
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Colectivul de specialiști ai Institutului de sudură și în
cercări de materiale din Timișoara a obținut in cadrul 
Festivalului național „Cintarea României-- 8 premii I pe 
tară și două premii pe ramură. De curind. a fost creată 
aici o instalație de tăiere mobilă cu plasmă și sudură'
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în lumina concluziilor plenarei C. C. al partidului,
a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

a aluminiului, care este de mare utilitate in industria 
constructoare de mașini. In fotografie : aspect din labora
torul de echipamente universale de sudare cu arc electric 

și plasmă, unde se realizează noile instalații.

FIECARE PREVEDERE, FIECARE OBIECTIV 
AL PLANULUI-INTEGRAL REALIZATE

Anul 1979 este definit că un an 
hotăritor pentru realizarea cincinalu
lui. în acest sens, planul național 
unic prevede sarcini deosebit de mo
bilizatoare, configurează direcțiile 
principale de acțiune pentru dezvol
tarea economico-socială tot mai sus
ținută a patriei, pentru creșterea 
bunăstării poporului. Bunăoară, in 
1979 producția industrială va ajunge 
la 911,5 miliarde lei, înregistrind o 
creștere cu 11.3 la sută față de anul 
1978 ; in același timp, valoarea pro
ducției nete in industrie va spori cu 
11.5 la sută, iar 
venitul national 
cu 8,8 la sută ; de 
remarcat că peste 
85 la sută din 
sporul producției 
industriale se va 
realiza pe seama 
creșterii produc
tivității muncii. 
Practic. întreaga 
concepție a pla
nului pe acest an 
este axată pe a- 
plicarea orientării 
fundamentale a 
Conferinței Na
ționale a parti
dului cu privire 
la accentuarea la
turilor calitative 
ale întregii acti
vități economice — obiectiv central, 
esențial al muncii fiecărui colectiy de 
Întreprindere, al întregului popor.

Avem deci de realizat un program 
însufletitor și mobilizator. Este lim
pede că de îndeplinirea lui întocmai 
depinde, în măsură decisivă, reali
zarea prevederilor întregului cinci
nal. Numai înfăptuind sistematic, zi 
de zi, lună de lună, an de an, planul 
în fiecare întreprindere, in fiecare 
ramură și pe ansamblul economiei 
naționale, pot fi asigurate condițiile 
materiale pentru realizarea prevede
rilor întregului cincinal. In strategia 
dezvoltării noastre, planul cincinal a 
fost conceput și trebuie abordat ca 
un tot unitar, in care fiecare preve
dere, riguros fundamentată. condi
ționează menținerea echilibrului in 
dezvoltare. atingerea obiectivelor 
propuse. In acest sens, în spiritul 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ia recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., se detașează ca o cerință 
economică fundamentală a fiecărui 
colectiv REALIZAREA INTEGRALA

A PLANULUI PRODUCȚIEI FIZICE 
PE ACEST AN ȘI RECUPERAREA 
— ACOLO UNDE EXISTA — A 
RESTANȚELOR DIN ANUL TRE
CUT.

De ce se pune cu atîta acuitate a- 
ceastă cerință prioritară 7 1. In an
grenajul complex al dezvoltării eco
nomiei, fiecare sortiment, fiecare 
produs are o destinație precisă, sta
bilită prin plan, pe baza unor crite
rii științifice de evaluare atit a ne
cesităților, cit și a posibilităților. 
Cărbunele, de exemplu, are o desti

După cum se știe, se aplică cu bune 
rezultate programul adoptat de partid 
pentru creșterea mai accentuată a 
nivelului de trai al oamenilor muncii 
în acest cincinal. S-a încheiat prima 
etapă de majorare a retribuției in 
acest cincinal, iar începînd din acest 
an urmează să se treacă la cea de-a 
doua etapă de majorare. Sint măsuri 
care duc la sporirea veniturilor di
recte ale oamenilor muncii. Adică a 
posibilităților lor financiare de a-și 
satisface mai bine o serie de cerințe 
materiale. Or. in asemenea condiții.

• Pentru bunul mers al economiei naționale, in domeniul producției fizice 
nu pot exista și nu pot fi admise datorii neonorate

• Recuperarea tuturor restanțelor anului 1978 — obligație primordială 
și parte componentă a sarcinilor de producție ale primului trimestru

• Necesități stringente: mobilizarea puternică a tuturor forțelor din 
întreprinderi, organizare cit mai eficientă a muncii

nație precisă în balanța noastră ener
getică și este limpede că orice încăl
care a disciplinei de plan poate a- 
fecta echilibrul acestei balanțe. După 
cum realizarea planului la ciment sau 
la alte materiale de construcții con
diționează in mare măsură înfăptui
rea programului de investiții, pune
rea m funcțiune la termen a noilor 
obiective, cu consecințe directe asu
pra producției materiale; la fel, me
talul condiționează realizarea planu
lui în industria constructoare de ma
șini, îngrășămintele chimice livrate 
și administrate la timp asigură spo
ruri- mari de recoltă. Totodată, este 
evident rolul decisiv pe care îl are 
punctualitatea realizării planului la 
fiecare sortiment pentru buna func
ționare a mecanismului cooperării 
interuzinale. Este limpede deci că 
nici un produs, nici un sortiment din 
cele planificate nu se realizează ca 
un scop în sine, că orice răminere in 
urmă poate provoca greutăți intr-un 
larg șir de unități, ca și in întreaga 
economie. 2. Iată incă un argument.

este absolut necesar ca la dispoziția 
cetățenilor să se pună o cantitate 
sporită de mărfuri de bună calitate. 
Pentru toate acestea, firește, este 
nevoie de produse concrete, de pro
ducție fizică, de mărfuri de largă 
diversitate, și nu de valori globale.
, Sint numai două 'dlrt numeroasele 
argumente care atestă necesitatea 
realizării integrale a planului in fie
care zi și lună, în fiecare an, la toate 
sortimentele. ÎN DOMENIUL PRO
DUCȚIEI FIZICE NU POT EXISTA 
ȘI NU TREBUIE ADMISE DATORII 
NEONORATE. Am încheiat anul 1978, 
cum se știe, cu rezultate, în general, 
bune. Producția industrială a crescut 
cu 9 la sută, producția netă cu 9,3 
la sută, productivitatea muncii in in
dustrie cu 7.1 la sută, investițiile cu 
16,2 la sută. în primii trei ani ai cin
cinalului s-au realiza.! peste preve
deri produse ih valoare de 60 miliarde 
lei. Totuși, din analiza făcută la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. asupra 
modului in care s-a realizat, planul 
producției fizice pe anul trecut re

zultă că intr-un șir de unități și la 
anumite produse există restanțe. Este 
vorba, îndeosebi, de nerealizări în
registrate la unele produse din indus
tria alimentară și chimică, din indus
tria extractivă, metalurgie, construc
ții de mașini. Printre cauze notăm : 
deficiente in aprovizionarea tehnico- 
materială, neajunsuri apărute pe fi
liera cooperării interuzinale, intrarea 
eu intirziere in funcțiune a unor ca
pacități, utilizarea unor instalații sub 
parametrii proiectați, cu randament, 
scăzut, nerealizarea cantităților pla

nificate de mate
rii prime agrico
le. Iată de ce, 
trâgîndu-se maxi
mum de învăță
minte din ateste 
neajunsuri. se 
impune să se ac
ționeze hotărit 
pentru realizarea, 
zi de zi. a unui 
ritm înalt de pro
ducție in vederea 
îndeplinirii inte
grale a planului 
pe anul 1979 și 
recuperării — în
că din acest tri
mestru — a re
stantelor din anul 
trecut. Fiecare 
oră, fiecare zi 

este deosebit de prețioasă pentru rea
lizarea unor sporuri tot mai mari de 
producție fizică, pentru lichidarea 
răminerilor în urmă. Organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii, 
colectivele din întreprinderi trebuie 
șă înțeleagă limpede că recuperarea 
tuturor restantelor din anul 1978 con- | 
stîtuie o obtigatife primordiala, o parte 
componentă a sarcinilor de producție 
in acest, prim trimestru. Măsurile ce 
se stabilesc in acest sens trebuie să 
fie ferme și aplicate imediat. Pentru 
aceasta, așa cum s-a subliniat la re
centa plenară a Comitetului Central, 
pretutindeni trebuie să se asigure o 
organizare riguroasă, ordine și dis
ciplină, o bună aprovizionare, asisten
ță tehnică competentă in toate schim
burile.

Cu toată fermitatea trebuie să se 
acționeze pentru REALIZAREA 
RITMICA A PLANULUI DE EX
PORT PENTRU RECUPERAREA,

VEȘTI DIN ȚARĂ
Locomotiva diesel elec

trică 2 000. La întreprinderea
„Electroputere" din Craiova a intrat 
pe fluxul tehnologic locomotiva 
diesel electrică cu numărul de fabri
cație 2 000. Această mare uzină con
struiește locomotive diesel electrice 
de 3 000. 3 500 și 4 000 CP și loco
motiva electrică de 5 100 kV. (Nicolae 
Băbălău).

0 nouă sală polivalentă. 
La Ploiești s-a dat în folosință o sală 
polivalentă care este folosită de cei 
800 de elevi ai liceului pedagogic, in 
orele de educație fizică și în timpul 
activităților sportive. Sala este do
tată cu o scenă demontabilă. cu in
stalații de sunet și lumină pentru di
verse manifestări cultural-artistice. 
(Constantin Căpraru).

Descoperiri arheologice.
Cu prilejul unor săpături, cercetători 
de la Muzeul de istorie din Cluj-Napo- 
ca au descoperit in cartierul Mănăș- 
tur urmele unei localități din epoca 
romană, precum și ale unei așezări 
din sistemul de fortificații ale voie
vodatului lui Gelu. Noile descoperiri 
arheologice atestă opiniile potrivit 
cărora Castrum Cluss, adică Cetatea 
Clujului, a ființat in perimetrul aces
tui cartier. (Alexandru Mureșan).

Presă hidraulică mobilă. 
Un colectiv de specialiști de la în
treprinderea de articole metalice 
pentru mobilă și binale din Arad, in 
colaborare cu Institutul de cercetări 
și proiectări pentru utilaje Si piese 
de schimb din București, a realizat 
o presă hidraulică mobilă destinată 
liniei automate de fabricație a ra
diatoarelor din tablă. (Constantin 
Sirnion).

Un pod nou peste Ar
geș Recent a început construcția 
noului pod peste Argeș care va avea 
patru benzi de circulație. Noua con
strucție ca și lucrările de deviere a 
liniei ferate din zona Gării de Sud 
în vederea suspendării barierei din 
cartierul petrochlmiștilor vor avea 
un rol deosebit în asigurarea fluenței 
circulației la Pitești. (Gheorghe 
Cirstea).

Noi lăcașuri de cultură 
la Sate Recenl» in județul Satu 
Mare au fost date in folosință noi și 
moderne cămine culturale, in locali
tățile Beltiug. Terebești și Gig. Ele 
dispun de săli de spectacole și pro
iecții de film, de biblioteci, cluburi 
etc. (Octav Grumeza).

0 modernă secție de for- 
jjj profilată pe producția inelelor 
pentru rulmenți de dimensiuni mart 
a fost dată in funcțiune în cadrul în
treprinderii de rulmenți din Birlad. 
Noua unitate este dotată cu mașini și 
utilaje de înaltă complexitate tehnică, 
în mare parte concepute si construite 
prin autoutilare. (Agerpres).

Pentru navele maritime
Expoziție de pictură a co românești. La întreprinderea

piilor. în cadrul acțiunilor prile „Tehnoton" din Iași a început pro
juite de Anul international al copilu
lui, la Palatul de cultură din Rimnicu 
Vilcea a avut loc vernisajul expozi
ției de acuarelă „Pentru sănătate și 
umanitate". Sint prezentate aproape
50 de lucrări realizate de pionieri din
municipiul Rimnicu Vilcea. (Ion

■ Stanciu).

ducția de serie a consolelor pentru 
sistemele de radiocomunicatii de car e 
dispun navele maritime de mare to
naj ce se construiesc în tara noastră. 
Colectivul întreprinderii va . produce 
în curind noi tipuri de radiorecep
toare, înzestrate cu patru și cinci 
lungimi de undă. (Manole Corcaci).

DIN BILANȚUL RODNIC AL ANULUI 1978

Creșterea
PRODUCTIVITĂȚII

Creșterea 1
VOLUMULUI
DESFACERILOR I 
DE MĂRFURI

1977 1978

-- --------- - IN PAGINA A III-A -------------

• 1979 — anul unei viguroase 
bătălii pe frontul investițiilor

O Consiliul unic agroindustrial — 
formă superioară de organizare 
și conducere a agriculturii

(Continuare in pag. a V-a)

l „A pune suflet" l
l 
i
I
l
i
l

...o expresie simplă și larg răspindită la noi. Ea de
finește sublima disponibilitate a omului pentru munca 
sa, generoasa dăruire intru reușita a ceea ce iși pro
pune. Dar explicația incă e palidă, lată un fapt.

Orașul Huși — numărindu-se cindva printre pitoreș- 
tile, dar obscurele tirguri moldovene — printr-un sin
gur lucru izbutise să-și facă o oarecare faimă : vinul. 
$i-a păstrat-o. O altă faimă și-a cucerit insă acum, 
izbutind să și-o poarte la mult mai mari depărtări : 
activitatea culturală. Casa de cultură (fără să fie o 
construcție nouă și cu bogate dotări, ci fiind adăpos
tită in două acareturi vechi și scunde) este vatra unei 
intense activități. Cu un palmares impresionant.

Cineclubul a realizat, in 10 ani. 50 de filme de scurt- 
melraj artistice, de animație și documentare. Două

Spune Mircea Roibu, omul 
căruia elicea românească de 
vapoare ii datorează atîtea :

— Orice meseriaș care se 
respectă are ambiția să du
că Ja capăt un lucru ce nu 
s-a’ mai făcut încă.

Viața de muncă a acestui 
om probează din plin că a- 
ripa unui asemenea orgoliu 
l-a marcat pentru totdeauna. 
Și-i sigur că din această 
mindrie profesională a luat 
curaj și putere, și incredere 
și neinduplecare, „sfîrleaza" 
cu aripi tari de bronz șl de 
alamă ce propulsează harni
că, mereu și. mereu înainte, 
spre valul ce vine, prova 
navei cu tricolor aflată in 
larguri de apă.

Orgoliul lucrului care nu 
s-a mai făcut incă... Remar
ca se potrivește cum nu se 
poate mai bine colectivului 
noii întreprinderi gălățene 
de elice navale, piese turna
te din neferoase, piese tur
nate și forjate din oțel 
(INETOF). S-a potrivit însă, 
mai înainte, constructorilor 
acesteia. Oameni care s-au 
ambiționat să. ridice o biju
terie de uzină intr-o baltă- 
baltă. Cu stuf, , cu mătasea 
broaștei, cu mari straturi de

mil în care foșgăiau mai 
mult lipitorile decit roșioa- 
ra sau bibanul-soare. S-a 
curățat stuful, s-a pompat 
apa, s-a întărit albia fostei 
Împărății acvatice, și prime
le capacități ale noii uzine

in care mulți construc
tori ai uzinei s-au convins 
că sînt in stare să dureze un 
lucru nefăcut incă, experi
ența lor fiind trecută prin 
furcile celei mai aspre în
cercări. După care a venit

Pasiunea creației 
originale

au intrat în producție mai 
devreme cu o jumătate de 
an. (Bine, foarte bine era 
dacă țineau pasul cu acest 
avans și cei răspunzători cu 
lucrările de racordare a uzi
nei la rețeaua de căldură. 
Muncitorii de aici ar fi fost 
scutiți in felul acesta de im
provizațiile pe care le întîl- 
nești in halele date in funcțiu
ne și care confirmă incă o clată 
că daraua poate costa in a- 
nume împrejurări mai mult 
decit ocaua). Timp deci

La Fabrica de elice din Galați,
premiate la „Cintarea României". La toate concursu
rile naționale pentru filme artistice de amatori a luat 
marele premiu. Premii, diplome, medalii la concursuri 
internaționale. Ultimul premiu internațional, de curind, 
in Franța. Cercul de artă plastică și al meșterilor 
populari este nelipsit, cu lucrări foarte apreciate, la 
expoziții județene, interjudețene, naționale. Un cor 
centenar, prezent pe podiumul laureaților la multe 
concursuri naționale și premiat la „Cintarea Româ
niei". Echipele de teatru prezintă spectacole-dezbatere 
in întreprinderi. Taraf, orchestră de muzică ușoară, 
grupuri vocale, echipe de dansatori, 4 brigăzi artistice 
de agitație. Acțiuni multe și diverse ale „Clubului T“ 
(al tineretului), o universitate cultural-științifică cu 
nenumărate cursuri (viticultură, apicultura, limbi 
străine, artă), cu 4 brigăzi științifice. Și incă altele.

Întregul oraș pare cuprins in creuzetul casei de 
cultură, intr-o flacără ce iradiază pină departe lumina 
cunoașterii și a frumosului. Muncitori tineri și vir- 
stnici, țărani din satele învecinate, ingineri și maiștri, 
învățători, profesori, elevi, funcționari și gospodine 
s-au integrat, fiecare cu darul său artistic ori cu în
cărcătura sa de cunoștințe, intr-o foarte unitară și 
perseverentă activitate cultural-educativă, descifrind și 
promovind valorile morale și spirituale ale prezentu
lui socialist. Inimosul director al casei de cultură, pro
fesorul Emil Pastor, mi-a dat, pentru toate acestea, o 
explicație laconică : „Punem suflet in toate !“

Pe care m-am și grăbit s-o așez in fruntea acestor 
rinduri.

Mihai CARANFIL
I

vremea să predea altora 
ștafeta mindriei profesionale.

Adică, beneficiarilor. A- 
1 ceștia ? în covirșitoarea lor 
majoritate — tineri, foarte ti
neri. Posibil ca întreprinde
rea să aibă cea mai scăzută 
medie de virstă, nu numai de 
pe platformele industriei o- 
rașului. Si. în raport direct 
cu tinerețea vîrstei — capa
citatea de a aspira spre pra
guri neatinse încă, de a trăi 
propria experiență.

La turnătorie, tineri în sa-

ascensiune spre

lopete colorate preparau alia
jul necesar la cele patru 
cuptoare, care zvîrleau în 
văzduh flăcări roșietice-ver- 
zui. Alături, lingă gropile de 
formare cu un diametru de 
pină la zece metri, se odih
neau. în culcușul lor de „pă- 
mint". două elice incă fier
binți. Elice destinate navelor 
ce se construiesc pe calele 
de la Drobeta-Turnu Severin. 
(Amintim că aici ,s-.a turnat 
deja o elice pentru nava de 
55 000 tdw). Florentin Roibu 
— unul dintre fiii lui Mircea 
Roibu. care s-a ambiționat 
să-și crească un urmaș in 
turnătorie — e de părere că 
„aici vom avea prilejul să 
realizăm lucruri despre care 
se va auzi. Mai ales cînd de 
la cealaltă turnătorie a șan
tierului naval, unde am lu
crat pină acum, va veni și 
«artileria grea», care își va 
încheia în curind mis’iunea 
acolo".

„Artileria grea" ? Oamenii 
cu cea. mai întinsă experien
ță de producție. Si cu gîndul

Iîie TANASACHE 
Dan PLAEȘU

(Continuare în pag. a II-a)

virfurile tehnicii

Orgoliul lucrului care nu s-a mai fâcut încâ... Este deviza de muncâ a acestor oameni 
creatorii elicei românești — Mircea Roibu. De la stînga la dreapta : Nicolae Bulgaru,

Constantin Vasile, Gheorghe Huzum

cu care lucreazâ unul din
Vasile Pâun, Tunți Roman,

Foto : E. Dichiseanu

ȘCOALA 
angajată mai activ in formarea 
morală și spirituală a tineretului

In indisolubilă uni
tate și interdependen
tă cu transformările 
sociale, cu ritmul și 
amploarea dezvoltării 
științei, ne aflăm de 
fapt in plină desfășu
rare și a unei revoluții 
în educație, marcată 
prin transformarea în- 
vătămintului, integrat 
cu cercetarea și pro
ducția, în forță mo
trice a progresului, in 
factor activ al civili
zației socialiste*  al per
fecționării umane. Din 
această perspectivă, 
activitatea educativă 
desfășurată in școlile 
din tara noastră con
stituie un mijloc de 
realizare a unui scop 
mai general : formarea 
omului nou ca cetă
țean creator, construc
tor al socialismului și 
comunismului. valo
rificarea tuturor apti
tudinilor sale in cim- 
pul producției mate
riale și spirituale 
a societății noastre. 
Școala timpului nostru 
socialist trebuie să 
formeze generații de 
tineri nu numai in
struit! minuțios, ci și 
capabili, perseverenți, 
creatori și cutezători, 
însuflețiți de înalte 
idealuri șl. aspirații, 
caractere puternice și 
integre, luptători pen
tru afirmarea viguroa
să a adevărului și 
dreptății, a Valorilor 
morale și spirituale 
superioare ale socie
tății socialiste.

Esențial în această 
amplă și profundă ac
țiune educativă de re
voluționare a modu
lui de a gîndi, de a 
acționa este ca școa
la de toate gradele să 
promoveze șl să afir
me spiritul autentic 
științific modern atît 
în munca elevilor, cit 
și a cadrelor didacti
ce. Aplicarea tehnolo

giei la procesul de tn- 
vățămint. elaborarea 
tehnologiei specifice 
învătămintului evi
dențiază cîțeva aspec
te de principiu. In 
primul rind, faptul că 
structurile de invăță- 
mint, oricît de mobile 
și de deschise ar fi 
spre integrare și mo
dernizare, nu sint to
tuși — numai prin ele 
însele — capabile să 
soluționeze comple
xitatea problemelor 
privind pregătirea pen
tru muncă și viată a 
tinerei generații. Per
fecționarea structuri - 
lor trebuie să se îm
bine armonios cu îm
bunătățirea conținu
tului și tehnologiei în
vătămintului. Acesta 
este și sensul funda
mental al indicații
lor secretarului gene
ral al partidului nos
tru,- tovarășul Nicolae 
Ceaiișescu, anume că 
„esențialul va consta 
acum in efortul de îm
bunătățire a conținu
tului invățămintului. 
de ridicare a nivelului 
său științific și de le
gare a sa tot mai stnn- 
să de producție și de 
viată-', activitățile de 
perfecționare' fiind ast
fel tot mai strîns cen
trate spre obținerea 
unei eficiente sporite 
in pregătirea și per
fecționarea cadrelor.

Transformările cali
tative in viata școlii 
presupun, totodată, o 
mai profundă implica
re a cercetării pedago
gice in perfectionarea 
activității educative, 
luind în considerare 
că si munca educati
vă, ca orice alt dome
niu de practică socia
lă. nu poate deveni 
eficientă fără o seri
oasă promovare a con
cepției care stă la în
săși baza dezvoltării 
învătămintului nostru.

Respectiv, aceasta în
seamnă eliminarea 
oricărei improvizații 
si a oricăror manifes
tări de diletantism 
pedagogic, cind e vor
ba de organizarea și 
perfectionarea unui 
sector de activitate 
atit de important cum 
este invățămintul, in
diferent dacă acțiunea 
educativă implicată se 
realizeaz\ la nivelul 
conlucrării nemijlocite 
dintre profesor și elevi 
sau la cel al organi
zării si conducerii uni
tăților de învătămint 
si a instituțiilor de 
educație. Dar in acest 
domeniu avem de stră
bătut Un cimn de ac
țiune larg. După cum 
se desprinde limpede 
din cercetări întreprin
se de colective ale in
stitutului nostru jn 
unele unități de invă- 
țămint. școala și acti
vitatea instructiv-edu- 
cativă sint încă insufi
cient. adaptate (nu nu
mai din punctul de ve
dere al conținutului, 
ci mai ales al metode
lor de lucru) cerințe
lor producției, sub toa
te aspectele. înainte 
de toate, se impune 
luarea mai atentă în 
considerare a cerințe
lor pregătirii tehnolo
gice generale, a prin
cipiilor de bază privind 
proiectarea, organiza
rea si conducerea acti
vității productive în 
școală și, totodată, 
îmbinarea mai armo
nioasă a muncii de 
execuție cu cea de

Virțjlliu 
RADULIAN 
director al Institutului 
de cercetări 
pedagogice 
și psihologice

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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I Zburați,
| porumbei!
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I
ci-
ar

I
I
I
I
I
I
I

Dacă ar fi să-i dăm crezare 
titorului nostru V. Ștefan, 
însemna că in județul Dolj s-ar 
afla porumbeii cei mai frumoși 
și mai iuți de... aripi. Pină cind 
s-or înscrie la cuvînt și alți co
lumbofili, 
notăm că 
zburat în 
interne și 
trecut pe 
cu înconjurul Pămintului pe la 
ecuator. O porumbiță a crescă
torului Gelu Gătejescu a fost 
selecționată pentru a participa 
anul acesta la Olimpiada colum
bofilă din Olanda. Ca să vezi 
că nu numai sportivii iși au 
olimpiadele lor... Ba, mai mult: 
la concursul și expoziția de po
rumbei pe țară, care a avut loc 
la sfirșitul anului trecut, pre
miul întîi și medalia de aur au 
fost decernate unei porumbițe, 
denumită pe bună dreptate și 
„Frumoasa din Craiova". Pe 
deasupra, mai e și moțată.

cu alte recorduri, să 
porumbeii doljeni au 
cadrul concursurilor 
internaționale de anul 
o distantă echivalentă

Cu bucurie 
| și sănătate

A ieșit la pensie Vasilica Va- 
siliu din Galați. Ultimele două 
decenii a lucrat la starea civilă 
de la primăria orașului. Ciți 
miri și cite mirese credeți că au 
trecut in aceste două decenii 
prin fața ei ? Cineva a avut cu
riozitatea și s-a uitat in scripte. 
Și iată : in cei 22 de ani. Vasi
lica Vasiliu a fost... martor ocu
lar la fix 42 942 de căsătorii. Ul
tima pereche 
in ziua ieșirii 
multă bucurie 
pe care și ea 
42 942 perechi. ...... 
acestora și veți avea proporțiile 
unui adevărat oraș !
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la care a asistat 
la pensie i-a urat 
și sănătate. Urări 
le-a adresat celor 
Adăugați și copiii

I
I

Cind umbli 
cu „ia-mă,

| nene!“
I
I
I
I
I
I

In ultima vreme, două 
cele mai grave accidente de 
culație petrecute pe teritoriul 
județului Brașov au fost provo-, 
cate de conducători auto din ju
dețul Caraș-Severin. G. Secula. 
aflat la volanul autoturismului 
l-CS-8026, transporta pasageri 
ocazionali. Doi dintre ei și-au 
pierdut viața, iar un copil a 
fost grav rănit. Al doilea acci
dent îl are ca autor pe Gheor
ghe Rusu, care conducea auto
turismul l-CS-4278. Și, tot la fel, 
și-a pierdut viața un alt pasa
ger ocazional. De unde și învă
țarea de minte pentru cei care 
umblă cu ,,ia-mă, nene" și iși 
încredințează viața in miinile 
unor oameni necunoscuți.

din 
cir-

I
I
I
I
I
I
I
I

A cui o fi 
remorca ?

Am mai scris — și nu o dată 
— in rubrica noastră, despre 
vagoane rătăcite, scrisori re
comandate sau telegrame-fulger 
care au sosit la destinație după 
săptămîni și luni de zile. Dar 
încă nu ne-a fost dat pină acum 
să intîlnim un astfel de caz re
latat de cititorul nostru Mihai 
Stoleru : „Pe raza comunei Bal
cani, județul Bacău, se află a- 
bandonată și uitată o remorcă. 
Și nu zace aici de o zi sau de o 
săptămână. Nici măcar de o 
lună, ci de... 6 (șase) luni de 
zile ! Ce șofer o fi avut-o in 
primire ?! Care întreprindere 
iși permite să nu se sinchiseas
că de bunurile ei ? Cred că e 
un record in materie".

Intr-adevăr !

I
I
I
I
I
I

Liniște
9

în cotețe
— Auziși, soro, că la alde ve

cinul îi dispărură două găini 
din alea moțate?

— Auzii, dar tu auziși că și 
Ioanei Cojocaru îi dispărură 
roșcatele ?

— Toate ?
— Toate șapte.
Spusele celor două surate în

grijorate din Motru au ~~ 
la urechile cui trebuie, 
s-a pornit investigația 
prinderea făptașului, 
descoperit în persoana
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ajuns șt 
astfel că 

pentru 
A fost 

lui Con
stantin Dică din Tuglui — Dolj. 
Și de cină i-a fost depistată 
găinăria, moțatele și roșcatele • 
din Motru stau liniștite in cote
țele lor.

Rugăminte
Avem in față fotografia unei 

tinere frumoase, cu o fetiță la 
fel de frumoasă în brațe. O 
mamă cu fetița ei. Amindouă 
rid fericite.

Poza a fost făcută cu vreo trei 
ani in urmă, inainte ca Maria 
Șotircă, de prin părțile Vrancei, 
să-și ducă fetița la niște rude 
îndepărtate din Dumbrăveni, 
județul Suceava. „Ne-a rugat 
acum trei ani — ne scrie Tonta 
Bocu — să avem grijă de Lăcră
mioara, pină cind iși termină ea 
un curs de calificare și o să 
înceapă să lucreze. Școala a ter- 
minat-o, iar de lucrat a l ‘ 
pină acum patru luni, 
i s-a desfăcut contractul 
muncă din cauza absențelor ne
motivate. Tot de patru iutii și 
mai bine n-a mai 
semn de viață, iar 
pliuge și intreatfâ 
mama ei".

Dacă știe cineva 
e rugat să-i îndrume pașii

lucrat 
cind 

de

dat nici un 
Lăcrămioara 

mereu de
unde se află. 

. __ .... . ,'i pe
drumul cel bun. pentru ca Lă
crămioarei să-i dispară lacrimile 
din ochi.

I
I

I

I
I
I
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Peîre POPA.
și corespondenții „Scînteii" |

EXEMPLUL PROPRIU-
argumentul cel mai convingător
• Din „secretele” 
uneori, o instruire

— Care sint. după părerea dum
neavoastră. principalele componente 
ale noțiunii de „atitudine înaintată 
fată de muncă", așa cum se contu
rează ele în cadrul activității politico- 
educative ? — l-am întrebat pe to
varășul loan Bujor, secretarul comi
tetului de partid de la întreprinderea 
mecanică de utilai chimic București.

— Voi aminti citeva elemente pe 
care le consider principale si din a 
căror cultivare perseverentă se în
cheagă acel întreg pe care-1 putem 
numi atitudinea înaintată fată de 
muncă : efortul profund dăruit pen
tru calitatea înaltă a lucrului, oricit 
de mărunt ar părea acesta : gindirea 
novatoare ; grija de bun gospodar ; 
disciplina riguroasă. Și... e greu de 
pus punct.

O asemenea viziune asupra obiec
tivelor activității politice de modela
re a unui nou mod de a privi munca, 
sarcinile complexe ce revin colectivu
lui în acest an hotărîtor al cincinalu
lui determină intervenția promptă, 
luarea unei atitudini operative în 
orice împrejurare. Pe acest plan, un 
loc important îl au instruirile lunare.

— Asemenea instruiri — ne explică 
tovarășul Gheorghe A. Gheorghe, 
maistru principal și secretar adjunct 
al comitetului de partid — nu sînt 
pentru noi doar un prilej de transmi
tere a sarcinilor. Prin modul cum le 
organizăm, pe baza unor programe 
care să permită ancorarea lor in ac
tualitatea stringentă a întreprinderii, 
ele au căpătat însemnătatea unui in
strument activ de influențare si edu
care.

Am derulat astfel „filmul" unei re
cente instruiri și. considerind in
structiv procedeul. îl prezentăm la 
rindul nostru. Potrivit metodei înce
tățenite aici, de a fi puși să infor
meze. în acest cadru larg, acei mem
bri de partid care au obtinut rezulta
te mai slabe în perioada respectivă, 
șeful serviciului „organizarea muncii", 
membru al comitetului de partid, a 
fost invitat să explice de ce cursurile 
de ridicare a calificării si de recicla

cultivării atitudinii
Și dacă ar ii

înaintate față de muncă • Ce rol poate juca, 
folosite toate metodele îndelung verificate

re — de care răspunde — nu se des
fășurau în mod corespunzător : ne- 
fiind coordonate unitar, unele se 
amînau, iar conținutul altora nu era 
în concordantă cu cerințele întreprin
derii. între măsurile adoptate atunci 
am aminti sarcina încredințată pe 
loc șefilor formațiilor de lucru 
de a participa personal la aceste 
cursuri, asigurînd astfel orientarea 
lor spre problemele concrete mai di
ficile ale locurilor de muncă.

cat. A doua zi chiar, atelierele își și 
redistribuiseră toate acele elemente 
metalice care puteau fi — si au fost 
— reutilizate.

în acest climat de exigentă fermă 
și fără menajamente — aici, chiar 
montarea unui racord greșit sau a 
unui element cit de mărunt din com
ponenta unui utilaj devine imediat 
un „caz", discutat pe larg în prezenta 
unui membru al comitetului de partid 
si al unui reprezentant al conducerii

la întreprinderea

mecanică de utilaj chimic București

Toți participantii la instruire — 
membrii birourilor celor 16 organi
zații de bază, membrii consiliului oa
menilor muncii, ai comitetelor de sin
dicat si U.T.C. — s-au deplasat apoi 
într-una din secții, unde din negli
jenta muncitorului I.A. o mașină fu
sese deteriorată. Discuția, care a avut 
loc pe temeiul unor calcule precise, 
întrebările la care cel în pauză a tre
buit să răspundă au constituit, de 
fapt, o dezbatere despre răspunderea 
muncitorească.

Instruirea a continuat apoi în secția 
cazangerie. în fata unei miniexpoziții 
a aparatelor de sudură trimise la re
parat cu mult înainte de termen, prac
tic ca urmare a proastei exploatări și 
întrețineri. Exponatele purtau numele 
„autorilor" si. alături, un antecalcul 
al costului reparațiilor. Un nou prilej 
pentru participant de a desprinde 
concluzii pentru organizarea muncii 
si. totodată, elemente importante pen
tru activitatea politico-educativă in 
rindul colectivului. In încheiere, s-a 
vizitat depozitul de materiale secun
dare. unde comitetul de partid iden
tificase prezenta unor cantităti ne
justificat de mari de fier vechi arun

administrative, iar mentalitatea ex
primată prin „merge și așa" capă
tă o replică intransigentă — generea
ză în mod firesc ambiția pentru lu
crul perfect și, derivind din aceas
ta. strădania neîntreruptă către « 
tot mai înaltă pregătire profesională. 
Și nu vom insista atît asupra faptului 
că problemele pregătirii profesionale 
si calității revin mereu, sub o formă 
sau alta. în discuția adunări1 or gene
rale de part'id, sindicat și U.T.C., ci 
asupra a ceea ce ni se pare esențial 
pentru activitatea acestei organizații: 
munca cu omul, considerindu-se. pe 
bună dreptate, că de calitatea omului 
depinde calitatea lucrului.

Ne povestea, bunăoară, maistrul 
Aurel Iscru. secretarul organizației 
de bază nr. 5 cazangerie, istoria unor 
suduri deosebit de pretențioase, care 
se fisurau. A fost chemat. într-o 
bună zi, comunistul Dumitru Bungiu, 
„Oare nu le putem da de ca
păt ?“. Omul n-a dat pe loc nici 
un răspuns. Timp de citeva zile, 
a studiat toate defecțiunile ce apăreau 
la suduri, A început apoi experimen
tările unor noi modalități de lucru. 
Controlul cu raze X a dat. in sfirșit.

verdictul așteptat : 100 la sută reușite. 
Un caz izolat — s-ar putea replica. 
Dar realitatea infirmă o asemenea 
apreciere : consultarea celor mai 
buni muncitori, maiștri, specia
liști, stimularea gîndirii creatoa
re au devenit aici metode curente 
ale comitetului de partid, ale organi
zațiilor de bază. Pe acest temei sînt 
cultivate cu perseverentă sentimentul 
unei înalte responsabilități a oame
nilor. înțelegerea de către aceștia a 
necesității de a se implica plenar în 
solutionarea tuturor problemelor în
treprinderii. Și această strădanie co
lectivă, in care se regăsește universul 
de preocupări și idei al fiecăruia, ca 
și grăuntele prețios de experiență pe 
care vîrstnicli îl transmit cu genero
zitate comunistă miilor de tineri din 
întreprindere, reprezintă, de fapt, noi 
și noi pași pe calea încetătenirii unei 
înalte atitudini fată de muncă.

Este, de aceea, de mirare că într-o 
organizație în care activitatea educati
vă ocupă un loc atît de important și in 
care s-a cîstigat. realmente, expe
riență pe acest tărîm. sînt lăsate pe 
un plan oarecum secundar instrumen
te cu verificată eficiență, ca gazete
le de perete, propaganda vizuală in 
general, iar statia de radioamplifi
care abia urmează să fie pusă in 
funcțiune.

Pentru îndeplinirea la’ un si mai 
înalt nivel calitativ a sarcinilor pe 
noul an. comuniștii de la I.M.U.C. 
pregătesc în momentul de față apli
carea inițiativei „Prin autocondueere 
muncitorească — Ia o nouă calitate a 
muncii". Cu atît mai mult se impune 
deci ca mijloacele propagandei vorbite 
și scrise să fie utilizate — sub di
recta conducere și îndrumare a comi
tetului de .partid — pentru combate
rea intransigentă a lipsurilor și nea
junsurilor. popularizarea si generali
zarea a tot ceea ce, este nou și. va
loros. formarea unui mediu „bun con
ducător" de atitudini înaintate, me
diu al cărui catalizator il reprezintă 
exemplul muncii de înaltă răspun
dere a comuniștilor.

Maria BABOIAN

Noutăți turistice

SOVATA
Stațiune a lacurilor. terapeutice, 

Sovata este și în perioada sezonului 
rece propice pentru tratarea afec
țiunilor ginecologice, reumatice, ale 
sistemului nervos periferic, ale dis- 
functiunilor și insuficientelor endo
crine în stări aderențiale cronice 
ale seroaselor inflamate etc. și pen
tru petrecerea unui plăcut și recon
fortant concediu de odihnă. Lacu>- 
lui helioterm Ursu, unic în Euro
pa. care constituie unul din impor
tanții factori naturali pe care se 
bazează tratamentul balnear, i se 
adaugă apele cu efecte la fel de 
tămăduitoare ale celorlalte patțu 
lacuri din Sovala : Aluniș, Negru, 
Roșu și Verde. Ele au o apă cloru- 
rosodică cu o concentrație ce varia
ză între 77—213 g/1. O modernă și 
complexă bază medicală, elegantele 
hoteluri Sovata, Aluniș. Căprioara, 
vilele cu o arhitectură specifică și 
atrăgătoare cu , diferite grade de 
confort asigură ■ condiții deosebite 
de cazare. Clubul, sala de specta
cole, biblioteca, cinematograful, 
sala de gimnastică, precum și po
sibilitățile de drumeție pe care le 
oferă această frumoasă zonă turis
tică (Vîrful Cireșul. Valea Sebeșu
lui. Cimpu Cetății Ș.a.) constituie 
doar citeva din mijloacele de agre
ment care sînt puse la dispoziția 
vizitatorilor stațiunii.

Biletele se pot procura atît prin 
agențiile și filialele oficiilor jude
țene de turism din întreaga tară, cît 
și direct de la dispeceratul de cazare 
al stațiunii.

CALIMÂNEȘTI -.
CĂCJULATA...

Renumită pentru izvoarele sale 
cu ape termale și atermale care ac
ționează cu eficientă in afecțiunile 
tubului digestiv, hepatobiliare, re
nale, căilor urinare și ale apara
tului locomotor, in bolile de niitritie

și metabolism etc., stațiunea Căli- 
mănești — Căciulata (in fotogra
fie) oferă în sezonul de iarnă 
condiții pentru efectuarea unei 
cure balneare eficace. O bază 
de tratament, ultramodernă in
stalată in noile hoteluri construite 
pe malul Oltului. într-o zonă pito
rească, asigură prin întreaga sa 
dotare», celor veniți în stațiune, tra
tamentul medical de specialitate. 
In stațiune există biblioteci, pisci
nă. saună, jocuri distractive : se 
pot face excursii în împrejurimi.

Informații suplimentare și reți
neri de locuri la agențiile și fi
lialele oficiilor județene de turism.

BALVANYOS
Situată la circa 20 km de Tg. Se

cuiesc, stațiunea Balvanyos se află 
așezată la poalele Munților Bo- 
doc, intr-un parc înconjurat de 
păduri de fag și împodobit cu*  
o vegetație frumoasă. Recoman
dată pentru tratarea afecțiuni
lor cardiovasculare. precum și 
ale sistemului nervos periferic 
și reumatismale. Balvanyos dis
pune de numeroși factori de 
cură naturali, cu eficientă recunos
cută ca : ape minerale carboga- 
zoase, feruginoase. mofete etc., la 
care se adaugă climatul deosebit 
de care beneficiază zona respectivă. 
Totodată. Balvanyos este și o sta
țiune de odihnă recomandată pen
tru reîmprospătarea forțelor si 
pentru petrecerea unui concediu 
plăcut într-un cadru natural cu un 
aer de o puritate recunoscută. în a- 
ceastă iarnă, celor veniti la odihnă 
li s-au pregătit două pirtii de schi 
in lungime de 250 m și respectiv 
350 m. pe care au fost montate două 
baby-schiuri. 25 snag-karturi care 
sint puse de asemenea la dispo
ziția turiștilor.

Rețineri de locuri și informații 
suplimentare la oficiile și filialele 
oficiilor județene de turism ale 
I.T.H.R. București.
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Enigma de la «Premial»
„Premial" este nu

mele celui mai nou 
magazin alimentar din 
Pitești. Un nume fru
mos care a inceput 
să-și facă renume.

Și-atunci, care este 
enigma de la „Pre
mial" ? Una simplă. E 
vorba de neconcordan
ta care există între re
clama făcută produse
lor dietetice de pani
ficație (sînt nominali
zate produsele, se dau 
relații despre modul 
de fabricare, se preci
zează bolile pentru 
care trebuie folosite) 
și oferta propriu-zisă, 
Intr-una din zilele 
trecute, din cele 10 
produse dietetice reco
mandate cu căldură 
cumpărătorilor, maga
zinul nu avea decît 
trei.

— Nu sint solicitate?

— o întrebăm pe vîn- 
zătoarea Gabriela Du
mitrescu.

— Ba da ! Dar de la 
o vreme, tovarășii de 
la întreprinderea de 
panificație Argeș nu 
ne mai onorează toate 
comenzile.

Primim imediat pro
be — notele de co
menzi — care-i acuză 
pe producători. Fran
zela cu lapte și calciu. 
Comandă pentru 30 
bucăți. Livrată — nici 
una. Situație absolut 
identică — ca să nu 
mai repetăm cifre — 
și pentru piinea gra
ham cu miere, piinea 
albă acloridă. piinea 
„Turist", pesmetul die
tetic, pesmetul „Ruxan- 
dra", cornurile calciu 
etc. A doua zi. cind îi 
punem 
în fata

pe producători 
acestor „pro-

be“, surpriză : „Nu noi 
sintem de vină că oa
menii nu găsesc întot
deauna toate sorti-, 
mentale dietetice de 
panificație . -- ne spu
ne V. Stancu, șeful bi
roului desfacere, ci 
conducerea magazinu
lui respectiv care nu 
face comenzi". Și, sub 
semnătură, ne înain
tează o situație din 
care rezultă că pentru 
5 din produsele care 
lipseau din magazin 
nu se făcuseră co
menzi. iar pentru alte 
3 — comenzi foarte 
mici. Deci : comenzi 
se fac ori nu prea se 
fac ? E timpul ca di
recția comercială ju
dețeană să dezlege, în 
folosul cumpărătorilor, 
această enigmă. (C.
Priescu).

al magazinului. Cind 
ne-am dus la ușa din 
spate, am găsit-o pe 
responsabilă într-o 
discuție calmă și fără 
grabă cu două colege : 
„Facem niște socoteli" 
— a răspuns ea. drept 
justificare. Cind .am 
vrut să-i notăm nume
le pentru a--l aduce la 
cunoștința celor în 
drept (precizăm că si
tuația amintită o mai 
întîlnisem, de citeva 
ori, la sus-zisul centru 
de difuzare) ni s-a in
dicat drept „recoman
dare" un ecuson pe

scria : 45-0-19.
clar nici că 

nu-i așa ? Să- 
insă gluma : de 

cifre ?

se
care 
Mai ' 
poate, 
lăsăm 
ce doar niște
Oare tovarășa respec
tivă n-are și nume ?

Un alt caz-: intr-un 
autobuz, un ins cu pă
rul cam netuns. ițit de 
sub o bîrsană cît toate 
zilele, „repede" pe un 
ton și în cuvinte neci
vilizate o femeie în 
vîrstă care nu compos
tase „la milimetru" bi
letul de călătorie. Cind 
călătorii i-au cerut să 
se legitimeze s-a do-

Intr-adevăr...

Anonimi,
Două scene petrecu

te recent ne-au rele
vat o anume fațetă a 
cotidianului 
nu-i acordăm totdeau
na atenția cuvenită. în 
dimineața zilei de

căreia

dar să-i știm
sîmbătă, 3 februarie, 
pe la ora 9. cîțiva 
cetățeni încercau să 
intre în incinta cen
trului de difuzare a 
presei de pe calea Do-

noii
robanti (peste drum de 
liceul „I. L. Caragiale"). 
Zadarnic. Ușa era în
chisă. Pe ușă. nici un 
anunț- Și asta. în 
plin program de lucru

Vă recomandăm ur
mătoarele numere de 
telefon : 334831, 334801, 
332687, 147156. 141860. 
Sint ale casei de co
menzi „Umc“. Dacă 
reușiți să faceți co
manda, veți fi bine și 
la timp serviți. Dacă 
nu... Aici e aici. În
cerci pe rînd toate nu
merele sau numai li
nul, după inspirație, 
dar rezultatul este 
invariabil același : o- 
cupat. Dacă ai răbda
re insiști. După un

cu

ne 
au

bine ar fi să-i ceri nu
mărul de telefon de 
acasă cu promisiunea 
de a reveni intre orele 
cutare și cutare, in 
funcție de numărul ce
rerilor și posibilități-

Zor. In felul acesta, și 
întreprinderea comer
cială va cunoaște ni
velul cererilor, va pu
tea lua măsurile ce se 
impun pentru dezvol-

tarea acestei prestații 
atît de solicitate, scu- 
tindu-i pe oameni de 
asemenea încercări ale 
răbdării in stil... unic.
(Al. Flăieșu).

vedit că insul tinea 
ascuns sub reverul 
paltonului un ecuson. 
Deci, controlor. Tot 
număr. Fără nume.

O întrebare nu 
dă pace : ce rost
ecusoanele, dacă nu 
indică -numele purtă
torului ? Credem că 
rostul lor este să spo
rească gradul de res
ponsabilitate fată de 
cei pe care respectivul 
este retribuit să-i ser
vească politicos și în 
cele mai bune condiții. 
(V. Bîrlădeanu).
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chiar 
după 

găsești
sfert de oră sau 
o oră întreagă, 
cum ai noroc, 
firul liber. Iarăși răb
dare. Văzînd că de la 
celălalt capăt al firu
lui nu-ți răspunde ni
meni, cinci, zece, cinci
sprezece minute, de
duci logic că ai greșit 
și o iei de la început. 
Se poate întîmpla și 
altfel :■ ai noroc, se 
ridică receptorul, iar o 
voce îți spune „Vă ru
găm să așteptați". Aș
tepți iar un ■ sfert de

oră, dar vocea nu mai 
revine.

In timp ce dv. aș
teptați cu telefonul 
deschis, alții încearcă, 
probabil, să telefoneze 
și găsesc postul ocu
pat. Înțelegem că sint 
solicitări multe, că lu
crătorii au dificultăți în 
a răspunde operativ la 
toate cererile, de.aceea 
socotim că ar fi nor
mal și civilizat ca în 
loc să spui omului să 
aștepte, pină la... Sfin- 
tu-Așteaptă, mult mai

SURI LA NOTELE PUBLICATE
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/. 7. B. comunică măsurile adoptate

nu 
in 

ia-

Reproducem textual 
răspunsul primit de 
la întreprinderea de 
Transport București, 
sub semnătura direc
torului adjunct, ing. 
Carol Lang, pe margi
nea notei cetățenești 
intitulate „Vine... 
vine ?“ apărută 
„Scânteia" din 25 
nuarie :

„In legătură cu mo
dul defectuos în care 
a fost servit publicul 
călător în zona Piața 
Scînteii de către au
tobuzele liniilor 31 și 
31R. colectivul de 
conducere operativă, 
analizînd cauzele care 
au condus ta apariția 
situației semnalate, a 
constatat obiectivitatea

criticilor aduse și a 
luat următoarele mă
suri : sancționarea cu 
diminuarea retribuției 
tarifare pe două luni 
a controlorilor de cir
culație de la Piața 
Scînteii și de la capă
tul de linie Dămăroa- 
ia. pentru dirijarea 
necorespunzătoare a 
autobuzelor liniilor 31 
și 31 R ; sanctionarea 
unui controlor șef de 
•sector cu „avertis
ment" pentru slabi 
îndrumare a activității 
personalului din sub
ordine ; sanctionarea 
șefului de zonă cu di
minuarea retribuției pe 
o lună pentru coordo
nare insuficientă a ac
tivității de transport; 
discutarea în colecti-

vele de muncă a aba
terilor înregistrate în 
activitatea de mișcare 
și control, precum și 
a măsurilor luate îm
potriva celor vinovati.

Menționăm că la o- 
rele indicate in articol, 
parcul de autobuze 
aflat in circulație pe 
liniile 31 și 31 R era 
de S0 la sută față de 
program, existînd con
diții pentru o bună 
servire a publicului 
călător, dacă dirijarea 
ar fi fost corespunză
toare și nu s-ar fi 
manifestat dezinteres 
și lipsă de responsa
bilitate din partea 
conducătorilor de 
t obuze".

Este și părerea 
blicului călător.

au-

pu-

DE CE TRBiSAZĂ FUMOARIA NOILOR PRODUSE AUmARS >

„Turta dulce“ în labirintul avizărilor
în cele ce urmează vă vom istorisi 

o poveste cu o turtă dulce, care a 
plecat intr-o foarte lungă călătorie. A 
plecat de la Iași in... 12 exemplare și 
tot atîtea dosare conținînd fel de fel 
de hîrtii, însoțită de un repre
zentant al întreprinderii de pani
ficație din localitate, cu delegație și 
diurna de rigoare. Cele 12 exempla
re de turtă dulce trebuiau să ajun
gă cit mai repede la București, în 
fața unei comisii de omologare. Și 
a ajuns taman la timp. Membrii co
misiei au gustat turta dulce, adusă 
din „dulce tirgul leșilor". au cer
cetat maldărul de dosare care o în
soțeau și au decis că e bună și gus
toasă. drept care i s-a eliberat cer
tificat de omologare. Asta se întîm
pla in octombrie 1977. Tare s-au 
mai bucurat ieșenii că pot încinge 
cuptorul pentru a coace o cantitate 
îndestulătoare pentru toți copiii ora
șului. (In cantităti mici mai fusese 
preparată turta dulce, dar numai 
pentru preomologare in întreprinde
re, și preomologare la Centrala mo- 
răritului și panificației). Deși cu 
certificat de omologare, turta dulce 
încă nu avea cale liberă spre consu
mator. Trebuia să mai aștepte stabi
lirea prețului. Și a așteptat... un an 
de zile. Mai exact, pină la 10 sep
tembrie 1978. E de la sine înțeles că 
și pentru cei din comisia de stabilire 
a prețurilor a trebuit să se coacă la 
Iași o nouă „șarjă" de turtă dulce, 
care a trebuit să fie dusă fuga-fuguța 
caldă, la București.

Din păcate, această poveste nu este 
singulară. Nu este unicul produs 
alimentar care a parcurs acest nefi
resc de incîlcit labirint, Alte două 
produse — fursecurile „Iași" și cor- 
nulețele „Super" i-au împărtășit des
tinul și „traiectoria", la fel ca și nu
meroase alte produse alimentare pe 
care întreprinderile de industrie ali

mentară din întreaga tară vor să le 
introducă in fabricație. De ce ațîtea 
obstacole în calea unor produse aș
teptate de cumpărători ?

— în mod normal, drumul noilor 
produse alimentare s-ar cuveni să 
fie mult mai neted decît al celor din 
alte ramuri industriale care sint mai 
complexe — remarca tovarășul Va- 
sile Cristea, șeful serviciului tehnic 
din Departamentul industriei alimen
tare. în majoritatea cazurilor nu este 
vorba de investiții pentru utilaje și 
matrițe sau pentru materii prime 
costisitoare. De obicei, ele se reali
zează cu mașinile și mijloacele exis
tente. Ceea ce intervine nou este re
țeta de fabricație. Admițind chiar și 
faptul că noul produs nu va fi agreat 
de publicul cumpărător, riscul nu e 
prea mare : se sistează producția și 
gata. Faptul că produsele noastre 
noi intîmpină atîtea greutăți, că in
tre timpul necesar efectiv elaborării 
și punerii la punct a fabricației și 
cel necesar îndeplinirii formalităților 
de omologare și stabilire a prețului 
există o disproporție flagrantă se da- 
torește lipsei unor criterii exacte, 
ca în construcțiile de mașini, de 
pildă, unde totul e măsurabil. 
Aici intervine gustul. în tim
pul omologării, dar și după aceea, 
se poartă uneori discuții intermina
bile în jurul unor amănunte : dacă 
preparatul cutare să se realizeze cu 
mărar sau nu, dacă e destul de sărat 
sau dacă, nu cumva, ar trebui să fie 
dulce. în fond, toate aceste comisii, 
specialiștii care le alcătuiesc sint puși 
să-și dea avizul dacă produsul res
pectă normele de igienă alimentară, 
dacă nu este vătămător, dacă respec
tă normele de consum și se înca
drează în limitele de preț. Cît despre 
gust, documentația cuprinde opinia 
cumpărătorilor din localitățile respec
tive. cei cărora, de fapt, li se adre

sează si care opinie ar trebui să fie 
piesa de greutate a dosarului de 
omologare. în fapt însă, opinia con
sumatorilor cade i pe planul doi, gus
tul membrilor comisiei, părerea lor 
dacă un produs este oportun sau nu 
capătă prioritate. Iar tendința este 
de concentrare in mîinile a cîtorva 
persoane a destinului noilor produse, 
ceea ce îngreunează și mai mult in
troducerea lui în fabricație.

Uneori, prezentarea în fața comi
siei de omologare sau a celei de sta
bilire a prețului se soldează cu unele 
recomandări de îmbunătățire a rețe
tei, de completare a documentației. 
Și cum aceste colective nu se pot în
truni zilnic, între o prezentare și 
alta trec luni de zile, ceea ce, evi
dent, prelungește perioada de „ges
tație" a noului produs. în unele ca
zuri. aceste considerabile „adaosuri" 
de timp se datoresc faptului că unii 
membri ai comisiei de omologare nu 
participă la lucrările acesteia, deși 
prezenta lor este obligatorie. De pil
dă, reprezentanții Comitetului de 
stat pentru prețuri și ai direcției de 
resort din Ministerul Comerțului In
terior nu vin la omologare sub pre
textul că tot nu se ia, în acest cadru, 
vreo hotărire in ce privește prețul. 
Ceea ce este adevărat. S-ar evita 
însă foarte multe amînări. drumuri 
inutile, cheltuieli necesitate de dife
ritele modificări cerute tocmai de 
specialiștii în materie de preț, modi
ficări ce merg uneori pină la respin
gerea produsului, îneît toate demer
surile anterioare, inclusiv fondurile 
alocate, se dovedesc inutile.

Omologarea la nivel central a tu
turor produselor alimentare, inclusiv 
a celor ce se fabrică în cantităti mici, 
se dovedește deci neratională și este 
infirmată de fapte. Și acum așteptăm 
solutionarea practică.

Rodica ȘERBAN

*
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(Urmare din pag. I)
îndrăzneț, ca un vîrf de 
lance. între aceștia, Du
mitru Teodoru — omul 
cu miinile de aur. modest 
și netulburat în ritmul lui 
de muncă, virtuos în me
serie; omul despre care a- 
celași Florentin Roibu 
spune:

— Sper să nu-1 supăr pc 
tata dar, după mine, acest 
meseriaș desăvirșit a fost 
mai mult decît mina sa 
dreaptă...

Costică Hrănăceru con-
firmă și duce gindul mai 
departe:

— In turnătoria asta, pe 
care putini o au, mîini ca 
ale lui „nea Mitică" vor 
arăta din plin ce pot. Și 
lucrul acesta ne zorește și 
pe noi, tinerii, să nu batem 
pasul pe . loc.

Nu bat nicidecum pasul 
pe loc tinerii de la 
INETOF-Galați — loc unde 
se produc o gamă largă de 
piese cu structuri 
se și, deopotrivă, 
nu numai pentru 
navală. Chiar în 
ceasta, subinginera 
Roman, cu un trecut 
producție de... 5 luni, fata

numai aici se pot desfă
șura, în cadența muncii în
tregului colectiv. Și. ceea 
ce-i mai important, știe că 
viata de producție la acest 
nivel înalt de Înzestrare 
tehnică înseamnă de fapt 
o sesiune continuă de e- 
xamene. De aceea întirzie 
atît de mult printre cup
toarele electrice și cele cu 
creuzet; de aceea ia aminte 
la experiența dobindită in 
anii de meserie; de aceea 
încearcă să afle cît mai

în limitele temperaturilor 
de +10 și +40 de grade 
Celsius. Cum se incalcă a- 
cest regim termic, intră au
tomat într-o stare de... hi
bernare : emană un fel de 
ceață pentru autoungere și 
refuză să porneassă. Refu
ză să pornească și atunci 
cînd in programul întocmit 
de un inginer tehnolog s-ar 
strecura o eroare de logică. 
Cea de-a doua bandă, de 
control, „judecă" rapid si 
necruțător greșeala umană

Pasiunea creației
1

originale
multe despre oameni șl 
metal, despre zestrea teh
nică ultramodernă care 
s-a dat și ei în grijă.

Un lucru pe care nu l-a 
mai făcut pînă acum — 
nici n-avea cum și unde! 
— îl îndeplinește și ingi- 

care a plins doar o singură nerul Viorel Grigoraș. 
dată, „cînd i s-a părut nu
mai că 
rezolve 
ducție" 
director 
solvit" i 
examenele citorva 
rări. Ea știe in același timp 
că are în față examene si 
mai grele — întreprinderea 
poate turna (și prelucra) 
piese de serie 
greutate de eîteva kilogra
me pînă la 80 de tone, 
piese din neferoase, din 
oțel — și antrenamentele 
pentru examenele acestea

neferoa- 
din oțel, 
industria 
hala a- 

Tunți 
de

i
și cere înlăturarea ei. 
„Bibi", cum își dezmiardâ 
utilajul inginerul Grigoraș, 
se dovedește 
Cu un program 
spiritul celor 
rigori, cu un

n-ar fi in stare să 
o situație de pro- 
(ing. Paul Popa. 

■ adjunct), a „ab- 
cu bune calificative 

elabo-

Dar. 
sint 
pro- 
ma-

mai pe îndelete: care 
îndatoririle sale de 
ducție? Lucrează la o 
șină, intr-o hală cu geamu
rile vopsite în albastru — 
pentru ca razele soarelui 
să pătrundă uniform, să nu 
încălzească mai tare, de 
pildă, o anumită parte a 
utilajului, care ar putea 
astfel să determine infime

de la o dar nedorite dereglări. Ma
șina ? Mai exact spus, o 
uzină. Cu calculator elec
tronic propriu, din genera
ția trei spre patru. Proiec
tată să funcționeze numai

imbatabilă, 
elaborat în 
mai severe 

calculator 
electronic care nu iartă, in
ginerul amintit, realizează 
la mașina-uzină prelucra
rea unei elice navale, de 
pildă, in numai patru zile 
fată de 
luni cit 
curînd, 
șantier, 
omului 
ceasta tehnică de sfîrșit de 
secol XX? Strungar? Ope
rator pe o mașină-calcula- 
tor ? Electronist? Posibil că 
și inginerul Grigoraș să fi 
fost în dificultate atunci 
cînd a încercat să le ex
plice părinților cam ce în
deletnicire are el în uzină.

aproximativ două 
le trebuia, pină de 

„elicarilor" de la 
Cum să-i spui 

care mînuiește a-

De unde și replica lor ivită 
dintr-o stare de perplexita
te : „Mai bine te făceai in
giner agronom !“...

Pe inginerul electronist 
Popa Dinu Șerban il găsim 
in „anticamera" laboratoru
lui de încercări. Ca și cei 
mai multi dintre interlocu
torii noștri, pare venit di
rect de pe băncile facultății.

— ...ba din șantierul na
val gălățean. ne contrazice. 
Am lucrat acolo, la electri- 
că-montaj, vreme de trei 
ani de zile și vreau să 
spun că mă mîndresc cu 
aceasta.

Mînuiește cu dezinvoltură 
mașinile automate de tăiat, 
șlefuit, rectificat. Pregăteș
te probele de laborator — 
care sosesc prin posta 
pneumatică — și le încre
dințează Loricăi Murgoci, 
proaspătă absolventă de 
facultate (secția plasmă, 
optică, spectrologie), care 
mînuiește un calculator cu 
memorie. Proba vine, așa
dar, din secții, prin poștă, 
calculatorul îi descifrează 
structurile în jumătate de 
minut și, mai departe, își 
fac datoria telexurile : co
munică rezultatul atît de 
așteptat înaintea oricărei 
elaborări.

Maximum de viteză, ma
ximum de precizie. îneît, 
meditind asupra acestei u- 
riașe concentrări de tehni
că de vîrf pe metru pătrat, 
meditind la șansa atîtor ti
neri care-și încep aici uiu
mul muncii, îti spui cu în
dreptățirea cu care vorbea 
Florentin Roibu : „aici, se 
vor realiza în mod sigur 
lucruri despre care se va 
auzi".

De fapt, a și început de 
pe acum să se audă !„.
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979 anul unei viguroase bâtă 
PE FRONTUL INVESTIȚIILOR
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De livrarea utilajelor 
și materialelor metalice depinde 
devansarea intrării în producție

NOILE CAPACITĂȚI PETROCHIMICE DE LA TELEAJEN — IN FUNCȚIUNE

în acest cincinal, beneficiind de 
imnortante fonduri de investiții. în
treprinderea metalurgică „Republica" 
din Reghin va cunoaște o dezvoltare 
fără precedent. Este suficient să 
amintim că prin finalizarea acestor 
investiții ea va dispune de încă o 
turnătorie de fontă, o turnătorie de 
otel, • o secție nouă de prelucrare, o 
sculărie modernă etc. Acest lucru va 
duce, firesc, și la creșterea cu cîteva 
mii a numărului personalului munci
tor. Ce relevă analiza stadiului de 
realizare a investițiilor pe acest șan
tier ? Rezultatele de pînă acum do
vedesc că lucrările de construcții și 
montaj s-au desfășurat in avans față 
de graficele stabilite. Datorită bunei 
colaborări dintre constructor-benefi- 
ciar-proiectant, instaurării unei dis
cipline ferme pe întregul șantier și 
folosirii integrale a fondului de timp 
productiv, planul de investiții pe anul 
1978 a fost depășit, pe ansamblu, cu 
aproape 17 la sută.

Cum au demarat lucrările în 1979, 
știut fiind că primul trimestru se de
tașează ca o perioadă ce trebuie mar
cată de eforturi susținute, vizînd rea
lizarea a cel puțin 25 la sută din 
planul anual de investiții ? Potrivit 
planului, în acest an urmează să in
tre in funcțiune importante capaci
tăți de producție : două linii de tur
nare oțel și fontă și o secție de tam- 
buri și butuci prelucrați.

în timpul documentării noastre la 
fata locului aveam să constatăm însă 
că, de Ia o vreme, pe șantier se în
registrează o oarecare scădere de 
ritm. Astfel. în prezent pe șantier se 
lucrează cu efective restrînse la mon
tarea prefabricatelor din beton și a 
confecțiilor metalice. în afară de pro
blema lipsei de combustibil pentru 
centrala termică, mai există și alte 
cauze care țin în loc unele lucrări. 
„Este vorba, în primul rînd — ne re
latează maistrul loan Lazăr, șef de 
lot — de lipsa unor materiale de 
construcții. Cu toate insistențele și 
intervențiile făcute la forurile de re
sort. conștru^țoțjj dm:, lipsă, mai ales, 
de agregate sortate de balastieră. 
Șantierul trebuie să primească în 
acest an 34 000 mc agregate sortate 
și 18 000 mc balast. Nunfai în acest 
trimestru este prevăzută livrarea a 
6 200 mc agregate sortate. Dar pînă 
acum nu s-a livrat aproape nimic".

La rîndul său, inginerul loan Petruș. 
șef birou investiții, precizează că, la 
demararea investiției, la Ideciul de 
Jos (situat la 10 km de Reghin) a, 
fost construită, special pentru acest’ 
șantier, o balastieră. Costul ? Circa 
1,5 milioane lei. Ar trebui să produ
că 400 mc agregate sortate în 8 ore, 
dar nu realizează nici jumătate din 
producție. Uneori, mai mult stă decît 
funcționează. Odată cu trecerea ei 
în cadrul I.A.M.C. Turda — adaugă 
interlocutorul — aceasta a „uitat" de 
obligațiile pe care le are față de șan
tierul din Reghin. Motiv pentru care

Șantierul întreprinderii 
metalurgice 

„Republica* 1 din Reghin 
nu pot fi executate o seamă de lu
crări importante. Urmarea ? Con
structorul mai avea în stoc agregate 
sortate suficiente doar pentru 2 zile 
de lucru.

Nerezolvată în acest trimestru este 
și repartiția construcțiilor metalice. 
Lipsesc repartițiile pentru 1 200 tone 
de utilaje. Nemaivorbind că lista uti
lajelor necontractate pentru punerea 
în funcțiune a secției turnare oțel 
se ridică la aproape 40 poziții. între 
altele, este vorba de elevatoare, po
duri rulante pentru turnare de 8 și 
12,5 tone forță (furnizori : întreprin
derea mecanică Timișoara și între
prinderea mecanică din orașul Dr. 
Petru Groza), pentru care proiectele 
vechi au fost anulate, iar altele noi 
nu există. De asemenea, este impe
rios necesară asigurarea în timp util 
a cotei de metal pentru încă 400 tone 
de construcții metalice necesare con
fecționării buncărelor metalice de 
nisip și lianți. Orice întîrziere — pre
ciza inginerul Sandor Istvan — nu 
poate decît să pericliteze respectarea 
termenului de punere în funcțiune.

— La ora actuală, lucrările de rezis
tentă la turnătorie sint executate in 
proporție de aproape 90 la sută — 

ne-a spus Pavel Cotoară, secretarul 
organizației de bază de pe platformă. 
Așteptăm să intre în acțiune Trustul 
de lucrări speciale București, care 
are creat front de lucru de aproa
pe 4 milioane lei. Este vorba 
de acoperirea cu tablă cutată a 
secției de șarjare-topire și de finali
zarea lucrărilor la hala de prelucrări 
tamburi și butuci. De altfel, din ace
leași motive (nestabilirea în termen 
util a montorului pentru alte lucrări) 
se află în stoc utilaje tehnologice în 
valoare de 12 milioane lei, între care 
benzi transportoare, separatoare 
electromagnetice, poduri rulante etc.

Cu toate acestea, muncitorii și spe
cialiștii cu care am stat de vorbă au 
fost de părere că pe șantier există 
condiții pentru păstrarea avan
sului cîștigat in 1978 și respectarea 
angajamentelor asumate pentru acest 
an. Pe ce se bazează acest punct de 
vedere ? în primul rind, pe faptul că 
aici au fost concentrate ample forțe 
tehnice și umanș. în perioada aceas
ta, constructorul va turna cu forțe 
proprii 8 000 tone de prefabricate, fapt 
ce contribuie și la sporirea valorii 
producției nete și obținerea unor eco
nomii la cheltuielile de fabricație. 
De altfel, au și fost luate măsuri pen
tru improvizarea, pe plan local, a 
unei stații de sortare a balastului. La 
rîndul său. beneficiarul detașează 
zilnic, alături de alte forțe, o echipă 
de 15—20 dulgheri ; a alcătuit forma
ții de montaj utilaje la sectoarele 
reci, pentru a suplini lipsa montoru
lui de pe șantier. Au fost fabricate, 
pe plan local, o serie de utilaje care 
nu au putut fi realizate de unii din
tre furnizorii solicitați.

Firește, stadiul ^actual al lucrărilor 
de construcții și montaj de pe șantier 
impune și alte măsuri hotărite și ope
rative. atît din partea constructori
lor, cît și a beneficiarului, care să 
asigure organizarea mai bună a acti
vității, aprovizionarea locurilor de 
muncă cu materiale și utilaje, spo
rirea numărului de meseriași cu înal
tă calificare, in scopul intensificării 
ritmului de lucru. Tot în acest scop 
este necesar să fie luate măsuri si 
de ceilalți factori care concură la 
realizarea acestei importante lucrări 
de investiții.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii''

Termenele recuperării restanțelor sint stabilite

Capacitățile de producție pe care 
colectivul șantierului nostru urmează 
să le pună in funcțiune în acest an 
vor contribui la sporirea producției 
industriale a municipiului Botoșani 
eu peste 2,4 miliarde de lei. Sarcini
le sint deosebit de mari, mai ales 
că, în urma unei ample analize efec
tuate de către comitetul județean de 
partid, s-a hotărît ca în primele luni 
ale anului să se recupereze toate 
restanțele din anul trecut. Concret, 
despre ce este vorba ?
• La întreprinderea integrată de 

țesături subțiri tip in va trebui să 
punem in funcțiune — pină la sfîr- 
șitul lunii iunie — o capacitate res
tantă de fabricare a țesăturilor. La 
aceasta se adaugă capacitățile prevă
zute in acest an : o nouă capacitate 
pentru țesături planificată să producă 
chiar în februarie, iar în luna mai o 
filatură.
• La noua țesătorie din cadrul 

întreprinderii textile „Moldova", res
tantă din anul trecut, va trebui in
trodusă în circuitul productiv, pină 
la, sfirșitul lunii iunie, o capacitate 
pentru fabricarea țesăturilor.
• O capacitate importantă in ca

drul abatorului de animale, de ase
menea restantă.

Pe lîngă recuperarea rapidă a ră-

- acum organizarea are cuvîntul
mînerilor în urmă, șantierului nostru 
îi revine sarcina începerii lucrărilor 
unor noi obiective care să producă 
integral sau parțial pînă la sfîrșitul 
anului viitor. Mă refer la dezvol
tarea întreprinderii de utilaje și piese 
de schimb, un complex avicol inte
grat și un abator de păsări.

îndeplinirea riguroasă a acestor 

Șantierele unor obiective industriale din Botoșani
sarcini ne obligă la reconsiderarea 
radicală și hotărită a modului de 
organizare și desfășurare a lucrări
lor pe șantiere. în această direcție, 
am trecut la aplicarea unor măsuri 
energice vizînd îmbunătățirea or
ganizării muncii la punctele de lu
cru și a activității de transport. Ast
fel, în loc de 12 autobasculante cîte 
ne sint necesare zilnic, șantierul 
nostru beneficiază doar de 3—4, si
tuație datorată faptului că stația de 
utilaj greu și transport Bacău — secția 
Botoșani și S.U.T. (care aparține de 
T.C.I. Iași) — nu asigură întreține
rea corespunzătoare a utilajelor, 
nu acționează cu fermitate pentru 
întărirea disciplinei în rîndul lucră
torilor din subordine. Un prim pas 

în înlăturarea hotărită a neajunsu
rilor existente în folosirea mijloace
lor mecanice trebuie să-l constituie 
modificarea structurii organizatorice 
a stațiilor de utilaje și transport, 
care în formula actuală nu mai co
respunde cerințelor. O conducere 
unitară a tuturor sectoarelor de ac
tivitate, la nivelul Grupului de san- 

tiere Botoșani al T.C.I. Iași, care 
să cuprindă inclusiv sectorul de uti
laje si transporturi ar soluționa 
multe probleme cu care ne confrun
tăm zilnic. O altă greutate care tre
buie înlăturată cît mai grabnic este 
legată do slaba aprovizionare cu pro
duse de balastieră. La nivelul trus
tului nu s-a reușit, nici în prezent, 
să se asigure în colaborare cu con
ducerea Regionalei C.F.R. Iași trans
portul ritmic al produselor de balas
tieră de la stația Liteni spre Boto
șani.

Noi. constructorii care ridicăm noile 
obiective din Botoșani, acționăm pen
tru realizarea unei colaborări mai 
strînse cu beneficiarii, am luat 

măsuri pentru suplimentarea for
ței do muncă la fiecare punct 
de lucru. La noua țesătorie a 
întreprinderii textile „Moldova", 
de exemplu, beneficiem în pre
zent de două echipe de montori care 
ne sprijină la montarea utilajelor. Un 
sprijin efectiv din partea beneficia
rului primim și la întreprinderea in
tegrată de țesături subțiri tip in. De 
comun acord cu conducerea I.T.A. 
Botoșani am stabilit un program de 
funcționare a mijloacelor de trans
port in comun pentru navetiști, ast
fel incit să nu înregistrăm nici o in- 
tirziere a muncitorilor la punctele 
de lucru. Apelăm totuși, și pe aceas
tă cale, la conducerea trustului din 
Iași pentru a ni se repartiza două 
macarale A.D.K. ce ne sint necesare 
în vederea creșterii productivității 
muncii în activitatea de montaj. în 

, ceea ce ne priveșțe, vom face tot ce 
depinde de noi pentru recuperarea 
restantelor la termenele stabilite, 
pentru ca toate capacitățile indus
triale ce le construim să intre în 
producție conform graficelor.

Incj. C. DASCALESCU
șeful șantierului nr. 2 Botoșani 
al Trustului de construcții 
industriale din lași

CONSILIUL UNIC AGROINDUSTRIAL
- formă superioară de organizare și conducere a agriculturii

Stațiune de mecanizare, 
centru de chimizare, 
sector de reparații, 
formații de transport

Activități de construcții 
și producere a materialelor 

de construcții
Crearea consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste permite folo

sirea cu eficiență maximă a fondului funciar, a mijloacelor tehnice și a forței de muncă, 
accentuează procesul de concentrare și specializare a producției agricole, apropie 
conducerea tehnică și economică din toate organismele agricole de activitatea unită
ților de producție și crește răspunderea acestora în îndeplinirea sarcinilor de plan.

Consiliul are ca organe de conducere:

■

întreprinderi 
ferme aîe 

de

agricole de stat, 
întreprinderilor 
legume

ADUNAREA GENERALĂ
CONSILIUL DE CONDUCERE
BIROUL EXECUTIV
PREȘEDINTE a! consiliului (organizator de partid) 
PRiM-VICEPREȘEDINTE al consiliului și președinte 
a. biroului executiv (directorul S.M.A.)

Cu încadrare permanentă :
• INGINER AGRONOM-ȘEF
® MEDIC VETERSNAR-SEF

. ® ECONOMIST-ȘEF
• TEHNICIENI

Consiliul unic agroindustrial cuprinde:

Centre de reproducție 
și selecție a animalelor

de
Cooperative agricole 

producție

Asociații economice 
intercooperatiste și aite 

forme de cooperare

Institute și stațiuni 
de cercetări agricole

Activități de prelucrare 
și valorificare 

a produselor agricole Cantoane zoopastorale
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UNIVERSITATEA POLITICĂ 
Șl DE CONDUCERE 

in fața examenului eficienței practice
Destinată cadrelor de partid, de stat, din economie, ca și rezervei de 

cadre, universitatea politică și de conducere este menită să contribuie la pre
gătirea lor politico-ideologică. Firește, aceasta presupune ca, în cadrul uni
versității, procesul de invatămint să fie strins legat de problemele ridicate de 
activitatea practică a cursanților.

Concluzii utile reies în acest sens din experiența acumulată în Capitală. 
Iată cîteva din acțiunile demne de interes întreprinse de Comitetul munici
pal București al P.C.R.. de Cabinetul pentru activitatea ideologică și politi- 
co-educativă privind îndrumarea universității municipiului, precum și a fi
lialelor ei. Este vorba. în primul rînd. de : repartizarea activiștilor de partid 
ca lectori în grupele din anul I, în cadrul căruia se studiază problemele 
construcției de partid, ceea ce contribuie la orientarea discuțiilor spre con
cret ; repartizarea pe sectoare a cadrelor didactice de la catedrele de științe 
sociale din învățămîntul superior spre a conduce dezbaterile în cadrul gru
pelor. Pentru a asigura o mai temeinică legătură cu practica se tinde ca 
în unele grupe unde se studiază economia politică, cadrele didactice să con
ducă dezbaterile Împreună cu activiști de partid sau ingineri, economiști, 
ce lucrează nemijlocit in activitatea economică. La sporirea eficienței studiu
lui contribuit, totodată. întocmirea de programe diferențiate ; informările 
secretarilor comitetelor municipal și ai sectoarelor referitoare la „sarcinile 
la zi" ; sondajele și testele de verificare a studierii bibliografiei de către 
cursanți. La ridicarea nivelului dezbaterilor ar contribui, fără îndoială, sim
pozioane și „mese rotunde".
Aspectele variate ale vieții de 

partid și problematicii economiei po
litice oferă cel mai adecvat cadru 
de legare a teoriei cu practica. Cum 
se acționează în acest sens î

Interesante prin strădania reușită 
de a reliefa modalitățile practice de 
aplicare, în întreprinderile unde ac
tivează cursanții, a principiilor și 
criteriilor politicii de cadre a parti
dului au fost dezbaterile desfășurate 
pe această temă în grupele 19 și 21, 
anul I, ale universității de pe lîngă 
cabinetul municipal, sub îndrumarea 
competentă a lectorilor ing. C. Co- 
șoiu. activist de partid, și N. Cara- 
gea. de la Academia „Ștefan Gheor
ghiu".

în același sens, principalul merit 
al discuțiilor purtate în grupele 16 și 
13. anul II — avind ca lectori pe prof, 
univ. Gh. Bistriceanu și contabil șef 
Gh. Panaitescu — a constat în des
cifrarea modalităților de utilizare cit 
mai eficientă a fondurilor întreprin
derilor in condițiile trecerii la noul 
mecanism economico-financiar. Ar fi 
fost însă util ca, în grupa 13, să fie 
clar punctate îndatoririle specifice 
care revin pe acest plan organizații
lor de partid. De altfel, o mai temei
nică abordare a acestui aspect s-ar 
fi impus și în dezbaterea aceleiași 
teme în grupa 4, anul II, a filialei 
din sectorul 1 a universității (lector 
Constanța Bogdan de la Institutul de 
economie socialistă), deși se cuvine 
apreciată aprofundarea în cursul dis
cuțiilor a problematicii în spiritul 
noilor cerințe.

Pilduitoare pentru participarea ac
tivă la dezbateri a majorității cursan- 
ților, ca urmare a priceperii lectori
lor (S. Tănăsie, S. Rozenberg, D. 
Rebușapcă) de a realiza o strînsă le
gare a teoriei cu practica, a fost dis
cutarea — în grupele 1, 2, 3, anul II, 
ale filialei din sectorul 8 — a temei 
referitoare la creșterea eficientei eco
nomice. Definirea acestui concept a 
fost urmată de detalierea judicioasă 
a căilor de reducere a cheltuielilor 
de producție. în grupa 3, ai cărei 
cursanți provin cu precădere din in
stitutele de proiectare, a fost bine
venită intervenția tovarășei Aneta 
Mihu, director adjunct al cabinetu
lui municipal, urmărind să imprime 
discuțiilor un mai pronunțat spirit 
autocritic referitor la cauzele care 
determină gradul redus de eficientă 
economică al unor lucrări de investi
ții din Capitală.

Actualitatea, precum și complexi
tatea noțiunilor materialismului dia
lectic și istoric sînt, deopotrivă, me
nite a stimula discutarea unor con

cepte ale filozofiei și eticii în strînsă 
conexiune cu realitățile vieții socia
le. în ce măsură este fructificată a- 
ceastă posibilitate ?

O anumită tendință de teoretizare 
excesivă in dauna implicațiilor prac
tice s-a vădit în discutarea temei 
referitoare la raporturile dintre exis
tența socială și conștiința socială în 
grupa 2, anul III, a filialei din sec
torul 2. Acordînd o pondere dispro
porționată analizării structurii con
științei sociale, funcțiilor și rolului 
conștiinței socialiste, aspecte de altfel 
competent clar și convingător abor
date, lectorul G. Florea a putut să 
rezerve doar un timp minim discu
țiilor privind liniile directoare ale 
activității politico-ideologice care

Pe marginea activității 
desfășurate 

de universitatea 
din Capitală

trebuie desfășurate în acest sens de 
organizațiile de partid. Astfel, nu au 
putut fi nici măcar tangențial abor
date asemenea aspecte esențiale ca 
trăsăturile definitorii ale conștiinței 
socialiste, modul de cultivare a ati
tudinii înaintate in muncă, societate 
și familie, a cinstei, abnegației, mo
destiei și dăruirii, după cum nu și-au 
găsit loc concretizarea reminiscențe
lor ideologiei și moralei burgheze, a 
manifestărilor retrograde, sublinierea 
necesității de a intensifica munca 
politică pentru extirparea oricăror 
manifestări ale „vechiului" In con
științe — de la încălcarea disciplinei, 
irosirea avutului obștesc, la tendințe 
de ingîmfare, căpătuială sau tole
ranță față de abuzuri, ca și influen
țele misticismului. Această nefi
rească „toropeală" a combativității 
(contrastînd de altfel cu desfășura
rea discuțiilor în grupa 3 — lector M. 
Costiner) a diminuat forța de influ
ențare politico-educativă a dezbate
rilor.

Concludentă pentru preocuparea de 
a elucida probleme filozofice com
plexe în contextul aspectelor referi
toare la viața și comportarea cursan
tilor a fost expunerea pe tema „Va
lorile morale ale culturii și civiliza
ției", prezentată de lector universitar 
Liviu Mitrănescu, în fața grupelor 1 
și 2, anul III, ale filialei din cadrul 
întreprinderii „Vulcan" a universită
ții. Este meritul acestuia de a nu se 
fi limitat la enunțarea de teze ab

stracte, ci de a fi argumentat con
vingător contradicția ireductibilă din
tre morala comunistă și morala bur
gheză, precum și necesitatea obiec
tivă a organizării întregii vieți so
ciale pe baza normelor eticii și echi
tății socialiste. Rezultatul s-a con
cretizat în realizarea unei expuneri- 
dezbatere, în cadrul căreia ideile 
enunțate in prelegere au fost com
pletate de intervențiile cursantilor 
referitoare la imperativul combaterii 
ferme a oricăror incălcăn ale cerin
țelor moralei comuniste.

în totală discordantă cu acest spi
rit viu, combativ, s-a desfășurat, în 
grupa 1, anul III, a filialei din secto
rul 3, discutarea lîncedă, anostă, a 
unei teme — dinamizatoare prin 
esența ei — cum este aceea referi
toare la democrația socialistă. Cu atît 
mai surprinzătoare au apărut apre
cierile elogioase aduse in concluzii 
de un lector cu bogată experiență ca 
prof. univ. Maria Bîrlea unor „dez
bateri" în care au dominat relatarea 
în stil de „inventar" a unor realități 
arhicunoscute și tendința de ignorare 
a contradicțiilor proprii oricărui pro
ces revoluționar, incit pînă la urmă 
au fost amintite o multitudine de 
aspecte teoretizante sau practiciste, 
omițîndu-se „doar"... latura esenția
lă : cum trebuie acționat permanent 
și pretutindeni spre a asigura utili
zarea efectivă a cadrului instituțio
nal al democrației socialiste.

La ce nivel se vor fi desfășurătoare 
dezbaterile anterioare dacă aceea — 
atît de anemică — la care asistasem 
a fost incununată cu laude ?

Fără a depăși caracterul de son
daj. participarea la dezbaterile din 
cadrul grupelor menționate a relie
fat că, în majoritatea cazurilor, dis
cuțiile nu se limitează la repetarea 
stereotipă a unor definiții, ci contri
buie la precizarea și argumentarea a- 
nalitică a modalităților practice de în
deplinire a sarcinilor trasate de partid. 
Experiența Universității din Capitală 
avind, firește, destule „rezerve in
terne" de perfecționare, confirmă a- 
devărul axiomatic : profunda ancora
re in viață, elucidarea temeinică a 
tezelor teoretice, combativitatea re
prezintă imperativele unei propagan
de eficiente.

Tudor OLARU

cinema
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21. BUCUREȘTI —
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, EXCEL
SIOR — 14,30; 16,30; 18.30; 20,30.
• Vreau să vă văd : CENTRAL
— 15; 17,30; 20.
• Explozie In Marea Egee : VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• Poliția este Învinsă : SCALA 
16; 18,15; 20,30, LUCEAFĂRUL — 
15; 17; 19; 20,45, FESTIVAL — 15; 
17; 19; 20,45.
• Front în spatele frontului : 
TIMPURI NOI — 15; 18,30.
• Vlad Țepeș : GRIVIȚA — 16; 
19, MIORIȚA — 15,30; 19. TOMIS
— 16; 19.
• Șeriful din Tennessee (partea 
a III-a) : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 15,15.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL

OALASATU MĂRE:

Spectacol de datini și obiceiuri
Peste 400 de artiști amatori ro

mâni, maghiari, germani din ju
dețul Satu Mare au evoluat recent 
pe scena Teatrului de Nord într-un 
fermecător spectacol de străvechi 
datini și obiceiuri de pe aceste 
meleaguri ale patriei. Spectacolul 
a cuprins momente legate de ritu
alul de naștere, nuntă, lăutul, șe
zătoarea. sîmbra oilor, capra, sor
cova, plugușorul, danțul moinelor, 
marțolea, „La mesteacănul înfrun
zit", „Cununa" — obiceiuri de 
muncă (aratul, secerișul, culesul 
viilor și storsul strugurilor, olăritul, 
torsul, arta țesutului și a cusătu
rilor etc.). în același timp, spec

teatre 

tacolul s-a constituit într-un vi
brant omagiu adus înaintașilor, lup
tei eroice a poporului nostru pen
tru dreptate și neatîrnare. în mo
mente emoționante, artiștii ama
tori au omagiat Partidul Comunist 
Român, pe făuritorii patriei noas
tre socialiste. Se cuvin menționate 
eforturile lăudabile, inspirate ale 
realizatorilor spectacolului — Petre 
Vacarciuc, Ovidiu Suciu, Ion Vă
dan, Lucian Cociuba, metodiști ai 
centrului județean de îndrumare 
a creației populare și mișcării ar
tistice de masă. (Octav Grumeza).

în fotografii : secvențe din timpul 
spectacolului.

• Teatrul Mic : Să Îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* * (sala

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(sala mică a Palatului) : Recital 
de duo. Liana Pasquali — harpă, 
George Georgescu — violoncel — 
20.
• Opera Română : Cavaleria
rusticană, Paiațe — 19.
• Teatrul de operetă ; Silvia —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna —
19,30.

— 14,30; 17,30; 20,15, FLOREASCA
— 14,30; 17,30; 20,15, PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Ecaterina Teodoroiu : DOINA
— 17,45; 20, BUCEGI — 15: 17,30; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA - 15; 16,30.
• Conspirația tăcerii: FEROVIAR
— 15,45; 18; 20,15.
• Cînd alături • un bărbat i 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna: BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20.
• Din nou împreună : COTRO- 
CENI — 15.Ș0; 17,45; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : DACIA — 15; 16,45; 18,30;
20,15.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : FERENTARI — 15; 17,15;
19,30.
• Principiul dominoului : LIRA
— 15,30; 18; 20, MUNCA — 15,45; 
18; 20,15.
• Drumuri în cumpănă : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18;

Magheru) : Mița în sac — 19,30,
(sala Studio) : Conversația... — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Romanțioșii — 19,30, (sala Majes
tic) : Regele loan — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Expo- 
gluma melodii — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „13+1*  
(o istorie cu Harap Alb) — 10.
• Circul București : Bravo cir
cul ! — 19,30.

20, AURORA — 15,45; 18; 20. MO
DERN — 15; 17,30; 20.
• Vizita președintelui — 11,45,
Othello — 14, Romeo șl Julieta —
16.15, Corabia nebunilor (ambele 
serii) — 18,30 : CINEMATECA.
• Cascadorii : GIULEȘTI — 15; 
17,30; 20, COSMOS — 15,30; 17,45; 
20.
• Detectiv particular : MELODIA
— 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 15,45; 
18; 20,15. FLAMURA — 15,45; 18;
20.15.
• Acel blestemat tren blindat : 
PACEA — 15; 17,30; 20.
• Totul pentru fotbal : VOLGA
— 15; 17,30; 20. FLACĂRA — 15,30; 
17,30; 20.
• Orașul-fantomă s VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Avocata: POPULAR — 16; 18; 20.
• Poveste de dragoste și onoare: 
ARTA — 15; 17.
• Toți sau nici unul : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

(Urmare din pag. I)

concepție si proiectare, 
de organizare și diri
jare a unor procese 
tehnologice. în măsură 
să dezvolte si să cul
tive mai stăruitor 
munca productivă for
mativă și creatoare. 
Apoi, este de mențio
nat că unele trăsături 
timane necesare în 
producție — capacita
tea de cooperare, dis
ciplina si ordinea, ini
țiativa. curajul și res
ponsabilitatea. spiritul 
novator, considerarea 
muncii productive ca 
sursă de împliniri și 
satisfacții morale, de 
creație, năzuința spre 
mai mult si mai bine, 
spre culmi mai cute
zătoare de gîndire. de 
faptă și acțiune — nu 
sint îndeajuns urmă
rite si cultivate de că
tre școală. Se desprin
de deci, și în această 
direcție. necesitatea 
creșterii competentei, 
a responsabilității și 
angajării social-poli- 
tice și pedagogice a 
tuturor educatorilor și 
organizatorilor activi
tății. nu numai in do
meniul didactic, ci și 
în cel al complexei 
problematici socio- 
umane și pedagogice 
a învățămîntului cu 
adevărat modem și 
revoluționar.

Fiind sursă a pro
gresului științific și 
tehnic, este firesc ca 
învătămîntul să devi
nă. la rîndul său. be
neficiar al acestui pro
gres. Dar nu ca un 
teren de „transplant" 
al unor tehnologii ex
terioare lui. ci de dez
voltare a unei tehno
logii specifice, elabo
rată din și în Interio
rul învățămîntuluL în 
funcție de obiectivele, 
resursele și mijloace

le de care acesta dis
pune, de modalitățile 
proprii de acțiune. în
vătămîntul trebuie 
să-și asimileze pro
gresul tehnic în pro
priile sale tehnici si 
tehnologii de educație 
și instruire în domenii 
cum sînt: organizarea 
școlii ; proiectarea, 
pregătirea și desfășu
rarea procesului de 
învățămînt ; formarea 
și perfectionarea per
sonalului didactic ; 
metodologia aplicată 
in rezolvarea diferite
lor probleme ale învă- 
țămînitului, inclusiv a 
cercetării sale ; con
ducerea invătămintu- 
lui ș.a. Cadrele didac
tice reprezintă o veri
gă esențială a integră
rii progresului tehnic 
în școală. De aceea, în 
formarea lor este ne
cesar să fie incluse, 
mai mult decît pînă 
acum, toate elemente
le utile dobîndirii 
competentei de a fo
losi tehnicile moderne 
de instruire și de a-și 
însuși permanent ace
le perfecționări care 
apar, din ce în ce mai 
asiduu, pe parcursul 
întregii activități di
dactice. Orientarea ge
nerală de integrare a 
învătămîntului cu cer
cetarea și practica so
cială. politehnizarea 
instruirii presupun e- 
ducatori formați în a- 
cest sens în mod uni
tar pentru toate nive
lurile și profilurile de 
învățăm înt

Știința pedagogiei 
trebuie să contribuie 
activ șl creator la 
transpunerea celor 
mai noi cuceriri ale 
științei șî tehnicii în 
limbaje educaționale, 
la proiectarea, experi
mentarea și validarea 
științifică fundamen
tală a proceselor și si
tuațiilor educative me

nite să făurească si să 
transforme personali
tatea umană cores
punzător cerințelor 
societății noastre și 
ale progresului con
temporan. Ea trebuie 
să se angreneze cu 
răspundere nu numai 
în abordarea proble
melor imediate ale re
alității educaționale, 
ci și în cele de per
spectivă, globale șl 
fundamentale ale dez
voltării și perfecționă
rii învătămîntului. Cu 
alte cuvinte, să elabo
reze serioase studii de 
prognoză. devenind 
astfel o cercetare des
chizătoare de noi ori
zonturi, pe măsura e- 
xigențelor viitorului și 
intereselor fundamen
tale ale societății 
noastre socialiste.

Realizarea progra
mului complex de per
fecționare a învătă- 
mintului nostru pre
conizat de partid re
prezintă nu numai o 
importantă implicație 
a revoluției științifice 
șl tehnice, ci și o per
spectivă a cercetării 
pedagogice de a parti
cipa mai intens la 
progresul general, de 
a deveni cu adevărat 
factor primordial al 
dezvoltării neîntrerup
te a învătămîntului și 
educației, de a stator
nici și perfecționa un 
stil de muncă modem, 
novator și eficient în 
școală. Important este 
— așa cum s-a eviden
țiat și în cadrul recen
tului colocviu „Invătă- 
mînt si creativitate" — 
ca stiinta si practica 
educativă să-si pună 
integral în valoare re
sursele de care dispun, 
inclusiv potențialul de 
creativitate al cadrelor 
didactice, al elevilor si 
studenților. Ceea ce 
este nu numai necesar, 
ci si pe deplin posibil.

CARNET MUZICAL
Urmînd pieselor „Pericles", „Cym- 

beline", „Poveste de iarnă", cu care 
și are motive comune — „Furtuna" 
este cîntecul de lebădă al lui Shakes
peare și, cert, cea mai simbolică 
operă shakespeariană. Cind nu e citi
tă naiv și rudimentar, ca un basm, o 
feerie curtenească, mister sau stu
foasă alegorie. „Furtuna" e descifra
tă ca un ultim legat al marelui ar
tist, expresie poetică supremă a con
cepției sale morale și estetice, a în
țelesurilor și forței profetice pe care 
o dobîndise în preajma morții. 
Cum s-a observat, viziunea testa
mentului dramatic Shakespearean este 
aproape neașteptată. După atîtea tra
gedii ce se încheiau cu moartea no
bililor protagoniști pe altarul unor 
principii înalte — Shakespeare pro
punea drept acord final o operă 
mult mai luminoasă. Aspect cu atit 
mai impresionant cu cit premisele 
nu erau nici în „Furtuna" edulcorate, 
dimpotrivă : regăsim și aici păcatul 
trădării și intr-un fel al uciderii de 
frate (ca în „Hamlet"). Și aici, ca 
în atîtea lucrări ale ciclului istoric 
mai ales, puterea e cea care declan
șează patimile și nefericirea. Numai 
că, iată, în „Furtuna", lumea conti
nentului Shakespeare este împinsă, 
adusă printr-o furtună miraculoasă 
pe o insulă magică. Un loc al trium
fului (nu fără luptă, dimpotrivă), al 
nobletii umane, ordinii și echilibru
lui moral asupra forțelor răului 
(triumf care se dispensează de sacri
ficiul morții). Un loc al victoriei spi
ritului asupra materiei, dreptului a- 
supra forței, adevărului asupra min
ciunii. rațiunii asupra instinctelor, 
luminii din om asupra părții de 
umbră din el însuși. Un loc 
al unei laice expurgări de pă
cate. un loc al forjării unei noi con- 
șMinte de sine și a unei noi conștiin- 
® umane. Vinovății sînt puși în 
„Furtuna" în situația de a experi
menta pină la capăt consecința acte
lor lor păcătoase, de a le recunoaște 
și de a se supune nu judecății de 
apoi, ci propriei judecăți, de a trăi 
remușcarea. de a dobîndi iertarea se
menilor și de a se reabilita pe cit 
posibil în egală măsură fată de ei 
înșiși.

Ca in întreaga operă shakespearia
nă. lumea aceasta a unei noi or
dini. a unui nou echilibru uman cer
tifică nu numai virtuțile de frumu
sețe ale omului, ci și armonia dintre 
microcosmosul uman și univers.

Ce reprezintă această insulă, a- 
ceastă lume nou creată, cu duhuri 
ale pămintului și spirite ale aerului 
care, ascultînd de Prospero, parti
cipă la îmblinzirea lui Caliban, de
zarmarea lui Stephano si Trinculo și 
Antonio, precipitînd purificări mo
rale ? Pe cine reprezintă acest ma
gician care a trecut de la izolare 
la suprema disperare și de la ea la 
înțelepciune, care, cu ajutorul ba
ghetei magice și ai cărților, modelea
ză forte telurice (Caliban) și pune în 
slujba sa forțe spirituale (Ariei) ? 
Care implică în educație suferin
ța. munca, libertatea puse în slujba 
rațiunii ca necesitate, prin aceasta 
fiindu-i superior lui Ariei ? Evi- 
tînd inteligent identificări strict bio

grafice sau personalizări de mal 
mică importantă, montarea de la 
„Bulandra" descifrează tranșant și 
cuceritor piesa (la capătul unei cău
tări ce durează cit spectacolul), ca 
pe o metaforă a puterii vieții spiri
tuale și mai ales a artei și facul
tăților artistului. Dar finalul ? Pros
pero se va opri după efortul de a 
crea și de a propune modelul unei 
lumi „brave, new", dar nu izolîn- 
du-se în vreun turn de fildeș pentru 
a se odihni asemeni Demiurgului, ci 
reintrînd în rolurile și funcțiile vieții 
— cu noile ei enigme și surprize. 
„Furtuna" ar fi deci metafora ten
tativei izbăvirii oamenilor prin artă șî

care, reducție, schematism și tezism 
demonstrativ. Aflăm, asistind 1a spec
tacol. pe firul esențelor piesei, dar și 
atent măsuratelor și subtilelor sale 
actualizări, forme ale dramatismului 
și sublimului luptei de azi dintre 
bine și rău, haos și armonie, ordine 
și dezordine, primitivism și civiliza
ție, esență și alienare umană. Aflăm 
acel atît de specific spirit shakespea
rian. amestec de realism și fantezie, 
adevăr crud și poezie a idealului, 
observație directă și plămadă a vi
sului. Trăim ca pe o victorie a posi
bilităților și angajării noastre umane 
bucuria înfrîngerii forțelor întuneri
cului. Redescoperim în artă (și. prin

tualizării rămine cel al înfruntării 
morale, politice și filozofice. Ia care 
asistăm.

Ceea ce definește spațiul mo
ral, filozofic, politic al spectacolului 
regizat de Liviu Ciulei este relația 
complexă între Prospero și Caliban.

„în crearea \ lui Prospero, scria 
Georges Brandes. Shakespeare anti
cipează inconștient rezultatul timpu
lui". George Constantin, alături de 
Ciulei. împinge această anticipare pînă 
in prezent. Prin vestimentație, prin 
felul în care George Constantin, re- 
fuzînd orice artificiu retoric, mai na
tural. mai destins, mai cald, mai di
rect. mai subtil ca orieînd. creează un

„FURTUNA"
de W. SHAKESPEARE

la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

a artei prin revărsarea ei spre oa
meni.

în timp ce alte montări relativ re
cente au citit „Furtuna" ca pe o uto
pie sau ca pe o tragedie ci
clică ori altele (precum cea a lui 
Peter Brook) au făcut din „Furtuna" 
un „ritual barbar" al cruzimii și vio
lentei umane „fără remediu", specta
colul lui Liviu Ciulei vorbește des
pre funcția artei de a stimula ex
periențe interioare apte să revolu
ționeze. să înnobileze conștiința, să-i 
redea omului întreaga lui măreție. 
Despre forța artei de a opune rezis
tentă naturii stihinice, instinctuale, 
prostiei, setei de putere, de a înlăn- 
tui și îmblinzi instinctele primare.

Minunea (cuvint bine cumpănit !) 
pe care o reprezintă acest spectacol 
constă în faptul că. fiind o operă de 
cultură ce evidențiază admirabil bo
găția și complexitatea incitantă și ne
liniștitoare a operei shakespeariene, 
fr'uctificind frumusețea grea de sens 
a versurilor pe care ni le transmite 
vibrant (traducerea e Ia înălțimea 
Ninei Cassian și a lui Radu Nichita 
Rapaport) și particularitățile difici
lei construcții dramatice — mon
tarea de la „Bulandra" este totodată 
un act teatral foarte actual. O de
monstrație îndrăzneață a unui Sha- 
kespeare-contemporanul nostru și im
plicit o vibrantă pledoarie hic et nune 
pentru rolul modelator al artei. Ac
tualizarea nu înseamnă însă simplifi-

translatie, în om. in noi înșine) noi 
surse de vigoare, de noblețe morală.

★
Cele dinții șocuri ale spectacolului 

cu „Furtuna" sînt de natură vizuală 
— ale întîlnirii cu regizorul care gin- 
dește și incită la gîndire. la desci
frarea simbolurilor „Furtunii" prin 
intermediul expresiilor plastice. Im
presionante. frumusețea și insolitul 
decorului lui Liviu Ciulei (ca și sur
priza unor elemente ale costumelor 
semnate de Doina Levinta) sint 
însă cu mult mai puțin tulburătoare 
decît forța lor de semnificare, ca 
limbaj, capacitatea lor de a impinge 
descifrarea planului simbolic al „Fur
tunii" pînă în prezent.

Cercetătorii au identificat în insula 
lui Prospero detalii ale descrierilor 
pe atunci recent descoperitelor Ber- 
mude sau Virginiei. în jurul Insulei 
lui Prospero, inâltate pe podiumul 
de la Grădina Icoanei. încă plutesc, 
ca după un cumplit naufragiu, zeci 
de obiecte ale diferitelor civilizații 
cunoscute de la începuturi si pînă 
azi : fragmente sau neatinse opere 
de artă, instrumente muzicale, piese 
de mobilă, armuri, mașini de cusut, 
mașini de scris, orologii cu limbile 
încremenite, obiecte de mare necesi
tate și componente ale unui ..vanity’s 
fair" (tîrg al deșertăciunilor), toate 
împreună atît de caracteristice ne
voilor omului.

Bineînțeles, principalul plan al ac-

personaj care, detinînd „vrăjitoria cu
noașterii și magia virtuții", poate pă
trunde și modifica realitatea. George 
Constantin transmite vibrant, cu fie
care gest, cu fiecare inflexiune a vo- 
*cii, imaginea unui om plenar care, 
după o sinuoasă experiență, stăpîn 
pe sine. își controlează sensibilitatea, 
emoția, subiectivitatea și devine ast
fel instrumentul unui destin care 
purifică și înnobilează sau. mai de
grabă. imaginea supremă a libertății 
omului : aceea de a fi de folos — in
cununată magistral prin felul în care 
rostește epilogul. O imagine de care 
sîntem atit de însetați, incit am fi 
vrut-o și mai amplu și puternic con
turată (prin atenția acordată de re
gie rolului Prospero). Caliban, în 
spectacolul de la „Bulandra". nu e 
numai sugestia teluricului și senzua
lității in stare primară, ci și expre
sia unei naturi deja degradate, a re
zistenței agresive in fata eforturilor 
educației, a lașității și disponibilită
ții la crimă în numele libertății in
dividuale opuse drepturilor celor
lalți. muncii și ordinii. Victor Rc- 
bcngiuc subliniază admirabil toate 
acestea fără a-și frustra personajul 
— și. prin aceasta. însăși credința 
lui Shakespeare în ameliorarea condi
ției umane — de partea Iui de dreptate 
și firescul nevoii lui de a nu fi sclav, 
de simplitatea și naivitatea copilă
rească. dar mai ales de faptul că pină 
și această brută are nostalgia unei

vieți a spiritului, este sensibil la 
muzică și astfel atins de gratie (mo
nologul). Regăsim alături de el și 
alte chipuri ale vulgarității, ale in
stinctelor anarhice. Trinculo si Ste
phano, interpretați de Mircea Diaco- 
nu și Ștefan Bănică.

O interpretare tulburătoare dă Flo
rian Pitliș lui Ariei, forța ce stăpi- 
nește apele, eter, lumină și flacără, 
întruchipare a facultăților spiritului, 
a iuțelii și oniniprezentei gindului. a 
puterii imaginației și visului, a ne
voii de spațiu infinit. Pittiș dă aces
tui personaj mici accente șugubețe, 
ludice. inflexiuni protestatare, poezie 
și gingășie, subtilitate și mai ’ ales 
misterul interiorizării și distanței, 
gravitatea unor limite tragice : tris
tețea lipsei de libertate, apoi, poate, 
intuiția faptului că suprema libertate 
nu e aceea de a fi liber „in jocul ele
mentelor". ci libertatea rămine aceea 
de a fi folositor oamenilor (Ariei e. 
oricum, instrumentul. Prospero e 
conștiința inaltă ce utilizează acest 
instrument). Mariana Mihut creează 
o Mirandă gingașă, plină de candoa
re și naivitate, generoasă si energică. 
O notă de răsfăț, de conventionalism 
curtenesc colorează cu umor perso
najul. răpindu-i insă ceva din 
sublimul simplității lipsite de fa
soane. Intilnim alături de ea. în 
Ferdinand, pe Ion Caramitru, apa
riție elegantă, de frumusețe și dis
tincție. care joacă sobru efectul pro
dus de muzică, de șocul iubirii. 
O bună contribuție la spectacol are 
și grupul curtenilor format din Fory 
Etterle si Dimitrie Onofrei, apoi 
Ovidiu Moldovan. Ion Cocieru și alții, 
grup pe care l-am fi dorit mai bine 
individualizat. De asemenea, trio-ul 
celor trei zeițe, cu frumosul dar al 
rostirii ’ Gina Petrini, Anca Verești, 
Mihaelr Marinescu.

Spectacolul cu „Furtuna" conține 
un nou personaj : muzica de suprem 
rafinament a lui Theodor Grigoriu. 
O auzim, sesizîndu-i rînd pe rînd 
(atunci cind ne smulgem din vra- 
ja-i) valențele de : prevenire, anunț, 
ilustrare, sugerare a atmosferei, co
mentariu. accent comic, ironie, poe
zie. incantație, mister.

„Furtuna" la „Bulandra" în regia 
lui Liviu Ciulei este un eveniment 
nu numai prin bogăția semnificațiilor 
și coerenta lor. nu numai prin per
fecțiunea artistică pe care o atinge, 
ci și prin impactul cu publicul : 
identificarea condiției actorului cu 
cea a spectatorului, desăvîrșita co
nectare cerebrală și afectivă. Ai nu 
o dată impresia, urmărind „Furtuna", 
că atmosfera din care se întrupează 
Ariei emană și vibrează la respirația 
ta. a celorlalți, a noastră. Ești fasci
nat văzînd în construcția fastuoasă, 
în căutarea tensionată și în cele din 
urmă limpede ca sensuri a montării, 
cum frumusețea este, devine adevăr, 
și adevărul frumusețe, cum amîn- 
două nasc binele. Simți o mare bucu
rie regăsind în teatru, odată cu su
fletul poeziei, poezia sufletului și 
odată cu dramatismul existenței, for
ța de afirmare a celor mai înalte 
aspirații și angajări umane.

Natalia STANCU

IAȘI

Prime audiții 
românești

Ambele instituții 
muzicale profesionis
te ale Iașilor sînt titu
lare ale premiilor I la 
prima ediție a Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României" : fi
larmonica „Moldova" 
pentru interpretarea 
muzicii lui George 
Enescu, Opera pentru 
spectacolul realizat cu 
„Răscoala" de Gheor- 
ghe Dumitrescu. Nu 
putem uita totodată 
ecoul „Festivalului mu
zicii românești" în rîn- 
durile unui public ne
așteptat de larg, în
drăzneață concepție a 
programelor, cu o lar
gă deschidere spre 
toate tendințele sem
nificative, valoroase ale 
creației contemporane. 
„Activitatea curentă — 
ne spunea Liviu Brai- 
ca. directorul filar
monicii „Moldova" — 
urmărește stabilirea 
unui dialog continuu 
intre publicul filarmo
nicii și creația compo
zitorilor noștri ; dacă 
în festivaluri priorita
tea este acordată pri
melor audiții, lucrările 
înscrise in programele 
obișnuite ale stagiuni- < 
lor urmăresc, printr-o 
riguroasă selecție va
lorică. piesele ce și-au 
ciștigat o temeinică 
consacrare". Este ceea 
ce ne-a confirmat con
certul dirijat de Ion 
Baciu interpreted ex
presiv și ordonat lu
crarea lui Pascal Ben- 
toiu, „Eminesciana III", 
transpunere în ter
menii dialecticii mu
zicale a acelei filozo
fii a istoriei naționale 
cuprinsă în celebrul 
episod evocator ce for
mează partea mediană 
a „Scrisorii a III-a“.

Filarmonica „Mol
dova". căreia cu o re
marcabilă frecventă i 
se alătură corul „Ga
vriil Musicescu". con
dus de Ion Pavalache, 
propagă cu statornicie 
și in cultul valorilor 
autentice muzica noas
tră ; notabil este și

faptul că. săptăminal, 
concertele sint repe
tate și la Casa de cul
tură a tineretului și, 
periodic. orchestra 
face și deplasări în 
alte centre, avind o 
stagiune permanentă 
(un concert pe lună) 
la Piatra Neamț.

Preocupări asemănă
toare am întîlnit și la 
Operă. Avanpremiera 
ultimei lucrări a com
pozitorului Theodor 
Bratu, fresca lirico- 
dramatică „Din vre
mea Unirii", s-a des
fășurat în fata unei 
săli de tineret, caldă, 
receptivă la mesajul 
patriotic, popular, al 
acestei lucrări, inspi
rată de cunoscutele 
povestiri ale lui Ion 
Creangă „Moș Ion 
Roată" și „Ion Roată 
și Vodă Cuza". Im
presionează indeosebi 
corurile — gen în , care 
Theodor Bratu reali
zează o paletă cu nu
anțe variate, care merg 
de la subtila armoni
zare modală a melo
diei de factură popu
lară (frumosul mo
ment din actul II „Iar- 
na-i grea. omătul 
mare" și altele) pină 
la cîntecul dezvoltat, 
cu solist și ansamblu, 
cum este piesa pe care 
compozitorul o reia în 
momentele-cheie ale 
acțiunii și, firește. în 
final : „Precum se-a- 
rată in pravile și da
tini". în regia lui Di
mitrie Tăbăcaru și sub 
bagheta talentatului 
dirijor Corneliu Calis- 
tru. numeroși artiști 
ai Operei și ai Teatru
lui Național se strădu
iesc să dea viată unor 
figuri istorice și mo
mente legendare din 
marea frescă a Unirii.

în ultimii ani, Opera 
ieșeană a prezentat pu
blicului un număr no
tabil de lucrări româ
nești („Ion Vodă" și 
„Răscoala" de Gh. Du
mitrescu. „Văpaia" de 
Mircea Chiriac. „Dom

nita din depărtări" de 
Mansi Barberis. „Toa
te pînzele sus" de St. 
Lori, „Lăsati-mă să 
cînt" de Gh. Dendri- 
no). Baletul pregăteș
te viitoarea premieră 

x — „Primăvara" de C.
Trăiiescu (lucrare de 
cert interes și care își 
merită desigur locul 
pe afișele teatrelor 
noastre ; intensa soli
citare a acestei parti
turi ne arată insă și 
relativa sărăcie a re
pertoriului de lucrări 
coregrafice pe tema
tică contemporană, re
voluționară). iar artiș
tii lirici se îndreaptă 
spre înscenarea unei 
seri de operă comică 
românească și spre o 
operetă modernă... ca
re urmează încă să fie 
aleasă. Sondajele pe 
care conducerea Ope
rei le-a întreprins in
dică, îndeosebi în rîn- 
durile publicului tînăr. 
care formează majori
tatea stabilă a spec
tatorilor, o preferință 
bine marcată pentru 
muzica melodioasă, de 
factură modernă. „Mv 
fair lady" este — și aci 
— unul din succesele 
sigure ale teatrului, 
însă iubitorii de artă 
lirică ar saluta cu 
simpatie și o lucrare 
românească care să o 
egaleze în spirit și me
lodie.

Sigur este că’ acest 
public este deschis și 
spre repertoriul tradi
țional — dacă repre
zentația este de bună 
calitate — și spre cre
ația nouă, cind toate 
componentele specta
colului răspund sensi
bilității tinerei ge
nerații. Se petrece poa
te, în acest dialog din
tre artiștii lirici ieșeni 
și publicul lor. o tes
tare interesantă pen
tru mult discutatul 
viitor al teatrului DE 
muzică sau CU mu
zică...

Radu GHECIU
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Excelenței Sale Domnului LEO DE GALE
Guvernator general al statului Grenada

SAINT GEORGE'S
Cu ocazia ceîei de-a V-a aniversări a proclamării independenței țării 

dumneavoastră, vă adresez cordiale felicitări împreună cu cele mai bune 
urări de progres și prosperitate poporului Grenadei.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul de Stat
Tovarășul Ștefan Voitec. vicepre

ședinte al Consiliului de Stat, a pri
mit, marți dimineața, pe lila Salifou. 
ambasadorul Republicii Niger la 
București. în vizită de rămas bun, în 
legătură cu încheierea misiunii în 
tara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con

vorbire, care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

★
Ambasadorul Republicii Niger la 

București, lila Salifou, care si-a în
cheiat misiunea în tara noastră, a 
părăsit marți Capitala.

(Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 31 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie,

colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Excelenței Sale Domnului ERIC M. GAIRY

Prim-ministru al statului Grenada
SAINT GEORGE'S

Cu ocazia aniversării proclamării independenței țării dumneavoastră, vă 
transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ" nr. 3/1979
Revista se deschide cu editorialul: 

„Realizări remarcabile, orizonturi 
largi în dezvoltarea social-economică 
a țării". în continuare sînt cuprinse 
articolele: „30 de ani de la crearea 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc"; „Reglementarea pașnică, 
prin tratative, a diferendelor dintre 
state"; „Rolul forțelor de producție 
în maturizarea relațiilor socialiste"; 
„Standardizarea in condițiile accen
tuării progresului tehnico-științific". 
Rubrica „Dezbateri" publică. în 
continuare, discuțiile în legătură cu :

tare prevedere, fiecare obiectiv 
al planului—integral realizate

(Urmare din pag. I)
INCA IN CURSUL ACESTUI TRI
MESTRU, A RESTANȚELOR DE 
ANUL TRECUT ; adică să fie livrate 
toate produsele pentru care există 
contracte certe și pe care le solicită, 
de altfel, partenerii noștri externi. 
Pentru fiecare om al muncii, pentru 
fiecare colectiv trebuie să fie clar 
că numai îndeplinind integral planul 
la export putem asigura resursele 
valutare necesare importurilor, putem 
asigura o balanță comercială și o 
balanță de plăți echilibrate. Prezenți 
în aceste zile în întreprinderi pentru 
a participa la adunările generale ale 
oamenilor muncii, specialiștii din 
centrale și ministere, activiștii de 
partid au datoria de mare răspundere 
de a sprijini efectiv și operativ con
siliile oamenilor muncii, organizațiile 
de partid în soluționarea tuturor pro
blemelor legate de recuperarea res
tanțelor. de respectarea integrală a 
obligațiilor asumate prin contractele 
încheiate cu partenerii externi. Zilnic 
să se urmărească modul in care se 
îndeplinește planul la producția fizică 
și la export, luîndu-se măsuri hotărîte 
și imediate pentru înlăturarea orică
ror neajunsuri, pentru lichidarea ră- 
mînerilor în urmă.

Nici în domeniul investițiilor nu 
«-au realizat integral prevederile 
planului pe anul treeutf Cu toate ->că 
s-a înregistrat.,unul,.diptre cele . m;vjț.,, 
înalte ritmuri de. creștere...a volumu-. .. 
lui de investiții din ultimii 10 ani. 
uri număr important de obiective nu 
au fost puse în funcțiune. Toate 
acestea au afectat. în bună măsură, 
îndeplinirea planului în industrie. 
Cauzele principale ale acestei situații 
sînt cunoscute : neasigurarea Ia timp 
a utilajelor — de către unii furnizori 
din industria constructoare de mașini 
— și a materialelor de construcții, 
deficiențele existente in organizarea 
și desfășurarea lucrărilor pe unele 
șantiere, întirzierile în asigurarea cu 
proiecte. Tinînd seama de importanța 
pe care o are înfăptuirea integrală a 
planului de investițiț. pretutindeni, 
pe toate șantierele, constructorii, men
torii. toti factorii cu răspunderi în 
acest domeniu trebuie să asigure O 
PUTERNICA CONCENTRARE A

CONCURS
Ministerul Educației și Invăță- 

-mintului. Institutul de medicină și 
farmacie Iași anunță scoaterea la 
concurs a următoarelor posturi di
dactice: Facultatea de medicină — 
asistent la catedra VII, disciplina 
Clinica dermatovenerologică, pozi
ția 35; asistent stagiar la catedra 
VII, disciplina Clinica endocrinolo
gie, poziția 30: asistent stagiar la 
catedra VIII, disciplina Clinica psi
hiatrie, poziția 11; asistent stagiar 
la catedra IX, disciplina Clinica I 
pediatrie, poziția 18. Facultatea da 
farmacie — asistent (farmacist) la 
catedra XI, disciplina Tehnică far
maceutică, poziția 36; asistent (far
macist) Ia catedra XI. disciplina 
Chimie sanitară, poziția 40; asistent 

• (farmacist) la catedra XI, disciplina 
Toxicologie, poziția 41; asistent 
(farmacist) la catedra XI. discipli

Invitație
S-a deschis restaurantul „Tei". 

Situată la intersecția străzii 
Doamna Ghica cu bulevardul 
Lacul Tei — unitatea este ame
najată într-o veche construcție 
cu un stil arhitectonic deosebit, 
avînd o frumoasă perspectivă 
conferită de- lacul Colentina si 
parcul Plumbuita. Fiecare dintre 
cele opt saloane de la parter și 
etaj au fost concepute și reali
zate în stiluri diferite, cu deco- 
ratiuni și mobilier caracteristice 
unor anumite epoci, care le con- 

„Corelația dintre existența și con
știința socială" (III).

La rubrica de „Consultații" sînt 
inserate materialele „Educația patri
otică, obiectiv permanent al activi
tății politico-ideologice"; „Tendințe 
în filozofia românească din perioada 
interbelică"; „Relațiile economice 
internaționale ale României".

Revista mai cuprinde obișnuitele 
rubrici: „Festivalul național „Cînta- 
rea României"; „Pagini de istorie"; 
„Viața internațională"; „Cărți și 
semnificații".

FORȚELOR PENTRU PUNEREA 
NEtNTÎRZIATA în funcțiune a 
TUTUROR CAPACITĂȚILOR PRO
DUCTIVE RESTANTE DIN 1978 ȘI A 
CELOR PLANIFICATE ÎN 1979.

În același timp, cu înaltă răspun
dere și exigență trebuie să se acțio
neze pentru REALIZAREA PROGRA
MULUI DE LOCUINȚE ÎN FIECARE 
ORAȘ, ÎN FIECARE MUNICIPIU, 
IN FIECARE JUDEȚ. Cu toții știm 
că în toate județele, fără excepție, 
sînt cereri mari de locuințe. Ca atare, 
marile fonduri financiare pe care 
statul nostru le alocă pentru îm
bunătățirea condițiilor de locuit 
ale populației trebuie să dea neîn- 
tîrziat roadele scontate. Or, lip
surile în organizarea muncii pe 
.șantierele din unele județe și -lo
calități au determinat nerealizarea 
planului de locuințe pe anul 1978. 
Iată de ce este necesar ca de îndată 
să se asigure mobilizarea generală a 
forțelor fiecărui județ, pentru recu
perarea restantelor, pentru construi
rea tuturor locuințelor planificate în 
acest an și pe întregul cincinal, spre 
a se putea satisface în condiții mai 
bune necesarul de locuințe pentru 
populație.

Fie că este vorba de realizarea 
planului producției fizice, a planului 
de export ori a programului de in- 

„Xpștitii. .pretutindeni...jp.J'iecuse^jn-) 
' trriprindere. pe fieCare, șantier,, orga- 
riîzatifle' de partid,'' cbrișilijTe Oame
nilor muncii trebuie Să ăsi^tire 6 ri
guroasă și minuțioasă organizare ă 
lucrului, pentru a se obține zi de zi 
rezultate cit mai bune. Aici. ÎN UNI
TĂȚILE DIRECT PRODUCTIVE. 
TREBUIE MUTAT CENTRUL DE 
GREUTATE AL TUTUROR ACȚIU
NILOR CE SE ÎNTREPRIND PEN
TRU RECUPERAREA RESTANȚE
LOR, PENTRU REALIZAREA EXEM
PLARA A PLANULUI LA TOTI IN
DICATORII ÎN ACEST AN HOTA- 
R1TOR AL CINCINALULUI. îndepli
nirea integrală a planului la toți in
dicatorii cantitativi și calitativi con
stituie o sarcină de mare răspundere, 
criteriul fundamental de apreciere a 
capacității organizatorice, maturității 
profesionale și conștiinței politice ale 
fiecărui colectiv de oameni ai muncii.

na Industria medicamentului, po
ziția 48.

Candidații la concurs vor depune 
la secretariatul rectoratului institu
tului din Iași, str. Universității nr. 
16, în termen de 15 zile de la data 
publicării acestui anunț în Buleti
nul Oficial, cererea de înscriere. îm
preună cu actele prevăzute de Le
gea nr. 6/1969 privind Statutul per
sonalului didactic din Republica So
cialistă România, publicată în Bu
letinul Oficial, partea I. nr. 33 din 
15 martie 1969, și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și Invăță- 
mintului nr. 84 539/1969.

Concursul se va ține la sediul in
stitutului in termen de 15 zile de 
la data expirării termenului de în
scriere.

Informații suplimentare se pot 
obține la secretariatul institutului.

la „Tei“
feră o notă deosebită. în sezo
nul estival oaspeții vor avea la 
dispoziție și o elegantă grădină 
de vară.

Unitatea dispune de numeroa
se locuri de parcare pentru 
autoturisme. La restaurantul 
„Tei" se ajunge cu troleibuzul 
88. autobuzele 76 și 101. stația 
Lacul Tei. Programul zilnic de 
funcționare este de la orele 12 
la OL Serviciul de recepție re
tine locuri la mese — telefon 
88 26 35.

tv
Programul 1

9,00 Teleșcoală.
10,00 Tribuna TV. Locul șl rolul știin

ței in dezvoltarea socială contem
porană.

10.20 Gala antenelor ; Oltenia. Cu par
ticiparea județelor : Dolj, Gorj, 
Mehedinți, Olt și Vîlcea.

11.55 șoimii patriei.
12,05 Telex.
12,15 închiderea programului.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală. • Matematică (con

sultații clasa a V-a) : Divlzlbillta- 
tea.

17,25 Curs de limbă germană.
17.45 Tragerea pronoexpres.
17.55 Atenție la... neatenție.
18,10 Școala contemporană. Relația pro

fesor — elevi. Anchetă-dezbatere.
18.30 Muzică ușoară cu formația Toni 

Constantinescu. Solistă : Eva Kiss.
18.45 Telecronica pentru pionieri.
19 00 Festivalul național „Cîntarea 

României".
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 La ordinea zilei tn economie.
20,00 Noi, femeile t Educație, responsa

bilitate. colaborare.
20.20 Telecinemateca. „Lunga vară fier

binte" — producție a studiourilor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 februarie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, mal ales sub formă de ninsoare, 
mai frecvente in primele zile. Vtnt mo
derat, cu intensificări locale de scurtă

Depunerile pe
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că, pînă la 
10 februarie a.c. inclusiv, obliga
țiunile C.E.C. cu cîștiguri se pot 
procura fără diferență de_ preț, 
ia valoarea lor nominală. Cei 
interesați își pot procura obli
gațiuni C.E.C.. în numărul do-

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

Și la Sinaia se pot forma sportivi de performanță 
...cu concursul mai activ al forurilor locale

<5 discuție despre prezentul șl măi 
i ales viitbrtil sporturilor di& târnă - th 

județul Prahova are in mod normă! 
pe prim plan activitatea asociațiilor 
și cluburilor din Sinaia. Aceasta, deo
potrivă pentru că binecunoscuta sta
țiune montană oferă condiții dintre 
cele mai favorabile pentru practi
carea schiului, bobului, săniușului, 
dar și pentru că federațiile de spe
cialitate, avînd în vedere asemenea 
posibilități, acordă un sprijin per
manent sinăienilor în dezvoltarea a- 
cestor discipline sportive.

Clubului sportiv școlar din Sinaia 
— unitate ce continuă o prodigioasă 
activitate sportivă a liceului „Geor
ge Enescu" — i s-a atribuit, după 
cum ne spunea prim-vicepreșe- 
dintele consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, răspun
deri serioase pe linia performantei. 
Iar rezultatele n-au întîrziat. în ciu
da unor inconveniente datorate ca
priciilor vremii (ierni fără zăpadă 
sau cu zăpadă dar... prea călduroa
se), elevele și elevii sinăieni au ob
ținut unele rezultate bune la sanie 
și la schi, situîndu-se printre frun
tași pe plan national. La lupte greco- 
romane, activitatea este marcată, de 
asemenea, de unele realizări ; la a- 
cest sport — cu o anumită tradiție 
locală — sinăienii/ au dominat net 
o serie de întreceri pe plan jude
țean. Cum această secție încă n-a 
împlinit un an de activitate, iar frun
tașii săi de-abia au... 12 ani. se
poate vorbi, firește, cu optimism 
despre viitorul și performantele ce 
stau la îndemîna tinerilor luptători 
sinăieni.

Rezumînd părerile interlocutorilor, 
criticile, ca și sugestiile, se observă 
un prim consens de opinii : la C.S.Ș. 
Sinaia, copiii, juniorii de azi (unii 
cu real talent) trebuie să muncească 
mai mult și mai bine, stăruitor și 
pasionat ; in același timp, ei trebuie 
să primească un sprijin mai substan
tial și multilateral — pentru a de
veni mîine performeri adevărati.

Referindu-ne, spre exemplu, ia sec
țiile de schi, la grupele de perfor
manță respective, este de observat 
că atît la probele de fond, cit și la 
cele alpine. Sinaia nu are decît foar
te putini reprezentanți de primă cla
să. Este adevărat, unii dintre cei mai 
buni schiori din grupele de începă
tori sau de avansați (în special da 
la centrele de la Azuga și Bușteni) 
nu ajung în rindul performerilor clu
bului care i-a format. Fără a reuși 
să explice întru totul acest fenomen, 
președintele C.S.O. Sinaia constata 
(și regreta) că, de cîtiva ani. micii 
schiori de la Azuga nu se consacră 
la Sinaia, ci la cluburi din Predeal 
și Brașov. Ceea ce, pînă la urmă — 
zicem noi — pentru mișcarea sporti
vă este același luciu.

Ni s-a spus șl ni s-a demonstrat 

americane. Cu : Paul Newman, 
Joanne Woodward, Anthony Fran- 
ciosa, Orson Welles. Regia : Mar
tin Ritt. Ecranizare a romanului 
cu același titlu de William Faulk
ner.

22,20 Telejurnal.
22.30 închiderea programului.

Programul 2
19.30 Telejurnal.
19,50 Desene animate : Olimpiada Tisu

lui (reluare).
20.15 Studio T’79. Dialog cu adolescen

ța. Scriitorul Mircea Sîntimbreanu 
i-a invitat pe elevii aflați tn stu
dioul 2 al Televiziunii la o con
fesiune despre vîrsta lor.

20,40 Treptele afirmării.
21,10 Telex.
21.15 Orizont tehnico-științific (reluare).
21.45 Muzică ușoară.
22,00 închiderea programului.

A apărut revista 
„PROBLEME ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI" 
nr. 11/1978

durată, la începutul intervalului, tn es
tul țării, cu viteze de 50—60 km pe 
oră, predominînd din nord-est, spul- 
berînd zăpada. La munte va ninge vis
colit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și zero grade, 
local mai coborîte, iar maximele între 
minus 4 și plus 4 grade. In București : 
Vremea va continua să se răcească, 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în primele 
zile, cînd va ninge. Vintul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată, la începutul intervalului, predo
minînd din nord-est.

obligațiuni C.E.C.
rit, de la oricare unitate C.E.C. 
sau de la unitățile poștale. Po
sesorii de obligațiuni C.E.C. be
neficiază de importante cîștiguri 
în bani cu valori cuprinse între 
50 000 de lei și 800 de lei, care 
se acordă prin trageri la sorți 
lunare.

că activitatea de schi, da la C.S.Ș. 
Sinaia suferă, între altele, și din 
cauza greutăților întîmpinate la de
plasarea sportivilor cu telecabina pe 
platoul Bucegilor — loc ideal pentru 
antrenamente și concursuri. Neavînd 
acces cu prioritate la telecabină în 
orele cele mai potrivite (situație care 
s-ar putea rezolva, măcar la primele 
ore ale dimineții, cu sprijinul între
prinderii de transport pe cablu), ti-

Radiografii 
ale activității 

cluburilor

nerii schiori sinăieni întîrzie (se în- 
tîmplă să și absenteze) de la pregă
tire. în anumijte cazuri, antrenamen
tele — în special ale celor mai mici 
— s-ar putea desfășura și pe una din 
vechile pîrtii locale, foarte aproape 
si posibil de amenajat ; dar cum. 
dacă aceasta a fost dată complet ui
tării ? Din cauze ce pot fi rezolvate 
pe plan local suferă și activitatea 
secției de fotbal (cu 3 grupe de înce
pători și' una de avansați). Fără a 
intra în prea multe amănunte, vom 
arăta că, după părerea noastră, un 
substanțial spor de calitate în pre
gătirea micilor fotbaliști s-ar obține 
dacă, între altele, ar exista o mai 
strînsă conlucrare cu secția de fotbal 
de la „Carpati" Sinaia și s-ar aproba 
accesul echipei C.S.Ș, pe stadionul 
central al orașului.

După cum se vede, rezultatele și, 
în genere, activitatea Clubului spor
tiv școlar din Sinaia sînt influențate 
negativ și de cauze de factură su
biectivă, ce pot fi lesne elimina
te. Și pentru C.S.Ș. sint valabile re-

ÎN CÎTEVA
• Concursul individual feminin de 

floretă desfășurat la Leipzig a fost 
cîștigat de Mandy Dick (R.D. Ger
mană), care a realizat în turneul final 
5 victorii. Pe locurile următoare s-au 
clasat Daniuta Skapska (Polonia) — 
3 victorii, Gulacsi (Ungaria). Ecate- 
rina Stahl (România) și Pali (Unga
ria) — cite 2 victorii.

Competiția pe echipe a revenit 
selecționatei R.D. Germane. învingă
toare cu 9—1 în finala disputată cu 
formația Ungariei.

Rezultate înregistrate în întîlnirile 
pentru clasament : locurile 3—4 ; 
Polonia—Franța 9—7 ; locurile 5—6 : 
Anglia—România 9—4.
• Concursul international feminin 

de schi de la Pfronten (R.F. Germa
nia) s-a încheiat cu proba de slalom

Marți după-amiază a avut loc, la 
Casa prieteniei româno-sovietice din 
Capitală, o adunare festivă, or
ganizată de Consiliul general al 
A.R.L.U.S. și Comitetul municipal 
București al P.C.R.. cu prilejul împli
nirii a 31 de ani de la semnarea pri
mului Tratat de prietenie, colaborare 
si asistentă mutuală dintre România 
Si Uniunea Sovietică.

Au participat membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Apărării Naționale. Consi
liului Culturii si Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Comitetului munici
pal București al P.C.R., ai U.G.S.R., 
ai C.C. al U.T.C., ai Consiliului ge
neral al A.R.L.U.S. și ai unor organi
zații de masă și obștești, oameni ai 
muncii din întreprinderi si instituții 
bucurestene. studenti.

Au luat parte membrii delegației de 
activiști ai Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de V. V. Gor
deev. adjunct al șefului Direcției ge
nerale de turism internațional de, 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R.S.F.S.R., care se află in țara noas
tră. precum și membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Mihai Dalea. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consiliu
lui general al A.R.L.U.S.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Nicolae Ganea, 
prim-vicepresedinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal București, membru al Biroului 
Consiliului general al A.R.L.U.S.. care, 
evocînd trainicele legături de priete
nie dintre popoarele noastre, a subli
niat importanta tratatului semnat la 
4 februarie 1948, tratat care a creat 
cadrul politico-juridic necesar dezvol
tării relațiilor româno-sovietice, pre

Intîlnire prietenească la Ambasada U. R. S. S.
Cu prilejul împlinirii a 31 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre România, și Uniunea 
Sovietică, ambasadorul U.R.S.S. la 
București. V, I. Drozdenko, a orga
nizat marți la ambasadă o intîlnire 
prietenească.

feririle critice la sportul de petfor- 
mânță prahovean făcute în cadrul 
plehăt'ei CJ.E.F.S, : se aplică defec
tuos normele de selecție a tinerilor 
sportivi, unii antrenori, deși cu o 
bună calificare, lucrează încă „după 
ureche", orele de pregătire (ca număr 
și intensitate) sînt. cu unele excep
ții, mult sub cerințele sportului de 
înaltă performantă. Ar mai fi de no
tat și următorul fapt. Prin natura 
calificării și a capacității sale orga
nizatorice. directorul Clubului spor
tiv școlar din Sinaia este solicitat de
seori la loturile reprezentative de 
sanie ; din păcate, in acest timp (de 
fapt. în perioada de vîrf și pentru 
activitatea școlară în sporturile de 
iarnă) problemele de orientare, ca și 
cele curente ale clubului nu pot fi 
soluționate în modul cel mai cores
punzător. Aceasta tocmai acum, la 
început de drum în noua formulă or
ganizatorică !

îndreptarea situației depinde, de
sigur, de maturitatea colectivului de 
specialiști de la clubul respectiv, de 
spiritul lor critic și autocritic, dar și 
de sprijinul permanent și competent 
ce trebuie să-I primească tînăra uni
tate sportivă din partea forurilor de 
resort. în primul rînd, din partea 
forului sportiv local — C.S.O. Sinaia.
— a cărui rațiune de a fi este strîns 
legată de munca și rezultatele clubu
lui școlar, de modul în care sînt se
lectați și formați aci performerii de 
mîine. Faptul că la noi în țară clu
burile sportive școlare aparțin și sînt 
coordonate de Ministerul Educației și 
Învățămîntului nu diminuează cu ni
mic și cu atît mai mult nu înlătură 
(cum. greșit, se consideră la Sinaia) 
răspunderea C.J.E.F.S. față de întrea
ga mișcare sportivă locală, față de 
toate asociațiile și cluburile sportive 
din județ.

Ion DUM1TR1U

RÎNDURI
special, în care pe primul loc s-a 
situat Hanni Wenzel (Liechtenstein), 
în clasamentul general al „Cupei 
Mondiale" continuă să conducă Anne- 
marie Proell-Moser (Austria), cu 211 
puncte, secundată de Hanni Wenzel.
— 181 puncte.
• Campionatul european de fotbal 

ințerțări se reia astăzi cu partida din
tre selecționatele Angliei și Irlandei 
de Nord (grupa I), programată la 
Londra. Meciui Scotia—Belgia (grupa 
a Il-a), care urma să se dispute tot 
astăzi, a fost amînat din cauza timpu
lui nefavorabil, care a făcut imprac
ticabil terenul din Glasgow.

• într-un meci international amical 
de handbal masculin disputat la 
Plsen, selecționata Cehoslovaciei a 
întrecut cu scorul de 21—18 (12—12) 
formația R.D. Germane. 

cum si a tratatului din 1970, care, 
oglindind posibilitățile sporite create 
de progresele remarcabile ale celor 
două țări în dezvoltarea lor pe mul
tiple planuri, constituie un puternic 
instrument de întărire mai de
parte a relațiilor de trainică priete
nie. alianță și colaborare dintre po
poarele și statele noastre.

Factorul hotărîtor, dinamizator, de 
o importanță excepțională pentru 
impulsionarea și dezvoltarea neîn
treruptă a legăturilor multilaterale 
româno-sovietice, a subliniat vorbi
torul, îl constituie întîlnirile. convor
birile și înțelegerile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev.

în continuare, vorbitorul a reliefat 
nivelul tot mai Înalt al raporturilor 
de colaborare româno-sovietice în 
domeniile politic, economic, tehni
co-științific, culturii și artei șl 
în alte domenii. Vorbitorul și-a ex
primat convingerea că relațiile ro
mâno-sovietice vor cunoaște și in 
viitor o dezvoltare ascendentă, pe 
toate planurile, spre binele celor 
două popoare, în interesul cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

înfățișînd apoi rezultatele remar
cabile obținute de poporul român în 
anii actualului cincinal, vorbitorul a 
menționat că cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, care va avea loc 
în acest an, se va înscrie ca un nou 
și important eveniment în dezvolta
rea patriei noastre pe calea socialis
mului și comunismului. El s-a refe
rit. în același timp, la vasta activi
tate internațională desfășurată de 
România socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu în promovarea 
unei politici de pace, înțelegere și 
colaborare între popoare.

Arătînd că poporul român urmă
rește cu viu interes și se bucură de

Au luat parte tovarășii Mihai Da
lea, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului general al 
A.R.L.U.S., Aneta Spornic, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., membri ai conducerii unor

PREOCUPĂRI SOCIAL-ECONOMICE 

ÎN ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE 

ETIOPIA: DEBUT DE ETAPĂ IN PROCESUL
T

Etiopia socialistă trăiește. în a- 
ceste zile, ambianta unor evenimen
te importante. Sîmbătă, în marea 
Piață a Revoluției din Addis Abeba, 
unde se adunaseră sute de mii de 
cetățeni — muncitori, țărani, re
prezentanți ai organizațiilor de ti
neret și de femei — a avut loc 
lansarea oficială a „Campaniei na
ționale revoluționare pentru dez
voltarea economică și culturală". 
Această acțiune este concepută ca 
o etapă superioară în procesul 
transformărilor sociale : după cum 
sublinia președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu și al 
Consiliului de Miniștri, lt. col. Men- 
gistu Haile-Mariam, obiectivul fun
damental al acestui proces este re
construirea economiei etiopiene pe 
baze noi, depășirea subdezvoltării 
economice și culturale moștenite 
din trecut, crearea, în acest fel, a 
premiselor materiale ale construc
ției socialiste.

Lansarea „Campaniei pentru dez
voltare" a fost precedată de un 
ansamblu de măsuri politice și or
ganizatorice pregătitoare, destinate 
să creeze cadrul adecvat pentru 
deplina înfăptuire a obiectivelor 
propuse. Printr-o hotărîre a Consi
liului Militar Administrativ Provizo
riu, la 29 octombrie 1978 a fost 
creat Consiliul suprem al planifi
cării, organism guvernamental în
sărcinat cu elaborarea unor progra
me de dezvoltare pe termen scurt 
și pe perioade mai îndelungate, 
care să permită punerea în valoare 
a forței de muncă și bogățiilor na
ționale, precum și cu coordonarea 
eforturilor guvernului și organiza
țiilor de masă în direcția dezvol
tării economice și sociale. Pe baza 
studiilor elaborate de consiliu și de 
alte organe de stat etiopiene. în 
perioada 15—20 ianuarie a.c., la 
Addis Abeba a fost convocat „Con
gresul campaniei naționale revolu
ționare pentru dezvoltarea econo
mică și culturală", care a analizat 
situația economică și socială a țării 
prin prisma obiectivelor revoluției 
și a adoptat primul plan anual de 
dezvoltare a Etiopiei. După cum 

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 4 FEBRUARIE 1979

Categoria 1 (13 rezultate) : 34,25 variante a 6 642 lei ;
Categoria 2 (12 rezultate) : 663,50 variante a 411 lei ;
Categoria 3 (11 rezultate) : 5 170,25 variante a 79 lei.

succesele obținute de oamenii mun
cii sovietici, vbrbitorul a transmis 
comuniștilor sovietici, tuturor oame
nilor muncii din Uniunea SQvietică 
urarea de a obține succese tot mai 
mari în realizarea hotărîrilor Con
gresului al XXV-lea al P.C.U.S.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
V. I. Drozdenko. Evidențiind impor
tanța istorică a Tratatelor din 1948 
și 1970, documente care au definit 
caracterul și orientarea relațiilor in
terstatale bilaterale, vorbitorul a re
levat extinderea continuă a prieteniei 
și colaborării celor două țări, ilustrată 
de dezvoltarea an de an a schimbu
rilor comerciale, intensificarea coo
perării industriale, tehnico-științifice, 
a relațiilor în domeniile culturii și 
învățâmîntului și in alte sfere de 
activitate, extinderea cooperării eco
nomice în cadrul C.A.E.R. și aportul 
important al Uniunii Sovietice și Re
publicii Socialiste România la activi
tatea acestei orgariizații.

Ambasadorul sovietic a relevat im
portanța inestimabilă în întărirea 
prieteniei dintre România și Uniunea 
Sovietică a întilnirilor dintre condu
cătorii de partid și de stat din cele 
două țări, tovarășii Leonid Ilici Brej
nev și Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorul a trecut apoi în revistă 
marile realizări obținute de tara sa 
în primii trei ani ai celui :le-ai X-lea 
cincinal, subliniind că anul 1979. va 
marca o nouă etapă a realizării mă
rețului program de creare a bazei 
tehnico-materiale a curpunismului în 
U.R.S.S.

în încheiere, ambasadorul sovietic a 
urat poporului român mari succese 
în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

ministere și instituții centrale, re
prezentanți ai conducerii unor orga
nizații obștești, membri ai Consiliu-; 
lui general al A.R.L.U.S., activiști 
de partid și de stat, oameni de 
știință și cuitură, generali.

Au luat parte membrii delega
ției de activiști ai 'Asociației de 
prietenie soyieto-române.

sublinia șeful statului și guvernu
lui etiopian, acest prim pas spre 
edificarea unei economii planifica
te acordă prioritate soluționării 
unor probleme presante care con
fruntă țara : subnutriția, epidemii
le, analfabetismul și șomajul — 
moșteniri ale regimului feudal.

Planul de dezvoltare pe anul în 
curs prevede, în acest sens, concen
trarea eforturilor asupra agricultu-: 
rii, industriei, comerțului și servi
ciilor sociale. Printr-o mobilizare 
generală a forțelor, urmează să fie 
defrișate, în decurs de un an, peste 
80 000 de hectare terenuri cultiva- 
bile, să fie extinsă activitatea fer
melor de stat, astfel incit, la sfîrși- 
tul sezonului agricol, producția lor 
de cereale să se dubleze. Un spri
jin substanțial va fi acordat coo
perativelor țărănești și gospodării
lor individuale, agricultura urmînd 
să fie dotată cu mașini și utilaje, 
cu cantități crescînde de fertiliza
tori și insecticide. Concomitent, va 
fi declanșată o amplă acțiune de 
popularizare a metodelor agroteh
nicii moderne.

Un accent deosebit urmează a se 
pune pe dezvoltarea industriei și 
pe formarea de cadre calificate, 
dîndu-se prioritate acelor sectoare 
care trebuie să furnizeze unelte a- 
griculturii și să prelucreze produ
sele agricole. „Campania pentru 
dezvoltare" înscrie, de asemenea, 
printre preocupările sale importan
te, obiective în domeniile construc
țiilor de locuințe, sănătății publice, 
transporturilor, învățămîntului.

După cum remarca ziarul „ETHIO
PIAN HERALD", lansarea „Cam
paniei naționale revoluționare pen
tru dezvoltarea economică și cultu
rală", un adevărat forum al mase
lor largi populare, vestește „începu
tul luptei pas cu pas a maselor 
populare împotriva sechelelor eco
nomice și sociale ale trecutului, o 
luptă împotriva adversităților natu
rii și a consecințelor subdezvoltat 
rii".

Ion BADEA
Addis Abeba

• CÎT ȚIȚEI ASCUN
DE MAREA ? 45 13 sută din 
totalitatea rezervelor de petrol 
ale planetei noastre (circa 130 
miliarde tone) s-ar afla, con
form aprecierilor Institutului 
francez al petrolului, sub fun
dul mărilor — o bună parte 
însă la adîncimi mari, greu ac
cesibile. Detectarea, și cu atit 
mai mult exploatarea propriu- 
zisă. presupune aparatură de 
înaltă tehnicitate și costuri ex
trem de ridicate. Este drept, se 
forează si la mare adincime (cel 
mai adine forai, realizat în lar
gul coastelor congoleze, a atins 
1 350 metri și se speră ca încă 
în acest an să se ajungă la 1 450 
metri), dar din cele 10 000 foraje 
efectuate intr-un an. marea ma
joritate nu depășesc 200 metri 

adincime. Cu toata acestea, pe
trolul subacvatic reprezintă o 
parte însemnată a producției 
actuale : din cinci barili, unul 
provine din zăcăminte aflate pe 
fundul mărilor. Din rezervele 
certe de țiței (la 1 ianuarie 1976. 
90.2 miliarde tone), zăcăminte
lor subacvatice le revine un 
procent de 23 la sută,

• NOI DOVEZI IN
CRIMINATORII ÎMPO
TRIVA FUMATULUI. Cu 
mai bine de două decenii în 
urmă, rolul tutunului in provo
carea cancerului bronhiilor a 
fost pus în evidentă, fără nici 
o putință de tăgadă. în cadrul 
uneia dintre cele mai vaste an
chete epidemiologice realizate 
vreodată. Participanții Ia aceas

tă anchetă : peste 37 000 medici 
britanici, care au acceptat vo
luntar să se supună acestei ex
periențe și care nu prezentau 
nici unul semne de cancer. Ei 
au fost repartizați in două 
grupe : grupa fumătorilor și 
grupa nefumătorilor si li s-a 
recomandat să nu-și schimbe o- 
biceiurile. După sase ani. s-a 
făcut un recensămînt al per
soanelor din ambele loturi care, 
între timp, au contractat un 
cancer al bronhiilor : 95 la sută 
din aceștia proveneau din gru
pa fumătorilor. Corpul medical 
britanic a fost atît de impresio
nat de acest rezultat incit multi 
dintre medicii fumători au ho- 
tărît să renunțe la fumat Un 
nou sondaj, efectuat 20 de ani 
mai tirziu. a stabilit că numă
rul cazurilor de cancer al bron
hiilor în rindul medicilor a scă

zut cu 38 la sută, în timp ce în 
rindul Populației s-a înregistrat 
o creștere de 7 la sută 1

• TERMELE DIN AU
VERGNE. Lucrări de con
strucție efectuate în centrul o- 
rașuiui francez Clermont-Fer
rand. capitala departamentului 
Auvergne, s-au transformat, ca 
urmare a unor „indicii" scoase 
la lumină de excavatoare. în 
săpături arheologice. Acolo 
unde constructorii se pregăteau 
să toarne fundațiile unor vii
toare clădiri au fost descoperi
te ruinele unui monumental e- 
dificiu romano-galic. Canaliza
rea. fragmentele de coloane de 

marmură, precum și izvoarele 
termale descoperite l-au con
dus pe specialiști la concluzia 
că ar fi vorba de termele unei 
străvechi așezări.

• REAPARIȚIA RE
VISTEI „LOOK". DuPă 
șapte ani de întrerupere, cunos
cutul magazin ilustrat american 
„Look" și-a făcut reapariția, 
într-un tiraj initial de 1,2 mi
lioane exemplare, și deocamda
tă cu periodicitate bilunară, 
noua serie a revistei oferă citi
torilor o sinteză a principale
lor evenimente ale actualității 
mondiale. Un amănunt inedit : 

revista apare sub auspiciile nu 
ale unei edituri americane, ci 
ale editorului francez Daniel 
Filipacchi. proprietarul săptă- 
mînalului ilustrat „Paris Match". 
După cum se știe, cu cîteva luni 
în urmă, revista „Life", princi
palul concurent pe piața ame
ricană al revistei „Look" în pe
rioada postbelică, și-a făcut și 
ea reapariția la chioșcuri, de a- 
semenea. după o întrerupere de 
cîtiva ani. Cauza comună a a- 
cestor întreruperi fortate : con
curenta televiziunii, care aca
parase majoritatea reclamelor 
rezervate initial celor două re
viste și care reprezentau prin
cipalul lor suport financiar.

• TELEVIZOR DE BU
ZUNAR. O firmă japoneză a 

anunțat că a produs primul te
levizor din lume extraplat de 
buzunar. Dimensiunile noului

model de televizor sînt cele ale 
unui port-țigaret : 11,8 cm lun
gime, 11,5 cm lățime și 3,4 cm 
grosime. El poate încăpea în 
palmă (vezi fotografia). Cu 
două baterii, televizorul poate 
funcționa neîntrerupt timp de 
3 ore. Firma intenționează ca 
peste cel mult doi ani să pro
ducă noul televizor in serie.

® CEA MAI VECHE 
MINĂ DE PE CONTI
NENT? în apropierea locali
tății Rudna Glava, arheologii 
iugoslavi au descoperit o mină 
veche de 7 milenii. Specialiștii 
consideră că aceasta este cea 
mai veche mină cunoscută pînă 
acum în Europa. Cu 5 000 de ani 
i.e.n. aici Se exploatau cupru, 
malahit și asurit.
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În India a apdrut lucrarea

„NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Republicii Socialiste Romănia, despre

problema naționalităților11
O amplă prezentare a contribuției remarcabile teoretice și 
practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu la soluționarea justă 

a problemei naționale în România

Adunare festivă la Kiev
cu prilejul împlinirii a 31 de ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între 

și U.R.S.S.
A.P.S.R.. reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit K. I. Zabavin, director ge
neral adjunct al Direcției generale a. 
Flotei fluviale a Ucrainei, precum și 
consulul general al României la Kiev, 
Alexandru Ungur.

Cu același prilej. în întreprindere 
a fost inaugurată o expoziție de fo
tografii care ilustrează succesele 
României socialiste și diferite mo
mente ale relațiilor româno-sovietice.

România
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii a 31 de ani de la 
semnarea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistentă mutuală 
dintre România și U.R.S.S.. la cen
trala industrială textilă „Roșa Lu
xemburg" din Kiev, membru colec
tiv al Asociației de prietenie so- 
vieto-română. a avut loc o adunare 
festivă.

Au participat O. I. Kasianenko. mi
nistrul industriei ușoare al Ucrainei, 
președintele filialei republicane a

Intîlnire prietenească la Ambasada

$

Azi, alegeri prezidențiale in Algeria

DELHI 6 (Agerpres). — Sub auspiciile Institutului de studii parlamen
tare din India, in editura „Alfa Publications", din Delhi, a apărut o nouă 
lucrare în limba engleză consacrată gindirii politice și personalității pre
ședintelui Republicii Socialiste Romănia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Volumul, intitulat „NICOLAE CEAUȘESCU, PREȘEDINTELE REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA, DESPRE PROBLEMA NAȚIONALITĂȚI
LOR — O CONCEPȚIE REVOLUȚIONARA ORIGINALA, UN EXEMPLU 
DE SOLUȚIONARE PROFUNDA A ACESTEI PROBLEME IN ROMA
NIA ; ÎMBOGĂȚIREA TEORIEI ȘI PRACTICII INTERNAȚIONALE", 
conține extrase din lucrările, cuvintările și interviurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe această temă.

Autorii culegerii sînt prof. dr. Lo- 
kesh Chandra, deputat in Parlamen
tul indian, cunoscut om de știință și 
cercetător în domeniul social și is
toric, directorul Academiei interna
ționale de cultură indiană, care sem- 

la acestnează și „Cuvîntul înainte" 
volum, și prof. univ. dr. 
R. N. Trivedi, membru al 
Comitetului international 
pentru pace, autor al volu
mului în limba hindi dedi
cat vieții Și activității tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
publicat în ianuarie 1978, 
care semnează, la rîndul 
său. un amplu capitol in
troductiv.

In „Cuvîntul 
prof. dr. Lokesh 
relevă motivațiile 
și profunde care 
la baza publicării 
lucrări consacrate 
remarcabile a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, eviden
țiind faptul că autorii au 
pornit de la interesul ma
nifestat in India, la fel ca 
și în numeroase alte țări 
ale lumii, fată de viata și 
activitatea șefului statului 
român, puse neabătut în 
slujba împlinirii aspirații
lor de libertate și propă
șire ale poporului român, 
a cauzei prieteniei. înțele
gerii și păcii intre toate 
națiunile lumii.

„Recentele cărți dedicate 
președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. publicate în In
dia. atit în limba hindi, cit 
și în 
arată 
zintă 
mare 
unui prieten al 
nostru.

Gindirea creatoare, științifică, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — con
tinuă autorul — bazată pe analiza 
realistă și multilaterală a fenomene
lor social-politice contemporane, a dat 
naștere unor idei profund revoluțio
nare. Prin aceste idei, el și-a adus 
contribuția sa excepțională și con
structivă la rezolvarea problemelor 
care confruntă omenirea, la identifi
carea căilor și mijloacelor pentru 
asigurarea păcii și securității in 
lume".

„Ideile constructive ale șefului sta
tului român — notează autorul — iși 
au rădăcinile în cele mai bune tra
diții ale poporului său și în aplicarea 
socialismului științific la condițiile 
specifice existente în România.

Este o plăcere să constați că 
in Republica Socialistă România pro
blema naționalităților conlocuitoare a 
fost soluționată pe o bază științifică 
și democratică, ce asigură deplina 
egalitate în drepturi a tuturor cetă
țenilor români, indiferent de naționa
litatea lor. Contribuția valoroasă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu s-a 
materializat atit în domeniul teoriei, 
cit sî în cel al practicii privind re
zolvarea fundamentală a acestei pro
bleme".

„Originalitatea ideilor, caracterul 
novator al formelor si metodelor pro
movate de președintele Nicolae
Ceaușescu, după cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist
Român, au deschis o nouă epocă, ce 
asigură dezvoltarea continuă a demo
crației socialiste in România, in ca
drul căreia este pe deplin asigurată 
participarea multilaterală a cetățeni
lor de toate naționalitățile la activită
țile politice, economice si ideologice, 
precum și 
ciziilor în 
interne si 
țării".

In capitolul introductiv al volumu
lui. prof. univ. dr. R.N. Trivedi evi
dențiază : „Sînt extrem de fericit și 
onorat să am din nou posibilitatea să 
scriu despre România, despre stimatul 
președinte al acestei țări, domnul 
Nicolae Ceaușescu. personalitate 
ilustră, de talie internațională".

Subliniind că a studiat cu atenție, 
între altele, modul în care a fost so
luționată în 
ționali taților 
arată : „Am 
domeniu, de 
și sensibilitate, au fost găsite soluții 
creatoare, care au condus la rezol
varea definitivă și profund democra
tică a acestei probleme". Subliniind 
contribuția remarcabilă, originală la 
aceasta a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, prof. univ. dr. Trivedi 
scrie: „Ideile sale, gindirea sa clarvă
zătoare, vasta sa activitate politică și 
organizatorică au imprimat societății 
românești un dinamism deosebit".

Autorul reliefează amplu momen
tele fundamentale ale formării po
porului român, evidențiind „năzuința 
spre unitate a românilor de-a lungul 
întregii lor istorii, participarea activă 
la lupta pentru 
ideal național a 
români, maghiari, 
naționalități din 
tării".

„în anii istoriei 
niei — se arată în 
nea naționalităților, moștenită de la 
regimurile trecute ca o „problemă", a

fost rezolvată pentru totdeauna pe 
plan politic, economic, social, juridic 
și spiritual. Socialismul a oferit posi
bilități ample pentru împlinirea idea
lurilor comune, pentru afirmarea 
personalității fiecărui cetățean. Pro
blema naționalităților in România a

înainte", 
Chandra 
multiple 
au stat 

acestei 
operei

limba engleză — se 
in prefață — repre- 
un omagiu adus unui 

internaționalist și 
poporului ' * /z z 4 ‘
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fost rezolvată de facto, și nu decla
rativ. existînd garanția constituțională 
pentru egalitatea.civică.deplină, pen
tru egalitatea economică, pentru 
accesul egal al fiecăruia la educație, 
cultură, la toate eșaloanele ierarhiei

la procesul de luare a de- 
problemele fundamentale 
de politică externă ale

România problema na- 
conlocuitoare. autorul 

descoperit că și în acest 
foarte mare importantă

împlinirea acestui 
maselor largi de 
germani si de alte 
toate provinciile

socialiste a Româ- 
lucrare — chestiu-

sociale, la afirmarea spiritualității 
specifice. Argumentul esențial îl re
prezintă, desigur, baza economică, 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ju
dețelor tării, posibilitățile egale ofe
rite fiecăruia, fără deosebire".

„Populația maghiară, germană și 
de alte naționalități — arată prof, 
univ. dr. Trivedi — se bucură de 
egalitate fără nici un fel de restric
ții. de toate drepturile și libertățile 
ca și întregul popor român. Aceasta 
este o egalitate totală, reală, mani
festată concret 
de zi cu zi".

„Președintele 
scrie

in practică, in viata

Nicolae Ceausescu — 
încheiere — a crista-autorul in

un nou umanism revoluționar, 
plasează mai presus de orioe 

omul, afirmarea plenară și 
liberă a personalității fie
căruia și a tuturor, fără 
nici un fel de discriminare, 
în toate domeniile de acti
vitate".
Volumul „Nicolae 

Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, 
despre problema naționali
tăților" prezintă, totodată, 
date biografice ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
înfățișînd cititorului in
dian principalele momente 
din viata și activitatea 
exemplară de comunist, pa
triot și revoluționar a pre
ședintelui Republicii Socia
liste România, viată și ac
tivitate dăruite din cea mai 
fragedă tinerețe cauzei e- 
mancipării sociale si na
ționale a propriului popor, 
cauzei independentei, pro
gresului și păcii întregii 
umanități.

Pe parcursul celor 200 de 
pagini ale volumului sint 
reunite principalele decla
rații. discursuri și interviuri 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în problema na
ționalităților în România.

Volumul este ilustrat cu 
fotografii înfățișînd. cu o 
mare forță evocatoare, via
ta nouă, liberă și prosperă 
a naționalităților conlocui
toare din patria noastră, 
accesul lor plenar la toate 
binefacerile civilizației so- 
dialogul permanent al 

Ceaușescu cu 
muncii de toate nătio- 

grija partidului și statu-

claiiste. _______
președintelui Nicolae 
oamenii 
nalitățile, 
lui nostru fată de toți cetățenii 
României, fără nici o excepție.

, Cu prilejul prezentării oficiale a volumului, sub auspiciile Asocia
ției de prietenie India-Romănia și ale Institutului de studii parlamentare 
din India, la Delhi a avut loc o adunare festivă, la care au participat 
membri ai guvernului central, ai parlamentului, personalități politice 
marcante, oameni de știință și cultură, membri ai corpului diplomatic, 
ziariști, reprezentanți ai radioului și televiziunii, un numeros public.ziariști, reprezentanți ai radioului

Luind cuvîntul cu acest prilej, 
prof. dr. Lokesh Chandra a spus: 
„România și președintele Nicolae 
Ceaușescu constituie in zilele noas
tre un simbol ai luptei pentru li
bertate. independentă și prosperita
te, pentru pace și cooperare intre 
popoare. Președintele Nicolae 
Ceaușescu este un exemplu de 
dăruire pentru infăptuirea celor mai 
inalte idealuri ale omenirii, este 
unul dintre cei mai mari lideri ai 
contemporaneității, a cărui activitate 
multilaterală se bucură de o deose
bită stimă și respect in lumea în
treagă".

„Sprijinul fără margini de care se 
bucură din partea poporului său. a 
tuturor naționalităților conlocuitoa
re, este cea mai bună dovadă a 
faptului că el luptă pentru binele 
tuturor, pentru un nou umanism so
cialist, care situează omul mai pre
sus de orice. Sint bucuros și fericit 
— a arătat vorbitorul — că în a- 
leeastă adunare putem închina pre
ședintelui României încă un omagiu 
prin cartea publicată, nou semn de 
dragoste și prețuire, nouă mărturie 
a prieteniei sincere, pe baze egale, 
dintre popoarele României și Indiei".

în cuvintul său, prof. dr. Madhu 
Dandavate. ministrul căilor ferate, a 
dat expresie „sentimentelor de adincă 
stimă pentru România și președintele 
ei, Nicolae Ceaușescu. a cărui zi de 
naștere — 26 ianuarie — coincide in 
chip fericit cu Ziua națională a Re
publicii India. Activitatea revolu
ționară desfășurată de marele popor 
român a cuprins toate laturile socie
tății umane: economia, cultura, arta. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
înțeles adevăratul sens al libertății, 
demnității și umanismului". Vorbito
rul a subliniat, totodată, că intre 
India și România „există o prie
tenie sinceră, o colaborare frățească, 
bazată pe stimă și respect reciproc, 
iar cartea lansată constituie un în
drumar prețios in ce privește moda
litățile de rezolvare științifică a pro
blemei naționalităților în lume".

Intr-o atmosferă caldă și priete
nească, subliniată de puternice aplau
ze. participantii la ceremonie au 
adoptat un mesaj de felicitare adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune : „Transmitem Excelen
tei Voastre, marele conducător al 
marelui popor român, din toată inima, 
salutările noastre, cele mai bune urări 
și felicitări cordiale cu fericita ocazie 
a celei de-a 61-a aniversări a zilei 
de naștere și vă urăm viață lungă, 
sănătate și putere de muncă in slujba 
poporului român".

„Cu această ocazie, — se arată în 
mesaj — cind avem din nou onoarea 
să edităm o carte privind concepția 
și ideile Excelentei Voastre in pro
blema naționalităților, vă rugăm să 
acceptați acest respectuos omagiu".

★
Apariția volumului „Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, despre problema 
naționalităților" a prilejuit organi
zarea de către Librăria centrală din 
Delhi, în perioada 1—10 februarie, a 
unei acțiuni de difuzare a acestei lu
crări in rîndurîle marelui public. Vitri-

nele librăriei, in care a fost expus por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
încadrat de drapelele de stat român 
și indian, au fost rezervate exclusiv 
prezentării volumului. A fost organi
zată, de asemenea, și o expoziție 
cu operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, publicate, in India, în 
limbile hindi și engleză.

României din Moscova
Cu prilejul împlinirii a 31 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între România și U.R.S.S., 
ambasadorul tării noastre în Uniu
nea Sovietică. Gheorghe Badrus, a 
organizat, la 6 februarie, în saloa
nele ambasadei, o intîlnire priete
nească.

Au participat A. G. Țukanova, 
G. G. Sotnikov, prim vicepre
ședinți ai Conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână (A.P.S.R.), vicepreședinți și 
alți membri ai Conducerii centrale a

A.P.S.R.. activiști ai P.C.U.S.. ad- 
juncți de miniștri, funcționari su
periori din M.A.E. al U.R.S.S.. mem^ 
bri ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, generali si ofițeri 
superiori sovietici.

Au luat, parte delegația Consiliu
lui General A.R.L.U.S., condusă de

Biroului 
mem- 
Mos-

Maria Groza, membru al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
bri ai Ambasadei române la 
cova.

Intilnirea s-a desfășurat 
ambiantă Caldă, prietenească.

Azi are loc in Algeria scrutinul 
în vederea alegerii președintelui 
Republicii. După cum este cunoscut, 
cel de-al patrulea Congres al Fron
tului de Eliberare Națională, desfă
șurat recent, a ales pe Benjedid 
Chadli drept secretar general al 
F.L.N. și candidat unic al partidului 
la președinția Republicii.

De la Alger în nord pină la înde
părtatul Tamanrăsset, în sudul țării, 
și de la Telessa la Tindouf. în ex
tremitățile de est și vest ale țârii, 
în toate orașele și comunele. În
tregul popor algerian este chemat 
să consfințească prin votul său ho- 
tăririle congresului, să dea viață 
programului de modernizare in 
continuare a țării, de realizare 
a prefacerilor sociâl-eeononnce 
și politice înnoitoare. „Votul de 
miercuri al maselor populare, scrie 
in acest context oficiosul guverna
mental „EL MOUDJAHID", are o 
semnificație cu 
rică. Este vorba 
momente care 
poporul nostru 
a confirma solemn maturitatea și 
discernămîntul său politic, atașa
mentul său față -de revoluția so
cialistă".

In vederea acestui important eve
niment, centrele electorale au fost

adevărat îsto- 
de unul din acele 
constituie pentru 
incă o ocazie de

amenajate festiv. în comunele în
depărtate din sudul tării — aflate 
la peste 2 500 kilometri de capitală 
—- scrutinul a început chiar de luni, 
pentru a oferi populației din aceas
tă dificilă zonă deșertică posibili
tatea de a-și exercita dreptul la vot. 
Tot de la 5 februarie, populația no
madă din oazele săhariene a în
ceput să voteze in cadrul celor 81 
de „birouri de vot itinerante", care 
au străbătut mii de kilometri pen
tru a acoperi astfel întreaga zonă 
aridă a tării. Emigranții algerieni 
din Franța au început, de aseme
nea,. să voteze mai devreme — la 
locurile lor de muncă.

tn pregătirea alegerilor, dumini
că si luni, s-au desfășurat mari mi
tinguri ale sindicatelor și ale altor 
organizații de masă, participanții 
— muncitori și agricultori, vechi 
combatanți al luptei de eliberare — 
exprimîndu-și și cu acest prilej ho- 
tărirea ca prin votul lor să întă
rească unitatea forțelor patriotice 
naționale în jurul conducerii poli
tice. incit să asigure continuitatea 
liniei promovate de fostul președin
te Boumediene, să călăuzească cu 
succes 
pentru

poporul algerian în lupta 
edificarea noii societăți.

într-o

împotriva integrării militare vest-europene
Declarația secretarului general al P.C. Francez

PARIS 6 (Agerpres). — Intr-o de
clarație dată publicității la înche
ierea unei reuniuni a Comisiei pen
tru problemele apărării a P.C.F. și 
transmisă de agenția France Presse, 
Georges Marchais, secretar general 
al Partidului Comunist Francez, a 
criticat consecințele politicii de inte
grare vest-europeană pe plan militar, 
care — a relevat el — „se tra'duce 
de acum printr-o coordonare accen
tuată in materie de armamente".

Mandatarii capitalului — a subliniat 
Marchais — sint cei care se tem de 
„menținerea independentei Franței" 
pentru că aceasta reprezintă „un 
obstacol în calea realizării obiective
lor firmelor transnaționale". Ei do
resc să accelereze procesul care duce 
la dispariția oricărei apărări veritabil

Manifest electoral 
al Partidului de Stînga 

- Comuniștii 
din Suedia

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Suedia a a- 
doptat. în cadrul unei plenare des
fășurate la Stockholm, un program 
in patru puncte ca manifest electoral 
în vederea alegerilor parlamentare 
și comunale care se vor desfășura 
în Suedia la 16 septembrie.

Programul preconizează garantarea 
dreptului la muncă, naționalizarea 
sistemului bancar și de asigurări, a 
întregului sistem energetic, extinde
rea industriei și a construcțiilor de 
locuințe, precum și stoparea crește
rii chiriilor și a prețurilor. Tot
odată.. Partidul de Stînga — Comu
niștii din Suedia cere adoptarea unor 
măsuri împotriva speculei și a exo
dului de capital și reducerea cheltu
ielilor militare. Comuniștii suedezi 
se pronunță în favoarea creării unei 
zone denuclearizate în nordul Eu
ropei. precum și pentru extinderea 
relațiilor comerciale ale Suediei cu 
statele socialiste și cu cele in curs 
de dezvoltare.

Alger
Mircea S. IONESCU

naționale, la constituirea unei armate 
vest-europene controlate de N.A.T.O.

„Lupta împotriva integrării în toate 
sectoarele, lupta pentru o veritabilă 
apărare a Franței a devenit astfel un 
imperativ" — a declarat secretarul 
general al P.C.F.

DAR ES SALAAM 6 — (De la tri
misul special Agerpres, Ion Badea). 
La centrul de conferințe internațio
nale din localitatea tanzaniană Arusha 
au început, marți, lucrările întilmrii 
pregătitoare, la nivel de reprezentanți 
guvernamentali, in vederea reuniunii 
ministeriale a „Grupului, celor 77". 
Din România participă o delegație, 
condusă de ambasadorul tării noastre 
la Dar es Salaam. Alexandru Calom- 
firescu. La deschiderea reuniunii s-a 
dat citire unui mesaj adresat parti-

de către guvernul tan^>-
. .. unei propuneri a preșe< 

reuniunii. însușită de plerte u.

cipantilor 
nian.

Potrivit 
telui 
reprezentanții guvernamentali vor 
elabora proiectele unei declarații de 
principii si unui program de acțiune 
menite să devină bazele convenite 
ale poziției „Grupului celor 77“ la 
Conferința U.N.C.T.A.D.-V de la Ma
nila. după aprobarea lor de reuniunea 
ministerială, ce va avea loc săptămina 
viitoare, tot la Arusha.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri româno-olan- 

dOZ6. Vasile GliSa> adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a fost 
primit de Christoph A. van der 
Klaauw, ministrul afacerilor externe 
al Olandei, și a avut convorbiri cu 
Ch. Rutten, director general al afa
cerilor politice din M.A.E. al acestei 
țări. Au fost abordate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum și o serie 
de probleme internaționale de inte
res comun.

Sesiunea Comitetului 
pentru folosirea pașnică a 
spațiului cosmic, M«aniîm 
format din ii de state, printre care și 
România, și-a inceput lucrările lâ 
sediul O.N.U. din New York. La 
această sesiune, reprezentantul per
manent al României la O.N.U.. amba
sadorul Teodor Marinescu, a fost 
ales vicepreședinte al comitetului.

Procuratura din Atena 8 
ordonat, marți.1 arestarea colonelului 
Dracoulis Boudiklaris și a altor nouă 
persoane, intre care doi ofițeri, sub 
acuzația de a fi implicați în recentele 
atentate cu bombe din capitala Gre
ciei — a anunțat un purtător de 
cuvint al procuraturii capitalei. 
Acesta a precizat că cele zece persoa
ne sint suspectate de a aparține unor 
grupări de extremă dreaptă, politia 
fiind in căutarea altor patru.

Vizita președintelui Tito 
în Irak. Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito. aflat tn vizită 
oficială în Irak, a avut întîlniri cu 
Saddam Hussein, vicepreședinte al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, și cu Taha Moheddin Maruf, 
vicepreședintele republicii. Au fost 
discutate aspecte ale dezvoltării re
lațiilor bilaterale, probleme interna
ționale actuale printre care cele 
privitoare la mișcarea nealiniatilor, 
la situația din Orientul Mijlociu.

Declarațiile primului mi
nistru al Iranului. Luind cu: 
vîntul tn Majlis — Camera Inferioa
ră a parlamentului iranian — pre
mierul Shahpur Bakhtiar a declarat 
că întrucît este „singurul prim-mi- 
nistru legal" va rămîne în funcție 
pină după organizarea viitoarelor 
alegeri generale. „Iranul — a spus 
el — este indivizibil ; este o singu
ră națiune, cu un singur guvern, cu 
o singură Constituție". Primul minis
tru a spus că guvernul său va acțio
na în vederea instaurării unei demo
crații in care „toți să se bucure de 
libertate". La incheierea ședinței sale, 
Majlisul a aprobat proiectul de lege 
care prevede urgentarea procedurilor 
pentru judecarea fostelor oficialități 
acuzate de corupție, precum și legea 
de desființare a politiei secrete 
(Savak).

Confirmarea sentinței in 
procesul fostului premier 
pakistanez. Condamnarea la 
moarte a fostului premier pakistanez 
Zulfikar Aii Bhutto, pronunțată sub 
acuzația de a fi ordonat eliminarea 
fizică a unui adversar politic în 
1974, a fost confirmată de Curtea 
Supremă a țării. Judecătorii Curții 
Supreme au respins apelul înaintat 
de Bhutto, în vîrstă de 51 de ani, 
împotriva sentinței capitale pronun
țate de Inaita Curte din Lahore in 
luna 
șapte------------- ---------- —
zenta o cerere de grațiere președin
telui 
hammad Zia-Ul Haq

martie 1978. In următoarele 
zile, fostul premier poate pre-
Pakistanului, generalul Mo-

La Geneva, Uniunea sovieti
că, Statele Unite și Marea Britanie 
au reluat negocierile în vederea in
terzicerii totale a experiențelor nu
cleare. Discuțiile au inceput in oc
tombrie 1977. pină acum desfășurîn- 
du-se cinci sesiuni cu o durată da 
două-trei luni fiecare.

Accident. Intr*°  labrlcă
ulei comestibil din orașul Riesa, 
districtul Leipzig, s-a produs, luni, 
o explozie care a provocat un in
cendiu, anunță agenția A.D.N. Patru 
lucrători al fabricii și-au pierdut 
viața. Luni seara tirziu, operațiunile 
de salvare se concentraseră asupra 
căutării altor cinci lucrători, dati 
dispăruți. 11 muncitori se află sub 
îngrijire medicală.

COMITETUL DE DEZARMARE ÎN FAȚA UNEI CERINȚE HOTĂRÎTOARE

ANGAJAREA PE CALEA NEGOCIERILOR CONCRETE
...Geneva, Palatul Națiunilor. De citeva zile, pe panoul din holul clă

dirii care găzduiește Comitetul de dezarmare apare aproape invariabil o 
tăbliță care anunță că negocierile in acest organism au un caracter închis. 
Atmosfera festivă a ședințelor inaugurale, cu revărsarea 
proiectoarelor televiziunii, cu animația caracteristică de la 
a cedat locul sobrietății intîlnirilor de lucru oficioase, in 
restrinse, potrivit cerințelor actualei etape a negocierilor.

Care sint aceste cerințe ? In primul rind este vorba de 
dului de organizare a lucrărilor. Urmează apoi stabilirea ordinii de 
sesiunii Comitetului de dezarmare. Și intr-un caz și in altul există 
prevederi clar definite la sesiunea specială a Adunări^ Generale a O.N.U. 
din vara anului trecut. Regulile de procedură au fost validate de forul 
suprem al națiunilor: participarea statelor la negocieri ca state independente 
și suverane, egale in drepturi; rotația in conducerea lucrărilor; consensul 
in adoptarea hotăririlor ; posibilitatea oferită statelor care nu sînt membre 
ale comitetului de a-și putea prezenta contribuțiile proprii. Pentru ordinea 
de zi există o listă amplă de propuneri înregistrate ca documente ale se
siunii O.N.U. și remise comitetului. Toate acestea sint un bun ciștigat. Deci 
nu se mai pune problema de a descoperi... ceea ce este deja cunoscut șl 
acceptat. Este vorba doar de concretizarea și detalierea prevederilor de
finite la sesiunea specială.

Cu toate acestea, nu este greu de sesizat o anumită tendință de a 
cantona lucrările comitetului în sfera unor discuții abstracte 
chestiunilor procedurale, incercindu-se, in fapt, repunerea în 
a normelor asupra cărora s-a convenit. Iată de ce se 
spune că in momentul de față Comitetul de la Geneva se află 
în fața unei alternative hotăritoare, decurgind din însuși mandatul încre
dințat de O.N.U. : angajarea fermă pe calea negocierilor concrete, menite 
să deschidă procesul de dezarmare.

In legătură cu aceste aspecte am solicitat opinia unor participanți la 
lucrările Comitetului de dezarmare.

De la trimisul nostru special

de lumini a 
galeria presei, 
plen sau

stabilirea

mai

mo- 
zi a 
insă

asupra 
cauză 
poate

ale comitetului vor avea posibilitatea 
să-și exprime in acest ca'dru propu
nerile, punctele de vedere.

In baza hotăririlor sesiunii specia
le a Adunării Generale a O.N.U., pe 
agenda de lucru vor fi înscrise pro
bleme de cea mai înaltă prioritate, 
cum sint dezarmarea nucleară, lichi
darea armelor chimice, a tuturor ar
melor de distrugere in masă. Un nu
măr de propuneri prezentate la se
siunea specială și care urmează să 
fie luate in dezbatere in cadrul co
mitetului se referă la înghețarea 
înarmărilor conventionale și trecerea 
la reducerea lor treptată, alte măsuri, 
așa-zis colaterale, menite să deschi
dă calea spre dezarmare. In acest 
sens, aș vrea să relev că România, 
care de o lungă perioadă de timp 
este foarte activă în domeniul dezar
mării. este prezentă cu o serie de 
propuneri înaintate comitetului.

Va fi. așadar, o agendă bogată. 
Ceea ce se 
jarea unor 
ciente.

impune acum este anga- 
negocieri laborioase, efi-

„O agendă bogată, 
care impune 

o activitate eficientă"
ROLF BJORNENSTED, secretar ge

neral adjunct al O.N.U. pentru pro
blemele dezarmării:

Este adevărat, comitetul își va con
sacra prima parte a lucrărilor stabi
lirii modalităților de desfășurare a 
activității si definirii ordinii de zi. 
In această privință vreau să re
amintesc hotărîrile sesiunii speciale 
a O.N.U., care, prin esența lor. au 
creat o situație nouă. Mai întîi este 
vorba de faptul că sistemul copreșe-

dintiei din cadrul vechii Conferințe 
a Comitetului de dezarmare a fost 
înlocuit prin rotația în conducerea 
lucrărilor — ceea ce consacră egali
tatea statelor. De asemenea, a fost 
acceptat principiul consensului în 
adoptarea hotăririlor. O mare impor
tantă prezintă participarea larg re
prezentativă la negocieri. Practic, sint 
reprezentate toate regiunile geogra
fice. de către state diferite ca mări
me. grad de dezvoltare, orînduire so
cială. Un fapt nou il reprezintă po
sibilitatea participării la lucrările 
comitetului a tuturor statelor nuclea
re. Franța și-a ocupat locul în comi
tet. Există un loc rezervat R. P. Chi
neze și într-un timp scurt ea va lua 
parte la negocieri. In același timp, 
celelalte state care nu sint membre

nu
pe

„Pacea 
poate fi clădită 
baza acumulării 

de arme"
MIODRAG MIHAILOVICI, repre

zentantul Iugoslaviei:
Este pe deplin justificat să ne în

trebăm asupra perspectivelor comi
tetului. Voi fi foarte deschis spunînd 
că începutul sesiunii nu este deloc 
ușor. Problemele dezarmării nu pot 
fi abordate în afara contextului evo
luției vieții internaționale. Trebuie 
să avem în vedere tabloul global al 
situației în care ne aflăm astăzi. Co

mitetul nostru și-a început lucrările 
intr-un moment in care cursa înar
mărilor a luat proporții îngrijorătoa
re. Există numeroase focare de ten
siune care. în condițiile actuale, cind 
s-au acumulat uriașe stocuri de mij
loace distructive, ele amenință pacea 
Si securitatea tuturor popoarelor lu
mii. Iugoslavia a subliniat in , ședința 
inaugurală că o pace și securitate du
rabile nu pot fi clădite pe baza acu
mulării de arme și a întăririi blocu
rilor militare, sau a unui ipotetic 
„echilibru strategic". Numai O redu
cere rapidă și substanțială a arme
lor, a forțelor armate, numai adop
tarea de măsuri eficace in vederea 
eliminării focarelor de tensiune și 
reglementarea pe cale pașnică a con
flictelor vor putea garanta o pace 
internațională durabilă.

în ce privește agenda de lucru a 
Comitetului de dezarmare, ea va tre
bui elaborată pe baza propunerilor 
prezentate în cadrul sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. Atit 
din lista de propuneri înaintată co
mitetului. cit și din intervențiile de
legațiilor prezente aici, la Geneva, se 
desprinde necesitatea opririi cursei 
inarmărilor nucleare, a ineetării pro
ducției de arme de distrugere in 
masă. Se impun a fi abordate, de 
asemenea, cu prioritate problemele 
înghețării și reducerii treptate a bu
getelor militare, a efectivelor armate 
— așa cum a propus și România.

„Un cadru 
mai adecvat, 

o șansă nouă pentru 
cauza dezarmării"
ALI SKALLI, șeful delegației Ma

rocului :
Cursa Înarmărilor s-a născut și ș-a 

dezvoltat ca o buruiană devorantă pe 
cîmpul neîncrederii, la umbra răz
boiului rece. Am reușit să ieșim din

războiul recd. Dar războiul rece a 
făcut loc unei păci reci. O pace Înar
mată. care subzistă datorită unui 
echilibru al terorii și care este, de 
fapt, foarte relativă și fragilă.

Pentru a evalua amploarea risipei 
pe care o generează cheltuielile mi
litare. este suficient să amintim că 
ele au ajuns la 400 miliarde dolari 
pe an. in vreme ce suma alocată aju
torului acordat țărilor in curs de dez
voltare nu depășește 20 miliarde do
lari. Este de aceea cu atit mai sem
nificativ faptul că Adunarea Genera
lă a O.N.U. a pus accentul pe legă
tura dintre dezarmare și dezvoltare, 
recomandind ca resursele eliberate de 
pe urma dezarmării să fie puse in 
slujba dezvoltării economice și socia
le, a țărilor rămase în urmă. Iată, de 
ce putem considera că dezarmarea 
este menită să contribuie la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. bazate pe relații noi în
tre state, pe încredere și cooperare.

Trebuie să fim pe deplin conștienți 
de amploarea sarcinii ce ne revine. 
Comitetul iși începe lucrările sub 
auspicii favorabile. El are mai multă 
putere șl mai multă autoritate dato
rită legăturii sale directe cu Organi
zația Națiunilor Unite. Se poate spu
ne că șansele de a ajunge la rezultate 
concrete sint mai mari decit orlcind. 
Adunarea Generală ne-a incredintat 
o sarcină dificilă. Ea insă și-a expri
mat increderea că noul organism va 
putea să găsească soluțiile cele mai 
bune problemelor complexe ale 
dezarmării. Datorită autorității con
ferite. a reprezentării mai bune, a 
noilor reguli de procedură. Comitetul 
de dezarmare dispune de o nouă șan
să pe care trebuie s-o folosim, pen
tru îndeplinirea misiunii noastre. 
Pentru aceasta trebuie să facem do
vadă de voință politică, de bunăvoin
ță și înțelegere, căci fără aceasta 
eforturile noastre ar rămîne sterile.

Geneva
Dumitru ȚINU
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