de cu- 
rind o fată : „Vă mul
țumesc si vă doresc să 
fiți sănătos și fericit, 
așa cum sint eu de fe
ricită cind mă scol di
mineața si Pun mina 
pe vioara făcută de dv. 
si cint“. Așa ceva 
face să scoți 
mai bune decît 
lucraseși pînă

Erou! Muncii 
liste Roman Boianciuc, 
laureat 
de Stat, 
vocea 
vârstnic, 
mai degrabă 
întrebările mele se do
vedesc niște semne de 
punctuație forțate in- 
tr-o frază fluentă, în
cărcată de miez, mus
tind de înțelepciune. 
Creionul s-a oprit, fără 
să vrea, nu o dată pe 
suprafața hârtiei, obli- 
gindu-mă să reconsti
tui apoi fragmente în
tregi 
tată 
viori

mine. Opera Româ- 
cîntă cu instrumen- 
făcute de mine și 
băieții mei. Vă dati

te 
lucruri 

orice 
atunci. 
Socia-

al Premiului 
se exprimă cu 
lui de om 
vorbele-i sint 

șoptite,

din discuția pur- 
cu meșterul de 
din Reghin.

N. UDROIU
Foto : S. Cristian

Un nou complex mecanizat
în cadrul întreprinderii miniere de la Paroșenî 

a fost pus în funcțiune un nou abataj, dotat cu 
complex mecanizat de susținere. Noul complex 
mecanizat de la Paroșeni, împreună cu cel pus de 
curînd în funcțiune în cadrul întreprinderii miniere 
de la Uricani, fac parte din programul de mecani
zare a lucrărilor în minele din Valea Jiului, stabilit 
pentru acest an, program care prevede creșterea, 
față de 1978, cu 42,9 la sută a numărului complexe
lor de susținere aflate în funcțiune, cu 71,4 la sută 
a combinelor de abataj și cu mai bine de 130 la 
sută a combinelor de înaintare.

Din resurse secundare
în principalele secții ale Combinatului de prelu

crare a lemnului de la Blaj au fost create ateliere 
de prelucrare a resurselor secundare. Ca urmare, 
în cursul acestui an. din resturile de material 
lemnos rezultate în procesul fabricării placajului 
s-au realizat piese de mobilier pentru copii și alte 
produse ’în valoare de peste 350 000 lei. De aseme
nea, in cadrul secției de placaj se amenajează un 
tunel șl se montează un tocător în vederea strînge- 
rii și utilizării resturilor de material lemnos neva- 
lorifinabile în producție, pentru a fi folosite drept 
combustibil la cazanul de aburi cu ardere mixtă.

O tehnologie originală
O idee originală a unui grup de cercetători din 

Cluj-Napoca și-a găsit, recent, aplicabilitatea in ca
drul întreprinderii (,Carbochim“. Noua tehnologie 
constă în înlocuirea miezului de plumb al corpuri
lor abrazive cu material plastic. Avantajele noului 
procedeu sint evidente : bucșa din plastic elimină 
strangulările alezajului, frecvente în cazul utilizării 
bucșelor de plumb, iar tehnologia de fabricați» 
asigură, luînd în considerare sortimentele de abra
zive la care se aplică, o economie anuală de 14 tone 
plumb, precum și un consum de combustibil gazos 
cu peste 10 000 metri cubi mai redus. Noua tehno
logie poate fi extinsă și la producția altor sortimen
te de corpuri abrazive.

Economii de materii prime 
și materiale

în cadrul preocupărilor de reducere oontinuă a 
consumurilor de materii prime și materiale, un co
lectiv de specialiști de la Institutul de cercetări șl 
proiectări pentru industria electrotehnică și de la 
întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală a 
conceput două noi tipuri de baterii în trepte, cu largi 
utilizări în industrie. Noile baterii au performanțe 
îmbunătățite (o putere electrică sporită) și se reali
zează cu consumuri reduse. Economia realizată la 
1 000 de baterii se ridică la mai mult de 170 kg 
materiale neferoase, 140 000 componente electronice 
și importante cantități de material plastic izolant.

DIN DOROHOI

mai,mari, pentru reducerea cheltuie
lilor' de fabricație, a făcut și ingine
rul Gheorghe Rădăvoi, de Ia atelierul 
de reparații. El a subliniat necesita
tea completării seturilor de rame de 
la liniile de formare și turnare ma
nuală, a solicitat montarea și pune
rea în funcțiune a unui nou cuptor 
de uscare, precum și a unui transpor
tor de nisip în secția turnătorie — 
soluții prin care se poate asigura 
creșterea productivității muncii cu 
cel puțin 20 la sută. La rîndul său, 
maistrul Dumitru Gălăvan, de la tur
nătorie, a propus să se ia măsuri 
urgente pentru modificarea unor teh
nologii de execuție a vanelor tip 
fluture, reducerea pierderilor de căl
dură pe rețelele de transport, evita
rea mersului în gol al utilajelor. Fă- 
cind calcule concrete, el a arătat că 
prin, aplicarea unor măsuri tehnico- 
organizatorice judicioase, in acest an 
cheltuielile materiale 
pot fi reduse cu peste

Problemele creșterii 
productivității muncii, 
țirii calității produselor și realizării 
lor cu cheltuieli cit mai reduse au 
fost analizate și prin prisma necesi
tății întăririi disciplinei tehnologice 
și de producție, ordinii și responsabi
lității in muncă. în acest sens, munci
torul Dumitru Gozcc, de la atelierul 
de montaj, ing. Gheorghe Huțu, șeful 
secției turnătorie, Ion Anghel, pre
ședintele comitetului sindicatului, si 
alții, referindu-se la activitatea or
ganizațiilor de partid, de sindicat și 
de tineret, au subliniat necesitatea 
îmbunătățirii muncii de educare a 
oamenilor în spiritul înaltei discipli
ne și exigențe în muncă, al răspun
derii pentru gospodărirea cu maximă 
eficiență a resurselor materiale ale 
întreprinderii.

Subliniind aceeași idee, a creșterii 
exigenței în muncă, mai mulți vorbi
tori, între care economiștii Dumitru 
David și Cristea Găină, au adresat 
critici severe forurilor superioare de 
resort, îndeosebi Centralei industriale 
de utilaj tehnologic, chimic și rafină
rii, care nu a asigurat nici pină acum 
întreprinderii băcăuane repartiții pen
tru unele materii prime și materiale, 
nu a aprobat încă normele de con
sum de metal pe tona de pro
dus finit și nu a făcut cunoscuți încă 
beneficiarii cărora trebuie să li se li
vreze o seamă de produse. Din pă
cate, reprezentantul centralei la a- 
ceastă adunare, ing. Vasile Velcescu, 
șef de serviciu, nu a putut da răs
punsuri competente la criticile for
mulate în adunarea generală. O va 
face, sperăm, conducerea centralei.

Din dezbaterile fructuoase, din pro
punerile concretizate în măsuri prac
tice s-a desprins hotărirea acestui 
harnic colectiv de a îndeplini șarci- 
nile ce le revin în Acest' an la im ni
vel calitativ '’’superior, în condiții de 
eficiență sporită.

. de producție 
2 milioane lei. 
producției și 
ale îmbunătă-

DIN HOTARÎREA ADUNĂRII GE
NERALE :
• Planul la producția Industrială 

va fi depășit cu 10 milioane lei, li- 
vrindu-se suplimentar aproape 1000 
tone de utilaj tehnologic pentru in
dustria metalurgică și mașini pentru 
industria alimentară, 50 tone armături 
industriale din fontă și 20 de seturi 
complete de instalații automate pen
tru stingerea incendiilor.

• întregul spor de producție obți
nut peste plan va fi realizat pe seama 
creșterii productivității muncii.

• Se vof economisi 50 
metal. 900 MWh 
82 000 mc gaz 
păcură.

• Indicele de 
lor-unelte va fi
de 86,4 la sută cit a fost anul trecut

energie 
metan și

de tone 
electrică, 
390 tone

utilizare 
de 88 la

a mașinî- 
sută, fată

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii'

Una pe hîrtie, alta pe cimpie
La Direcția de fond funciar din 

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare se afirmă că în județul 
Dîmbovița există o preocupare sus
ținută pentru creșterea șuprafeței 
arabile și ameliorarea unor categorii 
de terenuri slab productive. într-a- 
devăr, in primii trei ani ai actualului 
cincinal, după datele Oficiului jude
țean de cadastru și organizarea teri
toriului (O.C.O.T.), suprafața arabilă 
a crescut cu 1 630 ha. fată de 1200 
ha cit era prevăzut. Ne sint oferite 
și unele amănunte privind modul 
cum s-a acționat pentru extinderea 
suprafeței arabile. Tovarășul Ion 
Davițoiu, directorul O.C.O.T., ne-a 
spus că au fost Inventariate toate ca
tegoriile de teren neproductiv care, 
prin executarea unor lucrări speci
fice, pot fi trecute apoi la arabil. Din 
cele 3 573 hectare identificate, o su
prafață de 2 500 hectare urmează să 
fie transformate în arabil în actualul 
cincinal, iar 1 000 ha sînt destinate re
cuperării terenurilor arabile scoase 
definitiv din producția agricolă ca 
urmare a amplasării obiectivelor de 
investiții. „Sînt create condiții nu 
numai să realizăm, dar să și depășim 
sarcinile ce ne revin pentru creșterea 
suprafeței arabile în acest cincinal"

— ne-a spus in Încheiere directorul 
O.C.O.T.

Firesc este ca terenurile cîștigate' 
pentru agricultură să se regăsească 
in creșterea corespunzătoare a su
prafeței arabile a unităților agricole

Artificii de calcul ale Ofi
ciului de cadastru și orga
nizarea teritoriului din ju
dețul Dîmbovița care duc la 
eludarea Legii fondului fun

ciar

pentru care acestea primesc plan de 
producție. Numai că analizele efec
tuate dovedesc că în această privință 
există serioase neajunsuri, 
cis, suprafețele arabile se 
intr-un sac fără fund. Să 
datele din tabelul alăturat

Mai pre- 
pierd ca 
analizăm 

ce înfăți
șează evoluția suprafeței arabile a 
județului Dîmbovița în primii trei ani 
ai acestui cincinal :

Organe ce dețin evidența fondului 
funciar

Evoluția suprafeței arabile 
tare) in anii ;

(bec-

1976 1977 1978
Oficiul de cadastru și organizarea 

teritoriului 157 530 157 900 158 300
Direcția de fond funciar din Ministe

rul Agriculturii 156 900 157 900 157 900
Direcția de planificare din Ministe

rul Agriculturii 155 800 156 200 156 600
Direcția județeană de statistică 156 306 156 664 156 614

Din datele înscrise în tabel se des
prinde că cele patru organe care țin 
evidența fondului funciar au cifre 
total diferite pentru una și aceeași 
suprafață arabilă. Cea mai mare di
ferență — 1 700 ha — se înregistrea
ză între suprafața ce figurează în 
scriptele Oficiului județean de cadas
tru și organizarea teritoriului și a- 
ceea din 'evidența Direcției de plani
ficare din Ministerul Agriculturii. Ca 
urmare, și planul de producție la 
culturile de cîmp al unităților agri
cole din județul Dîmbovița a fost, în 
acești trei ani, mai mic cu 1 700 
Analizîndu-se datele din tabelul 
mai sus rezultă, totodată, că 
acești trei ani suprafața arabilă 
județului nu a crescut cu 1630 
așa cum se susține la O.C.O.T. Dîm
bovița. Dimpotrivă, creșterea supra
feței arabile variază între 308 ha, 
după datele Direcției județene de sta
tistică. și cel mult — 1 000 ha. după 
datele Direcției de fopd funciar din 
Ministerul Agriculturii.

Acestea fiind faptele, se pune în
trebarea : cum este posibil ca Oficiul 
județean de cadastru și organizarea 
teritoriului, singurul organ ce are 
sarcină să țină evidența fondului 
funciar, să ofere organelor superioa
re de sinteză date diferite despre una 
și aceeași suprafață arabilă 7 Din 
discuțiile purtate la organele de spe
cialitate s-au conturat două conclu
zii : fie că s-au raportat cifre mai 
mari decît reprezintă creșterea reală 
a suprafeței arabile, fie că pe plan 
județean s-a creat o „rezervă" de te
ren arabil ce nu este cuprinsă în 
evidenta fondului funciar. Nu este în 
competenta noastră să stabilim ade
vărul. Un lucru este însă cert. Și in
tr-un caz și in altul este vorba de

ha. 
de 
în 
a

ha,

o gravă indisciplină în ce privește 
tinerea evidenței fondului funciar, cu 
toate consecințele ce decurg de aici. 
De aceea, ne-am continuat investiga
țiile consemnînd cîteva păreri despre 
această stare de lucruri.

Tovarășul Constantin Albu. direc
torul Direcției județene de statistică: 
„Suprafața arabilă pe care o rapor
tăm anual o primim de la O.C.O.T. 
Deci cifrele noastre și ale lor ar tre
bui să fie identice". Tovarășul .Nicu 
Anghel. director adjunct cu planul 
la Direcția agricolă județeană : „Pla
nurile de producție ale unităților a- 
gricole se întocmesc pe baza supra
feței arabile stabilite de O.C.O.T. în 
rest, nu cunosc nimic altceva". Tre
buie să înțelegem din acest răspuns 
că direcția agricolă se spală pe mîini, 
ca și cum nu ar cunoaște neregulile 
din evidenta fondului funciar. Aceas
ta nu o scutește însă de răspunde
re, întrucît direcția agricolă coordo-

nează activitatea Oficiului județean 
de cadastru și organizarea teritoriu
lui. Ion Davițoiu. directorul O.C.O.T.; 
„Este imposibil ca suprafața arabilă 
pe care o avem noi să difere de aceea 
consemnată ia minister. Cred că este 
vorba de o confuzie".

Prezentăm o situație sumară din 
care rezultă fără echivoc că nu este 
vorba de nici o confuzie. După da
tele O.C.O.T., în ultimii trei ani, coo
perativele agricole Raciu. Bucșani, 
Mărcești, Pierșinari. Brătești, Co- 
jasca, Văcărești și Tirgoviște au spo
rit suprafața arabilă cu 306 ha. Nu
mai că. din această suprafață, 116 ha 
nu se regăsesc în planurile de pro
ducție ale unităților respective. Re
feritor la această situație, directorul 
O.C.O.T. recunoștea in cele din urmă: 
„Sintem nevoiți să avem o anumită 
rezervă de pămînt". Nu putem pre
ciza însă cit de mare este această 
„rezervă" 1 
rectorului O.C.O.T., 
problemă internă, a oficiului, ce nu 
privește pe oricine. Și cum nedecla- 
rarea întregii suprafețe arabile este 
fabtă ilegală, o încălcare a Legii fon
dului funciar, chestiunea este ținută 
în secret și față de Ministerul Agri
culturii.

Ceea ce ne-a surprins însă în 
mod deosebit este ■ faptul că pen
tru a justifica această încălcare a 
Legii fondului funciar, la O.C.O.T. se 
invocă unele prevederi ale acestei 
legi. Este vorba de articolul 17 în 
care se prevede ca beneficiarii de in
vestiții să recupereze anticipat sau 
Ia termenele stabilite terenurile ce 
urmează a fi scoase definitiv din pro
ducția agricolă. Cum însă de cele 
mai multe ori această prevedere nu 
se respectă^ iar terenurile scoase din 
circuitul productiv nu sînt scăzute 
din planul de producție al unităților 
agricole. O.C.O.T., în loc să asigure 
respectarea legii, a recurs la un ar
tificiu. constituind o așa-zisă rezervă 
de pămînt.

Ce anume se cuvine subliniat în 
concluzie 7 Cifrele reprezentînd creș
terea suprafeței arabile pot avea 
o valoare practică numai dacă șl ci
frele de plan ale unităților agricole 
privind suprafețele planificate și 
producțiile ce trebuie obținute cresc 
în mod corespunzător. De aici se des
prinde necesitatea ca oficiile de ca
dastru și organizarea teritoriului să 
țină o evidentă strictă. în conformi
tate cu realitatea, a fondului funciar. 
Tendința de a se frrea „rezerve" ne
declarate de teren trebuie combătută 
energic. Cu atît mai mult supiinem 
atenției forurilor în drept aceste pro
bleme. cu cît la Ministerul Agricul
turii există părerea că, fată de alte 
județe. în Dîmbovița ar fi o situație 
din cele mai bune.

Aurel PAPADIUC 
Gheorghe MANEA

întrucit după părerea di- 
este vorba de o

CONTRASTE
Este o noutate pusă 

la punct prin „perse
verența" întreprinderii 
„Argeșeana" din Pi
tești. In calitate de 
furnizor, unitatea sus- 
amintită a inceput să 
livreze, de la o vre
me. întreprinderii de 
confecții „Flacăra" din 
Cluj-Napoca stofe cu 
tot felul de defecte. 
„Ochii" exigenți ai 
controlului de ca
litate din unitatea be
neficiară nu admit însă

Stofe... călătoare
nici un fel de concesii. 
Drept urmare, nici mai 
mult nici mai puțin de 
30 000 mp din 
primită 
cheta tă 
coletele 
pediate 
tești.
n-a rămas cu 
în sîn. A luat 
suit-o din nou 
fără să uite să 
colete : „retur 

i Napoca".

stofa 
a fost împa- 

frumos. iar 
cu pricina ex- 
înapoi la Pi- 

Nici furnizorul 
mîinile 

stofa, a 
in tren, 
scrie pe 
la Cluj- 

Fără nici o

explicație. De fapt, a 
dat una. Greu de în
țeles, după cum sună : 
„Asta avem, asta vă 
dăm". Și uite-așa, cei 
30 000 mp de stofă că
lătoresc intre cele două 
localități. Cale de sute 
de kilometri. Poate se 
încumetă cineva să 
treacă pe linia moartă 
vagonul cu pricina. Și, 
bineînțeles, și aseme
nea practici. (A. Mu- 
reșan).

„Azi cîntăm, nu țineți adunarea!”

UN APEL ADRESAT COLECTIVELOR

UNOR UNITĂȚI FURNIZOARE

„Analizați posibilitățile de a ne livra
utilajele înainte de termen11

Poate să pară greu 
de crezut, dar întim- 
plarea care urmează 
este strict autentică. 
Mai întii, locul .acțiu
nii : Centrul de cerce
tare științifică și ingi
nerie tehnologică pen
tru telecomunicații, u- 
nitate care-și are se
diul în aceeași clădire 
cu întreprinderea „E- 
lectromagnetica" din 
București. Potrivit 
programării făcute 
anunțată din timp 
comitetul municipal 
partid, la comitetul
partid al sectorului 6, 
la centrala de resort, 
luni. 29 ianuarie a.c., 
la ora 15, în sala de 
festivități a întreprin
derii „Electromagneti
ca" urma să aibă loc 
adunarea generală a 
oamenilor muncii de

de cercetări, 
au fost

și 
la 
de 
de

Lucrările de construcții- 
montaj ale Fabricii de por
țelan din Dorohoi. unitate 
componentă a întreprinderii 
noastre, au început cu un an 
și jumătate în urmă. Recent, 
s-a trecut la montarea uti
lajelor, cu un avans fată de 
graficele de execuție de a- 
proape 4 luni. Este, categoric, 
un merit al constructorilor 
din lotul aparținînd de Gru
pul de șantiere Botoșani al 
T.C.I. Iași. Pe parcursul lu
crărilor. comitetul de partid 
și consiliul oamenilor mun
cii din întreprinderea noastră 
au hotărît să specializeze 
două echipe de montori la 
unități cu același profil din 
Cluj-Napoca și Curtea de 
Argeș. Aceste echipe consti
tuie în prezent un real spri
jin pentru constructori în 
activitatea de montaj. S-a 
constituit, totodată, un colec
tiv de creație care a elaborat 
prototipurile tuturor produ
selor de porțelan ce urmea
ză să le fabricăm în prima 
etapă, ele fiind acum. în 
marea lor majoritate, omo
logate și oferite pieței pen
tru contractare.

Ca urmare, din analiza 
efectuată împreună cu con
structorul reiese că noua 
fabrică de porțelan ar putea 
întră în funcțiune cu cel

puțin trei luni inainte dc ter
menul stabilit. în acest fel, 
am avea posibilitatea să ob
ținem anul acesta o produc
ție fizică suplimentară in va
loare de peste 8 milioane lei. 
Pentru ca intrarea în func
țiune înainte de termen să 
fie posibilă, sînt necesare o 
serie de măsuri. Drept pen
tru care adresăm un căldu
ros apel muncitoresc tuturor 
colectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderile cu 
care avem contractate utila
je să ni le livreze înaintea 
termenelor fixate. Știm că a- 
ceasta presupune eforturi 
suplimentare. reesalonarea 
graficului de execuție a unor 
comenzi. Sperăm însă ca 
adunările generale ale oame
nilor muncii care se desfă
șoară în prezent să eviden
țieze posibilități noi de spo
rire a angajamentelor, de 
satisfacere in și mai mare 
măsură a cerințelor benefi
ciarilor, incluzînd într-un 
program prioritar șl produ
cerea în avans a utilajelor 
destinate nouă, a căror livra
re înainte de termen ne este 
atît de necesară. Iată si cî
teva dintre colectivele mun
citorești cărora le adresăm 
apelul nostru :

Uzina de pompe București, 
căreia îi solicităm să ne li-

vreze un număr de 4 pompe 
de vid cu inel nu la 30 sep
tembrie 1979, cum prevede 
contractul, ci cel tîrziu pînă 
la sfîrsitul lunii aprilie a.c. 
De asemenea, prin con
tract. întreprinderea „Vul
can" București urmează să 
ne livreze abia în anul 1980 
părțile specifice centralei 
termice si un schimbător 
termic DN-350 tip B. utilaje 
de care avem însă absolută 
nevoie la sfîrsitul lunii mai 
a.c. Rugăm. în același timp, 
colectivul întreprinderii „Ni
covala" Sighișoara să accep
te contractarea si livrarea in 
cursul lunilor mai-iunie a 
celor două mașini de retușat 
farfurii și a unui schimbător 
termic DN-150 tip D. repar
tizat tocmai în anul 1980. 
Colectivului de la întreprin
derea mecanică din orașul 
Dr, Petru Groza îi adresăm 
rugămintea de a accepta re
partiția si a ne livra pină la 
sfirsitul lunii mai a.c. eleva
torul tip EBA 160-00165, iar 
celui de la întreprinderea de 
porțelan Alba Iulia să ne 
execute mai repede cele două 
mașini de fasonat castroane 
și farfurii. Reamintim si pe 
această cale comitetului de 
partid si consiliului oameni
lor muncii de la întreprin-

derea de produse refractare 
din Pleașa, județul Prahova, 
că prin contractul nr. 139 din 
1978, încă în trimestrul IV al 
anului trecut trebuia să ne 
expedieze o cantitate de 60 
tone material refractar faso
nat special, contractul nefiind 
onorat nici pină în prezent. 
Totodată, ne exprimăm în
crederea că și I.U.P.S. Bo
toșani va acționa, cu aceeași 
înțelegere cu care a preluat 
un mare număr de contracte 
suplimentare, pentru livrarea 
anumitor utilaje înaintea 
termenelor fixate.

Cu convingerea că apelul 
nostru se va bucbra de un 
ecou favorabil în rîndul co
muniștilor. al oamenilor mun
cii din întreprinderile și uni
tățile cărora ne-am adresat, 
ne angajăm că vom face tot 
ce depinde de noi pentru ca 
noua fabrică din Dorohoi să 
intre în producție cu cel pu
țin trei luni înainte de terme
nul planificat.

Sava BAETU
secretar al comitetului de 
partid
Gheorghe CH1R1LA
director
întreprinderea de stlclârle 
și porțelan din Dorohoi

Pe
Pentru a-și procura 

cimentul necesar rea
lizării obiectivelor pla
nificate in anul 1979, 
Trustul de construcții 
Ilfov a incheiat. pe 
baza unei repartiții e- 
mise de Centrala ci
mentului București, un 
contract cu furnizorul. 
Combinatul de lianți 
Cimpulung-Argeș, pen
tru cantitatea de 3 250 
tone ciment. A fost e- 
misă de către trust co
manda nr. 165 din 30 
noiembrie 1978 pe care 
furnizorul 
tat-o.

a accep- 
La 5 ianuarie 

a.c. contractul semnat 
și parafat a plecat de 
Ia trust spre combina
tul din Cimpulung. 
Spre a se asigura de 
o colaborare fără greu
tăți. Trustul de con
strucții Ilfov, prin 
lexul nr. 20 din 4 
nuarie 1979, face

te- 
ia- 
cu-

la centrul 
Materialele 
pregătite cu seriozita
te. din vreme, astfel 
îneît adunarea genera
lă să se desfășoare în 
cele mal bune condiții. 
Dar. surpriză ! în a- 
ceeași zi, la aceeași 
oră și în aceeași... sală 
corul întreprinderii 
„Electromagnetica" era 
mobilizat pentru repe
tiție, 
sistat 
trul 
lingă 
pundere de la „Elec
tromagnetica" ca re
petiția cu pricina să 
fie mutată în altă sală 
sau în altă zi ; plini de 
inițiativă, au căutat si 
găsit o altă sală, unde 
corul putea cînta in 
voie ; s-au oferit oa
menii să mute și pia-

Degeaba au in- 
cei de la cen- 

de cercetări pe 
factorii de răs-

nul pentru ca de la 
repetiție să nu lip
sească nimic din a- 
companiamentul muzi
cal. Zadarnic însă 1 
Coriștii au rămas... 
surzi la orice rugă
minte : „Orice ar fi, 
noi cîntăm. Astăzi și 
în această sală". Nu 
știm dacă cei de la 
„Electromagnetica" au 
fost în voce sau nu, 
dar adunarea genera
lă a oamenilor muncii 
dc la centrul de cerce
tări s-a amînat. Si cînd 
țe gîndești că. în cea 
măi mare parte, activi
tatea centrului de cer
cetări ' este destinată 
întreprinderii „Electro
magnetica". Atunci de 
unde această arie a 
neînțelegerii și, mai 
ales, cine a dat tonul 7 
(I. Teodor).

nepăsăriirampa...
noscut întreprinderii 
cîmpulungene să le 
trimită cimentul pla
nificat pentru trimes
trul I a.c. în gara 
Bucujrești-Progr esul. în 
două tranșe : în luna 
februarie — 200 tone 
și în martie — 400 
tone. Această solicita
re a fost făcută cu 
scopul de a evita sta
ționarea vagoanelor in 
stația amintită și de
precierea cimentului, 
ca urmare a imposi
bilităților de descăr
care si depozitare.

Paradoxal însă, așa 
cum ne relatează în- 
tr-o scrisoare econo
mistul Gheorghe Ga- 
gea de la trustul din 
Ilfov, furnizorii au 
expediat. în intervalul 
6—10 ianuarie a.c., un 
număr de 15 vagoane 
cisternă cu 430 tone

ciment. Cum trustul 
nu a avut lucrări de 
executat in luna ia
nuarie. vagoanele stau 
pe rampa gării „Pro
gresul" de mai bine de 
2 săptămîni. De-abia 
pentru cimentul din 4 
vagoane s-a putut a- 
menaja un spațiu de 
depozitare. Pentru res
tul s-au făcut de
mersuri la furnizor 
spre a găsi un alt be
neficiar. Dar interven
ția a rămas fără re
zultat.

în timp ce 11 va
goane așteaptă pe... o 
rampă a nepăsării, alte 
zeci de șantiere din 
Capitală și din tară 
s-ar putea să aibă ne
voie de acest ciment.

Dar oină atunci, cine 
va plăti această loca
ție nejustificată 2 (D.
Manole).
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CONCERTUL SIMFONIC- 
expresie a autenticei atitudini 

creatoare

t V

Mai mult ca oricind în trecut, di
rijorul este astăzi un muzician cu 
responsabilitate multiplă, am putea 
spune decisivă, situat la confluența 
publicului experimentat cu publicul 
care se formează. Dirijorul este con
știința vieții de concert și spectacol 
in acțiune, un factor care dinamizea
ză, selectează și îndrumă valorile 
creatoare și interpretative spre inima 
publicului, exponent sensibil și nuan
țat al exigenței unei culturi muzicale. 
El poate concepe și realiza manifes
tări „de rutină", cu totul și cu totul 
„obișnuite", ceea ca in artă coincide 
cu mediocritatea rău stimulatoare, 
poate concepe și realiza manifestări 
„spectaculoase", hărăzite să epateze, 
sau poate sluji arta în înțelesul cel 
mai înalt și durabil al acestei datorii 
— anume de a „crea" in sala de con
cert o lucrare nouă, un dialog pu
ternic al muzicii și interpretilor cu 
publicul. Continuatori ai marii tra
diții, ridicată prin Enescu, Georges
cu. Alessandrescu. Rogalskt, Perlea, 
Silvestri la înălțimi pilduitoare, diri
jori apartinind mal multor generații 
slujesc astfel arta dirijorală in sălile 
noastre de concert și determină mo
mente de excepțională efervescentă 
emoțională. Un astfel de moment l-a 
constituit „concertul perpetuum" în
scris recent de Iosif Conta în frun
tea orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii Române, in ciclul „Instru
mente. stiluri și genuri In creația 
muzicală", care marchează cea de-a 
50-a stagiune a valoroasei instituții.

Personalitate proeminentă a vieții 
artistice contemporane românești și 
Internationale. Iosif Conta s-a impus 
tocmai în lumina responsabilității 
complexe cu care se confundă diri
jorul astăzi : un repertoriu deschis 
spre tot ce pulsează mai nou și mai 
intens in gindirea muzicală, si in pri
mul rind în gindirea muzicală româ
nească ; un demers generos' și de 
aleasă competentă dedicat promovării 
tinerilor interpreți. dăruire si măies
trie de prim ordin. Reprezintă in
tr-adevăr o performanță, in sensul 
superior a! termenului, un program 
cuprinzînd patru prime audiții din 
cinci lucrări interpretate, reunind in 
concurs cu orchestra cite un solist 
pentru fiecare dintre compozitorii a- 
bordati ! Cele trei ipostaze sub care 
ni s-a înfățișat programul — instru
mente. stiluri și genuri — au avut ca 
dominante farmecul și tinerețea e-

„romAnia-film" prezintă , nNEA MĂRIN MILIARDAR"
O producție o casei de filme Numârul patru

Scenariul : Vintilă Corbul. Eugen Bnrada, Amza Pellea. Costume : Doina Levinta, Aranjament muzical ; Ileana Popovicî. Coloana sonoră : ing, A. 
Salamanian, ing. Andrei Papp. Montajul: Gabriela Nas ta. Machiajul: Rozalia Bartha. Imaginea: Nieolae Girardi. Cameraman: Gheorghe Cncler. 
Regia : Sergiu Nicoiaescu. în distribuție : Amza Pellea. Draga Olteanu-Matei. Jean Constantin. Ștefan Mihăilescu-Brăila. Sebastian Papaiani. Stela 
Popescu. Ștefan Bănică. Puiu Călinescu. Hamdi Cerchez. Ștefan Thuri, Cornel Girbea. Petre Lupu. Ion Polizache. Film realizat in studiourile Centrului 

de producție cinematografică „București"

Exact acum trei sute 
șaptezeci de ani. Galileo 
Galilei a reinventat in Ita
lia telescopul imaginat ini
tial de un olandez. Marele 
Iul merit constă insă in 

' faptul de a fi îndreptat in
tr-o noapte a anului 1609 
spre mirificul cer înstelat 
al peninsulei acel miracu
los instrument de investi
gare și de a fi citit, cu a- 
jutorul acelor extraordinari 
„ochelari", ceea ce este 
scris in „uriașa carte a n- 
niversului". Descoperirile 
telescopului galilean adu
ceau universul in fata ochi
lor noului Columb, naviga
tor îndrăzneț pe nemărgini
rile Cosmosului, răsturnau 
cerurile ptolemeice ale bi
bliei și erau o dovadă stră
lucită pentru heliocentris- 
mul polonezului Copernic. 
susținătorul mișcării plane
telor (inclusiv Terra), in 
jurul Soarelui. în același 
timp, in cartea sa capitală, 
Dialogo dei massimi slstemi 
(Dialog asupra marilor sis
teme). Galilei cerea ca spi
ritele speculative să se a- 
plece asupra naturii și ob
servației și nu asupra dog
melor transmise de cărți. 
El pledează, cu hotărire și 
mare vervă, in favoarea 
raporturilor vii și dialectice 
cu realitatea, cu multipla 
varietate a experienței, cri- 
ticind procedeele arbitrare 
ale scolasticii și. teologiei, 
izolarea lor tradițională de 
viață și natură. în Dialogo 
se simte, cu intensitate, pu
ternica ciocnire intre cele 
două sisteme cosmogonice, 
freamătul de luptă intre 
tradiția închistată, care este 
pe punctul de a fi Învinsă, 
și noua știință care va. Îna
inta biruitor. Demonstrind 
în mod clar superioritatea 
sistemului copernican. Ga
lilei este chemat la Roma 
și implicat intr-un lung și 

ternă a domeniului concertant, pe 
de o parte, marea tensiune de idei și 
complexitate de limbaj a simfoniei 
contemporane, pe de altă parte.

Concertul pentru chitară și orches
tră in re major de Antonio Vivaldi, 
avind ca solist pe Vladimir Mikulka 
din R. S. Cehoslovacă, a adus un 
unghi inedit sub care publicul nos
tru a văzut arta marelui predecesor și 
model italian al lui J.S. Bach : gratia 
și rafinamentul expresiei și-au aflat 
aici echivalentul in rezonanta popu
lară, plină de vivacitate a ritmului 
și intonațiilor. Maiestuoasă lumină și 
echilibru sufletesc a transmis Joa
quim Grubich din R.P. Polonă, pro
tagonistul Concertului pentru orgă și 
orchestră op. 7. nr. 4 de G. Fr. Haen- 
del. piesă de căpetenie a repertoriu
lui de gen. Imagini muzicale 
construite cu elemente melodice si 
ritmice proprii spațiului folcloric 
sud-est european, trecute prin fil
trul une'i experiențe mature care co
boară din arta componistică a lui 
Bela Bartok și îndeosebi din aceea a 
lui Zoltăn Kodâly, Concertino pentru 
țambal și orchestră de Gyorgy Rânki 
din R.P. Ungară, interpretat de com
patrioata sa Martha Fabian, a rele
vat valori expresive și coloristice cu
prinse pină azi potential in estetica 
și tehnica popularului instrument, 
specific și rapsozilor noștri. Mai ales 
secțiunea mediană a lucrării ne-a 
convins prin intensitatea sentimen
tului poetic. Muziciană de autentică 
formație, solista a cîntat cu admira
bilă virtuozitate concertistică.

Redimensionat sub aspectul scrii
turii solistice, Concertul pentru harpă 
și orchestră de Carmen Petra-Basa- 
copol. avind ca solistă pe Elena Gan- 
tolea. are meritul de a reactualiza în 
spiritul sensibilității românești posi
bilitățile acestui instrument deopo
trivă de solicitat — evident în mo
dalități diferențiate — in epoca an
tichității orientale șl greco-romane. 
precum și in aceea a clasicismului 
european. Rod al preocupărilor con
secvente pentru investigarea moder
nă a resurselor harpei, confirmate 
de-a lungul mai multor lucrări inter
pretate cu succes, Concertul de Car
men Petra-Basacopol prezentat în 
versiune nouă se adaugă aceluia, de 
mult consacrat ca deschizător de 
drumuri in creația românească a ge
nului, aparținînd lui Paul Constanti- 
nescu, Compozitoarea și interpreta 

dureros proces în fata Tri
bunalului Inchiziției. însuși 
Papa Urban al VIII-lea 
susținea că Dialogul și doc
trina care il conturau erau 
primejdioase intr-un grad 
extrem, iar opiniile susți
nute în cartea lui Galilei, 
eronate și contrarii sacrelor 
scripturi. .

La 22 iunie 1633. înge
nuncheat in aula minăsti- 
rii Minerva. în vestmint de 
penitent, după ce suferise 
examenul riguros, Galileo 
Galilei a fost constrins la

genda lui eppur si muove 
a cristalizat in numeroase 
opere ale literaturii de-a 
lungul celor trei secole și 
jumătate care au trecut de 
la geneza ei.

Ultima apărare a lui Ga
lilei. dintr-o serie de aur, 
este a scriitorului Octavian 
Paler.

Apărarea este înscrisă in 
meandrele paginelor clare 
ale unui luminos dialog 
despre prudentă și iubire, 
un dialog interferat de fi
lonul unei profunde umani-

tele pagini ale dialogului 
lui Octavian Paler sint o- 
rientate spre un asemenea 
pol al înțelegerii legendei 
dureroase a lui eppur si 
muove.

în pateticul dialog, tot
deauna lucid chiar in fos
forescența poeziei care il 
investmîntă. se ridică înalt, 
intre cei doi parteneri ai. 
dezbaterii, problema esen
țială a creatorului de tot
deauna, chinuit de întrebă
rile fundamentale ale con
științei, ‘martor mai pro-

sală, rugul, pe care nu fu
sese ars ca sublimul în 
consecventă Giordano Bru
no. Dialogul lui Octavian 
Paler culminează în această 
fervoare a mărturisirii ru
gului care nu va putea fi 
stins niciodată, existent în 
combustiunea mistuitoare a 
fiecărui creator, ars de as
pirația de a proclama tot
deauna adevărul. Totdeau
na marii creatori aparțin 
categoriei neliniștiți lor vie
ții. cutremurați in fata tai
nelor naturii, de la firul

octavian paler: „Apărarea lui GalUeiu
actul abjurării. Superbul 
bătrin de șaptezeci de ani, 
marele învățat, îngenun
cheat in fața celor zece ig
noranți care alcătuiau Tri
bunalul Inchiziției, a fost 
astfel silit să nege știința 
și îndrăzneala umană. Pro
nunțată de cardinali, apro
bată de Papa, sugerată fără 
nici o îndoială de iezuiți, 
condamnarea lui Galileo nu 
a fost niciodată revocată. 
Dar putem să înțelegem de 
ce in jurul persoanei lui 
Galilei a cristalizat legen
da lui eppur si muove, cu
vinte murmurate in timpul 
semnării actului abjurării, 
cuvinte pe care istoria nu 
le acreditează, dar care vor 
rămine pentru totdeauna 
drept un sublim protest 
împotriva acelora care vor 
să înlănțuie adevărul. Le
genda trăiește și va trăi 
totdeauna ca un strigăt de 
revoltă a spiritelor pre
cursoare care aspiră spre 
libertate și cunoaștere. Le-

tăți. Pentru a înțelege cu 
limpezime „problema Gali
lei". pentru ce „cazul" său 
existential este, în concep
ția lui Octavian Paler, mai 
mult o problemă umană 
decit una științifică, trebuie 
să știm că. după actul ab
jurării, retras la Arcetri, 
lingă Florența, avind lingă 
eL drept mingîiere, pe fii
ca sa. nemuritoarea Maria 
Celeste, devenit orb, Gali
lei activa cu intensitate, dar 
iși denumea acum lucrările 
în care continua să susțină 
mișcarea Pămintului in ju
rul Soarelui drept himere 
sau capricii matematice. 
Este clar că in aceste pseu- 
dorenegări există (și Ber
tolt Brecht a demonstrat-o 
in drama sa) o ficțiune 
voită de marele Galileo 
care se drapa în vălul lor 
liniștitor pentru autorități
le religioase, pentru a pu
tea servi mai departe ade
vărul și realitatea. Există 
impresia că și emoționan-

fund și mai clar decit orice 
limpede oglindă.

Dilema teribilă galileană 
nu poate să fie niciodată 
rezolvată definitiv. Crea
torul a putut să aleagă ini
țial abjurarea, pentru a se 
mintui, uman, cu voința de 
a trăi intens, în mijlocul 
naturii fermecătoare, pen
tru a se bucura de singura 
existentă oferită omului, 
aici pe pămint și nu in în
depărtate, ipotetice ceruri. 
Pus să aleagă între rug și 
viată, Galilei a ales viața 
care îi putea îngădui și 
continuarea operei. chiar 
dacă nucleul iradiant al a- 
devărului ar fi trebuit să 
fie ascuns în alveolele 
utopiei. Lupta se dădea 
intre speranță si Inchiziție 
și Galilei a ales cel mai 
uman simbol. Dar existen
ta. dincolo de actul abju
rării, nu i-a oferit bucuria 
plenară a vieții, creatorul 
păstrindu-și pentru totdea
una. in structurile ființei

de iarbă pină la cea mat 
îndepărtată. intermitentă 
stea. Nici o mingîiere nu 
poate exista pentru cel 
chinuit ca Nesus, silit 
să nu strige adevărul 
in fata universului, Njci 
un creator nu poate evada, 
fără de chin, din perime
trul magic al consecventei 
ideilor sale. $1 dialogul lui 
Octavian Paler coboară 
spre prăpăstiile nefericirii, 
prin actul abjurării, spre 
cerurile de foc și de gheată 
ale unui infern dantesc. 
Abjurarea este echivalentă 
cu negarea însăși a crea
ției, după trecerea acelui 
înalt prag care însemnase 
scufundarea în marea de 
lumină a existenței. Scriito
rul român se ridică Împotri
va protagonistului dialogu
lui. chinuit pină la extreme 
limite de ideea unei existen
țe inutile, mutilată in 
structurile ei esențiale. Mai 
mult decit la Bertolt 
Brecht, la Octavian Paler

au pus în relief o simțire lirică do
minată de farmec contemplativ și de 
virtuozitatea tratată în același timp 
expresiv și coloristic a harpei. Pen
tru a pune in prim plan sonoritatea 
mai degrabă camerală a instrumen
telor protagoniste (exceptind orga), 
orchestra a cîntat în formație re- 
strinsă, in genere nuanțat, cu muzi
calitate.

Culminația programului în ceea ce 
privește primele audiții a fost atinsă 
cu Simfonia a X-a de Wilhelm Ber
ger. Aflată intr-un punct de maximă 
semnificație a evoluției sale de oină 
acum, creația lui W. Berger concen
trează aici esența gîndirii lui estetice 
și a tehnicii compoziționale de largă 
sinteză contemporană și de caracte
ristică elaborare personală. Acțiunea 
lirico-dramatică se desfășoară in 
perimetrul formelor solide ale tra
diției, recreate însă în spiritul unui 
sistem modal ce coordonează întrea
ga desfășurare sonoră. Acest moda- 
lism, Wilhelm Berger și l-a funda
mentat după criterii logice, dar 
substanța in care se concretizează 
melosul ca dimensiune primordială a 
simfoniei este în fond o resuscitare 
a melodiei infinite, pusă în apoteoză 
in Preludiu la unison din Suita I 
pentru orchestră de George Enescu. 
Simfonia a X-a semnifică in cu
prinzătoare» creație a lui W. Berger 
aspirația spre o ărtă în care marile 
conflicte ale existentei umane șînt 
transfigurate într-o dialectică sonoră 
pe cit de dinamică în desfășurarea 
procesului tematic, pe atlt de organi
că in concepția de bază a ciclului. 
Punlnd in valoare vastul univers 
constructiv al orchestrei simfonice 
contemporane, autorul realizează o 
creație de excepție sub aspectul pro
eminenței mesajului. Traiectoria par
cursă are ca punct de plecare melo- 
peea-ehintesentă a monodiei acom
paniate. expresie lapidară a lirismu
lui filozofic, iar ca punct terminus 
structuri polifonice de o încordare 
copleșitoare, sugerînd imagini apo
caliptice. urmate în final de reveni
rea potențată a lirismului genuin, ca 
o latură fundamentală a sensibilității 
noastre. Tălmăcirea lucrării, profund 
adecvată partiturii, a relevat calită
țile artistice și tehnice ale orchestrei, 
sub bagheta lui Iosif Conta.

Dr. Vasile TOMESCU

PROGRAMUL 1

9 00 Teleșcoală
10,00 Invâțămintul politico-ideologic. în

trebări și răspunsuri
10.20 Antena vă aparține. (Spectacol 

prezentat de județul Olt)
11.25 Șoimii patriei
11,35 Moment folcloric
11.45 Cartea in conștiința socialistă. 

(Masă rotundă la editura „Dacia")
12.05 Telex
12.15 închiderea programului
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limba germană
17.45 Tragerea Pronoexpres
17,55 Consultații medicale
13.10 învățămlnt — educație
18.30 Tragerea de amortizare ADAS
18.40 Publicitate
18.45 Telecronica pentru pionier!
19,00 Festivalul național „Clntarea

României". (Faza județeană —
Maramureș)

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei în economie
20,00 Noi, femeile t
20.20 Publicitate
20.25 Telecinemateca. Cleiul „Ecrani

zări după opere literare". „Un 
cuib de nobili". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor sovietice. 
Ecranizare după romanul lui I. S. 
Turgheniev

22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19.30 Telejurnal
19,50 Desene animate
20,13 studio T ’79. Angajament colectiv 

— răspundere unitară
30.40 Treptele afirmării
21.10 Telex
31.15 Muzică ușoară
21.30 Mat aveți o întrebare ’
22,00 închiderea programului

Bursele acordate 
de Uniunea artiștilor 
plastici pe anul 1979 

unor tineri artiști
Ca și în alți ani, Uniunea ar

tiștilor plastici din România a 
acordat unora dintre cei mai 
merituoși tineri absolvenți ai 
institutelor de arte plastice ur
mătoarele burse pentru anul 
1979 : pictură — Paraschiv Cris
tian Eugen și Bubă Adrian ; 
sculptură — Răchită Leonard ; 
grafică — Csehi Casia Păpușoi ; 
scenografie — Both Vasile An
drei.

Adunare festivă consacrată împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea Teatrului de stat din Oradea
Marți după-amiază. la Oradea a 

avut loc o adunare festivă con
sacrată Împlinirii a 50 de ani de la 
înființarea Teatrului de stat din lo
calitate.

La manifestarea aniversară —• des
fășurată sub semnul unității spiri
tuale care leagă astăzi, intr-o nobilă 
comuniune de simțiri și ginduri, pe 
toți cetățenii patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate — au luat 
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, personali
tăți ale vieții culturale și artistice 
orădene, invitați din partea unor 
instituții de artă din tară, precum și 
un numeros public. Tovarășul Gheor- 
ghe Blaj, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, a dat citire 
mesajului adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu instituției sărbă
torite.

S-a dat citire Dechetului preziden
țial prin care se conferă Teatrului 
de stat din Oradea Ordinul „Meritul 
cultural" clasa I. Mesajul și decre
tul au fast primite de către cei pre- 
zenți cu o deosebită satisfacție, ex
primată prin îndelungi aplauze.

Referindu-se la bogata activitate 
desfășurată de teatrul orădean în cei 
cincizeci de ani. activitate însumind 
neste opt mii de spectacole prezen
tate atît la sediu, cit și pe .scenele 
unor cluburi muncitorești, case de 
cultură și cămine culturale, tovarășul 
Mircea Bradu. directorul Teatrului de 
stat din localitate, a relevat contri
buția instituției aniversate la înfăp
tuirea politicii partidului nostru in 
domeniul culturii, la dezvoltarea 
acesteia pe plaiurile bihorene, in 
spiritul înaltelor exigente de for
mare și educare a omului nou. con
structor al socialismului și comunis
mului în patria noastră, participant 
activ la făurirea prieteniei tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc înfrățiți 
în ginduri și idealuri pe pămîntu) 
României.

Au luat cuvintul, în continuare. 
Tamara Dobrin. vicepreședinte a! 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. actorul Mircea Albulescu. 
din partea Teatrului National din 
București, Petre Bucșe, directorul

Cursuri 
pentru perfecționarea 
personalului didactic
Anul 1979 consemnează noi ac

țiuni menite să sprijine perfectiona
rea personalului didactic. După 
cursurile pentru profesorii speciali
zați in toate disciplinele incluse în 
actualele programe școlare si cursuri 
de pregătire, pentru acei care vor 
susține examenul de definitivare in 
învățămlnt și de obținere a gradu
lui didactic II. în lunile următoare 
se prevăd bogate activități similare. 
Se vor desfășura, de exemplu, 
cursuri și activități practice nece
sare perfecționării pregătirii de spe
cialitate și metodico-pedagogiee a 
maiștrilor-instructori si prqfesorilor- 
ingineri. care coordonează lucrările 
practice ale elevilor, precum si a ca
drelor didactice care, predau matei 
matică. fizică, chimie și diferite dis
cipline tehnice. Concomitent, vor 
mai aveâ loc cursuri pentru educa
toarele din grădinițe, cămine și case 
de copii, pentru profesorii de limbi 
străine, directorii de scoli si inspec
torii școlară

Pină la deschiderea următorului an 
școlar, informează Ministerul Edu
cației si învătămintului. aproxima
tiv 55 000 de cadre didactice din in- 
vățămintul primar, gimnazial și li
ceal vor participa la asemenea 
cursuri de pregătire și perfecționare.

(Agerpres)

se evidențiază necesitatea 
absolută a fermității etice, 
singura justificare a „sem
nelor" trecerii omului prin 
spiralele caducității uni
versale. Nu există mintui- 
re pentru aceia care au ab
jurat. înaltul edificiu exis
tential nu se ridică pe pu
treda temelie a abjurării. 
Nu există în această luci
ditate nici o undă de pe
simism sau de scepticism, 
ci numai intransigenta eti
că. pasiunea estetică, ten
siunea înaltă cu care un 
creator trăiește orice expe
riență.

în Apărarea Iui Galilei 
se manifesta cu claritate 
deplină atitudinea autoru
lui care consideră pe crea
torul de valori spirituale 
drept un exemplar tipic al 
conștiinței de sine, conști
ent de grava responsabili
tate a misiunii cu care a 
fost investit, de a fi mode
lator armonic al mutațiilor 
condiției umane. Acest 
dialog despre prudență și 
iubire. în realitate despre 
existenta și adevărul fun
damental, demonstrează cu
noașterea profundă a uni
versului galilean și a 
înfiorării de neliniști a 
aceluia care a arun
cat prima privire, din
tre toți oamenii, in năpraz» 
nicele taine ale universului 
in mișcare. Și acest dialog 
se revendică de la luminile 
Italiei, a cărei piramidă de 
frumusețe și memorie a u- 
manitătii Octavian Paler o 
păstrează, ca un nucleu 
iradiant. în literatura sa. A- 
ceastă nouă lucrare a lui. 
apărută în editura „Cartea 
românească", este o nouă 
„carte de vise", scrisă cu 
o intensă participare, tot
deauna vibrind dramatic in 
încadrarea mărturisirii.

Alexandru BALAC1 

Teatrului Național din Cluj-Napoca, 
Leontina Mihuță, muncitoare Ia în
treprinderea „Miorița", Bisztrai Maria, 
directoarea Teatrului maghiar de 
stat din Cluj-Napoca, scriitorul Radu 
Enescu, Kiss Ibolya, secretar al Co
mitetului U.T.C. la întreprinderea 
textilă „Crișana", actorii Dorel Ur- 
lățeanu și Gabor Jozsef de la tea
trul orădean. care au transmis colec
tivului teatrului sărbătorit calde

Participants la adunarea festivă închinată aniversării teatrului Jșl 
exprimă, cu inimile vibrind de emoție, sentimentele de profundă gra
titudine fată de conducerea de partid și de stat, față de dumneavoastră 
personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru cu
vintele de înaltă apreciere și îndemn comunist pe care ni le-ati adresat 
prin mesajul transmis, precum și pentru înalta distincție acordată Tea
trului de stat din Oradea, dovezi grăitoare ale grijii șl prețuirii pe care 
o acordați înfloririi artei și culturii în patria noastră, puse in slujba 
înnobilării spirituale a omului, a ridicării conștiinței lui socialiste.

Harnicii și talentații slujitori ai Thaliej de pe meleagurile Bihoru
lui — români și maghiari — într-o nobilă comuniune de simțiri și gin- 
duri. poartă spre inimile generațiilor de spectatori mesajul vibrant a! 
artei ca pe o făclie nestinsă, făcînd din instituția orădeană o veritabilă 
școală de educație estetică, civică și patriotică, a publicului. Munca lor 
neobosită se inșerie organic în efortul creator al tuturor oamenilor muncii 
din Bihor, fără deosebire de naționalitate, care, alături de întregul nos
tru popor, dau dimensiuni și valențe noi civilizației socialiste.

Sintem mîndri că această sărbătoare are loc in contextul unei emu
lații creatoare fără precedent, declanșată de Festivalul național „Cintarea 
României", pornit din inițiativa dumneavoastră, in care creația, munca 
și hărnicia iși găsesc* * un minunat teren de afirmare.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei — 19,30, 
(sala Atelier) : Aventură în banal 
— 19.
• Filarmonica ,.George Enescu*4 
(Ateneul Român) : Ciclul „Orga" 
și muzica "uarilor epoci creatoa* 
re. Programul UI — 20.
• Opera Română : Coppella — 19.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19.30.

Astăzi, sub zodia luminoasă a socialismului, cind porțile culturii slnt 
larg deschise pentru toți oamenii muncii, gîndurile noastre fierbinți se 
îndreaptă, în semn de omagiu, către Partidul Comunist Român,, către 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, militant neobasit pentru cauza păcii și 
socialismului pe planeta noastră, al cărui exemplu ne călăuzește. în tot 
ceea ce cutezăm' și înfăptuim.

Înalta apreciere pe cure ati dat-o activității Teatrului de stat din 
Oradea este pentru noi toți un prilej de legitimă mindrie, dar, in ace
lași timp, ea ne obligă să punem și mai exemplar talentul, dăruirea și 
priceperea noastră la temelia unei noi calități, făcînd ca mesajul artei 
să ajungă, cu o forță mereu proaspătă, la inimile oamenilor muncii, mo- 
bilizindu-i în măreața operă de edificare a României socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a duce mai departe, bunele tradiții ale 
teatrului orădean, că vom face din el o tribună de idei avansate și un 
focar de înaltă educație patriotică pentru ridicarea necontenită a presti
giului. culturii scumpei noastre patrii: Republica Socialistă România.

★

Cu același prilej, in holul teatru
lui a fost organizată o expoziție do
cumentară.

Seara, colectivul teatrului sărbăto-

Cadre universitare sprijină 
invățămîntul de partid la sate

Din inițiativa comitetului județean 
de partid, peste 80 de cadre didac
tice universitare timișorene care 
predau științele sociale sprijină, in 
această perioadă, desfășurarea invă- 
tămîntului de partid la sate. Ele con
duc dezbateri, dau consultații, tin ex
puneri. răspund Ia întrebări referi
toare la perfectionarea mecanismului 
economico-financinr. obiectivele dez
voltării social-economice a județului

Școala și stimularea 
aptitudinilor tineretului

(Urmare din pag. I)
tora atât unui complex de factori 
dependent! de starea biologică a 
organismului, cit si unor carențe in 
domeniul educației, precum si cali
tății inter-relațiilor umane in viața 
socială. Această situație este pro
babil destul de frecventă. Cum 
ne-am putea explica altfel contra
dicția dintre creativitate, ca o ca
pacitate specific umană, si redusa 
ei prezentă la unii indivizi ? Este, 
deci, pe deplin justificat interesul 
acordat acestor probleme in psiho
logie. pedagogie, filozofia științelor, 
sociologie și alte domenii ale cul
turii. După cum la fel de justificat 
este interesul pe care școala. Ia 
toate treptele ei. il manifestă pen
tru aceeași sferă de probleme, fapt 
demonstrat și de un recent colocviu 
tinut Ia București pe tema „Invă- 
tămînt si creativitate".

Abordind această problematică 
ne vom limita să comentăm succint 
principalii factori ce intervin in 
creativitate. Pe primul plan se si
tuează integritatea sistemului ner
vos al omului cu existenta unor 
structuri caro facilitează înregis
trarea. memorizarea, circulația și 
prelucrarea informațiilor receptate. 
Acest ansamblu de factori consti
tuie condiția biologică necesară 
creativității, proces greu de definit 
in mecanismul său de realizare. 
Analiza actului creator ne arată 
că. deși in prima etapă acest act 
este cognitiv (la realizarea lui parti
cipă componente numeroase aie 
sistemului nervos central, de mare 
importantă fiind impactul dat de 
zonele subcorticale). el dobindește 
in cele din urmă un caracter emo- 
tional-alectiv. Perceperea creatoare 
a realității devine astfel un eve
niment care, punind in mișcare 
complexe mecanisme ale sistemului 
nervos central, dă naștere la noi 
asociații, reprezentări și interpre
tări ale fenomenelor. Curiozitatea, 
imaginația și emoția in aceste con
diții determină apariția de noi 
configurații artistice, abstracte, sau 
tehnice care, folosind căile neuro- 
psihice ale expresiei, deschid dru
mul întoarcerii spre realitatea 
obiectivă.

Din cele arătate rezultă, deci, că 
orice act creator este prefigurat 
mental, prefigurare care ne obligă 
să introducem în condiția biologică 
a subiectului creator, pe lingă nor- 
malitatea structurilor, si ne aceea 
a tonusului funcțional. Este expli
cabil de ce oboseala, surmenajul, 
intoxicațiile voluntare sau profe
sionale afectează capacitatea crea
toare. Putem, de asemenea, vorbi 
de un climat favorabil sau nu. iar 
cit privește creativitatea elevilor. 

felicitări și urări de noi succese in 
înfăptuirea mărețelor sarcini puse de 
partid in fata slujitorilor artei din 
tara noastră.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. a fost adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune :

*

rit, precum și alte formații artistice 
din Oradea au prezentat un specta
col llterar-muzical.

Timiș în 1979. la acțiunile și iniția
tivele tării noastre în domeniul po
liticii externe. în același timp, ca
drele didactice contribuie la perfec
tionarea pregătirii metodice a propa
gandiștilor (conduc dezbateri-model. 
explică noțiuni politice și economice 
etc.) și la înzestrarea punctelor de 
documentare politico-ideologică cu 
materiale grafice ilustrative.

aceasta o putem lega nemijlocit 
atit de mediul in care trăiesc și 
evoluează tinerii in afara școlii, cit 
și de strădania școlii, a cadrelor 
didactice de a crea condițiile cele 
mai favorabile pentru ca spiritul 
creativ, altfel spus înzestrarea in
dividuală a tinerilor să-și caute cit 
mai lesnicios calea împlinirii.

Dacă înzestrarea de la natură are 
rolul prezentat in creativitate, edu
cația și invățămîntul intervin la 
rîndul lor intr-o mare măsură, anu
me in măsura care decide orien 
tarea si realizarea potențialului 
creator. întrucit procesul de învă
țare și educare urmărește formarea 
unui comportament social pozitiv, 
este firesc atunci ca si pregătirea 
preliminară sau directă a practicii 
profesionale să se desfășoare ine
vitabil pe baza unui plan și pro
gram cu limite si rigori bine defi
nite. Să precizăm că prin acest pro- 
ees. realizat in școală, se însușesc 
stereotipuri, atitudini și modele de 
gândire care pot interveni în capa
citatea creatoare a tinerilor intr-o 
măsură pozitivă sau negativă. Este 
suficient să comparăm desfășurarea 
surprinzătoare a imaginației crea
toare a copilului in manipularea 
obiectelor, in jocuri, in perceperea 
si interpretarea realității, in avidi
tatea pentru fantastic si inedit, cu 
același copil școlarizat după pro
cedee rutiniere și dogmatice. Prac
tica experimentală in laboratoare, 
predarea emoțională a lecțiilor, cu
noașterea directă a naturii si crea
ția tehnică in atelierele școlare 
oferă tot atitea modalități de actua
lizare și dezvoltare, a capacității 
creatoare.

în legătură cu cele arătate, re
zultă că• prin existenta condiției 
biologice, a unei educații si invă- 
tămint favorabile creativității, adap
tarea socio-profesională poate fi 
realizată într-o măsură corespun
zătoare aspirațiilor personale și 
exigentelor sociale. bineînțeles 
dacă mediul social oferă la rindul 
lui condițiile favorabile creativi
tății. In această relație complexă 
intervine necesitatea socială a posi
bilităților creatoare oferite. în a- 
ceastă relație intervine momentul 
istoric determinat de structura și 
evoluția societăților umane. Concor
danta între necesitatea socială și 
natura și calitatea actului creator 
oferit depinde de integrarea aces
tuia in procesul de adaptare socio- 
profesională.

Societatea noastră socialistă. în 
care învătămintul se constituie ca 
principal factor de progres, reali
zează această concordantă, ea fiind 
un teren fertil pe care înfloresc și 
fructifică cele mat alese semințe 
ale geniului uman.

cinema
> Front în spatele frontului 
PATRIA — 15; 19.
• Explozie in Marea Egee : SALA 
PALATULUI — 17,13; 20.
• Poliția este învinsă : SCALA 
- 15; 17; 19: 21, LUCEAFĂRUL — 
15; 17; 19; 20,45. FESTIVAL — 15; 
17; 19; 30,45.
• Drumuri în cumpănă î CEN
TRAL — 15; 17,30; 20, GLORIA — 
15,45; 18; 20»

• Lanțul amintirilor î CAPITOL
14.30; 17,30; 20,15, GRIVITA —
14.30; 17,30; 20.15, PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18.
• Orașul-fantomă s ARTA — 15,30; 
18; 20.
• Vlad Tepeș : VICTORIA — 15,30;
19. EXCELSIOR — 16; 19, FLAMU
RA — 16: 19.
• Diavolii din Spartîvento î PA
LATUL SPORTURILOR ȘJ CUL-r 
TURII — 15,15.
• Detectiv particular ? BUCU
REȘTI — 15.45; 18; 20,15, FERO

VIAR — 15.45; 18; 20.15, MODERN
— 15; 17,30: 20.
• Conspirația tăcerii : CINEMA 
STUDIO — 10; 12: 14: 16; 18; 20. 
EFORIE — 15; 17.30; 20.
• Pinocchio : 15; 16,45. Dialog
peste ani — 18,15; 20 : DOINA.
• Poveste de dragoste si onoare : 
BUCEGI — 15,15; 17.45: 30.
• Cascadorii : BUZEȘTI — 15,15; 
17,30: 20, LIRA — 15,30: 18: 20.
• Ecaterina Teodoroiu : DACIA
— 15; 17,30; 20, PACEA — 16; 
18; 30.
• Aural Iul Mackenna : FEREN
TARI — 15; 17,15; 19.30, AURORA
— |5; 17,30; 20.

• Revanșa : TIMPURI NOI r- 15: 
17,30; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : MELODIA — 15.45; 18; 20,15, 
TOMIS — 15: 17,30; 20.
• La noapte va muri orașul — 
11.45. Sweet Charity (ambele serii) 
— 14, Abracadabra — 18,30; 20,30 : 
CINEMATECA.
• Avocata î DRUMUL SĂRII — 
15,15; 17,30 : 20.
• Cele patrii nunți aje Iul Marl- 
sol : COTROCENI — 15,30; 17,45;
20. VOLGA — 15; J7.30; £0.
• Totul pentru fotbal : CIU

LEȘTI — 13.30; 17,45; 20. MUNCA 
~ 15,45; 18; 20.
• Acțiunea „Arsenal" : FLO- 
REASCA — 15; 17,30; 30.
• Din nou împreună : VIITORUL
— 15.30; 17.45: 20.
• Cind alături este un bărbat j 
MIORIȚA -? 15,30; 17,45: 20.
• înainte de tăcere : POPULAR
— 16; 18; 20.
• E timpul să trăim-. e timpul 
să iubim : COSMOS — 15: 17,30; 20.
• Agentul liniștit ; FLACARA — 
15,45; 18; 20,15.
• Te oblig să trăiești : PRO
GRESUL — 16: |8; 20.

teatre
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra**  (sala Schitu Măgurear.u) : 
Ferma •— 19.30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19.30,
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
leștl) : Omul care a văzut moar
tea — 19.30. (sala Majestic) : Se
renadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul satirie-muzical „C. Tă*  

nașe44 (sala Savoy),: Salutări de 
la Vasile — 19.30, (sala Victoria) : 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu44 : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* 4 : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatru! ..Ion Creangă* 4 : Trei 
grăsani —- 17.
• Teatrul „Țăndărică44 : Pescarul 
și norocul — 18.
• Circul București : Bravo cir
cul ! — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, rog pe Excelenta 
Voastră să accepte felicitările mele călduroase, cit și cele mai bune urări 
ale poporului elen și ale mele pentru fericirea dumneavoastră personală și 
pentru prosperitatea poporului român prieten.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre șl guvernului român pentru 
amabilul mesaj de simpatie transmis cu ocazia tragicului cutremur de pămînt 
ce a avut loc recent In răsăritul Iranului.

Sentimentele dumneavoastră de compasiune slnt apreciate de toți cel 
Îngrijorați.

SHAHPUR BAKHTIAR
Prim-ministru al Iranului

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tpvarășul 

Trandafir Cocârlă a fost eliberat din 
funcția de ministru al energiei elec
trice.

Tovarășul Gheorghe Cioară a fost 
eliberat din funcția de viceprim-mi- 
nistru al guvernului și ministru al 
construcțiilor industriale și numit in 
funcția de ministru al energiei elec
trice.

Tovarășul Ion Dincă a fost numit 
in funcția de viceprim-ministru al

guvernului și ministru al construcții
lor industriale.

Tovarășul Gheorghe Pană a fost 
eliberat din funcția de ministru al 
muncii și a fost delegat pentru a în
deplini funcția de președinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București.

Tovarășul Emil Bobu a fost numit 
în funcția de ministru al muncii.

Tovarășul Virgil Cazacu a fost eli
berat din funcția de viceprim-minis
tru al guvernului.

ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R.
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, tovară
șul Alfredo Conde, membru al secre
tariatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Dominican, a e- 
fectuat o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Tovarășul Alfredo Conde a avut o 
întîlnire la C.C. al P.C.R. cu tova
rășul Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. la care a 
participat tovarășul Constantin Vasi- 
liu. adjunct de șef de secție. Cu a-

cest prilej au fost discutate proble
me de interes comun privind acti
vitatea și preocupările actuale ale 
P.C.R.. și P.C.D.. dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Oaspetele a vizitat Muzeul de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România, precum și o serie de o- 
biective economice, sociale, culturale 
și turistice din Capitală, din județele 
Prahova și Brașov.

INFORMAȚII
Noul ambasador al Norvegiei la 

București, Per Borgen, a depus, marți 
dimineața, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, t 

șl 3 februarie. Iu țară : Vremea va fi 
ta general umedă și va continua să se 
răcească, îndeosebi ta nordul țării. Ce
rul va fi variabil, că înnorărt mal ac
centuate ta Crlșana, Transilvania. Ma
ramureș și Moldova, unde vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
ninsoare. In rest, precipitații locale. 
Vtat moderat cu Intensificări tempo
rare pină la viteze de 55 km pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 7 șl plus 3 grade, local 
mai coborîte ta nordul țării, iar cele 
maxime între minus'4 și plus 6 grade. 
Dimineața și seara, ceață locală. In 
București : Vremea va continua să se 
răcească ușor. Cerul va fi variabil, fa
vorabil precipitațiilor, mal ales la În
ceputul intervalului. Vtat moderat cu 
intensificări de scurtă durată.

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

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
Stimate tovarășe Kim Ir Sen,
Doresc ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

al poporului român și al meu personal să adresez Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, dumneavoastră și întregului popor coreean 
un cald salut tovărășesc, un mesaj de prietenie și cele mai bune urări.

Am luat cunoștință cu profundă satisfacție, împreună cu întregul nostru 
partid și popor, de recenta Declarație a Cofriitetului Central al Frontului 
Democratic pentru Reunificarea Patriei din R. P. D. Coreeană care, pe linia 
eforturilor consecvente depuse de Republica Populară Democrată Coreeană, 
de dumneavoastră personal, dragă tovarășe Kim Ir Sen, avansează noi și 
importante propuneri în scopul rennificării pașnice, independente și 
democratice a Coreei. Dăm o înaltă apreciere acestei acțiuni politice 
remarcabile a R. P. D. Coreene, pătrunsă de spirit umanist și profundă 
responsabilitate față de destinele poporului coreean, față de cauza păcii și 
securității în Asia și întreaga lume.

Noile propuneri in patru puncte elaborate sub directa dumneavoastră 
conducere și îndrumare constituie o nouă și i elocventă expresie a politicii 
constructive a R. P. D. Coreene, a dorinței sale sincere de a se aborda 
problemele reunificării Coreei pe calea tratativelor pașnice între coreenii 
înșiși, fără nici un amestec din afară. In actualele împrejurări internaționale, 
aceste propuneri au o semnificație deosebită, demonstrind faptul incontestabil 
că problemele cele mai complexe, litigiile de orice fel pot fi abordate 
într-un mod nou, rațional, pe cale politică, evitîndu-se cu desăvirșire 
folosirea forței, a înfruntărilor militare. Aceasta este singura modalitate de 
asigurare a reglementării durabile a problemelor internaționale, corespunzător 
intereselor și aspirațiilor de pace, progres și prosperitate ale popoarelor. 
Iată de ce sperăm că noua inițiativă a R. P. D. Coreene va găsi ecoul cuvenit 
in partea de sud a Coreei și, totodată, se va bucura de sprijinul activ al 
opiniei publice mondiale.

Poporul român, care nutrește sentimente de adincă prețuire și solidaritate 
față de poporul coreean, față de lupta sa dreaptă pentru înfăptuirea 
dezideratului național suprem de unitate națională, sprijină în modul cel mai 
hotărît noile propuneri ale Republicii Populare Democrate Coreene și îi 
adresează urări de deplin succes în înfăptuirea aspirațiilor sale de a trăi 
într-o patrie liberă și prosperă.

REVISTA COMPETIȚIILOR
Rămăseseră mai puțin de două săp- 

tămini pină la sosirea noului an 
Cînd, lntr-o seară, la Băile Felix, dis
cutam pe îndelete cu profesorul Ni
cola Mărășescu, bineînțeles despre 
atletism și bineînțeles despre Nata
lia. îmi vorbea, atunci, soțul și an
trenorul atletei noastre nr. 1 despre 
sincera sa dilemă — de a onora ori nu 
o tentantă invitație de a face un sta
giu de pregătiri în Noua Zeelandă. 
Dezavantajele nu erau absolut de 
neglijat — date fiind durata prea 
întinsă a călătoriei, si deci întrerupe
rea antrenamentelor, cit și discre
panțele de temperatură sau diferen
țele de fus orar. Pe de altă parte, se 
impuneau avantajele : pregătire în 
condiții de vară, în locul zăpezilor 
și viscolului acestei perioade în țara 
noastră, compania unor concurente 
de mare valoare mondială (care deja 
acceptaseră invitația), posibilitatea 
începerii unui an cu concursuri difi
cile și performanțe 
pentru'mai tîrziu.

După cum se știe, 
atleta au optat pină 
tru deplasare, ceea ce, iată, măcar 
deocamdată, adeverește o bună inspi
rație. Telexurile ne-au adus vești 
deosebit de îmbucurătoare despre 

. pregătirile și evoluția Nataliei în 
arenele de la Antipozi : în patru 
concursuri, patru victorii — printre 
care, cel mai bun rezultat din isto
ria probei de 2 000 m (5 mfn, 39 sec 
— cu aproape 4 secunde mai puțin 
decît vechea performanță supremă a 
sovieticei Braghina), o victorie in 
fața norvegienei Grete Waitz (cam
pioană mondială de cros) și, în sim- 
băta trecută, îmbunătățirea cu 1.7 
sec. a propriului record mondial în 
proba de o milă, îmbucurător este

încurajatoare

antrenorul și 
la urmă pen-

și faptul că — în același timp și pe 
aceleași meleaguri — se mai pregă
tesc Fița Lovin și Ilie Floroiu, care, 
de asemenea, înregistrează rezultate 
promițătoare.

Succesele Nataliei Mărășescu în a- 
cest ianuarie capătă și alte semnifi
cații, dacă ținem seama că 1979 este 
an preolimpic, în care atleta noastră 
și-a propus să alerge cel puțin 5 000 
de kilometri si să obțină, la euro
penele de sală (Viena, februarie), la 
mondialele de cros (Dublin, martie), 
concursul preolimpic (Moscova, iu
nie), Cupa Europei (Torino, iulie) și 
Universiadă (Mexic, septembrie), po
ziții de pe care în anul următor, Ia 
Olimpiada ’80, să „atace" titlul la 

. 1 500 m. visul său de aur. Pină atunci 
însă, Natalia mai are de „acoperit" 
Vreo 8 000—9 000 kilometri.

Bucurii în plină iarnă ne aduc și 
handbaliștii. După ce voleibaliștii de 
la Steaua și Dinamo, împreună cu 
voleibalistele de la Penicilina Iași 
ne-au oferit satisfacția unor jocuri 
spectaculoase și a unor calificări în 
etapele superioare ale cupelor eurb- 
pene, și handbaliștii se comportă la 
înălțime.

Vinerea trecută, băimărenil antre
norului Lascăr Pană — 
in valoare cît au putut 
cient inteligența tactică, 
și calmul recunoscut — 
prețioasă și prestigioasă

punîndu-și 
ei mai efi- 
forța de șut 
au reușit o 

._____ . _____„ victorie în
deplasare (23—22 cu T.V. Htitten- 
berg. la Giessen, în R.F.G.), luînd 
astfel o serioasă opțiune pentru cali
ficare în semifinalele Cupei cupe
lor.

Duminică seara a fost rindul hand- 
baliștilor de la Dinamo să incinte 
peste 5 000 spectatori, care au luat 
drumul Palatului sporturilor din Ca-

pitală, și cine știe cîte sute de mii 
de telespectatori care au urmărit 
transmisia partidei pe micul ecran. 
Știind cîte probleme grele și cîte 
clipe negre făcuseră adversarii lor 
de-acum (campionii Spaniei — echi
pa Calpisa din Alicante) handbaliș- 
tilor noștri de la Steaua în urmă cu 
doi ani, antrenorul Oprea Vlase a 
„pregătit" oaspeților o tactică specia
lă: în apărare — pressing și fragmen
tarea atacurilor iuți ale spaniolilor ; 
în atac — ritm lent imediat după pre
luarea balonului, apoi circulație ra
pidă pentru derutarea apărării ad
verse și forțarea ei să se retragă pe 
semicerc, astfel incît trăgătorii de la 
distanță (sfătuiți să nu tragă decît 
din poziții clare) să poată trimite cit 
mai multe șuturi imparabile. Licu, 
Ștef, Cosma, Bedlvan, Grabovschi, 
Tase, Durău și Flangea au dovedit o 
exemplară disciplină tactică, au ju
cat cum se juca la noi în anii cînd 
eram campioni mondiali și au învins 
la 14 puncte diferență (28—14), în- 
trecînd astfel și cele mai optimiste 
așteptări. Diferența — care, practic, 
poate asigura calificarea dinamoviș- 
tilor în semifinalele Cupei campioni
lor europeni — a fost obținută însă 
și ou concursul 
rilor noștri :
Penu și tînărul său înlocuitor. Clau- 
diu Ionescu.

...Bucurii de iarnă avem deci de 
data aceasta în atletism, în volei, în 
handbal. Sint trei discipline olimpice, 
discipline în care anul 1978 nu prea 
ne adusese satisfacții. Să sperăm că 
aceste succese de ianuarie vor fi de 
bun augur pentru 1979 și, mai cu 
seamă, pentru Olimpiada *80,  la care 
trebuie să ne gîndim mereu.

G. MITROI

substanțial al porta- 
admirabilul Cornel

La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndă șl cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile 
C.E.C. din țară, care * avut loc. Ia data de 29 ianuarie 1979, Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat 1 068 
cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 3001'.

Din cauza dimensiunilor listei de cîștiguri, publicăm astăzi o primă parte a acesteia, 
cuprinzînd 548 de cîștiguri. în numărul viitor vom publica continuarea listei libretelor ieșite 
cîștigătoare.

LISTA
libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din țară 
ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1300", la tragerea la sorți pentru trimestrul 

IV 1978 
partea I

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de. economii

1 723-103-17721 49 736-210-5337 97 706-164-6366 145 715-1-137431 193 749-1-30952
0 728-1-5598 50 717-1-137485 98 706-520-274 146 715-1-164320 194 749-263-63

727-137-20657 51 749-1-32830 99 732-1-53335 147 715-1-185668 195 730-1-16080
702-1-140892 52 719-203-16756 100 732-1-83983 148 715-1-203499 196 750-208-820

5 719-201-30096 53 711-207-7071 101 732-1-103877 149 715-1-219572 197 731-253-974
6 710-119-23496 54 722-213-2208 102 732-1-118834 150 715-1-233267 198 719-1-23228
7 756-213-2251 55 750-201-10769 103 732-201-3780 151 715-1-245287 199 719-1-42446
8 705-1-13391 56 746-1-24356 104 732-239-113 152 715-367-1502 200 719-209-8343
9 714-1-6266 57 736-212-41407 105 732-204-405 153 718-1-19625 201 719-201-23831

10 733-201-30654 58 741-1-56062 106 705-1-21334 154 718-205-10889 202 719-207-5205
11 706-102-3681 59 743-1-92441 107 705-1-36973 155 754-1-19696 203 719-203-14515
12 713-716-4 60 745-2-44571 108 718-448-459 156 754-1-45935 204 711-203-5462
13 701-1-14254 61 727-137-11125 109 707-1-20186 157 754-1-60205 205 711-255-653
14 702-1-102432 62 753-1-12555 110 707-214-135 158 754-203-17815 206 .<711-204-1382
15 735-1-98361 63 723-1-39228 111 709-1-48491 159 711-102-21902 207 717-171-9171
16 703-809-31057 64 731-1-8781 112 709-1-87694 160 711-214-2757 208 727-1-30607
17 758-213-2408 65 701-1-24836 113 709-1-114094 161 716-1-26571 209 727-1-70063
18 709-1-139667 66 701-271-1575 114 709-1-133593 162 716-1-66039 210 727-1-92833
19 721-1-15001 67 706-1-9667 115 709-1-148851 163 716-1-90246 211 727-1-108672
20 738-1-13376 68 719-212-14698 116 709-1-161735 164 716-1-109306 212 727-235-6908
21 715-1-116511 69 701-203-10924 117 709-202-6727 165 716-1-124126 213 711-207-5410
22 718-339-224 70 701-205-8445 118 709-214-1473 166 716-1-136564 214 748-209-1602
23 716-1-115151 71 701-141-3971 119 709-217-28726 167 716-215-8446 215 725-1-1464
24 748-1-36397 72 702-1-7446 120 709-218-18387 168 716-287-1202 .216 764-256-597
25 717-207-1783 73 702-1-64114 121 724-104-20258 169 716-203-9307 217 763-215-105
26 724-232-763 74 702-1-94028 122 724-104-50135 170 724-601-5724 218 741-201-23797
27 711-205-3726 75 702-1-114584 123 724-104-66129 171 742-1-12982 219 741-201-48992
28 761-203-612 76 702-1-130636 124 721-1-8827 172 742-206-2340 220 741-201-62978
29 756-1-33170 77 702-1-143736 125 724-423-437 173 736-210-1048 221 741-213-860
30 745-1-14327 78 702-208-1225 126 708-1-29439 174 748-1-26262 222 744-1-8509
31 746-211-1540 79 702-221-916 127 708-1-50814 175 748-1-48991 223 714-816-462
32 736-212-65438 80 752-205-6410 128 708-202-241 176 748-247-209 224 756-1-27405
33 741-217-2151 81 735-1-18359 129 708-221-208 177 748-202-2935 225 756-212-1828
34 743-1-125293 82 735-1-55353 130 710-1-14368 178 712-625-245 226 706-201-14294
35 722-1-5493 83 735-1-77533 131 710-1-42177 179 717-1-49710 227 750-1-17437
36 752-1-10187 84 735-1-93643 132 710-1-58614 180 717-1-82662 228 750-1-48374
37 753-205-3076 85 735*1-106069 133 710-209-366 181 717-1-105127 229 750-206-1330
38 723-211-748 86 735-201-1216 134 738-1-7316 182 717-1-122404 230 750-211-36179
39 702-1-67572 87 735-400-3583 135 733-1-4296 183 717-1-136096 231 750-211-54403
40 735-1-79518 88 713-1-16709 136 733-201-29713 184 717-201-4806 232 754-205-1425
41 703-201-1801 89 703-1-38455 137 728-201-11068 185 717-218-1001 233 750-201-7577
42 732-201-5223 90 703-1-61795 138 710-113-25170 186 713-102-3743 234 745-1-3342
43 709-1-116309 91 703-1*77484 139 710-119-17291 187 713-194-2197 235 703-522-1740
44
45

724-104-67505
710-282-661

92
03

703-254-3260
751-204-857

140
141

710-120-21999
710-120-39795

188
189

713-197-126
724-1-36237 236 734-1-43199

46 715-1-54390 94 703-809-24656 142 710-138-11002 190 724-360-3765 237 734-1-65007
47 718-1-21512 95 703-203-5243 143 715-1-45836 191 751-1-5092 238 734-1-79607
48 716-1-92626 96 706-102-5865 144 715-1-101384 192 714-628-3139 239 734-320-46

® „HOMO TURISTI- 
CUS“ Șl VESTIGIILE DIN 
TASSILI. Parcul Tassili, aflat 
la sud-est de oaza sahariană 
Djanet. este considerat a fi cel 
mai mare muzeu in aer liber de 
pe glob. Ek cuprinde zeci de mii 
de picturi rupestre și gravuri 
realizate in perioada cuprinsă 
intre mileniile 7—1 î.e.n. Doar 
15 000 din acestea au fost tre
cute in evidentele specialiștilor 
și restabilite. Ele amintesc de o 
perioadă îndepărtată rind Sa
hara era acoperită cu o vegeta
ție bogată și dispunea de o 
faună extrem de variată, fiind, 
totodată, intens populată. Pic
turile. bine conservate vreme 
at.it de indelungată datorită me
diului extrem de uscat, sint ex
puse in prezent atacurilor unui

Inamic mult mal primejdios de- 
cit forțele naturii — „homo tu- 
risticus". Unii vizitatori, care 
vor să obțină imagini fotogra
fice Cit mai clare, nu ezită să 
înmoaie cu tot felul de substan
țe pereții decorați pentru a în
viora culorile : alții „întăresc" 
cu ajutorul creioanelor conturu
rile picturilor rupestre, desprind 
fragmente de rocă, iși sapă ini
țialele pe pietre ș.a. Prin nesă
buința lor. asemenea turiști riscă 
să aducă stricăciuni ireparabile 
acestui neprețuit tezaur cultu
ral din „copilăria" omenirii.

• METAN PRIMAR ÎN 
SCOARȚA TERESTRA, 
în păturile inferioare ale scoar
ței terestre există un imens re
zervor de gaz metan primar, 
care dăinuie încă din perioada

de formare a planetei. O ase
menea ipoteză a fost avansată 
de oameni de știință americani 
de la Universitatea Corneli. Su
pus unei uriașe presiuni, meta
nul din scoarță ar fi sursa prin
cipală de formare a carbonului 
de la suprafața Pămîntului de-a 
lungul erelor geologice. Spe
cialiștii afirmă că există nu
meroase indicii care confirmă 
prezenta pe scară largă a me
tanului în scoarța pămîntului. 
Tocmai existența acestui gaz ar 

■ explica apariția limbilor de foc 
și a exploziilor puternice care 
însoțesc cutremurele de pămînt.

• DOUĂ PERSONA
JE ÎN CĂUTAREA AU
TORILOR. Așa s-ar putea in
titula. parafrazind celebra lu

Două reușite concursuri de schi
Ultimul sfîrșit de săptămină a pro

gramat două interesante 
de schi: 
alpine. 
Mare) și 
fond, pe 
namo" — 
tru prima dată în acest sezon tot ce 
are mai bun schiul nostru alpin —s-a 
remarcat atît prin eforturile depuse 
de organizatori, dar mai ales prin 
pasionantele dispute pe care le-a pri
lejuit. atît la juniori cît și la seniori. 
Datorită căldurii excesive de la mij
locul săptămînii, organizatorii au ho
tărît să renunțe, in ultimul moment, 
la proba de coborire, înlocuind-o cu 
un slalom uriaș, așa Incit concuren- 
ții au participat la o probă de slalom 
special și la două slalomuri uriașe. 
Noutatea concursului a reprezentat-o 
— fapt deosebit de important după 
părerea noastră — dificultatea tra
seelor alese, lungimea acestora și 
numărul de porți (72. 74. 84), fapt ce 
a solicitat din plin pe cei peste o 
sută de concurenți.

întrecerile seniorilor au fost, domi
nate de tînăra noastră speranță Ion 
Kavași (Dinamo Brașov) care, după 
ce la primul slalom uriaș a realizat 
același timp cu veteranul si colegul 
său de club Dan Cristea, s-a detașat 
net atît la slalom special, cît și la 
ultimul uriaș. O comportare bună ar' 
avut la slalom special reprezentanții 
Clubului sportiv „Armata“-Brașov — 
Gheorghe Vulpe și Nicolae Stinghe, 
clasați pe locurile doi șl trei. Con
cursul senioarelor a avut și el o li
deră de necontestat în persoana Da
nielei Uncrop (Dinamo Brașov). A 
impresionat plăcut, în același timp, 
curajul și dăruirea tinerei Daniela 
Tampa (Steagul Roșu Brașov), ocu
pantă a unui loc doi și a unui loc trei

competiții 
(la probe 
Cristianul 

(la schi

„Cupa Dinamo" 
desfășurată pe
„Cupa Caraiman"
Valea Cerbului). „Cupa Di- 

■ care a reunit la start peh-

în probele de uriaș, ca și constanța 
Minodorei Munteanu (A.S.A. Brașov) 
cîștigătoare a două locuri doi, la spe
cial și la ultimul uriaș.

Nu mai puțin disputate au fost în
trecerile 2 ~ '
progres și animați tot mai mult 
dorința de a bate la poarta 
crării. O comportare bună au avut-o 
Zolt Balasz (C. S. Miercurea Ciuc), 
Vili Podani, Mihai Bîră, fiul fostului 
campion (Dinamo Brașov), la slalom 
uriaș, și Florin Vintîlă (Steagul 
Roșu), Gheorghe Fulea (Brașovia) și 
Florin Zîrnoveanu (Steagul Roșu) la 
slalom special.

„Cupa Caraiman" la schi fond — 
concurs internațional de tradiție, 
ajuns la a IX-a ediție — a reunit la 
start juniori și junioare din U.R.S.S., 
Bulgaria și România. Dacă In proba 
de 5 km (fete) a cîștigat Natalia Ko
nova (U.R.S.S.), la 15 km (băieți). Ion 
Lungoci, elev al Liceului din Predeal, 
a făcut o cursă foarte bună, cîștigînd 
detașat. în probele de ștafetă echi
pele noastre, deși au condus o mare 
parte a cursei, nu s-au putut impune 
în final.

juniorilor aflați în vădit 
de 

consa-

R. B

în cîteva rînduii
• în primul tur al turneului inter

national feminin de tenis de la Chi
cago. jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a învins-o în două seturi, cu 
6—4. 6—2 pe Marita Redondo (S.U.A.).
• La Varșovia s-a încheiat finala 

turneului zonal de șah. printre primii 
cinci clasați numărindu-se și marele 
maestru român Florin Gheorghiu, 
care obține astfel calificarea în tur
neele interzonale.
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NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TIMPUL PROBABIL PENTRU LUNA FEBRUARIE
în luna februarie, potrivit progno

zei Institutului de meteorologie, zile 
ceva mai calde decît normal sint de 
așteptat în prima și, îndeosebi, in 
cea de-a treia decadă, cînd precipita
țiile vor fi și sub formă de lapoviță 
și ploaie. Decada a doua va fi inter
valul cu răciri mai pronunțate, mai 
ales în nordul tării, iar precipitațiile 
vor fi sub formă de ninsoare, visco
lită temporar, in sudul și estul țării.

între 1 și 4 februarie, vremea va fi 
în general umedă și vor cădea preci
pitații atît sub formă de ninsoare, cit 
și de lapoviță și de ploaie. Vintul va 
sufla moderat, cu intensificări locale 
în estul tării (40—45 km/h). Tempe
ratura va fi în scădere, mai ales in 
regiunile din nord. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 gra
de. local mai coborîte. iar maximele 
între minus 3 și plus 5 grade. Se va 
produce ceață locală dimineața și 
seara.

Va urma între 5 și 10 februarie o 
vreme închisă, cu precipitații mai 
ales sub formă de ninsoare. Vîntul 
va sufla slab, cu intensificări locale 
din sectorul nordic. Temperatura va 
continua să scadă, minimele fiind cu
prinse între minus 12 și minus 2 
grade, izolat mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele între 
minus 6 și plus două grade. Ceață 
dimineața și seara.

în perioada 11 și 15 februarie, vre
mea va fi rece, cu cerul mal mult 
noros. Va ninge Intermitent, mai ales 
In sudul și estul țării, unde și vîntul

va prezenta intensificări temporare 
din sectorul nord-est (45—55 km/h), 
viscolind zăpada. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 16 
și minus 6 grade, mai coborîte în ju
mătatea de nord a țării iar maximele 
între minus 8 și pius două grade.

în intervalul 16—20 februarie, cerul 
va fi variabil, cu înseninări in cursul 
nopții. Va ninge izolat.

între 21 și 25 februarie, vremea va 
deveni umedă, cu cerul mai mult no
ros. Vor cădea precipitații atît sub 
formă de ninsoare cit și de lapoviță 
și ploaie. Local se va produce polei. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări din nord-vest (40—60 km/h). 
Temperatura va fi în creștere accen
tuată. minimele vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, iar maxi
mele între minus 1 și plus 9 grade, 
mai ridicate în sud-vestul tării.

în ultimele zile ale lunii februarie 
vremea va continua să se încălzească 
ușor. Precipitațiile vor fi izolate, sub 
formă de burniță și ploaie și vor că
dea mai ales in vestul tării. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, iar maxi
mele între plus 2 și plus 12 grade. 
Ceață locală dimineața și seara.

de la 
suflet.
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294
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298
299
300
301
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303
304
305

740-1-27854
740- 1-43451 
714-203-2676 
746-1-22020
746- 1-38091 
714-1-10927 
710-204-9029 
736-1-51134 
736-1-88768 
736-1-113900 
736-1-132170 
736-1-146615 
736-105-327 
736-212-38331 
736-212-60151 
736-212-73617 
736-279-24866 
736-202-27070 
736-208-11134 
736-269-4484 
736-421-46 
704-523-18548
741- 1-36594 
741-1-54575 
741-207-3762 
758-201-9683 
706-718-767 
758-1-10963 
758-1-28323 
758-380-244 
723-103-11015 
723-135-4624 
743-1-48734 
743-1-88812 
743-1-116762 
743-1-138389 
743-1-155683 
743-1-169098 
743-207-5448 
743-209-19647 
743-209-38054 
745-201-5657 
745-2-24583 
745-2-43120 
745-205-6413
747- 1-10393 
747-1-37898 
747-225-647 
725-422-279 
725-215-610 
755-202-16990 
755-210-1764 
755-201-12750 
727-137-6468
727- 232-135 
752-1-51057 
752-1-78579 
752-1-96506 
752-1-109648 
752-202-10269
752- 222-532
728- 1-11261 
728-203-867
753- 1-9140 
753-1-29036 
757-1-11764

Numărul Numărul Numărul Numărul
Nr. libretului Nr. libretului Nr. libretului Nr. libretuluicrt. de economii crt.ae economii de economii de economii

306 704-1-21487 373 724-104-36628 432 717-1-93503 490 734-207-360X
307 726-1-5370 374 724-104-58502 433 717-1-113745 491 740-1-13714
308 739-1-22205 375 724-137-110 434 717-1-128820 492 740-1-36204
309 739-1-38433 376 721-1-16189 435 717-1-141727 493 702-902-1066
310 739-241-23 377 708-1-9443 436 717-211-792 494 746-1-3118
311 739-259-413 378 708-1-40440 437 717-265-599 495 746-1-30793
312 723-1-17379 379 708-1-57618 438 713-102-19715 496 746-258-343
313 723-1-37700 380 708-212-1752 439 713-194-18518 497 714-1-17613
314 723-205-5346 381 713-420-551 440 724-1-21958 498 736-1-14908
315 ' 740-1-36786 382 710-1-29329 441 724-1-44460 499 736-1-71093
316 701-1-16583 383 710-1-50555 442 724-398-4192 500 736-1-101206
317 701-201-10247 384 710-1-64678 443 751-1-14232 501 736-1-122524
318 701-356-5822 385 710-260-509 444 749-1-19079 502 736-1-139196
3ț9 719-212-3314 386 722-306-1706 445 749-1-37849 503 736-1-152396
320 754-202-174 387 733-201-20053 446 730-1-5424 504 736-212-17618
321 701-203-18121, 388 722-123-2052 447 718-242-4 505 736-212-49990
322 701-135-7130 389 710-113-10539 448 731-1-11880 506 736-212-66859
323 701-174-13 390 710-113-31565 449 715-134-809 507 736-279-14266
324 702-1-40397 391 710-119-23978 450 719-1-33760 508 736-202-9603
325 702-1-79390 392 710-120-31882 451 719-205-4236 509 736-202-34747
326 702-1-104353 393 710-127-2442 452 719-201-6500 510 736-258-802
327 702-1-122533 394 710-620-879 453 719-201-31781 511 719-730-891
328 702-1-136873 395 715-1-75850 454 715-708-2221 512 704-523-8710
329 702-1-149088 396 715-1-119823 455 719-203-22224 513 741-1-20415
330 702-218-9216 397 715-1-150335 456 711-205-6735 514 741-1-45798
331 702-223-2489 398 715-1-174589 457 711-1-6107 515 741-1-60673
332 702-120-90 399 715-1-194039 458 707-204-1642 516 741-220-100
333 735-1-38652 400 715-1-211394 459 717-183-6448 517 758-201-16794
334 735-1-66780 401 715-1-226086 460 727-1-52358 518 710-621-1861
335 735-1-85697 402 715-1-238962 461 727-1-81618 519 758-1-21030
336 735-1-99632 403 715-207-5085 462 727-1-100926 520 758-206-3357
337 735-177-10074 404 718-1-1566 463 727-1-114561 521 723-102-13149
338 735-216-91 405 718-1-26438 464 722-201-1484 522 723-103-19807
339 713-1-3324 406 710-816-390 465 716-515-563 523 743-1-8038
340 703-1-18234 407 754-1-35125 466 762-253-97 524 743-1-69302
341 703-1-50234 408 754-1-53282 467 725-1-14068 525 743-1-102752
342 703-1-69864 409 754-203-6520 468 763-203-8453 526 743-1-127590
343 703-1-83146 410 711-102-6187 469 718-211-1666 527 743-1-146736
344 703-254-15555 411 711-102-28861 470 741-201-38112 528 743-1-162095
345 703-809-6309 412 711-413-164 471 741-201-56079 529 743-1-174597
346 703-809-32434 413 716-1-48695 472 741-212-14973 530 743-207-13939
347 703-203-14750 414 716-1-78046 473 741-315-1007 531 743-209-30198
348 706-102-15524 415 716-1-99675 474 744-203-3262 532 743-242-248
349 706-164-14518 416 716-1-116682 475 756-1-14285 533 723-620-127
350 732-1-24232 417 716-1-130199 476 756-1-34466 534 745-2-34544
351 732-1-69608 418 716-209-4418 477 706-201-3722 535 745-2-48894
352 732-1-93913 419 716-215-17546 478 715-209-1119 536 722-1-7137
353 732-1-111435 420 716-350-432 479 750-1-37109 537 747-1-26463
354 732-1-124741 421 716-203-16995 480 750-1-55116 538 747-1-44858
355 732-206-4688 422 724-605-145 481 750-211-18749 539 712-1-7363
356 758-213-3859 423 742-1-21495 482 750-211-45748 540 737-1-8988
357 732-216-224 424 742-223-528 541 755-202-1495
358 705-1-29936 425 748-1-3074 i ou—ZII—0U4oZ 542 755-202-23988
359 705-271-107 426 748-1-38631 484 754-205-10076 543 755-201-2063
360 707-1-7038 427 748-1-55433 485 750-201-16827 544 755-1-7132
361 707-1-26640 428 748-265-1068 486 745-1-16035 545 727-137-19713
362 720-334-4 429 748-205-1112 487 734-1-24620 546 752-1-21380
363 709-1-69673 430 717-1-20113 488 734-1-54305 547 752-1-65188364
365

709-1-101046
709-1-123809 431 717-1-67165 489 734-1-72187 548 752-1-87399

366 709-1-141244 Titularilor libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în auto-
367 709-1-155054 turisme emise de unitățile C.E.C. din Capitală li s-au acordat
368 709-201-3021 printr-o tragere la sorți separată, care a avut loc în ziua de 26 ia-
369 709-211-3161 nuarie a.c., 236 autoturisme „DACIA 1 300". Lista oficială a librete-
370 709-217-18121 lor de economii ieșite cîștigătoare la această tragere la sorti s-a pu-
371 709-218-8491 plicat în ziarele ..Scinteia" din 28 ianuarie a.c. și „România liberă"
372 724-102-3141 din 29 ianuarie a.c.

crare dramatică a lui Pirandello, 
piesa francezului Eduardo Ma
net ..Ziua în care Mary Shelley 
a intilnit-o pe Charlotte Bronte" 
— considerată cel mai mare suc
ces al actualei stagiuni parizie
ne. Profund originală, acțiunea 
piesei imaginează întîlnirea din
tre cele două strălucite scriitoa
re britanice amintite în titlu, cu 
celebrele lor personaje — Fran
kenstein și Jane Eyre. Cele două 
personaje refuză să rămină pri
zoniere ale destinului ce le-a 
fost trasat de autoarele lor și 
reclamă să li se modifice cursul 
existenței. Și astfel. Jane Eyre 
ajunge plantatoare în Louisiana, 
iar Frankenstein iși desco

peră vocații poetice. Din
colo de ingeniozitatea subiectu
lui transpare, pe un plan mal 
profund, legătura indisolubilă 
dintre scriitor și operă.

• PETROL Șl COM
PUTERE. în zona petrolieră 
ungară Szeged a fost dât în 
exploatare un centru de calcul 
electronic dotat cu trei compu
tere și cu instalații periferice. 
Ordinatoarele controlează si co
mandă modul de funcționare a 
sutelor de puțuri petroliere, a 
stațiilor pentru colectarea pe
trolului șl gazelor, precum și a 
uzinei pentru prelucrarea gazu

lui din acest bazin. Datele ofe
rite de informatică permit spe
cialiștilor să adopte cele mai 
bune măsuri pentru a obține o 
producție optimă de petrol și 
gaze.

• O LEGE PERIMA
TĂ... O lege promulgată încă 
in 1667 în Anglia și menținută 
în vigoare pină în zilele noastre 
prevedea pedeapsa cu... arderea 
pe rug pentru toți cei ce întoc
meau prognoze greșite ale tim
pului. Bineînțeles, prevederile 
legii n-au mai fost aplicate de 
multă vreme, ceea ce a dat po
sibilitate meteorologilor englezi 
să trăiască liniștiți. Abia recent, 
parlamentul englez a abrogat 
pentru totdeauna străvechea 
lege, devenită perimată. Eveni

Mare.

o întîlnire cu tinerii ingineri 
șantierul Baraj (discuție de 
adică probleme tehnice).

...Urcăm spre izvorul Rîului 
Șantierul Baraj. Peisajul devine lu
nar. muntele se întilnește cu munte. 
Fără vegetație, fără zăpadă măcar, 
vinăt. rece. Doar pe una dintre culmi, 
încinsă de o conductă, ca un briu, se 
zăresc puncte de lumină. Oamenii 
încălzesc conducta din loc în loc, să 
nu înghețe aerul comprimat. între 
munți, sporind senzația de hău. o 
groapă imensă. în care mișună auto
basculante. buldozere și excavatoare. 
E baza barajului. Se lucrează la 
„miezul de argilă".

— Este una din operațiunile de cea 
mai mare răspundere, ne spune in
ginerul Aurel Dan. șeful șantierului 
Baraj. Căci, strinsă între anrocamen- 
te. umila argilă urmează să devină 
un uriaș perete care nu lasă șă se 
scurgă nici un pic de apă din viito
rul lac de acumulare.

Inginerul ne arată un munte avînd 
în virf un pilc de brazi.

— Vedeți ? Se urcă.
într-adevăr, pe firul în spirală ce 

îmbrățișează muntele se mișcă agale 
Un punct, ca un gîndac. După el — 
alte trei. Excavatoarele. întreg acest 
munte va fi „înghițit" bucățică cu 
bucățică și adus în uriașa văgăună, 
transformindu-se într-un alt munte — 
barajul, care va face din Riul Mare 
o mare de 200 milioane metri cubi 
de apă. Pentru asta se luptă cu roca 
minerii, injectorii, șoferii Gheorghe 
Ni stor. Vasile Gheorghiță. loan Nuțu, 
Vasile Vitan, inginerii Nicolae Mitu, 
Constantin Buga si multi alții.

Aici, pe acest șantier, a fost „pră
pădul din mai". Școala lovită de 
puhoaie se reface in șoaptele rîului 
cumințit de-a lungul galeriei de de
viere. Pe nesimțite se lasă amurgul 
pe vîrf de munte. Un întuneric opac, 
iăptos. Cum vom mai ajunge în vale 
pe ceață î însoțitorii noștri însă nu 
dau semne de neliniște. „Așa e 
pe-aici, prin Retezat". Și continuă 
discuțiile cu șeful șantierului : ter
mene, volume, fronturi de lucru...

...Mal pe seară, un adevărat 
al înțelepților" întrunit 
Grupului de șantiere. Pe 
zi : „Formarea școlii ___  ____
Retezat în hidroenergetica țării". Adi
că a oamenilor de mîlne. S-a discu
tat despre înființarea de șcpli profe
sionale. De licee. Cu diplome de 
„Riul Mare-Retezat".

...Iar seara tîrziu. după ce se ter
minase spectacolul de estradă al tea
trului din Deva, prezentat pe scena 
clubului de pe șantier, o fereastră din 
așezarea Brazi a mai rămas lumina
tă. Continua ședința cercului literar 
al scolii generale. loan Cavre. dintr-a 
șaptea. îsi citea versurile : „Ies mi
nerii din adino / Purtînd stelele-n 
oblinc...".

Și toate se-ncadrau nespus de fi
resc în propoziția simplă: „Riul Mare 
devine mare".

mentul a fost sărbătorit de me
teorologi ca o „mare victorie".

• FAMILIA IN CIFRE, 
în Polonia a fost dat publici
tății un studiu statistic privind 
familia poloneză, pe baza date
lor referitoare la anul 1974. Din 
el rezultă că predomină fami
liile cu un copil în care ambii 
părinți lucrează. Existau la data 
respectivă 8 196 621 de familii, 
din care 1 688 269 fără copii, 
2 529 582 cu un copil. 2 222 567 cu 
doi și 1 036 365 cu trei copii. 87,9 
la sută din numărul total de 
familii cuprindeau ambii pă
rinți, iar/10.8 la sută doar mame 
care-și creșteau singure copiii, 
în 1 659 000 de familii subsis- 
tența era asigurată de unul din 
părinți — din care cu 485 000 de 
mame. Cele măi active din

„sfat 
la sediul 

ordinea de 
Rîul Mare-

punct de vedere profesional 
erau femeile in virstă de 25—29 
ani și. respectiv. 30—34 ani.

• UN NOU CAZ AL 
THALIDOMIDEI 2 Parche
tul din Berlinul occidental a 
deschis o anchetă asupra me
dicamentului Duogynon, posibil 
să genereze, potrivit unor opi
nii, reeditarea cunoscutului caz 
ăl thalidomidei. Conform plin- 
gerilor aduse, Duogynon. indicat 
femeilor în timpul gravidității, 
produce grave malformații com
parabile celor înregistrate cu ani 
in urmă. în cazul amintit 250 de 
femei care au dat naștere la co
pii cu deformări și-au manifes
tat intenția de a aduce în justi
ție firma ..Schering", care pro
duce respectivul medicament
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MOSCOVA

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
l-a primit pe ministrul de externe al României

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Marți 
după-amiază, tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, care efec
tuează o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică, la invitația guvernului so
vietic, a fost primit Ia Kremlin de 
către tovarășul A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. ai P.C.R. a fost 
transmis un mesaj de prietenie to
varășului Leonid Ilici Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.

Exprimînd mulțumiri pentru mesaj, 
tovarășul Alexei Kosîghin a trans
mis. din partea tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev. în numele său personal, 
precum și al Biroului Politic al C.C. 
ah P.C.U.S., un salut călduros și cele

★
La 30 Ianuarie au continuat la Mos

cova convorbirile oficiale intre tova
rășii Stefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Roma
nia. și Andrei Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.SB.

într-o atmosferă de lucru, prie
tenească. s-a făcut un schimb de pă
reri privind dezvoltarea relațiilor de 
colaborare româno-sovietică. precum 
și asupra unor probleme internațio
nale actuale, de interes comun.

★
Ministrul afacerilor externe al U- 

niunii Republicilor Sovietice Socia
liste, A. A. Gromîko, a oferit, la 30 
ianuarie, un de jun în onoarea tovară
șului Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Socia
liste România.

Au participat K. V. Rusakov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.. K. F. Ka- 
tușev. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. S. A. Skacikov, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Relații Economice Externe, 
G, A. Kiseliov, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., V. I. Ko- 
notop, prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele Conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto—română. 
I. G. Pavlovski. ministrul căilor de 
comunicații. K. I. Salanșin. ministrul 
industriei celulozei și hîrtiei. V. G. 
Kulikov, mareșal al Uniunii Sovie
tice. prim-adjunct al ministrului a- 
părării al U.R.S.S.. comandant-șef al 
Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via. alți conducători ai unor minis
tere. instituții centrale, organizații de 
stat și obștești.

Au luat parte, de asemenea. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Vasile Sandru,

ALGERIA

Congresul Frontului de Eliberare Naționala
ALGER 30. — Trimisul special A- 

gerpres. M. Ionescu. transmite : 
Lucrările celui de-al patrulea Con
gres al Frontului de Eliberare Na
țională din Algeria au fost reluate 
marți dimineața, pentru a fi exami
nate și adoptate proiectele de rezo
luție prezentate de comisiile create 
în acest scop, pentru a alege orga
nele de_ conducere ale partidului. 

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

mai bune urări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă tovărășească a 
avut loc o convorbire, în cadrul că
reia au fost abordate probleme legate 
de dezvoltarea în continuare a rela
țiilor și a colaborării pe multiple 
planuri dintre România si Uniunea 
Sovietică, în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare șl asistentă 
mutuală dintre România și U.R.S.S., 
al Declarației comune româno-sovie- 
tice. Totodată, au fost discutate pro
bleme actuale ale situației interna
ționale și îndeosebi ale înfăptuirii 
obiectivelor înscrise în Declarația 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, adoptată în noiembrie 1978.

La întrevedere au participat — din 
partea română — Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Gheorghe Badrus. ambasadorul 
României în U.R.S.S., Vasile Șandru. 
ambasador, director în M.A.E.. iar 
din partea sovietică — Viktor Mal- 
țev, prim-locțiitor al ministrului afa
cerilor externe. Vasili Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. în România, și 
Vasili Grubeakov, șeful secției eu
ropene a M.A.E.

★
ambasador, director în M.A.E., Du
mitru Aninoiu. ambasador, consilieri 
și experți, membri ai Ambasadei ro
mâne la Moscova.

Au participat Gheorghe Badrus, 
ambasadorul tării noastre în Uniu
nea Sovietică, și V. I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. la București,

în toasturile rostite în timpul de
junului. tovarășii A. A. Gromîko și 
Stefan Andrei au subliniat dezvol
tarea tot mai puternică a colaborării 
și prieteniei româno-sovietice. rolul 
hotăritor pe care il au în această pri
vință intîlnirile și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev, precum și dorința 
comună de a acționa în continuare 
pentru adîncirea și dezvoltarea mul
tilaterală a colaborării dintre parti
dele. țările și popoarele noastre.

Cei doi miniștri de externe au toas
tat în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, 
pentru prietenia trainică și colabo
rarea tot mai largă și mai rodnică 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. în interesul lor comun, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii In lume.

Dejunul s-a desfășurat într-o am
bianță prietenească.

★
Marți, tovarășul Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a depus o 
coroană de flori la Mausoleul lui 
V. I. Lenin din Piața Roșie. Minis
trul de externe român a depus, de 
asemenea, o coroană de flori la 
Mormîntul ostașului necunoscut de 
lingă zidul Kremlinului.

La solemnități au fost prezent! 
V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. 
la București. Gheorghe Badrus. am
basadorul României în Uniunea So
vietică. si membri ai ambasadei.

Ideea centrală care se degajă pînă 
acum din rapoartele prezentate și 
din luările de cuvînt este reafirmarea 
voinței poporului algerian de a con
solida independența și suveranitatea 
națională a țării, de a merge în con
tinuare spre edificarea unei societăți 
noi, socialiste, așa cum prevăd Carta 
națională și Constituția tării, adop
tate prin referendum național.

Rezoluții în sprijinul instaurării 
unor noi relații economice internaționale t * *

„An nou, guvern nou !“ Această 
urare care s-a făcut auzită în noap
tea noului an nu s-a Împlinit încă. 
Tratativele pentru formarea viitoru
lui cabinet continuă. După ce liderul 
socialist flamand Willy Claes a 
anunțat că renunță la „misiunea de 
informare" cu care fusese însărcinat, 
sarcina de a forma guvernul a re
venit lui Wilfried Martens, președin
tele Partidului social-creștin flamand. 
Presa belgiană apreciază că nici mi
siunea lui Martens nu se anunța mai 
puțin dificilă decît cea a predeceso
rului său. care a încercat să reali
zeze un compromis între partide și

• personalități politice cu viziuni și 
programe diferite.

Evoluțiile de pe scena politică bel
giană de la acest început de an 
ilustrează, practic, câ alegerile anti
cipate din cea de-a doua jumătate a 
lunii decembrie nu au dus la nici un 
fel de clarificări, așa cum sperau 
promotorii lor, situația răminînd la 
fel de complicată ca înainte. Cu mici 
excepții, alegătorii au rămas stator
nici in opțiuni. în Ciuda eforturilor 
făcute, social-creștinii n-au reușit, 
așa cum scontau, să cucerească ma
joritatea absolută, obținînd doar două 
noi mandate. De fapt, toate forma
țiile fostei coaliții au fost, într-o mă
sură sau alta, afectate de alegeri 
(partidul flamand „Volksunie" a ob
ținut chiar cel mai scăzut nivel de re
prezentare parlamentară din ultimii 
zece ani), ceea ce reflectă — după 
părerea observatorilor — o stare de 
spirit critică la adresa unui guvern 
căruia i se reproșează lipsă de coeziu
ne, ca și de decizie în urmărirea ho- 
tăririlor luate.

După cum este știut, scrutinul 
anticipat din decembrie — al 6-lea 
în ultimii 13 ani și jumătate — a fost 
determinat de divergentele cu privire 
la structura regională a țării. Legea

încheierea dezbaterilor celei de-a XXXIII-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
— La Națiunile Unite a luat sfirșit 
dezbaterea punctelor înscrise pe or
dinea de zi a celei de-a XXXIII-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
Lucrările sesiunii s-au încheiat, insă 
aceasta nu a fost declarată oficial 
închisă, ci numai suspendată sine 
die, pentru ca Adunarea Generală 
să-și poată relua, dacă va fi nece
sar. dezbaterile asupra problemei na- 
mibiene.

După cum este cunoscut, lucrările 
sesiunii, suspendate inițial la 21 de
cembrie, au fost reluate la 15 ianua
rie pentru încheierea dezbaterilor 
asupra totalității punctelor aflate pe 
agendă.

în cadrul ultimei ședințe au fost 
adoptate o serie de rezoluții în spri
jinul cerinței instaurării unor rela
ții economice internaționale bazate 
pe egalitate în drepturi și interes 
reciproc, care trebuie să devină una 
din sarcinile principale ale strategiei 
dezvoltării in anii ’80. Luind cuvin- 
tul. președintele Adunării Generale, 
Indalecio Lievano, a relevat printre 
problemele cardinale abordate în 
cursul dezbaterilor pacea și securi
tatea internațională și necesitatea 
adoptării unor măsuri concrete în do
meniul dezarmării. Lievano a men-

„A sosit timpul folosirii in scopul progresului umanității 
a uriașelor resurse absorbite de înarmări"1

Tntîlnirea grupului de experți privind relația dezarmare — 
dezvoltare

GENEVA 30 (Agerpres). — De la 
trimisul special. D. Ținu : La Ge
neva s-au încheiat lucrările reu
niunii grupului de experți guver
namentali însărcinat cu studierea 
relației dintre dezarmare și dezvol
tare, din care fac parte reprezentanți 
din 26 de țări, între care și România.

La încheierea lucrărilor, președin
tele grupului, Inga Thorsson, subse
cretar de stat la Ministerul de Ex
terne al Suediei, a relevat că deci
zia de creare a acestui organism con
stituie încă o expresie a îngrijorării 
comunității internaționale a națiuni
lor în fața escaladei nestăvilite a 
cursei înarmărilor. Este 0 realitate 
— a arătat vorbitorul — că arsena
lele militare care acoperă întreaga 
planetă absorb uriașe resurse mate
riale. Mal mult decit atît, acestea sint 
deservite de milioane și milioane de 
oameni, între care peste 400 000 de 
cercetători și savanți. A sosit timpul 
de a se folosi aceste resurse nu în 
scopul distrugerii, ci al progresului 
umanității.

în baza mandatului încredințat, 
grupul de experți urmează să întoc
mească un amplu raport ce va fi îna
intat viitoarei sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării, programată a avea 
loc în 1982. Sint avute în vedere trei 
mari domenii de studiu : estimarea

Aspecte ale dezvoltării social-economice a Poloniei
Cuvîntarea tovarășului 1. Gierek

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — In 
cuvîntarea rostită la Consfătuirea pe 
întreaga Polonie a reprezentanților 
autoconducerii muncitorești, Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., s-a referit la o serie de 
aspecte ale dezvoltării social-econo
mice a Poloniei, relevind că la ora 
actuală este deosebit de important 
să se asigure desfășurarea normală 
a proceselor de producție. Satisfa
cerea rapidă a cererilor de combus
tibil, energie electrică, materii pri
me trebuie să aibă loc în principal 
prin îmbunătățirea neîntîrziatâ a re
gimului lor de utilizare, prin îmbră
țișarea oricărei inițiative care duce 

ționat in context că sînt necesare 
schimbări în vederea accelerării dez
baterilor. a sporirii eficienței lor. El 
a notat faptul că regulile de proce
dură au fost stabilite cind Adunarea 
Generală nu număra decît 50 de sta
te, în timp ce în prezent forumul 
mondial trebuie să satisfacă aspira
țiile tuturor celor 151 membri ai săi.

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat — cu 110 voturi pentru, 11 con
tra și 11 abțineri — o rezoluție care 
se pronunță pentru reorganizarea 
Acordului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.). Documentul ac
centuează asupra necesității luării în 
considerare a drepturilor țărilor în 
curs de dezvoltare în orice măsuri de 
natură să modifice structura comer
țului internațional. Orice noi acor
duri sau reglementări care afectează 
comerțul țărilor în curs de dezvolta
re. se menționează în document, tre
buie să fie adoptate numai cu parti
ciparea și aprobarea acestor state.

S.U.A.. Canada și statele Pieței co
mune au votat împotriva rezoluției.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat un număr de opt rezoluții 
asupra principiilor directoare ale 
Deceniului Națiunilor Unite pentru 
egalitatea femeii (1976—1985).

resurselor — materiale șl umane — 
folosite în prezent in scopuri mili
tare ; consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor ; recon- 
versiunea și redistribuirea resurselor 
care ar fi eliberate prin măsuri de 
dezarmare.

în cadrul lucrărilor grupului de 
experți. o atenție deosebită a fost 
acordată examinării posibilităților de 
folosire a resurselor ce ar deveni 
disponibile ca urmare a progresului 
negocierilor de dezarmare. în acest 
scop, a fost solicitată colaborarea 
unui mare număr de institute de 
cercetări, organizații internaționale, a 
unor oameni de știință din diferite 
țări, care au și înaintat pînă în pre
zent o serie de proiecte în acest sens. 
Concluzia ce se poate desprinde din 
analiza proiectelor prezentate — sub
linia președintele grupului de experți 
— este aceea că dezarmarea ar con
tribui la soluționarea unor grave 
probleme actuale de ordin economic 

•și social — recesiune, inflație, șo
maj — ar pune la dispoziția omeni
rii uriașe mijloace materiale pentru 
creșterea bunăstării tuturor popoa
relor și îndeosebi pentru sprijinirea 
țărilor in curs de dezvoltare, a efor
turilor lor de lichidare a decalajelor 
care le despart de statele industria
lizate.

la utilizarea mai economicoasă a 
mijloacelor. Primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P. a adăugat că îmbună
tățirea calității producției are o în
semnătate cheie în utilizarea rațio
nală a resurselor de materiale și ma
terii prime.

Referindu-se la perfecționarea sis
temului de funcționare a economiei 
naționale poloneze, Edward Gierek a 
menționat extinderea considerabilă a 
participării conferințelor autocondu
cerii muncitorești la elaborarea și a- 
plicarea soluțiilor, la îmbunătățirea 
conducerii întreprinderilor — ele
ment important al democrației socia
liste.

Manifestări consacrate 
împlinirii a 120 de ani 

de la Unirea 
Principatelor Române 
în numeroase țări ale lumii a con

tinuat șirul manifestărilor dedicate 
aniversării a 120 de ani de la Unirea 
Principatelor Române.

La Ambasada României de la Paris 
a avut loc o seară românească cu 
prilejul căreia a fost evocată semni
ficația zilei de 24 Ianuarie. Au luat 
parte membri ai Asociației Franța- 
România. oameni de artă și cultură, 
funcționari superiori din Ministerul 
de Externe și din alte instituții fran
ceze, ziariști.

La Khartum, radioteleviziunea su- 
daneză a difuzat un ciclu de emisiuni 
consacrate împlinirii a 120 de ani de 
la actul istoric al Unirii. în contex
tul prezentării realizărilor României 
socialiste, a principiilor politicii sale 
externe au fost reliefate personali
tatea și activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialisto România.

La centrul cultural „Atatiirk", din 
Istanbul, Filarmonica de stat din lo
calitate a concertat sub bagheta diri
jorului român Mircea Basarab. Con
certul, dedicat aniversării Unirii 
Principatelor, s-a bucurat de un suc
ces deosebit.

La Caracas a avut loc o seară cul
turală românească omagială care s-a 
bucurat de un frumos succes. A fost 
prezentată expoziția de fotografii 
„Momente din istoria poporului 
român" și a fost audiat un program 
de muzică populară românească.

în aula centrală a prestigioasei bi
blioteci „Victoria", din Londra, a fost 
deschisă expoziția documentară de 
fotografii „Momente din istoria po
porului român”, inaugurată sub pa
tronajul primăriei districtului West
minster din capitala Marii Britanii.

Asociația de prietenie peruano-ro- 
mâne din orașul Arequipa a organi
zat o serie de activități culturale și 
artistice cuprinzînd proiecții de fil
me și recitaluri de poezie românească.

Ziarul „Correio Brasiliense", care 
apare la Brasilia, publică pe o 
pagină întreâgă. însoțit de ima
gini. un studiu intitulat „Miorița — 
o sinteză de spiritualitate”. Subli
niind valoarea acestei creații a po
porului nostru, se relevă că in versu
rile „Mioriței" se localizează un spațiu 
accentuat românesc, este evidențiată 
unitatea esențială a poporului român.

agențiile de presă transmit:
Coctoil. Cu Pri,eiul aniversării 

a 30 de ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală rpmâno-polon. am
basadorul țării noastre la Varșovia, 
Ion Cosma. a oferit un cocteil. Au 
participat Josef Kepa, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Longin Cegielski, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, membri 
ai guvernului polonez, activiști ai 
C.C. al P.M.U.P., reprezentanți ai 
vieții culturale din Varșovia, ziariști.

îlltîlniîC» Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane. ,a avut, luni. Ia Ber
lin. o convorbire cu Luis Corvalan, 
secretar general.al P.C. din Chile, 
informează agenția A.D.N. Principa
lul punct al convorbirii l-au consti
tuit problemele privind colaborarea 
dintre cele două partide.

WASHINGTON

Vizita vicepreședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze

• Președintele Hua Guofeng (Hua Kuo-fen) a fost invitat să 
viziteze S.V.A. • La rîndul său, președintele Jimmy Carter 

a fost invitat să viziteze R.P. Chineză
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

La Casa Albă s-â încheiat, marți, cea 
de-a treia și ultima rundă de con
vorbiri dintre președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, și Deng Xiaoping 
(Den Siao-pin). vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
aflat in vizită oficială în Statele 
Unite.

După cum transmite agenția Chi
na Nouă, în cursul acestor intreve- 
deri. în numele președintelui Hua 
Guofeng (HUa Kuo-fen), președinte
lui Jimmy Carter i-a fost adresată 
invitația de a vizita China. La rîn
dul său. președintele american l-a 
invitat pe președintele Hua Guofeng 
să facă o vizită in Statele Unite. In-

în pregătirea U.N.C.T.A.D.-V

Deschiderea reuniunii ministeriale de la Addis Abeba
ADDIS ABEBA 30 — Trimisul spe

cial al Agerpres transmite : La cen
trul de conferințe internaționale 
„Africa Hall", din capitala Etiopiei, 
a avut loc, marți după-amiază. des
chiderea oficială a lucrărilor reuniu
nii miniștrilor comerțului din țările 
Africii. întrunită după reuniunile si
milare ale țărilor în curs de dezvol
tare latino-americane și asiatice, în
tâlnirea de la Addis Abeba vine să 
completeze suita pregătirilor, pe zone 
geografice, ale țărilor „Grupului ce
lor 77“ în vederea conferinței lor mi
nisteriale de la Arusha. Tanzania 
(6—16 februarie), și a celei de-a 
cincea Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare

Noi incidente la Beirut
BEIRUT 30 (Agerpres). — După 

citeva zile de respectare a acordului 
de încetare a focului, luni după-amia
ză au fost reluate la Beirut tirurile 
de artilerie. Timp de două ore, pre
cizează agenția France Presse. a avut 
loc un schimb de tiruri de artilerie 
între milițiile falangiste care contro
lează cartierul Ain El Remmaneh și 
soldații Forței Arabe de Descurajare 
(F.A.D.) instalați la Chiah. Au fost

Congresul extraordinar 
al Partidului Democrat Ga- 
bOîieZ reunit recent la Libreville, 
a adoptat o reformă a instituțiilor 
țării, precum și noul statut al parti
dului. Președintele republicii urmea
ză să fie ales pe o perioadă de șapte 
ani. după ce a obținut, in prealabil, 
aprobarea Congresului. în legătură 
cu politica externă a tării, documen
tele Congresului menționează că a- 
derarea la principiile nealinierii a 
permis o dezvoltare importantă a re
lațiilor diplomatice ale Gabonului cu 
toate țările ce impărtășesc aceleași 
idealuri de libertate, justiție și pace.

Comunicatul indiano-aus- 
tralîan dRt publicității la încheie
rea convorbirilor dintre primul mi
nistru al Indiei, Morarji Desai, și 
primul ministru al Australiei. Mai- 
colm Fraser, subliniază hotărirea 
părților de a juca „un rol util în 
promovarea păcii și stabilității prin 
susținerea unor atitudini responsabi
le în relațiile internaționale și unor 
soluții constructive problemelor mon
diale". Părțile au căzut de acord că 
diferendele pot fi soluționate dacă 
se tine seama de opiniile fiecăruia 
și dacă există dorința sinceră de a 
se găsi obiectivele comune și bazele 
pentru acord. 

citațiile au fost acceptate de ambele 
părți, datele vizitelor urmind să fie 
stabilite ulterior.

La sfîrșitul convorbirilor oficiale, 
președintele Carter a declarat — 
după cum transmite agenția China 
Nouă — că discuțiile au fost cuprin
zătoare, sincere, cordiale și extrem 
de constructive.

Ia rîndul său. vicepremierul Deng 
Xiaoping a spus că această vizită „a 
ajutat la adîncirea înțelegerii recipro
ce și prieteniei". El și-a exprimat 
convingerea că există „perspective 
largi pentru cooperarea dintre cele 
două țări și popoare in domeniile po-, 
litic. economic, științific, tehnologic și 
cultural".

(U.N.C.T.A.D.). de Ia Manila. Fili- 
pine (mai 1979).

.Reuniunea a fost deschisă de 
Ashagre Vigktu, ministrul etiopian al 
comerțului și turismului, care a sub
liniat, între altele, necesitatea ca 
statele africane să-și conjuge, ^acțiu
nile în vederea depășirii cu sir .s — 
în primul rînd pe baza forței^ pro
prii — a multiplelor probleme eco
nomice și sociale cu care sint con
fruntate în prezent. Au luat, de ase
menea, cuvîntul Edem Kodjo, secre
tând general al Organizației Unității 
Africane, Gamani Corea, secretarul 
general al U.N.C.T.A.D., și A. Ade- 
deji, secretarul executiv al Comisiei 
economice O.N.U. pentru Africa.

folosite rachete antitanc, mitraliere, 
precum și obuze.

în cursul incidentelor și-au pierdut 
viața opt civili, alți 13 fiind răniți. 
Numărul mare al victimelor, preci
zează agenția citată, majoritatea fi
ind ucise la Chiah. suburbie cu popu
lație majoritară musulmană a Beiru
tului. se explică prin căderea mai 
multor obuze în piața de legume la o 
oră de afluență.

Vizită. Comunicatul de presă 
cu privire la vizita oficială efectuată 
în R.P. Chineză de Gaston Thorn, 
prim-ministru și ministru de externe 
al Luxemburgului, dat publicității 
la Beijing (Pekin) evidențiază că 
în timpul convorbirilor s-a expri
mat dorința reciprocă în legătură 
cu dezvoltarea cooperării dintre 
cele două țări. Cele două părți au 
semnat un acord de cooperare în do
meniul transportului aerian. Gaston 
Thorn a invitat pe premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze. Hua 
Guofeng (Hua Kuo-fen) să efectueze 
o vizită oficială în Luxemburg, invi
tație care a fost acceptată cu plăcere.

!ntr-un interviu acordat 
săptămânalului „Panora- 

deputatul socialist italian An
tonio Giolitfi, membru al Comisiei 
C.E.E., apreciază că Consiliul șefilor 
de stat sau de guvern al Pieței co
mune (consiliul C.E.E.) reprezintă o 
„instituție anormală. neprevăzută 
prin tratate". Totodată, el relevă câ 
raporturile de forță dintre diferitele 
guverne joacă un rol preponderent 
in respectivul consiliu, voint- ' ‘tor 
mai puternice sfirșind aproa >t-
deauna prin a se impune. .x cle
mele ridicate de instituirea preconi
zatului sistem monetar al C.E.E. con
firmă această tendință — a declarat 
Antonio Giolitti.

TOKIO:

„Shimto-’79“ -
De cîteva zile, în întreaga Japonie 

au început pregătirile pentru campa
nia de primăvară — „SHUNTO ’79“ 
— tradițională formă de luptă a oa
menilor muncii niponi pentru condi
ții mai bune de viată și muncă. In
stituită în 1956, această campanie a 
adus an de an o contribuție de 
seamă la apărarea intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, la satisfacerea 
revendicărilor lor. De fiecare dată, 
la mitinguri, demonstrații, greve și 
alte forme de luptă ale proletariatu
lui nipon au participat 8—10 mili
oane de oameni af muncii.

„Shunto ’79“ se distinge prin faptul 
că situează in centrul tuturor acțiu
nilor și preocupărilor mișcării sindi
cale cererea privind asigurarea și 
apărarea locurilor de muncă. Acest 
lucru este de înțeles în condițiile in 
care, imediat după Anul nou, marile 
firme și companii nipone au anunțat 
reduceri masive de personal. Este o 
urmare directă a persistenței pe 
plan mondial a recesiunii economi
ce, care face ca și în Japonia rata 
inflației, șomajului și prețurilor să 
se afle la niveluri destul de înalte (o 
recentă anchetă, de pildă, situa To
kio printre capitalele cu „viața cea 
mal scumpă" din întreaga lume).

în 1978, ca de altfel și în anii pre
cedents economia niponă n-a izbutit 
să atingă ritmul de dezvoltare prevă
zut (5.75 la sută in loc de 7 la sută), 
ceea ce ar fi contribuit la estomparea, 
într-o oarecare măsură, a fenome
nelor negative menționate mai sus. 
Reducerea comenzilor in diverse ra
muri de bază ale economiei nipone, 
concurenta acerbă căreia îi are de 
făcut fată pe piețele străine, barierele 
ridicate de partenerii occidentali au 
determinat, în 1978, falimentul a 
aproape 16 000 de firme. Potrivit 
unor investigații ale ziarului „Aka- 
hata“, 128 din cele mai mari între
prinderi din Japonia pregătesc con
cedierea unui număr de 100 000 sa
lariat! 1 se preconizează, de aseme
nea, reduceri ale personalului de la 
căile ferate, din construcțiile navale 
etc. Oficial. în Japonia sint în pre
zent 1.25 milioane șomeri. „Cifre mai 
apropiate vorbesc insă de existența

ofensiva sindicală de primăvară
unei armate de 3 milioane de oa
meni în -căutare de lucru" — scrie 
ziarul britanic „Guardian".

în presa occidentală se subliniază 
faptul că în Japonia, spre deosebire 
de alte țări capitaliste dezvoltate: 
ravagiile recesiunii economic^ sint 
mai mici, ritmul de dezvoltare' men- 
ținindu-se la un nivel destul de ri
dicat. Principala explicație dată 
acestui fenomen este aceea că Japo
nia cheltuiește pentru înarmare mai 
puțin decit alte țări capitaliste. 
„Bugetul militar japonez — arată 
FRANCE PRESSE — se apropie 
de 1 la sută din produsul national 
brut". O „CARTE ALBA" publicata 
nu de mult releva — după cum scrie 
ziarul francez „LE MONDE" — că 
„sumele cheltuite pentru apărarea 
securității Japoniei continuă să se 
cifreze anual la numai 54 de dolari 
pe locuitor, in comparație cu peste 
500 dolari in Statele Unite". „Fiind 
în situația de a-și consacra aproape 
toate resursele exclusiv relansării lor 
economice — arată în continuare co
tidianul citat — japonezii au benefi
ciat de un avantaj care le-a permis 
să înregistreze performanțe superioa
re”. De aceea, sindicatele subliniază 
în modul cel mai hotărît că menți
nerea cheltuielilor militare la un ni
vel redus va permite depășirea difi
cultăților care confruntă țara. De 
altfel, lupta pentru destindere, pace, 
dezarmare și colaborare reciproc 
avantajoasă cu toate țările figurează 
pe primul plan al programului mari
lor centrale sindicale japoneze.

în prezent. în contextul campaniei 
„Shunto ’79“ sînt precizate programul 
și strategia de acțiune a sindicatelor. 
Printre revendicările prioritare, pe 
lingă necesitatea garantării locurilor 
de muncă și crearea unora noi. au 
fost înscrise adoptarea de măsuri vi- 
zind apărarea nivelului de trai, ero
dat de inflație și creșterea preturilor, 
combaterea șomajului. îmbunătățirea 
sistemului de asigurări sociale si de 
pensii, garantarea și respectarea 
drepturilor democratice etc. O părere 
care se face larg auzită este aceea 
că pentru progresul economiei japo

neze și deci crearea de noi posibi
lități pentru satisfacerea revendică
rilor oamenilor muncii are o deose
bită importantă lărgirea relațiilor de 
cooperare economică ale Japoniei cu 
alte țări, inclusiv cu țările socialiste, 
pe baza interesului și avantajului 
reciproc.

Observatorii politici japonezi a- 
preciază că aria revendicărilor 
social-economice ale sindicatelor va 
fi depășită in această primăvară, ex- 
tinzîndu-se și in domeniul politic, ca 
urmare a faptului că desfășurarea 
acțiunilor „Shunto ’79“ va avea loc 
in perioada alegerilor pentru desem
narea unei treimi din șefii adminis
trațiilor locale și regionale, ca si a 
unei jumătăți din deputății la nive
lurile respective. Sindicatele sint in
teresate in alegerea unor guvernatori 
și deputati ai adunărilor prefecturale, 
ca si a unor membri ai consiliilor 
orășenești și comunale care să spri
jine revendicările oamenilor muncii. 
De altfel, la Tokio. Consiliul Gene
ral al Sindicatelor (SOHYO) șl 
partidul socialist au convenit să 
propună un candidat comun pentru 
funcția de guvernator al capitalei.

La recentul congres al partidu
lui socialist, președintele partidului, 
Ichio Asukata. a subliniat necesita
tea constituirii unei alianțe a forțe
lor de opoziție pentru apărarea drep
turilor și standardului de viată ale 
oamenilor muncii. împotriva recesiu
nii. în același sens s-a pronunțat și 
Partidul Comunist din Japonia, care 
în 1978 a obținut succese de seamă 
în cadrul alegerilor locale. Numărul 
reprezentanților partidului în diverse 
organe administrative prefecturale. 
orășenești și comunale se ridică 
acum la peste 3 300. Ziarul „Aka- 
hata“. organ al P.C.J., apreciază 
această creștere ca un rezultat al 
ridicării prestigiului partidului în 
fata maselor, al activității sale 
neobosite pentru apărarea drepturilor 
oamenilor muncii, pentru apărarea 
păcii și lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriul Japoniei.

Nicolae PLOPEANU

BRUXELLES -.

Atenție prioritară 
dosarelor economice

La Addis Abeba 8 8vut ,oc 
o primă rundă de convorbiri intre 
șeful statului etiopian, Mengistu 
Haile Mariam, șl președintele Kenyei, 
Daniel Arap Moi. aflat intr-o vizită 
oficială în capitala etiopiană. Părțile 
au abordat aspecte ale relațiilor bila
terale și situația din Cornul Africii.

Poliția spaniolă 8 8rest8t 
pe asasinul judecătorului Miguel 
Cruz Cuenca, ucis în urma unui atac 
terorist la 9 ianuarie la Madrid. Po
trivit poliției, asasinul este membru 
al grupării extremiste Grapo. Totoda
tă, alți trei membri ai acestei grur 
pâri. implicați în uciderea magistra
tului spaniol, au fost arestați.

— adoptată cu puțin înainte de ale
geri — referitoare la principiile re
formei constituționale, urmărea, în 
opinia autorilor săi. să pună capăt 
disputelor dintre flamanzii de limbă 
olandeză și valonii de limbă franceză. 
Alegerile care au urmat nu au dus 
însă la o clarificare.

La aceste dificultăți de natură po
litică se cuvin, desigur, adăugate cele 
economice. Efectele crizei se resimt 
puternic asupra unor pături sociale 
largi, iar faptul că un număr de ale
gători au acordat votul lor grupărilor 
care preconizau ușurarea poverii fis
cale exprimă o tendință asupra căreia 
viitorul guvern va trebui să reflec
teze serios, duoă cum remarca co
tidianul „LE SOIR". Datele publicate 
în aceste zile de presa belgiană re
levă că în anul ce a trecut volumul 
producției industriale a înregistrat o 
anumită scădere în comparație cu 
1977, printre cele mai afectate fiind 
industria metalelor neferoase, cea si
derurgică, industria construcțiilor ,și 
cea textilă. Nivelul exporturilor s-a 
diminuat cu trei la sută și nu există 
perspective ca situația să se îmbună
tățească. în ce privește șomajul, aces
ta este în creștere, numărul total al 
șomerilor fiind de circa 300 000. „Oa
menii de prisos" — cum ii numește 
„DRAPEAU ROUGE" — reprezintă 
în prezent 6,9 la sută din numărul 
total al angajaților.

Toate acestea explică de ce dosarul 
recesiunii economice se va afla cu 
prioritate, potrivit aprecierilor presei 
belgiene, în atenția noii echipe mi
nisteriale. Dacă aceasta va fi sau nu 
o reeditare a fostei coaliții guverna
mentale, formate din socialiști, social- 
creștini, Volksunie și Frontul demo
cratic francofon, este greu, cel puțin 
pentru moment, de precizat.

Radu BOGDAN

ARTÂ ȘI SNOBISM
După cum se știe, 

in Statele Unite nive
lul impozitelor este, in 
general, destul de ri
dicat. Tot atît de bine 
se site că, in ce pri
vește categoriile cu 
veniturile cele mai 
substanțiale, există 
diferite modalități de 
a se eluda impunerile. 
Una din aceste moda
lități este Investirea 
profiturilor in obiecte 
de artă și declararea 
eventuală a colecțiilor 
respective drept „fun
dații culturale" sau 
„muzee"; pe lingă 
scutirea de impozite, 
aceasta reprezintă și 
mi plasament sigur, 
arta fiind considerată, 
la ora actuală, ca unul 
din „business“-urile 
cele mai rentabile, va
lorile respective ne- 
fimd supuse erodării 
inflaționiste.

Așa se și explică de 
ce mai toți oamenii de 
afaceri au devenit, 
mai ales in ultimul 
timp, pasionați... co
lecționari. Nu este 
vorba de simpla și ex
plicabila dorință de a 
achiziționa obiecte de 
artă remarcabile pen
tru propria satisfac
ție, ci de acțiuni pe 
scară vastă avind și 
scopuri extraartistice. 
Piesele acumulate

de-a lungul anilor, 
multe dintre ele de
osebit de valoroase, 
se transformă intr-un 
mijloc de obținere a 
unor însemnate profi
turi suplimentare. Săp
tămânalul „TIME" a- 
nunța, deunăzi, că din- 
tr-o colecție particu
lară, conținind peste 
16 000 de piese, circa 
100 — statuete, ta
blouri, vaze etc. — 
au fost reproduse bl 
serie și prezentate 
spre vinzare intr-o 
elegantă galerie de 
artă din Neiv York, in 
imediata apropiere a 
celebrei „Tiffany",, cea 
mai mare casă de bi
juterii din lume. Pe 
firma galeriei o sur
priză — un nume mai 
puțin cunoscut in lu
mea neguțătorilor de 
artă, și, in schimb, 
unanim cunoscut in 
lumea business-ului : 
Rockefeller. Un som
ptuos catalog pe hirtie 
velină, cu chenare 
aurite, prezintă și o 
explicație de moti
ve : „Am dorit ca și 
alții să se impărtășeas- 
că din plăcerea esteti
că pe care o oferă ă- 
ceste obiecte magnifi
ce, achiziționate de-a 
lungul unei vieți".

Numai că, așa cum 
relevă „Time", plă

cerea estetică nu este 
cituși de puțin gratui
tă. Intr-adevăr, chiar 
și o simplă reproduce
re după Picasso costă 
peste 1 000 dolari, o 
replică in bronz a unor 
statuete ale lui Rodin 
7 000—8 000 dolari, du
plicatul unei lămpi de 
bronz desenată de 
Giacometti 1 200 do
lari ș.a.m.d. Or, in 
muzeele obișnuite, 
toate reproducerile se 
vind la un preț infinit 
mai scăzut. Amatori 
pentru piesele expuse 
in noua galerie se gă
sesc insă destui in rin- 
durile snobilor, dornici 
să poată spune : „Ta
bloul, sau vaza, sau 
statueta aceasta le are 
și Rockefeller"...

„întreaga afacere 
este ridicolă, scrie re
putatul critic Hilton 
Kramer in •‘NEW- 
YORK TIMES-. O re
producere, chiar de 
mai bună calitate, nu 
este in fond decit o 
simplă, fotografie". Șl, 
condamnind procedeul, 
adaugă : „Chiar și im
becilii au dreptul de a 
fi protejați".

Desigur, cu atît mai 
mult au acest drept va
lorile artistice.

E. R.
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