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Toate forțele, toate energiile - mobilizate intens pentru transpunerea 

in viață a sarcinilor plenarei C. C. al partidului, a orientărilor cuprinse
Pe șantierul combinatului petrochimic ,,Solventul" din Timișoara se ocționeazâ hotârit la montajul utilajelor teh

nologice, in vederea respectării termenelor de punere in funcțiune a noilor capacități
Foto : E. Dichiseanu

in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Activilatea politico educativă - important 
factor propidsor al dezvoltării economice

Mai multă perseverență
în promovarea tehnologiilor moderne

Ne aflăm ta a doua lună a anului 
' ‘'T9, an ta care în fata întregii 
.îOastre societăți se pun sarcini de 
deosebită însemnătate pentru în
făptuirea în cele mai bune condiții 
a actualului cincinal, an in care în
tregul nostru popor este ferm ho- 
tărît să întimpine cu realizări exem
plare cele două remarcabile eveni
mente — a XXXV-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist și al XII-lea Congres al P.C.R. 
Este un an de muncă dirză și te
nace pentru îndeplinirea la tin ni
vel calitativ superior. în toate sec
toarele de activitate, a obiectivelor 
stabilite de partid pentru această 
perioadă.

In acest context, un rol de însem
nătate- primordială revine muncii 
politico-educative de masă desfășu
rate de organele și organizațiile de 
partid, care are menirea de a de
termina indeplinirea cu înaltă con
știinciozitate și puternică însufleți
re a mobilizatoarelor sarcini stabi
lite de partid. Explicînd cu putere 
de convingere importanta acestor 
sarcini, cîarificind caracterul nece
sar, imperativ al unei mai bune ac
tivități în toate sectoarele econo
miei. munca politico-educaiivă este 
chemată să aducă o contribuție tot 
mai substanțială la progresul econo
mic al tării, la creșterea bunăstării 
întregului popor.

De altfel, întreaga dezvoltare a 
României socialiste confirmă, ca un 
adevăr de necontestat, corelația indi
solubilă dintre amploarea succeselor 
dobindite pe calea construcției noii 
orinduiri și creșterea gradului de 
conștiință a maselor.

După cum a subliniat în repetate 
rînduri secretarul general al partidu
lui, creșterea forței de inriurire 
a activității ideologice si poli
tico-educative își găsește expresie în 
succesele remarcabile obținute în pro

mal perseverente, șl mai eficace a 
tuturor pirghiilor și mijloacelor mun
cii politico-ideologice și cultural-edu
cative, cerind tuturor activiștilor, tu
turor comuniștilor să se angajeze cu 
întreaga energie in această activitate,

„.în centrul muncii de educație trebuie puse 
stimularea spiritului de răspundere al tuturor 
oamenilor muncii față de buna gospodărire a 
potențialului material și uman, inițiativa în 
valorificarea rezervelor economiei noastre so
cialiste, în dezvoltarea tehnicii și organizarea 
științifică a producției, în instaurarea unui 
climat de ordine și disciplină în toate colecti
vele. Munca politico-educativă trebuie orientată 
în direcția dezvoltării spiritului muncitoresc al 
tuturor lucrătorilor, a‘ devotamentului și abne
gației în îndeplinirea sarcinilor.

NICOLAE CEAUȘESCU

ducție, in dăruirea și abnegația cu 
care masele largi acționează pentru 
înfăptuirea politicii partidului. în 
spiritul exigenței ce-i este proprie și 
ținind seama de amploarea și comple
xitatea. sarcinilor - pe care h; avem 
de îndeplinit, conducerea partidului 
evidențiază necesitatea folosirii și

astfel incit ea să cunoască, in conti
nuare. noi și substanțiale perfecțio
nări. să răspundă cit mai adecvat 
cerințelor ridicate de viață.

Principala concluzie practică pe 
care stat chenjiate să o> desprindă or
ganizațiile de partid din documentele 
programatice .ale partidului nostru,

din indicațiile și sarcinile trasate de 
secretarul general al partidului con
stă în directionarea preocupărilor în 
mod primordial spre sporirea rolului 
activ, mobilizator al activității politi
co-educative : e necesar ca pretutin
deni să fie clar înțeles că munca de 
modelare a conștiinței înaintate nu 
se poate limita doar la simpla expli
care a politicii partidului, menirea 
principală constînd în a contribui 
la mobilizarea oamenilor, la stimu
larea energiilor și unirea tuturor for
țelor in vederea transpunerii in viată 
a acestei politici, la transformarea fie
cărui cetățean intr-un militant activ 
și dirz, ferm hotărit să-și consacre 
cauzei socialismului întreaga sa 
energie și capacitate.

In lumina ansamblului de măsuri 
stabilite de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., a indicațiilor de largă per
spectivă revoluționară cuprinse in 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. munca politico- 
educativă trebuie axată cu fermitate 
pe principalele' direcții de activitate 
economico-socială. pe preocupările 
de stringenta actualitate care trebuie 
să stea in această perioadă in aten
ția tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii din industrie, agricultură, pe 
șantierele de investiții.

Ca o cerință de maximă însemnă
tate se impune necesitatea de a an
trena toate forțele pentru realizarea 
integrală a producției fizice, de a in
sufla tuturor celor .ce muncesc con
vingerea că pentru bunul, mers al 
economiei nations!/' mul«K>t exista și 
nu pot fi admise nici un fel de da-
(Continuare în pag. a V-a)

In spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. o sarcină esențială care se pune in prezent în fata 
constructorilor si montorilor, a tuturor factorilor cu răspunderi in acest 
domeniu este asigurarea, condițiilor pentru intrarea în funcțiune a capacită
ților productive restante din 1978 și a celor planificate în 1979. Totodată, de 
maximă importantă este trecerea hotărîtă la aplicarea măsurilor stabilite de 
conducerea partidului cu privire la reducerea consumurilor materiale și a 
costului investițiilor, generalizarea pe toate șantierele a soluțiilor și tehno
logiilor moderne de construcție.

Nu de mult, un colectiv de specia
liști din Institutul de proiectări pen
tru secții și uzine , metalurgice 
(IPROMET) din București a reexami
nat temeinic, cu exigență, proiectele 
de execuție după - care vor fi con
struite, la Combinatul siderurgic din 
Călărași, ■ furnalele de mare capaci
tate. Scopul acestei acțiuni : identi
ficarea unor soluții practice de re
ducere a costurilor de investiții. Re
zultatul concret : suprafața pe care 
se află amplasată secția de furnale 
va fi cu 33 la sută mai mică decit 
aceea ocupată de secțiile similare de 
pe celelalte platforme, siderurgice ale 
țării. Tot în comparație cu ce s-a 
realizat pină acum în acest domeniu, 
s-a găsit posibilitatea obținerii unor 
noi și substanțiale economii. Astfel, 
volumul lucrărilor de construcții- 
montaj a fost diminuat cu 14 la 
sută, in timp ce consumul de metal 
a scăzut cu 15 Ia sută.

Este doar un exemplu, dintr-o 
suită mai amplă, semnificativ insă 
pentru pr?ocup.ări.le. stăruitoare ale 
proiectanților de la IPROMET legate 
de promovarea pe scară largă, în do
cumentațiile pentru noile obiective 
și capacități, a unoi- soluții construc

tive și tehnologice originale, moder
ne. cu eficientă sporită. „Necesitatea 
unui asemenea efort este impusă de 
faptul că aproape 90 la sută din 
obiectivele și capacitățile pentru in
dustria metalurgică in actualul cinci
nal trebuie Realizate pc scama cerce
tării și proiectării tehnologice proprii,

PE ȘANTIERELE 
INDUSTRIEI METALURGICE

ne-a precizat tag. Vasilc Stan, 
secretai-ul comitetului de partid din 
institut. în pofida dimensiunilor sale, 
exigenta principală a acestei sarcini 
o constituie calitatea, eficienta eco
nomică înaltă prevăzută in docu
mentațiile elaborate".

Două sint direcțiile de acțiune 
avute ta vedere. In primul rind, 
îmbunătățirea proiectării tehnologice, 
punerea la punct a unor procese de 
producție cu randament superior, 
sporirea performanțelor mașinilor si

llustratd din lernut — Mureș

Dialog la 41 de metri I

VEȘTI DIN ȚARA
Pentru industria meta

lurgică. La întreprinderea meca
nică Timișoara a fost creată cea de-a 
20-a mașină de mare capacitate din 
familia instalațiilor și utilajelor des
tinate echipării depozitelor de mine
reuri și cărbune și alimentării fur
nalelor și centralelor termoelectrice, 
în noul sector de utilaje metalurgice 
al unității vor fi realizate, în acest 
an, peste 9 000 tone de utilaje tehno
logice pentru industria metalurgică. 
(Cezar Ioana).

Vă informăm despre

Macaralele... Embleme ale vocației constructive. Pro
iecții moderne ale străvechiului mit al Meșterului Ma- 
nole. Ne-am obișnuit cu ele, cu macaralele. Sint niște 
prezențe cotidiene, linii de forță si de culoare in geo
metria peisajului nostru industrial. Uneori, in ciuda 
dimensiunilor monumentale, aproape că nici nu le mai 
băgăm in seamă. Cu toate acestea, macaraua crescută 
de citeva luni lingă casa in care locuiesc mă atrăgea 
ca un magnet, ca o ființă vie.

Mă întrebam mereu cine este omul care o stăpi- 
nește, care-i dirijează mișcările cu atita precizie. In 
zadar m-am străduit să-i disting trăsăturile chipului. 
Postul său de comandă era prea sus. Zilele trecute 
mi-arn învins ezitările și, cu încuviințarea inginerului 
Ieronim Olaru, șeful șantierului, am urcat acolo, lingă 
cer, în carlinga uriașei macarale. O ascensiune deloc 
trandafirie, răsplătită însă din plin de panorama 
Bucureștiului — admirat de la înălțimea de unde-l 
privește in fiecare zi macaragiul Gheorghe Soceanu.

—Cel mai frumos mi se pare orașul dimineața, de
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pe la șapte pină la zece, și seara, la ceasul apusului... 
spune amfitrionul cu care dialoghez la 41 de metri 
deasupra Bucureștiului. Ar merita să fie și pictat. 
Toamna, mai ales, cind copacii își spun numele după 
culoarea frunzelor. Dacă nu mă plictisesc aici? Nu 
am timp de-așa ceva. Chiar și în momentele de așa- 
zisă pauză, urmăresc ce fac acolo, jos, tovarășii mei 
de șantier, trebuie să observ cel mai mic amănunt, 
trebuie să știu cum pregătesc, cum aranjează mate
rialele pe care urmează să le ridic. Și pe urmă, cum 
aș putea să mă plictisesc? In tot Bucureștiul, mai 
aproape sau mai departe, se află locuri pe care le cu
nosc foarte bine, construcții înălțate și cu ajutorul 
macaralei mele: Intercontinentalul și Dorobanți, Sala 
polivalentă, Spitalul din CotroCeni...

Gheorghe Soceanu a urcat pe cele mai înalte piscuri 
ale construcției bucureștene dintr-un sat moldovenesc, 
de la nivelul griului și porumbului. La început i-a 
fost puțină teamă. Principalul insă este să stăpinești 
bine mașina, să fii calm, atent. Mișcările, comenzile 
trebuie să fie precise. Aici ești ca pe un avion, nici 
o greșeală nu este admisă. In ciuda dimensiunilor, ma
caraua presupune precizie milimetrică; ea cere să-ți 
perfecționezi in permanență cunoștințele, pregătirea 
profesională, să-ți dezvolți și să-ți întreții reflexele. 
Urmează cu regularitate cursuri de instruire, de cu
noaștere a noilor agregate. Macaraua actuală este de 
construcție românească și atinge performanțe cu ni
mic mai prejos decit cele străine.

Dacă ar povesti, de pildă, doar ce vede el de acolo, 
dacă și-ar nota pur și simplu gindurile din timpul 
lucrului, sau reflecțiile din ceasurile nopții, cind își 
amintește ce s-a intimplat peste zi, ar ieși, probabil, 
o carte care n-ar plictisi pe nimeni.
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Constantin V1ȘAN
I

Ce e nou în viitoarele
centre urbane

• Industria — „inima" orașelor de mîine — în plină ascensiune • 220 
obiective de investiții cu profil agricol date în folosință pînă acum • îr. 
centrele civice s-au construit peste 8 500 de apartamente cu 2—5 etaje
• Magazine, săli de clasă, creșe, grădinițe și alte dotări prefigurează

zestrea urbanistică a viitoarelor orașe

Ne. mai despart mai puțin de doi ani de momentul 
cind cartografii vor trebui să refacă harta țării, pen
tru a înregistra intrarea în marea familie a orașe
lor a încă 129 de localități, in prezent comune, pla
nificate să devină centre urbane.

Ce noutăți s-au produs, în ultimii trei ani, în 
viața așezărilor care aspiră să dobindească statutul 
de oraș ? Răspunsul la această întrebare s-a contu
rat din informațiile furnizate de tovarășul Ion Cio- 
botaru, director in Comitetul pentru problemele 
consiliilor populare :

Un mare cartier în con
strucție. In zona Gării a orașului 
Bîrlad se înalță cel mai mare cartier 
de locuințe din acest oraș. Celor 1 000 
de apartamente construite anterior, 
în acest an li se vor alătura alte 
1 000 de locuințe confortabile. In noul 
cartier se ridică o școală cu 16 săli 
de clasă, laborator, o grădiniță, iar 
la parterul blocurilor se Amenajează 
magazine și unități pentru prestări 
de servicii. (Crăciun Lăluci).

Televiziunea în școală.
La Liceul industrial nr. 1 din Cra
iova s-a introdus sistemul de televi
ziune cu circuit închis. Elevii au po
sibilitatea să vizioneze simultan in 
mai multe clase experiențe de labo
rator, filme didactice. și de protecție 
a muncii și să-și însușească prin me
tode de predare intensivă discipli
nele de cultură tehnică. Liceul in
dustrial nr. 1 din Craiova este a doua 
unitate de învățămînt din județul 
Dolj care este înzestrată cu televi
ziune școlară. (Nicolae Băbălău).

Noi aparataje electroteh
nice pentru echipamente 
industriale. Colectivui de mun
ca de la întreprinderea de contac-, 
toare din Buzău a început fabricația 
de serie a unor dispozitive destinate 
echipării utilajelor din diferite ra
muri industriale. între acestea se nu
mără distriblocuri pentru alimentări 
de joasă tensiune, transformatoare de 
tipul TMAC și TMAN destinate ali
mentării circuitelor de comandă ale 
instalațiilor de automatizare,

de automatizare pentru mașinile de 
prelucrat prin electroeroziune și al
tele. Dispozitivele realizate asigură 
utilizarea rațională a energiei elec
trice. (Mihai Bâzu).

4 000 tone minereu pes
te plan, tinerii de la exploatarea 
Ilba. județul Maramureș, care încă 
din decembrie 1978 au lucrat la nive
lul de productivitate planificat pen
tru acest an, au extras din orizontu
rile subterane în ianuarie, peste pre
vederile planului. 4 082 tone minereu 
de neferoase. Metode de mare randa
ment in exploatarea minereului se 
aplică ta 88 la sută din abataje, iar 
acordul global s-a extins la majorita
tea covîrșitoare a locurilor de muncă. 
(Gheorghe Susa).

Microcantine muncito
rești. Pe secțiile de producție 
ale unor mari întreprinderi și șan
tiere din Satu Mare s-au înființat 
15 microcantine muncitorești, care 
asigură la prinz masă caldă. La 
întreprinderea „Unio“ se află în con
strucție o modernă cantină-restaurant 
cu 1500 de locuri. (Octav Grumeza).

Prefabricate pentru con
strucțiile de locuințe.Pe plat- 
forma industrială de est din Sibiu 
au început lucrările de 
bazei II de producție 
mari prefabricate cu 
anuală de 30 000 mc.
ceasta, la poligonul I de prefabrica
te se execută lucrările restante de 
extindere a actualei capacități pen
tru 2 600 mc anual. (Nicolae Bruian).

utilajelor. Să menționăm. în această 
privință, soluțiile noi. calitativ supe
rioare adoptate in proiectele fabri
cilor de aglomerare, inzestrate cu 
mașini de mare capacitate? la care 
este prevăzut să se facă controlul 
automat al calității aglomeratului si 
reglarea automată a procesului de 
producție in funcție de calitatea pro
dusului. în al doilea rind, atenția 
proiectanților rămine in continuare 
concentrată asupra diminuării supra
fețelor de teren pentru amplasamen
tul obiectivelor, asupra reducerii lu
crărilor de constructii-montaj si con
sumurilor de materiale, a costurilor 
de investiții în general. Ca urmare, 
la oțelăriile de mare capacitate — cu 
o producție anuală de circa 3 mili
oane tone de oțel — noile soluții 

. adoptate in proiectele ce se reali
zează în 1979 au determinat redu
cerea costurilor de constructii-mon
taj. cu 21 la sută, iar a consumului 
de'metal cu 20 la sută.

Care sint căile prin care prolectan- 
ții de la IPROMET asigură genera- 
•lizarea în proiecte a unor soluții la 
fel de valoroase ?

ORGANIZAREA RIGUROASA a 
întregului proces de elaborare a do
cumentațiilor este, fără îndoială, fac
torul esențial in ofensiva pentru o 
calitate nouă, superioară în proiec
tare și ingineria tehnologică.

— în lumina indicațiilor date în 
repetate rmdurl de conducerea parti
dului, de tovarășul secretar general, 
in institut a fost adoptat un program 
complex de măsuri tehnico-organi- 
zatorice și politico-educalive vizind 
îmbunătățirea radicală a întregii 
munci de concepție, ne-a spus tag. 
Mihai Niculescu, directorul institutu
lui. Cum e firesc, accentul a fost 
pus pe perfecționarea continuă ,a 
pregătirii proiectanților. orientarea 
lor sistematică spre adoptarea celor 
mai avansate soluții pe plan națio
nal și mondial. Totodată, avem în 
vedere stabilirea unor măsuri-cadru

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

Primarul
Acum vreo cîțiva ani. fiind 

cuprins in plasa de păianjen a 
unor birocrați care mă chinuiau 
pentru nu știu ce daravelă. am 
dorit să-l intîlnesc pe primarul 
sectorului bucureștean pendinte. 
Am fost bintuit timp de o sută 
una zile de această dorință — 
dar ea a rămas nesatisfăcută, 
ba chiar, la un moment dat. prin 
bunăvoința unei drăgălașe se
cretare el mi-a și transmis să 
nu-l mai caut, deoarece chestiu
nea mea „e cunoscută", si prin 
urmare n-ar mai avea rost să 
i-o povestesc. Intrucit. după o 
sută una zile, primarul si cu 
birocratul sef au părăsit postu
rile plecind în direcții diferite, 
dar in pantă, chestiunea s-a 
rezolvat de la sine. Mi-a rămas

construcție a 
a panourilor 
o capacitate 

Odată cu a-

însemnări
de Valentin SILVESTRU

„Inima" viitoarelor centre 
urbane va fi — ca și în ac
tualele orașe — industria. 
Ea urmează să propulseze 
intr-un ritm alert drumul 
acestora spre urbanizare. Și 
această „inimă" a început 
să bată. Pină in prezent au 
și fost date in funcțiune, în 
viitoarele orașe, 118 obiec
tive industriale și economi
ce. Acest fapt, corelat cu 
dezvoltarea unităților exis
tente. și-a pus serios am
prenta pe „personalitatea 
industrială" în devenire a 
noilor orașe. In viitoarele 
centre urbane se realizează 
în prezent o producție glo
bală industrială de peste 
35 miliarde lei — aproape 
dublu fată de anul 1975, 
cind se hotăra intrarea lor 
în circuitul urbanizării. Ca 
în întreaga noastră viață 
economico-socială. si în ac
țiunea de industrializare a 
viitoarelor orașe există 
fruntași. Dacă ne-am ima-

gina, în această privință, un 
panou de onoare, numele 
unor localități ca Gurahonț 
(Arad), Colibași (Argeș), 
Bucecea (Suceava). Turceni 
(Gorj), Fundulea (Ilfov), 
lernuț (Mureș) ar trebui 
trecute pină acum primele. 
De ce ? Pentru că ta aceste 
comune volumul producției 
industriale a crescut față de 
1975 de cite 4 și 5 ori ! Asta 
înseamnă sporirea număru
lui de muncitori și tehni
cieni, înseamnă absorbirea 
in procesul industrial a noi 
tineri de la sate.

Dacă industria a Început 
să se implanteze intr-un 
ritm alert, nici agricultura 
nu a bătut pasul pe loc. în 
ultimii trei ani au fost 
construite în orașele 
devenire peste 220 de 
biective de investiții 
profil agricol.

Dezvoltarea economică a 
comunelor care urmează 
să devină orașe reprezta-

în
o-
cu

tă, cum se exprima inter
locutorul nostim. .,magne
tul" urbanizării. Pentru că. 
iată. în viitoarele centre 
urbane au început să apa
ră centre civice ca la oraș 
(așa este astăzi cazul co
munelor Nehoiu — Buzău, 
Turceni — Gorj, Scorni- 
ceștî — Olt. Ilia — Hune
doara, Ostra — Suceava și 
multe altele). Pentru că, 
iată, au început să apară, 
de asemenea, cartiere și e- 
dificii social-culturale ca 
la oraș. Inventarul edili- 
tar-urbanistic și social în
registrează pină la această 
dată : 8 500 de apartamen
te in blocuri. 741 săli de 
clasă, peste 7 000 de locuri 
în creșe si grădinițe, maga
zine. complexe comerciale 
și de alimentație publică, 
unități prestatoare de ser
vicii însumind circa 70 000 
mp suprafață comercială.

Așa incit, la întrebarea : 
Ce e nou in viitoarele cen
tre urbane? — răspunsul 
nu poate fi decit unul sin
gur.: totul se înnoiește de 
la o zi la alta. Nici nu 
poate fi altfel. Cind se 
nasc 129 de orașe noi. noul 
trăiește — și la propriu și 
la figurat — în casă de 
piatră. O casă a civilizației 
noastre socialiste pentru 
oamenii ei.
Constantin PRIESCU

panouri

Construcții trainice, moderne pentru harnicii mineri din Petroșani
Foto : I. Liciu

insă in cuget problema. Cind si 
cum se intilneste primarul cu 
cetățenii ce l-au ales si care, 
dacă vor să-l contacteze. în
seamnă că de vreo nevoie o fac, 
fiind deci în dreptul lor și re- 
vendicindu-se de la o îndato
rire a sa.

Există audiențe — veți spune. 
Ele există, intr-adevăr, dar uite 
că nu totdeauna le ține părintele 
urbei; el le lasă uneori in sea
ma vicelui si vicele le dă si el 
pe mina directorului întreprin
derii de administrație locativă, 
la care unii cetățeni urmează 
deci să vină a se plînge chiar 
de dinsul. Ba o dată d primit 
audiențele secretara primarului, 
atrăgind atenția, de la început, 
solicitanților, cu multă si' acră 
sinceritate : „Să știți că mie de
geaba îmi spuneți, orice mi-ați 
spune, eu nu fac decit să notez 
Si să transmit". Astfel că am ră
mas minunat cind. la Roman 
fiind, am încercat să-l cunosc 
pe primar si cineva, mi-a arătat 
usa, iar eu bătind in usă am in
trat si am. dat de-a dreptul pes
te primul secretar. „As dori să 
mă anunț" — am zis. „Gata — 
a răspuns jovial omul de după 
birou, inchizind un dosar. Te-at 
Si„ anunțat. Ia loc si deapănă-ți 
păsul". Am aflat, pe urmă, din 
tirg, că așa se întâmplă. cu toți 
cei care-l caută. Il găsesc. Ori 
îi găsește el pe dinșii, fiindcă 
obișnuiește a fi zilnic peste tot 
Si n-are nici o reținere in a as
culta, a nota, a răspunde clar ; 
„Voi cerceta". „Ai dreptate, se 
rezolvă". „N-ai dreptate, nu se
(Continuare în pag. a IV-a)
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Printre 
cercau să 
merația din troleibuz 
un individ cu gînd rău și lacom, 
cu ochii țintind buzunarele băr
baților si poșetele femeilor. Așa 
se face că, la coborirea din tro
leibuz, tinăra P.D. a rămas pi
ronită locului cind a observat 
că din geantă îi dispăruseră toa
te actele : certificatul de naște
re, buletinul, carnetul de stu
dentă... Toată noaptea n-a avut 
somn.

A doua zi, spre seară, a sunat 
telefonul.

— Alo ? Am găsit aruncate tn 
curtea casei niște acte. și...

Și, imediat, studenta s-a dus 
la adresa indicată — str. Papa- 
zoglu nr. 8. Acolo, un bătrinel 
simpatic, pe nume Constantin 
Buruiană, i-a inminat toate ac
tele pe care i le aruncase in 
curte răufăcătorul din troleibuz. 
„Fie-mi îngăduit — ne roagă stu
denta — să-i adresez și pe a- 
ceastă cale, omului de omenie, 
cele mai călduroase mulțumiri".

care 
prin aglo- 
se afla și I

I
I
I
I
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I
I
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Apreciați 
si dumnea

9

voastră
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...Trei femei așteptau autobu
zul intr-una din stațiile din ora
șul Curtici. Deși le observase de 
departe, șoferul Teodor Tolan a 
accelerat și a intrat cu toată 
viteza in balta și noroiul de 
lingă stație, improșcîndu-le din 
cap pînă in picioare.

...In piața V.T.A. din Arad, 
un nevăzător, căutind stația de 
tramvai, s-a rătăcit și a luat-o 
in altă direcție. Observindu-l, 
vatmanul Ladislau Ditrich a 
oprit tramvaiul, l-a ajutat pe 
om să urce, după care a pornit 
mai departe.

Fără comentarii.
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Falsul ofițer
Prima dată cind l-a vizitat la 

stina de oi pe Ștefan Ferdean 
din Turnu Rueni, județul Ca- , 
raș-Severin, individul s-a dat 
drept ofițer de miliție, mai I 
exact maior. I-a lăudat gospo
darului cașul și urda, după care l 
s-a Invitat șt acasă.

Zis și. făcut. La a. doug vizită 
— după cum. ne informează co- . 
respondentul nostru Voluntar I 
Ion Huxtupan drept mulțu.- • 
mire pentru ospitalitatea gazdei, 
a „ușurat-o" pe aceasta de bani 
și obiecte in valoare de 25 000 
lei, dind bir cu fugiții.

Ginerele păgubașului, om în
treprinzător, a reușit să afle 
cite ceva despre escroc. Se nu
mește Toader Iuga, de prin Ga
lați, in virstă de 45 de ani și cu 
un început pronunțat de chelie. 
Detalii suficiente pentru cei 
care-l cuposc pentru a-l da pe 
mina autorităților ca să-l „re
trogradeze" și să-l repună în... 
drepturile lui.
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măgari!...
...Și totuși, există și măgari 

lipsiți de podoabe care le-a adus 
atîta faimă : urechile. Este vor
ba de cei doi măgari proprieta
tea Cetățeanului D. Cardos din 
Satul Borlești (Satu Mare). Deu
năzi. au intrat, nepoftiți, in gră
dina lui Nicolae Ghilvaci, care 
le-a tăiat fără milă urechile.

Cazul a ajuns la judecătorie. 
Proprietarul susține că măgarii, 
fără urechi, nu mai fac doi 
bani.

Vn magistrat ne-a făcut ur
mătoarea confidență : „Proble
ma e mai complicată decit pare 
la prima vedere. Avem greutăți 
eu privire la evaluarea măgari
lor. Dacă procese in legătură cu 
cai, boi sau oi au mai fost — și, 
probabil, vor mai fi — cu mă
gari... e primul I
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La un pasaj 
nepăzit

S-a întîmplat la Întreprinde
rea de construcții-montaje side
rurgice Galați. Un vagon era 
manevrat de o locomotivă, prin 
împingere. Pe scara vagonului 
se afla șeful de manevră. Nico
lae Cazan. La un pasaj de cale 
ferată nepăzit avea să se in- 
timple un accident mai puțin 
obișnuit. Exact in clipa in 
vagonul trecea prin pasajul 
pectiv, o autobasculantă, 
încerca să traverseze, l-a 
pe șeful de manevră. A

I
I
I
I

I
!

care 
res- 
care 
lovit 

....... ... fost 
transportat de urgență la spital, 
dar n-a mai putut fi salvat.

Și astfel, din cauza nesăbuin
ței unui șofer de pe o autobas
culantă, un om in plină putere, 
de 42 de ani. nu mai' este astăzi 
printre noi, iar doi copii nu mai 
au cui zice tată.

I
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De capul lui
Am mai consemnat in rubrica 

noastră faptul că unele vagoa
ne sint plimbate dintr-o stație 
in alta fără a ajunge la desti
nație sau sint trecute pe vreo 
linie moartă și sint descoperite 
după cine știe cită vreme. Iată 
un nou caz : la data de 13 ianua
rie, din stația C.F.R. Baia Mare 
Sud a fost expediat cu un tren 
de marfă vagonul nr. 005311186943 
plin ochi cu materiale și cu des
tinația întreprinderea „Sinteza" 
Oradea. După vreo două săptă- 
mini, vagonul a revenit la Baia 
Mare. Deși in acte scria negru 
pe alb că e gol, el era tot plin 
ochi cu același material. Oare 
sd nu se găsească și un... ochi 
de ceferist să-l vadă ?

Petre POPA
șl corespondenții „Scîntellj

AGENDĂ TURISTICĂ
Prezențe festive sau participare activă ?

în concepția partidului nostru, un 
cadru de conducere nu e doar purtă
torul unor răspunderi profesionale 
sporite, ci și o importantă figură 
politică a colectivului, un autentic 
om politic comunist, un conducător 
nu numai de mașini și instalații, ci 
în primul rînd de oameni, care, în 
orice acțiune pe care o întreprinde, 
trebuie să se bizuie pe oameni. 
Aceasta implică din partea fiecărui 
cadru de conducere obligația poli
tică și morală de a participa activ, 
cu întreaga sa pricepere și pasiune, 
la viața și munca de zi cu zi a or
ganizației de partid din care face 
parte.

— La noi — ne spunea tovarășul 
Adrian însurățelu, secretarul comi
tetului de partid de la „Azomureș" 
— toate cadrele de conducere teh- 
nico-economică, de la directorul ge
neral pînă la contabilul-șef, șînt re
partizate in organizațiile de bază 
din cuprinsul combinatului, cărora le 
dau. prin însăși participarea lor, un 
sprijin eficient în vederea desfășu
rării unei activități cît mai strîns an
corate in problemele cele mai arză
toare ale realizării planului de pro
ducție. ale ridicării continue a nive
lului de conștiință al comuniștilor, al 
tuturor celor ce muncesc...

Am putut constata faptul că, in 
multe cazuri, această afirmație își 
găsește deplina validare în fapte. 
Bunăoară, directorul combinatului, 
inginerul Dorel Popa. își găsește 
timp ca, paralel cu îndeplinirea a 
numeroase și complexe sarcini profe
sionale și obștești în interiorul și 
dincolo de porțile întreprinderii, 
să-și facă simțită prezenta în orga
nizația de la îngrășăminte complexe, 
unde a fost repartizat, nu numai 
prin simpla participare Ia adunările 
generale, ci și prin ridicarea unor 
probleme de deosebită stringentă, 
prin promovarea unei atitudini fer
me și combative, prin contribuția la 
elaborarea unor direcții de acțiune

care conferă muncii un conținut bo
gat și o eficacitate sporită.

Oare același lucru se poate spune 
și despre alți membri ai colectivului 
de conducere ? La această întrebare 
am căutat răspuns în două organiza
ții de bază — cea a serviciilor func
ționale și cea a căilor ferate uzinale.

...Una din primele impresii ce se 
degajă din examinarea activității pe 
anul 1978 a organizației de bază din 
serviciile funcționale, din care fac 
parte comuniștii ce lucrează în ser-

s-a trecut la aplicarea noului meca
nism economico-financiar. Și nu s-ar 
putea afirma că probleme de pus in 
discuție n-ar fi existat : de exemplu, 
unele manifestări de indisciplină sau 
de comoditate în rezolvarea sarcini
lor profesionale ori anumite situații 
ce vădeau insuficientă perseverență in 
ridicarea nivelului profesional. Ceea 
ce stîrnește uimire este faptul că din 
această organizație face parte și cor- 
tabilul-șef al combinatului, tovarășul 
Andrei Cozoș, membru al comitetu-

1 
it

la Combinatul

de îngrășăminte chimice Tg. Mureș

viciile plan, financiar, muncă și re
tribuții etc., este aceea a uniformi
tății (sau, ca să folosim un termen 
mai adecvat, a monotoniei). Timp de 
12 luni — cu o singură excepție — 
ordinea de zi a adunărilor 
a avut aceeași alcătuire : 
mare despre evenimentele 
interne și externe (ceea ce.
e binevenit, dacă și aici n-ar fi in
tervenit aceeași uniformitate cu iz 
de formalism. Informările fiind fă
cute. de 12 ori la rînd. de același to
varăș — și aceasta într-o organiza
ție unde există numeroase cadre cu 
studii superioare, care ar putea fi 
antrenate în această activitate!) ; o 
expunere cu caracter teoretic gene
ral : și, uneori, discutarea unor ce
reri de primire în rîndurile parti
dului. în nici o adunare nu s-au dez
bătut probleme de conținut, de sub
stanță ale muncii comuniștilor din 
aceste servicii cu un rol atît de în
semnat în activitatea întreprinderii 
— si aceasta tocmai în anul cînd aici

generale 
o infor- 
politice 
desigur,

lui de partid din întreprindere, care 
a participat cu regularitate la adună
rile generale, ba nu o dată a făcut 
parte și'din prezidiul lor. Oare să nu 
fi observat desfășurarea lor stereo
tipă. lipsa de conținut, plutirea în 
abstracții si generalități, fără nici o 
contingență cu problemele reale ale 
serviciilor în care acționează organi
zația 1

— Am observat, cum să nu ob
serv ?! — ne răspunde tovarășul Co
zoș. Spre sfîrșitul anului am atras 
atenția secretarului organizației, 
membrilor biroului că asa nu mai 
merge...

E adevărat, un asemenea „semnal 
de alarmă" a existat, iar efectul lui 
l-am putut vedea concretizat în pla
nul de activitate al organizației de 
bază pe primul trimestru al acestui 
an. Dar de ce a trebuit să aștepte 
un an întreg pentru a trage „sem
nalul" și pentru a acționa, cînd ca
rențele erau vădite de multă vreme ?

„Ritmicitatea" explicațiilor nu poate
înlocui pe cea a controalelor

— Ce ne puteți spune despre efi
ciența activității de control efectuate 
de echipa pe care o conduceți ?

— Noi credem — apreciază tovară
șul Mihai Isac. responsabilul unei 
echipe de control al oamenilor mun
cii din municipiul Satu Mare — că 
fiecare acțiune de control pe care o 
desfășurăm este eficientă. Mai în- 
tii pentru că. în cazul unei deficien
țe. atragem atenția celor in drept să 
ia' măsuri. Apoi, -in funcție dg natura. . 
oojrsțalarilor, propunem • și soluții.

. Așa .trebuie să fie controlul oameni
lor muncii — un control care sesi- 

... -zează- deficiențele--și eontribure- - la— 
eliminarea lor. Ca să nu vorbesc in 
general, am să dau un exemplu. Cu 
cîtva timp in urmă am descoperit 
la magazinul nr. 3 al I.A.S. că se 
vindeau produse în mod preferențial 
unor persoane. Sesizarea a fost ana
lizată de conducerea complexului de 
magazine „Gostat" în prezența noastră 
și s-au luat măsuri pentru a nu se 
mai repeta asemenea abateri.

Asemenea experiențe pozitive 
ne-ar putea înfățișa multe echipe de 
control al oamenilor muncii din mu
nicipiul Satu Mare. Despre unele 
din ele, cum ar fi cele conduse de 
E. Rapolti (întreprinderea „Ardelea
na"), Eugen Kiss („23 August"), se 
spune că sint „ochiul cetățeanului" 
aflat permanent in control.

Aveam să constatăm însă că nu in 
toate cazurile sesizările echipelor ce
tățenești se bucură de receptivitatea 
cuvenită, au finalitatea așteptată de 
oamenii muncii sătmăreni. Iată ce 
ne spune in acest sens maistrul Lu
dovic Feher, responsabilul unei echi
pe de control : „Cu ocazia unei ac
țiuni, echipa pe care o conduc a 
descoperit la unitatea nr. 83 a I.C.S. 
„Alimentara" că unele produse — 
compoturi de vișine și de cireșe — 
se vindeau direct din depozit pe 
baza unui tabel întocmit de biroul 
comercial al întreprinderii".

Care a fost ecoul acestei intervenții 
energice ? Vinzarea pe tabel — a „ex
plicat" echipei conducerea respecti
vei întreprinderi — ar fi, chipurile, . 
o recompensă pentru cele 77 de per
soane din aparatul comercial al în
treprinderii pentru eforturile depuse 
in‘timpul anului la buna aprovizio
nare a populației și că aceasta nu 
trebuie tratată ca abatere și ca abuz. 
Privită cu o asemenea optică, este 
evident că sesizarea echipei de con
trol n-a avut nici un ...ecou.

Mai există, din păcate, situații — 
exemplul de mai sus confirmă acest 
lucru — cind controlul nu-și atinge 
eficiența scontată datorită modului 
formal in care unele conduceri re
cepționează și analizează sesizările. 
O discuție purtată 
în urmă cu cîtva

pe această temă, 
timp, cu mai

responsabili de echipă a pus 
fapte care merita

mulți
în evidență cîteva 
a fi analizate cu toată atenția.

® Traian Zaha (întreprinderea 
„Mondiala") : ..în 1978 am efectuat 
un singur control în cele trei unități 
de care răspundem — marochinărie, 
croitorie-piele și reparații încăl
țăminte. îmi dau seama că n-am 
procedat bine renunțind la exerci
tarea dreptului de control, dar ne-

ANCHETA NOASTRĂ 
ÎN MUNICIPIUL 

SATU MARE

participind la nici o instruire n-am 
știut cum să efectuez această mun
că. Cred că sindicatul nostru și con
siliul municipal al Frontului Unității 
Socialiste au obligația să se intere
seze mai îndeaproape de activitatea 
echipelor".
• Gheorghe Croitoru (întreprin

derea județeană de construcții-mon- 
taj) : „Am efectuat cu echipa primul 
eontroi abia in ultimul trimestru al 
anului, dar și acela nereușit. Adresa 
in scris de repartizare a unității pe 
care trebuie s-o controlăm s-a do
vedit a fi... inexactă : la locul Indi
cat nu figura nici o alimentară".

— Sint aceste carențe de ordin ge
neral sau vizează numai echipele în 
cauză ? — l-am întrebat pe tovară
șul Surany Elemor, președintele Co
misiei consiliului municipal al Fron
tului Unității Socialiste de coordo
nare a activității controlului oameni
lor muncii.

— Cele aproape 350 de echipe, cite

activează în municipiul Satu . Mare, 
efectuează control in peste 900 de 
unități și subunități economice, insti
tuții etc. Cu un număr atit de mare 
de echipe și de unități îmi este greu 
să vorbesc concret despre eficiența 
controalelor și a propunerilor făcute 
de acestea. Faptul că nu toate echi
pele activează, că sesizările lor nu 
sint in toate cazurile analizate temei
nic se datorește atit comisiei de coor
donare, cît și comitetelor'de sindicat, 
organizațiilor de tineret, celorlalte 
organisme obștești cu atribuții în 
acest domeniu, care nu și-au înde
plinit permanent sarcinile, ce le re
vin în organizarea și coordona,reă 
activității controlului oămienildr 
muncii".

Cu explicația tovarășului președin
te al comisiei Sîntem întru totul de 
acord. Așa este. Nu putem fi insă de 
acord cu modul neutru în care se 
absolvă tovarășul președinte de răs
punderile ce-i revin pentru deficien
țele semnalate.

După cum se știe. în prezent are 
loc alegerea noilor echipe de control 
al oamenilor muncii pe anul 1979. 
Analizarea atentă atit a reușitelor, 
cit și a neajunsurilor din activitatea 
acestora va trebui să constituie prin
cipalul obiectiv care să prilejuiască 
concluzii și învățăminte cit mai folo
sitoare, pentru ca — odată cu stabi
lirea măsurilor ce se impun — echi
pele de control al oamenilor muncii 
să inceapă noul an mai bine organi
zate, mai bine pregătite, spre a în
deplini cu răspundere și exigență 
mandatul încredințat de obște : de a 
exercita permanent și exigent con
trolul oamenilor muncii in folosul 
oamenilor muncii !1

Oare participarea la o adunare e 
doar îndeplinirea unei datorii forma
le. iar alegerea in prezidiul .ei numai 
o manifestare de considerație .față de 
tovatășul respectiv ? Contrar unor a- 
semenea practici pasivist-festiviste, 
realitatea este că toate acestea tre
buie să aibă o finalitate activă, să 
contribuie efectiv la îmbunătățirea 
desfășurării adunării, la creșterea 
nivelului ei calitativ. Ia axarea dez
baterilor pe problemele principale, 
cele mai stringente, la întărirea 
tonului critic,

...Ne aflăm intr-o altă organizație 
de bază, la căile ferate uzinale, de 
care depind atît buna desfășurare a 
aprovizionării cu materii prime și 
materiale, cît și transportul produse
lor combinatului spre beneficiari. 
Din această organizație face parte și 
inginerul Horia Petra, directorul co
mercial 
excepții 
vate — 
zent la 
filiației. Numai că. in tot cursul anu
lui 1978, deși în această organizație 
s-au dezbătut adesea probleme ascu
țite, spinoase, legate mai ales 
tărirea disciplinei — element 
tor in buna funcționare a 
Important „sistem de vene 
tere". cum l-a definit cineva 
rectorul comercial, care răspunde 
nemijlocit de căile ferate uzinale, 
n-a luat niciodată cuvintul, n-a 
contribuit, prin opiniile sale ferme și 
competente, la ridicarea calității 
adunărilor generale. Să ne mai mi
răm oare că. în pofida unor măsuri 
administrative (neînsoțite însă și de 
o activitate politico-educativă ener
gică. promptă și ingenioasă, 
să contribuie la 
mularea opiniei 
rești). actele de 
să aibă loc ?

E necesar s-o spunem limpede, 
fără echivoc : aceste „participări". în 
fond... absente, ale unor cadre de 
conducere la viata organizațiilor de 
bază n-ar fi fost posibile dacă comi
tetul de partid, secretarul acestuia 
ar fi vegheat cu mai multă perseve
rență și intransigentă asupra modu
lui cum își duc la îndeplinire acești 
tovarăși o îndatorire atît de impor
tantă din punct de vedere priifcipial 
și practic. Și ar mai fi de adăugat 
că însuși directorul combinatului, pe 
temeiul responsabilităților nu nu
mai profesionale, ci și politice pe 
care le îndeplinește, ar fi trebuit să 
acorde atenția cuvenită acestui aspect 
atît de important al angrenării cola
boratorilor săi celor mai apropiați in 
munca politică de zi cu zi a comu
niștilor din Întreprindere.

...Toate acestea, firește, nu pot um
bri activitatea de ansamblu a orga
nizațiilor de partid din combinat. E 
limpede insă că participarea mai ac
tivă. mai responsabilă, mai eficientă 
a cadrelor de conducere tehnico-eco- 
nomică la viața și munca organiza
țiilor de bază din care fac parte nu 
trebuie in nici un caz privită — nici 
aici, nici in alte părți — ca o „pre
zență festivă", ca un „element deco
rativ", ci ca o îndatorire comunistă 
statutară de Ia care nu e admisibilă 
nici o abatere — și nici o concesie.

al întreprinderii. Cu puține 
— și acelea pe deplin moti- 
tovarășul Petra a fost pre- 
adunările generale ale orga-

de in
ii oțărî- 
acestui 
și ar-
— di-

menită 
mobilizarea și sti- 

publice muncito- 
indisciplină continuă

Victor BÎRLĂDEANU
Gheorqhe GIURGIU

■
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Hotel „Cioplea" din Predeal

LA MUNTE...
Stațiunile de pe Va

lea Prahovei și din 
Poiana Brașov dispun 
de locuri în hoteluri 
moderne, vile confor
tabile. situate in lo
curi pitorești. Amato
rii sporturilor de iar
nă au la îndemână 
pirtii de schi. în actest 
sezon au fost date în 
folosință noi mijloace 
de transport pe cablu 
la Predeal și Poiana 
Brașov. In toate sta-

țiunile, 
teleschiurile 
schiuri le 
funcțiune, 
asemenea, 
piscine, 
jocuri 
organizează 
spre cabanele din Bu- 
cegi. precum și ex
cursii în orașul Russe 
din R. P. Bulgaria.

O informație utilă 
pentru cei ce vor să 
devină schiori : în

Foto : Gh. Vințilă

Octav GRUMEZA 
C. PRUTEANU

Q nouă tragere Loto 2
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează la 11 
februarie 1979 prima tragere 
Loto 2 din această lună. Des
fășurate după o formulă tehni
că simplă și avantajoasă, tra
gerile bilunare Loto 2 oferă 
part icipanților posibilitatea de 
a obține autoturisme „Dacia 
1 300“ sau diferite cîștiguri în 
numerar de valori fixe și varia
bile. Se efectuează trei extra
geri. în continuare, a cite patru 
numere ; în total se extrag 1.2 
numere din 75. Cîștigurile se a‘- 
tribuie pe șase categorii, avind

valorf variabile la categoriile 
1—4 și valori fixe la categoriile 
5—6, respectiv 200 lei pentru va
riantele cu trei numere din 
cele 12 extrase si 100 lei pen
tru variantele 
din cele patru 
extrageri.

Biletele pot 
o variantă achitată sută la sută 
sau cu patru variante achitate 
în cotă de 25 la sută. Simbătă. 
10 februarie 1979. este ultima zi 
pentru procurarea biletelor. La 
agențiile Loto-Pronosport se 
găsesc și bilete gata completate.

cu două numere 
ale uneia dintre
fi completate cu

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

CUM SÎNT SOLUJIONATE
La adăpostul 

funcției 
nu se poate 
eluda legea

In urma unor te
meinice verificări, e- 
fectuate de un colec
tiv de activiști con
dus de președintele 
colegiului județean de 
partid. Comitetul ju
dețean Vîleea al 
P.C.R. a trimis ziaru
lui un răspuns deta
liat. bine documentat, 
în legătură cu ilega
litățile și abuzurile 
comise de directorul 
întreprinderii de tal
pă și încălțăminte din 
cauciuc Drăgășani. S-a 
stabilit astfel 
mod ilegal cu 
nul organelor 
de la nivelul 
lui. Sabin 
directorul I.T.I.C., 
deținut timp de 9 '. 
două locuințe 
fondul locativ al i 

y tului. Aceasta.

că în 
spriji- 
locale 

orașu- 
Diculescu, 

. a 
luni 
din 
sta

in

timp ce solicitările 
multor oameni ai 
muncii n-au putut fi 
satisfăcute. Pentru a 
putea cumpăra imo
bilul, proprietate de 
stat, din strada N. 
Bălcescu nr. 19. eva
luat in final la suma 
de 112189 lei. i s-a 
întocmit încă un con
tract de închiriere. 
Cum tovarășul direc
tor nu dorea să se 
mute într-o casă care 
necesita unele repa
rații — deși pentru 
consolidarea ei statul 
cheltuise în anul 1977 
aproape 20 000 lei, el 
a aranjat în așa fel 
lucrurile ca, înainte 
de a deveni proprie
tarul imobilului cu 
pricina, acesta să fie 
reparat. O parte din 
lucrări le-a contractat 
cu secția I.G.O.-Dră- 
gășani, iar cea mai 
mare parte le-a exe
cutat cu muncitori din 
întreprinderea pe care 
o conduce, multi din
tre ei fiind pontați la 
unitate. Directorul a

mai comis și alte ile
galități.

în loc să se ia po
ziție împotriva fără
delegilor comise, di
rectorul a fost ajutat 
între alții chiar de 
către secretarul comi
tetului de partid 
întreprindere, 
în referat se 
nează că 
muncitorilor 

lucrări 
programului 

de lucru, la imobilul 
pe care l-a obținut a 
fost întocmit de tova
rășul secretar Paul 
Malancu, care a tri
mis muncitori să lu
creze și la cea de-a 
doua locuință a lui 
S. D. de pe strada 
Viitorului, blocul A 4.

Analizînd faptele 
constatate și conclu
ziile rezultate din cer
cetare, secretariatul 
comitetului județean 
de partid a hotărit ca 
P. Malancu să fie 
scos din funcția de 
secretar ; directorul S. 
Diculescu, să fie dis
cutat în plenara comi-

efectuat 
timpul

pe
Astfel, 

mențio- 
pontajul 
ce au 

in

tetului județean de 
partid, al cărui mem
bru este și sancționat 
potrivit 
tutare ;
tetului 
partid 
tragă la 
conducerea secției de 
gospodărire orășe
nească pentru neapli- 
carea prevederilor le
gale în contractarea 
lucrărilor la locuința 
lui S. Diculescu.

normelor sta- 
biroul -Comi- 
orășenesc de 
Drâgășani să 

răspundere

Deși 
n-are dreptate, 

el reclamă 
mereu

Gheorghe Epure, 
muncitor la circum
scripția veterinară din 
comuna Prunișori. este 
un om cu experiență 
de viată și în muncă. 
Dar.
dintr-un 
scrisoare 
redacției 
județean

după cum aflăm 
răspuns la o 
a sa. trimis 
de Comitetul 
Mehedinți al

telecabinele, 
si baby- 

se află în 
Există, de 
patinoare, 
discoteci, 

mecanice. Se 
drumeții

stațiunile Sinaia. Pre
deal și Poiana Brașov 
s-au creat cursuri în 
cadrul cărora instruc
tori de specialitatej’- 
nițiază pe cei ce do
resc să practice acest 
sport. Centre bine a- 
provizionate pentru 
închirierea materialu
lui sportiv necesar 
practicării sporturilor 
de iarnă se găsesc In 
toate stațiunile.

...ȘI LA MARE
în Sanatoriul bal

near de la Mangalia 
se pot face băi de apă 
de mare si in acest 
sezon în piscinele a- 
coperite cu mari cu
pole de sticlă. Specia
liștii recomandă acest 
așezămint de sănătate 
pentru tratamentul a- 
fecțiunilor reumatis
male, spondilozei, ma
ladiilor aparatului lo
comotor. în general, 
ale sistemului nervos 
periferic și central 
etc. Sanatoriul dispu
ne de mijloace ultra
moderne de hidrote- 
rapie. nămolterapie, 
electroterapie, geria
trie, săli, de gimnas-

mare si de ghiol încăl
zite.

Una din importantele 
bogății ale Mangaliei o 
constituie izvoarele de 
apă sulfuroasă mezo- 
termală recent desco
perite. Apele lor — in 
afară de maladiile a- 
mintite — sint reco
mandate și pentru tra
tamentul afecțiunilor 
cronice ale aparatului 
digestiv, ale căilor bi
liare ș.a.

Accesul din hotel în 
baza de tratament se 
face prin culoare aco
perite si încălzite. 
Pentru oaspeți se pro
iectează zilnic filme, se

tică medicală si ma- organizează excursii la 
saje. bazine cu apă de cetățile antice ale Do-

punctul tu
ia podgoria 

Totodată, 
aici la cură

brogei. la 
ristic de 
Murfatlar. 
cei aflați
sau la odihnă pot par
ticipa și la excursii de 
o zi în stațiunile de pe 
litoralul bulgăresc al 
Mării Negre.

în perioada sezonu
lui de iarnă, casa, masa 
si tratamentul (hotel 
categoria X) costă 65 
lei pe zi.

Informații suplimen
tare și procurări de 
bilete pentru aceste 
stațiuni, la oficiile ju
dețene de turism si la 
agențiile de turism ale 
1 nțreprinderii de tu
rism. ' hbtellîri’ 'si res
taurante București.

CONSTRUCTORII AU DE REALIZAT LUNAR

PESTE 20000 DE APARTAMENTE

1

icnrnl“ trohiiio fip Ip inpltiirip 11 „HdlUI loUI UI U cUUlc od lie Id llldlulllc:
— Aș vrea să nu mi-o 

luați în nume de rău. Dar 
intre cauzele care creează 
greutăți în darea in folo
sință la termen a blocurilor 
noi de locuințe se află și 
nemontarea lifturilor.

Aprecierea aparține pri
mului vicepreședinte al 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean Buzău. Ea pornește de 
la faptul că, în respectivul 
județ existau la sfîrșitul 
lunii ianuarie peste 20 de 
blocuri în care lifturile nu 
au fost montate. Asta în
seamnă, nici mai mult nici 
mai puțin, că peste 2 000 de 
familii continuă să facă zil
nic cunoștință cu obișnui
tele necazuri ale escala
dării scărilor.

De ce s-a ajuns la aceas
tă situație ? Pentru că 
I.F.M.A.B. — pe numele ei 
întreg întreprinderea de 
fabricat și montat ascen
soare București — nu și-a 
trimis oamenii autorizați la 
fața locului. Sau, și mai 
grav, i-a trimis, dar aceș-

tia au plecat 
chipurile, de alte 
mai „urgente" la 
rești. Asemenea 
s-au petrecut și în 
dețe. Iar implicațiile 
se regăsesc astăzi, 
drept nu in măsura in care 
au contribuit alte defi
ciențe, și în bilanțul nefa
vorabil al realizării 
strucției de 
anul trecut.

Cineva ar 
că exagerăm 
acest lucru, 
situație, prin 
întreprindere 
monteze lifturi în 
țara este I.F.M.A.B, a de
venit — cum s-a susținut 
la plenara Comitetului pen
tru problemele consiliilor 
populare — de-a dreptul a- 
nacronică. Conform ritmu
lui în care se construiește 
la noi. anul acesta trebuie 
să se dea lunar in folosință 
peste 20 000 de apartamen
te. adică, în medie, peste 
200 blocuri. Și acestea riu 
într-un singur loc. în apro-

rechemați, 
treburi 
Bucu- 

situații 
alte ju- 

lor 
ce-i

con-
locuințe pe
putea spune 
cind afirmăm
Dar actuala 

Care singura 
autorizată să 

toată

pierea întreprinderii din 
București, ci în toate col
țurile țării. Or, în aceste 
condiții, coboririle de ritm 
ale „Ascensorului" pro
voacă tot felul de greu
tăți. Unele create direct 
constructorilor la darea 
în folosință a apartamen
telor, altele direct 
tarilor, care sint 
în situația de a se muta 
în blocuri fără lifturi.

Ce e de făcut în această 
situație ?

Am solicitat opinia cîtorva 
din participanții la plenara 
amintită :

— Există două soluții — 
ne spunea tovarășul Ion 
Nicola, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului executiv 
al Consiliului popular jude
țean Gorj. Ori I.F.M.A.B. 
se organizează într-un 
sistem de grupuri de șan
tiere cu rază de activitate 
interjudețeană, ori între
prinderile de construcții ale 
consiliilor populare să-și 
organizeze echipe specia
lizate in astfel de lucrări,

loca- 
puși

care să fie autorizate do 
I.F.M.A.B. pentru a exe
cuta montări de lifturi.

— Actuala situație pre
zintă — e de părere 
rășul M. Ibănescu, 
vicepreședinte al 
siliului popular 
țean Iași — și dezavan
taje economice. D,® ții 
I.F.M.A.B. se depiașeazii 
de cite 8—10 ori pe an în
tr-un județ. Ceea ce în
seamnă cheltuieli supli
mentare, 
că trebuie 
cazare etc.

Rindurile 
vor altceva 
ție adresată 
drept de a analiza în ce 
măsură „Ascensorul" mai 
face sau nu față ascensiunii 
in construcția de locuințe. 
Iar dacă nu, soluțiile pro
puse 
noștri 
punct 
varea

tova- 
prim-
Con- 
jude-

cheltuieli
ceea ce înseamnă 

să le asigurăm

de față nu se 
decit o invita- 

factorilor în

de interlocutorii 
pot constitui un 

de plecare in rezol- 
acestei probleme

P CONSTANTIN

SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
P.C.R.. în loc să se 
preocupe de îndeplini
rea corespunzătoare a 
sarcinilor ce-i revin la 
locul de muncă, el se 
tine de tot felul de re- 
clamații ia adresa con
siliului popular comu
nal ori 
cooperativei 
de 
ta.
are 
pe

a conducerii 
agricole 

producție Cerveni- 
pe raza căreia își 
domiciliul. Numai 

parcursul a două 
luni a făcut la diverse 
foruri centrale sase 
sesizări în care a pre
zentat o seamă de fap
te neadevărate. Ca ur
mare a reclamațiilor 
sale, situația econom i- 
co-financiară a C.A.P.- 
Cervenița a fost veri
ficată în repetate rîn- 
duri de către 20 cadre 
de specialitate. care 
au constatat că nu se 
confirmă problemele 
semnalate de el. Con
siliul . de conducere al 
C.A.P. s-a preocupat 
permanent și a reușit 
să îndeplinească obiec
tivele prevăzute în 
plan, astfel că. in pre
zent. cooperativa este

redresată din punct de 
vedere economic.

Dimpotrivă, datorită 
unei comportări neco
respunzătoare fată de 
consătenii săi, Gn. 
Epure nu se bucură de 
respect din partea 
acestora. El este con
siderat ca unul căruia 
nu-i place să mun
cească cinstit (a încer
cat să-și justifice ab
sentele pe mai multe 
zile de la locul de 
muncă cu un stat de 
plată dintr-un an an
terior), și să facă se
sizări atunci cînd nu i 
se satisfac cererile lui 
nelegale. Or. atit res
ponsabilitatea civică, 
cît și normele legale 
îl obligă să procedeze 
cu bună 
mult 
tunci 
hirtie 
stima

credință 
discernămînt a- 

cînd așterne pe 
o sesizare, iar 

concetățenilor 
săi și-o poate dobindi 
printr-o conduită dem
nă. corectă. în consens 
cu normele eticii noas
tre, atît la locul de 
muncă, cît și în socie
tate.

si

Spicuirj 
din răspunsuri
• Centrala de pre

lucrarea și colectarea 
deșeurilor metalice și 
refractare, răspunzînd 
unei sesizări făcute de 
Ioan Solomon din 
București, . precizează : 
Centrala a încheiat 
convenții și înțelegeri 
cu diverse organizații 
de masă și obștești, 
consilii populare, uni
tăți cooperatiste etc., 
în vederea desfășurării 
unor acțiuni organiza
te de natură să ducă 
la recuperarea si intro
ducerea în circuitul 
economic a fierului 
vechi 
afara 
mice, 
triale 
locurile virane ori 
celui existent în i 
podăriile cetățenilor, 
atît in mediul urban 
cit si rural.
• Comitetul execu

tiv al Consiliului popu
lar al municipiului 
Oradea : In cursul

acestui an se vor în
cheia în cea mai mare 
parte lucrările de con
strucții de locuințe in 
noul cartier Ioșia. In 
această parte a muni
cipiului se va amenaja, 
în locurile necores
punzătoare pentru con
strucții, o zonă de a- 
grement cu terenuri 
de sport și de joacă, 
precum și Un ștrand 
cu apă termală. Răs
punsul este dat la 
scrisoarea adresată re
dacției de Iosif Tor- 
zsok.

nelegal în plusdeținut
o suprafață de teren i 
s-a imputat suma de 
2 187 lei.

în 
a 

abandonat în 
unităților econo- 
la gropile indus
ei menajere, pe 

l a 
gos-

• Comitetul jude
țean Olt al P.C.R. : 
Brigadierul Petre Sfă- 
tosu de la C.A.P.-Dra- 
novătu a fost discutat 
în adunarea pe briga
dă cu toți membrii co
operatori și înlocuit 
din munca de briga
dier. Adunarea gene
rală a cooperatorilor a 
hotărit scoaterea aces
tuia și din consiliul de 
conducere, iar pe linie 
de partid a fost sanc
ționat cu mustrare. 
Pentru perioada cît a

• Comitetul munici
pal Piatra Neamț al 
P.C.R. : Cartierul Dăr- 
mănești Nord din mu
nicipiu nu a fost pre
văzut. la proiectare, 
cu locuri de joacă 
pentru copii și stații 
de parcare pentru au
toturisme. Sectorul de 
Specialitate din cadrul 
consiliului popular mu
nicipal 
prezent 
amenajării unor astfel 
de spații, care se vor 
executa pînă în luna 
mal 1979. La cerceta
rea scrisorii semnate 
de Gheorghe Roșioru 
au participat și mem
bri ai comitetului aso
ciației de locatari, care 
se va ocupa de ame
najarea spatiilor verzi, 
plantarea pomilor si 
arbuștilor ornamentali, 

gardului viu etc.

studiază in
posibilitatea

a

Gheorghe 
PÎRVAN



SCÎNTEIA — vineri 9 februarie 1979 PAGINA 3

Orientări fundamentale ale plenarei C. C. al P. C. R
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PRODUCȚIA FIZICĂ
zi de zi, la nivelul planului!

iNIWmEHEA DE BAȘM-IINELTE BACilU

Obiectivele principale La baza rezultatelor

ale acestei perioade:
• recuperarea oricăror restanțe
• realizarea la termen a 

ment
fiecărui sorti

• asimilarea a noi mărci de oțeluri

bune din ianuarie:
• organizarea muncii în trei schimburi
• extinderea lucrului la mai multe mașini
• perfecționarea asistenței tehnice

ÎN LUMINA MĂSURILOR DE PERFECȚIONARE

A ORGANIZĂRII ȘI CONDUCERII AGRICULTURII

Colectivul Combinatului siderurgic 
’in Hunedoara a încheiat cu bune 

rezultate anul 1978, producînd peste 
plan importante cantități de fontă, 
oțel, laminate și cocs. Dar, pe fon
dul acestor rezultate pozitive, unele 
contracte — este drept, puține — nu 
au fost onorate la termen ; este 
vorba, în principal, de anumite can
tități de oțeluri pentru rulmenți, au
tovehicule' și tractoare. Cum acțio
nează în acest an siderurgiștii hune- 
doreni pentru creșterea producției fi
zice, pentru recuperarea restanțelor 
care au apărut ? La întrebare ne 
răspunde ing. Ionel Dobrin. director 
comercial al combinatului.

— întregul colectiv al combinatu
lui, puternic mobilizat de îndemnu
rile adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., este hotărît să sporească 
substanțial producția siderurgică. O 
dovadă în acest sens o constituie re
zultatele din luna ianuarie, cind s-au 
produs peste prevederi 1 530 tone 
cocs, 3 300 tone aglomerat. 588 tone 
fontă. 2 800 tone otel și 2 700 tone 
laminate finite pline. Tot in această 
perioadă s-au îmbunătățit aprovizio
narea cu unele feroaliaje, precum și 
transportul produselor, s-au materia
lizat o serie de măsuri tehnice care 
au asigurat creșterea calității oțelu
lui, reușind să se recupereze cea mai 
mare parte a restanțelor de anul 
trecut. Ultimele cantități rămase se 
vor livra in cursul acestei luni.

— Ce măsuri s-au luat pentru a se 
asigura îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan și contractuale in 
acest an ?

— în discuțiile purtate în cadrul 
uzinelor și secțiilor combinatului. în 
adunările generale ale oamenilor 
muncii s-a făcut o profundă analiză 
a sarcinilor de plan pe 1979. Conclu
zia generală a fost că avem con
diții nu numai pentru îndepli
nirea, ci și pentru depășirea lor 
substanțială, siderurgiștii hunedoreni 
angajindu-se să livreze peste preve
deri 20 000 tone fontă, 15 000 tone 
oțel, 8 000 tone laminate finite. 5 000 
tone cocs și 1 800 tone produse chi
mice de la cocserie. Și, bineînțeles, 
se va acorda cea mai mare atenție 
respectării riguroase a prevederilor 
contractuale. Ne bazăm pe măsurile 
tehnice, organizatorice și politice 
care se aplică in acest an, practic la 
toate locurile de muncă.

dori să vă referiți la cite va— Am 
exemple,

— Vom extinde tehnologia de tur
nare sub presiune a otelurilor slab 
aliate la fabricarea otelului beton 
PC 60, asigurind un plus de 3 000 
tone otel beton in condițiile reduce
rii consumului de metal cu 30 kg pe 
tonă. De asemenea, vom asimila teh
nologia de retopire electrică sub 
zgură, obținînd 700 tone de laminate 
din oteluri cu caracteristici supe
rioare, care nu vor mai trebui im
portate. Pentru a satisface cerințele 
beneficiarilor, îndeosebi ale construc
torilor de mașini, vom asimila cinci 
.mărci de oteluri și patru dimensiuni 
de laminate, iar prin reproiectarea 
și îmbunătățirea unor tehnologii de 
fabricare a otelurilor și laminatelor 
va spori ponderea produselor de ca
litate superioară. Va fi și un mare 
avantaj economic pentru combinat, 
întrucît contribuie cu 170 milioane lei 
Ia creșterea productiei-marfă.

Solicităm, totodată, sprijin din 
partea furnizorilor noștri pentru ri
dicarea calității produselor refrac
tare și îmbunătățirea ritmicității li
vrării materiilor prime.

Prin grija organizației de partid, în 
toate locurile de muncă s-au desfă
șurat acțiuni de mobilizare a efortu
rilor creatoare ale siderurgiștilor in 
vederea sporirii producției și a efi
cientei economice. în cadrul întrece
rii socialiste, se pune un accent deo
sebit pe generalizarea inițiativelor 
muncitorești. La toate liniile de la
minoare se va aplica inițiativa colec
tivului de la laminorul 800 de a se 
lamina eel puțin un lingou în fiecare 
schimb, peste prevederi. La Oțelăria 
Martin nr. 2 se acționează sub de
viza fabricării cu combustibil econo
misit a întregii cantități de otel pe 
care oțelarii de aici s-au anga
jat să o producă peste plan. De 
asemenea, la furnale obiectivul în
trecerii este ca producția de fontă 
care se va realiza peste prevederi să 
se elaboreze cu cocs economisit și cu 
cocs produs peste plan de uzina coc- 
sochimică. După cum se poate re
marca. întregul colectiv este angajat 
în bătălia pentru a da cît mai multe 
produse siderurgice peste plan. La 
fiecare uzină, secție, linie de fabrica
ție se știe 
cut pentru 
pus să se

cu precizie ce trebuie fă- 
ca tot ceea ce ne-am pro- 
înfăptuiască.

Din inițiativa biroului comitetului 
județean de partid, în toate între
prinderile industriale din Bacău a 
avut loc o largă acțiune de depistare 
și punere în valoare a rezervelor 
existente în scopul îndeplinirii și de
pășirii planului de producție pe 1979. 
Am urmărit modul cum prind viață 
măsurile întreprinse în acest scop la 
întreprinderea de mașini-unelte din 
Bacău, unitate care s-a angajat să 
dea in plus în acest an o producție in 
valoare de 30 milioane lei. Din discu
țiile avute cu specialiști, cadre de con
ducere, muncitori am reținut faptul 
că aici se acționează în două direcții 
principale : creșterea productivității 
muncii — care în acest an trebuie să 
înregistreze un spor de aproape 40 
la sută față de realizările din 1978 — 
și introducerea în fabricație a unor 
noi mașini-unelte cu caracteristici 
tehnice superioare, competitive pe 
piața internațională.

Vorbindu-ne despre măsurile luate 
pentru creșterea productivității mun
cii, ing. Vasile Talpă, directorul uni
tății, a precizat că prin sporirea indi
celui de utilizare a mașinilor cu nu
mai 1 la sută față de anul trecut 

prin organizarea 
lucrului in trei 

toate secțiile de
— și aceasta 
mai bună a 
schimburi in 
bază și auxiliare, asigurarea asis
tenței țehnice și pe timp de noapte, 
creșterea pregătirii profesionale a 
muncitorilor etc. — se vor produce 
peste prevederile planului pe acest 
an cel puțin cinci mașini de 
alezat și frezat. La aceasta se 
adaugă o. seamă de măsuri tehnice 
privind exploatarea rațională si buna 
întreținere a mașinilor : încărcarea 
judicioasă a strungurilor, frezelor și 
rabotezelor. 
accident ale, 
executare a 
Numai prin
echipe complexe s-a prevăzut să se 
cîștige la reparațiile capitale un nu
măr de ore egal cu timpul în care 
pot fi realizate piesele necesare pen
tru șase mașini de alezat și frezat 
sau piesele ce intră in componenta 
a două freze-portal cu masa de 
1 000 mm.

Tot în scopul creșterii productivi
tății muncii. în atelierul de auto- 
dotare. oamenii conduși de maistrul 
Ghiță Sindor execută în prezent o 
mașină de frezat piese cu lungimi 
mari pentru întreaga gamă de ma
șini-unelte prevăzută în programul 
de asimilări pe acest an. Alături, la 
mecanică ușoară, comuniștii au luat

prevenirea defecțiunilor 
scurtarea timpului de 

reparațiilor capitale etc. 
organizarea lucrului în

Inițiativa de a asimila în fabricație 
rotile dințate și axele principale 
pentru mașinile de alezat și frezat, 
piese care pină de curînd erau adu
se de la alte întreprinderi similare 
din tară și care, nu o dată, au creat 
colectivului de aici mari greutăți în 
realizarea planului de producție. 
Preocuparea lor de căpetenie este 
acum de a îmbunătăți continuu cali
tatea pieselor asimilate. în acest 
scop, ei au cerut conducerii între
prinderii să completeze dotarea ate
lierului lor cu mașini de inaltă teh
nicitate, cu aparatura de măsură și 
control necesară.

în secția mecanică ușoară am stat 
de vorbă cu maistrul Petre Mîrza.

— La noi au apărut. în ultima 
vreme, și o seamă de inițiative care 
vizează tocmai folosirea mai bună' a 
mașinilor și creșterea productivității 
muncii. în atelierul de roti dintate. 
bunăoară, un atelier special organi
zat pentru a executa o seamă de. 
piese aduse pînă de curînd de la alte 
unități similare din țară. 25 de tineri 
au luat inițiativa de a lucra la cite 
2—3 mașini deodată. Și inițiativa se 
va extinde. I-am ajutat să-și ridice 
calificarea și acum culegem roadele. 
Ei, pe de o parte, sînt primii bene
ficiari. pentru că, lucrînd în acord, 
realizează mai mult și cîștigă mai 
mult. Dar cîștigă și întreprinderea : 
mașinile sînt folosite la maximum, 
indicele de utilizare a acestora 
ajungînd chiar la 95 la sută. Și apoi 
a crescut mult productivitatea mun
cii. în ianuarie. • de exemplu, 's-a 
dublat față de aceeași lună a anului 
trecut.

Rezultatele obținute în prima lună 
a anului confirmă hotărirea construc
torilor de mașini din Bacău de a-și 
îndeplini exemplar sarcinile de plan, 
în spiritul indicațiilor date de secre
tarul general al partidului la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. Depunînd 
eforturi susținute, ei au reușit să ob
țină o producție suplimentară în va
loare de 3,5 milioane lei. Totodată, 
producția netă planificată a fost de
pășită cu 500 000 lei. Pentru prima 
dată în . scurta istorie a întreprin
derii băcăuane au fost livrate la 
export, intr-o lună de zile, 24 de 
mașini-unelte pentru prelucrat me
talele prin așchiere, de două și chiar 
de trei ori mai mult fată de lunile 
precedente, depășindu-se planul la 
export cu 200 000 lei valută.

Gheorghe BALTĂ
rpspo'ndentul „Scânteii"Corneliu CÂRLAN

CONTRASTE
0 poveste cu sticlă și carton

absențelor fără motiv

Intr-una din secțiile întreprinderii mecanice din Alba lulia

de 
grani- 
Sibiu, 
Invi- 

pe re-

„Moda“

Faima sticlarilor din 
Avrig a trecut 
mult nu numai 
tele județului 
ci și ale tării, 
dioși. probabil, 
numele sticlarilor, pro
ducătorii de cartoane 
de la ..Mucart" Cluj- 
Napoca s-au hotărît să 
le bage bete în roate 
celor din Avrig. Unii 
s-ar mira : cum pot 
cei de la „Mucart" ca 
de la citeva sute de 
kilometri să spargă bi
juteriile minune rea-

lizate la Avrig ? Uite 
că pot. și fac acest lu
cru destul de... bine. 
Nu mai trimit cartoa
ne pentru ambalaje ! 
Și așa. obiectele de 
sticlă se sparg prin 
depozite, iar cele care 
scapă întregi nu pot 
fi expediate. De ce 
s-or fi supărat cluje
nii. se întreabă cei din 
Avrig ? Motive n-ar 
avea. Contract pentru 
cartoane există ? Exis
tă ! Să fi uitat „Mu- 
cart“-ul de el 1 Precis,

nu ! La Cluj-Napoca 
s-a adunat un ditamai 
dosarul cu telexurile 
și scrisorile întru adu
cere aminte expediate 
'din Avrig. Dar degea
ba. Clinchetele ciobu
rilor sparte au început 
acum să se audă pină 
la porțile întreprinde
rii „Mucart". Le aude 
toată lumea, numai 
cine trebuie, nu. Și-or 
fi baricadat indiferen
ta în spatele unor zi
duri de carton ? (N. 
Brujan)

S. M. A. — sector unic de mecanizare, 
cu mari răspunderi pentru realizarea

producției agricole

Ce valorează mai 
mult: o sută de va
goane de marfă sau 
două cargouri, de 1 500 
tdw ? Aceasta-i între
barea pe care și-o pun 
reciproc, de Ia un 
timp, conducerile în
treprinderii de vagoa
ne și Șantierului-naval 
— ambele 
ta-Turnu 
..Textele" 
exprimă 
producției

din Drobe- 
Severin. 

întrebărilor 
echivalentul 

pe care o

puteau realiza. în 
cursul anului trecut, 
cele două unități dacă 
se luau măsuri hotări- 
te pentru combaterea 
absentelor nemotivate. 
Nu s-au luat nici a- 
tunci și nici la începu
tul acestui an. Așa 
că ..moda" absente
lor fără motiv con
tinuă. Odată cu ea, și 
acest gen de calcule 
sterile despre care 
vorbeam. în dauna

sarcinilor de produc
ție și a eforturilor de
puse de marea majo
ritate a lucrătorilor 
din cele două cunoscu
te întreprinderi indus
triale.

Moda. în general se 
știe, e schimbătoare. 
Nu durează decit un 
sezon. Credem că e 
timpul ca și la Drobe- 
ta-Turnu Severin să 
fie lansat ..anotimpul 
hărniciei". (V. Tătaru)

(Urmare din pag. I)

Cine face lumină
in problema... luminatoarelor ?
unui calcul 

prin miinile
Potrivit 

sumar, 
lucrătorilor din între
prinderea de construc
ții industriale și mon
taje din Brașov trec 
anual 200 000 mp de 
geam armat. Pentru 
cine are curiozitatea 
să calculeze mai de
parte. urmează însă 
surpriza. Numai 120 000 
— 130 000 mp de gea
muri se regăsesc în 
luminatoarele și feres
trele montate la dife
rite obiective indus
triale. . Restul ? Se

pierde. Sau. mai corect 
spus, este aruncat pe... 
fereastră.

Două sînt cauzele — 
după opinia tovarășu
lui loan Borha. direc
torul întreprinderii 
menționate — pentru 
care circa 30 la sută 
din cantitatea de geam 
armat, valorînd vreo 
două milioane lei. este 
transformat in cioburi. 
Prima : numărul mare 
de dimensiuni prevă
zute de către proiec- 
tanti pentru lumina
toare și ferestre. A

doua : dificultățile, în- 
tîmpinate de furnizori 
in asigurarea dimen
siunilor stabilite prin 
cțocumentatii. De cine 
depinde solutionarea 
acestei probleme : de 
proiectant. sau de fur
nizor ? 
că de 
aceștia 
spatele 
geam opac prin care 
nu văd risipa reală de 
pe șantiere. Cine face 
lumină ? Anto
nescu).

Este limpede 
amîndoi. Dar 
stau așezați in 
unui imaginar

privind soluțiile tehnice, acțiune prin 
care se urmăresc îndrumarea și 
conducerea unitară a procesului de 
proiectare, precum și asigurarea unui 
control eficient in 
mentele institutului 
lor de execuție.

CONLUCRAREA
CONSTRUCTORII se detașează ca o 
altă importantă preocupare, 
locit legată: de obținerea 
mai reduse de investiții a 
ente economice maxime.

— Soluțiile preconizate 
tele noastre trebuie să fructifice cit 
mai bine posibilitățile de execuție de 
pe șantiere, preciza ing. Panait Teo- 
reanu, director tehnic al institutului. 
Dacă este adevărat că proiectele tre
buie să reflecte tot ce este mai 
înaintat în tehnică în momentul res
pectiv, tot atit de adevărat este și 
faptul că ele se cer adaptate posibi
lităților reale de realizare și condi
țiilor specifice ale unităților de con- 
strucții-montaj. Din această perspec
tivă, vom acționa și in 1979. cu ho- 
tărîre. pentru stabilirea unui ..lim
baj" comun intre noi și constructori, 
în primul rînd prin asigurarea asis-

toate comparti- 
asupra proiecte-

STRÎNSÂ cu

nemij- 
cu fonduri 
unei efici-

în nroiec-

tentei tehnice de înaltă calificare pe 
șantiere, începînd cu executarea lu
crărilor, montajului, rodajelor si pro
belor tehnologice și pînă la punerea 
în funcțiune a marilor obiective si
derurgice. Aceasta este o condiție 
indispensabilă la proiectarea și exe
cuția marilor obiective ale acestui

Hotărârea recentei ple
nare a C.C. al P.C.R. 
privind îmbunătățirea con
ducerii și planificării uni
tare a agriculturii, crea
rea consiliilor unice agro
industriale de stat și coo
peratiste și creșterea pro
ducției agricole prevede, 
ca o măsură imediată 
care urmează să se în
făptuiască. unificarea sec
toarelor de mecanizare. 
Se are în vedere ca 
treaga forță mecanică 
pe raza consiliului 
treacă în subordinea 
coordonarea unitară 
S.M.A. — sectorul 
de mecanizare, 
in noile condiții, 
vine principalul 
nizator și răspunzător al 
producției agricole. Am 
solicitat tovarășului Ion 
TEȘU, directorul Institu
tului de cercetări pentru 
economia agrară, unele 
precizări în legătură cu 
atribuțiile stațiunilor 
pentru mecanizarea agri
culturii.

Așa cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara-C.C. al P.C.R., 
a devenii necesară unifi
carea mijloacelor meca
nice și tehnice din toate 
unitățile de pe raza fie
cărui consiliu unic agro
industrial. in scopul fo
losirii lor cit 
ciente. După 
știe, nivelul 
rii agriculturii 
noastră a crescut 
mult, dar mijloacele me
canice aparținând 
telor unități sînt 
țațe. Prin urmare 
punea necesitatea 
unui sector, unic de meca
nizare care să aibă în 
subordine și parcul de 
tractoare și mașini agrico
le al unităților agricole 
de stat, sectoarele de me
canizare ale acestora 
functionînd ca secții de 
mecanizare ale S.M.A,, a- 
sigurindu-se astfel folosi
rea judicioasă a bazei, 
tehnice, realizarea la timp 
a lucrărilor agricole. Sta
țiunea de mecanizare de
vine sector unic de meca
nizare a tuturor lucrări
lor agricole, de folosire 
a tuturor mijloacelor. 
De asemenea, în cadrul 
stațiunii vpr exista un 
centru unic de chimizare, 
un sector de reparații, 
precum și formații de 
transport. Stațiunea de, 
mecanizare are secții ca 
subunități de 
care își vor 
activitatea în 
derile agricole 
cooperativele, agricole, a- 
sociatii, in celelalte uni
tăți agricole de stat.

în aceste zile are loc 
inventarierea parcului de 
tractoare și mașini agri
cole. Trebuie menționat 
că. pentru a nu se țpro
duce perturbații în des
fășurarea lucrărilor agri
cole de primăvară, nu se 
fac nici un fel de mu
tări de utilaje dintr-o 
unitate în alta. Ele trec 
doar în subordinea sta
țiunii, de mecanizare / a 
agriculturii. Este vorba

în
de 
să 
și 
a

unic 
care, 

de- 
orga-

mai efi- 
cum se 

mecaniză- 
. in tara 

foarte
diferi- 
fărîmi- 
se im- 
creării

producție 
desfășura 
întreprin
de stat.

de tractoare și alte uti
laje care aparțin între
prinderilor agricole de 
stat, stațiunilor de cerce
tări agricole, asociațiilor, 
fermelor de legume și 
altele. Nu trec la S.M.A. 
unele utilaje speciale, 
cum sînt mașinile folosi
te în cîmpurile experi
mentale, utilajele desti
nate activității curente 
în complexele de sere sau 
complexele zootehnice. 
Prin coordonarea unita
ră a tractoarelor. ma
șinilor agricole si a mij
loacelor de transport 
din cadrul consiliului 
unic agroindustrial se 
vor asigura folosirea lor 
judicioasă, creșterea spi
ritului de răspundere 
pentru calitatea lucrărilor 
executate in vederea ob
ținerii producțiilor pla
nificate.

După cum prevede ho- 
tărîrea, planul de pro
ducție al stațiunilor pen
tru mecanizarea agricul
turii va cuprinde nivelul 
producțiilor stabilite în

planul fiecărei unități 
cooperatiste și de stat 
din raza de activitate a 
consiliului, precum și lu
crările de mecanizare 
prevăzute în tehnologii. 
Important este ca. fără 
întîrziere, să se cunoască 
și să se centralizeze 
foarte simplu produc
țiile prevăzute a se ob
ține în fiecare unitate de 
bază si formație de mun
că pentru a se putea pre
ciza sarcinile ce 
mecanizatorilor.

Pentru realizarea 
producții cit mai 
plata lucrărilor efectuate 
de S.M.A. va fi legată 
direct de producția efec
tiv obținută. în contracte
le de cooperare încheiate 
de stațiunile pentru me
canizarea agriculturii cu 
unitățile agricole se pre
vede obținerea, pe baza 
unei activități comu
ne, a producțiilor pre
văzute în planul de stat. 
Din moment ce se orga
nizează sectorul unic de

revin
unor
mari.

mecanizare, nu înseamnă 
că unitățile agricole sînt 
absolvite de răspunderile 
ce le revin in aplicarea 
diferitelor lucrări. Așa, 
bunăoară, în cazul lucră
rilor de aplicare a udări
lor — preluate în răspun
derea S.M.A. — unităților 
agricole le revin aceleași 
obligații pentru efectua
rea lor la timp.

Din această primăvară, 
pentru lucrările executa
te de S.M.A. in unitățile 
agricole se introduce sis
temul de plată a tarifului 
pe tona de produs. în 
cazul C.A.P., acest tarif 
este rezultatul raportului 
dintre suma tarifelor pe 
lucrări la liectar și pro
ducția medie planificată 
și se exprimă în natură 
și bani. Pentru exemplifi
care. prezentăm fisa de 
calcul la cultura griului 
(zona a IH-a de aplicare 
a tarifului) in cooperati
va agricolă Clondiru. ju
dețul Buzău, luind ca 
bază producția planificată 
de 3 000 kg la hectar.

i

Specificare U/M
Lucrări 
planifi

cate
Tarif pe lucrare Tarif la hectar

kg lei kg Ici

Arătură de însămintare ha 1 90 90Discuit 2 18 36Grăpat 1 4,5 4,5împrăștiat îngrășăminte
chimice 2 _ 36 52Semănat 1 32 32Tăvălugit 1 4 5 4 5Erbicidat 1 28 28Recoltat tone 3 130 390Balotat 2,25 58 131Transportat baloti •• 2.2 — ■ 30 — 67

Total . 557 278

In acest caz, tariful se 
calculează astfel :

557 kg : 3 =■ 186 kg pe 
tonă

278 lei : 3 — 93 lei pe 
tonă.

După recoltat, tarifele 
recalculate pe tonă. în 
natură și bani, se înmul
țesc cu producțiile reali
zate. obținîndu-se cuantu
mul plăților datorate 
S.M.A.

Deoarece in activitatea 
practică a unităților sint 
cazuri cind față de devi
zele stabilite la întocmi
rea planului de producție, 
in execuție apar situații 
de efectuare în plus a 
unor lucrări, este . nece
sar ca la aplicarea for
mei de plată cu ta
rif pe tona de produs 
să se recalculeze tariful 
pe baza lucrărilor efectiv 
executate de S.M.A. în 
acest scop, există tabele 
și modalități de. calcul 
foarte simple. Sistemul 
este avantajos și stimula
tiv atit pentru unitățile 
agricole, cit și pentru sta
țiunea de mecanizare. în 
felul acesta se renunță la 
forma practicată in pre
zent de contracte pentru 
prestații de lucrări si pla
ta după volumul lucrări-

lor executate, mărindu-se 
astfel răspunderea S.M.A;, 
cit și a unităților agricole 
în executarea la timp și 
de bună calitate a lucrări
lor. Plata cu tarif pe 
tona de produs stimulea
ză depășirea planului, 
dar și penalizează mai 
sever atunci cind nu se 
obțin producțiile planifi
cate.

Așadar. este vorba 
de un sistem cu totul 
nou, in care stațiunile nu 
mai indeplinesc ca pină 
acum rolul de prestator 
de servicii. cind. fie că se 
realiza producția sau nu. 
ele erau plătite. Stațiu
nile devin principalul or
ganizator și răspunzător 
al producției agricole, iar 
veniturile lor depind de 
producția ce se realizea
ză. în asemenea con
diții, și mecanizatorii vor 
fi retribuiti. in acord glo
bal, după pixxiuctia rea
lizată, pe fiecare cul
tură. de către formația 
din care fac parte.

Rolul S.M.A. creste si 
prin aceea că execută 
toate lucrările de repa
rații, transport in unită
țile de bază cu care În
cheie contracte, iar prin 
centrul unic de chimiza
re aplică îngrășăminte 
sau execută lucrări de

combatere a bolilor și dă
unătorilor la plantele cul
tivate. într-un cuvânt. 
S.M.A. devine sector u- 
nic de mecanizare pen
tru toate activitățile de 
producție din unitățile 
agricole.

Rolul deosebit ce revine 
S.M.A. în efectuarea lu
crărilor agricole derivă 
și din aceea că directo
rul stațiunii este desem
nat ca președinte al birou
lui executiv al consiliului. 
El trebuie să fie uh om 
cu experiență politică, or
ganizatorică si tehnică, să 
cunoască temeinic pro
blemele de mecanizare 
și problemele agricole. 
Să posede' temeinice cu
noștință organizatorice, 
economice, politice pen
tru a-și putea îndeplini 
sarcinile.

Important este ca în 
aceste zile, cind se orga
nizează consiliile unice 
agroindustriale si se con
stituie sectoarele unice de 
mecanizare, munca meca
nizatorilor să se desfă
șoare normal, fără între
rupere, atit la repararea 
utilajelor, cit și la exe
cutarea lucrărilor de se
zon. astfel incit să avem 
garanția realizării unor 
productii mari in acest 
an.

i

I

—

punerea în practică a soluțiilor mo
derne și eficiente incluse în docu
mentații. „Prin această colaborare 
«de la egal la egal», ne spunea to
varășul Vasile Stan, au fost re
duse Înălțimile unor hale industria
le. suprafețele acoperite prin reorga
nizarea fluxurilor tehnologice. s-a

avem datoria să acționăm rrtai ener
gic pentru asigurarea, in cazul tutu
ror proiectantilor, a unei pregătiri 
științifice superioare. în vederea, cu
noașterii mai temeinice a probleme
lor, adaptării cu ușurință la sarcinile 
mereu noi impuse de progresul teh
nic, de nevoia stringentă de eficientă.

Promovarea tehnologiilor moderne
cincinal, cum sînt dezvoltarea, pînă 
la capacitatea finală, a Combinatu
lui siderurgic de la Galati și, mai 
ales, construcția Combinatului de la 
Călărași — care, din punct de vedere 
tehnic, constituie o sinteză a între
gii noastre experiențe de pină acum.

Dialogul proiectant-constructor se 
dovedește fertil, numeroase din solu
țiile adoptate pe șantierele Combi
natului metalurgic din Tulcea. între
prinderii „Victoria" din Călan au la 

.bază exigența sporită fată de calita
tea proiectelor, unitatea de vederi 
dintre acești factori, pregătirea din 
timp a constructorilor pentru trans-

renunțat la unele lucrări prin folo
sirea mai rațională a dotărilor exis
tente și, în sfîrșit, nu o dată au fost 
înlocuite structuri de rezistentă, do
vedite greoaie, masive, consumatoare 
de metal și ciment, prin soluții net 
superioare atit funcțional, cit și 
conomic".

— Fără îndoială, ne aflăm doar 
începutul acestui amplu proces 
însușire a unei gindiri moderne
proiectare, aprecia tovarășul director 
Mihai Niculescu. Pentru realizarea, 
în acest an, a unor proiecte la nive
lul marilor exigente puse în fata 
noastră de conducerea partidului.

e-

la 
de 
in

ECONOMISIREA ÎNCEPE DE LA 
CERCETARE. O cerință cu atit mai 
actuală cu cit, în acest an, in insti
tut a fost inițiată, în spiritul indi
cațiilor date de conducerea partidu
lui, o largă acțiune privind elabo
rarea unor tehnologii și metode noi 
pentru reducerea consumului de 
energie și combustibil. Este vorba, 
printre altele, de :

• stabilirea unor soluții pentru 
recuperarea căldurii fizice din zgu
rile de furnal, care va duce, in ma
rile combinate siderurgice, la o eco
nomie de 65 000 tone combustibil 
conventional pe an.

• proiectarea unei instalații pen
tru recuperarea gazelor reziduale diț> 
procesele tehnologice de calcinare ă 
cocsului de petrol, prin care se va 
realiza o reducere anuală de 30 000 
tone combustibil convențional.

® stabilirea unei soluții pentru re
cuperarea căldurii fizice din gazele 
arse evacuate de la cuptoarele rotas' 
tive din industria produselor refrac
tare, soluție cu o economie ante- 
calculată de .25 000 tone combustibil 
convențional pe an.

Pentru rezolvarea acestor probleme 
inginerești, de 'inaltă complexitate 
tehnică. specialiștii institutului 
..IPROMET" au făcut o serie de pro
puneri vizind îmbunătățirea colabo
rării cu ceilalți factori din investiții. 
Iată-le pe Scurt :

1) Ministerele producătoare de uti
laje și echipamente să-și facă cu
noscute. sistematic, prin cataloage 
editate periodic produsele pe care le 
au in fabricație sau in curs de asi
milare cu indicarea principalelor ca- 
racteristici tehnice.

2) Una din întreprinderile Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini să-și asume imediat sarcini con
crete privind realizarea utilajelor ne
cesare instalațiilor pentru recupera-: 
rea căldurii.
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FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI" Culegeri
din creațiile literare

Eficienta educativă-principalul criteriu 
de apreciere a repertoriului in teatrele populare

ale amatorilor
Comitetul de cultură și educa

ție socialistă al județului Bihor 
a avut inspirata inițiativă de a edita 
sub titlul „Coloane1- un volum de 
culegeri din creațiile literare reali
zate de membrii cenaclurilor literare 
bihorene. Apariția volumului editat 
sub genericul Festivalului național 
„Cîntarea României" coincide cu ani-

Din dragoste pentru cărți...
Expoziția retrospectivă Ella Cancicov

Nu cu multă vreme în urmă. în- 
tr-un interviu publicat în paginile 
„Scînteii", în care se pleda pentru o 
trainică legătură cu realitatea a crea
ției dramatice, artista emerită Dina 
Cocea afirma pe bună dreptate că — 
la un anume gen de repertoriu. în 
special contemporan — amatorii tre
buie să tindă spre profesionalism, 
identificat în această ipostază, la li
mita sa de sus, cu măiestria.

Iată un punct de vedere care, 
cu o formulare concentrată, pune 
punctul pe „i“ într-o problemă, aș 
spune cardinală, a mișcării teatrale 
de amatori, Cunoscînd o puternică 
dezvoltare într-un răstimp relativ 
scurt (există în prezent circa 17 000 
formații teatrale), pasiunea declarată 
față de Thalia poate să dobîndească 
acoperirea în valoare artistică numai 
dacă saltul cantitativ își găsește co
respondentul său calitativ. Cu atît 
mai acut se pune această problemă 
în cazul teatrelor populare, colective 
artistice de amatori care își orga
nizează activitatea (stagiune, reperto
riu, plan de spectacole și spectatori 
etc.) după principiile și criteriile in
stituțiilor similare profesioniste. 
Acum, la mijlocul unei stagiuni care 
se anunța Ia gongul său inaugural 
ambițioasă, cu înnoiri de substanță, 
se poate afirma că problema-cheie 
în fața căreia se află cele 31 de co
lective artistice amatoare și de re
zolvarea căreia depinde dezvoltarea 
cu succes a activității lor viitoare o 
constituie tendința legitimă a acesto
ra spre profesionalism, amendată — 
ici și colo — de tentația spre profe
sionalizare.

Mai ales în cazul teatrelor popu
lare, această distincție care operează 
in domeniul creației artistice trebuie 
înțeleasă exact, în toate nuanțele și 
implicațiile sale : artistul amator nu 
are de ce să aspire la statutul acto
rului din sistemul instituțiilor tea
trale propriu-zise, de vreme ce el 
desfășoară o rodnică și bogată acti
vitate productivă la locul său de 
muncă ; dar, în același timp, a as
pira spre cel mai înalt grad de pro
fesionalism e o dorință legitimă și — 
mai mult decît atît — o obligație, o

necesitate, condiția primordială a 
realizării acelor spectacole care să 
reușească să capteze interesul publi
cului, să convingă, să educe. Așadar, 
disocierea între cei doi termeni nu 
este o operație lingvistică, ea mar- 
cind, în esență, solida și matura op
țiune a teatrelor populare în direc
ția definirii conținutului activității 
lor, a formelor specifice de manifes
tare.

Una din probele cele mai convin
gătoare ale veritabilului profesiona
lism o constituie alcătuirea reperto
riului. Confruntate cu întrebarea : 
„Trebuie să reluăm textele prezen
tate de instituțiile artistice profesio
niste sau avem datoria Să ne delimi
tăm de ele?“, teatrele populare au 
oferit răspunsuri de o mare diversi
tate în etapa de masă a celei de-a 
doua ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României". Au fost astfel 
montate lucrări inspirate din actua
litatea zilelor noastre, care cunoscu
seră diferite variante scenice profe
sioniste.

In același timp, delimitarea reper
torială de care vorbeam a permis 
continuarea și adîncirea unei linii 
extrem de fecunde pentru teatrele 
populare: aceea a promovării teatru
lui politic și a teatrului document. 
Spectacole precum „Un om. o scenă 
și un steag" de Dan Radu Ionescu, 
realizat la Lugoj, care abordează 
problema afirmării spiritualității ro
mânești în condițiile grele ale asu
pririi habsburgice, „Firul vieții" de 
Ion Ardeleanu-Pruncu la Sighetu 
Marmației (un emoționant omagiu 
eroilor .antifasciști căzuți la Moisei 
în 1944), „Nicolae Iorga — dosarul 
unei crime politice" după cartea lui 
Mihai Stoian, la Cîmpina. s-au bucu
rat de aprecieri atît din partea pu
blicului, cît și a specialiștilor, ob- 
ținînd distincții și premii presti
gioase. S-a dovedit astfel că acesta 
este filonul viguros al teatrului 
popular, că în această direcție tre
buie perseverat, mizindu-se pe con
tactul strîns intre artiștii amatori și 
public, pe marea forță de sugestie 
a limbajului expresiv și accesibil al 
documentului de viață.

Dar analiza exigentă a repertoriu
lui probează adesea o tendință mi
metică fată de teatrul profesionist, 
deplasarea opțiunii repertoriale spre 
piese arhicunoscute și prea des ju
cate chiar de profesioniști. Se ma
nifestă încă putină receptivitate 
fată de teatrul inedit; prea arareori 
•se face un titlu de onoare din a pre- 
merge selectivității secretariatelor 
literare din instituțiile profesioniste, 
în sprijinul unei selecții riguroase, 
după ferme criterii de conținut și va
loare. hi fiecare teatru ar trebui să 
funcționeze efectiv consiliile artis
tice, acestea jucînd un rol activ în 
alegerea repertoriului și mai ales 
în consecventa lui finalizare sce
nică. Din păcate, practic, la circa 
70 la sută din teatrele populare con
figurația repertoriului la început de 
stagiune este complet diferită de cea 
propusă inițial.

Teatrele populare și-au dobindit 
publicul lor constant. își prezintă 
spectacolele în fața unor săli pline, 
care apreciază sinceritatea jocului 
artiștilor amatori, dăruirea si talentul 
acestora. In stagiunea 1977—1978. 
care a coincis cu etapa de masă a 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei". Teatrul popular din Lugoj a 
prezentat 75 de Spectacole în fata 
a peste 16 500 de spectatori. Teatrul 
popular din Drobeta-Turnu Severin 
a avut aproape 100 de spectacole la' 
care au asistat circa 24 000 de specta
tori.

Dornici să se prezinte în fata e- 
xigentului public la un nivel cit mai 
ridicat, animatorii teatrelor popu
lare se arată din ce în ce mai pre
ocupați în ultima vreme de aborda
rea. sub semnul adevăratei profe
siuni, a tuturor elementelor constitu
tive ale spectacolului dramatic: sce
nografie, costume, coloană sonoră 
etc. Teatrul popular din Buzău, de 
pildă, montind piesa lui Dan Tărchilă 
„Io, Mircea Voievod", a reușit să-și 
compună o coloană sonoră de marc 
expresivitate și frumusețe, realizată 
cu acuratețe si deplin profesionalism, 
o coloană sonoră care completează 
fericit și contribuie efectiv la ridica
rea nivelului artistic al spectacolului.

Recenta premieră cu „Interviu" de 
Ecaterina Oproiu — la Buzău, come
dia „Orice naș își are nașul" de Gh. 
Drug — in orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej atestă grija pentru realizarea 
unor costume care să se integreze or
ganic in atmosfera piesei, să con
tribuie Ia definirea personajelor, la 
individualizarea acestora.

După cum se vede, semnele înnoi
rilor în activitatea teatrelor populare 
sînt încurajatoare. Prezenta acestor 
colective pină acum in Festivalul 
„Cîntarea României" a demonstrat 
cu pregnantă că teatrul militant, ca 
factor important de educare politică, 
etică și estetică a maselor, antre
nează un potențial artistic cu largi 
posibilități de afirmare. Punerea in 
valoare a talentului artiștilor ama
tori. a bogatei experiențe acumulate 
în acest domeniu, diversificarea mo
dalităților de spectacol, varietatea 
formelor de contact cu publicul spec
tator, politica repertorială armo
nioasă trebuie să constituie și în con
tinuare obiective de bază în activi
tatea teatrelor populare.

Radu CONSTANTINESCU

versarea a două decenii de fructuoa
să activitate a cenaclurilor ..Iosif 
Vulcan" din Oradea și ..Miron Pom- 
piliu" din orașul Dr. Petru Groza" 
— două dintre cele 10 existente in 
Bihor. Alături de multi debutanti. in 
culegere figurează și nume deja cu
noscute, ca Ion Davideanu. autorul 
unui volum de versuri apreciat de 
critica literară, și tînăra Virginia 
Gheorghiu, laureată a concursului 
național de poezie „Nicolae Labiș". 
Tot sub genericul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", Consiliul 
județean al sindicatelor Bihor a edi
tat și o culegere de texte din pro
gramele brigăzilor artistice pe care 
le patronează. Volumul reunește 13 
prograihe ale unor formații care s-au 
remarcat in mod deosebit. Scopul lu
crării este acela de a oferi colecti
velor de creație și îndrumătorilor de 
specialitate modele orientative pen
tru ridicarea nivelului calitativ și al 
conținutului activității tuturor brigă
zilor artistice. (Al. Peti).

într-o epocă în care 
abundenta aparițiilor 
editoriale a instalat 
definitiv cartea in rit
mul existenței cotidie
ne, pasiunea și migala 
eu care Bila Cancicov 
stăruie asupra legâto- 
riei de artă sînt unice 
in ansamblul vieții 
noastre culturale. A 
inveșminta, de pildă, 
„Craii de curtea ve
che" sau „Cîntecul lui 
Roland", albumele ,,'țu- 
culescu", „Ciucurencu" 
sau „Icoane pe sticlă", 
„Stihurile pestrițe" al 
lui Arghezi, sau „Bu 
colicele și Georgicele 
lui Vergillu în somp-
tuoase coperți — fie-
care în parte re-
zultat al sintezei per-
sonale lâ care ar-

„ȚARA LUMII"

O trilogie dramatică la Teatrul maghiar din Cluj-Napoca

Un interesant spec
tacol de balet — „Tara 
Lumii" — a inclus în 
repertoriul său perma
nent Teatrul Mic din 
București. Sergiu An- 
ghel. autorul libretului 
și al coregrafiei, știe 
că sursele dansului pe 
care îl imaginează se 
află peste tot in ju
rul nostru. în memoria 
noastră, drept un dat 
existențial, aidoma u- 
nui fond practic ine
puizabil ; gesturile fa
miliare ale copilăriei 
neîntinate, semnele 
inefabile ale iubirii a- 
dînci, de care este ca
pabilă o soră, o mamă, 
o soție, și pină la 
jertfa supremă pe 
care omul, devenit e- 
rou. o săvirșește in 
numele iubirii de oa
meni — totul poartă 
Pecetea adevărului li
man devenit — cu sens 
simbolic — adevăr ar
tistic poetic aureolat. 
Privit astfel, dansul 
devine o artă a per
manentelor umane, a- 
dresindu-se sensibili

tății noastre nu într-o 
modalitate așa-zis „mo
dernă". ci autentic 
contemporană ; in a- 
ceastă ordine trebuie 
înțeleasă și interpre
tarea coregrafică a 
dansului oșenesc sau 
a doinei din nai. in
terpretare ce depășeș
te prin semnificații, la 
nivel conceptual, figu
rile inseși ale dansu
lui tradițional. Acesta 
este și motivul pentru 
care grupul de dans — 
condus de Adina Cezar 
— își reclamă nume
le „CONTEMP" de la 
specificul dansului pe 
care îl promovează.

Preluind titlul Unuia 
dintre momentele spec
tacolului. se poate a- 
precia că întreaga e- 
volutie se prezintă ai
doma unor „ideogra
me paralele", aseme
nea unei partituri in 
care vocile ansamblu
lui — desfășurarea co
regrafică. cea muzica
lă. cea plastică-sce- 
nică — 'se întrepătrund 
in limitele unei rela

tive dependente în a- 
fara oricărei aserviri 
reciproce, ca intr-o 
scriitură polifonă. Este 
o realizare la reușita 
căreia își dau con
cursul în egală măsu
ră banda sonoră, ex
celent concepută de 
către compozitorul Cor
nelia Cezar, precum și 
scenografia de o spon
taneitate imagistică e- 
galată de virtuozitatea 
concretizării plastice. 
'Scenografia aparține 
Wandei Muhuleac și 
lui Șerban Epure.

Nu putem încheia a- 
ceste rînduri fără a a- 
precia gestul colecti
vului artistic al Tea
trului Mic de a găz
dui acest entuziast și 
pasionat grup de dan
satori. din care fac 
parte Dan Drăghici, 
Liliana Tudor. Aurora 
Mitescu, Gabriela Băl- 
tărețu. Mihaela Feher, 
Cristian Loghin și 
Cezar Buculei.

Dumitru 
AVAKIAN

Premieră la Teatrul de comedie

Teatrul maghiar din Cluj-Napoca, condus de artista 
emerită Bisztrai Măria, a programat, in trei seri suc
cesive, intre 2—4 februarie, trilogia dramatică a lui 
Șutii Andras, formată din operele „Floriile unui geam- 
baș“, „Stea pe rug" și „Cain și Abel", unele din crea
țiile cele mai valoroase ale dramaturgiei noastre con
temporane. Este vorba despre tot atitea spectacole de 
țmută care au mobilizat eforturile creatoare ale tutu

ror interpreților de marcă ai scenei clujene, specta
cole realizate sub indrumarea lui Gh. Harag, persona
litate de frunte a regiei noastre, căruia i-a fost acor
dat și premiul secției de critică teatrală a A.T.M. pe 
anul 1978.

In imagini: Lohinski Lorănd și Hejia Sândor in 
„Stea pe rug" și, din nou, Hejia Sândor, alături de 
Csiki Andras în „Cain și Abel“.

în cadrul „Săptăminii Teatrului de 
comedie", joi seara a avut loc pre
miera piesei „Cinema" de scriitorul 
francez Jean Anouilh, in versiunea 
românească a lui Andrei Băleanu și 
Horea Popescu, acesta din - urmă 
fiind și regizorul spectacolului. Lu
crarea. avînd ca titlu original „Sce
nariul", scrisă in 1977, este o satiră 
incisivă care vizează afacerismul și 
incultura, ce aveau să ducă cinema
tografia occidentală, in anii postbe
lici. la supraproducții ieftine, reflec- 
tînd degradarea dragostei si artei în
tr-o lume ostilă personalității umane. 
Din piesă se degajă același sarcasm

amar intilnit și intr-o altă lucrare a 
lui Anouilh „Cher Antoine", jucată 
cu succes la Teatrul de comedie în 
1970. Distribuția noului spectacol re
unește pe Mihai Pălădescu. Dan Tu- 
faru. Anca Pandrea. Sanda Toma, 
Aurel Giurumia, Dem Savu, Vivian 
Alivizache. Ion Lucian. Vladimir 
Găitan. Gheorghe Simonca, Melania 
Cîrje. Scenografia este semnată de 
Sanda Mușatescu.

înainte de premieră. în foaierul 
teatrului a avut loc vernisajul ex
poziției „Gaguri", alcătuită din ca
ricaturi realizate de artistul Ion Lu
cian, (Agerpres)

tista a ajuns in. urma 
unor îndelungate lec
turi — reprezintă tot 
atîtea gesturi de o 
deosebită frumusețe 

■ artistică. Procesul ela
borării lor, deosebit de 
lent (pentru unele co- 
perti sint necesare cir
ca trei luni de lucru) 
implică numeroase di
ficultăți de ordin teh
nic. Intr-un colt al ex
poziției retrospective 
organizate in sălile 
Dalles sînt expuse ci- 
teva aparate de presat, 
tăiat și aurit, un întreg 
set de unelte, al căror 
rost artista ni l-a lă
murit pe scurt. „Folo
sesc. spunea Fila Can
cicov. mai ales tehnica 
incrustării in piele și 
pe aceea 
lui. în 
crustării, 
după ce ai ______
desenul pe piele, fie
care trăsătură de cre
ion este decupată cu 
fierul cald; in locurile 
astfel decupate se fac 
incrustațiile cu piele 
colorată. Uneori, pen
tru obținerea unor e- . 
fecte deosebite, că in 
cazul „Monumentelor 
arheologice din Româ
nia", am făcut cîteva 
rînduri de incrustatii. 
încercînd să redau, de 
pildă. metalul 
aliaje diferite al 
nedelor vechi".

Din 1931. an în
Ella Cancicov expune 
pentru prima oară Ia 
Salonul international 
al cărții de artă de la 
Paris, activitatea ei, 
deosebit de apreciată, 
a fost răsplătită de-a 
lungul anilor cu nu
meroase premii națio
nale și internaționale. 
Libertatea plină de 
farmec delicat a inter
pretării intr-o copertă 
ca aceea închinată po
emelor lui Eminescu 
(pentru care artista a 
lucrat peste 20 de 
variante). inventivi
tatea si efectul plastic 
deosebit al unor co- 
perti pentru „Orna
mentul în arta popu
lară românească" său 
„Burebista și epoca 
sa", rafinamentul per
gamentului vech'i inci-

ELLA CANCICOV „Tezaure arheologice din 
România"

a reliefu- 
tehnica în
de exemplu, 

decalcat

de 
mo

care

rînd, 
pen- 
apoi 

artele

zat cu alb pentru o 
ediție din 1886 a poe
mului .,Ruslan și Lud
mila" de Pușkin sînt 
doar citeva din nume
roasele exemple care 
ar putea fi invocate 
pentru a ilustra mă
iestria acestei artiste.

— Ce v-a determi
nat să vă opriți asu
pra acestui dificil do
meniu artistic in care, 
după cîte știu, nu a- 
veti precursori si nici 
urmași ?

„In primul 
pasiunea mea 
tru lectură și 
aceea pentru
decorative. Ml-a plă
cut întotdeauna să ci
tesc și am dorit ca lu
crările mele să repre
zinte cît mai fidel, cît 
mai succint însuși spi
ritul cărților. După 
lectură fac zeci de pro
iecte pină mă decid să 
trec la transpunere în- 
trucit tehnica este ex
trem de dificilă, de 
pretențioasă. Aș spune 
chiar total diferită de 
aceea a ilustratorilor 
noștri. — multi dintre 
ei foarte talentati — 
care, folosind hirtia 
drept suport, își pot 
permite cu mult mai 
multe încercări prea
labile. Pentru mine, 
deosebit de importantă 
este concepția de an
samblu. unitatea lu
crării. în care intră nu 
numai imaginea, dar 
și dimensiunile 
corpul literei.
matul și grosimea 
cărții. în care contea
ză pină și grosimea 
cartonului folosit pen
tru legat".

Folosind tot pielea 
ca materie primă, cî
teva panouri decora
tive de mari dimensi-

șterga- 
pasiunea 
arheolo-

și 
for-

uni, cîteva vitrine cu 
obiecte diverse ( de la 
garnituri de birou și 
mape de coresponden
ță la casete, rame și 
albume de discuri) în
tregesc această prezerv 
tare retrospectivă a ’ 
muncii și creației 
Filei Canciov. Ele 1- 
lustrează, prin jocuri 
cromatice de mare so
brietate și rafinament, 
aceeași pricepere de a 
conferi noi resurse de 
expresivitate unui ma
terial străvechi. „A- 
ceste obiecte, motive
le decorative pe care 
le-am folosit, continuă 
artista, reflectă, cred, 
dragostea mea pentru 
folclorul românesc, 
pentru crestăturile în 
lemn, pentru 
re și chiar 
mea pentru
gie (mai ales pentru 
obiecte care ilustrea
ză cultura Cîrna).

Pentru „Cintecele 
popoarelor", concepu
tă Ca o roză a vuitu
rilor avînd în centru 
porumbelul Iul Pi
casso, am studiat arta 
popoarelor din diferi
te țări ale lumii, In- 
cefcind să armonizez 
motive decorative de 
pe toate meridianele. 
„Griul" — un panou 
decorativ mai recent — 
dorește să redea, prin- 
tr-un sistem de cer
curi concentrice mobi
le, însăși ideea de ro
tire veșnică a ano
timpurilor prin urmă
rirea drumului parcurs 
de semințele de griu 
de la stadiul de ger
minație la acela de 
frunză și spic, nucleul 
central const,ituindu-l 
Soarele, dătător de 
viață".
Marina PREUTU

In cel de-al treilea roman 
al său, „Suferința urmași
lor". apărut la editura „E- 
minescu", Ion Lăncrănjan 
descrie din nou prefa
cerile suferite de lumea ță
rănească ardeleană — mai 
precis : de o zonă a ei : 
cea din părțile „Bălgradu- 
lui" (Alba Iulia) — după al 
doilea război mondial. 
Perspectiva din care sînt 
înregistrate mutațiile isto
rice este a unui țăran de 
condiție socială mijlocie. Si- 
mion Moldovan (Monu) din 
Dîrja, om harnic, cinstit, 
gospodar minunat, dar ins 
dificil, „sucit și răsucit", 
încăpățînat. „mutălău", 
„rădăcinos" cu neputință 
de scos dintr-ale lui. Ne 
găsim în anii cincizeci. 
Țara parcurge un proces 
de transformări radicale, 
lumea satelor se restruc
turează din temelit Se pe
trec. după cum știm, și a- 
buzuri. In aparatul de con
ducere la nivel comunal și 
raional s-au strecurat și 
oameni de nimic, carieriști, 
în stare de orice, pentru a 
parveni sau a se menține 
in posturi. Simion Moldo
van devine paratrăznetul 
tuturor furiilor celor ce 
taie și spînzură în comună, 
îndeosebi ale președintelui 
de stat popular. Ionel Dră
ghici, supranumit, ca și ta
tăl său, Țîncuș, fostul lui 
camarad de tranșee. Aces
ta își defulează asupra lui 
Monu urile ascunse, com
plexele obscure, secretate 
de sentimentul intim al 
nulității sale. De la el i se 
trag toate lui Simton Mol
dovan.

Galeria largă a perso
najelor cuprinde însă și fi
guri luminoase, de oameni 
adevărați. Gheorghe Dicu, 
prim-secretar al comitetu
lui raional de partid după 
îndepărtarea lui Josan 

— din păcate, foarte vag 
individualizat — impune 
prin seriozitate, prin ones
titate, prin neacceptarea 
demagogiei. Iuliu Jeler — 
„omul acela", cum îl nu
mește Monu — e „om" cu 
adevărat : drept, curajos, 
lucid, generos, adevărat 
„comunist de omenie". E- 
pisodic, apar și alte perso
naje a căror conduită con
trastează în toate privin
țele cu aceea a oportuniș
tilor și a celor declasați 
moral. Paralizate. în cursul 
unei perioade, date fiind 
condițiile istorice traver
sate. acțiunile lor devin, 
cu timpul, eficace.

Compunind substanța 
centrală, miezul romanu
lui, episoadele al căror 
protagonist este Monu la 
maturitate alternează cu 
scene din viața lui de co
pil și adolescent, cu ima
gini din copilăria soției 
sale, Lița, cu evocări din 
trecutul îndepărtat al satu
lui. invăluit parțial în le
gendă. S-ar părea că scrii
torul a intenționat să cree
ze o epopee a existenței 
rurale, în care sfîrșitul sa
tului patriarhal să fie con- 
trapunctat de spectacolul 
vieții sale din alte tim
puri.

Prin ce aderă, concret, 
rememorările la sensul 
fundamental al scrierii, la 
ideea ei structurantă ? Dar. 
mai întîi : care e sensul ? 
Ce idee se detașează din 
fluxul epic ? Explicitînd 
titlul scrierii, naratorul 
lansează, prin personajul 
principal, aserțiunea că 
„cei de după noi" nu vor 
putea să nu se gîndeaseă 
ia tot ce a fost, bun sau 
rău. urît sau frumos" 
inainte. că ei „își vor adu
ce aminte (...) de frămîn- 
tările noastre". Aceasta va 
fi „suferința lor", „suferin

ța urmașilor". Fără nici un 
raport cu această idee, in 
problematica romanului. în 
genere, și fără nici o altă 
semnificație sînt. în chip 
evident, infidelitățile Liței. 
Lița nu e un personaj-idee. 
nici un personaj-funcțiu
ne. E o prezentă pur de
corativă.

Care e valoarea funcțio
nală, în general, a episoa
delor colaterale subiectu

Ion LĂNCRĂNJAN:

„Suferința urmașilor"
lui ? Regresiunile tempo
rale nu pot avea. într-un 
roman social, și mai ales 
în unul ce reface climatul 
unei perioade istorice in 
viziune critică, ba. mai 
mult, polemică, altă fina
litate decît învederarea 
prin contrast a caracteristi
cilor lumii și vremii recon
stituite. în cazul concret, 
evocările de climate ale 
altor timpuri se justifică 
artistic in măsura în care, 
pe această cale, e pusă în 
lumină gravitatea culpei 
istorice a acelora care, in 
anii ' cincizeci, au aplicat 
denaturat principiile socia
liste. Cooperativizarea a- 
griculturii — rezultă din 
Suferința urmașilor, și 
chiar se afirmă, textual, a- 
ceasta — s-a făcut. în Dîr
ja și în satele din jur, 
mult prea în grabă și fără 
a se ține seama de reali

tățile specifice. Preocupa
rea factorilor locali a fost 
de-a o înfăptui nu cît mai 
temeinic, ci cît mai repe
de și într-o cît mai osten
tativă concordantă cu dog
ma ce trebuia urmată. 
„Sînt. nu sînt dușmani de 
clasă, chiaburi si altfel de 
elemente, trebuie luptat 
împotriva lor. trebuie năs
cocite. dacă nu sînt !...“ 
Respectivii — meditează

Monu — „au făcut colecti
vizare (...) de parcă ar fi 
vrut să se plătească cît 
mai iute de treaba asta, să 
se scape de ea, să nu le 
mai stea în spate". Ca ur
mare a adoptării unui a- 
semenea stil de acțiune, 
reașezarea proprietății a- 
gricole s-a efectuat in Dîrja 
în condiții traumatizante și 
cu prețul îndepărtării de 
socialism a unor buni gos
podari. al distrugerii unor 
valori inestimabile. Monu 
crede că a fost zdruncina
tă chiar „baștină", că a 
fost nimicită însăși „mat
ca" existenței țărănești. 
Iată sursa „suferinței ur
mașilor" 1

Sînt estimările lui Monu 
exacte ? Au ele un suport 
autentic în realitatea obi
ectivă, cu care ar putea fi 
confruntate, pentru a li se 
controla veridicitatea ? Dar 

în spațiul romanjului ? Tot 
ce rezultă din narațiune 
(din narațiune stricto sen- 
su, și nu din comentariile 
personajului), e că un ță
ran vrednic, din care ar fi 
putut ieși, după opinia acti
vistului de partid Iuliu Je
ler, un eminent președinte 
de cooperativă agricolă de 
producție. Simion Moldo
van, a fost oprimat și bat
jocorit in numele socialis- 

mulul. Cei ce i-au aplicat 
acest tratament nu erau 
însă — și acest fapt rezul
tă, de asemenea, din deru
larea scenariului — adevă- 
rați exponenți ai socialis
mului. ci impostori. Dis- 
prețuindu-i pe bună drep
tate, Monu ajunge, din pă
cate. să fie orbit de acest 
dispreț, să nu mai vadă 
nimic dincolo. In loc să-i 
ia pe nemernici drept ceea 
ce sint și să-i trateze in 
consecință, să facă tot ce-i 
stă în puteri pentru a-i do
bori, atribuie mirșăvia lor 
socialismului însuși, refuză 
cu îndărătnicie de catir să 
ia act la modul lucid de 
ceea ce se petrece in sat 
și în lume, se declară fă
țiș, .și de cîte ori are oca
zia, împotriva cooperativi
zării. face chiar agitație 
anticooperatistă. încearcă, 
pe toate căile, să discredi

teze cooperativa constitui
tă în Dîrja. plănuieste re
beliuni. și, în cele din 
urmă, crezindu-se... Horia, 
organizează o caricatură de 
marș al „țărănimii" asupra 
Capitalei, „țărănimea" care 
îl urmează numărînd... 
treisprezece persoane. Com
portarea lui Monu devine, 
de la o vreme, absurdă, 
demențială. Zadarnic se 
străduiește Iuliu Jeler, cu 

o răbdare îngerească, să-l 
aducă la raționalitate, să-l 
scoată din automatismele 
sale idiotizante. „Rădăci- 
nosul" țăran o ține pe a lui. 
El știe una. ca mutul : că 
nu vrea să se înscrie „a- 
colo" orice ar fi. Si repetă 
asta, pină la exasperarea 
cititorului. Primenirea ca
drelor. înlocuirea celor ce 
i-au sfărimat viata nu are 
deloc darul de a-i domoli 
incăpăținarea. Din contră, 
părîndu-i-se că schimbări
le ce se produc îi confir
mă judecățile inițiale, 
Monu se cramponează cu 
și mai multă îndîrjire pe 
poziția sa exacerbat indi
vidualistă. Lui Țîncuș. des
tituit între timp, aproape 
nu-i mai poartă pică, cu 
„tovarășa Sabina" are 
chiar o aventură. Dușmă
nia lui — aprigă, de ne
îmblânzit — vizează abstract 

noile forme de viață. 
Monu e un nou Odobac, un 
alt Zaharia Duhu : un per
sonaj sămănătorist. în pro
priile reprezentări, el își 
apare sieși ca o întrupare 
a chintesentei lumii țără
nești. ca arhetipul țăranu
lui. ca „duhul pămintului". 
Pentru cititor, el nu e, în 
această ipostază, decît un 
biet nebun. Cum l-o fi vă- 
zind scriitorul, ce o fi in
tenționat să simbolizeze 
prin el nu are. literar vor
bind. importantă. Funcția 
pe care i-o Încredințează, 
în roman, e, in orice caz, 
mult prea grea. Posibil, 
fără discuție, impresionant 
prin condiția lui tragică, un 
asemenea personaj nu poa
te să tină in spinare o 
scriere ambițioasă de pro
porțiile Suferinței urmași
lor. Problematica pe care 
o angajează în dezbatere 
destinul lui Monu. materia 
epică prin care se relevă 
acest destin nu pot ali
menta un întreg roman, și 
încă unul de anvergură e- 
popeică. Ele încăpeau in 
spațiul unei nuvele, și ar fi 
ieșit o nuvelă substanțială, 
viguroasă.

Romanul e diluat. Tot ce 
nu e în directă relație cu 
Simion Moldovan devine 
superfluu. Modul in care 
se operează mutațiile isto
rice în satul Dîrja distru
ge, evident, o seamă de 
valori, distruge, mai ales, 
un țăran de ispravă, dar 
oricit de grele, de dure
roase ar fi aceste pierderi, 
viziunea apocaliptică des
fășurată în spiritul țăra
nului in cauză nu are te
mei obiectiv. Piere (și e 
bine că se intîmplă aceas
ta, pe lingă că e necesar, 
istoricește), un anumit mod 
de existentă, dispar îna
poierea, obscurantismul, 
dar valorile autentice ale 

trecutului sînt recuperate. 
„Se năștea — relatează na
ratorul — o nouă configu
rație socială (...) care căuta 
să păstreze cît mai mult 
din ceea ce avusese frumos 
satul celălalt...", iar nunta 
fiicei lui Monu e o directă 
exemplificare a perpetuării 
frumoaselor datini. Dacă 
ar dori-o, inflexibilul ță
ran s-ar putea integra el 
însuși perfect, fără a-și 
mutila în nici un fel 
personalitatea. in noua 
„matcă".

Acesta fiind — in roman 
— cadrul existențial con
stituit sau. mai propriu 
spus. în proces de consti
tuire după îndreptarea 
cursului deviat prin 1950 al 
prefacerilor istorice, ce 
sens mai au rememorările 
dc credințe, eresuri si răz
merițe de odinioară ? Osti
litatea afișată de Monu. in 
ultimii săi ani de viată, 
fată de lumea nouă e, 
practic, fără obiect. întru- 
cît această lume preia avu
ția spirituală a lumii ve
chi. iar dispariția supersti
țiilor. cărora el nu le-a a- 
cordat niciodată credit, ce 
motiv ar avea să o depiîn- 
gă ? Nu lipsite de culoare, 
de poezie (deși cam prea 
îndatorate lui Ion Agârbi- 
ceanu). episoadele cti ta
blouri din trecut rămfn, 
funcțional, alături de Su
biect, împodobesc romanul 
iară necesitate. AbSWnta 
lor n-ar fi dăunat cărții, 
dimpotrivă. Suferința ur
mașilor fiind romanul pă
timirilor lui Simion Moldo
van. tot ce e in plus, epi
soade sau comentarii, com
plică scrierea inutil, ii în
cețoșează sensul, indiferent 
de valoarea intrinsecă a 
textelor respective.

Dumitru MICU

PRIMARUL
(Urmare din pag. I)
poate, îmi pare rău". „Vezi că 
e contra legii" — și așa mai de
parte, net, amical, fără ascun
zișuri, ocolișuri, vorbe in doi 
peri, răstiri oțețite ori mingiiex} 
deșarte. La Tecuci. asemenea, 
am găsit in biroul primarului un 
om deschis și spiritual : e o 
plăcere să conversezi cu el. 
Orașul ia mereu premii pe țară 
pentru bună gospodărire, e re
marcabil de frumos, nu l-am 
mai văzut de mult și m-a incin- 
tat ; „Apoi de asta * *— mi-a zis 
o bătrină cunoștință localnică — 
fiindcă sintem mereu împreună 
cu gospodarul-prim ; unde te 
sucești, dai peste dinsul, iți trin- 
tește o vorbă de duh și una as
cuțită dacă ești lăsător, așa că 
mai de sfială, mai de rușinea 
lumii te dai după el, ca după 
orice om vrednic". La Birlad 
s-a ivit o „situație" cum se zice, 
am intrat lesne la primar, i-am 
relatat-o, a propus să ne rein- 
tilnim peste o jumătate de oră, 
„mai plimbați-vă, ori citiți ceva, 
pină-mi chem persoanele viza
te" : peste o jumătate de ceas 
eram toți in cabinet, au analizat 
„situația" și au rezolvat-o pe 
Ioc, fiecare luindu-și răspunde
rea lui. discuția fiind promptă, 
calmă, la obiect și pe deplin e- 
ficace.

• Teatrul National București (sala 
mică) : Gaițele — 19,30, (sala Ate
lier) : Aventură în banal — 19.
a Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solistă î Dana Borsan — 20.
• Opera Română : Hamlet — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 19.30.

„Ehei, una e să conduci un 
orășel colo — mustăcește, zim- 
bind, primarul, prietenul meu 
din sectorul bucureștean, căruia 
ii povestesc cazurile de mai sus 
— și alta e să ai o uriașă paro
hie urbană in Capitală : aici sd 
te văd..." Da, îl aprob, sint di
ferențe, dar și omul, dacă-i 
pe-așa, sfințește locul ; și-apoi, 
fiind primar, ești — ori trebuie 
să fii — oriunde, „primus inter 
pares", cel dinții intre cetățenii 
egali, cum glăsuia înțelepciunea 
romană. Nu ?

teatre
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19.30.
• Teatrul Mic : Nebuna din
Chaillot — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala
Magheru) : Mizantropul — 19.30.
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Giulești): 
Omul care a văzut moartea —
19.30, (sala Majestic) : Serenadă 
tîrzie —18.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 

nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
19 30.
a Teatrul „Ion Vasilescu" : Scene 
din viața unui bădăran •<*  19,30,
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
19,30.
a Teatrul „Ion creangă" : Cine 
se teme de crocodil ? — 10.
a Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul — 10.
• Circul București: Bravo, circul! 
— 19,30.
a Studioul de teatru I.A.T.C. :

Cine aiurează, nu oftează (pre
mieră) — 19,30.

cinema
a Nea Măria miliardar : PATRIA 
— 15: 17; 19: 21. bucurești - 
14.30: 16,30: 18.30: 20,30. EXCEL
SIOR — 14,30: 18,30: 18.30: 20.30 < 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 15,15.

• Vreau să vă văd : CENTRAL
— 15: 17,30: 20.
a Explozie în Marea Egee : VIC
TORIA — 15: 17,30: 20.
a Poliția este învinsă : SCALA — 
16: 18.15: 20,30. LUCEAFĂRUL — 
15: 17: 19: 20,45, FESTIVAL — 15; 
17: 19: 20,45.
• Front în spatele frontului : 
TIMPURI NOI — 15: 18,30.
a Vlad Țepeș : GRIVIȚA — 16;
19. MIORIȚA — 15,30; 19, TOMIS
— 16: 19.
• Ecaterina Teodoroiu : DOINA
— 17.45; 20. BUCEGI - 15; 17,30:
20.
a Lanțul amintirilor : CAPITOL

— 14,30: 17,30 : 30,15, FLOREASCA
— 14.30; 17,30; 20.15, PALATUL
SPORTURILOR Șl CULTURII — 
18.
a Program de desene animate : 
DOINA — 15: 16,30.
a Conspirația tăcerii : FEROVIAR
— 15.45: 18; 20.15.
• Cînd alături e un bărbat : 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18; 20.
a Aurul lui Mackenna : BUZEȘTI
— 15: 17,30; 20.
a Din nou împreună : COTRO- 
CENI — 15.30: 17,45; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : DACIA — 15; 16,45: 18,30;
30,15.

a E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : FERENTARI — 15: 17,15:
19,30.
a Principiul dominoului : LIRA 
— 15.30; 18: 20. MUNCA — 15,45; 
18: 20.15.
• Drumuri în cumpănă s CINE
MA STUDIO — 10; 12: 14: 16: 18; 
20, AURORA — 15,45: 18: 20. MO
DERN — 15: 17,30: 20.
a Aripi negre — 11,45. Romeo și 
Julieta (ambele serii) — 14, Fe
meia dispărută — 18,30: 20.30 : CI
NEMATECA.
a Cascadorii ; GIULEȘTI — 15; 
17,30; 20, COSMOS — 15.30: 17,45;
20.

• Detectiv particular : MELODIA
— 15,45; 18; 20.15, GLORIA — 15,45: 
18: 20,15. FLAMURA — 15.45: 18;
20,15.
a Acel blestemat tren blindat : 
PACEA — 15; 17,30: 20.
a Totul pentru fotbal : VOLGA
— 15: 17.30; 20, FLACARA — 15.30: 
17,30: 20.
• Orașul-fantomă : VIITORUL — 
15,30: 17,45: 20.
a Avocata s POPULAR — 16;
18: 20.
a Poveste de dragoste șl onoare : 
ARTA — 15: 17.
• Toți sau nici unul : PRO
GRESUL — 16; 18: 20.
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Semnarea unui protocol «âno-iugoslav 
privind schimbul de mărfuri pe anul 1979

La București a fost semnat, joi, un 
protocol privind schimbul de mărfuri 
pe anul 1979 intre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

Documentul stabilește pentru anul 
1979 o creștere importantă a volumu
lui schimburilor reciproce de mărfuri 
fată de cel realizat în anul precedent.

In acest an —12000 noi modele de confecții
Industria confecțiilor realizează. In 

acest an. măi mult de 12 000 noi mo
dele de îmbrăcăminte, număr superior 
celui din anul trecut. Dintre acestea, 
aproape 4 000 sînt contractate pentru 
primul semestru al anului si au în
ceput să fie livrate magazinelor. Este 
vorba, printre altele, de, paltoane, 
scurte îmblănite, pantaloni, compleuri, 
rochii si alte sortimente ce se înscriu 
pe linia modei '79.

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

Performeri la vîrste foarte tinere
Clubul sportiv școlar București — 

cu sediul la stadionul și ștrandul Ti
neretului — are peste două decenii 
de activitate închinate pregătirii vi
itorilor performeri din rindurile ele
vilor. Destul de recent i s-a adăugat 
denumirea „Triumf" spre a-1 deosebi 
de alte unități sportive școlare cu 
scopuri asemănătoare. Aflat în sub
ordonarea directă a Consiliului mu
nicipal pentru educație fizică și sport 
din București, clubul „Triumf" nu
mără astăzi aproximativ 950 de mem
bri, repartizați în 12 secții, instruirea 
fiind asigurată de 40 de antrenori.

De la Mihaela Penes (atletism), 
campioană olimpică în 1964, și pînă la 
Marilena Vlădărău (gimnastică), 
membră a echipei României, vice- 
campioană mondială în 1978. un șir 
lung de sportivi bine cunoscuți și-au 
făcut ucenicia la clubul despre care 
vorbim. Dacă Mihaela Penes șl Ma
rilena Vlădărău au obținut înaltele 
performante menționate la vîrste care 
le permiteau să mai fie membre ale 
acestei unități sportive școlare, in 
schimb, numeroși alții au devenit 
cunoscuți marelui public abia ca 
„seniori", la cluburi din București și 
din unele județe. Astfel s-au afirmat, 
de exemplu, în domeniul scrimei. 
Mihai Tiu, Octavian Zidaru, frații 
Ion și Mihai Popa, în caiac-canoe, 
Viorica Dumitru, Mihai Zafiu și 
Mihai Turcaș, sau pe tărîmul jocu
rilor sportive. în polo. Zamfirescu, 
Gruia Novac. L. Răducanu, Muntea- 
nu (Dinamo). Olac (Rapid). în hochei, 
Hălăucă (Steaua) si o întreagă for
mație de juniori prezentă sub culori
le A.S.E. in divizia A, în rugbi. Dă- 
răban, Gheorghe Marin, M. Zafiescu, 
M. Margescu (Dinamo). Corneliu, 
M. Munteanu. I. Zafiescu, Dumitru, 
Enache, M. Braga (Steaua). Scarlat, 
I. Simion, Ghiță Niculae, Al. Marin 
(Grivița roșie).

Rezultatele înregistrate de-a lun
gul anilor de conducerea și cadrele 
tehnice ale clubului în selecția, in
struirea și promovarea talentelor, 
contribuția importanță la formarea 
elitei sportului bucureștean justifică 
Interesul și grija factorilor cu răs
punderi în sport pentru consolidarea 
acestei pepiniere, pentru perfecționa
rea organizării și îmbunătățirea 
condițiilor materiale de antrenament. 
Un randament superior și o mai ra
pidă afirmare a talentelor bucureștene 
— iată, de pildă, ce urmărea o consfă
tuire privind secția de gimnastică 
feminină a clubului, organizată la 
comitetul municipal P.C.R., în urmă 
cu aproximativ un an, în ianuarie 
1978. Pornind de la necesitatea creș
terii aportului bucureștean la repre
zentarea internațională în gimnasti

(Urmare din pag. I)

Protocolul a fost semnat, din par
tea română, de Marin Trăistaru. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. iar din partea iugoslavă, de 
Alia Bășici, adjunct al secretarului 
federal al comerțului exterior.

(Agerpres)

In urma solicitărilor populației, 
a fost extinsă gama de mă
suri pînă fa 62 la îmbrăcămintea 
pentru femei si pînă la 64 ia cea pen
tru bărbați. Pentru a răspunde cerin
țelor crescînde ale pieței interne, cit 
Si solicitărilor la export, industria de 
confecții va realiza. în acest an, un 
volum de produse cu aproape 16 la 
sută mai mare fată de anul trecut.

(Agerpres)

ca feminină șl considerînd posibil 
ca sportive ale clubului școlar 
„Triumf" să se afirme de la vîrste 
foarte tinere, s-a hotărît transforma
rea secției respective într-un Centru 
de pregătire intensivă pentru per
formanță. Ziarul nostru a relatat 
atunci despre acele măsuri preconi
zate din indicația organului munici
pal de partid.

Astăzi, după un an, constatăm că 
factorii bucureșteni interesați și res
ponsabili, în primul rînd consiliul 
municipal de sport și inspectoratul 
școlar, și-au îndeplinit în bună mă
sură sarcinile care le-au fost încre
dințate. Centrul de gimnastică femi
nină al clubului a devenit o realita-

însemnărî despre 
clubul sportiv școlar 

„Triumf“-București

te. în condiții materiale de studiu și 
de antrenament îmbunătățite, s-au 
efectuat în 1978 un număr impresio
nant de ore de pregătire individuali
zată (1 400!) pentru toate sportivele 
centrului, indiferent de clasificare și 
de virstă. Calitatea selecției și in
struirii se poate deduce și din urmă
toarele date: pe lingă M. Vlădărău, 
încă o sportivă a fost nominalizată 
în lotul olimpic lărgit, altă gimnas
tă a îndeplinit norma de maestră a 
sportului la vîrsta de numai zece 
ani și șapte luni, iar la campionate
le naționale, clubul bucureștean a 
prezentat o formație apreciată a fi 
într-adevăr de perspectivă.

Dar să socotim toate acestea ca un 
început de bun augur și să observăm 
că factorii responsabili rămin incă 
datori în privința înfăptuirii unora 
dintre măsurile judicioase preconizate 
cu un an în urmă. Astfel, aria de 
selecție n-a căpătat încă dimensiuni 
■bucureștene, a rămas practic la sta- 
■diul de mai înainte, din cauză că n-a 
fost pusă' la punct rețeaua de cercuri 
sau grupe de nivel III și II în unită
țile de învățămînt din toate sectoa
rele orașului (e vorba de cercuri des
tinate alegerii, inițierii și apoi in
struirii calificate a unui mare număr 
de școlari și preșcolari). Dacă, de 
exemplu, in unele orașe din jude
țele Bacău, Maramureș, Galati, Sibiu, 
mai recent Hunedoara, prin bună or
ganizare și coordonarea acțiunilor, 
s-au efectuat trieri masive și s-au 
depistat copii cu aptitudini, cu atît 
mai mult în Capitală — unde popu
lația școlară este foarte numeroasă — 

agriculturii. De aici decurge cerința 
ca munca politico-educativă să spri
jine metodic, fază cu fază, etapă cu 
etapă, aplicarea cu bune' rezultate a 
noilor forme de organizare și condu
cere. acordînd. concomitent, o atenție 
neslăbită mobilizării tuturor forțelor 
de la sate la pregătirea temeinică a 
campaniei agricole de primăvară de 
care depinde hotărîtor recolta acestui 
an. la îndeplinirea marilor sarcini 
puse de partid în fata legumiculturii, 
pomiculturii. zootehniei. ,

într-o asemenea viziune, tot ceea

ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVĂ

ce se întreprinde pe acest plan — 
dezbateri în adunările de partid, lec
ții în cercurile de studiu politico- 
ideologic, munca de la om la om. 
propaganda scrisă și vorbită — se 
cere a fi profund și direct implantat 
in realitățile colectivului căruia i se 
adresează, nemijlocit legat de obiec
tivele concrete urmărite, numai ast
fel putîndu-se conta pe eficiență con
cretă. Nu poate fi admis' în nici un 
fel ca munca politico-educativă să 
fie apreciată doar prin optica cifrelor 
statistice referitoare la numărul lec
țiilor, conferințelor, convorbirilor sau 
al celor „cuprinși" în activitatea edu
cativă. cum se mai întimplă în unele 
organizații, care prezintă bilanțuri 
pozitive despre acțiunile întreprinse, 
în timp ce în unitățile respective per
sistă deficiente serioase privind rit
micitatea producției, productivitatea 
muncii, calitatea produselor, ordinea 
și disciplina. Este limpede că singu
rul criteriu de apreciere a eficientei 
activității politico-ideologice și edu
cative il constituie rezultatele prac-

A apărut revista ,.MUNCA DE PARTID" 2/1979
Noul număr al revistei cuprinde, în 

partea introductivă : Sărbătorirea to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul aniversării zilei de naștere ; 
Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 1 februarie 1979 ; Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire la îm
bunătățirea conducerii și planificării 
unitare a agriculturii, crearea con
siliilor unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste și creșterea producției 
agricole.

De asemenea, sint inserate artico
lele : „Gîndirea social-politică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — stră
lucită contribuție la îmbogățirea teo
riei și practicii revoluționare" ; „Spri
jinirea îndeaproape a consiliilor oa
menilor muncii pentru a se achita 
integral de atribuțiile ce le revin" ; 
„Eforturi conjugate pentru înfăptui
rea programului de urbanizare a lo
calităților rurale" ; „Prefaceri struc

nu trebuie să mai întîrzie declanșa
rea unui asemenea vast proces unitar 
de selecție și instruire. Se va asigura 
în acest mod împrospătarea rapidă și 
continuă cu elemente talentate nu 
numai a centrului de performanță 
organizat la clubul „Triumf", ci și a 
importantelor secții bucureștene de 
la Dinamo (sectorul 2) și Clubul 
sportiv școlar nr. 2 (sectorul 3).

Neîndeplinîri de sarcini preconizate 
în urmă cu un an grevează și instrui
rea intensivă. Conducerea tehnică a 
centrului, pe'linia dezrădăcinării pre
judecăților cu privire la normarea 
volumului de lucru, vizează în acest 
an realizarea a 1 700 ore de pregătire 
individualizată, de unde rezultă și 
necesitatea susținerii trainice a aces
tei acțiuni prin încadrare tehnică, a- 
paratură și. mai ales, mijloace de 
refacere după efort la nivelurile sta
bilite încă în ianuarie 1978. Se ințe- 
lege lesne că un asemenea volum, 
normat la cel mai înalt nivel mon
dial, pentru gimnaste foarte tinere 
(cam între 9 și 13 ani) cere și cea 
mai mare grijă, o atenție pînă la re
zolvarea concretă a unor neajunsuri 
aparent de amănunt, astfel ca ta
lentele să nu se piardă pe drum, ci 
să atingă maturitatea sportivă. Iată 
de ce. in această direcție, ca și in 
aceea a selecției pe diferitele trepte 
la proporțiile amintite, sint datoare 
să intervină prompt și eficient or
ganul municipal de sport și inspec
toratul de învătămînt, ambele egal 
interesate în dobindirea performan
telor înalte de către gimnastele șco
lărite din București.

Firește, clubul „Triumf", unitate cu 
12 secții, suscită alte numeroase su
biecte de discuție, dincolo de acelea 
ale centrului de gimnastică femini
nă. Semnalăm, de exemplu, subiecte
le principale privind : necesitatea u- 
tilizării raționale și intensive a tu
turor spatiilor de antrenament de la 
ștrandul și stadionul Tineretului ; re
considerarea secțiilor, pe ramuri și 
discipline, in raport cu starea con
cretă a bazei <Wantrenament (?n 1974 
a fost desființată secția de natatie, 
în schimb ființează patinajul viteză 
și artistic) ; folosirea integrală a teh
nicienilor existenți în schema clubu
lui (în prezent. 20 la. sută dintre a- 
cestia sint „scoși din producție", for
mulare nu tocmai potrivită cînd e 
vorba de ■ antrenorii unui club spor
tiv).

Sînt subiecte și probleme impor
tante. asupra cărora factorii intere
sați în propășirea pepinierei sportu
lui de performantă bucureștean tre
buie să se aplece cu toată grija.

Valeriu MIRONESCU

tice obținute in Înfăptuirea politicii 
partidului, a sarcinilor stabilite in 
industrie, agricultură, în sfera in
vestițiilor, in intreaga activitate so
cială. Obiectivul major, spre în
făptuirea căruia se cer concentrate 
acum toate eforturile, este acela de a 
acționa cu toată energia pentru a 
face din fiecare om al muncii un 
militant conștient pentru sporirea 
productivității, creșterea nivelului de 
calificare profesională, imbunătăti- 
rea calității produselor, reducerea 
cheltuielilor materiale, valorificarea 

deplină a tuturor materialelor secun
dare. pentru a asigura sporirea con
tinuă a avuției naționale.

Firește, e de neoonceput ca munca 
politico-educativă să scape din raza 
sa vizuală omul, profilul său 
politico-moral, universul său lă
untric. atitudinile și comportările 
sale, nu numai în activitatea pro
fesională, ci și in viața cotidiană de 
dincolo de porțile întreprinderii sau 
instituției. Legătura indisolubilă dintre 
comportarea „în uzină" și „acasă", 
necesara unitate organică dintre aces
te două aspecte ale personalității 
umane impun ca munca politică de 
masă să vizeze necontenit, cu toată 
tăria de convingere, și această zonă 
a afirmării fizionomiei omului înain
tat al societății noastre socialiste.'

O cerință de deosebită însemnătate 
pe care însăși viata tot mai accelera
tă, mai tumultuoasă a societății noas
tre în plin proces de propășire econo- 
mico-socială o pune în fata activității 
politico-educative o constituie opera

turale în satul românesc contempo
ran" ; „Acțiunile organului de condu
cere colectivă — pătrunse de cerin
țele principialității politice" ; „Axa
rea muncii organizatorice pe proble- 
mele-cheie ale dezvoltării econo
mice".

Mai cităm din sumar : „România 
— factor activ în lupta pentru pace 
și colaborare între toate națiunile 
lumii" de Vasile Nicolcioiu ; „Cu
prinderea largă sub influenta ac
tului educațional a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii" de Iulian 
Ploștinaru ; „înalt mesaj ideologic 
manifestărilor de sub egida Festiva
lului național «Cîntarea României»" 
de Albert David ; „Ridicarea nivelu
lui de cultură generală al comuniști
lor — sarcină de mare răspundere" ; 
ancheta redacției : „învățămîntul 
agrozootehnic, strins corelat cu cali
tatea orientării și îndrumării sale".

în județul Suceava

„Cupa U.G.S.R." la schi
Cea de-a 11-a ediție a „Cupei 

U.G.S.R." la schi fond și alpin se va 
desfășura, duminică, 11 februarie, pe 
pîrtiile de la Vatra Dornei.

La întreceri vor participa 140 de 
sportivi si sportive din asociațiile și 
cluburile sportive ale sindicatelor din 
toate județele țării și municipiul 
București, cîstigători ai fazelor jude
țene ale competiției.

„Crosa de argint"
Pe patinoarul artificial din Suceava 

se desfășoară în această săptămînă 
prima ediție ă competiției de hochei 
dotată cu cupa „Crosa de argint". La 
turneu participă echipe din Galați, 
Miercurea Ciuc. Sf. Gheorghe, Ră
dăuți și o selecționată de juniori din 
județul Suceava.

FOTBAL
în prima zi a turneului de fotbal 

pentru „Trofeul Marjari". care se 
desfășoară în orașul iugoslav Split, 
echipa locală Hajduk a învins cu 
scorul de 2—0 (2—0) formația Steaua 
Roșie Belgrad. Golurile acestei parti
de au fost înscrise de Surjak (min. 
29 din lovitură de la 11 m.) și Jova- 
nici (min. 33).

Ieri, formația olimpică a României 
a jucat si ea cu Steaua Roșie Bel
grad. A învins echipa belgrădeană cu 
2—1 (2—0). Golurile au fost marcate 
de Muslin (rnin. 4 din lovitură de la 
16 m.). Savici (min. 20 din pertalti) 
și Iovănescu (min. 88). în formația 
noastră au jucat : Bucu — Purima, 
Ștefănescu. Cirstea. Ivan — Mulțes- 
cu. Stoica. Iovănescu — D. Nicolae 
(Radu II), Stan, Marcu (Bărbulescu).

Astăzi, echipa noastră olimpică va 
întțlni pe Hajduk Split.

HANDBAL
întilnirile celei de-a 6-a etape a 

„Cupei României" la handbal femi
nin desfășurate joi s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Confecția 
București — Rapid București 15—11 ; 
Hidrotehnica Constanta — Progresul 
București 13—13 ; Mureșul Tg. Mu
reș — Rulmentul Brașov 10—9 ; Con
structorul Baia Mare — Universitatea 
Timișoara 15—12 ; Știința Bacău — 
Universitatea București 16—8.

tivitatea, promptitudinea, dinamismul. 
Mai întîlnîm încă, din păcate, locuri 
de muncă In care panourile, lozinci
le. vitrinele de calitate, alte forme 
ale propagandei vizuale rămîn ne
schimbate cu lunile, deși între timp 
problemele abordate s-au perimat, 
situațiile descrise s-au modificat, au 
apărut noi sarcini și obiective care, 
în chip firesc, au adus cu ele noi pro
bleme ce își cer soluționarea. în 
unele unități, tergiversările șj înceti
neala pe acest tărîm se în
cearcă a fi justificate prin importan

ta excesivă ce se atribuie aspectului 
„decorativ", „estetic" al propagan
dei vizuale — aspect ce se confundă, 
din păcate, nu o dată cu pomposul, 
cu țipătorul — ceea ce atrage după 
sine, în afară de mari intîrzieri, iro
sirea unor materiale valoroase cum 
sînt fierul forjat, lemnul de esen
ță rară etc. E de la sine înțe
les că un număr al gazetei de perete 
sau al gazetei satirice, o lozincă sau 
un panou afișate la timp își ating 
mai bine și mai rapid țelul politico- 
educativ, demonstrîndu-și mai direct 
eficienta.

Pornind de la realitățile concrete 
ale fiecărui colectiv de muncă — re
alități, în chip firesc, diverse ca în
săși viața, cu probleme economico- 
sociale diferite, cu oameni feluriți ca 
pregătire profesională, ideologică și 
culturală, ca temperament și mod de 
gîndire — activitatea politico-educa
tivă are. de asemenea, menirea de 
a-și diversifica mijloacele, căutind

Covasna '79
Foto : S. Cristian

Sugestii 
pentru tratamente 

balneare
Oficiile județene de turism 

propun ca, la recomandarea me
dicului. să optati pentru Eforie 
Nord. Mangalia. Govora. Lacul 
Sărat. Amara. Pucioasa. Geoa- 
giu-Băi. Vata-Bâi. Calacea, 
Bazna. Sovata. Felix, indicate 
pentru tratarea afecțiunilor apa
ratului locomotor, a bolilor reu
matismale degenerative, abarti- 
culare. inflamatorii si nosttrau- 
matice. Maladiile aparatului 
cardiovascular si ale sistemului 
nervos central îsi găsesc trata
mentul in stațiunile Buziaș, 
Vatra Dornei. Tușnad. Balva- 
nyos, Borsec. Recomandate pen
tru tratarea afecțiunilor tubului 
digestiv si ale glandelor anexe, 
ale rinichilor si căilor urinare, 
maladiilor hepatobiliare. bolilor 
de nutriție și metabolișm.. sint, ,-., 
stațiunile Călimăncști. Căciulata. 
blănești. Slănic Moldova, Vjl- 
ceje, Singeorz Băi. ’s

Toate stațiunile balneoclima
terice d'iii"'1ară. dintre cate a- - 
mințim Sinaia. Bușteni. Predeal, 
Poiana Brașov. Izvoarele. Seme- 
nic. Muntele Mic. Crivaia. So
vata. Stîna de Vale. Borsec, 
Lacul Roșu, sînt indicate pentru 
odihnă în toate lunile anului.

Rețineri de locuri și informații 
suplimentare pentru aceste sta
țiuni sau pentru altele cu profil 
asemănător la agențiile si filia
lele oficiilor .județene de turism. 
(Publicitate).

modalitățile cele mai potrivite, mai 
.ingenioase de a ajunge Ia mintea și 
inima fiecărui om al muncii, contri
buind astfel la cultivarea trăsături
lor specifice profilului moral al 
omului înaintat al societății noas
tre. O chemare în care găsim nu 
adevăruri abstracte, ci un îndemn 
direct, concret, referitor la neajunsu
rile ce se cer înlăturate acolo și atunci, 
la sarcinile ce se cuvin rezolvate in 
acea secție, acel atelier și în acel mo
ment ; o gazetă satirică în care epi
gramele și caricaturile sînt însoțite 
de note referitoare Ia eficacitatea 
celor publicate anterior ; organizarea 
unor dezbateri etice în grupele sindi
cale în care să fie retransmise, im
primate pe bandă de magnetofon sau 
pe peliculă cinematografică, convor
biri cu cei ce au săvirșit unele fapte 
reprobabile ; realizarea unor emisi
uni la stația de radioamplificare a- 
dresate nemijlocit celor certați cu 
disciplina — iată numai cîteva din 
modalitățile mai inedite (la care s-ar 
putea adăuga, firește, multe altele 
din experiența organizațiilor de 
partid) ce merită a fi generalizate și, 
mai ales, a fi folosite ca puncte de 
plecare pentru noi căutări pe linia 
diversificării și. implicit, a creșterii 
eficientei întregii munci politico- 
educative.

Contribuind eficient la dinamizarea 
întregii activități economice, munca 
politico-educativă a organelor si or
ganizațiilor de partid are menirea 
ca, în forme tot mai legate de 
.viață, mai prompte și mai diver
sificate. să-și aducă o contribu
ție substanțială, mobilizatoare și efi
cientă la înfăptuirea integrală a te
lurilor trasate de partid pentru con
tinua înflorire a patriei și ridicarea 
bunăstării Întregului popor.

Suflul modernizării 
pe ogoarele Chinei

Păienjenișul canalelor. geometria 
armonioasă și coloritul extrem de 
variat al ogoarelor înțesate, din zori 
pînă seara, de multă suflare ome
nească șochează ochiul călătorului 
străin aflat pe meleagurile Chinei 
populare. O privire mai stăruitoare 
asupra acestui magnific tablou al 
agriculturii chineze dezvăluie oricărui 
observator atent, realitatea că hrana 
cea de toate zilele se dobindește ade
seori cu multă trudă și sudoare ome
nească. Mina omului, energia sa pri
mară au incă rol preponderent in 
toate procesele agricole — de la arun
carea seminței în brazdă și pînă la 
stringerea recoltei.

înlăturarea acestei stări de lucruri 
preocupă in cel mai înalt grad Parti
dul Comunist Chinez : cel de-al 
XI-lea Congres a consacrat o atenție 
deosebită modernizării agriculturii, 
identificînd în aceasta una dintre di
recțiile esențiale pentru transforma
rea. în următoarele două decenii, a 
Chinei populare dintr-o țară în curs 
de dezvoltare intr-o tară socialistă 
avansată, prosperă și puternică.

Este lesne de înțeles că o operă de 
asemenea amploare și complexitate 
comportă acțiunea concertată a unei 
multitudini de factori, cu un spectru 
deosebit de variat, mergînd de la 
promovarea largă a cuceririlor revo
luției știintifico-tehnice contempora
ne și pînă la ri
dicarea nivelului 
cultural și profe
sional . al țărani
lor.

Nucleul în jurul 
căruia polarizează 
toți acești factori il constituie mecani
zarea. Tocmai in această perspectivă, 
cea de a cincea Adunare Națională a 
Reprezentanților Populari a hotărît 
creșterea simțitoare a investițiilor 
destinate agriculturii ; în același timp 
au fost inițiate măsuri de natură să 
accelereze procesul de acumulări? a 
fondurilor de investiții în unitățile 
agricole cooperatiste, în paralel cu 
reorganizarea unei largi rețele de 
bănci pentru acordarea de credite 
comunelor populare. La sfirșitul a- 
nului trecut. Plenara a III-a a C.C. 
al P.C. Chinez a luat hotărîrea de 
a se crea „baze ale producției 
mecanizate, moderne" ân domeniul 
culturilor de cereale, silviculturii, 
zootehniei si pescuitului. alcătui
te din ferme de stat noi sau lăr
gite. sau din uniuni de comu
ne populare — unităti-pilot în ac
țiunea de promovare a metodelor 
științifice de producție si conduce
re. Aceste măsuri economico-orga- 
nizatorice sint completate cu altele 
privind crearea unei puternice indus
trii naționale pentru fabricarea de 
mașini și echipamente agricole per
fecționate. In acest scop, recent s-a 
hotărît reînființarea Ministerului 
pentru mașini agricole. Potrivit pre
vederilor planului decenal (1976— 
1985.), incă la sfirșitul anului 1989, 
circa 70 la sută din principalele ope
rații din cultura cerealelor, silvjpul- 
turâ. creșterea animaleloy. dih. pb.șcuit 
Si alte .activități coneke trebuie Jsă 
fie mecanizate.

în pofida marilor și meticuloaselor 
eforturi pe care le depune țăranul 
chinez, randamentul pămintului este 
încă relativ modest — apreciau spe
cialiștii chinezi cu care am discutat. 
Tocmai- de aceea, programul de mo
dernizare a agriculturii pune un ac
cent deosebit și pe extinderea largă 
a chimizării. Prin planul de stat, s-a 
prevăzut construirea unui mare nu
măr de combinate chimice de în
grășăminte ; pînă în 1985. fiecare 
provincie va dispune de cite o ase
menea mare capacitate de1 producție. 
Totodată, în vederea sporirii produc
ției de îngrășăminte chimice, statul 
încurajează comunele populare să 
construiască, prin eforturi reunite, 
mici fabrici de îngrășăminte.

în condițiile specifice ale Chinei, 
cu zone întinse supuse eroziunii in
tense. amenințate periodic de secetă, 
inundații si alte calamități naturale, 
modernizarea agriculturii este de ne
conceput fără realizarea unor vaste 
lucrări de îmbunătățiri funciare. Am 
avut o imagine copleșitoare, edifica
toare asupra a ceea ce poate înfăptui 
poporul chinez pe acest tărim urmă
rind. la Tîrgul internațional de măr
furi de la Canton, macheta faimoasei 
comune populare Taceai — devenită, 
de aproape un deceniu și jumătate, 
modelul național al luptei pe frontul 
propășirii agriculturii. O zonă mun
toasă. aridă, puternic erodată a fost 
transformată de locuitorii cătunului

Note de călătorie

tv
PROGRAMUL 1 

9,00 Teleșcoală
10,00 Teleciixemateca (reluare)
11,55 Corespondenții județeni transmit...
12.20 închiderea programului 
17,00 Telex
17,05 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 „Cîmpia ca o pîine rotundă1’. Re

portaj în comuna Independența, 
județul Galați

20,10 Film artistic : ..Teroare pe uliță”. 
Premieră TV. Producție a studiou
rilor iugoslave

21,35 Revista literar-artistică TV. Lite
ratura anului 1978 la confluența 
dintre deziderate și împliniri. (III). 
Proza

i 22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

[ 17,00 Selecțiuni din Albumtil duminical
17,40 Blocnotes — informații utilitare 
18,00 Caseta cu imagihi
19,00 Mari ansambluri : „Doina Moldo

vei” din Iași 

Taceai, printr-un extraordinar efort 
de voință și abnegație,( într-o înflo
ritoare grădină, unde azi se obtm 
recolte record. „într-o tară rămasă 
in urmă din punct de vedere econo
mic. cum este a noastră — ne spunea 
un confrate chinez — este imposibil 
să realizăm modernizarea agriculturii 
atît de mult dorită fără spiritul de 
abnegație și ardoare revoluționară de 
care au dat dovadă țăranii din Ta
ceai".

Și prezenta spiritului Taceai aveam 
să o remarcăm pretutindeni în China, 
unde ne-am aflat printre truditorii 
pămintului. Revelator ni s-a înfățișat 
el ascultînd istoria sistemului de iri
gații Tuțiang-Ien de la Cuan Sien, 
din provincia Sîciuan. Construit cu 
peste 250 de ani i.e.n., acest faimos 
sistem de irigații ajunsese în ajunul 
eliberării Chinei într-un avansat grad 
de ruină ; abia dacă mai putea asi
gura apa pentru circa 130 000 ha, față 
de mai bine de 200 000 cit fusese pro
iectat în antichitate. El a fost refăcut 
an de an, pentru ca în 1970, sub im
boldul experienței Taceai, să cunoas
că o mare extindere ; intr-un timp 
record, locuitorii din zonă au stră
puns muntele Lung Ciuan pe distan
ta de aproape 6,5 km, captind noi 
surse de apă. Prin întreg complexul 
de lucrări realizat aici s-a creat posi
bilitatea irigării unei suprafețe de 

circa 700 000 ha, 
adică mai bine de 
o zecime din su
prafața provin
ciei, ceea ce i-a 
readus renumele 
avut în antichi

tate. de grînar al tării.
Evident, modernizarea agriculturii 

ridică .și multiple probleme de ordin 
social. Din cei peste 800 milioane oa
meni cît numără în prezent populația 
Chinei, circa 600 de milioane trăiesc 
la sate ; aproximativ jumătate dintre 
aceștia sînt direct legați de producția 
agricolă. Se estimează că moderni
zarea agriculturii va determina elibe
rarea a circa două treimi din popu
lația agricolă activă. în asemenea 
condiții o întrebare devine extrem de 
acută : ce vor face aceste 200 de mi
lioane de oameni, se vor îndrepta 
toți spre industria orașelor ? Dacă 
s-ar opta pentru o asemenea soluție, 
orașele actuale vor trebui mult extin
se ; in plus, vor trebui construite 
multe altele din temelie. Astfel, dife
rența dintre sat și oraș în loc să se 
amelioreze's-ar adinei.

Tocmai pentru a evita asemenea 
complicații. conducerea Partidului 
Comunist Chinez a optat pentru calea 
stabilirii la sate a forței de muncă 
eliberate din agricultură, prin im
plantarea a numeroase activități in
dustriale direct in comunele popu
lare. în acest sens, ni s-a vorbit pe 
larg de experiența din orașul Wusi. 
500 întreprinderi din acest oraș au 
stabilit legături strînse de cooperare 
in producție cu peste 900 dintre co
munele' populare din jur.

CoopțYarea se realizează în diverse 
moduri,,Ur)u_ fliptre. cele mai uzitate 
conStă in preluarea fabricației unor 
piese de' o tehnicitate mai mică de 
către comunele populare, subansam- 
blele principale și montajul general 
urmînd să se facă la oraș ; este ceea 
ce prietenii chinezi numesc coope
rarea tip „dragon", în care „capul" 
este plasat în întreprinderile orașelor 
și „coada" în unitățile industriale de 
la sate. în alte cazuri s-a încredințat 
comunelor populare întreaga fabri
cație a unor produse relativ simple, 
uzinele urmînd să se ocupe exclusiv 
de asimilarea produselor de înaltă 
tehnicitate. Cu bune rezultate se prac
tică și specializarea comunelor popu
lare exclusiv pe anumite operații 
tehnologice. Bunăoară, o fabrică de 
stofe si postavuri a transferat opera
țiile de prelucrare primară a linii 
către o comună populară. In alte ca
zuri au fost create la sate fabrici de 
prelucrare a unor deșeuri și subpro
duse rezultate în marile unităti In
dustriale de la oraș.

Am văzut multe lucruri interesant a 
și ni s-a vorbit pe larg despre nume
roase proiecte privind modernizarea 
agriculturii. Spiritul de abnegație si 
elan revoluționar al poporului chinez, 
atît de strălucit manifestat in nenu
mărate rînduri, constituie și de astă 
dată chezășia înfăptuirii acestui mare 
obiectiv politico-economic, ceea ce va 
asigura realizarea, oină în 1985. a 
unei producții de 400 milioane tone 
cereale — obiectiv prioritar al între
gii acțiuni de modernizare a agricul
turii.

Ioan ERHAN

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Raclar pionieresc
20,05 Pagini clasice, interpret! contem

porani : „Arta fugii” de J. S. Bach. 
Interpretează orchestra de cameră 
din Moscova

20.45 Forum cetățenesc
21,05 Telex
21,10 Studio liric ’79
21,40 Efigii lirice. Versuri în lectura 

autorilor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 februarie. în țară : Cer tem
porar noros. Vor cădea precipitații lo
cale, care în sudul țării vor fi mai ales 
sub formă de ploaie, iar în celelalte 
regiuni îndeosebi sub formă de lapovi- 
ță și ninsoare. Vînt moderat, cu inten
sificări in zona de munte, predpminînd 
din nord-vest. Minimele vor fi-cuprin
se intre minus 8 și plus 2 grade, izolat 
mai coborîte în jumătatea de. nord a 
țării, iar maximele între minus 3 și 
plus 7 grade. Ceață locală, izolată. Con
diții de polei. în București : Cer tem
porar noros. Vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de ploaie. 
Vînt moderat. Temperaturile ușor va
riabile. Ceață dimineața și seara.

• ANGELITA - SIM
BOL AL PĂCII. Zilele tre- 
cute. la Anzio. o așezare de 
pescari la sud de Roma, mii de 
localnici s-au adunat pe malul 
mării pentru a marca împlini
rea a 35 de ani de la debarca
rea în Italia a trupelor aliate 
— moment important în istoria 
celui de-al doilea război mon
dial. Ceea ce a conferit o notă 
aparte acestei manifestări a fost 
inaugurarea statuii ridicate în 
amintirea unei fetițe din partea 
locului. Angelita. eroină, in a- 
cele împrejurări, a unui trist 
episod. Găsită întâmplător pe 
plajă. în timpul debarcării, co
pila de 5 ani a fost luată în 
grijă de soldați. Dar. în luptele 
ce au urmat, cîteva zile mai 
tîrziu, micuța a fost ucisă. Dez

velită chiar de cel ce a întîlnit-o 
primul atunci, englezul Christo
pher Hayes, statuia din bronz o 
infătișează pe Angelita încon
jurată de porumbei — simbol 
al dorinței popoarelor ca oro
rile războiului să nu se mai re
pete. ca toti copiii lumii să se 
Ixicure de un viitor de pace.

• LASERUL Șl PURI
TATEA AERULUI. Cu ac
torul unei aparaturi laser, pusă 
la punct de specialiști din 
U.R.S.S., poate fi determinată 
proporția de praf. fum. apă și 
gaze prezente în aer. Primele 
aparate de măsură de acest gen 
au fost instalate la Leningrad, 
hărțile întocmite cu ajutorul 
lor oferind o imagine conclu
dentă a gradului de poluare 
atmosferică. Specialiștii sovie

tici lucrează în continuare la 
punerea la punct a unui sistem 
automat de determinare a pu
rității aerului. Diferite statii cu 
aparatură laser urmează să e- 
fectueze independent măsură
tori in diferite zone, rezultatele 
fiind transmise la o centrală, 
unde pe un ecran mare va pu
tea fi urmărită evoluta poluării 
la diferite altitudini.

• SPĂRGĂTOR DE 
GHEATĂ ...PE PERNE 
DE AER. O navă pe perne de 
aer se poate dovedi un idea) 
spărgător de gheață. Aerul sub 
presiune își croiește drum prin 
cele mai fine fisuri ale ghetii. 
formînd între apă și pătura de 
gheată un fel de balon. în stra
tul înghețat se creează astfel o

puternică presiune, incit acesta
• se sparge sub propria povară. 

Este suficient ca nava pe perne 
de aer să alunece pe suprafața 
înghețată. relatează revista 
„New Scientist", pentru a ob
ține un canal perfect degajat. 
Specialiștii canadieni, care au 
experimentat de curind această 
metodă, au reușit să economi
sească 75 la sută din timpul de 
lucru și 95 la sută din carbu
rantul necesar spărgătoarelor 
de gheată tradiționale.

• CENTENARUL 
UNEI GAZETE. La începu
tul acestei luni, reputatul coti
dian elvețian „La Tribune de

Geneve" a sărbătorit un veac 
de existentă. Acest ziar, denu
mit „cel mai genovez dintre co- 
tidianele Genevei", a fost, la 
vremea sa. primul ziar de in
formare generală creat în Elve
ția francofonă. el numărîndu-se 
astăzi printre cele mai citite pu
blicații din această tară. Numă
rul jubiliar a reluat.*  sub formă 
de facsimile, cele mai reușite 
contribuții ale ziarului de-a lun
gul istoriei sale, oglindirea în 
paginile sale a unor evenimen
te importante din trecut, ca de 
pildă cele două războaie mon
diale. catastrofa „Titanicului", 
prima Adunare generală a Ligii 
Națiunilor, asasinarea președin

terii neotiorate la nici un sortiment 
din cele planificate. Se cere ca munca 
politico-educativă să facă bine înțeles 
de către toti faptul că nerealizarea 
unor produse, fie si a unor repere 
aparent de mică însemnătate, poate 
declanșa un lanț al dereglărilor in 
alte întreprinderi, cu efecte păgubi
toare pentru economia națională. 
Totodată, e necesar ca munca poli
tico-educativă să fie îndreptată spre 
galvanizarea tuturor energiilor pentru 
recuperarea integrală a restantelor, 
explicindn-se temeinic faptul că toate 
sarcinile de producție neîndeplinite in 
1978 se cer incluse ca o parte compo
nentă a prevederilor de plan pe pri
mul trimestru al acestui an. în acest 
scop e necesar să se mobilizeze toate 
conștiințele muncitorești în vederea 
valorificării depline a tuturor capaci
tăților de producție — prin trecerea 
la lucrul la mai multe mașini, prin 
organizarea muncii în trei schimburi 
sau în schimburi prelungite, prin 
atragerea în circuitul productiv a 
pensionarilor cu experiență bogată și 
putere de muncă.

Organizațiile de partid de pe șan
tiere au datoria de a iniția acțiuni 
politico-educative susținute pentru 
a-i face pe toti constructorii să se pă
trundă de importanta realizării la 
timp si de bună calitate a tuturor 
lucrărilor de c.onstrucții-montaj și de 
edificare a noilor ansambluri de lo
cuințe. să înțeleagă necesitatea asi
gurării unei discipline și ordini rigu
roase. a unei bune organizări, pentru 
ca marile eforturi făcute de societate 
pe tărimul investițiilor să dea la timp 
roadele așteptate, .sporind potențialul 
economiei naționale.

Așa cum se știe, recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. a hotărît înfăptuirea 
unor profunde transformări revolu
ționare in conducerea si organizarea

telui S.U.A. John F. Kennedy 
etc.

• CENTRU INTERNA
ȚIONAL AL SPORTURI
LOR. în curind, Parisul va fi 
dotat cu un nou centru inter
national al sporturilor, care va 
fi construit la Bercy, într-una 
din suburbiile de est ale capi
talei franceze. Centrul va cu
prinde un velodrom acoperit, 
cu o capacitate de 14 000 de 
spectatori, terenuri de volei și 
baschet, ringuri de box, o clă
dire grupînd federațiile sporti
ve franceze, un hotel pentru 
sportivi și un muzeu al sportu
rilor. Incinta velodromului va 
putea fi folosită și pentru, spec
tacole artistice de mare mon
tare.

• UN SEIF DE MAXI
MĂ GARANȚIE. Firma de 
specialitate „John Tann", din 
Heartfortdshire (Marea Brita- 
nie) a realizat un seif despre 
care se afirmă că este garantat 
împotriva oricărei tentative de 
spargere. „Secretul" ar consta 
într-un nou material din care 
sînt realizați pereții seifului, 
material ce poate rezista flăcă
rii cu oxigen, „unealta" cea mai 
perfecționată a spărgătorilor. 
Cind asupra pereților seifului 
se îndreaptă o asemenea fla
cără se produce un fum negru, 
gros, care, pe de o parte, de
clanșează o sonerie de alarmă, 
iar pe de altă parte îi pune pe 
eventualii spărgători în imposi

bilitatea de a mal respira, fă- 
cindu-i inofensivi.

© „STAR" - O RE
CORDMANĂ. A murit la 
39 de ani... Star (Steaua) — au 
informat recent ziarele ameri
cane. Cine și-a meritat oare a- 
cest apelativ 7 Fără a face nici 
o glumă, este vorba de o vacă 
ce a cunoscut o largă notorie
tate in S.U.A. Foarte prolifică, 
ea a dat naștere la 30 de viței. 
Despre ea s-a relatat in presă ; 
a fost prezentată și la televi
ziune. Se consideră că longevi
tatea animalului constituie un 
record în materie de bovine : 
cei 39 de ani pe care i-a trăit 
Star ar echivala cu 234 ai unui 
om.
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La reuniunea „Grupului celor 77" de la Arusha

România se pronunță pentru 
extinderea cooperării economice 
intre țările în curs de dezvoltare

DAR ES SALAAM 8. — (De Ia trimisul special Agerpres, Ion 
Badea). Lucrările reuniunii reprezentanților guvernamentali din țările 
„Grupului celor 77“, din care face parte și România, au continuat, 
joi, la Arasha. în cadrul grupurilor de lucru. Una dintre temele abor
date a fost aceea a dezvoltării 
dintre țările în curs de dezvoltare.

în cadrul dezbaterilor, delegația 
română a subliniat necesitatea pro
movării cooperării în producție ca 
formă principală de sprijinire intre 
țările în curs de dezvoltare, pronun- 
tîndu-se pentru dezvoltarea cu prio
ritate a unor forme de cooperare care 
să confere un caracter stabil, de du
rată. conlucrării intre aceste țări. în 
ace(st sens, delegația română a spri
jinit crearea de întreprinderi mixte 
de producție, constituirea de societăți 
mixte de comercializare, încheierea 
de contracte pe termen lung pentru 
extinderea schimburilor, reciproce de 
produse esențiale pentru dezvoltarea 
economică, cooperarea în domeniul 
cercetării, al elaborării de proiecte de 
dezvoltare, al asistenței tehnice, ca si 
stabilirea unor facilități financiare si 
de credit pentru realizarea obiective
lor de interes comun. Totodată, dele
gația română s-a pronunțat pentru 
lansarea, incă din 1979, a unei runde 
de negocieri comerciale între țările în 
curs de dezvoltare, în vederea lărgi-

Extinderea acțiunilor revendicative 
în Marea Britanie

Apelul premierului Callaghan adresat sindicatelor
LONDRA 8 (Agerpres). — Primul 

ministru britanic, James Callaghan, 
a arătat, miercuri, într-o alocuțiune 
televizată, că guvernul său nu va 
ceda. presiunilor sindicatelor pentru 
satisfacerea revendicărilor salariale. 
„Ofertele care au fost făcute sint la 
limită", a spus el. adresind un apel 
sindicatelor să manifeste „modera
ție" in revendicările lor.

Declarația primului ministru sur
vine într-un moment cind se re
marcă o recrudescență a mișcării re
vendicative britanice. Chiar miercuri 
au declarat-grevă cei aproape 20 000 
de muncitori de la cea mai mare uzi

Un grup de deputați ai Bundestagului (Camera inferioară a Parlamentului 
R.F.G.) a anunțat că va prezenta forului legislativ un proiect de lege stipulind 
imprescriptibilitatea in R.F.G. a crimelor de război comise in perioada dic
taturii naziste. Crimele naziste ar urma să fie prescrise la 31 decembrie 1979 
la expirarea termenului de 30 de ani prevăzut de Codul penal vest-german 
pentru crimele de omor, cu care acestea erau asimilate. După opinia unor 
juriști din R.F.G., numeroși criminali de război naziști, dintre care mulți au 
pe conștiință sute și mii de vieți, se află încă în libertate, fără a fi fost vreo
dată urmăriți sau condamnați pentru faptele lor. în fotografie : demonstrație 

la New York împotriva prescrierii crimelor naziste

multilaterale a cooperării economice 

rii si îmbunătățirii facilităților prefe
rențiale pentru dezvoltarea schimbu
rilor economice reciproce.

O altă temă majoră a dezbaterilor 
de joi a constituit-o stadiul actual al 
negocierilor comerciale multilaterale 
din cadrul G.A.T.T. Țările „Grupului 
celor 77“ au relevat că. în cadrul 
acestor negocieri, tarile dezvoltate 
s-au concentrat în ultimul timp in 
special asupra problemelor privind 
comerțul dintre ele. ignorînd intere
sele tarilor in curs de dezvoltare.

Pe baza propunerilor făcute la ni
vel regional în legătură cu această 
problemă, țările în curs de dezvoltare 
s-au pus de acord, la Arusha, asupra 
poziției și acțiunilor „Grupului celor 
77“ in vederea salvgardării interese
lor lor în cadrul negocierilor comer
ciale multilaterale. între altele, s-a 
sugerat ca deciziile finale la negocie
rile comerciale multilaterale să fie 
luate prin consens, cu acordul tutu
ror țărilor în curs de dezvoltare par
ticipante la așa-numita „Rundă 
Tokio".

nă— „Longbridge" din Birmingham 
— a firmei britanice de automobile 
,.Leyland Automotive Co“. Se aș
teaptă ca în zilele următoare șl 
muncitorii de la celelalte 33 de în
treprinderi ale firmei să ratifice ho- 
tărirea de a declara grevă, astfel in
cit toți cei 100 000 de muncitori de 
Ia ..Leyland" să înceteze lucrul. Se in
tensifică. de asemenea, acțiunile 
greviste ale celor 1,5 milioane de 
angajați ai serviciilor publice, in 
virtutea deciziei sindicatelor de. a 
concerta aceste acțiuni, după rupe
rea, din nou. a negocierilor. în cursul 
zilei de miercuri.

ADUNARE LA MOSCOVA
consacrată împlinirii a 31 de 
ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colabora
re $1 asistență mutuală dintre 

Romania și U.R.S.S.
MOSCOVA 8. — Corespondentul 

Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
La depoul de vagoane al Direcției 
feroviare sud-vest din Moscova, 
membru colectiv al Asociației de 
prietenie sovieto-română, a fost or
ganizată, la 8 februarie, o adunare 
consacrată împlinirii a 31 de ani de 
la semnarea primului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală între România și U.R.S.S. La 
adunare au participat numeroși 
muncitori și tehnicieni din cadrul 
acestei mari unități feroviare din 
capitala sovietică, precum și membri 
ai Ambasadei române la Moscova.

Comunicat 
irakiano-iugoslav 
BAGDAD 8 (Agerpres). — în co

municatul publicat la încheierea vi
zitei oficiale a președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito. în Irak, 
se evidențiază că președinții celor 
două țări au subliniat dezvoltarea cu 
succes a relațiilor bilaterale de coo
perare fructuoasă, ca și a celor dintre 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
și Partidul Socialist Arab Baas.

Iugoslavia și Irak — se arată în 
comunicat — sint satisfăcute de rolul 
crescind al mișcării nealiniatilor în 
promovarea cooperării internaționale 
și instaurarea unor relații democra
tice, pe bază de egalitate între state, 
în legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu, părțile consideră că o pace 
justă și durabilă în această regiune 
nu poate fi realizată decit prin 
retragerea completă a trupelor Israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate și 
recunoașterea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său de a-și făuri un stat 
independent și suveran — relevă co
municatul. Iugoslavia și Irak subli
niază, totodată, necesitatea traduce
rii in practică, cit mai curind posibil, 
a documentului final adoptat la se
siunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U. cu privire la dezarmare.

AFRICA AUSTRALĂ
• Convorbiri în problema ac
cesului Namibiei la indepen
dență ® Ministrul de externe 
britanic dezaprobă politica 

regimului rasist rhodesian
LUANDA 8 (Agerpres). — Repre

zentantul secretarului general al 
O.N.U. pentru Namibia, Maarti Ah
tisaari. a sosit la Luanda. Potrivit 
agenției angoleze de știri Angop. el 
a declarat că „dacă rezultatele tur
neului său în Africa vor fi pozitive, 
O.N.U. va pune în aplicare planul 
privind instalarea forțelor Națiuni
lor Unite în Namibia". Potrivit sur
sei citate, trimisul special al O.N.U., 
care întreprinde o vizită de lucru In 
țările din „prima linie", va ăvea în
trevederi cu autoritățile angoleze și 
cu președintele S-W.A-P-O. (Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest). Sam Nujoma. privind proble
mele accesului Namibiei la indepen
dentă sub egida O.N.U.

LONDRA 8 (Agerpres). — într-o 
cuvintare rostită la Asociația presei 
străine din Londra, ministrul brita
nic de externe, David Owen, a opi
nat că singura soluție pentru regle
mentarea problemei rhodesiene o 
constituie negocierile bazate pe o 
încetare a focului și organizarea de 
alegeri sub supravegherea O.N.U. El 
a subliniat că guvernele britanic și 
american sint hotărite să nu sprijine 
așa-zisa reglementare internă iniția
tă de regimul rasist de la Salisbury, 
fiind convinse că aceasta, precum și 
așa-zisele alegeri generale, progra
mate pentru aprilie, nu vor duce la 
realizarea păcii in Rhodesia. în opi
nia sa, aceste poziții ale regimului 
rasist rhodesian „vor duce spre de
zastru".

Ambasadorul României in Egipt 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

CAIRO 8 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt, Moham
med Anwar El Sadat, a primit pe 
Ion Iosefide, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în R. A. Egipt.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ambasadorul român a transmis șefu
lui statului egiptean un călduros 
mesaj de prietenie si cele mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală, de pace și prosperitate pentru 
poporul Republicii Arabe Egipt, de 
succes deplin în eforturile sale sus
ținute pentru realizarea unei păci 
trainice și juste în Orientul Mijlo
ciu. a unei soluționări globale a pro
blemelor din această regiune, inclu
siv a problemei palestiniene. Pre
ședintele Mohammed Anwar El Sadat 
a mulțumit în mod deosebit pentru 
mesajul primit șl a transmis, 
la rîndul său. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai cordiale urări

agențiile de presă transmit:
Consfătuire. La Moscova au 

avut loc lucrările Consfătuirii condu
cătorilor editurilor de partid din Bul
garia, Cehoslovacia. Cuba. R. D. Ger
mană. Mongolia. Polonia. România, 
Ungaria. U.R.S.S. și Vietnam. Din 
tara noastră a participat Valter Ro
man. membru al C.C. al P.C.R., di
rector general al Editurii politice. în 
timpul lucrărilor s-a efectuat un 
schimb de păreri si de experiență 
privind editarea literaturii social- 
politice de masă de către aceste edi
turi. pe baza liniei și indicațiilor con
ducerilor de partid din țările respec
tive. La 8 februarie, participantii la 
consfătuire au fost primiți de K. V. 
Rusakov, secretar al C.C. al P.C.U.S.

0 înțelegere de colabora*  
yg între uniunile scriitorilor din Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană pe anii 
1979—1980 — care prevede diferite 
acțiuni menite să facă cunoscute 
creațiile literare din cele două țări, 
schimburi de vizite etc. — s-a înche
iat la Berlin.
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Convocarea Congresului 
P.C. din Belgia. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din Bel
gia a hotărît să convoace ■ cel de-al 
XXIII-lea Congres al partidului pen
tru intervalul 30 martie — 1 aprilie, 
la Bruxelles, anunță ziarul „Le Dra
peau Rouge".

China și Portugalia au 
stabilii relații diplomatice. 
Guvernele R. P. Chineze și Portuga
liei au hotărit să stabilească relații 
diplomatice la rang de ambasadă, in- 
cepînd cu data de 8 februarie 1979, și 
să procedeze la schimbul de amba
sadori în cursul următoarelor trei 
luni — se arată într-un comunicat co
mun chino-portughez.

Un document al O.E.P. 
(Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei), difuzat la O.N.U., infor
mează despre o serie de măsuri abu
zive adoptate de autoritățile israe- 
liene de ocupație în Cisiordania. în 
document se relatează despre demo
larea la 30 ianuarie a unui număr de 
locuințe aparținînd unor palestinieni 
din Nablus și Ierusalim, precum și 
despre deportarea unui student pa
lestinian. \ 

de sănătate, de noi succese în con
ducerea sigură a poporului român pe 
calea continuei dezvoltări economice 
și sociale a tării, de intărire a inde
pendentei și suveranității naționale, 
spre binele colaborării dintre popoa
rele egiptean și român, dintre toate 
țările și popoarele lumii.

Șeful statului egiptean a dat o 
înaltă apreciere sprijinului ne care-1 
acordă România prietenă, președin
tele Nicolae Ceaușescu personal, 
eforturilor Egiptului pentru instau
rarea unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu, pentru bunăstarea 
și securitatea tuturor popoarelor din 
această zonă. în cadrul convorbirii 
ce a avut loc cu acest prilej s-a ex
primat convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România si Repu
blica Arabă Egipt se vor dezvolta în 
continuare, prin folosirea condițiilor 
deosebit de favorabile create de în- 
tilnirile și hotăririle adoptate la cel 
mai înalt nivel, spre binele celor 
două popoare, al cauzei păcii si coo
perării internaționale.

Negocierile turco-elene.
Ministrul turc de externe. Gunduz 
Okun. a declarat, miercuri. în parla
ment. că negocierile cu Grecia în 
vederea reglementării disputelor- cu 
această tară continuă, iar secretarii 
generali ai celor două ministere de 
externe vor proceda la luarea în 
considerare a unui proiect de docu
ment care să asigure ..încrederea re
ciprocă". transmite agenția Anatolia. 
Pe de altă parte, Byron Theodo- 
ropoulos, secretar general in Ministe
rul Afacerilor Externe al Greciei, a 
declarat miercuri la Istanbul, unde 
se afla în drum spre Ankara, că spe
ră că a treia întîlnire cu omologul 
său turc, programată să înceapă în 
capitala .Turciei. ..va fi pozitivă și 
constructivă pentru ambele țări".

Dezarmarea totală și dis
trugerea arsenalelor nu
cleare const'tu’e condiții esențiale 
pentru realizarea păcii în lume, a 
declarat primul ministru al Indiei, 
Morarji Desai. El a arătat, totodată, 
că țara sa acționează pentru întărirea 
continuă a mișcării de nealiniere și 
dorește ca blocurile militare să fie 
desființate pentru afirmarea păcii ge
nerale.

Acord fluvial între R. P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană, 
în urma desfășurării lucrărilor celei 
de-a 18-a reuniuni a Comitetului 
pentru cooperare in domeniul trans
portului fluvial in zona de frontieră 
dintre R.P.D. Coreeană și R.P. Chi
neză. reprezentanții celor două părți 
au semnat un acord in localitatea 
Sinuiju, din R.P.D. Coreeană.

Guatemala s-a retras din
Comisia 
mediere.

internațională de
formată în octombrie

anul trecut de Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.), in vederea solu
ționării crizei interne din Nicaragua. 

După cum se știe, misiunea de me
diere nu a dus la nici un rezultat, 
deoarece propunerile făcute de co
misie au fost respinse de opoziția 
politică nicaraguană, care le-a con
siderat ca fiind menite să ducă la 
o ieșire din criză pe principiul „so- 
mozismului fără Somoza".

Benjedid Chadli ales președinte al Algeriei
ALGER 8 — Trimisul special

Agerpres, Mircea S. Ionescu, trans
mite : Benjedid Chadli. secretar ge
neral al partidului Frontul de Elibe
rare Națională, candidat unic al 
F.L.N. la președinția republicii, a 
fost ales președintele Algeriei. El a 
obținut 94,23 la sută din numărul vo- 
tantilor.

Din cei 7 888 875 de algerieni în
scriși pe listele electorale, 94,94 la

Încheierea reuniunii C. C. al Partidului 
Congolez al Muncii

Colonelul Denis Sassou-Nguesso a fost numit președinte al țării 
și șef al guvernului

BRAZZAVILLE 8 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al Republicii Popu
lare Congo, colonelul Denis Sassou- 
Nguesso, a fost numit președinte al 
tării și șef al guvernului, se mențio
nează într-un comunicat dat publi
cității la încheierea lucrărilor reuniu
nii Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii.

Colonelul Denis Sassou-Nguesso a 
fost numit, de asemenea, președinte

Atentat în Turcia. Ilgtz 
Aykutulu, fost șef al secției politice 
a politiei din Istanbul, a fost ucis cu 
focuri de armă în fata locuinței sale, 
a anuntat postul de radio turc, re
luat de agenția Reuter. Se precizea
ză că atentatul a fost revendicat de 
o grupare teroristă.

Acțiune antiteroristă în 
Italia. Operațiunile de cercetare 
efectuate în ultimele zece zile de 
către brigăzile de politie însărcinate 
cu combaterea terorismului în Italia 
s-au soldat cu arestarea a 23 persoa
ne. descoperirea a patru ascunzători 
ale teroriștilor, din care două apar
țineau „Brigăzilor roșii", și confisca
rea a numeroase arme și documente.

Cabinetul libanez analizează situația din țară
BEIRUT 8 (Agerpres). — Consiliul 

de Miniștri libanez s-a Întrunit sub 
conducerea președintelui Libanului, 
Elias Sarkis, în vederea examinării 
situației din Beirut și sudul țării. 
La sfîrșitul reuniunii, ministrul de 
externe, Fuad Boutros, a declarat că 
în prezent continuă contactele din
tre Liban și O.N.U. în vederea

Noi date
WASHINGTON 8 (A- 

gerpres).— Primele e- 
valuări ale datelor ob
ținute de sondele spa
țiale americane „Pio
neer— V enus“ duc la 
concluzia că relieful 
planetei Venus se a- 
seamănă cu cel te
restru, și nu cu cel al 
planetei Marte sau al 
Lunii. Pe Venus există 
munți, văi și cimpii 
întinse, distingindu-se 
o mare depresiune 
lungă de 120 de ki
lometri și adîncă de 
aproape 8 000 de metri.

Temperatura înre
gistrată la suprafața 
planetei — 455 grade 
Celsius — pare să fie. 
așa cum se presupu- 

despre
nea, rezultatul proce
sului cunoscut sub nu
mele de „efect de seră", 
care constă in absorbi
rea căldurii primite de 
la Soare fără ca stra- 

' turtle atmosferice ve- 
nusiene să permită ra
dierea in spațiu a unei 
părți din energia pri
mită. In atmosferă se 
disting clar trei stra
turi de nori.

Atmosfera venusiană 
apare ca o „veritabilă 
supă chimică", consti
tuită in proporție de 
97 la sută din gaz 
carbonic, azot — 1 la 
sută și cantități mici 
de heliu, neon, argon, 
vapori de apă, acid 
sulfuric fi oxigen.

sută s-au prezentat la urne. 0.46 la 
sută din alegători au votat contra. 
0,25 la sută din buletine au fost anu
late, iar 5,05 la sută din cei înscriși 
s-au abținut de la vot.

în ce privește algerienii care lo
cuiesc în străinătate, 94,86 la sută au 
votat candidatul unic al Frontului de 
Eliberare Națională, 3,9 la sută s-au 
pronunțat împotrivă și 1,2 la sută din 
buletine au fost anulate.

al Comitetului de pregătire al celui 
de-al III-lea Congres extraordinar al 
partidului, prevăzut pentru data de 
26 martie.

Aceste hotărîri. arată comunicatul, 
au fost adoptate după ce Joachim 
Yhombi Opango a cerut să fie elibe
rat din funcția de sef al statului con
golez. împuternicire încredințată 
după asasinarea, în 1977. a fostului 
președinte Marien N’Gouabi.

Mari inundații 
în Brazilia

BRASILIA 8 (Agerpres). — 
Puternicele inundații din cen
trul și sudul Braziliei, ca urmare 
a ploilor torențiale căzute timp 
de o lună in aceste zone, au 
provocat moartea a circa 400 de 
persoane. Alți 250 000 de locui
tori au rămas fără adăpost, iar 
pagubele materiale se ridică 
— potrivit unui bilanț provizo
riu — la un miliard de dolari. 
Regiunile cele mai afectate sint 
Espirito Santo, Minas Gerais fi 
Rio de Janeiro. Autoritățile lo
cale au declarat stare de ur
gență în statele Minas Gerais fi 
Espirito Santo, solicitind ajuto
rul federal.

aplicării rezoluției 444 a Consiliului 
de Securitate. El a anunțat că „un 
asistent al secrețarului general al 
O.N.U. va efectua un turneu în 
Orientul Mijlociu, incepind cu Liba
nul". Boutros a subliniat, de aseme
nea, că unul dintre adjuncții săi va 
pleca la New York pentru întrevederi 
cu Kurt Waldheim in problema 
Libanului.

planeta Venus
Clima venusiană pare 
să fie un fel de „ciclu 
al sulfului", care este 
elementul component 
predominant al nori
lor venusieni. față de 
clima terestră, in e- 
sență, un „ciclu al 
apei". Strălucirea pla
netei Venus pare să 
fie dată de reacțiile 
chimice care se mani
festă sub forma unor 
uriașe fulgere, care 
au loc cu o frec
vență de aproxima
tiv 100 in 5 mi
nute. Aceste fulgere, 
precum și Soarele nu 
pot fi văzute de la su
prafața planetei, dată 
fiind opacitatea at
mosferei venusiene.

Ca urmare a marilor transformări 
intervenite in favoarea forțelor socia
lismului. păcii și progresului, in lu
mea de azi se afirmă cu tot mai 
multă vigoare voința popoarelor de 
a, se dezvolta libere și independente, 
de a dispune de propriile destine. O 
atestă inseși evoluțiile din viata inter
națională. marcate pregnant de apa
riția a zeci si zeci de state ne ruinele 
fostelor imperii coloniale si angaja
rea lor pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, de preocuparea unui nu
măr tot mai mare de state de 
a-și consolida independenta na
țională. de a promova o poli
tică independentă, potrivit interese
lor propriilor popoare, ceea ce repre
zintă o premisă a dezvoltării unor 
relații de colaborare, prietenie și so
lidaritate cu alte state. Tocmai por
nind de la aceasta, partidul nostru 
apreciază că. in zilele noastre, inde
pendenta națională se impune ca o 
idee-forță, cu o inriurire hotăritoare 
asupra întregii dezvoltări contempo
rane. confirmind pe deplin adevărul 
esențial că națiunea, departe de a-și 
fi epuizat rolul său istoric, reprezin
tă și va reprezenta mult timp de 
acum înainte un factor mobilizator in 
lupta peittru pacea și progresul în
tregii umanități.

întreaga experiență istorică pune 
puternic în evidentă caracterul 
profund revoluționar al luptei pentru 
independentă națională, ca parte in
tegrantă. indisolubilă a progresului 
social. Făurirea unei vieți noi. libere 
de orice asuprire., asigurarea libertă
ții omului. înflorirea personalității 
sale sint de neconceput fără elibera
rea națiunilor inseși de orice domi
nație și asuprire străină. Indepen
denta reclamă, in zilele noastre, res
pectarea riguroasă a dreptului fiecă
rui popor de a-și făuri propriul des
tin. de a fi unicul stăpin al resurse
lor sale și a le folosi cum consideră 
de cuviință, a-și organiza viata si 
structurile sociale pe care le aprecia
ză ca cele mai potrivite condițiilor, 
voinței și aspirațiilor sale. Numai in 
condițiile deplinei independente na
ționale fiecare popor isi poate con
sacra eforturile și resursele mate
riale de care dispune accelerării dez
voltării sale, înaintării pe calea pro
gresului și civilizației.

în același timp, asigurarea dreptu
lui fiecărui popor la independentă și 
suveranitate națională constituie o ce
rință fundamentală a păcii si destin
derii internaționale. în acest sens, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Evoluția mondială pune în 
evidentă fantul că. astăzi, condiția 
esențială a întăririi păcii si colabo
rării este respectarea riguroasă a in

dependentei si suveranității fiecărei 
națiuni, a dreptului fiecărui popor de 
a trăi liber, de sine stătător, de a se 
dezvolta corespunzător aspirațiilor 
sale fundamentale, fără nici un ames
tec din afară".

Intr-adevăr, numai o lume în care 
ar fi pe deplin si riguros respectate 
de către toate statele independenta 
fiecărei națiuni, drepturile ei inalie
nabile de a-si alege calea dezvoltării 
potrivit propriei voințe si propriilor 
interese, de a dispune în mod suveran 
de avuțiile sale, de a hotări in de
plină libertate asupra problemelor 
sale interne poate fi o lume a păcii 
și colaborării rodnice. în interesul 

INDEPENDENTA - idee-M a evoluției contemporane, 
cerință fundamentală a destinderii si păcii

progresului general. Iar experiența 
arată cu prisosință că orice act de 
nesocotire de către unele state a in
dependenței altor state generează 
focare de tensiune și conflict, creează 
grave primejdii la adresa păcii și 
securității mondiale. Tocmai de aceea, 
este de o însemnătate hotăritoare 
pentru cauza păcii lichidarea vechii 
politici imperialiste de dominație și 
asuprire, statornicirea în viata inter
națională a unei politici noi. înteme
iate pe respectul independentei și 
suveranității naționale, egalitatea in 
drepturi, neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc. Promova
rea fermă a acestor principii, gene
ralizarea lor la scară mondială re
prezintă condiția fundamentală a asi
gurării unei evoluții democratice a 
relațiilor internaționale, a consolidării 
securității și destinderii in lume.

Desfășurarea evenimentelor confir
mă că principala sursă de amenin
țare la adresa independentei națiuni
lor. a dezvoltării lor de sine stătă
toare o constituie politica imperialistă 
de dominație si dictat, de amestec in 
treburile interne ale altor popoare, 
ale cărei consecințe sint dintre cele 
mai grave in contextul intensificării 
tendințelor de reîmpărțire a lumii in 
zone de influență. în acest sens, via
ta arată că. din păcate, independenta 

unor state continuă să fie supusă la 
diferite tentative de știrbire și 
subminare, in modalități și cu 
mijloace dintre cele mai diverse, 
mergind pină la forma cea mai ascu
țită și mai gravă — intervenția ar
mată.. violarea integrității teritoriale. 
Cu deosebire sint vizate de către for
țele imperialiste tinerele state inde
pendente. țările în curs de dezvoltare 
în general. Concludentă în această 
privință este situația din diferite re
giuni ale continentului african, ca șl 
de pe alte continente, unde o serie 
de divergente și diferende, lăsate 
moștenire de îndelungata dominație 
colonială, sint întreținute, ascuțite in.

mod artificial tocmai de către cercu
rile adepte ale vechii practici „divide 
et impera". ceea ce generează con
flicte armate cu urmări din cele mai 
grave, în primul rind pentru aceste 
popoare, pentru ansamblul țărilor în 
curs de dezvoltare, ca și pentru 
coexistența pașnică însăși.

în același timp, creează pericole 
pentru pace, aduc serioase prejudi
cii cauzei destinderii și întăririi în
crederii. presiunile economice și po
litice. persistenta practicilor colonia
liste și neocolonialist© de spoliere sub 
diferite forme a resurselor naționale., 
tendințele de perpetuare a inechită
ților . economice, de frinare a progre
sului economic al statelor slab dez
voltate, în vederea menținerii lor in 
raporturi de dependentă.

Un factor care afectează în măsu
ră substanțială independența popoa
relor este cursa înarmărilor, eu în
tregul ei cortegiu de consecințe ne
gative. Intr-adevăr, așa cum arată 
faptele. în condițiile perfecționării #i 
creșterii continue a gradului ' de 
complexitate a tehnicii militare se 
creează relații de dependentă față 
de statele furnizoare de mijloace de 
război avansate ; este o realitate că 
atragerea unui număr însemnat de 
tari în curs de-dezvoltare în compe

tiția înarmărilor, sporirea livrărilor de 
armament către aceste țări gene
rează legături de subordonare față de 
statele dispun ind de o tehnică avan
sată ; totodată, livrările de arme sint 
frecvent legate de înființarea de 
baze militare străine pe terito
riul lor, trimiterea de personal 
străin in posturi-cheie în cadrul ar
matelor naționale, crearea, practic, a 
unor forme supranationale de condu
cere a forțelor armate. De altfel, 
chiar și în țări avansate se manifes
tă o puternică dezaprobare fată de 
aceste forme, fiind cunoscută, de pil
dă. poziția Franței care. retrăgin- 
du-se cu ani in urmă din organismul 

militar integrat al NATO, și-a rea
firmat și își reafirmă drepturile su
verane de conducere a propriilor 
forțe armate.

Este bine știut că independen
ta constituie unul din principiile 
primordiale ale relațiilor internațio
nale de tip nou — în strinsă și ne
mijlocită legătură cu egalitatea în 
drepturi, neamestecul în treburile in
terne. avantajul reciproc — alături 
de care formează un tot indisolubil. 
Respectarea strictă a acestor prin
cipii, consacrate în Carta O.N.U., re
cunoscute intr-un mare număr rle 
alte documente internaționale, se im
pune ca un imperativ al coexistenței 
pașnice. Practicile și tendințele de 
știrbire a independentei lezează grav 
dreptul. legalitatea internațională, 
ceea ce pune și mai limpede in evi
dență caracterul lor profund no
civ. Departe de a fi perimată, inde
pendenta reprezintă una dintre cele 
mai mărețe idei ale contemporaneită
ții, stindardul de luptă a sute și sute 
de milioane de oameni de pe toate 
meridianele, care văd în aceasta în
săși pavăza ființei lor naționale. Evo
luțiile pe linia reluării dialogului 
între cele două părți ale Coreei, ca 
expresie a aspirațiilor de reunificare 
independentă și pașnică a națiunii 

coreene, oferă, in acest sens, o nouă 
și semnificativă ilustrare.

Asigurarea păcii. aprofundarea 
destinderii Internationale, dezvoltarea 
largă a colaborării egale în drepturi 
intre toate statele, făurirea unei noi 
ordini economice reclamă întro
narea unei politici noi, înteme
iate ferm pe respectarea independen
tei și suveranității tuturor națiunilor. 
Iată de ce întărirea independenței 
fiecărei țări este o premisă necesară 
atit a dezvoltării social-economice 
interne, cit si a participării depline 
la colaborarea internațională.

în această privință este de cea mai 
mare însemnătate respectarea. în 

primul rind, a dreptului sacru al fie
cărei' țări de a-și elabora de sine 
stătător politica internă și externă, 
de a-și face cunoscute pozițiile, de a 
manifesta inițiativă și a-și aduce 
contribuția la solutionarea proble
melor internaționale de care depin
de progresul și pacea. Aceasta im
plică. ca o obligație absolută și tot
odată ca o cerință stringentă a de
mocratizării raporturilor dintre state, 
participarea fiecărei tari la dezbate
rea problemelor care o privesc di
rect. excluzindu-se orice tendință de 
soluționare a problemelor respective 
peste capul său.

O condiție esențială a afirmării. in
dependenței,politice, in primul rind a 
noilor state, a țărilor in curs de dez
voltare, este consolidarea independen
tei lor economice. Este de la sine în
țeles că rolul hotăritor in această di
recție îl au inseși popoarele din țările 
respective, eforturile lor proprii, mo
bilizarea tuturor resurselor interne in 
vederea accelerării progresului econo- 
mico-social. în același timp, se impu
ne dezvoltarea unei largi cooperări 
internaționale, care să susțină aceste 
eforturi, să asigure accesul larg al ță
rilor in curs de dezvoltare la cuceri
rile stiintei si tehnicii moderne, sta
bilirea unui raport just intre prețul 

materiilor prime si cel al produselor 
industriale — cerințe esențiale ale 
unei noi ordini economice interna
ționale. Revine in acest sens o înaltă 
misiune țărilor socialiste, partidelor 
comuniste și muncitorești, forțelor 
revoluționare de pretutindeni de a 
sprijini activ lupta popoarelor pentru 
dreptul lor de a dispune de propriile 
bogății naționale, de a-și hotări 
singure destinele.

în acest spirit, partidul si statul 
nostru, profund atașate cauzei suve
ranității si independentei naționale — 
cuceriri fundamentale ale poporului 
— luptind pentru consolidarea lor 
prin întreaga operă de construcție 
socialistă, militează activ pe plan 
mondial pentru afirmarea drepturilor 
sacre ale tuturor națiunilor de a-și 
făuri viata în mod liber, potrivit pro
priilor interese si aspirații. Apărarea 
independentei naționale constituie o 
idee de frontispiciu a gindirii și ac
țiunii practice a tovarășului Nicolae 
Ceausescu. arhitect si promotor 
neobosit al întregii politici externe a 
României socialiste. Așa cum se știe, 
secretarul general al partidului nos
tru. președintele ■ Republicii, este 
apreciat pretutindeni ca unul din 
cei mai vajnici militanți pentru 
telurile nobile ale libertății tuturor 
națiunilor, numele său fiind iden
tificat cu ideea neatirnării popoarelor, 
a asigurării unei vieți demne pentru 
fiecare națiune, ca un comandament 
suprem al făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte. Consacrate iii Consti
tuția tării, in Programul P.C.R.. in 
documentele congreselor si conferin
țelor naționale ale partidului, princi
piile suveranității si independente,' 
naționale și-au găsit pregnantă re
flectare in tratatele de prietenie, in 
declarațiile solemne si în alte docu
mente bilaterale încheiate de tara 
noastră cu țările socialiste, cu un 
mare număr de țări în curs de dez
voltare. precum si cu numeroase sta
te dezvoltate din punct de vedere 
economic, constituind o contribuție 
de preț la generalizarea lor in viata 
internațională. Pe deplin solidare cu 
mișcarea de eliberare națională, cu 
lupta pentru lichidarea ultimelor ră
mășițe ale colonialismului, cu efortu
rile tinerelor state pentru dezvoltare 
de sine stătătoare, partidul si statul 
nostru, asa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. își reafirmă ho
tărârea de a acționa, alături de toate 
forțele progresiste ale contemporanei
tății. pentru triumful deplin al cauzei 
sacre a independentei si libertății în 
întreaga lume.

Al, CAMPEANU

Situația din Iran
• Ședință a guvernului con
sacrată examinării situației 
financiare a țării o O decla 
rație a șefului Statului MuțtW 

Suprem al armatei
TEHERAN 8 (Agerpres). — Postul 

de radio Teheran, citat de agenția 
France Presse. a anuntat că primul 
ministru iranian. Shahpur Bakhtiar. 
a prezidat o ședință de lucru a gu
vernului consacrată examinării si
tuației financiare la sfirsit de an bu
getar. care se încheie la 21 martie 
a.c. După reuniune, ministrul econo
miei și finanțelor, dr. Rostam Pi- 
rasteh, a declarat că Iranul se gă
sește intr-o situație economică care-i 
„permite să facă fată angajamentelor 
financiare", adăugind că, „datorită 
economiilor care au fost realizate, 
bugetul a fost larg excedentar". El a 
anuntat. de asemenea, apropiata re
deschidere a bazarului din Teheran, 
precum și o serie de măsuri vizînd 
facilitarea si simplificarea formali
tăților vamale.

ir
Șeful Statului Major Suprem al ar

matei iraniene, generalul Gharabaghi, 
a declarat că armata „nu trebuie să 
se amestece in problemele politice", 
anunță postul de radio Teheran. El a 
afirmat că armata are drent misiune 
„salvgardarea independentei Iranu
lui și a integrității sale teritoriale, 
sprijinirea guvernului legal si respec
tarea Constituției".

india; Preocupări vizînd 
înfăptuirea reformei agrare

DELHI 8 (Agerpres). — într-o scri
soare adresată autorităților locale ale 
statelor Indiei, premierul Morarji 
Desai a relevat necesitatea întreprin
derii de măsuri viguroase pentru 
aplicarea legii reformei agrare, pre
cum și pentru accelerarea programu
lui de distribuire a păminturilor de
venite astfel disponibile către fami
liile fără pămint sau cu pămint pu
țin. Acțiunea vizînd aplicarea refor
mei agrare în întreaga țară urmează 
să se încheie în decursul perioadei 
actualului plan cincinal 1978—1983.

în scrisoare se cere autorităților 
locale să supravegheze personal șl să 
întreprindă măsurile necesare pentru 
aplicarea cit mai curind a reformei 
agrare, asigurînd ca terenurile dis
ponibile să fie cultivate in întregime.


