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Lunar-peste 20000
de apartamente!

Cil 
pe

de

Obiectivul primordial în acest trimestru: 
realizarea a cel puțin 20 la sută din planul anual, 
concomitent cu recuperarea integrală a restanțelor din 1978

■3’*'Cine citește atent Comunicatul 
privire la îndeplinirea planului 
anul 1978 — dat recent publicității 
va retine la capitolul construcții
locuințe două sublinieri deosebite 
asupra cărora vom stărui si noi în 
cele ce urmează.

Prima se referă la faptul că anul 
trecut au fost date în folosință 166 000 
de apartamente și aproape 32 000 
locuri in cămine pentru nefamiliști — 
ceea ce reprezin
tă un volum de 
locuințe cu 16,4 la 
sută mai mare 
decît cel realizat 
in anul anterior. 
Un simplu calcul 
arată că în a- 
nul 1978 aproape 
500 000 de oa
meni ai muncii 
s-au mutat in case 
noi — cifră care 
reprezintă un re
cord. în ce pri
vește numărul 
mare de apar
tamente date in 
folosință intr-un 
an, pentru în
treaga perioadă a 
construcției 
îndoială, o 
bucură pe 
flectă încă o 
care o acordă partidul si statul nos
tru rezolvării pneia din problepț^ie 
de primă 'însemnătate aîe creșterii 
calității vieții — locuința.

A doua 
faptul că. 
preocupare, 
de locuințe 
nu a fost îndeplinit integral. Pornind 
de la această situație, in cuvintarea 
rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 
1 februarie a.c„ tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretarul general ai 
partidului, a subliniat o dată in plus 
necesitatea realizării integrale în acest 
an. in toate județele, a planului de 
locuințe — componentă principală a

programului de creștere mai accen
tuată a nivelului de trai al poporului.

Cauzele care au condus la nereali- 
zarea în întregime a planului la con
strucția de locuințe pe anul trecut au 
fost și trebuie să fie analizate, in 
continuare, cu toată răspunderea si 
exigenta. Pentru că numai înlăturarea 
lor grabnică din activitatea fiecărui 
consiliu popular, a fiecărei organiza
ții de construcții, a organismelor cen-

DIN BILANȚUL RODNIC AL ANULUI 1978

Să 
forțelor 
tuturor 
derile, 
condiții 
pentru

asigurăm mobilizarea generală a 
fiecărui județ în vederea realizării 

locuințelor în conformitate cu preve- 
spre a putea satisface astfel, în 
mai bune, necesarul de locuințe 

populație.
NICOLAE CEAUȘESCU

socialiste. Este, fără 
constatare care ne 

toti. pentru că ea re
dată grija deosebită pe

subliniere se referă la 
deși există o asemenea 
programul construcțiilor 
stabilit pentru anul 1978

trale șl locale cu atribuții în acest 
domeniu poate asigura atît 
nirea planului din acest an. 
250 000 apartamente, cit și 
condițiilor necesare pentru 
nirea programului stabilit pe întregul 
cincinal, de 1 000 000 de locuințe.

Ce măsuri trebuie luate în mod deo
sebit pentru realizarea acestui im
portant deziderat al programului de 
investiții ?

Este necesar, in primul rind — așa 
cum s-a subliniat și la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. — să se asigure 
o organizare superioară a muncii in 
cadrul tuturor intreprinderilor de 
construcții ale consiliilor populare, 
care să permită valorificarea cu ma
ximum de eficientă atît a dotării teh
nice de care acestea dispun (si trebuie 
spus că toate județele dispun de o

îndepli- 
de circa 
crearea 
îndepli-

dotare corespunzătoare), cit si a forței 
de muncă si a timpului de lucru — 
practic, a principalilor factori care 
influențează in mod hotăritor reali
zarea planului de construcții în 
fiecare județ. Calcule fundamentale 
științific atestă faptul că. dacă orga
nele și organizațiile de partid locale, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, conducerile intreprinderilor 
și șantierelor de construcții ar fi asi

gurat realizarea 
sarcinii planifica
te de creștere a 
productivității — 
prin utilizarea la 
întreaga capacita
te a mijloacelor 
aflate în dotarea 
șantierelor, folo
sirea timpului de 
lucru la nivelul 
stabilit prin plan 
si respectarea du
ratei de execuție 
normată pentru 
fiecare bloc — cel 
puțin 40 la sută 
din apartamente
le nedate in fo
losință din planul 
de stat pe anul 

trecut ar fi fost astăzi in posesia be
neficiarilor, a oamenilor muncii. Vo
lumul de apartamente nerealizat cu 
care au încheiat anul 1978 unele ju
dețe ca Iași. Dimbovita, Prahova. Ga
lați. Teleorman și altele, care repre
zintă aproape 20 la sută din totalul 
restanțelor pe anul trecut, constituie 
o probă evidentă că această situație 
este strîns legată de deficiențele exis
tente tn organizarea muncii pe șantie
re, în slaba activitate politico-ideo- 
logică de masă, desfășurată de orga
nizațiile de partid, sindicat și ale 
U.T.C., pentru mobilizarea tuturor 
resurselor umane și materiale în ve
derea realizării planului.
(Continuare in pag. a II-a)

(în miliarde lei)
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CREȘTEREA

IN ACESTE ZILE IA SATE
PENTRU PREGĂTIREA PRODUCȚRIOR PLANIFICATE

CREȘTEREA VENITURILOR 
BĂNEȘTI ALE POPULAȚIEI 

DE LA SECTORUL SOCIALIST
RETRIBUȚIEI MEDII

LUNARE

30 BANI

VEȘTI 
DIN ȚARĂ

Vagoane de mărfuri 
containerizate. IntrePrln- 
derea mecanică de material ru
lant din Pașcani a realizat pri
mele opt vagoane platformă eu 
o capacitate de 60 de tone, des
tinate transportului de mărfuri 
în containere. Pentru aceste va
goane de mare capacitate s-au 
construit instalații cu acționare 
pneumatică care permit monta
rea aparatelor de amortizare. 
(Manole Corcaci).

Cresc colecțiile Mu 
zeului Unirii. în colecțiile 
Muzeului Unirii din Alba Iulia 
au intrat noi și prețioase măr
turii documentare privitoare la 
actul Unirii de la 1 Decembrie 
1918, între care lucrări memo
rialistice ale participantilor la 
mărețul eveniment și o fotogra
fie de epocă reprezentînd Sala 
Unirii. In urma unor cercetări 
întreprinse de specialiștii de 
aici, au fost descoperite un frag
ment din „Evangheliarul slavo- 
român" — singurul aflat în țară 
— tipărit la Sibiu în veacul al 
XVI-lea de tipograful Filip Mol
doveanul, precum și trei exem
plare ale unor tipărituri reali
zate de loan Zoba din Vinț în 
secolul al XVII-lea. în biblioteca 
muzeului se află, în prezent, cir
ca șase sute de exemplare de . 
carte veche românească. (Silviu 
Achim).

Uîilaje pentru noile 
întreprinderi. Recent între- 
prinderea constructoare de ma
șini „Unirea" din Cluj-Napoca 
a livrat, pe adresa Combinatu
lui de fibre sintetice din Iași, 
primul lot de 10 mașini de du- 
blat-răsucit. fabricate pentru 
prima dată în tară. Totodată, 
au fost expediate noii filaturi 
din Năsăud 40 de mașini de 
cardat bumbac și cinci laminoare 
de bumbac. Un important nu
măr de znașipi <n> mir ca --Uni
rea" au fost trimise 
derii „Viscofil" 
Fabricii de vată 
laturii din Baia 
dru Mureșan).

Cartierul Gheorghieni din Cluj-Napoca, una din realizările constructorilor clujeni, fruntași pe țară în îndeplinirea 
planului pe 1978 Foto : S. Cristian

Mai mult cărbune, mai mult combustibil pentru

motoarele progresului economiei naționale

Vocația autodepășirii
PRODUCȚIA, MINUT CU MINUT, LA MINA PAROȘENI

ȚT.T*-

întreprin- 
din București, 
din Buftea, Fi- 
Mare. (Alexan-

Cămine pentru neta- 
millȘti întreprinderile indus
triale din județul Bihor dispun 
de 45 de cămine pentru nefami- 
listi cu o capacitate-de peste 
7 700 de locuri. în acest an se 
vor construi la Oradea, orașul 
Dr. Petru Groza și Beiuș alte 
nouă asemenea cămine confor
tabile. avind aproape 2 000 de 
locuri. (Alexandru Peti).

Se dezvoltă rețeaua 
comercială. La Miercurea 
Ciuc s-a deschis, recent, un 
magazin de prezentare al între
prinderii de industrializare a 
cărnii Harghita. Unitatea are 
raioane pentru vinzarea cărnii 
și a preparatelor din carne. La 
cerere. în magazin, se prepară 
unele produse. Magazine simi- 

au fost deschise la Odor- 
Secuiesc. Toplita și Cris- 
Secuiesc. Numeroase uni- 
comerciale — însumînd 

peste 30 000 metri pătrati — se 
vor deschide in noul centru civic 
al orașului Miercurea Ciuc. (I. D. 
Kiss).
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0 amplă concentrare de forțe 
la efectuarea optimă a lucrărilor

agricole de sezon
în agricultură este în plină des

fășurare acțiunea de constituire a 
consiliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste. Concomitent cu 
înfăptuirea acestei sarcini de mare 
importantă este necesar — așa cum 
sublinia secretarul general al parti-

dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară’ a C.C. al P.C.R. 
— ca toate forțele de la sate să fie 
concentrate spre realizarea în cele 
mai bune condiții a tuturor lucrări
lor agricole, pentru a se obține pro
ducțiile prevăzute - - —

EXECUTAREA ARĂTURILOR PE TOATE 
SUPRAFEȚELE. Din toamnă au rămas nearate circa 
550 000 ha. Acum, pe măsură ce timpul permite iar 
terenul se zvîntă, este nevoie să se întreprindă mă
suri energice pentru încheierea arăturilor în cel mai 
scurt timp. în mod deosebit trebuie sd se acționeze 
tn acest scop în ludețele Brăila, Buzău, Timiș, Galați, 
Bihor, Vrancea, lași și Botoșani. ,

CU ÎNGRĂȘĂMINTE NA 
trimestru din acest an unitățile 

transporte și să administreze pe

■'.4
FERTILIZAREA

TURALE. >n primul 
agricole trebuie sâ 
cîmp circa 12,4 milioane tone de îngrâșâminte natu
rale. Pînă în prezent realizările reprezintă doar 29 la 
sută din program. Ritmul lucrărilor trebuie accelerat 
îndeosebi în județele Teleorman, Ilfov, Olt, Buzău șl 
Argeș, unde rezultatele sînt sub media pe țară.

FERTILIZAREA SUPLIMENTARĂ LA GRÎU. 
în această perioadă trebuie intensificată și acțiunea

Se desprinde, deci, că în această 
perioadă oamenii muncii din agri
cultură au de efectuat un mare vo
lum de lucrări. Tocmai de aceea, 
organele și organizațiile de partid.

relatări

ÎN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE NOASTRE: 

Scrisori ale oamenilor 
muncii adresate conduce
rii partidului; Răsfoind 
presa străină ; Faptul di
vers ; Sport; De pretu
tindeni.

în plan. Tocmai

în această perioadă în agricultură 
trebuie efectuat un mare volum de 
lucrări pregătitoare, care asigură 
realizarea recoltelor sporite din 
acest an. Iată numai citeva ac
țiuni cărora trebuie să li se acorde 
o atenție deosebită :

de fertilizare suplimentară cu azot a semănăturilor 
din toamnă. Cu atît mai mult se cere urgentată 
această lucrare cu cit din planul de 2110 000 
realizat numai 490 000 ha.

Ha s-au

ASIGURAREA SEMINȚELOR DE 
PRODUCTIVITATE. întreprinderile pentru 
carea cerealelor au încheiat pregătirea semințelor de 
Cereale, pjante tehnice șl furaje pentru campania 
agricolă de'primăvară. Acum este absolut necesar ca 
unitățile agricole să preia din timp sâmînța repar
tizată.

MARE 
valorifi-

REPARAREA PARCULUI DE TRACTOARE SI 
MAȘINI AGRICOLE. Pînă la 30 ianuarie, tractoa
rele au fost reparate în proporție de 74 la sută, cul
tivatoarele — 89 la sută, semănătorile pentru plante 
prășitoare —86 la sută. în stațiunile de mecanizare 
din județele Alba, Neamț, Satu Mare, Harghita, Sălaj, 
Brașov, Tulcea, Bihor, lași și Gorj reparațiile sînt mai 
întîrziate, ceea ce

conducerile unităților agricole. îm
preună cu consiliile unice agroin
dustriale ce vor fi constituite au 
datoria să mobilizeze energic toate 
forțele de la sate, astfel ca lucrările

impune urgentarea lor.

agricole să fie executate 
in cele mai bune condiții, 
ga campanie agricolă de 
să fie temeinic pregătită.

la timp și 
ca întrea- 
primăvară

în pagina a
despre pregătirea producției de legume
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SCULPTURA
mărturie vibrantă

a sensibilității contemporane

Mina palpită și freamătă fără odih
nă. De afară, in negura dimineții de 
iarnă, nu se simte însă nimic. Pentru 
că viata minei e acolo. în adincuri. 
în galerii și abataje. Ca în puternice 
artere, acolo pulsează sîngele și forța 
minei, a oamenilor și mașinilor ei. 
Afară. în turnul puțului cu schip. în 
atelierul mecanic.’în birourile sectoa
relor. la dispecer, in sala de apel, la 
lămpărie. la cantină, la baie, e doar 
răsfrîngerea vieții viguroase dinăun
tru. Un schimb după altul, un ciclu 
de producție după altul — o singură 
Idee, un singur gînd : cărbune, mai 
mult cărbune.

Paroșeni. o zi la sfîrsit de ianuarie. 
Din pricini diverse și strict obiective, 
mina a marcat. în primele zile ale 
anului, oarecari rămineri in urmă în 
îndeplinirea planului (e pentru pri
ma oară. în ultimii patru ani. cind 
se întimplă acest lucru). De atunci, 
fiecare schimb și fiecare zi — o 
bătălie pentru a recupera și depăși 
producția. Ne-am propus să urmărim 
azi, minut cu minut, pe parcursul 
unui schimb, pulsul minei.

Ora 6.00. . Minerii schimbului 
coborît de mult, ultimii acum 
sfert de oră. Dar abia după un

de oră vor începe să iasă cei 
anterior. Acum, la 6,00,

au 
un 
alt

sfert 
din schimbul 
cele două schimburi se intîlnesc in 
abataje, își spun ..noroc bun !“, iși 
predau mașinile si locurile de muncă 
și se despart.

Inginerul Gheorghe Marchiș, di
rectorul minei : „De acum, timp de 
o oră, se face revizia instalațiilor și 
utilajelor. La sistemul de transport 
pe benzi, la culbutor. la putui cu 
schip și putui auxiliar, la locomoti
vele de mină, la complexele me
canizate. la fluxurile de transport 
din abataje, la instalațiile hidraulice, 
la pompe, la sectorul general elec
tromecanic... Se remediază tot ce 
n-a mers bine în schimbul prece
dent. se face aprovizionarea cu ma
teriale. După ora aceasta, mina 
află în plină producție... Sperăm 
fie un schimb bun. Nu ne place 
am rămas datori, și facem tot ce 
poate ca să recuperăm".

6,10. La dispecer. O sală tn mijlo
cul căreia se află pupitrul cu tele
foane, instalațiile de interfon și sem
nalizare. Pe peretele din fata sa, 
tabloul sinoptic al minei, cu prin
cipalele fluxuri de transport, cu sem
nale luminoase pentru functionarea 
principalelor utilaje și Instalații.

se 
să 
că 
se

6,45. Dispecerul Anton Cadacsilos 
își predă „postul de veghe". Din 
această clipă, pentru alte 6 ore, se 
va afla aici Rozalia Spiridon, o 
femeie energică, ale cărei mîini ar 
vrea parcă să se întindă dintr-odată 
spre toate butoanele, să afle și să 
Știe totul, să audă dintr-odată toate 
acele voci, familiare ei. din adîncuri... 
Da, benzile merg aproape toate... 
„curge" cărbune spre putui cu schip. 
E bine, mina trăiește intens, i 
duce...

7,15. A venit și s-a așezat în 
panoului sinoptic inginerul șef 
canic Iosif Besermann. Privește 
tăcere spre unul din beculetele 
pe panou. Beculetul e stins. Se aprin
de doar cînd și cînd. pentru scurtă 
vreme. Inginerul clatină din cap. nu-i 
place. „Ce are ? De ce nu-i dau dru
mul ?“

în schimbul anterior, de la „0“ la 
„6". fusese în mină, acolo. în locul 
indicat pe panou de ochiul roșu ce 
nu vrea să se aprindă. „Probele s-au 
făcut și totul era bine. De ce nu 
merge ?“ S-a așezat lingă el și ingi
nerul șef cu producția, Iosif Kele- 
men. Discută împreună. Minerul și

pro-

fata 
me

in 
de

Moment așteptat cu înfrigurare de minerii din brigada lui Titu Teacenco : 
combina de la noul complex mecanizat a „intrat" in stratul de cărbune 

Liciu

mecanicul. Acolo jos, în panoul 4 din 
sectorul 1, în dimineața aceasta tre
buie să intre în funcțiune un nou 
complex mecanizat. La brigada lui 
Titu Teacencu (una dintre brigăzile 
de multă vreme fruntașe). Al doilea 
complex care intră în producție aici, 
în luna ianuarie. Speranțele 
sării producției se pun si 
narea acestui complex de 
dament.

7,30. Raportul maiștrilor 
bul de noapte la șeful sectorului 
inginerul Ilici Garodin. Venit 
mină, cu obrazul încă aburind după 
baia fierbinte, maistrul Constantin 
Bușe vorbește, urmărindu-și însem
nările dintr-un caiet:

redre- 
in functio- 
mare ran-

din schim-
1, 

din

Foto : I.

corn
ea să

— Ne-am concentrat asupra 
plexului nou de la panoul 4. 
intre azi în producție. Am făcut toate 
ajustările tehnice. Avem un avans de 
6 schimburi, deci citeva sute de tone 
de cărbune. Azi. acuma cred, por
nește... La panoul doi s-a rupt însă 
plugul la combină. L-am înlocuit. 
Doar în patru ore și jumătate. Acum 
taie și el cărbune. Recuperează azi !

7.45. Cei doi si dispecera privesc 
tintă spre ochiul stins. E o așteptare 
mută. Se aprind mereu alte beculete, 
semn că mereu alte instalații au 
pornit. Cel așteptat întîrzie. „De ce 
nu dau nici un semnal ?“

La 8,00, beculetul roșu s-a aprins.
(Continuare în pag. a IlI-a)

tn atelierul maestrului Ion Irimescu te întimpină solemnitatea 
ritmurilor, armonia planurilor si volumelor unui important număr de 
lucrări. Proiecte ale unor sculpturi monumentale cum ar fi statuia lui 
Mihail Sadoveanu ridicată de curind la Fălticeni sau bustul monumen
tal închinat lui Constantin Brăncusi (lucrare amplasată la Tg. Jiu), 
coloana concepută în amintirea eroilor de la Doftana la care maestrul 
lucrează acum, numeroase portrete sau „Maternități" in care poți 
descifra calitățile înseși ale liniștii cu care maestrul dă viață și sens 
detaliilor celor mai simple. Toate acestea alcătuiesc o gamă largă de 
preocupări, contribuie la închegarea, in acest atelier, a unei atmosfere 
extrem de particulare, care emană din simpla

Stăpînită 
unduioasă 
ansamblului, compozi
ția „Mamă cu copii", 
aflată intr-un stadiu 
avansat de finisare, 
constituie pentru artist 
încă un prilej de a re
găsi. de a îmbina ar
monios frumusețea for
mei și a ideii.

„Pregătesc 
lucrare 
valul 
tarea 
spune 
Irimescu. 
nează această temă pe 
care am reluat-o în 
mai multe variante. 
Am dorit să redau în 
compoziția de fată un 
simbol al maternității. 
De aceea am conceput 
întreaga compoziție ne 
verticală — figura ma
mei avînd prezenta si 
semnificația unei co
loane în spațiu. De 
asemenea, pentru a 
echilibra spatial întrea
ga lucrare, am conce
put. pe orizontală, un 
joc de volume. Multe 
din lucrările mele con
țin aceste forme care, 
înconjurind zona pro- 
priu-zis figurativă, au 
rolul de a emite lu
mini. de a prinde um-

parcă de o 
mișcare a

această 
pentru Festi- 

national „Cin- 
României". ne 
maestrul Ion 

Mă pasio-

alăturare a lucrărilor.

bre. de a crea un ioc 
de forme cu rol oare
cum decorativ".

— S-a vorbit ade
seori despre sensurile 
armonice ale compozi
țiilor dumneavoastră, 
despre „muzicalitatea'' 
lor... ,

I. I. Nu mi-am pro- 
pus-o în mod special.

Convorbire 
cu artistul 
poporului

Ion IRIMESCU

— Trebuie să înțele
gem oare că sinteți 
un pasionat meloman ?

I. I. îmi place muzi
ca de bună calitate. Ea 
constituie pentru mine 
o încintare spirituală, 
singura destindere 
după multe ore de lu
cru încordat. îmi plac 
cu deosebire muzica 
clasică, subtilitatea lui 
Debussy sau Ravel, 
romantismul lui Ber
lioz sau Ceaikovski...

dar dacă impresia pe 
care o lasă unele din 
lucrările mele este a- 
ceasta. înseamnă că 
ele au atins niște cote 
de realizare. Există in 
activitatea mea două 
teme 
nează 
reiau 
că nu 
la o
să mă mulțumească : 
Maternitatea si Muzi
ca. Sint teme legate de 
sentimente 
nesti. cu 
deosebită 
oamenilor.

care mă pasio- 
și pe care le 
periodic, pentru 
am ajuns încă 
exprimare care

adine ome- 
rezonanță 

în sufletul

— Portretele dum
neavoastră de mare 
finețe si subtilitate a 
modelajului au reți
nut, de asemenea, a- 
tenția. Ce rol acordați 
acestui gen ?

I. I. Portretul te a- 
duce la realitate, la un 
contact direct cu mo
delul. După lucrări de 
sinteză, după lucrări în 
care un rol important 
revine fanteziei, ima
ginației. simți nevo'a 
să te întorci spre efor
tul de disciplină inte
rioară. de concentrare 
pe care îl impune por
tretul. Pătrunderea 
psihologiei modelului.
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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TaptuC
; DIVERS;
| Vestitor de 
j primăvară

Printre plicurile aduse cu 
I poșta de ieri pe adresa rubricii 

noastre se afla și cel trimis de 
Achim Arjoca din Dognecea, ju- 

Idețul Caraș-Severin. Înăuntru 
am dat de un ghiocel presat cu 
grijă și insoțit de următoarea 
explicație : „Cel care vă trimi- 

Ite acum acest vestitor al primă
verii este un bătrin pensionar. 
L-am găsit in grădina casei, in 
timp ce mă plimbam cu doi ne- 

I poței ai mei, Ionel și Achim. I Ultimul, cum vedeți, îmi poartă 
numele. A doua zi, am văzut, 

Iițindu-se spre soare, printre pe
ticele de zăpadă, alți ghiocei 
albi ca... zăpada. Să fie oare un 

Isemn că primăvara e pe-aproa- 
pe ?“.

O fi 1

I
I
I
I
I
I
I
I

I Se căutau
I unul pe altul |

O intimplare nostimă ne rela
tează corespondentul nostru vo
luntar Alexandru Herlău. Deu
năzi, earn la aceeași oră, doi ce
tățeni bătedu drumurile comu
nei Gurahonț, județul Arad.

Primul dintre ei — Pavel 
Cev (care găsise in mijlocul 
drumului un portmoneu cu o 
mare sumă de bani) întreba pe 
cei intîlniți în cale :

— N-ați auzit pe cineva că 
și-a pierdut portmoneul 1

Oamenii dădeau din umeri și 
iși vedeau mai departe de drum.

Al doilea. Aurel Carpen, mun
citor forestier, întreba și el, prin 
celălalt capăt al satului, pe cei 
care-i ieșeau in cale :

— N-ați găsit un portmoneu 
cu niște bani ?

Oamenii dădeau din cap și iși 
vedeau mai departe de drum.

Pină la urmă, cei doi s-au 
intilnit cu... bucurie și sănătate.

I
I
I
I
I
I
I
I

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Sancțiunea nedreaptă ș-a întors 

împotriva celw care au dato

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Tarif“ unic
Cițiva cetățeni au călătorit o- 

cazional din Satu Mare pină în 
Ilba, in autoduba 21-SM-1673 
condusă de șoferul Carol Ban- 
dula, de la întreprinderea „Unio". 
La coborire, călătorilor li s-a 
cerut să dea cite 20 de lei 
de căciulă. „Atît de mult 1“ — 
au întrebat ei nedumeriți. „Ta
rif de iarnă" — le-a răspuns 
șoferul. Călătorii ziceau una, șo
ferul alta, pină cind legea și-a 
spus cuvintul. Adică : intrucit 
șoferul folosise mașina statului 
in interes personal, i s-a înche
iat un proces verbal. Adică a- 
mendă.

— Cam mare amenda — a 
spus șoferul.

— Așa e tariful — i s-a răs
puns. Valabil in toate anotim
purile.

Fără cuvint
— Rog onorata instanță sd mă 

creadă pe cuvint de onoare că, 
dacă pină acum am greșit și 
n-am plătit pensia de întreține
re celor doi copii minori, de a- 
cum încolo m-am învățat minte 
și am să mă țin de cuvint, așa 
că să mi se îngăduie ca pedeap
sa ce mi se cuvine s-o execut la 
un loc de muncă pentru a-mi 
putea ajuta copiii.

Această frază (cam lungă) a 
fost rostită cu repeziciune și cu 
capul plecat de către Gheorghe 
Cocină din Tlsmana — Gorj. 
După cum ne informează 
C. Banța, președintele Judecă
toriei Tg. Jiu, instanța a hotărit 
ca respectivul să execute con
damnarea de un an și două 
luni, prin muncă, la Întreprin
derea de construcții montaj 
Gorj. Dar, după numai două 
zile, G. C. a dat bir cu fugiții. 
Văzind că nu-i chiti să-l facă să 
se țină de cuvint, instanța l-a 
trimis să execute pedeapsa in 
penitenciar.

I
I
I
I
I
I

Campion
Asemenea volnicului din po

veste, care creștea intr-un an 
cit alții in zece, a ajuns și el 
în numai 10 luni să cintărească 
8.3 kg. Este vorba de un 
„iepuraș" din rasa „Uriașul gri". 
Stăpinul său, medicul veterinar 
Mircea Bilius, din Suceava, a 
obținut pentru acest urechiat ti
tlul de campion la concursul in
ternațional de la Timișoara.

Iepurele campion continuă 
„tradiția" familiei. El este puiul 
celei cu care suceveanul a ob
ținut, in urmă cu un an, la 
concursul din Austria, distincția 
supremă — Placheta de aur a 
Asociației europene a crescăto
rilor de animale mici.

De unde se vede că și in lu
mea iepurilor așchia nu sare 
departe de trunchi.

i
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
i
I
I
I
I
I
I

I
I
I
i

• Imprudență ‘ 
I fatală
I
I
I
I
I
I
I

Despre consecințele folosirii 
neglijente a substanțelor toxice 
și inflamabile am mai scris in 
rubrica noastră. Și, totuși, încă 
se comit acte de imprudență. 
Caz concret la Buhuși: zilele 
trecute, Georgeta N. s-a apucat 
să spele niște obiecte cu petro- 
sin. A uitat însă să deschidă 
geamul. Din nefericire, in jurul 
ei se aflau și cei doi copii — in 
vîrstă de 3 și 5 ani. Deodată, 
mama și unul din copii au acu
zat amețeli. Tocmai atunci a in
trat in casă soțul. Dindu-și sea
ma de situație, i-a luat și i-a 
dus imediat la spital. Din repe
zeală, nu a observat însă că in 
casă se afla și celălalt copil. 
Cind s-a întors, a fost prea tir- 
ziu ca să-l mai salveze și pe el...

I
I
I
I
I
I

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

I

Inginerul Miron Goga a absolvit 
facultatea în 1970, apoi s-a încadrat 
în muncă. în anul 1974 s-a transfe
rat la întreprinderea „6 Martie" — 
Zărnești. După scurt timp a fost 
promovat șef de atelier. A fost tot 
timpul bine apreciat pentru activi
tatea depusă, lăudat, evidențiat, 
dar, deodată, la 1 august 1977, s-a 
trezit retrogradat din funcție și 
mutat. în aceeași unitate. într-un 
post de inginer proieetant. cu di
minuarea corespunzătoare a retri
buției. Pentru care motive 1

Tocmai aceasta se întreba și el 
într-o scrisoare, adresată în urmă 
cu două luni conducerii partidului, 
cunoscînd că nu a existat temei să 
se ia o asemenea măsură împotriva 
sa. Memoriile adresate de el foruri
lor ierarhic superioare n-au găsit 
o rezolvare corespunzătoare. ..De 
ce nu s-au luat în considerare, de 
către cei care au analizat memoriul 
meu — reprezentanți ai centralei și 
ai M.I.C.M. — probele materiale 
puse la dispoziție și care atestă că 
sînt nevinovat ?,.. De ce tovarășii 
respectivi, în loc să verifice pe te
ren cele afirmate de mine, s-au 
mulțumit a discuta doar cu cei 
care au dispus să fiu schimbat din 
funcție ?“.

Intr-adevăr, de ce s-a procedat 
cu ușurință la sancționarea unui 
om, de ce a fost nevoie ca. în cele 
din urmă, omul să apeleze la 
conducerea partidului pentru a i se 
face dreptate ? Pentru că, așa cum 
rezultă limpede din răspunsul Co
mitetului județean Brașov al P.C.R., 
măsura luată împotriva inginerului 
M. Goga a fost nedreaptă, abuzivă. 
Pentru edificare, redăm extrase din 
răspunsul amintit. Transferul a fost 
dispus prin decizia internă nr. 
121/1721 din 2 august 1977. în care 
se menționează „eliberat din func
ție conform hotărîrii biroului exe
cutiv al consiliului oamenilor mun
cii din 30 iulie 1977“. Decizia nu 
este motivată, nu a fost avizată de 
compartimentul juridic și, mai 
mult, ședință biroului executiv al 
consiliului oamenilor muncii — care 
se invocă în decizie — nici măcar 
n-a avut loc ! Decizia este, așadar.

formală, nu are nici o bază legală.
Din verificările efectuate a reieșit 

că in perioada în care ing. M. Goga 
a îndeplinit funcția de șef de ate
lier s-a străduit să se achite de 
sarcinile ce i-au revenit pe linie 
profesională, a fost ales membru 
al biroului organizației de bază a 
P.C.R., a fost numit propagandist 
și, datorită rezultatelor obținute, i 
s-a acordat an de an calificativul 
foarte bine (subl. ns.). La ședința 
de producție a secției din 19 iulie 
1977, cînd s-au analizat rezultatele 
pe primul semestru al anului și 
cifrele de plan pentru semestrul 
următor. în darea de seamă pre
zentată de șeful secției, printre 
alții a fost evidențiat și ing. M. 
Goga. întîmplarea a făcut ca, a 
doua zi după adunare, șeful sec
ției să plece în concediu de odih
nă, sarcinile sale fiind atribuite in
ginerului Aurel Manea, șef de ate
lier în cadrul aceleiași secții. între 
acesta și autorul sesizării existau 
de mai mult timp unele neînțele
geri. Profitînd de noua sarcină în
credințată. A. Manea l-a sesizat pe 
șeful producției că, din cauza ing. 
M. Goga, este periclitată realizarea 
planului secției- Fără să se verifice 
temeinicia acestor afirmații, a fost 
informat și directorul general, care, 
în aceeași zi, a pus cazul în discu
ția consiliului oamenilor muncii, 
stabilindu-se schimbarea din func
ție a ing. M. Goga.

Situația a dăinuit pînă de curînd, 
cînd secretariatul comitetului ju
dețean de partid a hotărit ca Miron 
Goga să fie sprijinit de conducerea 
întreprinderii pentru a fi încadrat 
în funcția de șef de atelier la una 
din secțiile unității. Pentru faptul 
că tov. Constantin Sofronescu, 
directorul întreprinderii, nu a ana
lizat temeinic motivele schimbării 
din funcție a lui M. Goga. a fost 
sancționat cu mustrare. De aseme
nea. s-a hotărit ca la prima ședință 
a consiliului oamenilor muncii, co
lectivul care a cercetat scrisoarea 
să prezinte concluziile și să fie 
aspru criticați factorii răspunzători 
pentru ușurința cu care au procedat 
în acest caz.

torat faptului că personalul de con
ducere din divizia de vagoane 
București și de la revizia de vagoa
ne București — Grivița nu a ve
rificat și urmărit permanent modul 
în care s-a efectuat pregătirea tre
nurilor de călători, precum și exis
tenței unor greutăți în completarea 
vacantelor de personal existente. în 
procurarea unor piese de schimb si 
materiale.

Pentru eliminarea deficientelor 
s-au luat o serie de măsuri disci
plinare și organizatorice. între care: 
completarea vacantelor existente la 
revizia București — Grivița prin 
detașarea unor oameni ai muncii 
de la alte unități ; intensificarea 
activității de reparare a ușilor și 
ferestrelor de la vagoane ; înlocui
rea, în mod eșalonat, cu ocazia re
parațiilor generale, a ușilor rulante 
ale vagoanelor necompartimentate, 
care s-au dovedit defectuoase, cu 
uși pivotante ; asigurarea mijloace
lor necesare verificării instalațiilor 
de încălzire și preîncălzire a trenu
rilor de călători, înainte de fiecare 
îndrumare ; sancționarea unor fac
tori de răspundere din divizia și 
revizia de vagoane București.

Considerăm că prin aplicarea mă
surilor menționate, se subliniază în 
răspuns, confortul trenurilor de 
călători se va îmbunătăți.

Referindu-ne la circulația trenu
rilor de călători și la măsurile ce 
trebuie luate în considerare. în

răspuns se precizează că această 
problemă a fost analizată de biroul 
executiv al M.T.Tc. și de consiliul 
Departamentului căilor ferate. Cau
zele mai importante care au deter
minat . întîrzierea trenurilor de 
călători sînt următoarele : calea 
ferată a fost solicitată să efectueze 
transporturi suplimentare impor
tante față de sarcinile planificate 
initial, ceea ce a condus la sporirea 
numărului trenurilor de marfă în 
circulație. înscrierea în grafic a 
acestora a creat dificultăți în rea
lizarea mersului prevăzut initial : 
circulația trenurilor de călători și 
de marfă se desfășoară simultan cu 
executarea unui volum mare de 
lucrări de investiții, de moderniza
re a liniilor și instalațiilor, care nu 
au putut fi prevăzute in grafic, 
avînd drept consecință prelungirea 
timpilor de mers si limitarea posi
bilităților de recuperare a unor în- 
tîrzieri pe parcurs : au existat si 
cazuri de indisciplină a personalu
lui de cale ferată, care nu a asigu
rat totdeauna condiții normale de 
funcționare a instalațiilor, a linii
lor, a materialului rulant si nu a 
respectat riguros prioritățile de 
circulație a trenurilor de călători, 
în urma măsurilor luate s-au și 
înregistrat unele îmbunătățiri și 
considerăm că se vor obține în 
continuare șl altele — se subliniază 
în încheierea răspunsului.

Șacrificureu „din necesitate^ 

provenea din^ neglijențe

Pentrp îmbunătățirea circulației

trenurilor
Răspunzînd unei sesizări adresate 

C.C. al P.C.R., referitoare la nea
junsuri existente în activitatea 
de transport pe calea ferată — de
fectarea și întreținerea necorespun
zătoare a vagoanelor, circulația 
trenurilor de călători fără a fi res
pectat graficul — Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor con
firmă justețea celor relatate.

Deficiențele semnalate in scrisoa
re cu privire la pregătirea tehnico- 
sanitară necorespunzătoare a tre

nurilor de călători, sesizate în ulti
mul timp și de alți pasageri, se 
precizează în răspuns, au constituit 
motiv serios de analiză cu toti fac
torii de răspundere din diviziile de 
vagoane șl unitățile de bază, stabi
lindu-se o serie de măsuri supli
mentare care să asigure îmbunătă
țirea confortului în trenurile de 
călători. Totodată. ca urmare a 
analizei la nivelul regionalei C.F. 
București, s-a constatat că produ
cerea deficientelor sesizate s-a da-

Sosită din comuna Axente Sever, 
județul Sibiu, o scrisoare adre
sată conducerii partidului sesiza 
că la ferma Agirbiciu. aparți- 
nînd C.A.P. din localitate, trebu
rile nu merg bine. Din lipsă de 
grijă, de interes față de sectorul 
zootehnic din partea factorilor de 
răspundere din cooperativa agricolă 
și din comună, mortalitatea anima
lelor este ridicată, se fac multe 
sacrificări așa-zise pentru necesi
tate. Problema a mai fost sesizată, 
dar nu s-a intervenit energic.

Din referatul de cercetare al 
Comitetului județean Sibiu ai 
F.C.R., rezultă, intr-adevăr. : că 
această problemă a fost sesizată și 
de organele locale și județene, ana- 
Xizîndu-se concret starea de fapt și 
lutndu-se măsuri corespunzătoare. 
Se precizează că, datorită lipsei de 
furaje, fluctuației mari a îngriji
torilor șl insuficientei preocupări 
pentru aplicarea unui tratament 
corespunzător, anul trecut au murit 
85 capete de tineret între 0—6 luni 
și au fost sacrificate din necesitate 
95 capete. De asemenea, au fost 
descoperite sustrageri de furaje de 
către brigadierul zootehnic Vaier 
Mara.

(în legătură cu sacrificările din 
necesitate, numărul animalelor tre
cute la acest capitol este foarte 
mare și va trebui văzut dacă, in
tr-adevăr. nu se puteau întreprinde

măsuri pentru ca o parte dintre 
acestea să fie salvate, astfel incit 
„necesitatea** să fie mult mai 
mică — n.r.l,

Referindu-se la măsurile luate 
pentru înlăturarea deficientelor 
semnalate, în răspuns se subliniază 
următoarele : s-a reușit, cu ajuto
rul direcției agricole județene, să se 
procure furaje corespunzătoare, a 
fost schimbat șeful de fermă H. 
loan, care, deși este medic veteri
nar, are o slabă pregătire profesio
nală. fiind, totodată, sancționat 
pentru lipsă de preocupare pentru 
activitatea sectorului de care răs
punde ; s-au luat măsuri ca vițeii 
să fie mutati în alte grajduri. în- 
trucît ceje existente ,$u fost firea 
mici în raport cu nunjprul mare de... 
viței ; au fost încadrați îngrijitori 
harnici;' stabîlindu-li-se o retribuire 
corespunzătoare ; a fost sancționat 
pe linie de partid, amendat și scos 
din funcție brigadierul care a sus
tras furaje. Activitatea sectorului 
zootehnic, se arată în răspuns, a 
făcut obiectul unei analize în or
ganizația de bază din C.A.P. Axente 
Sever și Agirbiciu. Din analiza fă
cută a reieșit că din cauza îmbol
năvirii președintelui C.A.P.. consi
liul de conducere a hotărit ca tova
rășa Amalia Munteanu, economistă 
la ferma vegetală, să îndeplinească 
această funcție pînă la alegerea 
unui nou președinte.

Construcțiile de locuințe 
în 1979

(Urmare din pag. I)
De aceea, obiectivul principal al ac

tivității imediate, respectiv in primul 
trimestru al anului, trebuie să *fie — 
în toate județele și pe toate șantie
rele de construcții — îndeplinirea 
planului concomitent cu recuperarea 
restantelor din anul trecut, pentru ca 
apoi eforturile să fie concentrate in 
întregime asupra realizării ritmice, 
integrale a planului pe 1979. a fron
tului de lucru pentru anul viitor. 
Constructorii trebuie să știe că numai 
realizind in medie peste 20 000 de 
apartamente lunar iși pot îndeplini, 
în bune condiții, sarcinile de plan 
pe acest an. Unitatea de măsură a 
muncii lor trebuie să fie permanent 
ziua, decada, luna, pentru ca orice 
rămînere în urmă apărută în acest 
interval să constituie un semnal de 
alarmă și să fie prompt recuperată.

în acest scop, asigurarea unei orga
nizări superioare a muncii pe toate 
șantierele, menită să contribuie la 
valorificarea din plin a întregii expe
riențe dobindite de constructorii 
noștri, a eforturilor financiare făcute 
de stat pentru dotarea unităților de 
construcție, constituie și trebuie să 
constituie principala pîrghie asu
pra căreia trebuie să se acțio
neze atît pentru creșterea produc
tivității muncii, cit și îndeplinirea 
ritmică a planului, pentru îmbunătă
țirea calității locuințelor. Este de 
aceea cu atît mai necesar ca sarcina 
stabilită de recenta plenară a Comi
tetului pentru problemele consiliilor 
populare, ca pînă la 15 februarie să 
se analizeze în fiecare județ, atît de 
către sesiuni ale consiliilor populare, 
cit și de comitetele executive ale 
acestora, măsurile necesare pentru 
îndeplinirea planului pe 1979, să con
ducă efectiv la adoptarea de măsuri 
menite să contribuie la perfectio
narea organizării muncii pe toate 
șantierele, la punerea unor baze te
meinice, pe principiul autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești, realiză
rii planului pe acest an. Va trebui 
deci ca fiecare conducere de între
prindere, fiecare constructor să se 
simtă răspunzători de cît produc șl 
cit cheltuiesc pentru ceea ce produc.

Sarcina principală pentru realizarea 
programului de construcții de locu
ințe revine consiliilor populare care, 
în calitate de organe locale ale pu
terii de stat, răspund de înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor localităților tării. 
Dar atribuții și răspunderi deosebit

de mari au în această direcție și o 
serie de organisme de sinteză și mi
nistere economice. Eforturile consi
liilor populare, ale unităților de con
strucții ale acestora nu pot fi încu
nunate de succes fără creșterea ope
rativității pe toată filiera in apro
barea proiectelor și documentațiilor 
de amplasamente — filieră, care, prin 
sistemul încă greoi de avizare, mai 
influențează negativ ritmul de lucru 
pe șantiere — dar, mai ales, fără 
aportul, mult mai substanțial decît 
pînă acum, al furnizorilor de mate
riale. Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții, Minis
terul Industriei Metalurgiei, Ministe
rul Industriei Chimice, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini — 
ca principali furnizori de materiale 
— sînt și trebuie să se considere 
răspunzătoare, într-o măsură mai 
mare, de nerealizarea planului de lo
cuințe pe anul 1978. Anul tre
cut, unele materiale de construc
ție importante nu au fost asigu
rate nici în cantitățile planificate, nici 
în ritmicitatea și sortimentele ne
cesare. ceea ce a influențat nereali
zarea la timp a unui număr foarte im
portant din apartamentele care nu 
s-au dat în folosință. Or, fiecare din 
aceste ministere trebuie să ia toate 
măsurile pentru a asigura condiții ca 
în acest an aprovizionarea șantierelor 
cu materiale de construcții să decurgă 
în cele mai bune condiții.

Investițiile consiliilor populare — 
în care locuințele dețin principala 
pondere — au menirea, cum bine se 
știe, de a contribui nemijlocit și di
rect la creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a tuturor cetățenilor. 
Ele reprezintă deci un obiectiv de 
primă importantă al politicii partidu
lui de ridicare a nivelului de trai al 
poporului. Pentru îndeplinirea lor in
tegrală este necesar să se asigure, 
prin toate mijloacele muncii politice 
și organizatorice de masă — așa cum 
cerea recent secretarul general al 
partidului — „mobilizarea generală a 
forțelor fiecărui județ". Cu alte cu
vinte. de la primarul localității, pînă 
la ultimul cetățean toată lumea tre
buie să se considere înrolată pe 
„frontul** realizării construcției de lo
cuințe. Pentru că e vorba de un front 
al cărui rezultat final nu poate fi 
decît unul singur : satisfacerea în 
condiții tot mai bune. în toate jude
țele. a necesarului de locuințe pentru 
oamenii muncii.

Hunedoara — oraș care a cunoscut in ultimii ani o puternicâ înflorire

în ancheta „Spune-mi In ce local 
intri, ca să-ți spun cum vei fi servit", 
publicată in ziarul „Scinteia" (nr. 
10 393), despre alimentația publică 
din Ploiești, am nominalizat abate
rile care existau de la normele de co
merț, cauzele pentru care unele uni
tăti de consum public din localitate 
nu erau rentabile, iar altele, deși noi, 
se prezentau într-o stare lamentabilă.

Deunăzi am trecut din nou prin 
Ploiești. Am refăcut vechiul itinerar. 
Ce am constatat ? Nu se mai vindea 
„tocană haiducească" la... „Lactovege- 
tarian". ci legume și lapte ; localul 
denumit „Expres", altădată o „bom
bă" la colt de stradă, strălucea de cu
rățenie, iar pe linia de autoservire 
am numărat 25 de feluri de bucate ; 
„Dealul Mare" părea că abia cu o zi, 
două în urmă ieșise din renovare, și, 
ca urmare a schimbării radicale a 
structurii sortimentelor culinare, la 
ora prînzului, practic, nu se mai gă
sea liber nici un scaun. Pe scurt, 
părea că ne aflăm intr-un alt oraș 
și că am intrat în contact cu altă 
rețea comercială, nu cu aceea din 
Ploiești.

Tovarășul Florea Popescu — ace
lași director al întreprinderii de spe
cialitate cu care discutasem și prima 
oară — ne-a vorbit despre măsurile 
și inițiativele care stau la baza aces
tei serioase schimbări în bine, despre 
efectele economice și sociale pe plan 
local. Le vom enumera aici. intrucit 
o parte din ele au valoarea unei ex
periențe ce poate fi preluată și de 
alții.

— Greșelile noastre — ne spune 
directorul — porneau în general de 
la o proastă orientare în aprovizio
nare. Vindeam băuturi In valoare de

Iarna la Tușnad
După cum se știe, 

stațiunea balneară Tuș
nad este recomandată 
pentru tratarea bolilor 
funcționale ale siste
mului nervos central si 
în afecțiunile aparatu
lui cardiovascular, dar 
și pentru aerul său pu
ternic ozonat. bogat in 
aerosoli răsinoși și 
ioni negativi. Amatorii 
sporturilor de iarnă 
găsesc aici toate condi

țiile pentru a practica 
schiul, patinajul, să- 
niușul. Stațiunea dis
pune de hoteluri si 
unităti moderne de ali
mentație publică, re
cent construite, de vile 
special amenajate pen
tru sezonul de iarnă, 
de discotecă, biblioteci, 
cinematograf. piscină 
și alte mijloace de 
agrement. Un concediu 
petrecut iarna la Tuș

nad reprezintă o infu
zie de sănătate si toc
mai de aceea se spune 
că cine a petrecut aici 
iarna un concediu sau 
și-a efectuat cura bal
neară revine și în ur
mătorii ani în același 
anotimp.

Informații suplimen
tare și rezervări de 
locuri la agențiile si 
filialele oficiilor ju
dețene de turism.

O RELAȚIE DIRECTĂ :

Meseriași bine pregătiți,
servicii de calitate

Din experiența cooperației meșteșugărești 
din județul Cluj

Există în Cluj-Napoca o grădiniță 
pentru copii care nu figurează pe 
lista unităților de învătămînt pre
școlar. Numără numai 12 copii. Ei 
învață, după un program diferențiat, 
în funcție de vîrstă, cîntece. jocuri, 
poezii. Răspunde de ei un cadru di
dactic calificat, cu pasiune pentru 
creșterea și educarea copiilor. Res
pectiva grădiniță se deosebește de 
celelalte nu numai prin faptul că e 
mică, ci și prin aceea că se discută 
cu cei 12 oopii numai în limba engle
ză. Grădinița aparține cooperativei 
meșteșugărești din localitate, initia- 
toarea acestui sistem de servicii către 
populație, la cerința părinților care 
nu au cu cine lăsa copiii in timpul 
cind se află la lucru și care doresc 
ca încă de mici să învețe o limbă 
străină. Asemenea minigrădinite mai 
există în municipiu și pentru alte 
limbi străine și, se intentionează^pr- 
ganizarea altora similare pentru mu
zică și balet. De -asemenea. casa de 
comenzi a cooperativei asigură si 
alte servicii pentru populație : cură
țenie la domiciliu, spălat-călcat. su
pravegherea copiilor și a bolnavilor, 
serviciu de comisionari pentru rezol
vări de acte, procurări de bilete la 
spectacole și efectuarea de cumpără
turi pentru bolnavii din spitale, 
schimburi de locuințe, fotografii de 
familie, gimnastică medicală și altele, 
în viitor se prevede Si amenajarea 
unor centre de agrement pentru co
pii. într-un cuvint. cooperația mește
șugărească execută în municipiile si 
orașele județului peste 200 de tipuri 
de servicii. Nu mai puțin de 1 500 de 
meseriași lucrează în unități de croi
torie, lenjerie, mode-pălării. cosme
tică. 365 în unităti prestatoare de ser
vicii în construcții. 280 în spălătorii 
și curățătorii. 200 în ateliere de 
reparații auto. 130 în ateliere de re
parații radio si televizoare. 90 lu
crează la întreținerea și repararea 
obiectelor de uz casnic și gospodăresc 
etc.

Din punct de vedere cantitativ, 
cele 500 unităti ale meșteșugarilor 
clujeni satisfac în bună măsură ne
cesitățile populației. In municipiul 
Cluj-Napoca. de exemplu, s-a ajuns 
ca valoarea serviciilor oferite de 
meșteșugari să crească de la 667 lei 
pe un locuitor in 1976 la 853 lei 
în 1978, urmînd ca în 1980 să se 
atingă 1 264 de lei. Accentul se 
pune pe diversificarea în continuare 
a serviciilor și. mai ales, pe prompti
tudinea si calitatea acestora. în mo
mentul de fată, de pildă, un frigider 
poate fi reparat într-o singură zi. 
fată de cîteva săptă'mîni în anul tre
cut. datorită colaborării cu fabrica 
de la Găești, ea dispunînd și de 
piesele de schimb necesare.

— Același lucru s-ar putea face și 
în cazul reparării televizoarelor — 
ne spune tovarășul Pompei Boldea, 
președintele cooperativei „Deservirea**

— dacă am avea piese de schimb 
pentru cele cu circuite integrate. 
Orientarea noastră spre concentrarea 
serviciilor de volum mare în ateliere 
mari a dus nu numai la creșterea 
productivității muncii, ci si la îmbu
nătățirea calității lucrărilor efectuate. 
Anul trecut am înregistrat doar cîte 
o reclamatie la fiecare 3 000—4 000 de 
prestări de servicii. "în ce privește 
operativitatea, funcționează nu nu
mai dispecerate, ci și formații mobile 
pentru remedierea unor deran
jamente la gaz, apă, instalații elec
trice și sanitare. In prezent, se află 
în studiu extinderea regimului de 
„urgențe** cu termene între 24 și 72 
ore. la activitățile de reparații auto, 
îmbrăcăminte, ceasuri, marochinărie.

Pe agenda preocupărilor statornice 
ale organizațiilor de partid, sindicale 
și de tineret, în atenția consiliilor de 
conducere a cooperativelor meșteșu
gărești se află formațc< .unor mese
riași de tip nou, cu jn^lră calificare 
profesională și ținută ■ etică. Există 
un sistem propriu de pregătire pro
fesională. în care învață anual 400— 
450 de tineri. Se organizează periodic, 
pe grupe de meserii înrudite, cursuri 
de policalificare, precum si con
cursuri pe meserii — „Brățara de 
aur". Universitatea cultural-stiințifi- 
că. aflată in al șaptelea an de exis
tență, este frecventată de sute de 
meșteșugari. De curind. a avut loc 
simpozionul „Promovarea progresului 
tehnic în confecții de îmbrăcăminte" 
organizat în cadrul Festivalului na
tional „Cîntarea României".

O componentă esențială în activi
tatea de pregătire și perfecționare a 
meșteșugarilor clujeni o constituie 
exigenta ridicată pentru calitatea 
lucrărilor. Nu sint trecute cu vederea 
nici un fel de abateri. Recent, i-a 
fost desfăcut contractul de muncă 
unui meșter, pentru că la o acțiune 
a unei echipe de control al oameni
lor muncii s-a constatat că nu a 
aplicat corect tarifele. Abateri mai 
mici oferă subiecte pentru programul 
brigăzilor artistice ale cooperatorilor.

— în programul de lucru pentru 
1979 — ne spune tovarășul loan 
Pintea, președintele Uniunii județe;r 
a cooperativelor meșteșugărești ~ 
ne-am propus să ridicăm simțitor 
volumul și calitatea prestărilor în 
orașele Turda și Cîmpia Turzii, undo 
avem nevoie și de sprijinul orga
nelor locale pentru rezolvarea unor 
probleme de spații. De asemenea, ne 
vom strădui să extindem serviciile 
de urgentă, în special la domiciliul 
solicitanților. Vom acționa cu fermi
tate pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei în toate compartimentele. 
De aici și necesitatea accentuării 
preocupărilor pentru formarea profe
sională și etică a oamenilor.

Al. MUREȘAN
corespondentul „ScîntelF

zeci de milioane de lei ; puzderia de 
bufete de incintă erau mai ales apro
vizionate cu conserve, mezeluri, bis
cuiți... Adică exact cu mărfurile care 
nu ne aduceau decît un cîștig de 8— 
14 bani la sută ; de multe ori car
nea o foloseam neratiorial. oferind 
preparatele fără legume ; rețetele de 
fabricație nu le mai schimbasem de 
ani de zile. Trebuie să știți că ime
diat după apariția articolului din zia-

toate punctele de vedere, dar mai 
ales dacă e rentabil, e căutat sau 
nu. Am început prin a scoate din 
rafturi o bună parte din băuturile 
tari — în valoare de 5 milioane lei 
— iar In locul lor am așezat bere. 
Practic, cantitatea de bere a fost in
tr-un singur an dublată. Am scos 
biscuiții și mezelurile din localuri, 
iar în locul lor am introdus peste 
tot, chiar și în localurile din incinta

Alimentația publică din Ploiești 
nu mai oferă... justificări

rul „Scinteia", organele locale de 
partid și de stat ne-au cerut să for
măm două colective din care să facă 
parte cei mai priceputi specialiști. 
Sarcina acestora a fost foarte clară : 
să găsească și să prezinte soluții de 
modernizare a rețelei comerciale și 
de rentabilizare a tuturor unităților 
de consum public.

A fost o muncă asiduă de cerceta
re, îndrumare, de control, fiecare sor
timent de marfă fiind analizat din

întreprinderilor, numai mîncăruri cal
de. pregătite în fața cetățenilor. De 
asemenea, toate localurile dispun 
acum de rețete noi. în același timp, 
a trebuit să stringent mai bine băie- 
rile pungii. Aveam nevoie de cîteva 
localuri noi pentru micul dejun. De
sigur, am răspuns rapid și acestei ce
rințe, dar fără să cheltuim nici un 
leu ; pur și simplu, am transformat, 
pentru primele ore ale dimineții, co
fetăriile în localuri unde se poate

bea un pahar cu lapte, se poate lua 
un ceai, o felie de pîine cu unt ș.ajn.d. 
în fine. în spiritul indicațiilor pri
mite la Consfătuirea pe tară a oame
nilor muncii din comerț, prin rota
ție, aproape tot personalul adminis
trativ, împreună, firește, cu directo
rul. adică cu mine, am trecut prin 
toate localurile publice nu numai 
pentru control și îndrumare, ci și 
pentru a-i ajuta nemijlocit pe mese
riași în activitatea lor.

în continuare, tovarășul director 
ne-a vorbit despre rezultatele concre
te obținute de întreprinderea pe care 
o conduce în urma tuturor măsurilor 
luate, a inițiativelor puse în prac
tică : producția culinară, de la 20—30 
la sută, cît reprezenta în totalul des
facerii, a ajuns la ...60 la sută ; față 
de perioada dinainte de apariția ar
ticolului din ziarul nostru, valoarea 
preparatelor de bucătărie a crescut 
cu 42 la sută ; prestările de servicii 
comerciale pentru public au crescut 
cu 17 procente, iar la o rentabilitate 
totală de peste 7 la sută au fost ob
ținute în 1978 aproape 2,5 milioane 
lei beneficii p°ste plan

Sint. desigur, rezultate bune. Ele 
pot deveni însă și mai bune, cu con
diția ca măsurilor și inițiativelor ac
tuale să li se adauge altele, intrucit 
ceea ce e nou astăzi, avantajos șl 
convenabil pentru public, miine poate 
deveni o noutate depășită, în con
trast cu cerințele., în fine, e nevoie 
să fie permanentizate controlul, 
munca de educație in rîndul tuturor 
lucrătorilor din acest sector de in
teres public.

Gh. GRAURE



SCINTEIA - joi 8 februarie 1979 PAGINA 3

--------- Orientări fundamentale ale plenarei C. C. al P. C. R.-----------

PI A Mill Pi* FMPI1PT îndeplinit riguros, cu punctualitate și înaltă i LfiliUL UE [ArUIll răspundere pentru calitatea produselor
Avem de înfăptuit în acest an hotăritor al cincinalului actual 

unul dintre cele mai înalte ritmuri de creștere a exportului. în cu- 
vîntarea rostitâ la Plenara C.C. al P.C.R., secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat cerința de 
excepțională însemnătate a realizării riguroase a sarcinilor canti
tative și calitative stabilite în domeniul exportului, de aceasta de- 
pinzind asigurarea resurselor valutare pentru importurile necesare 
dezvoltării economiei, păstrarea unei balanțe comerciale șl a unei 
balanțe de plăți echilibrate.

Prin numeroase exemple s-a dovedit că întreprinderile noastre 
dispun de o puternică bază tehnică și materială, de muncitori și 
specialiști cu o pregătire bună, capabili să realizeze produse de 
înaltă calitate, competitive pe piața internațională, să asigure și în 
domeniul exporturilor trecerea de la faza acumulărilor cantitative 
la o calitate nouă, superioară. Ceea ce se impune acum este ca 

toate aceste condiții să fie din plin valorificate, în așa fel ca, lună 
de lună, planul la export să fie realizat integral în fiecare unitate, 
în fiecare județ. Aceasta este o îndatorire primordială a organelor 
și organizațiilor de partid, a conducerilor colective, a tuturor oa
menilor muncii din unitățile economice cu sarcini la export. O aten
ție deosebită trebuie acordată întreprinderilor care, din diferite mo
tive, în anul trecut nu au realizat planul la export, lată de ce, în 
unitățile respective este necesară o maximă mobilizare o forțelor 
colectivelor de oameni ai muncii, asigurîndu-se recuperarea restan
țelor de anul trecut încă în trimestrul in curs, concomitent cu reali
zarea sarcinilor aferente acestei perioade.

Pentru a vedea care sînt modalitățile practice, concrete de ac
țiune pentru realizarea planului la export în acest an, am întreprins 
o anchetă în unități din județul Satu Mare.

într-una din secțiile întreprinderii „Unio"-Satu Mare

în acest an — o creștere 
cu 35 la sută. Nu feampiător 
am ales pentru investigațiile noastre 
acest județ. Iată motivele prin
cipale : 1) în anul trecut planul la 
export pe ansamblul județului a fost 
nu numai îndeplinit, ci și depășit — 
ceea ce confirmă existența unei bune 
experiențe acumulate în acest dome
niu ; 2) prin sarcinile de plan la ex
port ce-i revin în acest an. județul 
Satu Mare se situează printre jude
țele țârii cu cele mai importante 
creșteri ; astfel, sarcinile de plan la 
export cresc cu circa 35 la sută in 
1979 fată de anul 1978.

Am început ancheta noastră prin- 
tr-o scurtă convorbire cu tovarășul 
loan Foriș, prim-secretar al Comite
tului județean Satu Mare al P.C.R.

— Cum apreciati această impor
tantă creștere a planului la export 
pe anul 1979, în județul Satu Mare ?

— Vreau să fac mai intîi o pre
cizare : oamenii muncii din nu
meroase întreprinderi ale județului 
nostru — ,.Unio“. ..Mondiala". între
prinderea de prelucrare a lemnului. 
.,23 August" — au dobindlt. de-a lun
gul anilor, capacitatea și deprinderea 
realizării unor importante sarcini 
pentru export. Producția dintr-o serie 
de întreprinderi sătmărene este des
tinată exportului in proporție de 80— 
90 la sută. în multe unități s-a acu
mulat o bună experiență în acest 
domeniu ; mai mult chiar, oamenii 
consideră drept o chestiune de pres
tigiu, de mindrle ca tot mai multe 
produse fabricate aici să fie căutate 
si apreciate în cit mai multe țări.

. Răspunzînd acum Ia întrebarea dv.. 

menționez că planul Ia export este 
realist și, în consecință, realizabil.

— Concret. în ce constă strategia 
urmăririi de către comitetul județean 
de partid a realizării planului la ex
port ?

— Două laturi esențiale conține a- 
ceastă strategie : buna cunoaștere a 
sarcinilor la export, atît la nivelul 
județului, cît și al întreprinderilor, 
și permanenta asigurare a condițiilor 
pentru realizarea acestor sarcini. în- 
trucît sarcinile la export sînt foar
te concrete, am căutat ca și răspun
derile. la nivelul județului, pentru 
urmărirea și realizarea acestor sar
cini. să fie la fel, foarte concrete, 
precise. Adică, fiecare secretar al co
mitetului județean răspunde de reali
zarea planului la export intr-o ra
mură, în care există la nivelul ju
dețului 2—4 întreprinderi. Zilnic 
se știe, nu numai la nivelul în
treprinderilor, ci șl al județului, ce 
s-a livrat la export, ce avansuri sau 
ce restante există. Imediat ce într-o 
unitate a apărut o deficientă — și 
trebuie să spun că uneori ne confrun
tăm cu o serie de greutăți — se ac
ționează la fata locului, la furnizori, 
la organele economice centrale pen
tru readucerea lucrurilor la normal, 
în general, nu acceptăm justificări și 
scuze, ci numai soluții concrete. Pro
blemele trebuie rezolvate întotdeauna 
prompt și eficient pentru că alt
fel ele se succed, se aglomerează și 
duc la impas. în această viziune am 
conceput și activitatea comisiilor de 
comerț exterior, atît la nivelul jude
țului, cît și al Întreprinderilor.

...Creșterea cu 35 la sută a planu
lui de export. Intr-un singur an. pe 
ansamblul județului este, fără îndo

ială. o sarcină deosebită. Iar opti
mismul cu care prim-șecretarul 
comitetului județean de partid abor
dează înfăptuirea acestei sărcini ca
pătă o robustețe aparte mai ales pe 
parcursul anchetei noastre. în între
prinderi. unde strategia realizării ex
portului se dezvăluie cu toate certi
tudinile sale.

DIN EXPERIENȚA UNITĂJILOR INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL SATU MARE
Debut de bun augur: în 

ianuarie, prevederile — de
pășite substanțial. Mai întîi 
un popas Ia întreprinderea „23 Au
gust" din Satu Mare, profilată pe 
realizarea mașinilor de gătit și în
călzit. O primă constatare : in luna 
ianuarie planul la export a fost de
pășit aici cu 50 la sută.

La banda de montaj final al ara
gazurilor. ochii exigenți ai controlu
lui de calitate fac o ultimă verifi
care a unui nou lot de mașini de gă
tit.

— Ce destinație au aceste produ
se ? — îl întrebăm pe controlorul de 
calitate Carol Marian. ,

— Azi au ieșit de pe banda de 
montaj 1 000 de aragazuri, care sînt 
destinate exportului în R.D. Yemen. 
Citeva mii de mașini de gătit au fost 
livrate. în aceste zile. într-o serie de 
alte țări.

— Cum apreciati calitatea produ
selor exportate ?

— Nu se pierd din vedere nici cele 
mai mici amănunte de ambalare, pen
tru a avea garanția că fiecare pro
dus ajunge la beneficiar așa cum iese 
de pe banda de montaj. Adică foarte 
bun !

„Calitatea mai iutii se produce și 
apoi se controlează" — ne spunea 
maistrul Traian Popovici. Și într-a- 

devăr, urmărind cu cită gri jă șl răs
pundere este privit aici fiecare amă
nunt. nu ar mai trebui să surprin
dă afirmația directorului tehnic al în
treprinderii. tovarășul Szilagyi Ta
mas : „In ultimii cinci ani întreprin
derea noastră nu a înregistrat nici 
un refuz sau reclamație din partea 
partenerilor externi". Este, fără în
doială. o performanță demnă de e- 
videntiat. care acum. aici. în între
prindere este considerată ca fi
rească. Toate formele muncii poli
tico-educative. ca și măsurile de per
fecționare a pregătirii profesionale și 
cele tehnico-organizatorice din între
prindere sînt subordonate acestui de
ziderat fundamental : calitatea exem
plară a fiecărui produs.

— Pentru noi — precizează direc
torul tehnic — calitatea înseamnă nu 
numai o execuție ireproșabilă din 
punct de vedere tehnic și tehnologic 
a unui produs, ci și o înnoire con
tinuă a producției. în primul rind, 
calitatea producției are la bază, in 

întreprinderea noastră. înnoirea și 
modernizarea. Numai din această îm
binare strînsă dintre calitatea exe
cuției și calitatea concepției se poa
te naște competitivitatea. Ca să fim 
mai bine înțeleși, în întreprinderea 
noastră întreaga producție se înno
iește în acest cincinal. Beneficiem de 
aportul unor oameni cu o bună expe- 

rlență în secția de cercetare-prolec- 
tare a unității. Prin aplicarea rezul
tatelor cercetărilor proprii am reu
șit in ultimul timp să sporim gradul 
de confort al produselor, să îmbună
tățim randamentul termic, să asigu
răm un aspect comercial plăcut.

Încă un „secret" din bătălia pe care 
o poartă harnicul colectiv al acestei 
unități pentru realizarea și depășirea 
planului la export : buna conlucrare 
cu întreprinderea de comerț exterior 
„ROMSIT", împreună cu care se a- 
sigură un permanent contact cu 
partenerii externi. Nu întîmplător, 
tot mai multi parteneri externi aleg, 
în ultimii ani, ca partener principal în
treprinderea ..23 August" din Satu 
Mare. De fapt, pentru circa 40 la 
sută din producția de export sint în
cheiate contracte pe termen lung.

0 largă diversificare prin 
studii de marketing. La lntrc' 
prinderea de prelucrare a lemnului 
Satu Mare, producția acestui an este 

destinată în cea mai mare parte ex
portului. Ca atare, cum se acționea
ză pentru înfăptuirea exemplară a a- 
cestei sarcini ? — îl Întrebăm pe to
varășul Traian Tătaru, directorul în
treprinderii.

— Pentru realizarea la timp și în 
cele mai bune condiții a planului de 
export, colectivul nostru a pășit în 
noul an cu hotărirea de a asigura nu 
numai produse de cea mai bună ca
litate. ci și de a diversifica simți
tor gama produselor și a livra 
prompt fiecare comandă, conform 
contractului.

— Ce măsuri practice ați întreprins 
în acest scop ?

— Mai întîi, am concentrat toată 
capacitatea sectorului de proiectare 
în vederea realizării unor modele es
tetice și cu un înalt grad de func
ționalitate. Ca urmare, gama de pro
totipuri pe 1979 cuprinde peste 200 
piese de mobilier pentru export. în 
asimilarea unui număr atît de mare 
și diversificat de produse ne-a fost 
de un real folos dezvoltarea activi
tății de marketing, de prospectare a 
pieței externe, desfășurată de comi
sia noastră de comerț exterior în 
cursul anului trecut, cu sprijinul di

Experiența județului Satu Mare in realizarea planului la export do
vedește că acolo unde organele locale și organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii acționează hotărît. urmăresc sistematic asigura
rea fondului de marfă pentru export, adaptarea operativă a producției 
la cerințele pieței externe, sarcinile în acest domeniu pot fi nu numai 
îndeplinite, ci și depășite. Deosebit de important este ca permanent toate 
problemele ce apar în legătură cu realizarea planului la export să fie 
soluționate operativ, riguros, pe baza unor programe concrete de acțiune, 
în strînsă conlucrare cu factorii răspunzători, atît din întreprinderi, cît 
și din centrale și ministere.

Viorel SALAGEAN, Octav GRUMEZA

rect al întrehrinderii de comerț ex
terior „Tehnoforestexport". în felul 
acesta ne-am putut concepe noile mo
dele în funcție de orientarea modei, 
a sortimentatiei. a cerințelor actuale 
pe piața externă. Adaptarea produc
ției la cerințele noi, reale ale 
pieței, ne-a pus pe agenda preo
cupărilor și necesitatea recalificării 
și ridicării gradului de pregătire pro
fesională a personalului muncitor. 
Astfel, peste 30 la șută din perso
nalul secției a IV-a care este profi
lată pe mobilă cu intarsie (în pre
zent mai puțin solicitată la export) 
a fost reprofilat pentru producția de 
mobilă stil clasic, care are mare cău
tare într-o serie de țări.

...Sînt numai cîteva consemnări în 
legătură cu acțiunile concrete între
prinse de colectivele unor unități 
sătmărene pentru realizarea riguroa
să a planului la export. Experiențe 
la fel de valoroase ne-au fost pre
zentate și la întreprinderile „Unio", 
„Mondiala". „TricoteX". Dincolo de 
măsurile concrete, toți cei cu care am 
discutat au subliniat realismul pre
vederilor planului la export pe a- 
cest an. oferind numeroase garanții 
ale realizării lui.

r
pregătită temeinic pentru a obține 
producțiile mari prevăzute în acest an

Pentru satisfacerea în bune condiții a cerințelor aprovizionării popu
lației și a altor nevoi ale economiei țării, în acest an urmează să se 
producă o cantitate substanțial sporită de legume, intr-un sortiment 
mult mai variat. Pe baza indicațiilor conducerii partidului, organele de 
specialitate și conducerile unităților agricole întreprind măsuri speciale 
pentru creșterea suprafețelor cultivate cu legume, față de cele prevă
zute inițial, cu 30 000 hectare. Totodată, în toate județele se întreprind 
măsuri pentru a se produce cantități mai mari de legume in gospodă
riile populației.

Important este ca, încă din aceste zile de iarnă, să se acționeze 
energic în vederea producerii răsadurilor în număr corespunzător, asi
gurîndu-se și o rezervă pentru înlocuirea celor care, eventual, ar putea 
fi afectate de brume. De asemenea, trebuie să continue lucrările de 
fertilizare a terenurilor, de pregătire ă sistemelor de irigații și amena
jare a soiariilor. Este necesar ca în fiecare județ, în fiecare comună 
să se facă totul pentru ca în acest an să se îndeplinească, punct cu 
punct, programul de producere a legumelor.

întreaga atenție asigurării răsadurilor, 
dar și fertilizării grădinilor

în acest an, unitățile agricole din 
județul Ilfov urmează să producă 
mari cantități de legume, din care 
bună parte urmează să fie destinată 
aprovizionării Capitalei. Chemarea 
la întrecere adresată de organizația 
județeană de partid Ilfov a P.C.R. 
tuturor organizațiilor județene de 
partid prevede obținerea a 18 700 tone 
legume peste plan, sporul de produc
ție față de anul trecut fiind de peste 
120 000 tone. Cum se acționează în 
acest scop ?

— Prima măsură e de natură or
ganizatorică : concentrarea produc
ției in perimetre de 200—600 ha — 
ne-a spus ing. Cornel Bernath, di
rectorul I.L.F. Ilfov. în sectorul coo
peratist — care deține peste două 
treimi din suprafața de 18 200 ha 
destinată legumelor — numărul uni
tăților cultivatoare a fost redus de 
la 92 la 71, toate avînd ferme de 
100—150 hectare. Specializarea pro
ducției este o altă măsură aplicată 
la scara întregului județ. Astfel. 31 
de cooperative agricole cu tradiție 
în cultivarea legumelor timpurii . și 
de vară sint profilate pe legume de

consum în stare proaspătă și pentru 
export. Alte 40 de unități, situate in 
raza fabricilor de conserve de la 
Oltenița. Giurgiu și Buftea, vor 
produce legume pentru industriali
zare, în ferme specializate.

Care este. stadiul lucrărilor ? S-a 
terminat repicatul verzei timpurii, a 
fost însămințată conopida pe 70 
ha. Terenurile destinate legumelor 
au fost arate din toamnă, iar ferti
lizarea cu îngrășăminte chimice s-a 
realizat pe 95 la sută din suprafâță. 
N-au fost respectate însă graficele 
privind fertilizarea cu îngrășăminte 
organice, realizîndu-se pină în pre
zent numai 41 la sută din prevederi. 
Această lucrare a întîrziat, mai ales 
în cooperativele agricole Gruiu, Mî- 
năstirea, Cetatea, Ștefănești, Cucuru- 
zu. Slobozia ș.a. Acum, înainte ca 
lucrările să se aglomereze, este ne
cesar să se intensifice transportul 
gunoiului de grajd, astfel incit pro
gramele de fertilizare să fie respec
tate intocmai.

O atenție mai mare trebuie acor
dată producerii materialului săditor. 
Pentru legumele cultivate prin ră

sad — peste 5 500 hectare — urmea
ză să se realizeze 409 milioane fire 
în cehtrele proprii și în alte unități 
pe 8 hectare sere inmulțitor, 28 ha 
solarii calde, 14 ha răsadnițe cu în
călzire tehnică și 66 ha cu încălzire 
biologică. S-a prevăzut, pentru ca
zuri excepționale, o rezervă de 100 
milioane fire, care vor fi realizate in 
centrele de producere a răsadurilor 
de la Bolintin, Movllița și Ghimpați, 
precum și in alte unități. Dacă întreg 
necesarul de semințe a fost asigu
rat pe sortimente, nu același lucru 
se poate spune despre calitatea aces
tora. „în urma probelor am constat 
că germinația este necorespunzătoa
re, ne-a spus inginera Valerica Pe- 
rerescu, șefă de fermă la Centrul de 
producere a răsadurilor de la Movi
lita. Pentru vinete, bunăoară, am 
primit de la „Agrosem" București 
(producător I.A.S. Piatra Olt) se
mințe cu germinație, potrivit celor 
scrise pe pachet, de 75 la sută, în 
realitate fiind de numai 50 la sută. 
Și la ardei este un minus de 26 pro
cente față de ce scrie pe ambalaj".

Asigurarea de cantități sporite de

mazăre, fasole verde și cartofi tim
purii, care să fie desfăcute în cursul 
verii către populație — sarcină tra
sată de conducerea de partid — stă 
în atenția tuturor unităților agricole. 
Legumicultorii ilfoveni și-au propus 
să depășească prevederile de plan la 
fasole verde cu 1 000 tone, la mază
re verde cu 2 200 tone, la cartofi tim
purii cu 2 000 tone, cantități care 
urmează să fie livrate în întregime 
pe piețele Capitalei, iar la fasole 
boabe — cu 3 000 tone, care va fi 
realizată în cultură intercalată pe 
30 000 hectare.

Mai mult decît la orice cultură, la 
legume, momentul startului e hotă
ritor. Dacă întîrzierea, fie și cu o zi, 
produce pagube care nu pot fi recu
perate, o „deschidere" bună a anului 
agricol creează premise pentru reali
zarea de producții și venituri spo
rite in unitățile producătoare și. ceea 
ce este esențial, asigură o bună apro
vizionare cu legume a pieței.

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scînteii"

Extinderea culturilor in gospodăriile populației 
— sursă valoroasă in fiecare comună

DOLJ. — în județul Dolj 
urmează să se producă. în 
acest an, 50 630 tone legu
me timpurii și extratimpu- 
rii. în afara celor ce vor 
fi realizate în unitățile a- 
gricole. cantități mari de 
legume timpurii și extra- 
timpurii vor fi produse pe 
loturile în folosință perso
nală deținute de cetățeni și 
mai ales in propriile curți. 
De altfel, în Dolj se aplică 
pe scară largă inițiativa 
„Fiecare curte — o sursă 
de legume timpurii și ex- 
tratimpurii". lansată de co
muna Poiana Mare. în a- 
cest an. producția de legu
me timpurii și extratimpu- 
rii ce urmează să se reali
zeze în gospodăriile popu
lației va fi cu aproape 50 
la sută mai mare decît în 
1978. Printre localitățile cu 
cei mai multi cultivatori- 
contractanti se numără 
Moțăței, Unirea. Caraula, 
Poiana Mare, Maglavit, 
Ciupercenii Noi. Rast. Dă- 
buleni, Drănic, Afumați.

Cioroiași. Teasc. Goicea și 
Piscu Vechi ; multe din le
gumele contractate vor fi 
produse in solarii și tune- 
le de polietilenă.

După cum am fost infor
mați la I.L.F., semințele 
necesare au fost repartiza
te comunelor. De aseme
nea. s-au livrat aproape 
300 tone îngrășăminte chi
mice, 200 tone folie de poli
etilenă, circa 100 000 mp 
geamuri, peste 20 tone sul
fat de cupru și 2 000 mc 
material lemnos, iar aproa
pe 4 000 pompe tip ..Kama" 
au fost trimise magazine
lor cooperației de consum 
din localități. în aceste 
zile, munca în sere pen
tru producerea răsaduri
lor este in toi. Se lucrea
ză intens la semănatul le
gumelor timpurii, ardeilor, 
tomatelor etc. Pină Ia 1 
februarie, bunăoară. s-au 
semănat cele 28 ha cu ardei 
și peste 20 ha cu roșii. 
(Nicolae Băbălău).

IALOMIȚA. — La in
dicația comitetului jude
țean de partid, in județul 
Ialomița se desfășoară o 
amplă acțiune în vederea 
producerii unor cantități 
cît mai mari de legume în 
gospodăriile populației. Se 
apreciază că. pe această 
cale, numai în gospodăriile 
cetățenilor vor fi produse 
22 000 tone tomate. în acest 
scop. în comunele județu
lui au avut loc adunări în 
care s-au prezentat pe larg 
avantajele ce le vor avea 
producătorii de legume, ce 
materiale vor primi din 
partea statului prin între
prinderile specializate. în 
comuna Grădiștea, 44 de 
cetățeni au încheiat con
tracte pentru producerea 
tomatelor timpurii în sola
rii avînd suprafețe cuprin
se între 100 și 250 mp. Pro
ducătorilor li se asigură 
folii de polietilenă. îngră
șăminte chimice. răsaduri 
de cea mai bună calitate, 
substanțe pentru combate

rea bolilor și dăunătorilor, 
asistentă tehnică calificată. 
Avantajele cultivării legu
melor in solarii sînt mari. 
Anul trecut, Gheorghe Pur- 
cărea. intr-un solariu cu o 
suprafață de 100 mp. a cul
tivat 60 mp cu tomate, iar 
40 mp cu varză timpurie. 
Din valorificarea acestor 
produse a încasat. în total. 
4 800 lei.

în aceste zile, cetățenii 
care au contractat culti
varea legumelor în gospo
dăriile lor pregătesc sola- 
riile. fertilizează pămîntul. 
se interesează de tehnolo
gia culturii tomatelor și a 
celor intercalate, cum sînt 
castraveții, salata etc. Se 
urmărește ca printr-o ju
dicioasă folosire a soiarii
lor să se producă. într-un 
an. trei culturi de tomate, 
castraveți și salată. toate 
fiind livrate în perioada 
cind constituie trufandale, 
iar preluarea lor se face 
la preturi avantajoase. (Mi
hai Vișoiu).

(Urmare din pag. I)O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
COMBINATULUI DE OȚELURI SPECIALE DIN TÎRGOVIȘTE, care nu-și 

onorează la timp obligațiile contractuale, întîrziind livrarea oțelurilor de 
rulmenți către întreprinderile de profil din Brașov și Birlad.

S-a aprins ! „Merge, tovarășe ingi
ner !“ strigă Rozalia. „Da. dragă, 
văd și eu I E bine I" Cîteva secunde 
mai tîrziu se aprinde și beculețul 
benzii de transport. Ceea ce înseam
nă că acolo, in abatajul lui Teacencu. 
uriașa instalație a început să „muște" 
cărbunele și să-l trimită spre put. 
spre afară...

8.10. în biroul sectorului doi. ra
portul maiștrilor întîrzie. Șeful ad
junct al sectorului, maistrul principal 
Gheorghe Sigartău, discută de mai 
mult timp cu doi maiștri tineri, chiar 
foarte tineri. întrebările vin repede, 
se urmăresc una după alta, cei doi 
tineri abia prididesc să răspundă : 
„La panoul 5 ați scos stîlpii hidrau
lici ? Ați armat in lemn ? Aerajul 
merge mai bine ?“... „Metri tăiați ?“, 
„225", „Combina unde-i ?“, „în tăiere, 
către spon, de 35 de cm". Dialogul pare 
că se rostogolește sufocant în căuta
rea unei concluzii care să-i dea mai
strului principal adjunct de sector

Vocația autodepășirii
convingerea că cei doi, parcă prea ti
neri maiștri, și-au făcut pină la capăt 
și cu maturitate datoria. Și, in sfîrșit, 
concluzia. „Da, e bine măi băieți, 
mergeți și voi acasă !“. Cei doi, nă
dușiți. respiră ușurați, dar nu pleacă 
imediat. Mai au cîte ceva de aranjat 
pentru mîine. Acum pun ei între
bări... „Ne dati plase pentru acope
riș?" „Ne dati piesa aceea pentru 
TR. 1“ etc., etc. Nădușește acum 
maistrul principal.

9,10. „Alo, dispecerul ? La transpor
torul TR. 4 numărul 1 e o mică de
fecțiune, s-a smuls o plăcută". „Alo. 
aici dispeceratul I îl caut pe lăcătu
șul de intervenție de la voi. Dum
neata ești ? Urgent la TR. 4 numă
rul 1 !“

9,35. Complexul abia intrat în func
țiune s-a oprit. După citeva minute, 
inginerul-șef Besermann e la pupi

trul dispecerului. „Ce-i ?“ „Teacencu 
zice că presiunea apei a scăzut la 
complex". „Două lucruri sint de fă
cut. Unu : să fie pornite de urgență 
pompele de rezervă de la bazinul 
minei. Doi : un mecanic să plece 
imediat spre abataj. Să verifice in
stalația și să remedieze !“ După 10 
minute, beculețul roșu se aprinde din 
nou. Complexul merge, taie in căr
bune. Rozalia Spiridon și-a regăsit 
zimbetul.

10,00. In biroul sectorului doi si-a 
făcut apariția șeful de brigadă Fa- 
zakas Francisc (una din brigăzile 
fruntașe ale minei). „Ce-i. Francisc. 
ce-i cu tine aici ? De ce nu stai 
acasă să te tratezi ?“ Fazakas e răcit, 
medicul l-a oprit să mai vină la șut 
citeva zile. El. totuși, s-a îmbrăcat 
mai gros, s-a înfășurat cu un fular si 
iată-1 acum la mină. „Nu pot să 
stau acasă. Măcar de aici, din birou, 

să știu ce fac băieții mei în abataj. 
O să-i aștept la ieșire, să stau cu ei 
de vorbă". „Bine, tovarășă secretară, 
fă-i lui Francisc un ceai fierbinte. 
Iar tu. Francisc. să nu strănuți pe- 
aicea, ține-ti guturaiul pentru tine I"

11.30. în sala de apel. Sala e plină 
cu mineri gata să intre în șut. în 
colțuri, la cîte un pupitru, maiștrii 
strigă apelul. Pe revire. pe brigăzi. 
Apoi dispoziții. „Am fost la dispecer, 
spune Ardeleanu. Cei care ies acum 
au făcut treabă bună. Au dat peste 
plan. Noi ? Noi ce-o să facem ?“. „O 
să dăm și noi !“ îi răspunde calm un 
miner tînăr. trăgînd din țigară.

Ora 12,00. Schimbul de dimineață 
s-a isprăvit. La dispecerat. Rozalia 
Spiridon primește rapoartele de pro
ducție. „Aici sectorul 1. schimbul doi. 
7 tone cărbuni peste plan..." „Aici 
sectorul 2, schimbul doi. 10 tone peste 
plan...". Rozalia scrie, calculează...

Ciclul este reluat de la capăt. La 
pupitru se instalează alt dispecer. La 
sectoare, alți maiștri dau alte rapoar
te... Mina trăiește intens, ca un stup 
uriaș în plină campanie. Sus. în si
lozuri, se adună mierea neagră a 
pămîntului. atît de necesarul căr
bune. Oamenii intră si ies din mină 
cu sentimentul sărbătoresc al victo
riei. La sfîrșitul celor 24 de ore ale 
zilei, la dispecerat, cifra depășirii de 
plan a crescut. Au fost 40 de tone 
peste plan. „încă nu-1 destul, spune 
tovarășul Ion Rățulescu, secretarul 
comitetului de partid. Dar a început 
să meargă bine. Mîine va fi mai 
mult !“

Mihai CARANFIL, Cornelia 
CÂRLAN, Sabin CERBU

P. S. Reportajul a fost făcut acum 
cîteva zile. între timp, colectivul mi
nei a recuperat rămînerea în urmă 
și a dat peste plan, pină ieri. 7 fe
bruarie, 302 tone de cărbune.
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

EXEMPLUL ÎNAINTAT Teatrul Național Academiei „Ștefan Gheorghiu11

sursă de inspirație în activitatea București
artistică și educativă

Șirul amplelor manifes
tări care au avut loc pînă 
acum în județul Neamț, in 
cadrul fazei de masă ca si 
în primele confruntări Ia 
nivel județean au purtat 
pecetea muncii, urmărin- 
du-se ca acei care urcă pe 
scenele festivalului să vor
bească în numele hărni
ciei, al spiritului de iniția
tivă și al gîndirii creatoare 
a celor rnai buni, aducînd 
în prim plan modele, exem
ple demne de urmat în 
toate domeniile vieții eco
nomice și sociale, oameni 
care se bucură de stima și 
încrederea obștii. Acțiu
nile politico-educative si 
spectacolele de toate ge
nurile nu numai că au ca 
temă generoasă și sursă de 
inspirație munca, dar multi 
dintre autorii acestor ac
țiuni sînt chiar chimiștii 
Săvineștiului, siderurgiștii 
Romanului, cimentiștii Bi- 
cazului. constructorii din 
Piatra Neamț, cooperatorii 
Trifeștiului, Tibucaniului 
sau Girovului, care, în ca
drul festivalului, se dove
desc a fi autentici creatori 
de valori spirituale. '

Făcînd un scurt bilanț 
recent încheiatei etape 
masă, putem aminti că 
ora actuală fiecare al 15-lea 
locuitor al 
participant 
formă sau 
testările festivalului : dez
bateri, simpozioane pe teme 
ale politicii interne și ex
terne a partidului și statu
lui nostru, ale vieții inter
naționale contemporane, ac
țiuni de popularizare si 
răspîndire a cărții, specta
cole tematice, concerte, ex
poziții, recitaluri de poe
zie patriotică, punerea în 
scenă a unor piese inspi
rate din realitățile zilelor

al 
de 
la

județului este 
direct. într-o 
alta, la mani-

noastre și multe altele, vi
zionate de un numeros pu
blic.

Siderurgiștii din Roman, 
care cu amplul lor cor 
muncitoresc, constituit în 
prima ediție a festivalului 
cînd a si fost încununat cu 
lauri, au inclus acum 
pertoriu noi piese de 
valoare patriotică, 
care elogiază munca, 
mul constructorilor socialis
mului. Tot la Roman, con
structorii de mașini au de
clanșat și patronează un a-

în re- 
înaltă 
piese 

erois-

tare coregrafică a muncii, 
într-un scenariu care ur
mărește evoluția unei me
serii de la meșteșugul 
tradițional al țesutului 
manual pînă la derula
rea milioanelor de kilo
metri de fire sintetice pe 
baza unor tehnologii mo
derne, unele dintre ele rea
lizate chiar aici in cadrul 
competiției de masă a crea
ției tehnice. La rîndul lor, 
siderurgiștii și constructorii 
de mașini din Roman au 
realizat și continuă să rea-

devărat festival al creației 
tehnice și artistice de masă 
care se adresează și se 
bucură de participarea al
tor constructori de mașini 
din întreaga tară. Aseme
nea realități din agenda co
tidiană-a festivalului arată 
că spre diversele lui forme 
de activitate se îndreaptă 
tot mai mult cei mai har
nici, cei care obțin rezul
tate depsebite în muncă, 
aceia care, talentat! fiind, 
năzuiesc să-și perfecționeze 
talentul și să împărtă
șească din bucuriile crea
ției.

Caracteristici multiple ale 
activității productive, ale 
vieții și muncii oamenilor 
se regăsesc în programele 
bogate, variate ale brigăzi
lor artistice. în filmele rea
lizate de amatori. în crea
ția și activitatea cenacluri
lor literare. în 
tematice. Este 
menționat că chimiștii din 
Săvinești au montat cu 
bune rezultate o reprezen-

dansurile 
demn de

lizeze, sub genericul „Mun
ca — o chestiune de onoa
re". o suită de programe 
cultural-educative și artis
tice cu un puternic rol mo
bilizator în 
ti vă.

Prezenta 
meroasă a 
întrecerea socialistă, în pro
cesul viu al actului educa
tiv și în mișcarea artistică 
de amatori a dus și la spo
rirea autoexigentei fată de 
calitatea spectacolelor. în 
județ sînt antrenați sub ge
neroasa emblemă a festiva
lului peste 30 000 de inova
tori și inventatori care, 
continuînd frumoasele per
formante din prima ediție 
a festivalului, rezolvă ne
mijlocit multe cerințe pri
vind introducerea pe scară 
largă a tehnicii moderne.

în cadrul celei de-a doua 
ediții a Festivalului natio
nal „Cîntarea României" 
se întărește și se lărgește 
colaborarea între instituțiile 
profesioniste de artă și cu-

viata produc-
tot mal nu- 

fruntașilor în

prinzătoarea mișcare de ar
tiști amatori, atit în dome
niul interpretativ, cit și în 
cel al creației. Actorii Tea
trului tineretului din Pia
tra Neamț, artiștii plastici 
ai cenaclului U.A.P., pro
fesori de muzică si multi 
alti specialiști s-au impli
cat direct în activitatea e- 
ducativă si de creație, adu- 
cind o contribuție însem
nată Ia îndrumarea efectivă 
a formațiilor de amatori, la 
realizarea unor manifestări 
politice și artistice.

în viata spirituală a sa
telor accentul se pune pe 
evidențierea marilor trans
formări survenite în viata 
țărănimii contemporane. 
Amploarea unor manifes
tări de mare popularitate 
în viata județului Neamț, 
cum sint „Vacantele muzi
cale", Festivalul de artă 
plastică „Lascăr Vorel", 
Festivalul spectacolelor de 
teatru pentru tineret și 
copii. Sărbătoarea muntelui 
Ceahlăul, Sărbătoarea Răz- 
boienilor. Sărbătoare la ce
tate și multe altele, de tra
diție mai veche sau mai 
recentă, se datoresc împle
tirii acțiunii de valorificare 
a creației populare și fol
clorului traditional cu ele
mentele noi. ale artei și 
științei de azi. Paralel cu 
Interpretarea unor valoroa
se piese folclorice tradițio
nale, pe scenele sătești se 
joacă piese de teatru poli
tic, se dau concerte de mu
zică corală patriotică con
temporană, . se prezintă 
montări coregrafice care 
glorifică munca și hărnicia 
celor care an de an spo
resc rodnicia pămîntului.

lon MANEA

SCULPTURA
(Urmare din pag. I)
descifrarea formelor 
chipului. Încercarea de 
a retine ceea ce este 
caracteristic, de a eli
mina accidentalul sint 
operații necesare, im
portante. determinate 
de prezenta însăși a 
celui portretizat. După 
acest efort de înțele
gere a figurii, efort ale 
cârtii rigori, trebule să 
o repet, are-rolul unui 
exercițiu de disciplină 
interioară, am simtit 
ades nevoia unei alte 
libertăți de exprimare 
— aceea concretizată 
In portretul de imagi
nație. Am creat de 
multe ori asemenea 
portrete care să expri
me o categorie, o sta
re. portrete legate de 
permanenta unei ex
presivități.

— Ați avut, de-a 
lungul timpului, pri
lejul de a portretiza 
personalități culturale 
contemporane cu dum
neavoastră care v-au 
pozat in acest scop ; 
alteori (ca in cazul lui 
Brâncusi) v-a preo
cupat evocarea unor 
individualități artisti
ce pe care le-ați cu
noscut mai ales pe 
cale documentară. Vă 
rugăm să ne împărtă
șiți citeva din bucu
riile si dificultățile a- 
cestor evocări.

I. I. Cînd ai 
litatea fericită 
portret după 
ești in contact
cu toate emoțiile 
care ti le dă realitatea, 
trăiești odată cu mo
delul : lucrarea este 
rezultatul unor senzații

Mihail Sadoveanu

tul realizat ai încorpo
rat toate frămîntările. 
toate căutările. Pe Sa
doveanu, Arghezi, O- 
prescu. Antonin Ciolan, 
Ghiată i-am cunoscut 
Îndeaproape si i-am 
portretizat cu plăcere.

După fotografie
recurgi la modalități
variate de exprimare.
Multi au făcut, de
pildă. portretul lui

Luna cărții la sate“

posibi- 
să faci 
natură 
direct 

pe

pe care le percepi di
rect. întotdeauna cind 
am lucrat după natură 
rezultatul a fost o sin
gură lucrare. Altfel se 
pune problema în evo
carea unei personali
tăți atunci cind nu ai 
în fată decit documen
te. Fotografia nu poate 
reda tot ceea ce îti 
dă realitatea. Modelul 
poate fi urmărit in 
spațiu, din toate un
ghiurile. în toate reac
țiile lui. O fotografie 
are doar două dimen
siuni. Trebuie să o în
țelegi. să o descifrezi, 
și atunci in mod nece
sar trebuie să faci mai 
multe încercări pină 
crezi că te-ai apropiat 
de exprimarea cit mai 
exactă a acelei indivi
dualități. Dacă lucrezi 
după natură in portre-

Eminescu pe care l-au 
interpretat felurit. A- 
celași artist a realizat 
mai multe variante 
pentru că important în 
acest caz este să redai 
mai mult existenta 
spirituală pe care o 
cunoști, pe care o ad
miri.

— Ce rol acordați 
desenului ?

I. I. Muzeul memo
rial din Fălticeni po
sedă o largă colecție 
de desene Pe care 
le-am realizat in cele 
mai variate împreju
rări. Circa 160 de stu
dii. crochiuri, schite 
din călătorii (peisaje, 
figuri), desene de com
poziție. desene lucrate 
în creion, peniță, laviu 
sau tuș. exprimă, cred, 
pasiunea mea pentru 
desen. înainte de răz
boi expuneam de alt
fel regulat la saloanele 
de grafică. Desenez și 
acum cu aceeași plă
cere. tot așa după cum 
desenul reprezină pen
tru mine prima con
cretizare a unei idei, pe 
care urmează să o 
transpun apoi în sculp
tură.
Convorbire 
realizată de
Marina PREUTU

Maternitate

t
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17.05 Teleșcoală
17.25 ~ - - -
17,45

18,10
18,30

ls,»

Curs de limba rusă
Mari ansambluri corale. Corala 
„Sabin Drăgoi" din Timișoara 
Reportaj pe glob : Thailanda 
Pentru timpul dumneavoastră 
ber. vă recomandăm...
Forum cetățenesc

Il

DE LA
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că. pînă 
la 10 februarie a.c. inclusiv, o- 
bligatiunile C.E.C. cu cîștiguri 
se pot procura fără diferență de 
preț, la valoarea lor nominală. 
Cei interesați își pot procura o- 
bligatiuni C.E.C. în numărul

19.05

19,30
19,50
20.10
21,00

pentru copil : SindbadFilm serial 
marinarul 
Telejurnal 
Incursiune .. .
Ora tineretului
Teatru TV : „Vin clientli" de Teo
dor Mazilu.
Podiumul laureatilor.

tn cotidian.

22.09
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL t
Telejurnal
Concertul orchestrei simfonice a 
Radlotelevizlunil

Moștenire pentru viitor — Dlmltrie 
Bollntlneanu

19.30
19,50

21,16
21,20

C. E. C
de la oricare unitate 

de la unitățile poș- 
Posesorii de obligațiuni

dorit,
C.E.C. sau 
tale. ___ ___  __ ...
C.E.C. beneficiază de importan
te cîștiguri în bani cu valori 
cuprinse între 50 000 de lei și 
800 de lei. care se acordă prin 
trageri la sorti lunare.

Pe afișul TEATRU
LUI NAȚIONAL DIN 
BUCUREȘTI condus 
de artistul poporului 
Radu Beligan figurea
ză — alături de titluri 
mai vechi — șapte 
premiere ale actualei 
stagiuni.
• După „Fundația" 

de Antonio Buero Val
lejo au 
istorică 
Lăpușneanu" 
gil Stoenescu, 
tură în banal*

urmat piesa „Alexandru 
' de Vir- 

i, „Aven- 
_______ ___ ", ce reu
nește la sala Atelier 
piese de T. Mazilu, 
D. Solomon, Ion Băie- 
șu și „Trei pe o ban
că" de Aldo Nicolai.
• Regizorului Horea 

Popescu îi datorăm 
montarea cunoscutei 
piese a lui Al. Kiri- 
țescu, „Gaițele". în 
distribuție: Draga Ol- 
teanu-Matei, Silvia Po- 
povici, Coca Andro- 
nescu, Raluca Zamfi- 
rescu, Ileana Stana Io- 
nescu, Florina Cercel, 
Florin .Piersic, Marin 
Moraru, Gh. Dinică 
ș.a.

• Tot la Naționalul 
bucureștean, la sala 
Atelier, putem urmări 
un Recital de poezie, 
muzică și dans, în care 
evoluează Miriam Ră- 
ducanu (autoarea co
regrafiei), Adela Măr- 
culescu, Raluca Ianegic 
și Gioni Răducanu).
„ÎNSEMNĂRILE UNUI 

NECUNOSCUT"

în ultima săptămînă, odată cu des
chiderea tradiționalei manifestări 
„Luna cărții la sate", cele 2 200 de 
librării și raioane specializate, cele 
6 500 puncte de desfacere existente în 
magazinele sătești, cele 34 secții ju
dețene ale centrului „Cartea prin 
poștă", ca și cele 5 000 de puncte de 
difuzare a cărții organizate în uni
tățile agricole socialiste, întreprinderi 
și instituții și-au intensificat activi
tatea. Răspunzînd interesului general 
pentru literatura politică și ideolo
gică, toate aceste unități difuzează 
sute de mii de exemplare din lucră
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Sînt, de asemenea, solicitate lucră
rile dedicate împlinirii a 130 de ani 
de la revoluția burghezo-democratică 
de la 1848 și cele referitoare la ani
versarea a 60 de ani de la formarea 
statului national unitar român. Ca și 
în alti ani. de o bună apreciere printre 
locuitorii satelor se bucură literatura 
științifică, îndeosebi volumele cu ca
racter agrozootehnic și tehnico-profe- 
sional, precum și literatura beletristi
că. Acest interes este evidențiat și 
de faptul că, numai în 
ani ai cincinalului, prin 
desfacere a cărții de 
prin contribuția miilor

primii trei 
rețeaua de 
la sate și 
de difuzori 

au ajuns în localitățile rurale mai
mult de 7 350 de titluri, într-un tiraj 
de peste 30 milioane exemplare.

■ ■ ■ B 9 ■

Cea mai nouă rea
lizare a colectivului 
primei scene a țării 
este dramatizarea „în
semnările unui necu
noscut", realizată de 
Ion Cojar care sem
nează și regia, după 
„Satul Stepancikovo și 
locuitorii săi" de F. M. 
Dostoievski (a cărei 
premieră a avut loc 
alaltăieri). Iată ce ne 
declară regizorul Ion 
Cojar :

„După opinia mea, 
teatrul, cultura uni
versală au pierdut în 
Dostoievski un foarte 
mare dramaturg. Cred
— pe urmele lui Bah
tin și Lunacearski, 
care vorbeau de ca
racterul dialogal al ro
manului dostoievskian
— că in epica sa Dos
toievski este mai a- 
proape de legile dra
maturgiei decit de 
cele ale prozei. De 
aici — posibilitatea 
principială de a re
aliza dramatizări care 
să nu anuleze căr
țile de la care au 
pornit, să rtu ie tră
deze în prea mare mă
sură complexitatea.

în ampla povestire 
„Satul Stepancikovo și 
locuitorii săi", una 
dintre primele lucrări 
de anvergură ale lui 
Dostoievski. , sint pre
zente, enunțate fără a 
fi dezvoltate, aproape 
toate temele impor
tante ale operei ma
relui scriitor rus".

Spectacolul, a cărui 
scenografie e semnată 
de Dan Jitianu și Da
niela Codarcea, inclu
de în distribuție pe 
Grigore Gonța, Matei 
Alexandru, Simona 
Bondoc, Adrian Pintea,

R ■ ■

Scene din: „Alexandru Lăpușneanu", „Gaițele1 
și „Trei pe o bancă"

Activitatea de cercetare științifică 
desfășurată de cadrele didactice de 
la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
orientată spre integrarea învătămin- 
tului cu cercetarea și producția, își 
găsește expresie și prin editarea a 
numeroase lucrări care abordează o 
problematică de largă actualitate, 
in diferite domenii ale științelor so
ciale, organizării și conducerii unită
ților economice, formării conștiinței 
noi, socialiste, politicii interne si ex
terne a partidului și statului nos
tru etc.

Astfel, tn Editura politică a apărut, 
în preajma sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, ampla lucrare intitulată 
„Dezarmarea". înfățișînd într-o ma
nieră sintetică stadiul actual al efor
turilor pentru dezarmare, culegerea 
de documente aduce în prim plan po
ziția partidului și statului nostru in 
această privință, 
concep România 
ședințele Nicolae Ceaușescu solutio
narea acestei probleme de interes 
vital pentru toate popoarele lumii ; 
în lucrare este înmănuncheată, pen
tru prima dată în tălmăcire româ
nească, cea mai mare parte a rezolu
țiilor adoptate pe această temă de 
Adunarea Generală a O.N.U. pe în
treaga perioadă a existenței sale.

în aceeași ordine de preocupări, 
tot în Editura politică a fost tipărit 
volumul „Mișcarea de nealiniere" — 
prima lucrare de proporții mai ample 
publicată pe această temă în tara 
noastră. Lucrarea informează citito
rul român asupra originilor si esenței 
mișcării țărilor nealiniate, a princi
palelor acțiuni și a rolului tot mai 
important al acestei mișcări pe plan 
internațional, relevă larga similitu
dine de preocupări, teluri și poziții 
dintre politica țărilor nealiniate și 
cea a României socialiste, deosebita 
atenție pe care o acordă secretarul 
general al partidului nostru partici
pării cu drepturi egale a statelor 
mici și mijlocii la activitatea orga
nismelor cu caracter mondial.

Lucrarea „Gîndire creatoare — 
condiție esențială în edificarea socia
lismului", publicată în aceeași edi-

modul în care 
socialistă, pre-

tură, pune în evidentă caracterul 
științific al politicii partidului nos
tru, efortul sistematic de îmbinare a 
capacității transformatoare a teoriei 
revoluționare. Întemeiată pe mate
rialismul dialectic și istoric, cu prac
tica socială concretă, reliefînd preg
nant numeroasele domenii în care 
activitatea teoretică a secretarului 
general al partidului marchează con
tribuții originale, de excepțională 
însemnătate, la îmbogățirea tezauru
lui socialismului științific.

Problemele complexe ale perfecțio
nării mecanismului de funcționare a 
economiei, ale organizării și condu
cerii unităților economice și-au găsit 
temeinice abordări într-o seamă de 
lucrări apărute recent, între care se 
impun atenției — în Editura științifică 
și enciclopedică — „Proiectarea sis
temelor de organizare și condu
cere ale unităților economice" : 
„Stiluri de muncă ale cadrelor de 
conducere din unitățile economice" ; 
în Editura politică — „Organizarea 
structurală, informațională a între
prinderii. Elemente de corelare" ; în 
Editura tehnică — „Organizarea 
muncii conducătorului de întreprin
dere" ; în editura „Ceres" — „Meto
de moderne de pregătire a producției 
in unitățile agricole".

Aspectele formării conștiinței so
cialiste a maselor, a unui nou tip 
uman își găsesc o amplă tratare în 
lucrarea „Etic și estetic in acțiunea 
educativă", tipărită la Editura știin
țifică și enciclopedică.

în seria lucrărilor cu tematică Is
torică se remarcă volumul „România 
și conferința de pace de la Paris — 
1946", tipărit la editura „Dacia" din 
Cluj-Napoca.

Cu puțin timp în urmă a apărut 
lucrarea „Resursele hidroenergetice 
ale globului", tipărită la Editura mi
litară.

Fără îndoială, aceste apariții — a- 
supra unora, de altfel, vom reveni -ș- 
se constituie în instrumente deosL , 
bit de utile atit pentru cei ce frec
ventează diferite forme ale învă- 
tămintului politic de partid, cit șl 
pentru specialiști din diverse dome
nii de activitate.

I.

Ovidiu 
Radu 

Bogdan 
C, Dinu-

C. DiamandL 
Moldovan, 
Gheorghe, 
Mușatescu, 
lescu, Ilinca Tomoro-
veanu. Cella Dima, 
Catița Ispas. Didona 
Popescu, Tina Ionescu, 
Mitgura Arghezi, Ilea
na Iordache, Lamia 
Beligan ș.a.
LINIȘTE, SE REPETA !

Ce anume?
• „Fanteziile Iui Fa- 

riatiev" de Alla Soko
lova, piesă sovietică de 
succes, în regia Ancâi 
Ovanez Doroșenco și 
scenografia lui George 
Doroșenco.

Printre lnterpreții 
care vor cunoaște în 
curînd emoțiile „gene
ralei" și ale celui din
ții contact cu publi
cul: Tanți Cocea, Sil
via Popovlci, Tamara 
Crețulescu, Ileana Sta
na Ionescu, Alexandru 
Drăgan.
• Se lucrează in

tens, în regia Sandei 
Mânu, la spectacolul

la print 
(„A treia 
Marin So-

„Dimineața, 
și seara" 
țeapă") de 
rescu, Scenografia — 
Paul Bortnovski. In
terpret : Amza Pellea 
(Vlad Țepeș), Florin 
Piersic, Mircea Albu- 
lescu, George Motoi, 
Traian Stănescu, 
Gheorghe Cozorici, Da
mian Cnîșmaru. Ceza- 
ra Dafinescu, Olga De
lia Mateescu ș.a.

• S-a început lucrul 
Ia un spectacol ce sus
cită un mare interes. 
E vorba de o nouă 
montare a cunoscutei 
comedii a lui I. L. Ca- 
ragiale „O scrisoare 
pierdută" în regia lui 
Radu Beligan. Sceno
grafia — Mihai Tofan. 
Printre interpret: Cos- 
tel Constantin, Tama
ra Crețulescu, Mihai 
Fotino, Gheorghe Di
nică, Dem Rădulescu, 
Marin Moraru și... Jean 
Constantin, distribuit 
în rolul lui Pristanda.

Natalia STANCU

La Craiova s-a desfășurat timp de 
trei zile o suită de acțiuni cultural- 
artisti.ee prilejuite de cea de-a 3-a 
ediție a „Zilelor I.L. Caragiale". Or
ganizată de comitetul de cultură și 
educație socialistă. Teatrul Național, 
Asociația oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale și so
cietatea culturală „I.L. Caragiale" 
(înființată aici în urmă cu doi ani), 
manifestarea a înscris pe afișuil său 
trei spectacole cu „O scrisoare pier
dută" (Teatrul dramatic din Brașov), 
„Năpasta" (în interpretarea Tea
trului de stat din Botoșani). „O 
noapte furtunoasă" (Teatrul Națio
nal din Craiova). Colectivul Teatru
lui popular din Drobeta-Turnu Seve
rin a prezentat spectacolul-coupee — 
„Dă dămult... mai dă dămult". De un

real interes s-a bucurat simpozionul 
științific omagial organizat cu prile
jul împlinirii unui secol de la prima 
reprezentare a piesei „O noapte fur
tunoasă" : au participat criticii Mihai 
Un.gheanu, președintele societății 
culturale „I. L. Caragiale". și Va
lentin Silvestru, Snejina Nikolova, 
secretar literar al Teatrului dramatic 
din Vidin (R.P. Bulgaria), regizori 
din București și Craiova. Programul 
manifestărilor a mai cuprins lansa
rea volumului: „Istoria Teatrului Na
tional din Craiova", precum și o în- 
tilnire cu realizatorii filmului „îna
inte de tăcere" — versiune cinema
tografică a nuvelei „Tn vreme de 
război" de I.L. Caragiale. (Nicolae 
Băbălău).

TURNEE
Ilustrînd nivelul pe care muzica 

de cameră l-a atins în tara noastră, 
atit sub raportul creației cit și al in
terpretării, cîteva apreciate formații 
ale genului vor întreprinde in aceas
tă lună turnee peste hotare.

Cvintetul „Musica nova" va pleca 
în cui-înd in R.D. Germană, unde va 
concerta în mai multe mari orașe. 
Turneul se va încheia cu participarea 
formației noastre, la cunoscutul con
cert „Berolina". organizat de Radio
difuziunea beriineză. in cadrul căruia 
vor fi prezentate lucrări de Doru Po- 
povici și Dan Constantinescu. în pro
gramul de turneu mai figurează com
poziții de Mozart și Olivier Messiaen.

Tot in R.D. Germană va susține o 
serie de concerte și corul „Cappella 
transilvanica" din Cluj-Napoca, diri
jat de Dorin Pop. Muzicienii- clujeni 
vor lua parte, la început, la Bienala 
de muzică contemporană de la Ber-

ARTISTICE
lin. unde vor prezenta un program 
integral de muzică românească, si 
anume piese de Paul Constantinescu, 
Sigismund Todută, Doru Popovici, 
Tudor Jarda, Liviu Glodeanu. Vasile 
Herman. Cornel Țăranu, Adrian Pop. 
După alte concerte la Berlin. Schwe
rin si Neubrandenburg, corul va des
chide „Zilele culturii românești" la 
Cottbus. în cadrul acelorași manifes
tări. care vor mai avea loc la Erfurt 
și Gera, vor fi oferite programe cu- 
prinzind in prima parte muzică veche 
universală, iar în cea de-a doua lu
crări de compozitori români contem
porani.

Pentru luna februarie este prevă
zut. de asemenea, turneul cvartetului 
Filarmonicii de stat 
șui Szeged din R.P. 
repertoriu muzică 
străină.

din Arad, in ora- 
Ungară. avind in 

românească și
(Agarpres)

Apariția la editura „Minerva", după 
mai bine de trei sferturi de secol de 
la prima ei ediție, a unei opere fun
damentale a culturii românești. Bas
mele române, de Lazăr Șăineanu. 
strălucit discipol al lui B. P. Hasdeu, 
— făcînd parte dintr-un vast pro
gram de valorificare a patrimoniului 
nostru național — într-o nouă ediție 
îngrijită cu devoțiune și acribie filo
logică de Ruxandra Niculescu și cu 
o prefață pătrunzătoare și analitică 
semnată de cel mai autorizat cerce
tător contemporan al basmului popu
lar românesc. Ovidiu Birlea, repre
zintă, fără îndoială, un remarcabil 
eveniment editorial.

Contribuția științifică a lui Lazăr 
Șăineanu, purtînd pecetea orizontu
lui larg și a concepției Îndrăznețe 
și vaste asupra culturii, a filologiei 
comparative, a maestrului si îndru
mătorului său, concretizată intr-o 
operă trainică, bogat informată, ce-și 
păstrează neștirbită actualitatea, nu
mără lucrări de prim rang din do
meniul filologiei și al folcloristicii 
române: încercare asupra semasiolo- 
giei limbei române (1887), Istoria fi
lologiei române (1892. 1895). Basmele 
române în comparatiune cu legen
dele antice clasice și in legătură cu 
basmele popoarelor învecinate și ale 
tuturor popoarelor romanice (1895), 
Dicționar universal al limbei române 
(1896 etc.), Influenta orientală asupra 
limbei și culturii române (1900).

Lucrarea capitală a lui Lazăr Șăi
neanu, „Basmele române" a fost rea
lizată de autor din inițiativa profeso
rului său, B. P. Hasdeu, pentru care 
a primit în același an premiul „He- 
liade Rădulescu".

Ceea ce impresionează pînă astăzi 
în această lucrare, confruntată cu 
cercetările și realizările ulterioare 
din domeniul folcloristicii naționa
le șl mondiale, nu sînt numai pro
porțiile. bogăția faptelor, informația 
exhaustivă, ci în primul rînd planul 
îndrăzneț, construcția arhitectonică, 
viziunea comparativă, originalitatea 
ideilor și nu în ultimul rînd stilul 
simpatetic, avîntat și inspirat. Iată 
cum se deschide cartea acestei epopei 
științifice asupra narațiunilor popu
lare în proză ale românilor în con
textul general al umanității: „A fost 
odată... sună începutul tipic al nara
țiunilor fabuloase la popoarele cele 
mai diferite. în toate timpurile și in 
toate zonele, omul a simtit o firească 
pornire a se transporta într-un trecut 
îndepărtat, în lumea ideală a basmu
lui... Pretutindenea, în culmea civili- 
zatiunei ca și în cultura cea mai em
brionară, burticile 
miardă primii ani 
plăsmuirile

«...unei lumi ce
Lume ce gîndea în basme

și vorbea în poezii.»
Și farmecul care a încîntat copilă'

și 
ai

nu

mamele
copilăriei

mai este,

dez- 
cu

O operă fundamentală
a culturii românești

„BASMELE ROMÂNE" de Lazăr ȘĂINEANU

Hahn, pe care însă le-a îmbogățit, 
perspectiva 

Aarne- 
sa rămine 

sugestii de 
proiectarea

ria noastră nu 
cetează odată 
dinsa.

(...) Cîteva 
capodoperele 
niului omenesc 
s-au inspirat din 
productiunile ima- 
ginatiunei popora
le. Tragedia in
gratitudine! filia
le Și a 
mentului 
care se 
„Regele 
a

— pare 
sistemului 
Thompson, 
temerară, 
înaltă rezonanță, 
mitologiei naționale pe fundalul 
tologiei universale, permanenta ra
portare a spiritualității populare 
românești la tezaurul spiritual al 
umanității — ceea ce întreprinde 
Lazăr Șăineanu în „Basmele române"
— face să ateste geniul poetic 
inepuizabil al poporului român.

în partea a doua a lucrării 
se desfășoară epopeea propriu- 
zisă a spiritualității populare româ
nești, puse in lumină în com
parație cu fețele și ipostazele uni- 

. versate ale culturii populare. Fiecare 
ciclu și fiecare tip sînt descrise in 
generalitatea manifestărilor lor pe 
plan național și universal, după care 
unnează ilustrarea prin variantele 
românești, care sînt rezumate cu 
strălucire de către autor.

Universul basmului românesc, stu
diat in perspectivă comparată, este 
pus permanent sub un reflector re
velator al 
înfățișări, 
nele țării, 
și poetica 
aparat critic 
capitolul de Adnotatiuni, precum și 
faimosul Indice folcloric (alcătuit de 
L. Șăineanu cu ajutorul lui I. A. 
Candrea).

Iată de ce meritele ediției actuale 
nu vor putea 
liniate îndeajuns, 
care a. transcris 
Niculescu, cit mai 
limpezit ca în ediția originală și da
torită densei și savantei prefețe a 
lui Ovidiu Birlea.

Poate că, totuși, ediția ar fi cîști- 
gat dacă s-ar fi putut stabili, în 
aparatul critic, o punte între „tipo
logia" lui L. Șăineanu și catalogul 
internațional Aarne-Thompson și mai 
ales s-ar fi raportat la catalogul 
poveștilor românești care se pregă
tește la Institutul de cercetări etno
logice și dialectologice.

Reeditarea lucrării Iul Lazăr Șăi
neanu, acest impresionant și ori
ginal instrument de investigație 
științifică, reactualizează obiecti
vele pe care și le-au propus și 
marii cărturari Ovid Densusianu, D. 
Caracostea și C. Brăiloiu, de a elabo
ra și tipări : „Corpusul folclorului 
românesc", „Cataloagele tematice ale 
speciilor folclorice", „Bibliografia et
nografiei și a folclorului românesc". 
„Atlasul etnografiei și al folclorului 
românesc", „Enciclopedia folclorului 
românesc", precum și alte lucrări de 
interes național asupra culturii noas
tre populare.

caducă din 
de clasificare 
încercarea 

plină de 
Căci

lor de pretutin
deni: Universali
tatea poveștilor; 
Importanta an
tropologică; Im
portanța etnolo
gică a basmelor; 
Sceneria fantas
tică; Originea po
veștilor poporale; 
Istoricul 
lor ; 
basmelor 
Basm, 
snoavă: 
basmelor 
ne;

Ilustrație de Vasile KAZAR

devota- 
filial, 

numește 
Lear", 

împrumutat-o 
Shakespeare din
tr-un basm răs- 
pîndit și cunoscut 
multor popoare. 
Cele două 
profunde 
uni ale 
moderne, 
let" și „Faust", se 
întemeiază petra- 
ditiuni poporale".

Opera. după 
propria mărturi
sire a autorului, 
cuprinde două 
părți distincte: 
partea întîi (In
troducerea) re
prezintă osatura 
ideatică, teoretică a lucrării, iar par
tea a doua cuprinde studiul analitic 
propriu-zis al basmelor române, după 
cicluri și tipuri. Rod al unei cercetări 
aproape exhaustive asupra basmelor 
române, autorul parcurgînd apro
ximativ 500 variante românești, pe 
care le-a rezumat șl comentat în 
context universal, conform sferei 
comparative pe care și-a propus-o, 
lucrarea aduce în raza sa de interes 
mai toate culegerile de basme ro
mânești din volume, pină la acea 
dată, precum și din reviste.

Deosebit de vastă este sfera com
parativă a lucrării lui L. Șăineanu, 
basmele române fiind permanent ra
portate lâ narațiunile populare din 
antichitate și pină in zilele noastre, 
din Orient și din Occident, ale po
poarelor vecine și romanice. Astfel, 
antichitatea clasică a fost pusă la 
contribuție prin Homer și Hesiod, 
Ovidiu și Pliniu etc. Pentru popoarele 
balcanice, grecii moderni, albanezi și

mai 
creati- 
poeziei 
„Ham-

sîrbi, autorul a apelat colecții
străine. în privința ungurilor, sa
șilor, L. Șâineanu a cules infor
mații de la Stier, Jones, Haltrich. 
B. Constantinescu și Miklosich. Au
torul a cercetat, de asemenea, bas
mele populare din colecțiile de la 
popoarele slave din nord, si în spe
cial rusești, ale lui Chodzko. Ralston, 
Leger și mai ales Afanasiev. El s-a 
referit mereu la colecția de basme 
germane a fraților Grimm,, la colec
țiile franceze ale lui Cosquin, Se- 
billot etc., cele italiene ale lui Basile, 
Gubernatis, Pitre, Straparola, cele 
spaniole ale lui Cabalero și Maspons. 
cele portugheze ale lui Coelho și 
Consiglieri-Pedroso.

în amplul și profundul studiu in
troductiv la monografia „Basmele 
române", Lazăr Șăineanu abordează, 
cu toată știința secolului său și cu 
o rară stăpinire a materialului folclo
ric, în cele zece capitole, marile pro
bleme ce le ridică cercetarea basme-

! basme- 
Literatura 

române; 
legendă. 

Limba 
romă- 

Clasificafiu- 
nea basmelor.

Așa cum a ară
tat Ovidiu Birlea 
in Istoria folclo
risticii românești 
(1974) și m Micâ 
enciclopedie a po
veștilor româ
nești (1976). sis
temul adoptat do 
L. Șăineanu. gru- 
pind basmele in 
secțiuni, cicluri și 
tipuri, vine după 
cel 
von 
tuit 
mul 

sociale, care stabilește 38 __  ,
și după cel al Jui _C. Litzica (după 
indicațiile 
stabilește 
„Basmelor 
tipuri de 
neanu, 
mului său 
mentale oglindite 
expresia lui Ov. Birlea), distinge 4 
secțiuni : I. povești mitico-fantastice;
II. povești etico-mitice (psihologice);
III. povești religioase (legende) ; IV. 
povești glumețe (snoave), precum și 
la Adaos, fabula animală.

Este cunoscut faptul că la baza 
tipologiei internaționale adoptate as
tăzi stau cataloagele elaborate de 
Antti Aame și Stith Thompson, care 
au delimitat și precizat mult mai 
bine tipurile și subtipurile narațiuni
lor populare. Dacă astăzi „clasifica- 
țiunea" adoptată de L. Șăineanu — 
care la nomenclatura tipurilor a dat 
numiri mitologice universale Ia fel ca

al lui 1. G.
Hahn. alca- 
după 
de

siste- 
re lății 
tipuri.

lui B. P. Hasdeu), care 
28 „prototipuri", autorul 

române" stabilind 43 
basme. Astfel. L. Șăi- 

punînd în centrul siste- 
„natura ideilor funda- 

în basme" (după

spiritului, în multele sale 
provenind din toate zo- 

subliniindu-i-se filozofia 
sa cu ajutorul vastului 

din care fac parte și

fi niciodată sub- 
datorită grijii cu 
textul Ruxandra 
fidel și totuși mai

loan ȘERB

artisti.ee
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit calde mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj 
adresat. în numele poporului român, cu ocazia Zilei naționale a Noii Zeelan
de. Vă asigur că felicitările cordiale primite au fost deosebit de apreciate 
de guvernul și poporul neozeelandez, precum și de mine personal și, la ' 
rindul meu. vă transmit aceleași bune și călduroase urări.

Cronica Nave românești

r a

KEITH HOLYOAKE
Guvernatorul general al Noii Zeelande

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 șl 11 februarie. In țară : Vreme în 
general umedă cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie, lapovită si ninsoare 
mai frecvente în vestul și nordul tării.

Vint moderat cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 7 șl plus 3 «rade, 
local mal coborîte in estul Transilva
niei, iar maximele între minus 3 și plus 
7 grade. Ceată locală, mal ales dimi
neața și seara. Izolat, condiții de polei. 
In București : Cer temporar noros fa
vorabil precipitațiilor slabe, mai ales 
sub formă de ploaie. Vint moderat. 
Temperatura ușor variabilă. Ceată di
mineața și seara.

La București au început, miercuri 
dimineața, convorbirile între delega
ția economică condusă de Constantin 
Niță, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
și delegația economică din Republi
ca Arabă Yemen, condusă de Ahmed 
Kaid Barakat, ministru de stat la 
Ministerul Petrolului și Resurselor 
Minerale.

Cele două delegații analizează po
sibilitățile dezvoltării și diversifică
rii schimburilor comerciale, a cola
borării și cooperării economice din
tre România și R.A. Yemen.

★
Miercuri, la sediul Ambasadei Re

publicii Democrate Germane din 
București a avut loc o conferință de 
presă consacrată apropiatei deschi-

deri a sezonului turistic în R.D.G. 
Cu acest prilej, reprezentanți ai a- 
genției de turism „Reisebiiro" au 
prezentat un larg program de itine
rare turistice, individuale și în grup, 

. oferite turiștilor români în 1979. anul 
celei de-a 30-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Germa
ne.

Concursuri de admitere

de invățămînt

la prima cursă
Vrachierul „Tg. Lăpuș", de 18 200 

tdw, efectuează in aceste zile prima 
sa cursă. Nava se îndreaptă acum 
spre portul Casablanca din Maroc, 
unde va încărca fosfați. Pregătit pen
tru prima cursă este, de asemenea, 
și cargoul „Satu Mare" de 7 500 tdw. 
care urmează să transporte produse 
laminate în porturile americane New 
York, New Orleans și Houston.

In prezent, aproape 70 de nave sub 
pavilion românesc se află pe mări și 
oceane, indreptîndu-se spre porturile 
unora din numeroasele țări ale lumii 
cu care România întreține legături 
comerciale.

Recent, 
registrele 
„Filaret" 
acest an
noastre maritime comerciale.

(Agerpres)

NAVROM-ul a Înscris în 
sale o nouă navă — cargoul 
de 7 500 tdw — prima din 
intrată in dotarea flotei

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

SCHI FOTBAL

Tinere speranțe în ascensiune
Cea de-a doua ediție a „Cupei Su- 

linar", denumită „Cupa speranțelor", 
desfășurată sub auspiciile „Daciadei" 
pe pîrtiile din masivul Postăvar a 
justificat întru totul interesul cu care 
a fost așteptată. Și aceasta atît prin 
numărul mare al participanților — 
230 copii, între 7 și 14 ani din întrea
ga țară — cît și prin valoarea rezulta
telor obținute.

Cu atît mai notabile sînt re
zultatele înregistrate cu cît ele au 
fost obținute în condiții de timp ne
favorabile. Dacă întrecerile de 
slalom special s-au desfășurat pe 
un timp închis, cu ceață și ză
padă moale. în proba de sla
lom uri'ș concurenții au trebuit să 
învingă dificultățile create de o ză
padă Înghețată. Aceste dificultăți au 
putut fi învinse prin buna pregătire 
a concurenților și prin excelenta or
ganizare a întrecerii — asigurată de 
clubul Dinamo Brașov — și nu in 
ultimul rînd prin dăruirea arbitrilor 
care 
seu.

Se 
turi 
egal _ ..... .., __ _
județe ale țării. La slalom __
primele locuri au fost ocupate — la 
copii mari de loan Pinke (Brașovia) 
și Iudith Hollo (Miercurea Ciuc), in 
timp ce la copii mici pe primul loc 
s-a situat Aron Gorog și Maria So- 
lyom, ambii din Baia Mare. O com-

au rămas cite 9—10 ore pe tra-
cuvine remarcat faptul că ală- 
de brașoveni au concurat de la 
la egal nu puțini copii din alte 

special,

portare meritorie au avut la această 
probă și copiii Artvin Friihn JBrașo- 
via), Delia Parate (Dinamo 
Ovidlu Chițu („Viitorul" 
A. Dorobanțu (Petroșani).

La slalom uriaș. întrecerea 
rată pe un traseu cu 45 și, respectiv, 
35 porți — care a solicitat. și mai 
mult curajul concurenților — prime
le locuri au fost împărțite la grupa 
copii mari între Eusebiu ' '
șovia) și Suzane Nagy 
Ciuc), iar la copii mici 
Coția (Dinamo Brașov) 
Conrad (Brașovia). O bună compor
tare au avut de asemenea și copiii 
Ioan Pinke (Brașovia), Iudith Hollo 
(Miercurea Ciuc), loan Frățilă (Li
ceul Predeal), Mihai Teodorescu 
(Steagul Roșu Brașov), Anca Moraru 
(Liceul Predeal), Daniela Soroceanu 
(Sinaia).

„Cupa Sulinar" a demonstrat o da
tă mai mult că avem un număr mare 
de copii talentați în practicarea spor
turilor de iarnă. Un argument în 
plus pentru ca în continuare clubu
rile și asociațiile sportive, federația 
de specialitate să persevereze în a 
se ocupa cu întreaga răspundere de 
acești copii, pentru că speranța și 
viitorul schiului românesc sînt le
gate tocmai de ei.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Brașov), 
Brașov).
desfășu-

Fulea (Bra- 
(Miercurea 

între loan 
și Betine

în meci amical, 

Bulgaria — România 1-1
SOFIA 7 (Agerpres). — Selecționa

tele divizionare de fotbal ale Româ
niei și Bulgariei s-au intilnit 
miercuri la Stanke Dimitrovo intr-un 
meci amical de verificare, înaintea 
începerii sezonului oficial. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (1—0), Fotbaliștii români au des
chis scorul in minutul 28 prin Dudu 
Georgescu, iar gazdele au egalat în 
minutul 56 prin fundașul Vasiliev. 
Jocul a fost in general frumos și c 
plăcut spectatorilor. în ultima parte 
a partidei, cele două echipe au avut 
mari șanse de a înscrie din nou. 
Crișan a ratat singur cu portarul 
numai de la 4 metri, trimițînd balo
nul in afara cadrului porții, în timp' 
ce gazdele au expediat mingea ir, 
bară, cu un minut inaintea fluierului 
final.

Selecționata divizionară română a 
jucat în. următoarea componență : 
Lung — Tiiihoi, Sameș, Dinu. Vigu 
— Romilă, Boloni, Radulescu (min. 75 
Volcilă) — Crișan. Georgescu., Bălăci.

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de admi
tere, pentru anul școlar 1979/1980, 
în următoarele instituții militare 
de învățămint : Academia mili
tară — facultățile tehnice ; Fa
cultatea de medicină militară ; 
Institutul de marină .,Mircea cel 
Bătrîn" — secțiile de marină 
militară ; școlile militare de ofi
țeri activi ; școlile militare de 
maiștri si subofițeri ; școala mi
litară de muzică — ciclul profe
sional ; liceeje militare.

Tinerii care doresc să parti
cipe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții mi
litare de invătămînt vor depune 
cereri de înscriere pină la 10 
aprilie 1979 la centrele militare 
județene (de sector) pe raza că
rora domiciliază.

Pentru relații referitoare la 
condițiile de selecționare, docu
mentele necesare pentru admi
terea la concurs, disciplinele si 
probele concursului de admitere 
si alte detalii, cei interesați se 
pot adresa comandanților de 
garnizoane si centrelor militare 
județene (de sector) 
l-ora locuiesc.

Pentru
automobilisti

un concurs complet
Calendarul competitional al Fede

rației române de schi-biatlon a pro
gramat pentru sfîrșitul săptămînii 
trecute „Cupa Valea lui Carp“ în or
ganizarea comisiei de specialitate a 
Consiliului județean de educație fi
zică și sport Prahova. Dar cum — 
pentru a doua oară în acest sezon — 
comisia de specialitate prahoveană 
a abdicat de la obligațiile sale stabi
lite prin calendar, schiorii noștri 
alpini fruntași au fost invitați să 
participe la întrecerile „Cupei tele- 
feric“, organizată pe piftiile de pe 
Cristianul Mare.

Dorim să remarcăm chiar de la 
început eforturile organizatorilor 
brașoveni, care au permis, printre 
altele, organizarea, pentru a doua 
oară în acest sezon, a unei curse de 
coborire pe pîrtia Lupului, amena
jată si întreținută excelent de maes
trul sportului Ion Cojocaru. întrece
rea seniorilor a fost dominată în 
toate cele trei probe — slalom uriaș, 
slalom special și coborire — de 
duelul dintre multiplul nostru cam
pion Dan Cristea (Dinamo Brașov)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 7 FEBRUARIE 1979

Extragerea I : 6 40 31 8 42 7
Extragerea a Il-a : 5 24 45 33 39 34
Fond total de cîștiguri : 1 194 926 

lei, din care 131 669 lei report la ca
tegoria 1.

si colegul său mai tînăr de club. Ion 
Cavași. Atît la „uriaș**, cît și la „spe
cial", prima manșă a revenit lui Dan 
Cristea. în schimb. în manșa a doua. 
Cavași a „tras" mai puternic, reușind 
să-și adjudece victoria în ambelo 
probe, la diferente ce-i drept destul 
de mici. Se părea că același lucru se 
va intimpla și la coborire. Cavași. 
plecat printre primii, a reușit un timp 
foarte bun. toți specialiștii dîndu-1 
drept învingător. Experiența lui Cris
tea (numărul de concurs 15) și hotă- 

..rîrea sa,, de a-și. lua revanșa și-au 
spus cuvînțul, el reușind să obțină 
primul loc. Locul trei . a. revenit la 
coborire „veteranului’1 acestei probe 
— Ion Bobiț (Universitatea Pitești), 
iar la cele două slalomuri — uriaș 
și special — lui Gheorghe Vulpe 
(Teleferic) și respectiv Dorin Mun- 
teanu (A.S.A. Brașov).

La fete a impresionat plăcut com
portarea reprezentantelor clubului 
Universitatea Pitești și îndeosebi a 
Aureliei Nițu, care a cîștigat detașat 
slalomul special și a devansat cu 
cîteva sutimi la coborire pe Mino- 
dora Munteanu (A.S.A. Brașov). Mi- 
nodora Munteanu s-a impus, în 
schimb, la slalom uriaș și s-a clasat 
pe locul doi și la slalom special. O 
notă bună, la „uriaș", pentru Danie
la Țampa (Steagul roșu) și Roxana 
Cocișiu (C.S.U. Brașov) clasate pe 
locurile doi și respectiv trei și la 
„special" pentru Juja Raț (Universi
tatea Cluj-Napoca) situată pe locul 
trei.

În cîteva rînduri
• întrunit in orașul austriac Graz, 

biroul Federației internaționale de 
șah (F.I.D.E.) a stabilit componența 
celor două grupe interzonale ale 
campionatului mondial masculin de 
șah.

Marele maestru român Florin 
Gheorghiu va evolua în turnepl de 
la Riga, ce se va disputa în luna 
septembrie.
• Miercuri, în sala sporturilor de 

la Floreasca. în cadrul campionatului 
național masculin de volei, echipa 
Steaua a dispus cu scorul de 3—0 

15—8) de formația(15—7, 15—5,
C.S.U. Galați.

stadionul „1 Mai“ din 
disputat meciul inter-

• Ieri, pe 
Timișoara s-a 
național amical de fotbal dintre e- 
chipele Politehnica Timișoara si Slo
van Bratislava. Jocul s-a încheiat la 
egalitate + •'!—1 (0—1).
Takacs (min. 30) pentru oaspeți și 
respectiv Roșea (min. 51).

pe raza că-

Magazinul auto din cadrul 
complexului comercial Fortuna 
din Pitești este specializat în 
vînzarea pieselor de schimb 
pentru autoturismele „Dacia**. 
El dispune de Seturi pentru mo
tor, pivoți, bielete, axe planeta
re. discuri, plăci de presiune. 
Acest magazin este singurul din 
tară unde se vind caroserii com
plete pentru „Dacia 1 300“ și 
„Dacia 1 100“. Aici se găsesc, 
totodată, diferite sprayuri și 
soluții pentru spălat parbrize, 
geamuri și motoare, accesorii si 
ornamente, obiecte de voiaj. 
Pentru facilitarea accesului cum
părătorilor la mărfuri, magazi
nul este raionat pe anșamble 
și subansamble principale, ca 
motoare, cutii de viteză, trans
misii, ornamente. (Publicitate)

R. B

17.15;

cinema LIRA 
15.45;

• 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; 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 15,15.
• 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; 20.36, LUCEAFĂRUL
— 15; 17; 19; 20,45, FESTIVAL — 
15; 17; 19; 20,45.
• Front in spatele frontului :
TIMPURI NOI — 15; 18,30.
• Vlad Țepeș : GRI VIȚA — 16;
19, MIORIȚA — 15,30; 19, TOMIS
— 16; 19.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14,36; 17,30; 20.15. FLOREASCA
— 14,30; 17,36; 20,15, PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18
• Ecaterlna Teodoroiu : DOINA
— 17,45; 20, BUCEGI — 15; 17.30;

17,30; 20,15,

20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 15; 16.30.
• Conspirația tăcerii : FEROVIAR
— 15.45; 18: 20.15.
• Cinci alături e un bărbat 
MUL ȘĂRII — 15.30; 18; ‘ 
o Aurul lui Mackenna :
— 15; 17.30: 20.
• Din nou împreună :
CENI — 15.30; 17,45; 20.
• Compania a 7-a sub 
lună : DACIA — 15; 16,45: 
20,15.
• E timpul să trăim, e timpul să

lubim i FERENTARI — 15:
10,30.
• Principiul dominoului :
— 15,30; 18: 20, MUNCA — 
18; 20,15.
• Drumuri in cumpănă î CINE
MA studio — 10: 12; 14: 16; 18; 
20, AURORA — 15.45; 18: 20, MO
DERN — 15: 17,30 : 20.
• Femeia dispărută — 11,45, Dama
cu camelii — — -
telui — 16,15,
(ambele serii)
TECA.
• Cascadorii :
17.30; 20, COSMOS
20.
• Detectiv particular : MELODIA
— 15.45; 18; 20.1'5, GLORIA — 15.45; 
18; 20,15, FLAMURA — 15.45; 18; 
20,15.
• Acel blestemat tren blindat : 
PACEA — 15: 17.30 : 20.
• Totul pentru fotbal s VOLGA
— 15; 17,30; 20. FLACĂRA — 15.30; 
17 30 ; 20.
• Orașul fantomă : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Avocata : POPULAR — 16; 18; 
20.
• Poveste de dragoste și onoare : 
ARTA — 15; 17.
• Toți sau nici unult PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

14. Vizita preșeclln- 
Ronieo și Julieia 
— 18,30 : CINEMA-

GIULEȘTI — 15:
15.30: 17.45;

DRU- 
20.

BUZEȘTI

COTRO-

clar de
18.30;

® SPORT Șl SĂNĂ
TATE. Revista „Sânte du 
Monde", editată de Organi
zația Mondială a Sănătății, a 
consacrat in întregime unul din 
ultimele numere problemelor 
legate de medicina sportivă. 
„Secretul" unor performante 
sportive excepționale rezidă, 
potrivit medicului specialist 
Marie-Lise Bargues — care a- 
bordează acest aspect intr-unui 
din articolele numărului spe
cial — nu numai în respectarea 
riguroasă a programelor de an
trenament, ci și in realizarea 
unui echilibru alimentar cît mai 
rațional. Se recomandă îndeo
sebi dozarea potrivit unor cri
terii științifice a cantităților de 
glucide, proteine și lipide, din 
cadrul fiecărei mese, ca si eșa

teatre
■ Teatrul Național București 
(sala mică) : Generoasa fundație 
— 19,30, (sala Atelier) : Elegie — 
19.
• Filarmonica „George Enescu- 
(Ateneul Român) : Concert slm-

lonarea acestor mese de trei 
sau patru ori de-a lungul ace
leiași zile. Un alt specialist, 
M.F.J. Tomiche, consideră că 
sportul reprezintă „cel mai bun 
antidot împotriva tensiunilor șl 
solicitărilor vieții moderne". în 
fine, Roberto Masironi publică 
concluziile unul studiu eșalonat 
pe o perioadă de 15 ani în rîn- 
durile unor persoane oare sufe
riseră un infarct cardiac ; po
trivit acestui studiu. 29 la sută 
din persoanele care nu au ur
mat un program de readaptare 
constînd din exerciții fizice au 
decedat. .în timp ce in rindul 
celor care au făcut sport pro
centajul de decese a fost de 
numai 4 la sută.

• GEL DE CĂRBUNE. 
Laboratorul de cercetări Sca- 
niainventor din Helsingborg

dintre România si Uniunea Sovietica•
Cu prilejul împlinirii a 31 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuala dintre România și Uniunea 
Sovietică, miercuri după-amiază la 
Cluj-Napoca a avut loc o adunare 
consacrată acestui eveniment.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile clujene.

Au luat cuvînțul prof. univ. Ion 
Baciu, rectorul Institutului de medi
cină și farmacie din Cluj-Napoca, 
vicepreședinte al Consiliului jude
țean al A.R.L.U.S., și Viktor Vasilie- 
vici Gordeev, adjunct al șefului Di
recției generale de 
țional de pe lîngă 
niștri al R.S.F.S.R.,

turism interna- 
Consiliul de Mi- 
conducătorul de

legației de activiști ai Asociației de 
prietenie sovieto-române, care se 
află în țara noastră cu acest prilej.

Vorbitorii au relevat importanța 
evenimentului aniversat, precum și 
evoluția dezvoltării multilaterale a 
colaborării româno-sovietice, in spi
ritul relațiilor de prietenie tradițio
nale dintre cele două țări și popoare. 
A fost subliniat rolul hotărîtor al 
Întiinirilor dintre tovarășii Nicolae 
Câaușescu și Leonid Ilici Brejnev în 
dezvoltarea acestor relații, în inte
res reciproc, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.
. în încheierea adunării, cadre di
dactice de la conservatorul „Gheor- 
ghe Dima“ și studenți de la Faculta
tea de filologie a Universității „Ba- 
beș-Bolyai“ au susținut un program 
artistic. (Agerpres)

Sporește producția materialelor de construcții
La o serie de materiale de 

construcții producția va înre
gistra anul acesta creșteri sub
stanțiale. De exemplu, se vor 
fabrica cu 1,5 milioane tone de 
ciment mai mult decit anul tre
cut. Un prim pas în realizarea 
acestei sarcini a și fost făcut: 
a fost pusă in funcțiune 
Tașca — Bicaz o nouă linie 
fabricație, urmînd ca pînă 
sfîrșitul primului semestru 
înceapă să producă o a doua 
nie. Sporul de producție plani
ficat va fi asigurat, totodată, 
prin atingerea capacităților pro
iectate la unitățile de speciali
tate de la Hoghiz și Mintia.

Creșteri importante ale pro
ducției sînț prevăzute la panou
rile mari și la elementele spa
țiale prefabricate. Urmează să 
fie puse în funcțiune 30 noi li
nii complete pentru fabricația

Ia 
de 
la 
să 
11-

panourilor mari care vor con
tribui la realizarea >n acest an 
a circa 4 milioane mc panouri, 
ceea ce reprezintă necesarul 
pentru mai mult de 225 000 apar
tamente convenționale. La ele
mente spațiale prefabricate, spo
rirea producției este asigurată 
prin intrarea în funcțiune a 
unei noi fabrici de case, cea de 
la lași, care se adaugă celor 
existente la Brașov și Craiova. 
Astfel, în acest an vor fi pro
duse elemente spațiale modu
lare pentru circa 83 500 aparta
mente, față de numai 55 000 
construite anul trecut prin acest 
sistem. Substanțiale sporuri se 
vor înregistra și la alte mate
riale, intre care agregatele mi
nerale, panourile de azbopan fo
losite în construcțiile indus
triale, polistirenul și vata mine
rală pentru izolații.

time „Inflația-problema numărul unu"
In mesajul cu privire la situația economică adresat de Casa Albă Con

gresului american, inflația este apreciată ca problema numărul unu „care 
aduce prejudicii fiecărui cetățean al țării**. Un interesant articol in legă
tură cu dimensiunile inflației și consecințele 
rican „Time** :

ei publică săptămânalul ame-

„în fiecare săptămină, datorită in
flației, prețurile pe care americanii 
Ie plătesc pentru bunurile și servi
ciile achiziționate cresc cu încă apro
ximativ 3 miliarde de dolari. La în
ceputul anului 1979, nivelul general 
al prețurilor s-a dublat față de si
tuația existentă în 1967, considerată, 
in general, ca reper ce marchează 
începutul spiralei inflaționiste.

Ultimul deceniu a fost martorul 
celui mai dăunător puseu inflaționist 
d'in întreaga istorie a țării, ceea ce a 
făcut ca țelul unei stabilități relative 
să rămină tot mai îndepărtat. As
censiunea vertiginoasă a; prețurilor . 
a făcut ca visurile de acum un de-

întru totul tendințele la scara 
țări. Așa. după cum reiese 

și din această diagramă, la un mare 
număr de bunuri și servicii prețurile 
au crescut cu peste 100 la sută din 
1967. O scădere s-a înregistrat in
tr-un singur domeniu — convorbirile

Au marcat"’ ”ceniu ale multor americani să pară

• în continuarea turneului pe care-1 
Întreprinde in Ungaria, echipa de 
fotbal F.C. Baia Mare a susținut un 
meci cu formația Dlosgybr, care ac
tivează în prima divizie a campio
natului. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 2—1 
luri fiind înscrise 
echipei F.C. Baia 
cat de Mureșan.

(0—1). ambele go- 
de Santo. Punctul 
Mare a fost mar-

• Primul concurs internațional 
atletic de sală al sezonului va avea 
loc sîmbătă, la complexul sportiv din 
parcul „23 August*1. Concursul, orga
nizat de clubul sportiv „Steaua**, va 
reuni, în afara celor mai buni atleți 
și atlete din tară, reprezentanți ai 
cluburilor Honved Budapesta și Le- 
gia Varșovia.

astăzi adevărate fantezii. Practic, fie
care este afectat de consecințele in
flației, bineînțeles unii suferind mult 
mai mult decit 
clnțe depind de 
ția familială a 
zona geografică 
obișnuințele sale în ce privește achi
ziționarea de diverse bunuri, ca și de 
multi a Iți factori.

Problema cheie nu este atît cuan
tumul venitului unei familii, cit mo
dul în care sînt cheltuiți banii ciști- 
gați. în legătură cu aceasta, 
„Time“ a întocmit alăturata 
mă, pe baza prețurilor, la un 
de bunuri curente de consum 
vicii din orașul Atlanta, oraș 
căruia ne-am oprit întrucît tendin
țele locale în ce privește preturile

alții. Aceste conse- 
vîrsta, slujba, situa- 
persoanei respective, 
unde locuiește, de

revista 
diagra- 
număr 
și ser- 
asupra

Inflația

reflectă 
întregii

mite cumpărarea unui apartament și 
se găsesc în situația de a continua 
să plătească chirii tot mai exorbi
tante. de la an la an. în plus, majo
ritatea familiilor sint grav afectate 
de ascensiunea continuă a prețului 
combustibililor.

Deși salariile au crescut și ele în 
proporții relativ mari, nici chiar 
dublarea venitului nu poate să țină 
pasul cu dublarea prețurilor, 
rece contribuabilii sînt supuși 
impozite tot mai mari. Astfel,

deoa- 
unor 

dato-

telefonice interurbane (pe de altă 
parte însă, prețul convorbirilor loca
le a crescut substanțial).

Pe plan național,.; sporurile „fgle. 
mai vertiginoase au fgșt înregistrate la 
bunurile esențiale: ALIMENTE,, IM,- , 
BRACAMINTE, LOCUINȚE, TRANS- vestită în bonuri de tezaur cu 10 ani 
PORT. Firește, cele mai lovite sînt 
persoanele cu veniturile modeste.

Pentru a ne referi la sectorul lo
cuințelor, de pildă, prețul unul apar
tament mediu este de 54 000 dolari, 
ceea ce depășește cu mult posibili
tățile unei familii care cîștigă anual 
dublul nivelului considerat pe plan 
național ca minim pentru o familie 
compusă din patru persoane (res
pectiv, 6119 dolari pe an). Trebuie 
însă spus că prețul unui apartament 
mediu în Atlanta este mult inferior 
unui apartament similar din multe 
zone din nordul și vestul Statelor 
Unite. Față de situația de la sfîrși
tul anilor ’60, rata ipotecilor aproape 
s-a dublat, depășind în prezent 10 
la sută. Multe familii nu-și pot per-

rltă sporirii impozitelor venitul pro
fesorilor universitari, de pildă, s-a 
diminuat cu 17,5 la sută, în compa
rație cu 1967. Depunătorii, de gse- 
menea. se găsesc intr-b situație ne
favorabilă.. Fiecare sută de dolari, tn-
în urmă, valorează astăzi numai 89 
dolari.

Să luăm situația unei familii com
puse din patru persoane : familia pro
fesorului de inginerie tehnică Law
rence Evans, în vîrstă de 44 de ani, 
și a soției sale, Beverley, care lu
crează, parțial, ca asistentă medicală. 
Achitarea notelor de plată re
prezintă pentru ei o luptă conti
nuă. Numai costul școlarizării celor 
doi copii, în vîrstă de 8 și respectiv 
13 ani. se ridică la 6 000 de dolari pe 
an. Apoi vine plata ratelor la ipoteca 
pe casa construită. Adăuglndu-se și 
achiziționarea produselor curente, 
familia Evans este tot mal strim- 
torată.

Oamenii de rînd se simt tot mal 
amenințați. Iată ce declară Dorothy 
Danielson, in vîrstă de 63 de ani, 
care trăiește împreună cu soțul său, 
pastor pensionar, in localitatea Largo, 
statul Florida : -Mă consider fericită 
că avem un adăpost deasupra cape
telor noastre. Dar 
continua, ne vom 
serioase probleme, 
să știi cină poate 
plare nefericită și 
nomiile noastre șe 
Simbetei. Ce ne vom face in aseme
nea împrejurare ?•» Pentru a obține 
un venit suplimentar, Dorothy se 
angajează ca menajeră la vecini, în 
timp ce soțul ei face mici reparații. 
«Dacă nu ar fi acești bani în plus, 
nu știu ce ne-am face- — declară el.

La Richgrove (California), familia 
care au în 

ă utn venit da/'
23 000 dolari i anual. Cu. cf ți va ani în ' 
urmă, ei au cumpărat un tractor cu
24 000 de dolari. Acum vor trebui să 
achiziționeze un altul, întrucît cel 
vechi este scos din uz. De data 
aceasta vor trebui să plătească 32 000 
dolari, deși, practic, modelul este a- 
celași.

Multe familii americane au accep
tat inegalitățile în ce privește veni
tul atîta timp cît întrezăreau șansa 
unei prosperități viitoare — în ca
drul sistemului liberei inițiative. 
Dacă vor ajunge la concluzia că spi
rala inflaționistă continuă îi privează 
de această șansă, atunci ar putea 
începe să-și pună întrebări în legă
tură cu acest sistem", conchide săp- 
tămînalul „Time".

dacă inflația va 
afla în fața unei 
Niciodată nu poți 
surveni o intîm- 
atunci toate eco- 
vor duce pe apa

în viața de zi cu zi a cetățeanului american

fonic. Dirijor : Mircea Crlstescu. 
Solistă : Dana Borsan —- 20.
• Radi o televiziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor ; Iosif Conta — 20.
• Opera Română : Seară
— 19.
• Teatrul de operetă :
din cartierul de West — 
© Teatrul ,,Lucia Sturdza
landra“ (sala Schitu Mâgureanu): 
Răceala — 19, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19.30.
O Teatrul Mic : Emigranții — 19.30.
• Teatrul de comedie : Cinema 
(premieră) — 19.30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19.30.
(sala Studio) : Audiență la consul
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Comedie fără titlu — 19.30, (sala 
Majestic) : Goana — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cintec. Recital de 
cîntece populare evreiești — 18.30.
• Teatrul sat.iric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19.30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu** : Sici
liana — 19,30.
• Ansamblul artistic ,, Rapsodia 
română'* : Bucuroși de oaspeți — 
17. Drag mi-e cintecul și jocul — 
19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă** : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10, „Năpasta*. 
(Spectacol susținut de Teatrul 
,,M. Eminescu** din Botoșani) — 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică** : Elefănțe- 
lul curios — 10.
• Circul București: Bravo, circul!
— 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Băiatul cu floarea — 19,30.

(Suedia) a pus la punct un nou 
combustibil care se prezintă 
sub forma unei substanțe gela
tinoase (gel) și care nu lasă 
nici un fel de reziduuri poluante. 
Denumit „carbogel", acest com
bustibil reprezintă un amestec 
de cărbune măcinat foarte fin, 
apă și un adaos organic sper 
cial. El nu cuprinde reziduurile 
sulfuroase și metalice care po
luează aerul în cazul combus
tiei cărbunelui obișnuit Prețul 
lui nu întrece prețul păcurii, 
noul combustibil puțind fi 
transportat si depozitat întoc
mai ca și aceasta.

• EXTREMELE LON
GEVITĂȚII. Islanda este, po
trivit statisticilor O.N.U.. țara 
unde se înregistrează cea mai 
mare longevitate de pe glob. în

vieneză

Poveste 
19,30.

Bu-

Cheltuielile 
de școlarizare 

la Universitate» 
Emory 

1967 : $2,640 
1978 : $5,400 
+105’/,

î costum bărbătesc 
1967 : $100
1978 : $260 
+160’/,1967 : 5 cenți (7 8 oz.) 

19781 20 cenți (1,05 
Oz.)

+3007,

O plombă dentară1967 ; $5
1978 : $15
+200’/,

Un baton 
de ciocolată

O carte broșată 
1967 : $1,65 
1978 : $2,95 
+79’/.

O pereche 
de blue jeans 

1967 : $4,79 
1978 : $15,50 

+224'/,

Un televizor 
in culori 

1967 : $379,95 
1978 : $389,95 
+ 3’/,

Un apartament 
mediu

167 : $32 009
1978 : $54 000 
+ 69’/,

O verighetă 
de 14 K 

1967 : $35 
1978 : $170 
+ 386’/.

Un galon (3,7 litri) 
de benzină premium 

1967 : 39,9 cenți 
1978 : 76,9 cenți 

+ 93’/.

Un autoturism 
Chevrolet 

1S67 : $2 274 
1S78 : $4 224 

+ 867, 
ci convorbire 
interurbană 
Atlanta-Los 

Angeles (3 niinute> 
1967 : $2,00 
1978 : $1,30

O călătorie 
cu avionul 
dus-intors 

Atlanta—Londra 
1967 : $583,80 
1978 : $784,00 
+34’/.

Dupâ cum se vede în

O săptămină /
X 

X % s
O operație internare Y

de anendicită în snital Vz kg carne tocată O franzelă • de țigări1967 : $200 1967 : $238 1967 : $0,59 1967 : 35 cenți 1967 : 32,3 cenți1978 : $428 1978 : $595 1978 : $1,49 1978 : 73 cenți 1977 : 54,3 cenți4-114*/» +150’/, + 153’/, + 109’/, ’+68%

diagrama de mal sus, reprodusă dupâ sâptâmînalul ,~ 
de consum și servicii s-au dublat

• Un costum 
taior femei 

1967 : $75 
1978 : $250 

+ 233*/. 

„Time", între 1967—1978, prețurile — în dolari — la principalele bunuri

medie, femeile islandeze ating 
vîrstă de 79 de ani, iar speran
ța de viață a bărbaților islan
dezi este de 73 de ani. Dimpo
trivă, cea mai mică speranță de 
viață se înregistrează in țările 
africane — sub 50 de ani. în A- 
merica de Nord și în Europa, 
speranța de viață este în me
die de 60 de ani și se manifes
tă o tendință de mărire a ei.

© ENCICLOPEDIE A 
ACTUALITĂȚILOR POLI
TICE ALE SECOLULUI 
XX. O cunoscută casă edito
rială din Franța a Început pu

blicarea unei inedite enciclope
dii, intitulată „A la unne" (Pe 
pagina întîi), care Iși propune 
să prezinte, sub formă de facsi
mil, principalele evenimente 
politice ale acestui secol, așa 
cum au fost ele publicate în 
pagina întîi a presei timpului. 
Cititorii au astfel la dispoziție 
un spectaculos dosar care le 
permite să reconstituie marile 
evenimente petrecute de-a lun
gul ultimelor opt decenii, așa 
cum au fost ele receptate de 
către contemporani.

• ALIAJ MAGNETIC 
CU CALITĂȚI SUPERI

OARE. După cum se știe, par
tea principală a unui receptor 
telefonic o constituie un minus
cul magnet care transformă 
semnalele electrice în vibrații 
sonore. Specialiștii firmei ame
ricane „Beli System" au expe
rimentat. recent, un nou aliaj 
magnetic, pe bază de crom, co
balt și fier, care contribuie la 
îmbunătățirea simțitoare a cali
tății convorbirilor telefonice. 
Denumit ..Chromindur". noul 
aliaj parcurge numai 7 etape 
de fabricație. în timp ce alia
jele folosite pină acum parcur
geau 25 asemenea etape ; ca re
zultat. se realizează o economie 
a prețului de cost de 40 la sută. 
Calitatea sunetului obținut cu 
ajutorul magneților din „Chro- 
mindur“ permite o perfectă au
diție.

• DEMONSTRAȚIA 
CELOR 30 000 DE BICI- 
CLIȘTI. Aproape 30 000 de 
bărbați, femei și copii Pe bici
clete au demonstrat recent pe 
străzile Madridului (in foto

grafie — aspect din timpul de
monstrației), Scopul acestei ne
obișnuite demonstrații a fost 
de a atrage atenția autorităților 
și opiniei publice asupra poluă
rii atmosferei datorită gazelor 
emanate de automobile.
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UN IMPERATIV AL NOII ORDINI ECONOMICE

INTERNAȚIONALE

Intervenția reprezentantului român la reuniunea de la Arusha 
a „Grupului celor 77"

DAR ES SALAAM 7 — Trimisul 
special Agerpres. Ion Badea, trans
mite : Reprezentanții guvernamentali 
ai țărilor „Grupului celor 77". întru
niți la Centrul de conferințe inter
naționale din Arusha, au început, 
miercuri, in cadrul celor trei grupuri 
de lucru ale reuniunii, dezbaterile d" 
fond privind problemele aflate pe 
ordinea de zi a celei de-a cincea se
siuni a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț si Dezvoltare — 
U.N.C.T.A.D.-5.

In cadrul dezbaterilor de pină acum 
o pondere importantă a revenit pro
blemelor monetare și financiare. In 
intervențiile participantilor s-a sub
liniat unanimitatea țărilor in curs de 
dezvoltare in ce privește necesitatea 
unor transformări structurale pro
funde în sistemul monetar și finan
ciar mondial, concepute ca parte in
tegrantă a unei noi ordini economice 
internaționale. Reforma sistemului 
monetar mondial — au accentuat 
vorbitorii — trebuie să se facă tinînd 
seama de nevoile de dezvoltare a 
țărilor ..Grupului celor 77". de nece
sitatea unei mai echitabile repartizări 
a lichidităților monetare internațio
nale între țările dezvoltate cu ba
lanțe de plăti excedentare și cele în 
curs de dezvoltare cu balanțe 
citare, precum și de necesitatea 
pensării pierderilor suferite de 
in curs de dezvoltare in urma 
derilor bruște ale preturilor de ex-

port la produsele lor de bază sau ale 
volumului exporturilor lor către sta
tele dezvoltate.

Dezbaterile s-au concentrat, de 
asemenea, asupra căilor si modalită
ților practice de impulsionare a re
formei sistemului monetar si finan
ciar mondial. In acest sens, s-a su
gerat convocarea. în 1980. a unei 
Conferințe internaționale asupra re
formei sistemului monetar si finan
ciar.

Arătînd că problemele monetare șl 
financiare constituie un capitol esen
țial al instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, reprezen
tantul României, Valeriu Tudor, a 
subliniat necesitatea restructurării 
relațiilor monetare și financiare in
ternaționale, astfel incit acestea să 
contribuie Ia întărirea monedelor na
ționale. să asigure 
mai mari 
schimb, 
sistemului 
a relevat
netare si financiare provoacă scurge
rea unei părți importante din veni
turile naționale ale țărilor în curs dc 
dezvoltare către statele industriali
zate. lărgind, astfel, decalaiele între 
cele două categorii de state.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
creșterea rolului U.N.C.T.A.D. în sus
ținerea poziției și intereselor tăriloi 
în curs de dezvoltare in problemele 
monetare si financiare.

premisele unei 
stabilități a cursurilor de 

precum și perfectionarea 
de credite. în context, ei 

că actualele raporturi mo

defi- 
com- 
tările 
scă-

Noi măsuri de reducere a consumului 
de combustibili și energie in S.U.A. și Franța

lor de energie ministrului de resort, 
James Schlesinger.

Si 
in 

care 
face

WASHINGTON 7 (Agerpres). - 
Președintele Carter a ordonat agen
țiilor federale de resort să adopte 
măsuri imediate de conservare 
economisire a energiei, inclusiv 
clădirile apartinînd statului și 
șînt folosite de stat, pentru a
fată penuriei de combustibil pe piețe
le mondiale — a anunfat oficial Casa 
Albă. Printr-un memorandum, sem
nat de șeful executivului american, 
au fost hotărite. intre altele, redu
cerea consumului de energie electrică 
în general si pentru iluminat în spe
cial. reducerea consumului de petrol 
prin eliminarea activităților de trans
port care nu sint strict necesare, 
precum și a deplasărilor cu automo
bilele ; reducerea activităților impli- 
cînd consumuri mari de energie. în 
special a celor legate de cercetări si 
experiențe. Președintele Carter a ce
rut instituțiilor de resort ca. pină la 
15 februarie, să prezinte necesarul

PARIS 7 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing. a cerut, în cursul unei reuni
uni restrânse a cabinetului francez, 
accelerarea programului construirii 
de centrale nucleare in Franța, și. 
îndeosebi. ..echiparea în termenul cel 
mai scurt posibil" a centralelor pre
văzute să fie amenajate la Catenom. 
în Lorena și la Gravelines. în nor
dul Franței. Purtătorul de cuvînt al 
Palatului Elysee. Pierre Hunt, a re
levat că la reuniune au fost adoptate 
o serie de decizii de principiu pentru 
a se continua_ politica de reducere a 
dependentei 
provizionării 
măsuri între 
geografică a 
nare si „o politică activă de cercetare 
și explorare".

Franței în domeniul a- 
cu petrol, cuprinzînd 

care și diversifica-ea 
surselor de aprovizio-

Deschiderea campaniei
MADRID 7 (Agerpres). — Miercuri, 

în Spania a fost inaugurată oficial 
campania în vederea alegerilor parla
mentare de la 1 martie, convocate de 
premierul Adolfo Suarez. în urma 
adoptării, prin referendum, a unei 
noi Constituții, la sfîrșitul anului tre
cut.

Peste 25 de milioane de persoane 
cu drept de vot (pentru prima oară 
votează tinerii incepînd de la vîrsta 
de 18 ani) sint chemate să desemne
ze noua componentă a Congresului 
deputatilor si a Senatului. Pe listele 
prezentate de partidele polit’ce figu
rează în total 900 de candidați. în 
ciuda unei accentuate fărimitări a 
scenei politice spaniole — se aprecia
ză că bătălia principală de la 1 mar
tie se va da intre două formațiuni 
politice — Uniunea Centrului Demo
cratic <U.C.D.), partidul de guvernă-

mint, și Partidul Socialist Muncito
resc Spaniol (P.S.M.S.). pe care toate 
sondajele de opinie le prezintă drept 
avind șanse sensibil egale.

Uniunea Centrului Democratic și-a 
făcut cunoscut ieri programul electo
ral. Acesta acordă prioritate luptei 
împotriva terorismului, combaterii 
inflației si șomajului.

Principalul rival al U.C.D. în ale
geri. P.S.M.S.. și-a inaugurat campa
nia electorală, pronuntîndu-se pentru 
..un nou guvern puternic" în vederea 
„unei societăți echitabile" 
„lichidarea șomajului si a 
lui".

La rîndul său. Partidul 
din Spania îsi desfășoară 
electorală chemînd alegătorii să con
tribuie. prin votul lor. Ia „combaterea 
terorismului" și la edificarea demo
crației.

si pentru 
terorismu-

Comunist 
campania

ORIENTUL TOKIO:• •Manifestări consacrate aniversării
MIJLOCIU

Pe diverse meridiane 
organizate cu prilejul 
Principatelor Române.

ale lumii continuă manifestările si acțiunile 
aniversării a 120 de ani de la Unirea

arabSIRIA. — La Centrul cultural 
din Damasc a avut loc, sub patro
najul și în prezenta lui Youssuf Al- 
Assad, membru al Comandamentului 
regional al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Asociației de 
prietenie Siria-România, o adunare 
festivă. Vorbind despre semnificația 
evenimentului. Said Hamde. secretar 
general al asociației, a evidențiat 
dezvoltarea fără precedent a colabo
rării româno-siriene ca urmare a în- 
tîlnirilor istorice dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad.

evenimentul de la 24 ianuarie 1859 
punînd bazele formării statului na
tional unitar român. Referindu-se 
politica externă a României, el 
evidențiat contribuția strălucită 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
statuarea unor principii care să ducă 
la soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității.

la 
a 
a 
la

JAPONIA. — La Centrul educației 
și culturii din Yokohama a avut loc 
marți deschiderea expoziției de pic
tură românească contemporană „Con
stanța — permanentă a peisajului 
românesc". Exponatele, intre care fi
gurează lucrări semnate de cunoscut! 
artiști români ca Ion Pacea, Ion 
Musceleanu. Ion Bițan și alții, au 
fost trimise de către municipiul Con
stanța, care este înfrățit cu muni
cipiul Yokohama. In cuvîntul său 
rostit cu ocazia ceremoniei de des
chidere, Yamamoto Isao, consilier 
municipal, reprezentantul primarului 
Saigo Michikazu, a subliniat impor
tanța expoziției, apreciind-o ca fiind 
un prilej deosebit oferit iubitorilor 
de artă din Japonia de a cunoaște și 
aprecia valori autentice ale culturii 
românești, ca o contribuție impor
tantă adusă la dezvoltarea schimbu
rilor culturale și a relațiilor de prie
tenie dintre România și Japonia.

FRANȚA. - La Universitatea de 
litere din Grenoble a avut loc o ce
remonie. in cadrul căreia vicepre
ședintele Universității. G. Luciani, a 
vorbit despre luptele purtate de po
porul român de-a lungul istoriei sale 
pentru unitate națională.

BELGIA. — Cercul regal al priete
nilor ..Institutului Ch. Janssens", din 
Bruxelles, a organizat o seară cultu
rală românească. Au fost evocate re
lațiile tradiționale ale prieteniei ro- 
mâno-belgiene. Ziarista belgiană 
Gaby Bailly. care a vizitat tara noas
tră recent, a vorbit despre oameni și 
locuri din România

ANGLIA. — Asociația de prietenie 
Marea Britanie-Rpmania a organizat, 
la Londra, o adunare festivă dedica
tă evenimentului Unirii Principatelor 
Române. In cuvîntul rostit de pre
ședintele asociației. Harry Francis, 
s-a menționat că lupta pentru uni
tate națională și independentă repre
zintă o trăsătură caracteristică a 
istoriei milenare a poporului român.

INDIA. — La sediul din Delhi al 
Organizației pe întreaga Indie pen
tru pace și solidaritate a avut loc o 
adunare, la care au participat mem
bri ai parlamentului indian, perso
nalități politice, oameni de cultură, 
membri ai corpului diplomatic, cadre 
didactice, studenti, ziariști. In cuvîn
tul său, Chandrajeet Yadav, pre
ședintele organizației, evocînd eve
nimentul aniversat, a evidențiat că 
poporul României participă cu entu
ziasm la făurirea unei vieți libere și 
prospere, a unei industrii dezvoltate 
și culturi originale. In același timp, 
România joacă un rol important in 
viata internațională. în eforturile vi- 
zînd înfăptuirea dezarmării, instau
rarea unei noi ordini economice mon
diale. In cuvîntul său, prof. Satish 
Chandra, membru al Comitetului in
ternational pentru științe istorice, a 
subliniat importanta deosebită pe 
care o are pentru India, pentru oa
menii de știință din această tară, cu
noașterea istoriei poporului român. 
Cu același prilej, la Delhi a fost 
organizată o expoziție documentară 
de fotografii.

• Propunere a S.U.A. privind 
reluarea negocierilor de pace 
egipteano-israeliene la nive
lul miniștrilor de externe • 
Yasser Arafat In Arabia Sau

dită
WASHINGTON 

Statele Unite au 
giptul și Israelul 
lor de pace, prin 
ale secretarului 
Cyrus Vance — a anunțat purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat. Hodding Carter. „Noi am pro
pus o întilnire la nivel ministerial 
în viitorul apropiat" — a arătat pur
tătorul de cuvint, adăugind că „exis
tă speranța că o asemenea întilnire 
va permite continuarea procesului 
de pace". „Forma în care vom orga
niza întîlnirea va fi menită să asi
gure reflectarea adecvată a poziției 
fiecărui guvern în cadrul deliberări
lor ce vor avea loc" — a precizat 
purtătorul de cuvint.

După cum au remarcat observato
rii de la Washington, purtătorul de 
cuvînt nu a făcut precizări în legă
tură cu data și locul noii etape a ne
gocierilor.

Pe de altă parte, după cum infor
mează agențiile internaționale de 
presă, secretarul de stat al S.U.A.. 
Cyrus Vance, a declarat în fața 
membrilor Comisiei pentru relații 
externe a Camerei Reprezentanților 
că „viitoarea etapă a negocierilor a- 
supra proiectului tratatului de pace 
între Egipt și Israel va fi o întîlni- 
re a miniștrilor de externe egiptean, 
israelian și american".

7 (Agerpres). — 
invitat oficial E- 

să reia negocierile 
oficiile de mediere 
de stat al S.U.A.,

Premierul Hua Guofeng invitat să viziteze Japonia
TOKIO 7 (Agerpres). — La Tokio 

au avut loc. miercuri, convorbiri în
tre primul ministru al Japoniei. Ma
sayoshi Ohira. și Deng Xiaoping (Den 
Siao-pin), vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze. Cu 
prilej — informează agenția 
Nouă (Xinhua) — s-a procedat 
schimb de păreri cu privire la 
tia internațională, situația din Asia 
și Pacific, relațiile bilaterale.

acest 
China 
la un 
situa-

In numele guvernului chinez, pri
mul ministru ai Japoniei a fost invi
tat să viziteze China. La rîndul său. 
Masayoshi Ohira l-a invitat pe pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Hua Guofeng (Hua Kuo- 
fen) să viziteze Japonia. Ambele in
vitații au fost acceptate, datele vizi
telor urmind să fie stabilite ulterior.

Alegerile prezidențiale din Algeria
ALGER 7 — Trimisul special

Agerpres, Mircea S. Ionescu. trans
mite : Miercuri, poporul algerian s-a 
prezentat masiv la urne pentru a 
alege la președinția republicii pe can
didatul partidului Frontul de Elibe
rare Națională, Benjedid Chadli, 
secretar general al F.L.N. S-au pre
zentat la centrele de votare munci
tori din uzine și fabrici, de pe șantie
re. intelectuali, studenti. care și-au 
dat cu încredere votul candidatului 
Frontului de Eliberare Națională. — 
expresie a dorinței de a releva uni
tatea forțelor patriotice naționale in 
jurul F.L.N. Pină la amiază votaseră

toti locuitorii satelor. Populația din 
sudul tării și-a exprimat votul ince- 
pind de luni, avîndu-se în vedere dis
tantele enorme dintre localitățile 
acestei zone deșertice a tării.

Ziua de 7 februarie a fost pentru 
toți algerienii o sărbătoare națională, 
constituind, potrivit aprecierilor pre
sei. „o victorie a continuității revolu
ției". Această victorie, subliniau 
miercuri posturile de radio si televi
ziune algeriene, este cu adevărat 
..una dintre cele mai imoortante ne 
care le-a repurtat poporul nostru, 
incepînd cu eliberarea de sub povara 
colonialismului și cucerirea suverani
tății sale naționale".

italia: Consultări pentru formarea noului guvern

DANEMARCA. — La Copenhaga a 
avut loc o adunare festivă organiza
tă de Asociația Danemarca — Româ
nia, in cadrul căreia secretarul aso
ciației, Fleming Forghersen, și amba
sadorul României In Danemarca au 
vorbit despre semnificațiile politice, 
economice și social-culturale ale 
Unirii Principatelor Române, trecînd 
in revistă, de asemenea, principalele 
momente din lupta poporului 
pentru apărarea ființei sale 
nale.

RIAD 7 (Agerpres). — Președinte
le Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a sosit miercuri intr-o 
vizită in Arabia Saudită. informează 
Agenția saudită de presă.

ROMA 7 (Agerpres). — Premierul 
desemnat al Italiei. Giulio Andreotti, 
a început miercuri consultările cu li
derii principalelor partide politice în 
vederea soluționării actualei crize 
guvernamentale, declanșate săptă- 
mîna trecută, 
sprijinului in 
lui minoritar, 
către P.C.I.

soluționării actualei 
declanșate 

ca urmare a retragerii 
parlament al guvernu- 
democrat-creștin. de

Andreotti a declarat că intenționea
ză să reconstituie fosta majoritate 
parlamentară, alcătuită din demo- 
crat-creștini. comuniști, socjaliști. so- 
cialiști-democratici și ro -‘’icanl, 
care a sprijinit precedents' guvern 
timp de 11 luni.

Prima rundă de consultări a lui 
Andreotti a început cu reprezentanții 
P.C.I. Consultările sale vor continua 
joi și vineri.

nostru 
națio-

tăriiFINLANDA. La ambasada 
noastre din Helsinki a fost organi
zată o tntîlnire cu Consiliul de con
ducere al Asociației de prietenie 
Finlanda — România. Vilho Siivola, 
președintele asociației, a evocat sem
nificația 
arătînd 
de ani 
derne, 
bucură 
meridianele lumii.

evenimentului aniversat, 
că actul Unirii de acum 120 
a pus bazele României mo
ale cărei succese actuale se 
de stimă și aprecieri pe toate

(Agerpres)

Reconsiderări în politica externă 
a Iranului

Șeful diplomației iraniene declară că țara sa se pronunță 
în favoarea nealinierii

TEHERAN 7 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută agenției P.A.R.S.. 
ministrul de externe iranian. Ahmad 
Mir Fendereski. s-a referit la orien
tările politicii externe a tării sale și 
la acțiunile ce vor fi întreprinse in 
viitor. în lumina aplicării acestei 
orientări. „Pe viitor — a spus el — 
politica noastră externă se va baza 
pe interesele națiunii și ale tării, cu 
respectarea drepturilor suverane și 
independentei tuturor țărilor, pe o 
bază reciprocă. Nealinierea este un 
concept general care a creat discuții 
ample. Nu vom fi dependent! de nici 
o tară și nici nu vom urma politica 
vreunei alte țări. în același timn. noi 
nu sîntem ostili nici unei națiuni", 
în acest context, ministrul iranian a 
declarat : „Nu vom adera nici la blo
cul occidental, nici la vreun alt bloc".

„Principalul obiectiv al uriui 
vern national trebuie să fie
tinerea unității și suveranității tării.

gu- 
men-

In acest cadru sint adoptate măsuri 
în vederea asigurării drepturilor și 
intereselor națiunii, atît în interiorul, 
cit șl in afara tării. Datorită revolu
ției iraniene — a continuat ministrul 
— politica externă iraniană a cu
noscut o mare schimbare. Una dintre 
aceste schimbări o constituie reconsi
derarea relațiilor cu Israelul și spri
jinirea drepturilor poporului oprimat 
al Palestinei. Vom reconsidera, de 
asemenea, relațiile noastre cu regimul 
de apartheid al Africii de Sud" — a 
adăugat M. Fendereski. „Una dintre 
principalele sarcini ale politicii noas
tre externe este retragerea Iranului 
din CENTO", pentru că „prezența 
Iranului in CENTO nu se încadrează 
în noua noastră politică externă. Prin 
retragerea din CENTO, relațiile noas
tre cu Turcia și Pakistan nu vor 
slăbi, dimpotrjvă, se vor extinde și 
intensifica".

agențiile de presă
Cooperare româno-italia- 

jjjj. La Ministerul Afacerilor Exter
ne italian a avut loc schimbul instru
mentelor de ratificare a „Convenției 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Italiană pentru evita
rea dublei impuneri în materie de 
impozite pe venit și avere și pen
tru prevenirea evaziunii fiscale" și 
a „Acordului dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România șl Guver
nul Republicii Italiene privind pro
movarea și garantarea reciprocă a 
investițiilor de capital", semnate la 
București, la 14 ianuarie 1977. Schim
bul instrumentelor de ratificare a 
fost efectuat de ambasadorul țării 
noastre în Italia. Ion Mărgineanu. și 
subsecretarul de stat la M.A.E. ita
lian. Luciano Radi.

Plenara C.C. al P.C. Lu
xemburghez, care 8 8VUt 10c 18 
Luxemburg, a examinat 
pregătirii alegerilor 
stabilite pentru 10 iunie 1979. a 
bat lista candidatilor partidului 
tru aceste alegeri. In fruntea 
se află președintele partidului. 
Urbany.

țial la începutul lunii ianuarie, in 
preajma declanșării grevei generale 
organizate de Confederația generală 
a oamenilor muncii peruani.

La invitația Institutului dt 
istorie si arheologie al Univer
sității Sorbona din Paris, acad. 
Emil Condurachi a ținut confe
rința „Dacia Romană" 
împlinirii a 2050 
crearea primului 
tralizat. Au fqst 
bri ai Academiei 
rici, arheologi, 
istoria civilizațiilor.

dedicată 
de ani de la 
stat dac cen- 

prezenți mem- 
franceze. isto- 
specialisti in

transmit

problema 
parlamentare 

apro- 
pen- 
listei 
Rene

în cadrul schimburilor de va
lori artistice dintre România și 
Bulgaria, la Sofia a avui loc 
vernisajul unei expoziții de 
sculptură contemporană româ
nească, infățisînd unele dintre 
preocupările reprezentative ale 
plasticii noastre de interior.

Prelan^irea stării de nr-
în Peru. DuPâ prelungirea 

cu 30 de zile a perioadei în care ga
ranțiile constituționale rămîn susoen- 
date. autoritățile militare de la Lima 
au anunțat și prelungirea cu o lună 
a stării de urgență, care conferă 
puteri depline reprezentanților for
țelor armate în organe’e locale a'e 
administrației de stat și sunune 
toate regiunile tării sub jurisdicție 
militară. Măsurile au fost luate ini-

Plenara C.C. al P.C. din
Japonia. Comitetul Central al P.C. 
din Japonia. întrunit într-o ple
nară. a examinat problema unității 
de acțiune cu Partidul Socialist în 
Parlament si în apropiatele alegeri 
pentru organele locale. Au fost dezbă
tute. de 
tivitătii 
liorării 
porului.
P.C.J. pe plan international.

asemenea, 
partidului 
condițiilor 

precum

probleme ale ac- 
în vederea ame- 
de trai ale po- 

Si ale activității

La Genevaau *ost re^uate c°n* 
vorbirile între delegațiile U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la interzicerea unor 
noi tipuri și sisteme de arme de 
exterminare in masă și, în context, 
cu privire la interzicerea armelor 
radiologice.

Banca Chinei 8 stablllt reU- 
tii corespunzătoare cu 828 bănci șl 
2 277 filiale ale acestora în 139 țări, 
în ultimii doi ani, banca a introdus 
sau a extins o serie de activități mo
netare internaționale, precum depo
zite interbancare, credite pentru cum
părător și credite bancare.

Noul președinte al 
E.C.O.S.O.C. Reprezentantul per
manent al Olandei la O.N.U., Hugo 
Scheltema. a fost ales președinte al 
Consiliului Economic și Social 
(E.C.O.S.O.C.) al organizației pe anul 
1979.

France Presse despre 
arhiva secretă hitleristă. 
Potrivit relatărilor agenției 
Presse. care citează surse i 
linul occidental, e posibil 
rind autoritățile americane 
autorităților vest-germane 
li ta tea dosarelor confidențiale referi
toare la foștii participant! la mișcarea 
nazistă. Este vorba de un mare vo
lum de material, cîntărind cîteva 
tone. care, preluat din 1952 sub con
trolul Departamentului de Stat al 
S.U.A.. este păstrat ca „fond secret" 
in subsolurile unui imobil-din Berli
nul occidental.

France 
din Ber

ea în cu- 
să remită 
cvasitota-

COMITETUL DE DEZARMARE ÎN FAȚA UNEI CERINȚE HOTĂRÎTOARE

ANGAJAREA PE CALEA NEGOCIERILOR CONCRETE <n>
In cadrul anchetei internaționale a „Scînteii" cu privire la problemele 

dezarmării, 
Geneva de 
Generale a 
diferite ca 
in numărul

in lumina obiectivelor puse in fața noului Comitet de la 
către sesiunea specială, din vara anului trecut, a Adunării 
O.N.U., am solicitat părerile reprezentanților 

mărime, grad de dezvoltare, 
de azi, reproducerea

unor țări 
ortnduire socială. Continuăm, 

opiniilor exprimate.

De la trimisul nostru special

Inundații în Brazilia si Peru

„Oprirea 
cursei înarmărilor 

este obiectivul 
de cea mai stringentă 

actualitate14

am afir- 
în trecut, 
de a ne 
în cadrul 
împreună 

susțin

CARLOS ORTIZ DE ROZAS, pre
ședintele în exercițiu al Comitetului 
de dezarmare, șeful delegației Ar
gentinei :

Un numitor comun al intervențiilor 
ce au avut loc în etapa inaugurală 
a Comitetului de dezarmare îl con
stituie sublinierea de către toate cele 
40 de state membre a importantei și 
semnificației misiunii ce ne-a fost 
incredințată. Comitetul de la Gene
va. constituit de sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a Națiu
nilor Unite, este principalul organism 
de negociere în materie de 
mare.

Sarcina care ne revine este 
dificilă și. în mod inevitabil, 
rată. In cadrul acestui organism ne
gociator. comunitatea internațională 
trebuie să se pună de acord asupra 
unor teme de extremă importantă 
cum sint dezarmarea nucleară, inter
zicerea producerii de arme chimice, 
încetarea totală a experiențelor cp 
arme nucleare. întărirea garanțiilor 
acordate statelor care nu posedă 
arme nucleare, convenții asupra altor 
arme de distrugere în masă — și 
multe alte măsuri de stringentă ac
tualitate. absolut necesare Dentru 
a se opri cursa înarmărilor și a se 
trece apoi la dezarmarea generală si 
totală, sub 
eficient.

Succesul

dezar-

amplă, 
de du-

un control international

deliberărilor noastre va

depinde de contribuția pe care toate 
statele o pot aduce în acest sens, de 
voința politică ce le animă. In ceea 
ce privește Argentina, noi 
mat acum, ca de altfel și 
hotărîrea noastră fermă 
aduce întreaga contribuție 
grupului de țări nealiniate,
cu celelalte delegații care 
puncte de vedere apropiate, printre 
care vreau să menționez și delegația 
României, la progresul negocierilor.

Pe de altă parte, as vrea să evi
dențiez legătura indisolubilă care 
există între dezarmare și dezvoltarea 
economică și socială. Resursele care 
se investesc pentru continuarea 
cursei înarmărilor sint atît de im
presionante, incit nu este nevoie de 
nici un efort de imaginație pentru 
a ne da seama ce ar însemna ca fie 
și numai o parte din aceste resurse 
să fie reconvertite în scopuri con
structive. îndeosebi in folosul accele
rării progresului țărilor mai defavo
rizate. Este limpede că multe din 
problemele cu care se confruntă nu 
numai țările în curs de dezvoltare, 
dar si cele dezvoltate, ar putea fi 
soluționate, spre binele întregii ome
niri. Deci, atunci cînd se vorbește 
de dezarmare, se vorbește implicit de 
dezvoltare.

„Securitatea lumii 
depinde 

și de lichidarea 
subdezvoltării “

C. LIDGARD, reprezentantul Sue
diei :

Suedia a reafirmat în cadrul inter
venției in comitet opinia sa în sen-

sul că interdependenta tot mai pro
nunțată a statelor face ca toate na
țiunile să fie supuse riscurilor catas
trofale generate de cursa înarmă
rilor. Această situație obligă la in
tensificarea eforturilor pentru a se 
pune capăt unei asemenea evoluții 
nrimeidioase.

Totodată, a apărut o nouă dimen
siune a cursei înarmărilor, dată de 
implicațiile ei economice asupra dez
voltării. Este o realitate că, in zilele 
noastre, inestimabile resurse mate
riale și financiare sint irosite pentru 
înarmări, in vreme ce pe o întinsă 
suprafață a globului persistă mizeria, 
foametea, analfabetismul. Or. este 
limpede că securitatea lumii depinde 
în bună măsură și de o mai echili
brată dezvoltare a națiunilor, de o 
mai justă repartizare a bogățiilor. Sta
tele în curs de dezvoltare trebuie 
aiiltate să depășească starea de ră- 
mînere în urmă, iar prin 
s-ar elibera în acest scop 
resurse,

împărtășim de aceea 
ideea înghețării cheltuielilor militare, 
a efectivelor armate. în vederea tre
cerii la reducerea lor treptată — idee 
afirmată in propunerile României și 
susținută aici de un șir de delegații. 
Aș dori să exprim în acest context 
satisfacția delegației Suediei centru 
colaborarea foarte bună cu delegația 
română. Cu numeroase prilejuri, la 
Națiunile Unite, in alte organisme 
internaționale, inclusiv aici, la Ge
neva. Suedia și România au găsit 
totdeauna un limbaj comun.

In ce privește activitatea Comitetu
lui de dezarmare, luările de poziție 
din faza inaugurală reflectă dorința 
de a se ajunge la realizarea unor 
acorduri care să deschidă calea spre 
dezarmare. Este vorba de o activitate 
de lungă durată. — și de aceea este 
important să precizăm modalitățile 
de lucru. Desigur, regulile noi de 
procedură au fost stabilite. în princi
piu, de Adunarea Generală a O.N.U.

Ele trebuie insă concretizate la con
dițiile specifice de lucru ale comite
tului. pentru a putea ti folosite cu 
suplețe, tocmai in scopul progresului 
negocierilor noastre.

„Declarative de Intenții 
să-și găsească 

acoperire în fapte“
BUKETI

Republicii
BUKAYI,

Zair:
reprezentantul

sîntem de 
dezarmării. ... _ 
dezarmarea ? La

dezarmare 
importante

pe deplin

Cu toții 
necesității 
realizeze 
întrebare trebuie să găsească răspuns 
noul mecanism de negocieri creat 
prin hotărîrea sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U. Comi
tetul nostru oferă, pentru prima dată, 
un cadru adecvat și reprezentativ 
pentru abordarea eficientă a proble
maticii atît de complexe a dezarmă
rii.

Sesiunea specială a Națiunilor Unite 
a definit o ordine de priorități pen
tru activitatea noastră. Armele nu
cleare. a căror putere este capabilă 
să distrugă de mai multe ori globul 
terestru, constituie principala noastră 
preocupare. în același timp, se im-

acord asupra 
Dar cum să se 

această

Ploile torențiale că
zute in ultima perioa
dă in Brazilia au pro
vocat inundații al căror bunuri 
bilanț amenință să de
vină catastrofal. Astfel, 
potrivit datelor publi
cate marți, totahil per
soanelor care si-au pier
dut viața ajunsese la 
250, iar numărul celor 
rămași fără adăpost era, 
conform cifrelor oficia
le, de circa 150 000. De
oarece întinderea zone
lor afectate de revărsa
rea apelor este extrem 
de mare si comunica
țiile au fost in multe 
cazuri întrerupte, se a-

preciază că bilanțul final 
ar putea indica pierderi 
de vieți omenești si de 

materiale mult 
mai mari.

Populația care trăiește 
pe malul peruan al ma
relui lac andin Titica
ca, situat la o altitudine 
de peste 3 800 de metri 
Si avind o suprafață de 
6 900 kilometri pătrat i, 
urmează să fie evacuată 
din cauza pericolului 
inundării zonei respec
tive — a anunțat ser
viciul apărării civile din 
Lima.

Apele lacului sint pe

cale să atingă nivelul 
maxim inregistrat in 
cursul acestui secol ca 
urmare a ploilor toren
țiale din ultimele săp- 
tămini, iar unei . iri 
de apă ce alim.c.nteâză 
lacul 
inundînd 
terenuri 
citeva sate.
riul Desaguadero, care 
in mod obișnuit eva
cuează o parte din a- 
pele lacului Titicaca spre, 
lacul Popoo din Bolivia, 
a început să curgă in 
sens contrar, deoarece și 
lacul bolivian a atins 
cotg de alertă.

s-au revărsat, 
căi rutiere, 
cultivate si 

Totodată,

scopul 
bolilor.

Telul 
ultimă 
umane

pune limitarea armamentului așa-zls 
clasic, a cărui importantă a crescut 
în ultimii ani ; se știe că toate răz
boaiele locale au fost alimentate cu 
acest tip de armament. Intr-un cuvint, 
prioritatea priorităților o constituie 
încetarea cursei înarmărilor.

Ca tară în curs de dezvoltare. 
Zairul insistă asupra legăturii exis
tente între dezarmare și dezvoltare. 
Trebuie să eliberăm imensele resurse 
care se irosesc în prezent prin înar
mări pentru a le folosi în 
combaterii mizeriei, sărăciei, 
a inegalităților de tot felul, 
suprem al dezarmării este, in 
instanță, izbăvirea societății 
de primejdii și suferințe.

Ascultînd intervențiile delegațiilor 
prezente la lucrările Comitetului de 
dezarmare, se poate spune că o notă 
comună o reprezintă dorința de reali
zare a unor progrese in cadrul nego
cierilor noastre. Desigur, declarațiile 
urmează să-și găsească acoperirea în 
fapte. în mod concret, chiar în acest 
an, 1979. va trebui să facem dovada 
dacă am ajuns la definirea unor acor
duri în direcția dezarmării sau ne-am 
cantonat în tunelul declarațiilor 
intenții. Obiectivele puse in fata co
mitetului sint complexe, drumul pe 
care îl avem de parcurs nu este nici 
scurt și nici ușor, dar misiunea în
credințată este o misiune nobilă si 
pentru înfăptuirea ei trebuie să de
punem toate eforturile.

de

cadrul Comitetului de dezarmare continuă con- 
definitivării procedurii de lucru, ca si a elabo- 
O activitate necesară și utilă care are, firește, 
pentru asigurarea unui debut eficient, con-

Geneva

tn aceste zile. In 
sultările in vederea 
rării ordinii de zi. 
o mare importanță 
structiv al negocierilor propriu-zise. Din convorbirile purtate la Palatul
Națiunilor din Geneva cu reprezentanți ai unui șir de țări s-a 
desprins însă preocuparea — evidentă și în declarațiile reproduse 
mai sus — pentru depășirea cit mai grabnică a fazei discuțiilor gene
rale. pentru soluționarea Intr-un termen rezonabil a problemelor de 
procedură, astfel incit comitetul să poată trece la abordarea aspec
telor de fond ale dezarmării, potrivit propunerilor prezentate de nu
meroase state cu ocazia sesiunii speciale a O.N.U., potrivit înseși 
așteptărilor popoarelor si cerințelor stringente ale cauzei păcii.

Dumitru ȚINU

în diverse localități din Portugalia, îndeosebi din zona Alenteio, au avut loc 
în ultima vreme puternice manifestații de protest împotriva restituirii către 
foștii proprietari a pămînturilor expropriate prin reforma agrară. Fotografia 

înfățișează o manifestație desfășurată în orașul Portalegre

Creșterea tensiunii sociale în Marea Britani©
Miercuri au apărut indiciile unor 

tendințe de recrudescentă a tensiunii 
politice și sociale din Marea Britanic. 
Sindicatele celor 1,5 milioane de an
gajați din serviciile publice au dat 
dispoziție organizațiilor locale să ia 
legătura cu celelalte organizații sin
dicale în vederea intensificării acțiu
nilor revendicative pentru a obține 
sistarea în întregime a activității în 
..marile orașe strategice". Un purtă
tor de cuvint a menționat că se are 
în vedere, printre altele, declanșarea 
unor greve totale, de 24 pină la 48 
de ore. în domeniul serviciilor publi
ce, în orașe ca Manchester. Liver
pool, Birmingham și Leeds. Conti
nuă. între timp, grevele perlate, de
clanșate încă de la sfîrșitul lunii tre
cute de această importantă categorie 
de sindicaliști britanici care au unele

dintre cele mai mici venituri din 
țară. Purtătorul de cuvint a precizat 
că acțiunile greviste nu vor înceta 
atit timp cit nu vor fi satisfăcute re
vendicările de majorare a salariilor, 
astfel invit acestea să fie puse in 
acord cu rata inflației in continuă 
creștere

Pe de altă parte, cel 100 000 de 
muncitori de la uzinele Longbridge, 
de lingă Birmingham, apartinînd fir
mei ..Leyland Automotive Company", 
au declanșat miercuri grevă,

Totodată, conducătorii celor 4 J00 
de greviști de pe platformele petro
liere din Marea Nordului, care au 
încetat lucrul în urmă cu două săp- 
tămîni. au anuntat că vor extinde 
acțiunile revendicative, luînd legătu
ră. în acest scop, cu alte organizații 
sindicale.
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