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la Cîmpulung 
Moldovenesc

Continuitate si spirit ofensiv
în activitatea educativă
materialist-științifică

„Vn obiectiv important al activității educative trebuie să-l 
constituie combaterea fermă a concepțiilor mistice, idealiste, a 
tuturor mentalităților retrograde, acționînd energic pentru dezvol
tarea unei atitudini înaintate față de muncă, față de interesele ge
nerale ale societății, pentru promovarea înaltelor principii ale eticii 
și echității socialiste".

în repetate rinduri, partidul nostru 
a subliniat că succesul măreței opere 
de • transformare revoluționară a so
cietății presupune îmbinarea indiso
lubilă a preocupărilor pentru dezvol
tarea rapidă a forțelor de producție 
și modernizarea bazei tehnico-ma- 
teriale cu activitatea de educare so
cialistă a maselor largi, pentru forma
rea omului nou. superior instruit si cu 
o conștiință înaintată, eliberat de 
orice încătușare socială sau spirituală. 
Dezvoltarea multilaterală a persona
lității umane nu poate fi rezumată 
doar la asigurarea bunăstării mate
riale. ci implică necondiționat ele- 
varea spirituală a omului. înarmarea 
lui cu concepția revoluționară des
pre lume și viață, eliminarea rămă
șițelor concepțiilor idealiste, sub di
feritele lor forme. între care misti
cismul. însușirea aprofundată. înră
dăcinarea in conștiințe a materialis
mului dialectic si istoric. — singura 
concepție filozofică in măsură să-i 
ofere o perspectivă științifică asupra 
transformărilor din natură și socie
tate și. mai ales, asupra înaltei lui 
meniri în realizarea acestor transfor
mări.

Este lesne de înțeles că o operă de 
asemenea complexitate și finețe nu 
poate să se desăvîrșească instanta
neu. de la sine, doar în virtutea îna
intării rapide, viguroase, a construc
ției socialiste. Pentru deplina reușită 
în această „bătălie" atît de complexă, 
este necesară o intensă și neîntrerup
tă activitate din partea tuturor factori
lor educaționali, si în primul rind a 
organizațiilor de partid. O activitate 
care să aibă drept țintă finală sădirea 
în mintea tuturor membrilor socie
tății a încrederii nețărmurite în 
marea lor capacitate de a transforma 
realitatea înconjurătoare, de a fi în
totdeauna „deasupra vremurilor" și 
nicidecum „sub vremuri".

Edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, etapă net supe
rioară a construcției socialiste, soli
cită oameni cu o pregătire ideologică 
si științifică avansată. în măsură să 
asigure stăpînirea și orientarea con
știentă a proceselor complexe ale 
vieții economico-sociale. să încorpo
reze. în toate domeniile de activitate, 
cele mai avansate cuceriri ale științei 
și tehnicii. Acum, cînd am intrat în 
cel de-al patrulea an al cincinalului, 
problemele edificării socialiste pe 
care le avem de soluționat sint nu 
numai mai numeroase ca orieînd. ci

NICOLAE CEAUȘESCU
mai ales de o complexitate fără pre
cedent. Asimilarea de noi mașini și 
utilaje de înaltă tehnicitate, impor
tantele obiective evidențiate de ple
nara C.C. privind înnoirea si moder
nizarea produselor sau intrarea la 
termen în funcțiune, încă. în primele 
luni ale acestui an. a unor mari o- 
biective productive depind nu „de cum 
vrea domnul din ceruri", ci exclusiv 
de gradul calificării profesionale, al 
organizării muncii pe șantiere, de 
respectarea normelor tehnice, după 
cum recoltele bogate pe care ne-am 
propus să le obținem în acest an, 
care marchează împlinirea a trei de
cenii de la începerea cooperativizării 
agriculturii românești, nu stau la 
discreția „sfinților". ci depind numai 
și numai de calitatea lucrărilor, exe
cutate după cerințele științei agro
tehnice, de folosirea pricepută și lu-

Făptura sa plăpîndă, de zăpadă 
pe aripi poartă un întreg pămînt 

și totuși, nu puțini ar vrea s-o vadă 
precum cenușa spulberată-n vînt

Acum, cît mai e timp și-avem putere 
războiu-n fașă trebuie distrus 

altminteri însăși noima vieții piere

Azi voi cînta, prieteni, pentru pace
ii dau tircoale nori de ploaie grei 

e vreunul dintre noi ce poate tace
la strigătul de ajutor al ei ?

SCHIMBUL III“:

plrghil de

că concep- 
constituie o

cidă a noului sistem de 
conducere a agriculturii.

Viata însăsi dovedește 
♦ia materialist-știintifică
uriașă forță de progres, în vreme ce 
concepțiile mistice obscurantiste se 
identifică întru totul cu conservato
rismul, detumînd preocupările și 
energiile omului de la adevăratele 
scopuri și căi ale progresului econo- 
mico-social. Este, astfel, bine cunos
cut că normele de conduită propo
văduite prin aceste concepții retro
grade se inserează in ansamblul unei 
filozofii a vieții predicind resemnarea 
si pasivitatea, neputința omului, teme
rea în fata „supranaturalului", din 
care decurg încătușări ale personali
tății umane, participări incomplete la 
activitatea socială, un prizonierat spi-

Orașul Cîmpulung Moldove
nesc se înscrie tot. mai mult pe 
traiectoria înnoirilor urbane so
cialiste. Numai în ultimii trei 
ani, de pildă, aici s-a construit 
mai mult decit în două cincinale 
anterioare. In pitoreasca așezare 
montană de sub poalele, masivu
lui Rarău s-au conturat încă 
trei noi ansambluri de locuințe 
— Trandafirilor, Bodea și Runc — 
s-a extins rețeaua comercială 
și de prestări servicii, s-a în
tregit zestrea edilitară cu nu
meroase obiective social-cultu- 
rale de larg interes.

Anul acesta, aici vor mal fi 
date în folosință aproape 300 de 
apartamente, vor fi modernizate 
alte 23 de străzi, își va face apa
riția în lunca Moldovei un mo
dern complex turistic, dotat cu 
o frumoasă bază sportivă și de 
agrement. (Agerpres)

Pe calea 
progresului tehnic 
întreprinderea de mașini a- 

gregate și mașini-unelte speci
ale din Iași, una din cele mai 
tinere și moderne unități eco
nomice din această localitate, 
și-a propus ca, în acest an, cir
ca 80 la sută din întreaga sa 
producție industrială să fie a- 
sigurată de produsele noi și re- 
proiectate. In această perspec
tivă, aici a fast introdusă în 
bricație curentă noua serie 
agregate pentru prelucrat 
pete de arbori, prevăzute 
patru posturi de lucru, utilaje de 
mare complexitate tehnică și 
înalt randament, destinate in
dustriei constructoare de ma
șini.

De asemenea, se află în curs 
de execuție, urmînd a fi omolo
gat, un alt utilaj complex — 
mașina de frezat și centruit axe 
și arbori, agregat, realizat intr-o 
largă gamă tipodimensională, 
avînd parametri constructivi șl 
funcționali la nivelul tehnicii 
mondiale.
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de 
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În lumina măsurilor adoptate de plenara C. C. a! P. C. R
privind constituirea consiliilor unice agroindustriale

In Întreaga tară

A început unificarea sectoarelor
de mecanizare din agricultură

• Un nou și eficient 
cadru 
pentru folosirea cu 
randament înalt a uti
lajelor agricole

organizatoric

• în următoarele 2—3 
zile trebuie încheiată 
inventarierea mijloa
celor mecanice

• Piesele de schimb, 
redistribuite operativ, 
în funcție de necesi
tățile fiecărei secții

• O preocupare ime
diată : urgentarea re
parațiilor și începe
rea lucrărilor în cîmp

în ansamblul măsurilor adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
pentru perfecționarea conducerii și planificării agriculturii, crearea în ca
drul consiliului unic agroindustrial a sectorului unic de mecanizare prezintă 
o importanță deosebită. Practic, organizarea sectoarelor unice de mecani
zare — cuprinzînd parcul de mașini al stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii și al unităților agricole de stat — are menirea de a asigura utiliza
rea cu eficiență sporită e. tractoarelor, mașinilor agricole și mijloacelor de 
transport. Esențial este ca organizarea sectoarelor unice de mecanizare, la 
a căror constituire s-a trecut in întreaga țară încă din aceste zile, să se 
facă în cel mai scurt timp. Referindu-se la această problemă, în cuvin- 

. tarea rostită la recenta plenară a Comitetului Central, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, sublinia : „Nu trebuie să existe nici un tel de teamă de a 
concentra rapid, încă in cursul acestei luni, mijloacele mecanice intr-o sin
gură unitate de mecanizare, asigurînd astfel folosirea judicioasă a bazei 
tehnice, realizarea la timp a lucrărilor agricole — ceea ce se va reflecta 
pozitiv asupra întregii activități agricole".

Am urmărit concret cum s-a trecut la constituirea sectoarelor unice 
de mecanizare a agriculturii în județul Brăila.

— întreaga acțiune de constituire 
a consiliilor unice agroindustriale se 
desfășoară pe baza unui program 
bine stabilit — ne spunea tovarășul 
Cristache ■ Moldoveanu, secretar al 
comitetului județean de partid. Pînă 
acum au fost delimitate din punct 
de vedere teritorial unitățile de pro
fil agricol ce vor intra in componența 
celor 16 consilii unice agroindustriale 
din județ. De asemenea, biroul co
mitetului județean de partid a sta
bilit și aprobat pe cei 16 organizatori 
de partid care, practic, își îndepli
nesc deja atribuțiile ce le revin. 
Toate acestea ne-au permis să tre
cem la organizarea sectoarelor uni
ce de mecanizare.

în componenta viitorului Consiliu 
unic agroindustrial „1 Mai" Brăila,pe 
lingă cele 8 cooperative agricole și 
4 asociații economice intercoopera- 
tiste vor intra și unele ferme de pro
ducție aparținind întreprinderilor 
agricole de stat Dunărea, Baldovi- 
nești și Rîmnicelu, precum și ale 
----------Vădeni, I.L.F. Brăila, în-

treprinderii pispicole Brăila etc. Din 
acest consiliu va face parte sl Sta
țiunea de cercetări agricole Brăila. 
Prin aceasta, suprafața arabilă a fos
tului consiliu aproape se dublează, 
ajungînd la circa 30 000 hectare. „Pu
tem considera încheiată prima fază 
de constituire a sectorului unic me
canic — ne spunea tovarășul Gheor- 
ghe Radu, directorul stațiunii de me
canizare. A fost făcută inventarierea 
scriptică a parcului de tractoare și 
mașini agricole de la celelalte uni
tăți care trec în subordinea stațiunii 
de mecanizare. De asemenea, s-a 
făcut centralizarea producțiilor ce 
trebuie obținute de fiecare unitate de 
bază și formație de muncă pentru a 
se putea cunoaște sarcinile ce revin 
mecanizatorilor. Există condiții ca 
pină la 31 martie să preluăm in ad
ministrare toate utilajele mecanice 
și să încheiem contractele de coope-Sonete pentru

Aurel PAPADIUC
(Continuare în pag. a HI-a)I.P.I.L.F.

CRONICA SAPTAMINII

întinderi ramul de măslin mai sus 
ca pe-un fantastic curcubeu de miere 

ce leagă răsăritul de apus

Iar fiii săi, uniți prin legămînt 
in jurul președintelui, închină

un imn fierbinte păcii pe pămînt I

(Continuare în pag. a IV-a)

lumiipacea

Corneliu Vadim TUDOR

tovarăși 
miniștri, 

locale de
Acest popor de muncă și lumină 

e o cetate azi de neînfrînt
pe care nici o forță n-o dezbină

în țara mea, de-a pururi înverzită 
atîtea stele aurul și-l cern 

iar viața e-un miracol ce palpită 
la orice pas, ca într-un rai etern

Istoria ne-a fost însîngerată 
și plină de martiri, și patimi vii 
poate de-aceea prețuim noi, iată 

ce-nseamnă demni și-n pace a trăi

Sarcinile plenarei C.C. 
în centrul atenției 

colectivelor

un an și jumătate din cincinal
Cwn este valorificată această imensă „MINĂ DE TIMP11?

întreprinderea „Vulcan" din Capitală: aspect de muncă din schimbul III 
Foto : E. Dichiseanu

i
1 „ _O jh

De afară, din strada în
gustă pe care se află in
trarea in uzina „Vulcan", 
nu se vede, nu se aude ni
mic, Noaptea cu. ger uscat, 
Întunericul spart de citeva 
becuri. De aici, de la poar
tă. pare că totul e amorțit. 
Dar abia pătrunși in pri
ma hală, ne intimpină 
zumzetul și însuflețirea 
muncii ; mașinile merg, 
lingă fiecare un om. E ora 
1.13. schimbul a început 
acum două ore.

— La ce lucrați ?
Meșterul se șterge pe 

mîinile minjite cu ulei și 
pilitură de fier.

— Lucram la un dispozi
tiv. născocit de mine, pen
tru frezat canale la cuzi
neții reductoarelor...

Maistrul principal 
Iliescu e și șeful 
schimb.

Dincolo de porțile uzinei, 
orașul doarme. Aici, in 
hala aceasta, citeva zeci 
de oameni își fac normal 
si în liniște schimbul lor 
de muncă.

Florian Bădună, strun
gar. ne spune :

— Lucrez foarte bine în 
schimbul de noapte. M-am 
obișnuit. Munca e aceeași, 
orieînd o faci, numai s-o iei 
în serios.

— Față de ce aveți de

Otto 
de

făcut, cum stat! la or-a 
asta ?

— Sînt în avans. Am de 
strunjit cinci axe. Dar cred 
că o să fac șase, dacă nu 
chiar șapte.

La mașina de alături, un 
alt tînăr. Petre Olteanu :

— Cînd ești obișnuit cu 
munca, merge bine și

provizionarea cu 
le. munca merge

— Oboseala ?
— Oboseala e 

problemă de 
față de muncă, 
ne cazuri cînd : 
cite unul gata ____
lucru... în loc să doarmă 
seara, se mai duce cine , știe

materia- 
snur.

s și ea o 
seriozitate 
Sint puți- 
mai vine 
obosit la

Reportaj nocturn 
de la întreprinderea „Vulcan" 

din Capitală

noaptea. Ce importantă 
are ? Lucrăm atunci cînd 
are nevoie uzina.

Din nou cu maistrul Otto 
Iliescu :

— Ce probleme să 
noaptea ? Lucrăm mai I 
decit ziua, că nu ne 
deranjează tot felul 
funcționari și dispeceri i 
se calcă pe picioare 
aici... Noi avem, și- 
schimbul de noapte, planul 
nostru de producție și încă 
foarte serios. Fiecare știe 
ce are de făcut și dacă 
ne-am organizat bine a-

fie 
bine 
mai 

de 
care 

pe 
in

pe unde... Asta o dată, de 
două ori... Pe urmă înțelege 

• fiecare că așa nu merge...
Alte probleme ?

— Altele'? Nu silit nu
mai ale schimbului de 
noapte. Că productivitatea 
trebuie să fie aceeași și 
ziua și noaptea. Adică 
omul, vreau să spun un 
strungar bun, un frezor 
bun trebuie. în cele opt 
ore. să lucreze la mașină, 
să producă. Dar ce te faci 
dacă din ăstea opt ore el 
își pierde cel puțin o oră 
cu treburi pe care normal

trebuie să le facă un ne
calificat : să care materia
le și piese, să strîngă și să 
evacueze șpanul... Că mun
citori auxiliari nu mai a- 
vem și' munca lor trebuie 
s-o facă strungarul califi
cat. E un lux cam mare 
dar... asta e. Ne-ar trebui 
pe urmă o ascuțitorie. cen
tralizată ca’să.nui-și piardă 
strungarul vremea cu o 
treabă care-1 ține din pro
ducție...

Ziua sau noaptea, oame
nii sînt preocupați de 
munca lor și de problemele 
ei mari sau mici. Maistrul 
care nu stă în birou nici 
ziua, nici noaptea (pentru 

. el nu există noapte sau zi, 
există program de muncă 
și atît), ci se află printre 
oameni clipă de clipă pen
tru a-i ajuta la nevoie, 
gindește. muncește el în
suși la cîte o mașină răma
să noaptea, dintr-o pricină 
sau alta, fără om. își reali
zează ideile de inovații, dis
pozitive de ușurare a mun
cii. de creștere a producti
vității...

Constantin Dinu, frezor.
Mihai CARANFIL 
Dumitru TIRCOB

(Continuare în pag. a IlI-a)

Caracteristica dominantă a actuali
tății interne în săptămîna pe care o 
încheiem o constituie larga mobiliza
re a oamenilor muncii pentru apli
carea operativă, integrală, in dome
niile lor de activitate a sarcinilor 
trasate de plenara C.C. al P.C.R. din 
1 februarie a.c.

în ce privește colectivele de mun
că din industrie, în centrul atenției 
lor s-a aflat preocuparea pentru 
realizarea ritmică a prevederilor de 
plan. și. concomitent cu aceasta, aco
lo unde s-au înregistrat restanțe de 
anul trecut — recuperarea lor. încă 
în cursul acestui prim trimestru. Cu 
deosebire s-a acționat în direcția 
creșterii susținute a producției fizice, 
demonstrîndu-se, o dată în plus, că 
clasa noastră muncitoare înțelege pe 
deplin rațiunile economice care im
pun ca în domeniul producției fizice 
să nu existe datorii neonorate, con
tracte economice aminate, întrucît 
orice rămînere în urmă, la orice 
produs, la orice sortiment din cele 
planificate poate provoca greutăți 
intr-un larg șir de unități.

Paralel cu realizarea producției fi
zice s-a urmărit stăruitor în această 
săptămîna și înfăptuirea prevederilor 
la export, domeniu unde, de aseme
nea. în anul trecut au existat î- 
neri in urmă. Propunindu-și să i- 
deze orice restanță la producția de 
export pînă cel mai tîrziu la sfîrșitul 
lunii martie, colectivele din între
prinderile industriale s-au arătat 
deopotrivă preocupate de ridicarea 
nivelului calitativ al producției desti
nate pieței externe, creșterii gradu
lui ei de competitivitate. Totodată, 
un efort amplu se desfășoară în do
meniul investițiilor, execuția ritmi
că a lucrărilor, respectarea termene
lor de intrare în funcțiune, recupe
rarea întârzierilor se constituie ca 
sarcini fundamentale ale muncii 
constructorilor.

Expresii ale democrației 
socialiste în acțiune
De altfel, un bun prilej pen

tru dezbaterea aprofundată a căi
lor de realizare a sarcinilor complexe 
ale acestui an l-a constituit faptul 
că problemele esențiale ale înfăptui
rii planului de producție s-au aflat 
în săptămîna pe care o încheiem po 
ordinea de zi a adunărilor generale 
ale oamenilor muncii din industrie, 
transporturi, construcții, cit și adu
nărilor generale ale cooperativelor 
agricole. Prezenta la numeroase adu-

nări generale a numeroși 
din conducerea partidului, 
reprezentanți ai organelor 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, factori de răspun
dere din economie, cadre din apa
ratul central de 
ilustrează grăitor 
pe care o i__ __
lului deosebit pe 
să-l joace. în toate domeniile act 
tatii economico-sociale. consiliile 
menilor muncii ca foruri supreme 
de conducere colectivă, muncito
rească.

Participantii la dezbateri au evi
dențiat succesele importante obținute 
anul trecut în realizarea planului, în 
adîncirea procesului de modernizare 
a ramurilor producției materiale, în 
accentuarea 
întregii 
ind, în 
nătate 
Nicolae 
tuturor 
unei puternice și moderne baze teh- 
nico-materiale a societății. în ridi
carea generală a gradului de bunăs
tare și civilizație a națiunii noastre.

Spiritul mobilizator al plenarei s-a 
reflectat în dezbaterile adunărilor 
generale prin participarea activă 
discuții. într-un profund spirit 
mocratic. a unui mare număr de oa
meni ai muncii care au analizat—in 
spirit, critic și autocritic — lipsurile 
ce s-au mai manifestat anul trecut 
în activitatea economică a unor în
treprinderi, in special în. ce privește 
realizarea producției nete și a pro
ducției fizice, livrarea ritmică, potrivit 
prevederilor contractuale, . a produc
ției pentru export. Caracterul pro
fund de lucru al dezbaterilor s-a 
reliefat totodată prin înalta exigentă 
cu care au fost investigate mo
dalitățile concrete de valorificare 
mai intensă a rezervelor inter
ne — materiale, tehnice și umane 
— pentru a realiza un volum de pro
ducție suplimentară cît mai mare, cu 
costuri de producție cît mai scăzute, 
sporirea rapidă a productivității 
muncii. reducerea substanțială a 
cheltuielilor de producție, în general, 
a celor materiale în special, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produ
selor — laturi esențiale ale creșterii 
eficienței economice.

Desfășurate pe fondul aplicării mă
surilor plenarei privind îmbunătăți
rea conducerii și planificării unitare 
a agriculturii, adunările generale ale 
cooperatorilor „și-au. canalizat dezba
terile asupra măsurilor ce trebuie 
întreprinse neîntîrziat pentru a obți
ne în anul acesta o producție agrico
lă simțitor mai mare ca anul trecut

partid și de stat 
grăitor marea knportantă 
acordă partiduPnostru ro- 

care sînt chemate 
rtivi- 

oa-

laturilor calitative ale 
activități economice, sublini- 
acest context, rolul, de însem- 
excepțională, al tovarășului 

Ceaușescu în orientarea 
resurselor tării spre crearea

la 
de-

Ioan ERHAN 
Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a V-a)
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Așteptat cu 
flori în gară...

Moment emoționant pe pero
nul gării din Botoșani:

— Ce v-a venit, fraților? — 
i-a întrebat mecanicul de “ 
comotivă loan Rimniceanu 
colegii săi, eare-l așteptau 
flori in gară,.

Colegii l-au 
felicitat.

— Zău dacă 
cat. De ce nu ,__ _______

Pină la urmă a aflat „mis
terul" acestei sărbătoriri. loan 
Rimniceanu împlinea in ziua 
respectivă 25 de ani de activi
tate neîntreruptă pe locomo
tivă, timp în care a parcurs 
exact 1100 000 kilometri fără 
nici un eveniment de circulație.

— Bine, dacă o spuneți voi, 
așa o fi...

Și așa să fie ■ mulți ani 
acum înainte!

lo
pe 
cu

îmbrățișat, l-au

știu ce v-a apu- 
ședeți blind?

timp în care a parcurs

de
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Pachetul 
de sub 
banchetă
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In timp ce mergea spre Crai- 
dorolț, loan Uberhart, mecanic 
auto la întreprinderea „Unio" 
din Satu Mare, a găsit sub o 
banchetă o sumă de bani. A 
căutat păgubașul printre călăto
rii aflați in acel moment in au
tobuz. lntrucit acesta coborise 
în altă stație, a predat banii șo
ferului, Victor Codrea. de la 
I.T.A. Satu Mare, iar de la el 
banii au ajuns la păgubaș, Va- 
sile Pop, un tinăr muncitor na
vetist. Suma pe care o pierduse 
sub banchetă reprezenta tocmai 
retribuția pe care o primise în 
ziua respectivă.
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Asta-i 
glumă ?

„Veniți urgent. Maria — dece
dată'1... Așa anunța telegrama 
primită de familia Maria și loan 
Pop dintr-un sat din județul 
Sălaj. Telegrama fusese trimisă 
din Arad de ginerele lor loan 
Oneș.

Cutremurați de vestea primită, 
îndurerați, părinții Măriei, îm
preună cu rudele și prietenii, 
și-au îmbrăcat straie de doliu, 
au pregătit coroanele de flori și 
au luat drumul Aradului pentru 
a fi prezente la inmormintare.

Dar, la Arad, stupefacție! Nici 
vorbă de inmormintare. „Moar
ta" și-a intimpinat oaspeții vie 
și nevătămată, zimbind cu toată 
tinerețea celor 26 de ani ai ei.

Explicație: telegrama fusese 
dată de soțul ei, șofer de me
serie. care încercase să se „răz
bune" pentru ca se afla in 
divorț.
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O temă „drept 
la țintă"

La întreprinderea de me
canică lină din Sinaia a 
fost organizat, din inițiati
va secției de propagandă a 
Comitetului județean de 
partid Prahova, un schimb 
de experiență intitulat 
„Prin ridicarea nivelului 
calitativ al muncii și re
ducerea cheltuielilor mate
riale — la o producție netă 
rit mai mare în fiecare 
secție !“ Participanților — 
secretari ai comitetelor de 
partid, ai organizațiilor 
U.T.C., președinți ai comi
tetelor sindicatelor, direc
tori din 34 de unități indus
triale. specialiștii din insti
tuțiile de sinteză, activiști 
ai comitetelor municipal și 
orășenești de partid — li 
s-au prezentat citeva refe
rate în care s-au înfățișat 
formele și metodele, acțiu
nile ce au contribuit la 
creșterea productivității 
muncii, a producției nete, 
reducerea cheltuielilor ma
teriale atît la întreprinde
rea gazdă, cît și la între
prinderile de cartoane și 
confecții Scăieni. După 
dezbateri a fost vizitată o 
expoziție tematică — grafi
ce, calcule comparative, fo
tografii — oglindind efor
turile colectivului întreprin
derii din Sinaia în reali
zarea planului producției 
nete. (Constantin CĂPRA- 
RU).

„Contul bunului 
gospodar"

Sub acest generic, biroul 
organizației de partid din 
cartierul nr. 5 al orașului 
Dorohoi, județul Botoșani, 
a lansat o valoroasă acțiu
ne cetățenească. Despre ce 
este vorba ne explică ini
țiatorul ei, tovarășul Vasi- 
le Azoiței, secretarul orga
nizației de partid amintite: 
„După ce am luat cunoștin

ță de indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
valorificarea tuturor re
surselor secundare, inclusiv 
a celor din gospodăriile 
populației, biroul organi
zației noastre de partid 
a lansat în întreg car
tierul inițiativa „Contul 
bunului gospodar". Cu a- 
jutorul membrilor de par
tid antrenăm populația car
tierului la colectarea și de
pozitarea resturilor textile, 
pielărie, metal, mase plas
tice, hirtie într-o maga
zie. Cum mulți dintre noi 
sîntem pensionari, ne ocu
păm și de sortarea lor, 
pentru a putea fi pre
luate rit mai ușor. în 
felul acesta „contul bunului 
gospodar" va fi tot mai bo
gat. La Comitetul orășenesc 
de partid Dorohoi am aflat 
că inițiativa comuniștilor 
din cartierul nr. 5 se gene
ralizează și în alte organi
zații de partid. (Silvestri 
AILENEI).

Rezultatele practice 
confirmă...

Lansată la începutul anu
lui 1978. inițiativa „Să lu
crăm o zi pe lună eu mate
rial economisit" este apli
cată acum de peste 30 000 
de oameni ai muncii din u- 
nitățile industriale ale ju
dețului Mehedinți. Prin 
numeroase forme și mijloa
ce ale muncii politice — vi
trine cu cele mai bune pie
se. expoziții de prezentare 
a noilor produse asimilate 
în fabricație, panouri în 
care este înfățișată dinami
ca consumurilor pe un anu
mit produs, secție sau loc 
de muncă. îndemnuri și 
calcule convingătoare, care 
arată ce se poate obține 
prin reducerea cu un pro
cent a consumului de ma
terii prime și materiale — 
s-au făcut cunoscute obiec
tivele întrecerii. Prin în
treaga muncă politico-edu-

cativă se urmărește ca fie
care om al muncii să-și 
însușească temeinic tehno
logiile avansate, experiența 
înaintată, să facă totul pen
tru înlăturarea risipei. Ca 
urmare a acestor acțiuni, 
ca și a altor măsuri tehni- 
co-organizatorice, la șantie
rele navale din Drobeta- 
Tumu Severin și Orșova. 
Combinatul de prelucrare 
a lemnului și întreprinde
rea de vagoane din Drobe- 
ta-Turnu Severin această 
inițiativă s-a materializat 
în importante economii de 
metal, electrozi, energie 
electrică, combustibil, ma
terial lemnos și alte mate
riale. (Virgiliu TĂTARU).
I

în sprijinul 
experienței 
înaintate

Cu deosebire în această 
perioadă de început de an, 
bucurindu-se și de sprijinul 
unui colectiv al Comitetu
lui județean de partid Vas
lui, comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii 
de la I.J.C.M. Vaslui se 
preocupă intens atît de so
luționarea unor probleme 
legate de mai buna orga
nizare a șantierelor, cît și de 
diversificarea formelor și 
mijloacelor muncii politice 
de masă. Astfel, este popu
larizată experiența înain
tată. realizările, sint făcu
te cunoscute sarcinile anu
lui 1979, se arată ce trebuie 
întreprins pentru gospodă
rirea judicioasă și econo
misirea materiilor prime și 
materialelor de construcții. 
De asemenea, propaganda 
vizuală de la punctele 
de lucru a fost actua
lizată cu grafice și calcu
le economice. între preo
cupările pentru sporirea e- 
fidenței muncii politico- 
educative pe șantiere se 
înscrie și organizarea unui 
schimb de experiență la

Trustul de construcții Ba
cău și generalizarea a ceea 
ce au bun constructorii din 
județul vecin. Au fost con
turate. de asemenea, prio
ritățile acestor săptămini. 
punindu-se un accent deo
sebit pe întărirea ordinii și 
disciplinei. (Crăciun LA- 
LUCI).

„Decadele 
legislative"

în sfera preocupărilor 
comitetului de partid de la 
întreprinderea de utilaj 
minier și reparații Crișcior- 
Brad. județul Hunedoara, 
la loc central se înscrie ac
tivitatea de popularizare.

Însușire și respectare a le
gilor tării. Din inițiativa 
comuniștilor sint organizate 
periodic „decade legislati
ve". în fiecare zi din cele 
zece afectate acestei ac
țiuni. cadre competente fac 
expuneri și dau răspunsuri 
Ia intrebări privind conți
nutul unor legi, acte nor
mative, organizează dezba
teri pe marginea unor arti
cole și prevederi ale codu
rilor penal, civil, al famili
ei. Manifestările care au loc 
în cadrul decadelor se con
stituie într-o parte impor
tantă a activității educati
ve, contribuind la respec
tarea legislației, a discipli
nei în producție, a norme
lor eticii și echității socia
liste. (Sabin CERBU).

...Șl RĂSPUNSURI

LA MATERIALELE PUBLICATE
După publicarea artico

lului intitulat „Intransi
gența, exigența, combativi
tatea revoluționară — ce
rințe permanente, nu limi
tate la ședințe", apărut în 
„Scînteia" nr. 11184, în 
care erau relevate unele 
aspecte negative din activi
tatea organizației de partid 
de la uzina „Cablul româ
nesc" din Ploiești, redacția 
a primit un răspuns semnat 
de secretarul comitetului de 
partid, în care sint consem
nate măsurile luate pentru 
înlăturarea neajunsurilor 
semnalate. Astfel, acum se 
urmărește cu rigurozitate 
respectarea strictă a date
lor de ținere a ședințelor 
biroului comitetului de 
partid și a plenarelor, apli
carea mai fermă a princi
piului muncii colective ; 
pentru asigurarea realiză
rii ritmice a producției fi
zice sint organizate siste- 
matic discuții la locurile de

muncă, cu participarea fac
torilor de conducere din 
întreprindere. Concomitent, 
au fost luate măsuri pentru 
îmbunătățirea organizării 
procesului de producție. 
Dintre acestea, amintim : 
redistribuirea unor munci
tori din sectoarele auxiliare 
în sectoarele productive, 
îmbunătățirea transportului 
intern etc. S-au adoptat, de 
asemenea, măsuri vizînd 
ridicarea nivelului întregii 
activități politico-organiza- 
torice și educative. Organi
zația de partid și organul 
de conducere colectivă — 
se arată in încheierea răs
punsului — își exprimă 
convingerea că măsurile a- 
doptate, cît și cele care vor 
fi luate în continuare vor 
duce la îmbunătățirea în
tregii -activități de partid, 
la creșterea eficientei eco
nomice în toate sectoarele 
întreprinderii.

Citeva aspecte cam... insalubre 
în activitatea Salubrității

Construcții noi la Galați

Ce trebuie să știm despre efortul 
intelectual al școlarilor
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Dilema unui 
fumător

Un cititor din Constanța, V. 
lonescu, ne povestește, făcând 
haz de necaz, citeva din peri
pețiile prin care a trecut ca 
fumător de țigări cu... iz mari
tim. Că doar de-aia trăiește la 
Constanța. Cițiva ani la rind a 
fumat „Litoral". Pină intr-o zi, 
cind a descoperit o țigară cu 
filtru la ambele capete și între 
cele două filtre, un ghemotoc 
de hirtie. Evident, o glumă ne
sărată, deși marea nu duce 
lipsă de sare. Supărat, cititorul 
nostru a început să fumeze 
„Marinar", pină cind a dat peste 
un pachet cu două țigări lipsă. 
A trecut pe țigări „Delta", dar 
a început să tușească și le-a 
schimbat cu „Amiral". Dintr-un 
astfel de pichet ne-a trimis și 
nouă două țigări in care, in loc 
de tutun, se află două cotoare 
zdravene. De unde și dilema 
expeditorului: „A fuma sau a 
nu mai fuma? Nu-i așa c-ar fi 
mai bine să mă las?"

Excelentă ideea. Încercați. Nu 
sînteți singurul.

77-10-108
Numărul din titlu este „legi

timația" unui temerar zburător 
care a „aterizat" în balconul 
unui bloc din Focșani. De aici 
a ajuns intr-o colivie confec
ționată în mare grabă de loca
tarul apartamentului, dar care 
colivie întrunește condiții exce
lente de confort. Hrană — din 
belșug. „Zburătorul" — fiind 
vorba de un porumbel voia
jor T- simte insă lipsa celui 
care l-a lansat in cursă. Aș
teaptă vești pe adresa lui Costică 
Dobrin, lăcătuș mecanic, domi
ciliat în Focșani, bulevardul 
București, bloc B 4, apartamen
tul 41.

La bună vedere!
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Municipiul București își îmbogă
țește permanent zestrea edilitară cu 
noi cvartaluri de locuințe. Cartierele 
devin tot mai frumoase prin grija 
permanentă a gospodarilor urbei și a 
cetățenilor. La fiecare din aceste 
blocuri, precum și la clădirile mai 
mici si în curțile oamenilor au fost 
amenajate platforme de depozitare a 
resturilor menajere, au fost asigurate 
tomberoane pentru colectarea acesto
ra. de unde urmează să fie ridicate 
la anumite intervale de timp (de 
regulă de 2 ori pe săptămînă) de lu
crătorii de la salubritate.

Scrisori sosite la redacție în luna 
ianuarie si în primele zile ale lunii 
februarie, ca si numeroase telefoane 
pe care le-am primit, ne sesizează 
că lucrătorii de la salubritate nu res
pectă graficele de colectare.

„Am înțeles că. atît timp cît căile 
de acces (străzile, aleile si locurile 
de depozitare a resturilor menajere) 
erau troienite de zăpadă si nu șe 
putea circula, grămezile de gunoaie 
nu puteau fi ridicate la timp — ne-a 
relatat Mlhai Flueraș. administrato
rul asociației locatarilor din Aleea 
Ghencea A 12. sector 7. Dar, după 
cum se știe, circulația a intrat de 
mult în normal. Lucrătorii de la sa
lubritate continuă totuși să ne oco
lească. La apelurile noastre am primit 
doar promisiuni din partea I.S.B.".

Spicuim și din alte sesizări. „Pe 
Aleea Cîmpul cu Flori, gunoiul s-a 
adunat în cantități mari si nimeni 
nu-1 ridică". (R. Nicolae. Aleea 
Cimpul cu Flori nr. 6. sector 7), 
„Echipele de salubritate n-au mai 
trecut pe strada noastră de la înce
putul lunii, ianuarie a.c. (și atunci 
oprite si înduplecate doar in urma 
unei „atenții"). Am făcut repetate 
apeluri la I.S.B., dar degeaba". (S. Si
mkin. strada Patrioților nr. 4. sector 
4). „Se împlinesc 60 da zile de cind

pe strada noastră nu a mai venit o 
mașină de la I.S.B.". (St. loan, str. 
Văleni nr. 18, sector 6).

Am dat doar cîteva cazuri, la care 
se pot adăuga constatările făcute de 
noi pe teren, pe urma altor scrisori : 
de pildă. în cartierul Drumul Taberei,

Răsfoind 
scrisori trimise 
din Capitală

la blocurile din spatele complexului 
„Favorit", unde gunoaiele n-au mai 
fost ridicate de multă vreme. Unele 
asociații de locatari au început să dea 
foc acestor resturi menajere, pentru 
a crea loc altora. La blocurile de pe 
Aleea Ghencea, tomberoanele si mor
manele de gunoi stau aliniate de-a 
lungul imobilelor asteptînd „salubri
tatea". Același aspect se poate intîlni 
la grădinița de copii „Tricodava" și 
la blocurile învecinate, pe Calea Crin- 
gași. pe străzile Turda Si Chișcani, 
în zona blocurilor Ozana din cartie
rul Titan, sectorul 4. cartierul Du- 
dești.

încă un aspect. Un cetățean ne re
lata că n-a acceptat să plătească o 
sumă de bani solicitată suplimentar 
de comitetul asociației de locatari 
pentru bacșișul pretins de lucrătorii 
care vin să ridice gunoiul. Această 
relatare era legată de faptul că cei 
de la salubritate fac... cale întoarsă 
cind e vorba să ridice pămînțul și 
molozul evacuat din curțile cetățeni
lor. frunzele căzute din pomi, cren
gile uscate etc., odată cu resturile me

najere. Optica li se schimbă însă cind 
sint..... stimulați".

Deși majoritatea scrisorilor primite 
la redacție au fost trimise conducerii 
I.S.B.. pentru rezolvare, trebuie să 
precizăm că nu în toate cazurile s-a 
intervenit operativ pentru înlăturarea 
neajunsurilor arătate. Motivele invo
cate in unele răspunsuri, ca de pildă 
cel dat la scrisoarea lui V. Stan de 
pe strada Mărului, sectorul 5. cu pri
vire la defecțiunile ivite în exploa
tarea parcului auto si a greutăților 
impuse de sezonul de iarnă, nu sânt 
de natură să ducă la înlăturarea aces
tor serioase neajunsuri. Stările de 
lucruri negative sint generate în bună 
măsură de indisciplina lucrătorilor de 
Ia I.S.B.. de atitudinea îngăduitoare, 
tolerantă a conducerii întreprinderii 
fată de astfel de abateri.

De prisos să mai subliniem că în
săși rațiunea existenței întreprinderii 
este de a se ocupa de salubritatea 
orașului. Or. faptele relatate impun 
din partea conducerii I.S.B. un con
trol mai sistematic asupra modului 
în care lucrătorii din subordine își 
îndeplinesc obligațiile de serviciu și 
cum respectă graficele întocmite. 
Există. în acest sens, hotărîri dare, 
elaborate de C.P.M.B. Ne referim la 
Hotărirea nr. 3/1978 și Decizia 374 dii. 
11 martie 1978. adoptate în scopul asi
gurării curățeniei Capitalei și, mai 
ales, la Decizia nr. 696/1974. norme 
care la I.S.B. sint uneori flagrant 
ignorate.

De aceea, socotim că un control ri
guros asupra felului în care între
prinderea de salubritate București 
respectă prevederile acestor acte nor
mative ar fi binevenit din partea Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al Capitalei.

Dumitru MANO1E Vedere din Predeal

Ample studii efectuate în întreaga 
tară de către brigăzi mixte de spe
cialiști (medici, cadre didactice, psi
hologi, pedagogi etc.) au permis 
elaborarea unor recomandări, fun
damentate științific pentru asigurarea 
unei dezvoltări armonioase fizice și 
psihice a tineretului nostru. La cîteva 
din aceste concluzii privitoare la 
efortul intelectual în activitatea șco
lară și optimizarea randamentului de 
asimilare a noilor cunoștințe, ne-am 
oprit în cadrul convorbirii cu prof, 
dr. GHEORGHE TĂNASESCU de 
la Institutul de igienă și sănătate 
din București.

— Stimate tovarășe profesor, stu- 
diați de aproape trei decenii îm
preună cu colectivul dv. aspecte le
gate de igiena școlarului, de cunoaș
terea capacității lui de efort. Cum 
s-a dezvoltat din punct de vedere 
fizic și psihic în această perioadă 
tineretul nostru?

— Datele statistice și măsurătorile 
antropometrice demonstrează că în 
ultimele trei decenii, datorită ridică
rii continue a nivelului de trai, dez
voltarea fizică și psihică a copiilor 
din țara noastră a 
înregistrat o creș
tere ascendentă, 
semnificativă de 
la un deceniu la 
altul. Sintem da
tori să veghem in 
continuare ca ti
neretul nostru să fie ocrotit și pregătit 
față de exigențele societății moderne. 
In condițiile exploziei informaționale, 
procesul instructiv-edueativ solicită 
în mod firesc din ce în ce mai mult 
elevii, studenții, tineretul. Este util 
deci ca părinții, profesorii, tinerii să 
cunoască anumite reguli de igienă 
pentru a preveni eventualele stări 
de oboseală.

— Ce se înțelege prin suprasolici
tare in activitatea școlară și ce con
diții favorizează instalarea ei?

— Fenomenele de suprasolicitare 
legate de activitatea școlară sint 
efectele negative rezultate din con
fruntarea unui tinăr cu problemele 
școlare. Este cunoscut că în toate 
țările procesul de învățămint gene
rează fenomene de încordare, de so
licitare si oboseală care depășesc de 
fapt oboseala fiziologică prezentă si 
normală ca urmare a oricărei acti
vități umane. Starea de oboseală poa
te deveni insă patologică, cu simp- 
toame de boală, cind este depășită, 
sistematic capacitatea de efort inte - 
lectual, in primul rind. dar si fizic. 
Foarte adesea se crede că procesul 
de învățămint solicită numai creie
rul. în realitate, efortul intelectual 
din scoală antrenează toate organele 
și aparatele vitale ale organismului : 
circulator, respirator, metabolismul 
și chiar musculatura corpului, prin 
menținerea poziției fixe de lucru, 
în bancă, ore întregi. Multi nu știu 
că și organele digestive sint in
fluențate intr-o măsură de e- 
fortul intelectual. Așa se explică 
apariția unor tulburări gastro- 
duodenale. a ulcerului sau a colite
lor la copii si tineri atunci cind so
licitările psihice depășesc capacita
tea de răspuns a organismului. în 
aceste situații, secrețiile digestive sint 
inhibate de unele solicitări ori stări 
nervoase (teama de nereușită, grija 
pentru temele nerezolvate, anxieta
tea din preajma unor concursuri pen
tru care nu este suficient pregătit 
etc.). De cele mai multe ori, în aceste 
tulburări ale stării de sănătate sint 
implicate alimentația neratională si 
nerespectarea unui program normal 
de muncă și odihnă.

— Este evident ci randamentul 
elevului poate fi îmbunătățit printr-o 
bună corelare a volumului sarcinilor 
procesului instructiv-edueativ cu ca
pacitatea de efort intelectual și fi
zic. Cum se realizează această co
relare?

— Numeroase studii întreprinse în 
diferite țări și la noi au arătat că 
pe parcursul unei zile randamentul 
este variabil și pe această bază au 
fost alcătuite, în general, orarele 
zilnice ale elevilor. Randamentul 
evoluează după o curbă care are ca
racter de lege psihofiziolbgică. Ast
fel, incepînd de la orele 8—9 dimi
neața randamentul este bun și în 
creștere, apoi foarte bun între 
orele 11 și 12, pentru ca apoi să regre- 
seze alungind la un minim către 
orele 14 ; se menține la acest nivel 
1—1 */- oră (la elevii mai mici chiar 2 
ore), după care curba urcă treptat, 
la orele 17—18 din nou este un ran
dament de vîrf, fără a-1 depăși însă 
pe cel de dimineață. La orele 19—20, 
randamentul este mai redus, fiind 
egal cu cel de la 7 dimineața. Cu- 
noscind aceste variații zilnice ale 
randamentului, părinții și profesorii 
pot supraveghea desfășurarea diferi
telor activități ale elevilor în condi
ții de maximă eficientă. Aceste reco
mandări se adresează în special ele
vilor mai mici, la cei mari sau la 
studenți intervin o serie de mecanis

me de adaptare, 
reglate neurove- 
getativ. pentru 
menținerea capa
cității lor de efort. 
Această reglare 
fiziologică se rea
lizează insă cu un

mare consum de energie nervoasă, de 
aceea se recomandă si aici evitarea 
exceselor (sint elevi care greșit con
sideră că pot învăța mai bine după 
orele 23—24), respectarea unei disci
pline de lucru, fără a fi solicitat sis
temul nervos peste limitele capaci
tății individuale de efort

Depășirea capacității individuale 
de asimilare a cunoștințelor, fie prin 
volumul crescut de activități extra- 
scolare. fie prin deficiente de orga
nizare a activității pe parcursul zilei, 
poate duce cu timpul la instalarea 
unor fenomene de oboseală : dimi
nuarea atenției și a memoriei, insta
bilitate, stare de agitație în timpul 
orelor de lecții, dureri de cap, sen
zație de oboseală în Special dimi
neața. tulburări ale somnului etc.

— Ce recomandați în legătură cu 
activitățile care se desfășoară din
colo de orarele școlare?

— Aici pot apărea unele neconcor- 
danțe cu efecte nedorite. Exagerările, 
fie că înclină spre supraîncărcarea 
programului zilnic, fie fă este vorba 
de o subsolicitare, sint la fel de dău
nătoare sănătății și dezvoltării tînă- 
rului. Pentru păstrarea echilibrului 
este necesară o bună colaborare a 
scolii cu părinții. Un rol important 
revine dirigintelui de clasă în urmă
rirea volumului total al temelor pe 
care trebuie să le rezolve elevii 
acasă. Uneori rezolvarea acestor teme 
însumează un număr foarte mare de 
ore (să ne gîndim. de pildă, că pen
tru adulti legea prevede 8 ore de lu
cru. de activitate profesională pe zi) 
si rezolvarea lor nu mai lasă timpul 
necesar și pentru alte activități crea
tive. de relaxare, odihnă activă, in
clusiv cele 8—9 ore de somn. Este 
bine ca în asemenea situații dirigin
tele în colaborare cu profesorii clasei 
și cu părinții să selecteze și să con
centreze mai bine temele si sarcini
le extrașcolare, îneît timpul de mun
că și odihnă să fie mai bine orga
nizat.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

In societatea noastră, mare și lumi
noasă, mai există încă mici „lumi a- 
parte", un fel de insulițe izolate. Cum 
este, de pildă, mica lume a egoismu
lui ajuns la meschinărie...

I
I
I
I
I
I
I
I
I

La cotitură '
Un bătrinel în vîrstă de 70 de I 

ani, Gheorghe Găman din co- I 
muna Mirșani, județul Dolj, se 
ducea cu găleata la fintină după I 
apă. Dar omul n-a mai apucat | 
să scoată apa. Un autoturism de 
teren (2-Dj-2125) l-a izbit vio- ■ 
lent de fintină. Bătrinul și-a I 
pierdut viața. ■

Din cercetările întreprinse re- . 
zultă că autorul accidentului, ! 
Florea Aurel Popa din Dăbu- I 
lent, circulase cu viteză excesi
vă într-o curbă periculoasă, care | 
era prevăzută și cu indicatoare I 
suplimentare de avertisment.

Și s-a mai constatat că respec- . 
tivul Florea Aurel Popa din I 
Dăbuleni, deși n-are nici...o. ogu- ■ 
pație, are un... autoturism de 
teren proprietate personală. Dar I 
asta e o altă poveste care tre- | 
buie lămurită.

Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii" ■□

Unuia căușul, 
celuilalt coada 

polonicului
în micuța sală de dezbateri publi

ce a Judecătoriei Panciu. Procesul soți
lor Aurora și Petre A. Ultimele acor
duri ale unei căsnicii de 25 de ani : 
împărțeala. Cu bunurile aflate în nu
măr par treaba merge mai repede: un ter
mometru ei, un termometru lui, o cutie de 
ulei de măsline ei, o cutie de ulei de măs
line lui. La fel cu alimentele de desert; se 
ține probabil seama de preferințe: ei 6 bor
cane a 1/4 cu gem, lui un coș de papură 
cu nuci... Nu pricepem însă de ce majori
tatea ambalajelor au revenit reclamantei: 
3 sticle de o jumătate de litru, 12 sticle de 
un litru, 7 borcane diferite... Ca să nu mai 
vorbim de toate cele 3 lădițe de placaj! O 
fi vreo greșeală a expertului, ori instanța 
o fi ținut seama că reclamanta stă mai 
aproape de centrul de colectare I.C.V.A. ?

Omul normal se poate întreba: pentru ce e 
nevoie de experți? întrebare de profan. Cum 
să nu fie nevoie, cînd împărțeala se izbește de 
probleme foarte dificile? Spre exemplu, în 
dosarul Tribunalului municipiului Bucu
rești nr. 37/75, doi frați și două surori abia

s-au înțeles după 3 ani de judecăți. Și 
cum era să se înțeleagă de bunăvoie, cînd 
ieșirea din indiviziune privea, printre al
tele, 8 cești de cafea cu 9 farfurioare? 8 se 
putea împărți la 4, dar 9? Ca să nu se 
spargă farfurioara rămasă fără ceșcuță în 
4 (că porțelanul nu se sparge exact) vine 
expertul, calculează gradul de uzură al fie
cărui obiect și propune : Fane ia 6 cești, dar 
nimic altceva, Mitică ia restul și-n com
pensație 3 solnițe (a 3 lei bucata), Lenuța 
lingurițele, iar Anica, neprimind veselă, se 
alege cu lavoarul de lemn. Și, uite-așa, 270 
de poziții de inventar, în cazul dat.

Aceste împărțeli nu sint ale sărăciei. De 
pildă, doar bunurile mobile ale soților care 
se judecau 1% Panciu valorau peste 110 000 
lei. Dar asta e regula lor : să nu lase nimic 
neîmpărțit. A pus mina adversarul pe-o 
cireașă ? Dă-1 în judecată și cere-i sim- 
burele.

A stat ploaia, 
hai la tribunal!

Acum cîteva zile (marți 6 februarie), la 
secția a III-a a Tribunalului municipiului 
București se făcea strigarea în procesul 
celui mai scump.„ burlan din Capitală. Nu 
e vorba nici de-o ștreașină de aur, nici 
de-un jgheab care-nconjoară un cartier în
treg. E un amărît de cot din tinichea. Dacă 
avea un metru, la începutul procesului! 
Acum s-a mai lungit puțin. Cine dorește 
să-1 măsoare îl află montat pe strada Cre- 
meniței nr. 82 (cod poștal 72 312). E burla

nul Îndreptat spre curtea alăturată, aceea 
de la numărul 84.

Ofensați de privirea probabil sfidătoare 
a burlanului, cei de la numărul 84 au 
deschis proces. Ei au pretins că burla
nul le stropește curtea, dar nu era adevă
rat. A stabilit adevărul un expert tehnic, 
om cu studii : apa de ploaie e împroșcată 
pînă la maximum un metru apropiere de 
hotar, după Care se retrage tot în curtea 
pîriților, adică în curtea cu burlan nou. Re
clamantul insă a fost nemulțumit de ex
pertiză și a cerut să se deplaseze la fața 
locului instanța însăși. Astfel s-a comple
tat o probă neefectuată de specialist (fie 
că fusese depășit de complexitatea cazului, 
fie că nu mergea pompa): s-au turnat două 
găleți de apă. Practica a confirmat conclu
ziile teoretice: burlanul era inocent montat.

Tactica reclamantului s-a orientat atunci 
spre alt capăt al cererii: gardul ii încalcă 
proprietatea. O nouă expertiză, cu doi in
gineri, de data aceasta. Care constată: baza 
gardului e fix pe hotar, nimic de zis, dar, 
în cei 30 de ani de existență, suprastruc
tura lui s-a burdușit, ba spre reclamant, 
ba spre pîrît, după cum a bătut vintul și 
după cum s-au rezemat oamenii de el, pe 
cînd stăteau de vorbă, ca buni vecini ce-au 
fost. Acum, de-a lungul celor 30 de metri, 
prin înclinare, vîrful, gardului fură ba un 
centimetru-doi din spațiul aerian al pîrîtu- 
lui, ba patru-cinci centimetri din spațiul, 
tot aerian, al reclamantului. Hotarul însă 
— întreg. Nefiind de competența instanței 
să decidă proptirea gardului, sutele și su
tele de lei cheltuiți cu judecata (două ex
pertize, trei specialiști etc.) au trecut în 
contul burlanului. Așa s-a ajuns la, cum 
spuneam, cel mai scump burlan din Capi
tală.

Bine că nu s-au apucat să-și împartă Și 
picăturile de ploaie!

Spunea 
un personaj 

din Shakespeare...
Multe istorii cu I.C.R.A.L. mai există, dar 

aceasta e chiar de groază. Pină și legen
dele castelelor scoțiene par, în comparație 
cu ea, povești de adormit copiii ca să vi
seze frumos. Culmea e că, in toată pățania, 
meșterii I.C.R.A.L.-ului au, de data astă, 
vina cea mai mică. Ei au făcut o lucrare 
proastă și atit, n-a fost nici prima și, in 
cel 7 ani de cînd au început-o, nici ul
tima. Dar au făcut-o într-un perimetru in 
care, prin cutumă, „icraliștii" n-au acces, 
tocmai pentru că locul nu se prea potri
vește cu grămezile de nisip și gălețile arun
cate alandala. Dar, ca urmare a unei in
tervenții telefonice (perimetrul respectiv, 
numit la bucureșteni „Belu", are și el 
un telefon) s-a făcut excepție și s-a per
mis unei echipe de la I.C.R.A.L. Berceni 
să construiască un zid subteran despărți
tor între pozițiile nr. 3 și nr. 12 din fi
gura 42. Locuri mari, de trei persoane, 
zid gros, de 20—30 de centimetri. După 
asta, concesionarii de la numărul 12 au 
cerut ca lucrarea să continue și supra- 
teran, într-un monument impresionant. 
Vecinii de la numărul 3 au sărit pină-n 
slava cerului: „Construcția funerară ne taie 
vederea spre aleea principală!" Cum acesta 
nu era un motiv juridic, degetele s-au în
tins acuzatoare spre I.C.R.A.L.: că mește
rii ar fi încălcat dreapta împărțire.

Pe cuvînt de onoare că nu țin cu 
I.C.R.A.L.-U1, dar ce să le pretinzi lucră
torilor, cînd măsurătorile fiecăreia din cele 
4 expertize efectuate de ingineri și arhi- 
tecți din 1972 încoace au dat fiecare alt re

zultat : o dată s-a zis că zidul e cu 2 centi
metri mai spre dreapta, altă dată cu 3 
centimetri, altă dată cu 6 centimetri mai 
spre stingă. Două expertize spun că piri- 
tul n-a beneficiat de nici un milimetru in 
plus, una că a beneficiat de 5 centimetri, 
alta de 17, dar din care doar doi sint de 
la reclamant, 15 sint de la domeniul pu
blic.

Scopul procesului e să se hotărască de
plasarea „construcției". Nu știu de ce pre
getă justiția, dar știu ce spune, parafrazîn- 
du-1. un personaj din Shakespeare : nici un 
constructor (nici de la I.C.R.A.L. deci) nu 
construiește mai trainic decît,.. veșnicia.

Din caietul 
grefierului

• „Cererea reclamanților de a se de
mola noul gard, de beton și plasă, refăcin- 
du-se in locul său acela din scindară, cu 
o vechime de circa 40 de ani, apare in vă
dită discordanță cu itleea de progres". 
(Din dosarul 3159/78 al Judecătoriei secto
rului 8).

• Ce se constată la împărțirea bunurilor 
soților Dumitru și Georgina C. din Timi
șoara? Că aveau 3 servicii de lichior, dar 
o singură carte. Poate dac-ar fi fost in
vers...
• Hie B., din Lunca Corbului, a recla

mat-o pe sora sa, Maria T. din Pitești, 
pentru Că i-a furat un autosifon cu 20 de 
capsule, o pătură și o față de masă. Alte 
citeva bunuri, printre care un ștergător de 
parbriz, nu s-a dovedit a-i fi sustrase.

Sergiu ANDON
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ADUNAREA GENERALĂ

A MINERILOR DE LA LUPENI
Cu un zîmbet luminîndu-i fața asprită de praful cărbunelui,

maistrul Marin Dumitru spunea:

„Utilajul tu tel mai înalt 
randament este

BUNA ORGANIZAREA MUNCII"
Opinii ale minerilor 
la tribuna adunării

Maistrul miner Petre Con
stantin : „Consider util ca sec
torul nostru să fie dotat cu al 
5-lea complex mecanizat, in
cit să dispunem în permanență 
de patru fronturi active de 
mare capacitate".

Minerul loan Sălăgean: „A- 
nul trecut s-au manifestat o 
serie de neajunsuri pe care nu 
le putem admite: absențe ne
motivate și învoiri, alte cazuri' 
de indisciplină. Să acționăm 
mai hotărît pentru ca in acest 
an să fim fruntași".

Lăcătușul Antoniu Duban: 
„Ne angajăm să prelungim du
rata de funcționare intre două 
reparații a fiecărei combine cu 
4—6 luni față de cea planifi
cată".

Minerul Kacso losif: „Reali
zăm productivități de 15—18 
tone pe post. Aceasta este șl în 
avantajul minerilor, care au 
ajuns să realizeze curent retri
buții de 250 lei pe post".

Schimbul III-o imensă „mină de timp“
(Urmare din pag. I)
membru în biroul organizației da 
partid pe schimb :

— Noaptea ? E un timp bun de lu
cru. Căutăm să-1 folosim ca si ziua. 
Am Îndrumat organizația U.T.C. să 
discute, să dezbată cu tinerii pro
blema asta, să combată mentalitatea 
unora că noaptea nu prea s-ar pu
tea face treabă... Că e o problemă 
de mentalitate...

La mecanică grea. Hală imensă. 
Poate de aceea, răspîndiți printre 
piese și mașini uriașe, și oamenii 
par mai puțini. Dar. atîția citi sînt, 
muncesc. Un tînăr lucrează la două 
freze-portal uriașe, amîndouă în 
plin efort Trece de la o mașină la 
alta, le observă, le reglează. E ora 
trei și jumătate. Pare grăbit nu-1 
deranjăm.

Dumitru Ciobanu, maistru :
— Sigur, unii mai vin obosiți. Pe 

unii îi credem, pe alții nu. Ii cre
dem pe cei care locuiesc la cămin în 
aceeași cameră, dar în schimburi di
ferite și se deranjează reciproc. Poa
te ar trebui repartizați și în camere 
pe schimburi... Cu alții ar trebui să 
se discute să privească și schimbul 
de noapte cu aceeași seriozitate...

— E o problemă de atitudine ?
— Bineînțeles. Nu-s probleme teh

nice sau de organizare. De atitudi
ne. de mentalitate. Se pot discuta...

Reținem deci : munca, timpul de 
producție, oricînd ar fi repartizat în 
cele 24 de ore ale zilei, implică a- 
ceeași răspundere, se înscrie în a- 
celași spațiu general de producție. 
Deci și cu aceleași probleme tehnice, 
organizatorice sau de etică a mun
cii. O temă de meditație, de dezba
teri, de acțiune pentru comuniști.

Alături, la cazangeria 1. Printre

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea minieră 
Lupeni a reflectat întru totul clima
tul angajant, responsabilitatea si exi
genta cu care se muncește în aba
taje. Și de această dată, cînd s-au 
dezbătut aspecte esențiale ale activi
tății întregii mine, în spiritul auto- 
conducerii muncitorești, s-a făcut o 
analiză profundă a muncii de zi cu 
zi ; democratic, deschis, au fost dez
văluite lipsurile care mai persistă în 
diferite sectoare de muncă, au fost 
propuse soluții pentru rezolvarea 
problemelor mai dificile, pentru spo
rirea în continuare a producției de 
cărbune.

1. In mod deosebit au reținut aten
ția participantilor la discuții PRO
BLEMA UTILIZĂRII corespun
zătoare A TEHNICII DIN DO
TARE, EXTINDEREA MECANIZĂ
RII ȘI SPORIREA PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII.

— Din experiența anului trecut am 
înțeles că va trebui să folosim mai 
bine mecanizarea — spunea șeful de 
brigadă de la sectorul II, Ion 
Gîrea. Cred că atît brigada mea, cît 
și celelalte pot tăia în fiecare lună, 
în plus, cel puțin 150 metri liniari lu
crări de pregătire cu combina în stra
tul de cărbune.

După cum a reieșit din discuții, un 
rol deosebit în buna utilizare a teh
nicii din dotare revine colaborării in
tre mineri și electromecanici, deci 
între cei care folosesc utilajele pen
tru a extrage cărbune și cei care le 
întrețin și le repară.

— Pentru ca atelierul nostru să fie 
în pas cu ritmul de mecanizare — 
spunea Antoniu Duban, șeful unei 
echipe de lăcătuși de la sectorul me
canic — el va fi extins și modernizat, 
în adunarea oamenilor muncii pe 
sector, colectivul nostru s-a angajat 
să monteze noile mașini intr-un timp 
cît mai scurt, să le utilizeze la para
metrii proiectați. Dar pentru rezolva
rea tuturor problemelor complexe le
gate de autodotare este necesar să se 
formeze un nucleu de meseriași, la 
nivelul minei, care să aibă drept sar
cină realizarea prototipurilor.

— Adresăm un apel colectivului în
treprinderii constructoare de mașini 
din Reșița — a spus inginerul Titus 
Costache, directorul adjunct mecanic 
al minei — să ne livreze la vreme 
compresoarele și, totodată, solicităm 
sprijin din partea Combinatului mi
nier Valea Jiului și a ministerului de 
resort pentru asigurarea instalațiilor 
necesare punerii la punct a sistemului 
informațional și a dispecerizării de 
care avem neapărată nevoie pentru 
conducerea științifică, operativă a 
activității în subteran.

După cum au arătat maistrul miner 
Petre Constantin și șeful sectorului 
investiții, Cornel Hunieniuc, pentru 
realizarea sarcinilor de plan, impor
tant este să se asigure folosirea 
la parametrii prevăzuți a mașinilor 
și utilajelor din dotare. După cum 
pentru a se obține producții tot 
mai mari de cărbune este necesar 
să se întreprindă măsuri, in principal 
cu forțe proprii, pentru buna între
ținere și reparare a zestrei tehnice, 
pentru înfăptuirea riguroasă a pro
gramului de mecanizare, precum și 
pentru dotarea suplimentară a abata
jelor cu o serie de utilaje si dispo
zitive.

2. DISCIPLINA TEHNOLOGICA 
ȘI BUNA ORGANIZARE A MUNCII 
au fost, de asemenea, subiecte de 
bază în adunarea generală.

— Sectorul în care lucrez, secto
rul V, a cîștigat întrecerea socialistă 
pe ansamblul minei — spunea mais
trul miner Mihai Doroftei. Dar rezul
tatele puteau fi mai bune. "Pentru 
anul 1979 ne-am propus un program 
de măsuri concrete, care să asigure 
mai buna mobilizare a minerilor la 
înfăptuirea sarcinilor de plan. Astfel, 
cele nouă brigăzi care aplică iniția
tiva „Brigada inaltei productivități" 
var trebui să acționeze mai ferm pen
tru a-si îndeplini ritmic angajamen
tele asumate.

uriașele siluete de metal ale recipien- 
ților aflați în construcție scapără 
lumina albastră a sudurii. E patru 
dimineața. Se lucrează la un cazan 
de 50 de tone. în interior. Și la un 
altul de 105 tone. în diverse alte 
colturi de hală, alte operații.

— Nu, nu avem probleme specia
le. Totul a fost pregătit de seara și 
merge...

Maistrul Vasile Popa nu prea • 
obișnuit cu vizitele nocturne :

— Ați crezut că ne găsiți dor
mind ? Nu ne cunoașteți. Altele sînt 
problemele noastre...

— De exemplu.
— De exemplu, transportul în co

mun. Ca să nu vină oamenii la trea
bă gata obosiți după așteptări prin 
stații la ore de noapte... Avem și 
multi navetiști. Care au și ei pro
blema lor. Pe multi, autobuzele 
IRTA îi lasă la marginea orașului. 
De ce 1 N-ar putea aceste autobuze 
să pătrundă mai adine în oraș ?

La turnătoria de oțel — schimbul 
de noapte nu mai este de mult o 
problemă. Maistrul principal Ale
xandru Petianu ne spune că. de cel 
puțin 10 ani. aici schimburile — fie 
ele de zi sau de noapte — lucrează 
în foc continuu, cu sarcini de pro
ducție stabilite proporțional pe oa
meni și agregate, fără nici o dife
rență intre ele.

— Doriți o confirmare ? Iată. In 
schimbul de dimineață au fost rea
lizate șase cutii de unsoare. în 
schimbul doi — șase. In schimbul 
nostru — tot șase. Și la alte repere 
situația este aceeași. Așa se si ex
plică faptul că. în toți acești ani. sec
ția a fost mereu fruntașă pe uzină.

— Bine, dar acum este ora 4,30. 
înseamnă că aveți posibilitatea să 
depășiți chiar schimbul de zi...

— Anul 1978 a fost un an greu pen
tru sectarul IV. în care lucrez, și pen
tru intreaga mină — a arătat minerul 
loan Sălăgean. sef de brigadă. Desi
gur și lipsa de experiență în mînuirea 
complexelor mecanizate si-a spus 
cuvintul. Dar au fost si neajunsuri 
pe care nu le putem , admite : un 
număr mare de absente nemotivate 
și învoiri, cazuri de nerespec- 
tare a disciplinei la locurile de mun
că. "Sintem hotărîți ca sectorul nostru 
să se situeze pe un loc fruntaș pe 
bazinul Văii Jiului și pe întreaga țară.

Reluînd ideea mai bunei organizări 
a muncii in cadrul fiecărei formații 
de lucru. Kacso losif, șeful unei bri
găzi de mineri de la sectorul IV, a in
sistat în cuvintul său asupra ordinii 
si disciplinei care trebuie întronate 
la fiecare loc de muncă.

Necesitatea îmbunătățirii organiză
rii muiîcii în toate sectoarele si bri
găzile a fost subliniată și de mais
trul Marin Dumitru de la sectorul 
V, care spunea că „utilajul cu cel mai 
înalt randament este buna organizare 
a muncii". Totodată Silviu Năstase, 
secretarul comitetului U.T.C., și șeful 
de brigadă Constantin Păunescu, 
de la sectorul I. au cerut să se acorde 
mai multă atenție selecționării și în
cadrării in muncă a noilor mineri, 
pregătirii lor profesionale.

în spiritul deplinei democrații 
muncitorești, cu exigență și fermi
tate și-a desfășurat activitatea con
siliul de control muncitoresc al acti
vității economice și sociale. Despre 
funcționarea acestui organism demo
cratic a vorbit președintele consiliu
lui. tehnicianul Mircea Șuba.

— Consiliul și-a concentrat activi
tatea asupra problemelor celor mai 
arzătoare legate de producția de căr
bune. Este cert că o asemenea formă 
democratică de control al minerilor 
asupra activității în mină s-a dove
dit a fi deosebit de eficientă. De 
aceea, pentru viitor, organismul de 
control muncitoresc și-a propus să 
muncească mai bine, abordînd o se
rie de probleme concrete cum sînt : 
încadrarea in cheltuielile de pro
ducție planificate, gospodărirea re
surselor materiale, funcționarea gru
purilor sociale și a căminelor, res
pectarea orarului de muncă.

3. CONDIȚIILE SOCIALE ' DE 
CARE BENEFICIAZĂ MINERII au 
constituit o temă abordată de 
numeroși vorbitori. In . acest sens, 
au fost evidențiate' măsurile adop
tate de conducerea partidului și 
statului pentru îmbunătățirea per
manentă a condițiilor de muncă și 
viată ale minerilor. S-a arătat că 
pentru protecția muncii minerilor 
s-au cheltuit anul trecut 5,7 milioane 
lei. iar pentru masa caldă acordată 
gratuit la intrarea în șut — peste 
1,5 milioane lei. Prin planul pe acest 
an se prevăd sume sporite la aceste 
capitole, crescînd, de asemenea, tri
miterile la odihnă și tratament și 
urmînd ă se da în folosință un nu
măr sporit de apartamente. Pen
tru ca minerii să-și poată petrece 
timpul liber în aer curat.. în 
mijlocul naturii, a fost atribuită ca
bana Straja în gospodărirea minei și 
a fost elaborat proiectul de con
struire a unui telescaun.

★
Incercînd o concluzie asupra 

desfășurării adunării generale se 
poate spune că dezbaterile care au 
avut loc au constituit o afirmare pu
ternică a democrației muncitorești, a 
înțelepciunii și voinței colective, vor
bitorii exprimînd hotărîrea lor. a în
tregului colectiv de a munci cu. dă
ruire pentru a da patriei mai mult 
cărbune, de cea mai bună calitate, 
valorificînd deplin întregul poten
țial material și uman. îndeplinindu-și 
cu rigurozitate angajamentele asu
mate in întrecerea socialistă.

Corneliu CARLAN 
Sabin CERBU

Foto : I. Liclu

— Așa este. De multe ort chiar 
așa se și întâmplă. Adesea reușim 
să ne depășim cu 7 pînă la 10 la 
sută sarcinile planificate. Dar a- 
ceasta nu înseamnă că munca de 
noapte nu ne mai pune probleme. 
Spre sfirșitul schimbului, cam de la 
ora aceasta, intervine oboseala, care 
e mai accentuată, zic eu, decît în 
schimbul de zi. Totuși, după cum 
vedeți, activitatea nu contenește. 
Totul este să știi să organizezi 
munca în așa fel. tncit atunci cind 
poți da randamentul maxim să folo
sești fiecare minut, iar cînd randa
mentul scade să treci la treburi mai 
ușoare. De pildă, noi, către sfirșitul 
schimbului. începem să facem lu
crări mai ușoare ; de regulă, organi
zăm locurile de muncă, pregătim 
formele de turnare, încărcăm cup
toarele. facem totul pentru ca schim
bul de. dimineață să intre în plin.

Un nou ciclu de producție va în
cepe curînd ; schimbul întîi al zilei... 
următoare (pentru uzină, ziua începe 
și se sfîrșește la 6,30 dimineața). 
Ziua de ieri se încheie deci acum, 
odată cu cel de-al treilea schimb, 
care își înglobează și el produsul 
muncii în efortul general al între
prinderii de a recupera restantele 
de anul trecut. Schimbul de noapte, 
un schimb menit să ajute uzina 
pentru a ieși la lumină. Schimbul de 
noapte, care mai are și el problemele 
lui.

Tehnicianul Gheorghe Tudose. o- 
fiter de serviciu, ne însoțește pină 
la poartă ; e mulțumit și el de ce a 
văzut și auzit. Va scrie totul în pro
cesul verbal : Schimbul s-a desfă
șurat normal, cei 1 700 de oameni 
prezenți la lucru și-au îndeplinit 
sarcinile. Ne-au vizitat de la ziarul 
„Scînteia"...

Combinatul petrochimic Borzești Montoril lucrează în ritm Intens pe șan
tierul noii rafinării

Foto : S. Cristian

• Teleormanul a intrat în rîndul județelor cu o producție indus
trială de peste zece miliarde lei. Zestrea economică a județului crește 
în continuare. Numai în acest an sînt programate să intre în func
țiune 46 de capacități industriale și agricole. • Oltenii au început 
să lucreze la locomotiva cu numărul 2 000. Dacă cineva ar ține să 
pună pe cîntar primul produs de acest tip fabricat în cetatea Bă
niei — locomotiva de 2100 cai putere și ultima realizare, locomo
tiva diesel-electrică de 400 CP, ar avea ce să observe. Greutatea 
ultimei, raportată la unitatea de putere, este mai mică cu 44 la 
sută. • Cît o treime din Bicaz I într-o singură lună, ianuarie, con
structorii de mașini din Reșița au executat în avans turbine hidrau
lice însumînd peste 77 megawați. O Ca și semănătorii harnici, cu 
sacul subsuoară din imaginea poetului, muncitorii de la „Semănă
toarea" au pornit din primele săptămîni ale anului să ne arate ce 
pot. Știm deocamdată că au terminat un prim lot de combine bune 
de lucru pe terenurile în pantă. „Aurul" cîștigat la Zagreb și Brno 
are acum reflexe suplimentare. Prin perfecționări constructive, com
binele premiate anul trecut sînt acum mai ușoare, reduc sub 2 la 
sută pierderile de recoltă, ridică puritatea acesteia pînă la 99 la 
sută. Să tot semeni, să tot culegi I • Intr-un moment în care mai 
mult ca oricînd stăm cu ochii pe constructorii de case, cimentlștii 
de la Bîrsești ne dau curaj: din producția peste plan de la începu
tul anului vor fi făcute prefabricate pentru 1 850 de apartamente. 
• Un procedeu pentru călirea căilor cu role la rulmenții de mari 
dimensiuni a fost perfectat de specialiștii bucureșteni. Cei care știu 
sensibilitatea rulmenților vor aprecia cum se cuvine o asemenea 
reușită tehnică. • Cu gîndul la preferințele noastre vestimentare de 
sezon, industria confecțiilor ne vestește că vom avea de ales numai 
în acest semestru din 6 000 de modele de îmbrăcăminte. Probabil 
ca să nu uităm că vine Mărțișorul. • Exigențl cu el și cu rezultatele 
muncii lor, ploieștenii au repus pe rol performanțele și greutatea 
instalațiilor de foraj. Dacă de performanțele utilajelor amintite n-avem 
oricum motive să ne îndoim, le cunoaștem prea bine cartea de 
vizită, putem fl siguri acum și de un alt lucru: din metalul pus 
deoparte prin reproiectare se pot face două instalații pentru forai 
la mare adîncime. • Deși anvelopele uzate sînt, vrem, nu vrem, 
resurse secundare, specialiștii de la politehnica ieșeană le-au rezer
vat un loc principal pe agenda preocupărilor. A fost pusă la punct, 
pornind de aici, o tehnologie specială de descompunere termică a 
materialelor secundare rezultate din prelucrarea cauciucului. Ceea 
ce rezultă din vechituri are mare trecere în obținerea de produse 
chimice noi. • Zahărul de Mureș ne așteaptă : muncitorii fabricilor 
din Luduș șl Tg. Mureș au expediat suplimentar de la Anul nou 
pentru piață șl pentru ceaiul nostru din fiecare dimineață 1 500 tone 
zahăr. 9 Ce aflăm nou la Brăila ? în cadrul întreprinderii „Progresul" 
își arată foloasele o inițiativă născută nu de mult: „Competiția 
ideilor tehnico-științifice". Numai într-o lună, o matriță de bordurat 
a permis economisirea de metal în valoare de un milion lei. Com
petiția continuă, iar ideile nu stau pe margine.

Rubrică realizată de 
Neaqu UDROIU

CONSTRUCTORII DE LA BORZEȘTI AU LUCRAT INIMOS ȘI ANUNȚĂ

„Ultima zi a lunii februarie, 
prima zi de producție a viitoarei rafinării44

• Peste 10 000 tone utilaje și 3 milioane metri de cabluri montate 
Recorduri ale unor echipe de montori

La Borzești, pe șantierul noii ra
finării, oamenii trăiesc febra obiș
nuită din ajunul marilor premiere 
industriale. Constructorii, montorii, 
specialiștii, toți cei ce contribuie la 
înălțarea acestui important obiectiv 
al economiei noastre naționale depun 
eforturi susținute pentru încheierea 
lucrărilor la toate instalațiile, pentru 
a pune în funcțiune rafinăria in
tr-un timp cît mai scurt posibil, așa 
cum s-au angajat. Pînă la ora ac
tuală au fost montate peste 10 000 
tone utilaje. Cu alte cuvinte, toate 
cele prevăzute pentru prima etapă. 
La montarea lor s-au înregistrat 
adevărate recorduri. Două exemple 
sînt edificatoare. Muncitorii din 
echipa condusă de Bucur Popa au 
găsit o altă soluție decît cea prevă
zută în proiect pentru înălțarea co
loanei de distilare atmosferică — cea 
mai înaltă da pe platformă ; prin 
montarea coloanei pe tronsoane, ei 
au executat lucrarea in numai două 
luni de zile, fată de un an. cît pre
vedea graficul. Mai mult de două 
luni au cîștigat și montorii din 
echipa lui Crăciun Leontescu, care 
au asamblat și echipat coloana de 
vid mai întîi la sol și apoi au ridi
cat-o pe verticală. Acum, majoritatea 
utilajelor se află în probe de rodaj.

Inginerul Ionel Zecenco, șeful ra
finăriei, ne spunea că multe din 
obiective au fost preluate, de acum, 
de beneficiar și se așteaptă ziua pu
nerii lor în funcțiune. Pe platforma 
„DAV“, bunăoară, cuptoarele sînt 
gata. La cuptorul 100 H 2 a fost deja 
executată și operațiunea de uscare, 
iar la cuptorul 100 HI a fost aprins 
de curînd focul. Se execută rodajul 

A început unificarea sectoarelor de mecanizare în agricultură
(Urmare din pag. I)
rare cu unitățile de bază privind exe
cutarea lucrărilor mecanizate stabi
lite în tehnologia fiecărei culturi".

Și in celelalte stațiuni de mecani
zare din județ se acționează energic 
pentru inventarierea scriptică a mij
loacelor mecanice ce vor fi preluate. 
De altfel, așa cum a stabilit comite
tul județean de partid, această etapă 
trebuie să se încheie cel tîrziu pe 
data de 12 februarie.

Demn de remarcat este faptul că 
tn cele mai multe consilii sectoarele 
unice de mecanizare au început să-și 
îndeplinească atribuțiile ce le revin 
fără a se aștepta alte indicații spe
ciale. O primă direcție in care se ac
ționează o constituie redistribuirea 
unor piese de schimb, în funcție de 
necesitățile reale ale fiecărei secții, 
în vederea urgentării reparațiilor la 
tractoare și mașini agricole. în cele 
mai multe. locuri, stațiunile de 
mecanizare au început să soluționeze 
în mod unitar problema reparării 
mijloacelor mecanice atît a celor 
proprii, cît și a celor ce vor fi pre
luate de la celelalte unități agricole 
din raza consiliului unic agroindus
trial. Un exemplu concret îl oferă 
stațiunea de mecanizare a agricul
turii Movila Miresii. „Concomitent 
cu inventarierea scriptică a tractoa
relor și mașinilor aparținînd fermei 
I.A.S. Rîmnicelu — aflăm de la to- 

directorul 
directorul 
sectorului

varășul Traian Niță, 
S.M.A. — împreună cu 
întreprinderii și șeful 
mecanic s-a analizat și stadiul repa
rațiilor. A rezultat o serioasă întîr- 
ziere la repararea tractoarelor. Or, 
atribuțiile ce revin sectorului meca
nic unic ne sînt foarte limpezi. Iată 
de ce am hotărît să asigurăm în plus 
6—7 mecanici de Ia S.M.A. pentru ca 
toate tractoarele și mașiijile agricole ce

la motoarele electrice de la pompe 
și la răcitoarele de aer. De două zile 
au fost încheiate și lucrările la con
ducta de aducțiune a țițeiului în 
platforma de distilare aer-vid. în 
parcurile de rezervoare pentru țiței, 
motorină și păcură se fac probele de 
presiune și remedierile necesare. 
Marile rezervoare de cite 31 000 mc,

unde va fi depozitat țițeiul, au fost 
probate la presiune, calibrate și cu
rățate. în ziua cînd ne aflam pe 
șantier se montau ultimele electro- 
vane. Se așteaptă cu emoție momen
tul cind se va introduce țițeiul în 
aceste rezervoare. Toți cei peste 500 
de muncitori și specialiști care vor 
lucra în noua rafinărie veghează, 
alături de constructori și montori, la 
buna funcționare a utilajelor.

Au fost încheiate și lucrările de 
alimentare cu energie electrică a in
stalațiilor. Numai la stația centrală 
de comandă au fost conectate cabluri 
care măsoară peste 3 milioane de 
metri. Rețelele de apă și canalizare 
sint, de asemenea, terminate. Se fac 
probele de presiune și etanșeitate. 
S-au încheiat zilele acestea și lucră

vor fi preluate să fie reparate la ter
menul stabilit. Inițiativa se cere să 
fie generalizată cu atît mai mult cu 
cît pe ansamblul județului repararea 
unor utilaje și mașini agricole în 
întreprinderile agricole de stat este 
mai întîrziată decît în stațiunile de 
mecanizare a agriculturii.

în mod deosebit am reținut preo
cuparea existentă pentru îndeplini
rea sarcinii de bază ce revine sec
torului mecanic unic de a asigura 
folosirea cu randament sporit a 
bazei tehnice. Redăm în acest 
sens cîteva din măsurile și direcțiile 
de acțiune desprinse din planul de 
muncă al stațiunii de mecanizare 
„1 Mai" Brăila. în principal. es;te 
vorba de asigurarea unei încărcături 
maxime pe fiecare utilaj în parte și 
repartizarea rațională a acestora în 
funcție de volumul de lucrări ce 
este de executat, astfel ca să poată 
fi folosite o perioadă cît mai mare 
de timp ; extinderea procedeului de 
lucru in formații specializate, re
coltarea și depozitarea furajelor, 
administrarea îngrășămintelor chi
mice și organice, erbicidarea cultu
rilor, recoltarea păioaselor și a po
rumbului, ca și extinderea formei de 
executare a lucrărilor mecanizate 
în acord global numai de către for
mațiile de mecanizatori, corespun
zător gradului de mecanizare a fie
cărei culturi. O sumară analiză 
făcută de directorul stațiunii ne-a 
dovedit că prin toate aceste măsuri 
ce pot fi aplicate tocmai datorită 
cadrului organizatoric creat prin 
înființarea sectorului unic de meca
nizare se asigură o creștere a indi
celui de utilizare a tractoarelor și 
mașinilor agricole cu cel puțin 
10—12 la sută.

Tot în această perioadă, lucră
torii ogoarelor brăilene au de efec
tuat un mare volum de lucrări 

rile de montaj al aparaturii de mă
sură și control. Specialiștii fac acum 
probele de verificări la aparate.

Peste 1 500 de montori, cărora Ii 
se adaugă sute de electricieni, insta
latori si constructori, și-au concentrat 
forțele la execuția unor obiective- 
anexe fără de care rafinăria nu poa
te fi pusă în funcțiune. Cei mai 

mulți lucrează la casele de pompe. 
Pe o suprafață de peste 4 km pătrați, 
oamenii conduși de maiștrii Emil 
Rusu, Nicolae Vornicelu și Ion Go- 
jan execută montajul la ultimele 
pompe și legăturile de conducte din
tre estacadă, pompe și rezervoare. 
Se lucrează intens, în două schim
buri.

— Sîntem hotărîți — ne spune in
ginerul Mîrcea Cotoranu, șeful șan
tierului de montaj — să acționăm cu 
și mai multă intensitate pentru ca, 
recuperînd cu rapiditate toate rămî- 
nerile în urmă, să încheiem lucră
rile de montaj pînă la 25 februarie, 
iar în ultima zi a acestei luni să rea
lizăm primele cantități de produse. 
Așa înțelegem noi să răspundem în
demnurilor adresate de tovarășul 

pentru pregătirea campaniei agricole 
de primăvară. în principal, este 
vorba de executarea arăturilor pe 
circa 25 000 hectare rămase din 
toamnă, fertilizarea cu îngrășăminte 
naturale a unei suprafețe de 10 600 
hectare, administrarea îngrășămin
telor azotoase pe 50 000 hectare 
semănate cu grîu, pregătirea siste
melor de irigații și a răsadnițelor si 
procurarea semințelor. Acum, cind 
timpul a devenit prielnic, în toate 
stațiunile de mecanizare activita
tea în cîmp a fost reluată cu inten
sitate. Au fost întocmite grafice 
privind concentrarea cu precădere a 
forței mecanice la executarea ară
turilor, astfel îneît această lucrare 
să se încheie în cel mult 6—10 zile. 
In acest scop, stațiunile de meca
nizare au inițiat acțiuni de întraju
torare, asigurînd un număr sporit 
de tractoare, fie la unitățile agri
cole de stat, fie la cooperativele 
agricole care au suprafețe mai mari 
de arat. In unele cooperative este 
însă nevoie să se urgenteze elibe
rarea terenului de resturile vege
tale, chestiune care, așa dună cum 
recunoștea tovarășul Emil Bălăuță, 
directorul direcției agricole, a scăpat 
din mîna organelor agricole jude
țene, dar și din vederea consiliilor 
de conducere ale cooperativelor agri
cole respective.

Modul în care se acționează și la 
executarea celorlalte lucrări per
mite aprecierea că mecanizatorii își 
desfășoară activitatea fără pauze. 
Aceasta este de natură să asigure 
condiții optime pentru obținerea unor 
recolte mari în acest an și în primul 
rînd pentru îndeplinirea angajamen
tului ca pe 50 000 de hectare irigate 
să se realizeze o recoltă de 10 tone 
de porumb boabe la hectar.

Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a Comitetului Central al partidului.

Alt obiectiv care concentrează forțe 
serioase în aceste zile este instalația 
de faclă. Jos. în lunca Trotușului, 
unde frigul de februarie se simte din 
plin, montorii conduși de maistrul 
Ghiță Floroiu așază pe fundație 
ultimele două recuperatoare de con
dens. Conducta de faclă a fost în
tregită ; au venit din urmă oamenii 
conduși de H. Nicolaides, care exe
cută legăturile de conducte. încă 
patru zile bune de lucru și la Insta
lația de faclă vor începe probele.

Am întilnit pe șantier și alte 
puncte unde constructorii și montorii 
dau bătălia pentru încheierea lucră
rilor. Bine organizați, pe echipe și 
schimburi, montorii conduși de 
maiștrii Uie Stroie si Adrian Isopescu 
și-au concentrat forțele la întregi
rea liniilor tehnologice de ce plat
forma de distilare aer-vid. Ei exe
cută legăturile între utilaje, pompe, 
schimbătoare de căldură Și coloane. 
Ultima zi trecută în graficul de lu
crări este 25 februarie. Alături de ei, 
constructorii conduși de maistrul Ni
colae Apostol muncesc la întregirea 
legăturilor dintre cuptoare și la fini
sarea căilor de acces în instalație. 
Nu departe, In parcul de rezervoare, 
maiștrii Mihat Farcaș și Gheorghe 
Guzu, împreună cu oamenii lor fac 
ultimele remedieri la rezervorul de 
50 000 mc. Ei sînt hotărîți ca în cel 
mult două săptămîni să încheie atît 
probele de presiune, cît și remedie
rile ce vor fi necesare. Același ter
men și l-au propus și echipele con
duse de Bela Murvai și Mihai Năs
tase pînă la încheierea lucrărilor de 
la estacada El și de la stația de 
pompe.

Sînt zile pline, în care oamenii 
șantierului nu știu ce înseamnă fri
gul iernii și oboseala. Cu toții au 
decis să încheie lucrările de con
strucție a noii rafinării pînă la finele 
lunii februarie.

In calea dorinței lor stau însă și 
cîteva piedici mărunte care, cu spri
jinul beneficiarului si al unor foruri 
superioare de resort, pot fi grabnic 
înlăturate. La această dată, construc
torii și montorii duc lipsă de o serie 
de materiale : țevi, flanșe, fitinguri 
și alte materiale absolut necesare 
pentru executarea legăturilor dintre 
conducte și utilaje. De asigurarea lor 
răspunde în primul rînd beneficiarul, 
respectiv conducerea Combinatului 
petrochimic din Borzești. Lipsesc, de 
asemenea, de pe șantier și unele uti
laje. E vorba de patru pompe pen
tru instalația de apă, nelivrate încă 
de întreprinderea „Aversa" din Ca
pitală. si două generatoare de căldură 
pe care trebuia să le predea de 
multă vreme întreprinderea de uti
laj chimic din Găești. Aducerea pe 
șantier într-un timp cît mai scurt a 
acestor utilaje și materiale ar asi
gura constructorilor și montorilor 
condiții optime pentru a-și îndeplini 
întocmai angajamentul luat in Între
cerea cu tovarășii lor de la Midia- 
Năvodari, ca în ultima zi a acestei 
luni să introducă țiței în instalație 
si să obțină primele cantități de pro
duse. Lucru pe deplin posibil dacă 
ținem seama de ritmul în care se 
muncește și de rezultatele ce se 
obțin zi de zi pe acest șantier.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scintell*
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Noi mărturii ale vechimii romanilor
In vatra strămoșească

Se apropie de finalizare o primă etapă din ampla acțiune — ini
țiată cu mai mulți ani în urmă de Consiliul Culturii și Educației Socia
liste și realizată de specialiști ai Institutului de istoria artei al Aca
demiei de științe sociale și politice — de repertoriere a ansamblu
rilor de pictură murală medievală din țara noastră (circa 2 000) ; in 
această primă fază este vorba despre cercetarea a aproape 30 de monu
mente de artă veche realizate începînd din veacul al XIII-lea și pină 
la jumătatea celui de-al XV-lea. Am adresat tovarășului VASILE 
DRĂGUȚ, directorul institutului, și, totodată, coordonatorul lucrării, 
rugămintea de a prezenta pentru cititorii „Scînteii" amănunte despre 
această importantă cercetare.

— Elaborînd repertoriul picturilor 
murale medievale românești — pri
ma lucrare de acest gen Întreprinsă 
în țară — autorii au năzuit să reali
zeze un instrument de lucru care să 
poată fi utilizat cu real folos atît de 
istoricii de artă, cît și de cercetătorii 
vieții social-economice și politice tre
cute. Tocmai de 
aceea nu ne-am 
propus o simplă 
inventariere a an
samblurilor mu
rale, ci o cerce
tare complexă, 
multidisciplinară a 
monumentelor de 
artă ; astfel că. pe 
lingă descrierea 
completă a pictu
rilor murale, au fost întreprinse analize 
chimice — care au furnizat date des
pre tehnica de execuție a picturii și 
compoziția culorilor folosite — lecturi 
prin metode moderne ale bagajului de 
inscripții al monumentelor. Cu alte 
cuvinte, am căutat să realizăm o lua
re in evidență exhaustivă a operei 
de artă spre a-i putea „smulge" în
treaga zestre de informații istorice 
pe care o deține.

— Am dori să enumerați cîte
va rezultate concrete ale inves
tigațiilor.

— Trebuie să amintesc mai întîi 
descoperirea unor ansambluri mura
le necunoscute, dar extrem de valo
roase. Este vorba de pictura ctito
riei românești de la Hălmagiu — 
Arad, de pe Crișuî Alb, ale cărei 
vestminte picturale s-au realizat în 
două etape : una la sfîrșitul secolu
lui al XIV-lea și alta la mijlocul 
veacului următor; acest ultim strat 
de pictură concurează, prin calitatea 
desenului, armoniile cromatice și 
forța viziunii artistice, cu ansamblu
rile murale realizate pe atunci în 
Moldova. în aceeași categorie mai in
tră fragmentele picturale descoperite 
intr-o clopotniță de la Remetea, lin
gă Beiuș.

Pentru prima dată, în cadrul aces
tei repertorieri au fost studiate in
tegral, pe baza fragmentelor existen
te, și ansambluri picturale dispărute; 
este vorba de cele de la Moldovița, 
Probota și Humor (din prima parte 
a secolului al XV-lea). analiza frag
mentelor păstrate permițând să ne

facem o imagine mai exactă asupra 
creației artistice din vremea lui 
Alexandru cel Bun, vreme ce a pre
gătit înflorirea artistică din anii 
domniei lui Ștefan cel Mare și de 
mai tirziu.

în sfîrșit, cercetările întreprinse au 
condus la concluzii prin care s-a apro-

• 2 000 de ansambluri murale 
tătorilor ® Primele știri despre cei dintîi pictori 
cunoscuți din țara noastră ® O ctitorie cneziaiă 

din jurul anului 1100

(Urmare dîn pag. I)
ritual în așteptarea bunăvoinței „di
vine" într-o „lume de apoi" — ne- 
maivorbind de practicile fanatice, 
antiumane, bazate pe brutalitățile 
psihice și fizice, întreținute de unele 
secte religioase.

Or. modelul omului nou promovat 
de societatea noastră este radical 
opus. El trebuie să se caracterizeze 
printr-o atitudine activă, prin spirit 
de inițiativă, gindire liberă, pătrunsă 
de încredere fermă în forțele proprii, 
în virtutea ideii că fericirea și bu
năstarea omului depind de el însuși, 
de munca si activitatea 
turor.

Instrumentul redutabil 
fășurarea unei educații 
științifice penetrante, eficiente tre
buie să-1 constituie în toate împre
jurările intensa valorificare a cuce
ririlor știintei contemporane, a con
cluziilor ateiste pe care le degajă 
acestea. Avalanșa descoperirilor știin
țifice. pătrunderea omului in Cos
mos. prin „ceruri", ca și în miezul 
celulelor unde se naște viata dovedesc 
fără putință de tăgadă esența mate
rială a lumii, confirmă strălucit și 
categoric tezele materialismului dia
lectic si istoric. Constituie de aceea 
o datorie a tuturor celor investiți cu 
atribuții educaționale. în primul rind 
a școlii, a organizațiilor de tineret 
etc. să folosească mai^inlens, cu mai 
multă consecventă și putere de con
vingere acest uriaș arsenal științific, 
pentru a dezvolta în rîndul maselor 
largi încrederea în puterea rațiunii, 
în capacitatea omului de a-și spori

lui și a tu-

pentru des- 
materialist-

„Constructorii de autocamioane", mozaic 429 mp. Autor: Eftimie Modilca (Brașov)

ATELIER PLASTIC

tohtone în această epocă; bogăția 
creației artistice pe care doar o pu
team bănui pînă acum — din sursele 
disparate de care dispuneam — ne 
apare astăzi, cind aceste izvoare sin
gulare se adună într-un ansamblu, 
in întreaga sa complexitate și forță, 
stimindu-ne realmente uimirea și 
îneîntarea.

în al doilea rind. cercetările arată 
o deplină unitate stilistică a ansam
blurilor murale realizate în Transil
vania și Tara Românească, faptul că 
ele aparțineau unui întreg armonios, 
purtînd pecetea sufletului românesc; 
dar cercetările multidisciplinare efec
tuate acum au adăugat și alte dovezi 
privitoare la identitatea tehnicii de 
pregătire a stratului de pictură, ceea 

"ce atestă o dată mai mult permanen
ta legăturilor po
litice și culturale 
între cele două 
versante ale Car- 
patilor, circulația 
neîntreruptă a 
cărturarilor și cu
noștințelor cărtu
rărești.

Noi și grăitoare 
lumini aruncă 
monumentele de 

artă asupra evoluției social-eco
nomice și politice a societății ro
mânești. Numărul mare al aces
tor ansambluri, numele unor vo
ievozi și cneji locali pe care le amin
tesc unele inscripții arată fără pu
tință de tăgadă existența în secolele 
XII—XIV a unei societăți românești 
deosebit de viguroase și puternice, 
trăind în structuri și forme proprii 
ce nu puteau fi decît de îndelungată 
tradiție. în acest sens, este extrem 
de importantă inscripția de la Rîmeț, 
care amintește — la 1376 — cel dintîi 
arhiepiscop român cunoscut în Tran
silvania — Ghelasie — ceea ce atestă 
o viață ecleziastică riguros organiza
tă. Totodată, se dovedește că societa
tea românească a timpului întreținea 
întinse legături culturale, poate și po
litice, cu lumea bizantină și chiar 
cu sudul Italiei, ceea ce reprezintă o 
nouă dovadă a puterii sale. După 
cum realizările artistice menționate 
arată că această societate avea posi
bilitatea să-și satisfacă singură chiar 
și cele mai elevate trebuințe artis
tice. născînd din sinul său talente 
precum Mihul și atîția alții.

Prin restaurarea și punerea în 
circuitul turistic a acestor monumen
te — la unele executîndu-se deja 
atari lucrări — se realizează o dublă 
operă patriotică : de salvare a lor 
de implacabila gheară a timpului, de 
educare a simțămintelor de dragoste 
ale generațiilor de astăzi față de 
înaintașii ctitori.

Convorbire realizată de 
Silviu ACHIM

în studiul cerce

fundat, iar în unele cazuri, cu deo
sebire din Transilvania, s-a modifi
cat radical tabloul cunoștințelor asu
pra unora dintre monumentele res
pective. Dacă la Streisîngeorgiu, fo
losirea metodelor moderne de citire 
a inscripțiilor a confirmat că ne a- 
flăm în fața celei mai vechi pisanii 
românești păstrate — datinii din 
anii 1313—1314 (cercetările arheolo
gice au stabilit insă că ctitoria cne- 
zială de aici este încă șl mai veche, 
începutul său putînd fi fixat în jurul 
anului 1100, fiind astfel cel mai 
vechi monument medieval de zid 
păstrat în țară), la Rîmeț (Alba) s-a 
dovedit că pictura era mai veche 
un secol decît se credea.

— Ce concluzii desprinde 
baza acestor date istoricul 
artă și, așa cum spuneați mai 
sus, cercetătorul vieții social-e
conomice și politice a acelor 
vremi ?

— Noile nume ale artiștilor cunos
cute în urma acestor cercetări — 
Teofil, care a lucrat la Streisîngeor
giu în 1313—1314, primul pictor 
român al cărui nume îl cunoaștem 
pînă astăzi, Grozie. care a zugrăvit 
la Strei în anii 1370—1380 și Mihul 
de la Crisul Alb. care a pictat minăs- 
tirea de la Rimeț ; valoroasele 
lor creații — între care fără în
doială aceea a lui Mihul se deta
șează prin măiestria desenului, sim
țul deosebit al culorilor, varietatea 
fizionomiilor, precizia și frumusețea 
grafiei — vin să demonstreze pulsul 
dinamic al vieții cultural-artistice au-

La ce lucrați acum?
Ion Irimescu

cu

pe 
de

Lucrez la proiectul unei sculpturi 
monumentale care, amplasată în 
curtea muzeului Doftana, va con
stitui un omagiu adus eroicelor 
lupte și jertfelor petrecute acolo. 
Am conceput această lucrare ca pe 
o coloană de piatră cioplită de cir
ca 10 metri înălțime; o limbă de 
piatră care, fixată direct în pămint, 
să-și afirme, firesc, prezența în 
spațiu. Pe această coloană vor fi 
conturate două figuri simbolice 
menite să exprime victoria clasei 
muncitoare. Am dorit să accentuez 
astfel mai ales ideea biruinței eroi
lor de la Doftana și nu pe aceea a 
suferințelor indurate, pentru că 
permanentă și plină de .semnifica
ții pentru privitorii contemporani 
mi se pare tocmai această izbindă.

o figură feminină simbolică — me
nită să întruchipeze însăși ideea de 
Independență.

Intr-un oraș de mari tradiții is
torice și culturale cum este orașul 
Iași, dorim ca lucrarea noastră să 
omagieze pe înaintașii care, prin 
faptele și sacrificiile lor, au lăsat 
moștenire o patrie frumoasă pentru 
toți fiii acestei țări.

Eftimie Modîlcâ
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Gabriela Manole-Adoc 
și Gheorghe Adoc :

Lucrăm de mai multă vreme
unul din ansamblurile sculpturale 
care se ridică in țara noastră — 
monumentul Independenței de stat a 
României destinat orașului Iași. 
Materializarea acestei mari teme 
menite să evoce fapte eroice adine 
înscrise in memoria neamului ne-a 
impus spre rezolvare probleme de 
mare complexitate și răspundere 
profesională. Am conceput in acest 
scop un sistem volumetric pe care 
se desfășoară o friză epică ce evo
că cele mai de seamă momente din 
istoria ce a premers momentul cu
ceririi Independenței de 'stat a 
României,

Mozaicul „Constructorii de auto
camioane" reprezintă prima lucrare 
de mare amploare monumentală din 
județul Brașov. Ea urmărește să se 
încadreze armonios in arhitectura 
noului cartier Steagul roșu, in care 
va fi amplasată pe una din fața
dele Fabricii de autocamioane. Lu
crarea evocă mai multe secvențe : 
procesul de producție (scena cen
trală) încadrată lateral de evoca
rea actului naționalizării și a oame
nilor — proiectanți și creatori ai 
viitorului. Toate aceste scene sînt 
plasate pe fundal de elemente de 
arhitectură, de peisaj al orașului, 
de elemente din secția de turnă
torie sau de tipuri de camioane di
verse. întreaga imagine este scăl
dată intr-o gamă caldă de ocruri și 
roșuri.

Acțiunea amplasării și montării 
mozaicului este urmărită și spriji
nită cu mult interes de Întreprin
derea de autocamioane, care s-a an
gajat să 
talie de 
crării.

confecționeze suportul me- 
prindere și montare a lu-

Expozițiile

lon Irimescu : Proiect de monument 
pentru Doftana

ii,

anului 1979
dominația asupra naturii. Deosebit 
de importantă pentru reușita străda
niilor este ca activitatea de educație 
ateist-stiințifică să se desfășoare 
nuanțat si diferențiat, finind seama 
de nivelul de cultură, de condițiile 
de viată ale categoriilor sociale căro
ra li se adresează.

Firește, în acest sens, îndatoriri 
deosebite revin comuniștilor, care, 
prin însuși actul aderării la partidul 
revoluționar al clasei muncitoare — 
opțiune liber consimțită — și-au asu
mat angajamentul solemn de a sluji 
neabătut cauza partidului, de a-și 
însuși ideologia partidului, materia
lismul dialectic și istoric — concepție 
opusă net teoriilor idealiste, prejude
căților mistice, superstițiilor, oricăror 
manifestări de obscurantism. Insăsi 
înscrierea acestei cerințe în documen
tele fundamentale ale partidului — 
Programul. Statutul și Codul etic — 
atestă că respectarea ei nu are nici
decum un caracter facultativ, ci re
prezintă o obligație esențială, defini
torie pentru profilul moral al comu
nistului.

Există o contradicție profundă, 
o incompatibilitate principială in
tre calitatea de membru al parti
dului revoluționar al clasei mun
citoare, ce-si întemeiază activitatea 
pe concepția materialismului dialec
tic si istoric, propunîndu-șf. tocmai 
pe această bază, să „schimbe lumea 

■din temelii", si împărtășirea unor 
convingeri mistice, religioase, care 
anihilează voința omului. îi parali
zează gîndirea sa vie. scormonitoare. 
Pe bună dreptate s-ar putea pune în
trebarea : cum ar putea comuniștii

se

să acționeze eficient pentru înar
marea temeinică a maselor largi ale 
oamenilor muncii cu concepția filo
zofică revoluționară a partidului, să 
combată ideile și prejudecățile mis
tice, retrograde, dacă ei înșiși ar ră- 
mîne tributari acestora ?

în fata organizațiilor de partid se 
ridică sarcina de. a se preocupa sis
tematic. continuu'de educația ateist- 
șt'iințifică a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii — și nu doar „în 
împrejurări deosebite", de a cunoaște 
profund modul în care gîndesc 
aceștia. în ce măsură cunoștințele 
lor profesionale sînt integrate 
concepției științifice despre viată. 
O acțiune eficientă a organizațiilor 
de partid în această direcție trebuie 
să excludă, des'igur. orice trecere cu 
vederea a acelor mici „concesii" pe 
care unii le mai fac. chiar și numai 
sporadic, anumitor manifestări reli
gioase. mistice. A admite Chiar și 
așa-zisele „aspecte nesemnificative" 
înseamnă a admite contradicții fla
grante intre vorbe și fapte, derogări 
de la ideologia partidului, abateri de 
la normele comuniste de viată.

Este limpede că dezrădăcinarea 
unor credințe si mentalități vechi de 
secole si secole nu-i o activitate de
loc ușoară sau de moment. Reușita 
ei deplină implică necondiționat o 
desfășurare sistematică, convingă
toare. plină de tact și totodată pă
trunsă de un înalt spirit ofensiv. 
Acestea sînt atributele esențiale care 
nu trebuie să lipsească din activita
tea nici unei organizații de partid, a 
nici unui factor cu răspunderi ex
prese în domeniul educării materia- 
list-știintifice a oamenilor muncii.

totul fiind încununat de

mmm

Proiect — compoziție sculpturolâ 
dedicată Independenței de stat a 
României pentru orașul lași. Au
tori : Gabriela Manole-Adoc (an
samblu volumetric și simbolul 
victoriei) și Gheorghe Adoc (ba

soreliefuri)

Si în acest an, expozițiile cu 
caracter republican („Trienala do 
scenografie" do exemplu), finalele 
Festivalului „Cintarea României" in 
domeniile picturii, sculpturii, grafi
cii. artei decorative, ca și cele ale 
artiștilor amatori, vor marca evolu
ția gîndirii artistice și integrarea 
creatorului în tumultul și diversita
tea vieții contemporane. Nu vor 
lipsi nici manifestări închinate ti- ' 
neretului, ca aceea ce va fi organi
zată de U.N.I.C.E.F.. „Copilul în 
arta plastică".

O SERIE DE EXPOZIȚII RE
TROSPECTIVE vor completa pre
zentarea unor personalități artistice 
bine conturate cum sint. : expoziția 
pictorului Gh. Labin cu tablouri 
istorice, expoziția sculptoritei Ccline 
Emilian, elevă 
poziția Ella 
originală, care 
zeze o tradiție 
aceea a legătoriei de carte, expozi
țiile pictorilor Brăduț Covaliu, Eu
gen Popa și, desigur, multor altor 
artiști contemporani.

în privința expozițiilor românești 
organizate peste hotare, ampla ex
poziție „România" organizată la 
Paris, la Centrul cultural din 
Marais, un fel de sinteză a spi
ritului creator românesc de-a lun
gul secolelor, va fi urmată de expo
ziții arheologice ale epocii geto- 
dacice. de expoziții de artă 
tradițională și populară, expoziții 
care vor prezenta creații contempo
rane, unele încercînd adevărate 
sinteze tematice. Aria țărilor cu
prinse de asemenea expoziții, că
rora li se adaugă și expoziții de

a lui Bourdelle, ex- 
Canciocov, o artistă 
a știut să reactuali- 
aproape uitată —

carte, documentare, de fotografii 
artistice, este foarte mare, cores
punzătoare relațiilor noastre de 
prietenie și de schimburi culturale 
cu țările socialiste si cu alte țări.

Un loc aparte il au expozițiile 
trimise pe continentul african si cel 
al Americii de Sud. ca și expozițiile 
deschise in cadrul unor zile ale 
culturii românești ce vor fi organi
zate în diverse țări, ca R.S.F. Iu
goslavia. U.R.S.S., R. P. Polonă, 
R.F.G.. R.D.G., R. S. Cehoslovacă, 
R, P. Ungară ș.a.

Sperăm că vom reînnoi în acest 
an participarea la mari mani
festări internaționale ca Trienala 
de la Milano, Trienala de scenogra
fie de la Praga și Bienala de la 
Sao Paulo, după cum țara noastră 
va organiza Salonul internațional 
de artă fotografică.

Numeroase expoziții vor fi 
prezentate la București si in alte 
orașe ale țării. Ne vom opri doar 
la cele ce au un caracter artistic 
deosebit. Astfel, publicul românesc 
va putea cunoaște „Artistul la lu
cru în America", celebrul porțelan 
ceh, frescele din minăstirea Piva, 
afișul britanic, o bogată colecție de 
tapiserii din Elveția, piese arheo
logice și documente privind origi
nile Romei, desene de E. Munch, 
miniaturi persane, arta populară din 
Kăpenick, arta din R. P. Polonă, R. P. ” - - --
R.P.D. 
R.F.G., 
lumbia, 
tara noastră întreține multiple re
lații economice și culturale.

Mircea DEAC

• Teatrul National București (sala 
mică) : Coana Chirița (spectacol 
aminat din 21.1.) — 10, Romulus 
cel Mare — 16; 10,30. (sala Ate
lier) : Zoo (spectacol aminat din 
21.1.) — 10,30, Poezie, muzică, dans
— 15,30, Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert in 
matineu pentru elevii școlilor ge
nerale. Dirijor : Nicolae Racu — 
11.
• Opera Română : Traviata 
Coppella — 19.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30. Poveste 
din cartierul de West — 19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
La Lilieci — 10. Ferma — 15, O 
scrisoare pierdută — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) ; Ellsabeta I —
10, Alibi — 15, Tineri căsătoriți 
caută cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii 
(spectacol aminat) — 10,30, Efectul 
razelor gamma asupra anemone
lor (spectacol aimlnat) — 15, Plu
ralul englezesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : O noap
te furtunoasă — 10,30, Cinema —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Micul Intern — io. 
Mița In sac — 15. Familia Tot —
19.30. (sala Studio) : Conversația...
— 10,30, Craii de curtea veche —
15.30. Ultima cursă — 20.
• Teatrul Gluleștl (sala Ciu
lești) : Cocoșelul neascultător — 
15. Autograful — 19,30, (sala Ma
jestic) : O familie Îndoliată — 10;
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Ctn-
tați cu mine un cintec — u. Cel 
care primește palme -----
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul —
11, Nevestele vesele din Boema — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" ; Po
veste de iubire — 10; 19,3».
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Așa se clntă pe la noi
— 16; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil 7 — 10,30, Bă
iatul cu floarea — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică 
și lupul — 10; 12, Pescarul și no
rocul — 17.
• Circul București : Bravo, circuit
— 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul in patru colțuri — 19,30.

18.30.

cinema

„Biblioteca istorică"-50
Cu valoroasa mono

grafie „Epoca Unirii' 
de Dan Berindei, 
lecția „Biblioteca 
torică" a ............
cademiei 
Socialiste 
ajuns la numărul 50. 
De-a lungul anilor, 
colecția s-a impus în 
rîndurile cercetătorilor 
ca și ale publicului larg 
prin sfera tematică de 
cert 
nuta

co- 
is- 

Editurii A- 
Republicii 

România a

interes, prin ti- 
elevată a lucră-

rilor apărute sub în
semnele sale — cele 
mai multe dintre ele 
monografii solide, te
meinic argumentate, 
rămase drept lucrări 
de referință în litera
tura de specialitate.

Acordînd și în con
tinuare atenția cuve
nită consolidării pro
filului tematic propriu 
— uneori, de pildă, sînt 
greu de 
riile ce

sesizat crite- 
diferentiază

colecția „B.I." de co
lecția „Istorie și civi
lizație" — apelind la 
aceeași fermă exigen
tă ' față de elaboratul 
științific, colecția se 
va impune si mai de
parte în viața științi
fică a tării ca un fer
ment al progresului 
cercetării istoriogra- 
fice, ca un valoros in
strument de educație 
patriotică.

teatru „nu-i de nive
lul celui care deține 
rolul principal în pie
să !“.

Chiar dacă locuința 
n-o fi de acest nivel, 
atitudinea „locataru
lui" care a dat bir cu 
fugiții ni se pare... sub 
orice nivel. Ce să spu-

nem despre încălcarea 
disciplinei sau de res
pectul fată de public? 
Oricine are dreptul 
să-și dorească un con
fort ridicat. însă a 
proceda în acest mod 
spre a-1 obține dă de 
gîndit. Un absolvent 
cu doar citeva luni de

activitate, aflat în pe
rioada de stagiu, ne
căsătorit. dorește. se 
pare, odată cu o locu
ință mai bună, și drep
tul de a fi cu un cap 
mai sus decit colecti
vul.

gindește să anunțe, 
din cind în cînd, cu 
litere luminoase, au
torul șl titlul piesei 
executate. N-ar costa

S. ARIEȘANU

Nicolae BRUJAN

Comedia

o adevărată Io-Ca _ _____ __
vitură de teatru a fost 
primită de sibieni ves
tea că mult așteptata 
premieră cu „Fanto
mele Madridului". o 
prelucrare în două 
părți după Calderon 
de la Barca — „s-a 
anulat", că piesa a... 
căzut de pe afișul Tea
trului de stat din Si
biu. deși premiera tre
buia să aibă loc doar 
peste cîteva zile, 
ce ? Cum a putut 
ratată premiera ?

Comedia a luat sfîr
șit Înainte de premie
ră din cauza lui... Li-

De 
fi

Un poet in fata șevaletului
> >

Ungară, R. P. Mongolă. 
Coreeană. Cuba. Grecia, 

Suedia, Mexic. Canada, Co- 
Japonia și altele, cu care

• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30. EXCEL
SIOR — 8,30; 10.30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 11; 15.15.
• Vreau să vă văd : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Explozie în Marea Egee : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Politia este Învinsă : SCALA — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 20,45, FESTIVAL — 9; 11; 13; 
17; 19; 21.
• Front în spatele frontului : 
TIMPURI NOI — 9; 12,30; 16; 19,15.
• Vlad Țepeș î GRIVITA — 9; 12; 
16; 19. MIORIȚA — 9; 12; 15.30;
19, TOMIS — 9,15; 12,15; 16; 19.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 8.30; 11; 14,30; 17,30; 20,15, FLO
RE ASCA — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30;
20.15. PALATUL SPORTURILOR 
Șî CULTURII — 18.
• Ecaterina Teodoroiu • DOINA
— 15,30; 17,45; 20, BUCEGI 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,15; 10,30; 11,45; 13;
14.15.
• Conspirația tăcerii î FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Cînd alături e un bărbat : 
DRUMUL SĂRII — 9; 11,15; 13,30; 
15,30; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna :
— 9: 11,45; 14.30; 17,15.
• Din nou împreună : 
CENI ~ 9; 11,15; 13.30;
20.15.
• Compania a 7-a sub clar de
lună : DACIA — 9; 10.45;
14,15; 16,15; 18,15; 20.15.
• Drumuri în cumpănă : 
MA STUDIO — 10; 12; 14;
20, AURORA — 9; 11,15;
15,45; 18; 20, MODERN — 9 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Corabia nebunilor (ambele se
rii) — 9,45, Dama cu camelii — 
18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim — 11; 13,15; 15; 17,15; 19.30, 
Matineu pentru copii — 9 ; FE
RENTARI.
• Principiul dominoului : LIRA
— 9; 11,15; 13,30; 15.30; 18; 20,
MUNCA — 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Cascadorii : GIULEȘTI — 9 ;
11,15; 13.30; 15,30; 17,45; 20. COS
MOS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Detectiv particular : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15, 
GLORIA — 11,15; 13,30; 15.45
20.15, FLAMURA — 11.15;
15,45; 18; 20,15.
• Matineu pentru copil : GLORIA
— 9, FLAMURA — 9.
• Acel blestemat tren blindat t
PACEA — 9; 11,15; 13,15; 15,15;
17.30; 20.
• Totul pentru fotbal î VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15, 
FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Orașul-fantomă ; VIITORUL — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Avocata : POPULAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18; 20.
• Poveste de dragoste ți onoare : 
ARTA — 9; 11,15; 13,15; 15,15; 17.30.
• Toți sau nici unul : PRO
GRESUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18; 20.

9:

ajuta tele- 
Și aceasta

mult și ar 
spectatorii, 
cu atit mai mult cu 
cit unele din concer
tele la care ne refe-

rim sint, cum însăși ■ 
televiziunea le nu
mește, educative.

S. MINA
BUZEȘTI

COTRO- 
15,45; 18;

s-u jucat... 
de premieră

înainte

Clubul „Prietenii muzicii 
caută prieteni! CINE- 

16; 1B: 
13.30: 

: 11,15;

sardo ! Tovarășul Pam- 
fil Matei, 
teatrului, ne-a 
cat această 
misterioasă

„Lisardo" 
principal al 
rolul său. pe care 
l-ar dori și 
tori, a fost 
unui tînăr 
al I.A.T.C.
(promoția 1978). Adri
an Năstase. repartizat, 
la cererea sa. la Sibiu. 
A repetat cu sîrguintă 
zile și săptămini de-a 
rîndul. eram foarte 
mulțumiți de el cu to-

directorul 
expli- 

nu tocmai 
dispariție : 
este eroul 
piesei și 

și 
marii ac- 

încredintat 
absolvent 
București

ții. Cotitură bruscă 
însă cu o zi înainte de 
a da la tipar progra
mul de sală : fără să 
anunțe pe nimeni, Li- 
sardo al nostru a pă
răsit pur și simplu 
teatrul. S-a dovedit că 
zeul acestei „inspira
ții" a lui Adrian Năs- 
tase este egoismul, in
teresul personal pus 
înaintea interesului 
colectivului, care i-a 
acordat de la început 
atîta încredere. Supă
rarea lui Năstase por
nește de la faptul că 
locuința repartizată de

Galeriile de artă ale 
municipiului București 
din strada Academiei 
găzduiesc de citva 
timp expoziția de pic
tură și grafică a poe
tului Radu Boureanu.

O privire largă a- 
runcată peste lucrări 
iți dă îndată senzația 
că poetul își constru
iește pictura din poe
zie și lumină, cu sen
sibilitatea si formația 
unui autentic umanist. 
Radu Boureanu se a- 
pleacă cu sinceră par
ticipare asupra unei

lumi cunoscute a cărei 
frumusețe nu conte
nește să o tălmăceas
că în culoare. Caldă și 
învăluitoare în peisa
jele din Văratec sau 
într-o vatră țărăneas
că cu blide și căuce 
(al cărei farmec sim
plu îl descifrează pe 
urmele marelui Lu- 
chian) — culoarea ca
pătă vibrații poema
tice. Poetul contemplă 
materia mișcătoare ce 
acoperă oceanul și no
rii mari. în vălătuci, 
cînd furtunoși. cînd

albi strălucitori de 
nea, purtați de pinzele 
nevăzute ale vinturi- 
lor, se transformă in 
poezie : „Plină zarea 
de corăbii, inorogi și 
melci de vînt“...

Această minunată 
îndrăzneală plastică de 
exprimare a 
face ineditul 
ției poetului 
Boureanu.

poeziei 
expozi-

Radu

Arh. George 
STOLNICI

Mai multă grijă pentru spectator
Televiziunea pre

zintă pe larg, la emi
siuni mari (uneori și 
mai mici), numele tu
turor realizatorilor — 
redactor, sunet, mon
taj, lumină etc. etc. 
Ca să se știe. în 
schimb a dispărut a-

proape complet bunul 
obicei de a se repeta, 
de pildă, la finele 
unui concert, titlul 
operei executate, nu
mele dirijorului, al 
solistului. Și încă un 
aspect al aceluiași 
tratament : la fotbal,

pentru cei care n-au 
urmărit de la început 
un meci, se dă din 
cînd în cînd scorul, 
ceea ce e foarte bine, 
în timpul execuției 
unei piese simfonice 
însă nimeni nu se

Cine trece pe lîngă 
magazinul „Muzica" 
din Calea Victoriei și 
se oprește pentru o 
clipă să privească co- 
loratele-i 
observa cu siguranță 
un afiș : 
«Prietenii muzicii’ 
invită miercuri... ora
la întîlnirea cu„.“. De 
peste 10 ani. aproape 
săptămînal. vin aici 
compozitori, interprets 
tineri laureati ai con
cursurilor internațio
nale. în „cartea de o- 
noare" au semnat Da
vid Oistrah. Yehudi 
Menuhin. D. Bașki- 
rov... Sala magazinului 
este gazdă bună pen
tru aproape 200 de 
melomani, are o acus
tică deosebită, un pian, 
deci condiții pentru 
desfășurarea unor ma
nifestări de calitate. 
Totuși, nu întotdeauna 
sala este plină, nu în
totdeauna manifesta
rea se constituie în 
eveniment cultural.

vitrine va
..Clubul 

vă

Sînt și după-amieze 
muzicale mai puțin 
reușite, programele se 
schimbă uneori in ul
tima oră.

O investigație, chiar 
sumară, conduce la cî
teva concluzii. In pri
mul rind ar trebui re
amintit instituțiilor 
muzicale bucureștene 
(Opera Română. Tea
trul de operetă. Filar
monica ..George Enes- 
cu“, Orchestra simfo
nică a Radioteleviziu- 
nii„.) că în mijlocul 
Capitalei există un 
„studio de audiție". Un 
studio în care soliștii 
se pot întîlni cu publi
cul. pot susține micro- 
recitaluri. pot avea 
discuții cu iubitorii 
genului .(cadru deose
bit sălilor de concert, 
de spectacol !). în care 
„Electrecord“-ul este 
invitat să-și lanseze 
„noutățile", să le pre
zinte, să afle direct 
părerile, opiniile dis- 
cofililor. Un studio cu

porțile larg deșchise 
tuturor cluburilor de 
amatori. Deci, o su
gestie către instructo
rii culturali, către for
mațiile participante la 
Festivalul național 
„Cintarea României", 
care prin scurte pro
grame pot avea o 
utilă verificare înain
tea intrării . în noua 
etapă de concurs.

Nu mai vorbim de 
sprijinul mai consis
tent pe care trebuie 
să-l dea comitetul 
municipal de cultură 
și educație socialistă 
activității acestui club, 
mai ales pentru popu
larizarea manifestări
lor. Pentru că singura 
posibilitate a meloma
nului de a ști ce pre
gătește clubul „Priete
nii muzicii" este să 
treacă pe lingă maga
zin. să se oprească, să 
citească...

Smaranda 
OȚEANU
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VEȘTI DIN ȚARĂ tv
„Partidului, omagiul ti

nereții" Formațiile artistice pio
nierești și ale șoimilor patriei din 
județul Buzău premiate la etapa de 
masă a actualei ediții a Festivalului 
national „Cintarea României" au sus
ținut in opt localități spectacole lite- 
rar-muzical-coregrafice înscrise pe a- 
genda manifestărilor prilejuite de 
Anul internațional al copilului. Des
fășurate sub genericul „Partidului, 
omagiul tinereții noastre", spectaco
lele au relevat recunoștința copiilor 
pentru condițiile de viată și instruire 
de care beneficiază azi și au trans
mis un mesaj al celei mai tinere 
generații către copiii din întreaga 
lume. (Mihai Bâzu).

Două noi cartiere în
în zona centrală aacelași oraș.

municipiului Roman a început con
struirea unui nou cartier care va 
cuprinde 2 500 de apartamente, nu
meroase unități comerciale șl de 
servicii pentru populație. Tot în 
cursul acestui an se va pune temelia 
altui cartier situat la intrarea, din
spre Bacău, în municipiu. în cele 
două cartiere, precum și în alte zone

Securitatea circulației 
începe cu disciplina 

in garaje
încălcarea normelor ce reglemen

tează folosirea autovehiculelor pro
prietate socialistă constituie adeseori 
germenul unor grave accidente de 
circulație. Acest lucru este cunoscut 
de factorii de răspundere din unită
țile deținătoare de parc auto. dar. cu 
toate acestea, nu întotdeauna se iau 
măsuri de natură să prevină comite
rea unor astfel de abateri de către 
șoferi. Drept urmare, unii din ei, pro
fitând de neglijentele ce se manifestă 
în controlul intrării și ieșirii mași
nilor din garaje, efectuează deplasări 
în interes personal cu aceste mașini. 
Pentru a nu fi prinși în timpul 
curselor frauduloase, șoferii oonduc 
cu viteză excesivă, se angajează în 
depășiri riscante sau încalcă alte 
reguli de circulație și. așa cum este 
lesne de anticipat, cursa se sfîrșește 
aproape întotdeauna cu un grav ac
cident rutier.

Prevenirea acestor genuri de aba
teri, care costă vieți omenești si pro
voacă serioase pagube materiale, im
pune ca orice plecare în cursă să 
fie justificată pe deplin, controlată, 
după ce, în prealabil, autovehiculul 
a fost supus unei temeinice verificări 
tehnice. De asemenea, este necesar 
ca la întoarcerea din cursă, după 
terminarea programului de lucru, 
autovehiculul să fie parcat în garaj, 
iar foaia de parcurs, certificatul de 
înmatriculare și cheia de contact să 
fie depuse la ofițerul de serviciu.

Nesocotirea acestor reguli poate 
declanșa urmări din cele mai nedo
rite, așa cum s-au petrecut nu de 
mult în municipiul Iași. Șoferul 
Adîncu Gheorghe de la Trustul 
de construcții industriale, profitînd 
de lipsa controlului și parcă îmbiat

(Urmare din pag. I)
— o deosebită însemnătate avînd în 
această privință înfăptuirea profun
dei transformări mobilizatoare în do
meniul conducerii și organizării 
agriculturii —. constituirea consiliilor 
unice agroindustriale de stat și coo
peratiste.

În consens cu cerințele 
destinderii

Săptămîna care se încheie a con
semnat pe planul vieții intemaționa- 

' le un șir de evoluții complexe, re- 
flectînd procesele înfruntării între 
cele două tendințe diametral opuse
— pe de o parte afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor de a 
se dezvolta liber, de a-și făuri via
ța așa cum o doresc, iar pe de altă 
parte persistența manifestărilor 
vechii politici de forță, a focarelor 
de încordare și conflict.

Pe acest fundal general se cuvin 
relevate unele evenimente și acți
uni de natură să stimuleze soluțio
narea unor probleme in suspensie, 
să contribuie la însănătoșirea cli
matului politic, la întărirea cursu
lui spre destindere și colaborare 
internațională.

O profundă semnificație au, în 
acest sens, noile propuneri ale 
R.P.D. Coreene îndreptate spre 
materializarea inițiativelor cu
prinse în recenta Declarație a Co
mitetului Central al Frontului De
mocratic pentru Reunificarea 
Patriei, declarație care s-a bucurat 
și continuă să se bucure de o largă 
apreciere atit în rîndurile coreenilor 
din cele două părți ale' țării, cît și 
ale opiniei publice internaționale..

Pornind de la faptul că premisa 
esențială pentru reluarea dialogului 
o constituie reîntoarcerea la princi
piile și ideile de bază ale Declarației 
comune a Nordului și Sudului din 
4 iulie 1972, partea nord-coreeană 
și-a făcut din nou cunoscută, chiar 
în aceste zile, poziția de sprijin 
consecvent față de prevederile 
acestui document istoric, anunțînd 
hotărirea de a înceta orice „bla
mări. propagandă și acțiuni care 
ar putea provoca confruntare și 
antagonism între Nord și Sud" ; în 
același cadru se înscrie și propune
rea privind formarea unui Comitet 
pregătitor pentru reunificarea na
țională, care ar urma să discute 

se vor construi în 1979, potrivit pre
vederilor, 2 150 apartamente, 140 gar
soniere și vor fi create 600 noi locuri 
in blocuri pentru nefamiliști. (Con
stantin Blagovici).

Producție fizică peste 
plan De *ncePutul anului și pină 
in prezent, întreprinderea de șuruburi 
din Botoșani a livrat beneficiarilor, 
peste plan, 120 tone organe de asam
blare de diferite dimensiuni. Pîriă la
sfirșitul acestei luni, aceeași unitate 
va livra suplimentar 80 tone organe 
de asamblare, preconizindu-se, pen
tru lunile ianuarie și februarie, o 
creștere de cel puțin cinei la sută 
a producției nete planificate. (Silves
tri Ailenei).

Descoperire arheologică, 
în timpul săpăturilor pentru funda
țiile unui bloc de locuințe din cen
trul orașului Constanța au fost des
coperite părți ale zidurilor de apăra
re ale cetății Tomis din secolul VI 
e.n., perioadă cînd aceasta a cunos
cut o considerabilă extindere confir
mată și de această nouă descoperire. 
Potrivit opiniilor arheologilor, ea 
pune în evidență tehnica de execuție 

BULETIN RUTIER
la drum de poarta larg deschisă a 
garajului, s-a urcat la volanul auto- 
camionetei ARO nr. 21-IS-4860, pă
răsind incinta întreprinderii. A mers 
la un local public, unde. împreună cu 
Secrieru Ion, șofer la Spitalul 
nr. 7 Iași, a consumat băuturi al
coolice. La întoarcere, a lovit cu au- 
tocamioneta o femeie care se de
plasa regulamentar' pe partea stingă 
a drumului. Conducerea întreprinde
rii ar fi trebuit să aibă o atenție 
sporită fată de acest șofer: în pri
mul rind. pentru că el se afla in 
executarea la locul de muncă a unei 
pedepse privative de libertate, iar in 
al doilea rind pentru că nu era la 
prima abatere de acest gen.

Neglijențe asemănătoare se întîl- 
,nesc și la alte unități deținătoare de 
parc auto sau garaje. Dovadă : nu
meroasele constatări ale agenților de 
circulație și ale inspectorilor I.T.A. 
cu privire la abaterea de pe tra
seele înscrise în foile de parcurs, 
parcările autovehiculelor la domici
liul șoferilor, efectuarea unor trans
porturi frauduloase in interes perso
nal etc.

Factorii de răspundere din garaje 
trebuie să ia măsuri ferme pentru 
curmarea tuturor acestor abateri in 
scopul prevenirii atât a folosirii ne
corespunzătoare a autovehiculelor 
proprietate socialistă, cit și a pro
ducerii accidentelor de circulație.

Conducători auto, 
unde lăsați cheile 

de contact?
Un vechi proverb spune că „paza 

bună trece primejdia rea". Pentru 
cei ce conduc autovehicule, paza 
bună înseamnă și asigurarea temeini
că atunci cînd autovehiculul este lă
sat la locul de parcare, luîndu-se 

-CRONICA SĂPTĂMÎNII

problema convocării Congresului 
întregii națiuni, precum și alte 
chestiuni care se vor ivi în proce
sul pregătirilor pentru reunificarea 
finală a țării.

Demonstrind un înalt spirit de 
răspundere față de cauza securității 
și păcii in Asia și in întreaga lume, 
noile propuneri ale R.P.D. Coreene 
îndreptate spre reunificarea pașnică, 
independentă și democratică a tării 
atestă, o dată mai mult, că proble
mele cele mai complexe își pot găsi 
soluționări viabile nu prin recurgerea 
la forță, la confruntări militare, ci pe 
căi politice, prin tratative pqrtate în 
spirit constructiv, manifestindu-se 
receptivitate și respect reciproc.

Știut fiind că adincirea cursului 
spre destindere, creșterea încrede
rii internaționale presupun, în mod 
evident, ca o necesitate obiectivă, 
normalizarea raporturilor dintre 
toate statele, indiferent de orînduirea 
lor, amplificarea colaborării, a con
tactelor directe, participarea tuturor 
popoarelor la circuitul mondial de 
bunuri, se cuvine evidențiată impor
tanța vizitei vicepremierului Consi
liului de Stat al R P. Chineze, Deng 
Xiaoping, în S.U.A., la scurt timp 
după stabilirea, la începutul 
acestui an, a relațiilor diplomatice 
între cele două țări. Desfășurarea 
convorbirilor chino-americane. acor
durile bilaterale încheiate intr-un 
șir de domenii ale dezvoltării paș
nice, precum și acceptarea invita^ 
țiilor privind vizite reciproce ale 
președinților Hua Guofeng și Jimmy 
Carter, reprezintă, fără îndoială, 
contribuții concrete la normalizarea 
raporturilor internaționale, la pro
movarea încrederii și colaborării 
între state, Ia realizarea unei politici 
noi în viața internațională.

Căile de soluționare 
a unor situații de criză

Paralel cu evenimentele amintite, 
atentia opiniei publice a fost în con

a acestor ziduri cu o lățime de 3,5 
metri, alcătuite din pietre masive de 
1.20 metri lungime și 0,70—0,80 me
tri înălțime. (George Mihăescu).

Tractoare și mașini pen
tru agricultură. întreprinderea 
de tractoare și mașini agricole din 
Craiova a livrat in acest an pentru 
ogoarele patriei 290 tractoare. 515 ma
șini de împrăștiat îngrășăminte na
turale și amendamente, precum și 
peste 680 pluguri. Ponderea produse
lor noi și reprOiectate reprezintă peste 
70 la sută din producția planificată 
in acest an. (Nicolae Băbălău).

Un nou club muncito- 
r@SC La întrePrin(îerea de confec
ții și tricotaje București a fost dat 
in folosință clubul muncitoresc al 
întreprinderii. Edificiul cuprinde o 
sală de spectacole cu 570 de locuri și 
o scenă spațioasă, altă sală cu 200 de 
locuri, săli de repetiții pentru forma
țiile artistice, o bibliotecă cu 45 000 
de volume, sală de gimnastică, încă
peri pentru cineclub. cercul foto etc. 
(Rodica Șerban).

cheile din contact, introducînd ma
neta de viteză într-una din trepte, 
trăgind frîna de mină și incuind uși
le. Nu de alta, dar un automobil lă
sat cu ușile deschise este o pradă 
destul de ușoară pentru oricare „a- 
mator" de drumeție. Zilele trecute, 
autospeciala nr. 31-DJ-6926 — pro
prietatea S.M.A. Calopăr — se afla 
la un loc de parcare cu cheile de 
contact puse la vedere, pe torpedoul 
mașinii. Pentru Pataghia Ale
xandru din Craiova, fără ocupație 
și autor al mai multor furturi de auto
vehicule. situația era mai mult decit 
tentantă. Urcat la volan. P.A. porneș
te motorul fără probleme și... pe-aici 
ți-e drumul. Poate ajungea mai de
parte. dar fiind în stare de ebrietate 
(l,65%o alcoolemie în sînge) s-a oprit 
în primul pom întîlnit în cale, după 
care a abandonat mașina. Dacă șo
ferul titular nu a fost vigilent și gri
juliu cu avutul obștesc, au fost în 
schimb cetățenii din împrejurimi care, 
alertați de un pieton ce fusese gata- 
gata să ajungă sub roțile autovehicu
lului condus de P.A.. l-au prins ime
diat pe autorul furtului.

Mergînd pe linia prevenirii unor 
astfel de fapte, organele de miliție 
organizează cu regularitate acțiuni 
pentru depistarea autovehiculelor 
lăsate neasigurate. Astfel, de exem
plu. miliția județului Covasna a or
ganizat recent o verificare la dife
rite locuri de parcare, controlind 305 
autovehicule. Din acestea. 32 au fost 
găsite cu portierele neincuiate. iar 
în 10 din ele erau lăsate ia vedere 
aparate de radio, poșete, haine și 
alte obiecte. Norocul lor că nu a tre
cut pe-acolo vreunul de teapa lui 
Pataghia Alexandru.

Așadar, stimați conducători auto, 
asigurați mașinile la locul de parcare, 
în felul acesta veți preveni atit fur
turile de autovehicule, cit și acciden
tele de circulație produse cu autove
hicule furate.

tinuare reținută de situațiile existen
te in alte zone, unde persistă factori de 
neliniște și încordare. După incerti
tudinea din ultimele săptămini, in
tensa activitate diplomatică pentru 
reluarea negocierilor dintre Egipt și 
Israel în vederea încheierii unui 
tratat de pace pare a fi a- 
juns la stabilirea unei date precise 
(ultima săptămînă a lunii în curs) în 
acest sens. Firește, o pace justă și 
trainică in zonă, așa cum România a 
afirmat în mod consecvent, poate fi 
obținută numai în cadrul unei re
glementări globale, prin participarea 
la tratative a tuturor părților inte
resate și care să ducă la retragerea 
Israelului din,teritoriile arabe ocu
pate in urma' războiului din 1967, 
la soluționarea problemei poporului 
palestinian prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare — in
clusiv la constituirea unui stat pro
priu, independent — la asigurarea 
independenței și securității tuturor 
statelor din regiune.

Situația de criză din Iran, urmărită 
cu atenție de opinia publică inter
națională, datorită implicațiilor pe 
care le poate avea în cadrul unei re
giuni geografice și așa dominată de 
multiple manifestări de încordare, 
continuă să fie marcată de un șir de 
incertitudini. Cu atit mai necesară 
apare cristalizarea unor soluții dura
bile, de importanță hotărîtoare, in 
acest sens fiind respectarea voinței 
suverane a poporului iranian, a drep
tului său de a-și soluționa singur 
problemele, fără nici un amestec din 
afară, în conformitate cu interesele 
sale proprii, ale cauzei păcii, destin
derii și înțelegerii internaționale. în 
acest cadru, observatorii au reținut 
cu interes declarația șefului diplo
mației iraniene, care a arătat că 
țara sa se pronunță in favoarea 
unei politici de nealiniere, baza
tă pe interesele națiunii, pe res
pectarea reciprocă a drepturilor 
suverane și independentei tuturor 
țărilor.

Persistă, în continuare, criza de 
guvern din Italia, consultările pre-

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

Vă mulțumesc pentru mesajul pe care mi l-ați trimis cu ocazia reale
gerii mele în funcția de prim-ministru.

îmi exprim speranța că și în viitor relațiile dintre țările noastre vor 
cunoaște o dezvoltare continuă.

ROBERT D. MULDOON
Prim-ministru al Noii Zeelande

Plecarea delegației
Asociației de prietenie sovieto-română

Sîmbătă a părăsit Capitala delega
ția de activiști ai Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă de 
V. V. Gordeev, adjunct al șefului 
Direcției generale de turism interna
țional de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.S.F.S.R., membru al con
ducerii centrale a A.P.S.R., care, 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., a participat la manifes
tările organizate în țara noastră cu 
prilejul celei de-a 31-a aniversări a 
semnării primului Tratat de prie
tenie. colaborare și asistentă mutuală

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 februarie. în țară : Vreme în 
general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare în ju
mătatea de nord a țării și mai ales sub 
formă de ploaie în celelalte regiuni. Pe
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atletism: Un nou succes al Nataliei Mărășescu
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 

Atleta româncă Natalia Mărășescu 
confirmă excelenta formă în care se 
află. Simbătă, la Budapesta, pe pista 
sălii de la „Nepstadion" Natalia Mă
rășescu a terminat învingătoare în 
proba de 1 500 m cu timpul de 4’03”, 
care constituie cea mai bună perfor
manță mondială pe teren acoperit. 
Vechea performanță era de 4’05” și 
aparținea de asemenea Nataliei Mă
rășescu, care o realizase anul trecut- 
intr-un concurs internațional desfă
șurat tot la Budapesta.

în cursul acestui Sezon, cu prile
jul turneului întreprins în Noua Zee-

ÎN CÎTEVA
în prima semifinală a turneului 

internațional de tenis de la Boca 
Raton (Florida), americanul Jimmy 
Connors l-a învins cu 6—3. 6—4 pe 
compatriotul Său John McEnroe.

în finală. Jimmy Connors il va în
tâlni pe învingătorul partidei dintre 
suedezul Bjorn Borg și argentinianul 
Guillermo Vilas.

în sferturile de finală ale turneu
lui internațional feminin de tenis de 
la Seattle (Washington) s-au înregis
trat următoarele rezultate : Kerry 
Reid (Australia) — Virginia Ruzici 
(România) 6—4, 6—2 ; Chris Evert 
(S.U.A.) — Kathy Jordan (S.U.A.)
6—2. 6—2; Jeanne Duval (S.U.A.) — 
Betty Stove (Olanda) 6—3. 7—6.

mierului desemnat. Giulio Andreotti, 
care vor continua și in următoarele 
zile, precum și declarațiile majorită
ții protagoniștilor scenei politice pu- 
nind in lumină faptul că depășirea 
impasului nu este posibilă fără o 
cotitură în actuala politică promova
tă de democrația creștină, fără lua
rea în considerare a rolului și im
portanței covîrșitoare care revin 
Partidului Comunist Italian, ca forță 
de bază în viața politică, și fără, de 
care se dovedește a nu fi posibilă 
soluționarea efectiv democratică a 
problemelor politice și economice 
ale țării.

Imperativele 
colaborării economice 

egale în drepturi
Pe plan economic, un șir de fapte 

consemnate in agenda săptăminii 
ilustrează preocuparea cercurilor 
largi din Occident față de persisten
ta unor fenomene acute, cum sint șo
majul. inflația, convulsiile monetare. 
Pe fundalul acestor manifestări de 
criză s-au desfășurat sau sint în curs 
de desfășurare ample mișcări reven
dicative, in țări ca Anglia. Italia ș.a. 
Asemenea evenimente vin să ilus
treze actualitatea problemelor in dez
baterea reuniunii de la Arusha (Tan
zania) a reprezentanților „Grupului 
celor 77" in vederea elaborării unei 
platforme politice comune pentru 
cea de-a V-a sesiune a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) — proble
me care interesează deopotrivă țările 
în curs de dezvoltare, ca și cele dez
voltate din punct de vedere econo
mic. Din dezbaterile reuniunii reies© 
în mod clar însemnătatea hotărîtoare 
a lichidării subdezvoltării, a extinde
rii neîngrădite, pe baze echitabile, a 
comerțului intre toate statele, a fău
ririi unei noi ordini economice in
ternaționale. Evoluțiile din această 
săptămână confirmă, incă o dată, că 
soluționarea acestor probleme — ca 
și a tuturor problemelor arzătoare ale 
contemporaneității — interesînd. fără 
excepție. întreaga comunitate inter
națională. toate statele și popoarele, 
indiferent de orînduire, grad de dez
voltare sau dimensiuni, nu poate fi 
realizată decit cu participarea, pe 
bază de deplină egalitate, a tuturor 
națiunilor lumii. 

dintre România și Uniunea Sovie
tică.

Delegația a fost primită de tova
rășul Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului General A.R.L.U.S.

în timpul șederii in tara noastră, 
oaspeții au avut convorbiri la Con
siliul General A.R.L.U.S., Comitetul 
municipal Brașov al P.C.R.. Comi
tetul județean Cluj al P.C.R., au vi
zitat unități industriale și obiective 
șocial-culturale din București și ju
dețele Brașov și Cluj.

alocuri, cantitățile de apă vor înregis
tra 10—15 litri pe metru pătrat in 24 
de ore. Vînt moderat, cu intensificări 
locale, îndeosebi în zona de munte, 
predominînd din sectorul vestic. La 
munte va ninge viscolit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 7 
și plus 3 grade, local mai coborîte în 
nordul țării, iar maximele între minus 
3 și plus 7 grade. în București : Vreme 
în general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Temporar precipitații. Vînt mo
derat, cu intensificări de scurtă dura
tă. Temperatura ușor variabilă.

landă, Natalia Mărășescu a mai sta
bilit două noi performanțe mondiale, 
alergind 2 000 m în 5’39” și o milă 
în 4’22”l/10.

★

în sala complexului sportiv „23 
August" din Capitală s-au desfășurat 
sîmbătă întrecerile concursului atle
tic pentru „Cupa Steaua". Rezultate 
tehnice : feminin 60 m Otilia Șomă- 
nescu 7”5/10 ; greutate Florența Tăcu 
15.83 m ; lungime Margareta Fodor 
6,00 m ; masculin 60 m Claudiu Su- 
șelescu 6”7/10; prăjină Marian Niță 
4,70 m.

RÎNDURI
Simbătă, în localitatea suedeză Are 

s-a disputat o probă masculină de 
slalom uriaș contind pentru „Cupa 
mondială" la schi. Victoria a revenit 
suedezului Ingemar Stenmark, eu tim
pul de 2’25”09/100 realizat în două 
manșe. Pe locurile următoare s-au 
clasat Phil Mahre (S.U.A.) —
2’27”17/100 și Jacques Luthy (Elveția) 
— 2’27”18/100.

stern „Ghicirea viitorului" 
sau „industria escrocării naivilor"

„Negustoria cu viitorul" constituie o industrie tot mai înfloritoare in 
lumea occidentală : sute și chiar mii de „prezicători" de tot felul tălmă
cesc in palmă, în cărți de joc, in globuri de cristal, in zațul cafelei, in 
frunzele de ceai etc., etc. Unul din ziariștii cunoscutei reviste vest-ger- 
mane „Stern", prezentindu-se drept -„client", a făcut o anchetă asupra acti
vității atit de rentabile a escrocilor care speculează credulitatea sau igno
ranța celor ce recurg la serviciile lor. In cele de mai jos reproducem con
statările sale, considerind inutile comentariile.

„Am vizitat-o mai întîi pe Lina 
Koch, -Pitia din Herne»-, cum se 
autoprezintă în publicația de astro
logie -Noua viziune asupra lumii», în 
care apar cu regularitate anunțurile 
publicitare ale diferiților prezicători. 
Pentru a obține o consultație la a- 
ceastă «specialistă», care -tălmăcește 
cu exactitate atit trecutul cit și vii
torul», trebuie să te înarmezi cu mul
tă răbdare întrucît este, intr-adevăr, 
foarte solicitată. Cind, in sfirșit, reu
șești să o prinzi la telefon, te pro
gramează abia peste citeva săptămini 
întrucit este ocupată pină peste cap. 
Zilnic are 30—35 de clienți. de pe 
urma cărora obține, tot zilnic, un 
cîștig de mii de mărci.

Cind, in fine, irni vine și mie rin- 
dul, asist la o demonstrație de «dat 
în cărți» (artă pe care imi mărturi
sește că a invățat-o de la bunica ei). 
Prima precizare se referă la apro
piatul meu divorț, verdict pe care 
ghicitoarea mi-1 dă pironindu-mă cu 
privirea ei inspirată de «atotvăzătoa- 
re». La încheierea ședințbi nu uită, 
bineînțeles, să-mi ceară onorariul : 
100 de mărci.

După această primă consultație, 
îmi continuu turneul la alți opt 
prezicători pentru a afla cit mai mult 
despre mine și despre... ei. Experi
mentul m-a costat in total 1 030 de 
mărci. Cu toții au aflat abia după 
ședința de «ghicit» că persoana con
sultată era un ziarist de la «Stern».

Gabrielle Hoffmann, cea mai tinără 
și mai bine plătită prezicătoare din 
R.F.G. (trei sute de mărci ședința), 
după ce a aflat adevărata mea iden
titate, a recunoscut cu sinceritate că 
-o trec sudori reci» și a refuzat să 
primească banii pe care ii întindeam. 
Din păcate, pentru «prestigiul» ei, 
nimic din cele prezise asupra trecu
tului și prezentului meu nu cores
punde cu realitatea. Singurul element 
îmbucurător : nu numai că nu între
vede un apropiat divorț, dar îmi pre
zice și trei copii... Și un alt lucru 
demn de remarcat : pentru Gabrielle 
exploatarea credulității e o adevăra
tă mină de aur : o dovedește o sim

DUMINICA, 11 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

8,30 Gimnastica la domiciliu
8.40 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei
9,35 Film serial pentru copii : Cărțile 

junglei. Episodul 25
10,00 Viața satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră
11,45 Bucuriile muzicii. Concert simfo

nic extraordinar susținut de or
chestra filarmonică „George Enes- 
cu“. La pupitru Sergiu Cellbida
che. In program : Richard Strauss 
— Poemul simfonic „Don Juan“ ; 
Maurice Ravel — Rapsodia spa
niolă

12.30 De strajă patriei
13,oo Telex
13,05 Album duminical
15.30 El Mundial Argentina. Partea a 

5-a (ultima) a retrospectivei Cam
pionatului mondial de fotbal 1978

17,00 Film serial : Will Shakespeare — 
ultimul episod

17,50 Cutezători spre viitor. Emisiune- 
concurs

19,00 Telejurnal
19,20 Temelii noi de lumină pe Dunăre. 

Reportaj realizat la șantierul Hi
drocentralei Porțile de Fler II

19.40 Studioul varietăților
20.40 Film artistic : Doctorul Poenaru. 

Premieră TV. O producție a Casei 
de filme Unu

22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ.
11,45 Teleșcoajă

INVITAȚIE LA

Ape alcaline, ușor sulfuroase, 
bicarbonatate, magneziene. me- 
zotermale și termale, radioacti
ve, nămol de turbă, ioduros-fe- 
ruginos, iată cițiva din factorii 
naturali din stațiunea Geoagiu- 
Băi recomandată m tratarea 
afecțiunilor aparatului locomo
tor — reumatisme degenerative, 
abarticulare, inflamatorii, post- 
traumatice. precum și în afec
țiunile ginecologice. Baza de 
tratament modernă și bine do
tată cu aparatură de specialitate 
asigură un mare număr de pro
ceduri medicale. în același timp,- 
hotelul — recent construit —

plă'privire asupra locuinței sale ul- 
traluxoase care ocupă, pe puțin, 300 
de metri pătrați.

A doua sută de mărci a încasat-o 
Alma Witte din Bonn, care se pre
zintă în anunțurile publicitare drept 
«cea mai cunoscută și apreciată vi-

• Constatările unui ziarist 
vest-german • „Pomul vie
ții" și celelalte șarlatanii ale 

„vizionarilor"

zionară din R.F.G.». Este și ea foarte 
solicitată, așa cum îmi pot da seama 
după răspunsul pe care il dă la tele
fon unui client cam insistent : «Este 
imposibil să vă primesc acum, abia 
peste o lună vă vine rindul». Bine 
dispusă, Frau Witte îmi ghicește in 
cărți : «Cîștiguri bănești și afirmare 
pe plan profesional». în ce privește 
viața de familie, imi vestește că ne
vasta mea va naște in curind un 
băiat. Pină acum deci, scorul căsni
cie—divorț în ce mă privește este 
de 2:1.

Șase ore mai tîrziu, mă aflam in
stalat în cabinetul Lizei Balk din 
Stuttgart. Pentru «numai» 40 de 
mărci mă fericește și ea cu un copil, 
de data aceasta insă o fetiță. Sosirea 
copilului o vede Frau Balk in cărțile 
etalate pe masă, iar confirmarea in 
palma mea stingă. în schimb, mă 
previne că nu peste multă ureme 
mă voi despărți, totuși, de soție. 
Scorul se prezintă deci 2:2.

El cunoaște, însă, în curînd, o nouă 
modificare — în favoarea căsniciei — 
datorită Johannei Spori din Messkirch 
care ține să-mi garanteze infailibili
tatea răspunsurilor sale, argumentînd 
că nu s-a înșelat în întreaga ei ca
rieră de peste 40 de ani. Cînd află 
însă că sint ziarist se face și ea brusc 
galbenă la față. Dieter Wanders din

12.30 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Desene animate
19.40 Telerama—sport
20.10 Bijuterii muzicale
20.40 Cind metopele povestesc. Docu

mentar
21,00 Club T (reluare)
21,50 Închiderea programului

LUNI, 12 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
18.05 Emisiune în limba maghiară
19,05 Emisiune de versuri — Fantezii de 

iarnă
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic
20.30 Roman foileton : Putere fără glo

rie. Episodul 24
21.20 Publicitate
21.25 Mai aveți o Întrebare T
21.55 Cadran mondial
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL î

17,00 Parodii, parodii. Momente umoris
tice și cuplete satirice

17.30 Afirmații in bronz șl piatră. Film 
dedicat sculptorului Oscar Han

17.55 Muzică populară
18.10 Secvențe la Rișnov, Reportaj
18.30 în alb și negru. Băiatul și elefan

tul. Documentar-artistic.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : Sindbad 

marinarul
20.25 Seară de operă : „Boema" de 

Puccini (II). Interpretează ansam
blul Operei din Iași

21.10 Telex
21.15 Un fapt văzut de aproape. Repor

taj de Gh. Gavrilescu
21,35 Film serial : Mlnuitoril de bani. 

Reluarea episodului 3

GEOAGIU-BAl

oferă condiții deosebit de con
fortabile de cazare. Stațiunea 
dispune de un mare număr de 
vile cu grade diferențiate de 
confort. Datorită condițiilor deo
sebite de care dispune stațiu
nea. in perioada de iarnă trata
mentul medical este la fel de 
eficace ca și cel efectuat in 
timpul verii. Un argument de 
a opta pentru cura balneară 
sau petrecerea concediului de 
odihnă în acest sezon.

Informații suplimentare și re
țineri de locuri — prin agențiile 
și filialele oficiilor județene de 
turism.

Koln, posesorul unui -cabinet de cer
cetări parapsihologice», este însă de 
altă părere, nu Înainte de a-mi a- 
trage atenția că onorariul de 80 de 
mărci va trebui să-1 plătesc in nu
merar, întrucit -nu are încredere in 
cecuri». Pentru clienții săi, acest fost 
negustor de aparate foto intră în 
transă : își dă ochelarii jos, își freacă 
ochii cu degetele și deindată i se 
arată «pomul vieții mele». -Veți trăi 
pină la 86 de ani». Este, intr-adevăr, 
cea mai înaltă cotă de vîrstă care 
mi s-a prezis pină acum ! Preceden- 
ții ghicitori mi-au oferit șanse de nu
mai 72, 74 și, respectiv, 80 de ani. 
-Pentru a avea un copil, trebuie să 
rămineți insă cu soția la Hamburg». 
Precaut, parapsihologul îmi atrage 
totuși atenția că «pomul vieții se 
mai poate modifica pe parcurs».

Anita Dunker din Dortmund nu are 
însă nici o ezitare. Pentru suma de 
250 de mărci, îmi promite o -prog
noză miei in sută sigură». îmi tălmă
cește viitorul cu numai 31 de cărți, 
în loc dc 32 de căiți. Greșeala o se
sizează abia după ce îmi prevestește 
-un copil bolnav la naștere», divor
țul (scorul deci 4:3) și multi bani. 
«Nu face nimic, mă asigură ea, 
nedispusă să o ia de la capăt, cartea 
omisă nu era, oricum, importantă».

Mai -competent» mi s-a părut 
«consultul» efectuat de Hans Jiirgen 
Krause Butz din Miinchen, care oferă 
în anunțurile publicitare -ajutor în 
probleme de destin». Pentru efectua
rea respectivelor prognoze, el face 
tot felul de calcule astrologice, con
sultă pendule și alte aparate cu în
fățișare sofisticată, menite să-i im
presioneze pe naivi. Datorită lui, 
scorul «căsnicie—divorț» se ridică la 
5:3 ; cît despre copii, mă voi pomeni 
«pe neașteptate» cu un fiu.

Și iată-mă din nou la Bonn. Aici 
Frâu Buchela mă primește intr-o în
căpere Îmbrăcată in pluș. Stă intr-un 
jilț ; de o parte și de alta, doi cîim 
de rasă. își pironește ochii asupra 
mea și trece deindată la subiect. 
-Citesc în ochii dumitale că vei avea 
doi copii : un băiat și o fată». în ce 
privește scorul, la această ultimă vi
zită, el ajunge la 6:3. Căsnicia îmi 
este, cel puțin, salvată ! La plecare, 
Buchela îmi zice profetic : -Veți re
veni in curind la mine».

Aici, a nimerit-o ! M-am întors 
într-adevăr din drum pentru că imi 
uitasem servieta la ea...“.

• UN GIGANT PRIN
TRE COMPUTERE. Pa
ralel cu tendința de miniaturi
zare a ordinatoarelor, se, con
struiesc in continuare și com
putere de mari dimensiuni. Re
cent. binecunoscuta firmă ame
ricană „Control Data" a pre
zentat cel mai mare computer 
realizat vreodată — „Cyber 
200". capabil să efectueze mai 
multe sute de milioane de ope
rații pe secundă. Computerul 
gigant este destinat calculelor 
complicate din domeniul fizicii 
nucleare și al cercetării spa
țiului cosmic; se speră, de ase
menea. că va fi de mare ajutor 
serviciilor meteorologice. care 
s-au plins întotdeauna că nu 
dispun de mijloace tehni
ce necesare pentru a prelucra 
cantitatea colosală de informații

colectate. în vederea unor prog
noze mai exacte ale timpului.

• ARHIVA FOTO
GRAFICĂ A LUI A- 
MUNDSEN. „La telefon 
Alda Amundsen, văduva nepo
tului marelui explorator polar", 
a fost înștiințat. intr-una din 
zile, un colaborator al Institu
tului norvegian de cinemato
grafie. „Am găsit printre obiec
tele de familie două lăzi cu 
fotografii și pelicule de film. 
Poate vă interesează. Eu nu 
vreau să le păstrez de teamă 
că. fiind ușor inflamabile, se 
vor aprinde". La o cercetare a- 
mănunțită. scrie ziarul „Aften
posten" s-a constatat că este 
vorba de o unică și extrem de 
bogată arhivă de fotografii și

materiale fotografice de o reală 
valoare, realizate de Roald A- 
mundsen (1872—1928). O parte 
din ele au fost făcute în timpul 
călătoriei lui Amundsen din 
Groenlanda spre Alaska, efec
tuată în 1903—1906, altele — in 
timpul expediției spre Antarc- 
tida cu ambarcațiunea „Fram".

9 TESUT MICROBI- 
CID. în Bulgaria a fost creat 
un țesut microbicid destinat 
utilizării în chirurgia plastică. 
El a și fost folosit pentru refa
cerea peretelui abdominal după 
traumatisme și în operațiile de 
hernie. Specialiștii consideră că 
țesutul poate fi. de asemenea, 
utilizat în cazuri de arsuri și 
în operațiile de ulcer stomacal. 
El reprezintă o rețea extrem 
de fină, confecționată din fibre

poliamidice avînd o grosime de 
20—30 microni. Fiind foarte re
zistent și elastic, țesutul nu 
stinjenește contracția mușchi
lor. După cicatrizarea rănii, re
țeaua se resoarbe. Nefiind aler- 
gen, țesutul din care este fă
cută rețeaua nu provoacă reac
ții imunologice care să ducă la 
respingerea lui.

• BILANȚ SEMNIFI
CATIV. Recenta sesiune 
generală a Interpolului, care a 
avut loc in Panama, a relevat 
creșterea considerabilă a cri
minalității în țările occidentale. 
Din cele 37 000 de dosare volu
minoase întocmite anul trecut

de lucrătorii acestei organizați} 
internaționale, 21 000 se referă 
la traficul de narcotice. Cu nu
mai doi ani în urmă fuseseră 
întocmite doar 15 000 asemenea 
dosare. în același interval de 
timp, numărul falsurilor de an
vergură in domeniul artei și 
tehnicii a crescut de la 4 000 la 
7 355. Cazurile de deturnări de 
avioane au sporit cu 30. Inter
polul a apreciat că anul trecut 
numărul gangsterilor de „înal
tă calificare" s-a ridicat la res
pectabila cifră de 6 804.

• RECICLAREA RE
ZIDUURILOR DIN VITI

CULTURĂ. în Austria, la 
un centru de cercetări pentru 
agricultură, un obiect promiță
tor de reciclare s-a dovedit a 
fi materia rămasă după presa
rea strugurilor de vin — bor
hotul. Cum anume ? Borhotul, 
cuprinzînd semințele și pieli
tele strugurilor striviți, este lă
sat să fermenteze în niște con
tainere mari, bine aerate. în 
cursul descompunerii se degajă 
căldură, care este folosită la în
călzirea unor loturi speciale de 
cultivare a legumelor ; în plus, 
cu timpul, din masa vegetală în 
putrezire se obține un îngră- 
șămînt de bună calitate.

• ELIXIR AL TINE
RET» ? Zeama extrasă din 
agrișele necoapte ar fi, potrivit

specialiștilor sovietici, un ade
vărat elixir al tinereții. Ziarul 
„Trud" relatează că a fost des
coperit in fructele Verzi un acid 
care ar împiedica imbătrinirea 
celulelor și ar stimula dezvolta
rea de celule noi.

• O PROBĂ ÎN FA
VOAREA VIKINGILOR. 
Un expert norvegian a identi
ficat o piesă numismatică rară, 
descoperită în urmă cu 18 ani in 
statul american Maine, drept o 
monedă bătută în Norvegia în
tre anii 1065—1080, în timpul 
domniei regelui Olaf al III-lea. 
în legătură cu modul în care mo
neda a ajuns pe continentul a- 
merican nu se pot face decît 
prezumții, dar descoperirea

pare a constitui o nouă probă 
in sprijinul teoriei potrivit că
reia vikingii au descoperit A- 
merica cu circa 400 de ani îna
inte de Cristofor Columb.

• ÎN FRANȚA S-A RE
DUS FUMATUL. Serviciul 
francez de valorificare a tutunu
lui și țigărilor, SEITA, a anunțat 
că anul trecut volumul vinzări- 
lor s-a redus cu 2,3 la sută în 
comparație cu 1977. scădere a 
consumului ce se explică atît 
prin campania susținută împo
triva fumatului promovată în 
Franța, cit și prin majorările 
de preturi intervenite anul tre
cut. în aceste condiții, cifra de 
afaceri a SEITA a sporit totuși, 
cu 9,3 la siită, atingînd 13 mi
liarde franci.
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REUNIUNEA „GRUPULUI CELOR 77"

Pentru accesul liber, neîngrădit 
al tuturor țărilor la cuceririle 

științei și tehnologiei
DAR ES SALAAM 10. — Trimisul 

special Agerpres, I. Badea, transmi
te: Lucrările reprezentanților guver
namentali ai țărilor „Grupului celor 
77", întruniți la Arusha, continuă să 
înregistreze progrese notabile asupra 
tuturor temelor de importantă capi
tală privind relațiile economice și 
comerciale internaționale care fac 
obiectul dezbaterilor. Practic, in 
toate grupurile de lucru s-a încheiat 
sau se află intr-un stadiu avansat 
definitivarea proiectelor de docu
mente ce vor fi supuse aprobării, 
mai întii în plenara reprezentanților 
guvernamentali, ce se va întruni luni 
după-amiază, și apoi la nivel mi
nisterial.

Sîmbătă, lucrările s-au axat pe 
dezbaterea aspectelor privind trans
ferul de tehnologie, transporturile 
maritime și relațiile economice și 
comerciale dintre țările avind sisteme 
sociale diferite.

Relevând rolul important ce revine 
dezvoltării tehnologice în lichidarea 
subdezvoltării și decalajelor, partici- 
panții au subliniat necesitatea elimi
nării grabnice a „practicilor restric
tive și neloiale" la care recurg unele 
state dezvoltate în transferul de teh
nologie către țările în curs de dez
voltare. Un accent special s-a pus pe 
nevoia accelerării elaborării codului 
de conduită pentru transferul de 
tehnologie, a cărui definitivare tre
nează din 1976. S-a sugerat, între 
altele, ca la negocierile ce urmează 
a fi reluate la Geneva, la sfîrșitul 
acestei luni, țările „Grupului celor 
77“ să militeze în continuare pentru 
realizarea unui cod angajant. cu ca

italia Continuă consultările pentru 
soluționarea crizei guvernamentale
ROMA 10 (Agerpres). — Secretarul 

politic al Partidului Democrat- 
Creștin. Benigno Zaccagnini. care a 
avut vineri, la Roma, o întîlnire cu 
premierul desemnat. Giulio Andreotti, 
consacrată soluționării actualei crize 
guvernamentale din Italia, și-a ex
primat convingerea că propunerea 
democrației-creștine privind soluțio
narea crizei de guvern avansată lui 
Andreotti va fi acceptată de către 
forțele politice care au realizat în 
martie, anul trecut, un acord politic 
și programatic. Este vorba de parti
dele democrat-creștin. comunist, so
cialist. socialist-democratic si repu
blican. care au făcut parte din ma
joritatea parlamentară si au sprijinit 
timp de 11 luni guvernul minoritar 
democrat-creștin, condus de Giulio 
Andreotti.

Agenția A.N.S.A. relevă că. despre 
propunerea sa, Zaccagnini a furni
zat presei numai puține elemente, 
respectiv cele referitoare la un mai 
mare angajament al viitorului guvern 
în ce privește combaterea terorismu
lui și aplicarea planului economic 

ACTUALITATEA ÎN IMAGINI
marea britanie Climat social „fierbinte"

namibia în sprijinul cauzei 
independenței

Reprezentantul special al secre
tarului general ol O.N.U. pentru 
Namibia. Moarti Ahtisari, își conti
nuă eforturile pe continentul afri
can in vederea unei soluționări po
litice a problemelor acestui terito
riu. Respingind farsa așa-ziselor 
alegeri organizate sub controlul 
autorităților sud-africane, interlo
cutorii reprezentantului secretaru

lui general ai O.N.U. — atît con
ducătorii S.W.A.P.O., cit și oficia
litățile țărilor denumite din „prima 
linie" — și-au reafirmat sprijinul 
pentru aplicarea planului Națiuni
lor Unite privind accesul Namibiei 
la independență. în imagine: lo
cuitori din orașul namibian Onipa 
demonstrind cu steagul mișcării de 
eliberare.

racter universal, care să vină în în
tâmpinarea eforturilor lor de dezvol
tare economică.

Subliniind importanța majoră a 
transferului de tehnologie pentru e- 
dificarea noii ordini economice inter
naționale, delegația română a spriji
nit activ inițiativele și măsurile me
nite să asigure accesul liber, neîn
grădit, al tuturor țărilor Ia cuceririle 
științei și tehnicii mondiale, prin eli
minarea restricțiilor și a amînărilor, 
întărirea capacităților tehnologice ale 
țărilor în curs de dezvoltare, inten
sificarea cooperării tehnologice între 
aceste țări și sprijinirea unor ase
menea activități de către țările dez
voltate și organizațiile economice in
ternaționale.

Nici un progres nu a fost înregistrat 
în acești ani în cooperarea privind 
transporturile maritime, au subliniat 
participanții la reuniunea de la 
Arusha, insistînd, în consecință, pen
tru adoptarea de măsuri care să slu
jească în chip adecvat? și pe acest 
plan, aspirațiilor lor de dezvoltare. 
S-a evocat, de asemenea, necesitatea 
întăririi cooperării și în acest do
meniu între țările în curs de dezvol
tare. printre altele, prin constituirea 
de întreprinderi mixte de transport 
și construcții navale etc.

O altă temă abordată se referă la 
relațiile comerciale și economice ale 
țărilor „Grupului celor 77“ cu țările 
socialiste (europene). Relevînd pro
gresele făcute în schimburile dintre 
țările avind sisteme economice și 
sociale diferite, participantii și-au 
manifestat convingerea că aceste 
schimburi pot cunoaște o dezvoltare 
și mai mare pe viitor.

trienal. Cert rămîne însă faptul că 
democrat-crestinii se pronunță împo
triva organizării de alegeri generale 
anticipate, posibilitate exclusă pină 
acum și de alte partide, printre care 
Partidul Comunist Italian.

Premierul desemnat Giulio An
dreotti a fost primit sîmbătă de 
președintele Italiei. Alessandro Per- 
țini, căruia i-a prezentat rezultatul 
consultărilor sale in vederea for
mării unui nou guvern.

După întrevedere nu a fost dat 
. publicității nici un comunicat. Agen- 
: țiile internaționale de presă relatează 

că încercarea lui Andreotti de a 
forma un nou guvern se află în im
pas, știut fiind că partidul său —' 
Partidul democrat-creștin — nu de
ține suficiente locuri în parlament 
(38 la sută) pentru a putea supra
viețui unui vot de neîncredere.

Agențiile de presă relevă, pe a- 
ceastă linie, că „II Popolo". ziarul 
P.D.C., scria sâmbătă ' că perspecti
va unei soluționări rapide a crizei 
nu este prea încurajatoare.

încheierea convorbirilor economice 
româno-bulgare

Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria 
a primit pe prim viceprim-ministrul guvernului român

SOFIA 10 (Agerpres). — Sîmbătă, 
tovarășul Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, a primit pe tova
rășul Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis tovarășului Todor Jivkov. 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, un salut 
prietenesc și urări de noi succese în 
activitatea sa pusă în slujba prosperi
tății poporului bulgar.

Mulțumind călduros, tovarășul 
Stanko Todorov a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea tovarășului Todor Jivkov, 
urări de sănătate și fericire, precum 
și noi realizări poporului român în 
opera de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate.

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția ambelor părți față 
de dezvoltarea continuă a relațiilor 
de strânsă prietenie dintre România 
și Bulgaria, evidențiindu-se faptul 
că în evoluția fructuoasă a raportu
rilor româno-bulgare un rol, de cea 
mai mare însemnătate îl au hotărî- 
rile convenite cu ocazia întîlnirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov.

A fost manifestată dorința de a 
extinde în continuare conlucrarea 
frățească dintre P.C.R. și P.C.B., din
tre cele două țări și popoare, de a 
ridica pe noi trepte colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică româno- 
bulgară, de a valorifica cît mai de
plin posibilitățile de cooperare mul
tilaterală pe care le oferă construcția 
socialistă în România și Bulgaria. în 
folosul celor două popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Șomajul — o gravă problemă în țările 
Pieței comune

Declarațiile vicepreședintelui Comisiei C.E.E.
ROMA 10 (Agerpres). — „Șomajul 

constituie problema cea mai impor
tantă, cea mai dureroasă si cea mai 
urgentă" în Europa „celor nouă", a 
declarat vineri. într-o conferință 
ținută la Roma, Francois Xavier- 
Ortoli, vicepreședinte al Comisiei 
C.E.E. în acest sens, el a arătat că 
șomajul afectează în prezent peste 
6 milioane de persoane, ceea ce re
prezintă 6 Ia sută din populația ac
tivă a țărilor membre ale Pieței 
comune. Totodată, vorbitorul si-a ex
primat îngrijorarea că nu se între
vede nici o posibilitate de frînare a 
acestui grav flagel social.

Pe de altă parte, Xavier-Ortoli a 
subliniat că „Piața comună trebuie 
să facă față astăzi unei crize din

s.u.a. Protestul fermierilor

Prezența neobișnuită pe străzile 
Washingtonului a circa 2 000 de 
tractoare a provocat serioase per
turbări traficului, dînd naștere, tot
odată, unor ciocniri cu poliția. Fer
mierii au organizat această de
monstrație pentru a protesta îm

potriva deteriorării situației lor e- 
conomice, ca urmare a creșterii 
prețurilor la mijloacele mecanizate 
folosite și la îngrășăminte. Pe pan
carta pe care o poartă unul din 
tractoarele ce deschid coloana stă 
scris: „Nu este o glumă, sîntem 
în pragul falimentului".

în acest context a fost relevată 
însemnătatea coordonării bilaterale 
a planurilor economice ale celor două 
țări pe perioada 1981—1985, în ve
derea intensificării colaborării re
ciproc avantajoase româno-bulgare.

La întrevedere a participat Kiril 
Zarev, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

A fost prezent ambasadorul român 
Ia Sofia, Petre Duminică.

★
în aceeași zi s-au încheiat convor

birile dintre delegația Comitetului de 
Stat al Planificării din România, con
dusă de tovarășul Ilie Verdeț, și de
legația Comitetului de Stat al Plani
ficării din Bulgaria, condusă de to
varășul Kiril Zarev.

în cursul convorbirilor au fost a- 
nalizate activitatea de colaborare și 
cooperare economică dintre cele două 
țări, precum și noi acțiuni și măsuri 
de cooperare, îndeosebi în legătură 
cu obiectivele industriale ce se con
struiesc în comun — complexul hi
drotehnic Turnu Măgurele—Nicopole, 
întreprinderea comună pentru con
strucții de mașini si utilaje grele 
Giurgiu — Ruse. Complexul petrochi
mic de olefine. Părțile au convenit să 
intensifice lucrările de coordonare a 
planurilor economiilor naționale ale 
celor două țări pe perioada 1981—1985. 
Organele centrale de planificare vor 
urmări ca în activitatea de coordo
nare a planurilor să se extindă și să 
se adâncească colaborarea economică 
reciproc avantajoasă, să se asigure 
creșterea substanțială a volumului 
schimburilor de mărfuri.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă tovărășească, de lucru, au 
participat membrii celor două dele
gații, alte persoane oficiale române 
și bulgare.

La încheierea convorbirilor, condu
cătorii celor două delegații au sem
nat protocolul întîlnirii.

care nu va fi ușor de ieșit, pentru 
că ea pune în cauză înseși structu
rile economiei noastre". Dună opinia 
vicepreședintelui Comisiei C.E.E., este, 
posibilă depășirea acestei crize, pre
cum și ameliorarea situației de pe 
piața forței de muncă, numai ' cu 
prețul unui efort național, viguros și 
riguros din partea fiecărui stat 
membru. în sfîrșit, Ortoli și-a ex
primat decepția în legătură cu tergi
versarea aplicării noului sistem mo
netar vest-european. care trebuia să 
intre în vigoare încă de la 1 ianua
rie. Referindu-se la divergentele a- 
părute în cadrul pieței comune agri
cole. Ortoli a recunoscut că a- 
numite mecanisme ale acestei insti
tuții pot fi ameliorate, spre a da 
satisfacție țărilor nemulțumite.

In ultimele zile, climatul so
cial din Marea Britanie a deve
nit tot mai fierbinte, ca urmare 
a mișcării revendicative în 
sprijinul aducerii salariilor la 
nivelul tot mai crescut al pre
țurilor. Șoferilor de pe autoca
mioane, muncitorilor feroviari 
și celor de pe platformele pe
troliere din Marea Nordului II 
s-au adăugat angajațli servi
ciilor publice, al căror sindicat 
grupează peste 1,5 milioane 
membri. în fotografie: de
monstrație organizată la Lon
dra de angajați ai acestor 
servicii.

Vizita președintelui 
I. B. Tito în Siria

Întrevedere cu președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P.

DAMASC 10 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz 
Tito. aflat în vizită la Damasc, l-a 
primit, vineri seara, pe președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat — relatează agenția Taniug. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme privind situația actuală din 
.Orientul Mijlociu.

Convorbiri 
turco-grecești

ANKARA 10 (Agerpres). Primul 
ministru al Turciei, Biilent Ecevit, a 
primit, vineri, pe Byron Theodo- 
ropoulos. secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe al Greciei, 
prezent la Ankara, unde participă la 
convorbirile turco-grecești consacrate 
examinării problemelor privind pla
toul continental și spațiul aerian al 
Mării Egee. relatează agenția turcă 
de presă Anatolia. în cursul primirii 
au fost examinate probleme privind 
desfășurarea acestor convprbiri.

agențiile de presă transmit:
Apartheidul pe banca 

aCUZării Ba Bruxelles și-a în
ceput lucrările prima sesiune a Co
misiei pentru anchetarea crimelor re
gimurilor rasiste din Africa aus
trală, la care participă Juriști progre
siști din numeroase țări ale lumii, re
prezentanți ai O.N.U.. UNESCO și ai 
altor organizații internaționale, pre
cum si reprezentant! ai Frontului Pa
triotic Zimbabwe, ai Congresului Na
tional African, ai S.W.A.P.O.. ai Or
ganizației Unității Africane.

întrevedere la Belgrad. 
Veselin Giuranovici. președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, a primit, vineri, pe 
ministrul francez al comerțului exte
rior. Jean-Franțois Deniau. în cadrul 
convorbirii care a avut loc — relatea
ză agenția Taniug — au fost subliniate 
dezvoltarea cu succes a cooperării^ în 
diferite domenii dintre cele două țări, 
posibilitățile de intensificare a rela
țiilor lor economice. Părțile au re
levat necesitatea adoptării de măsuri 
comune în vederea echilibrării balan
ței comerciale, ceea ce va putea con
tribui la dezvoltarea fără obstacole a 
cooperării economice viitoare dintre 
Iugoslavia si Franța.

Vizită la Ottawa. In cursul 
celei de-a doua zile a vizitei sale 
oficiale la Ottawa, primul ministru 
francez, Raymond Barre, a avut o 
nouă rundă de convorbiri cu șeful 
guvernului canadian, Pierre Elliott 
Trudeau. In aceeași zi. la Ottawa a 
fost semnat un acord de cooperare 
între cele două țări privind valori
ficarea zăcămintelor de gaze natu
rale existente în zonele arctice cana
diene.

Alegeri parțiale în An
glia. în două circumscripții electo
rale din nord-estul Angliei — Clithe- 
roe și Knutsford — vor avea loc la 
1 martie a.c. alegeri parțiale pentru 
desemnarea titularilor a două man
date în Camera Comunelor rămase 
vacante. Fiind prima confruntare e- 
lectorală de la declanșarea actualei 
crize sociale, alegerile sînt așteptate 
cu interes de cercurile politice, ele 
puțind oferi un indiciu asupra gra-

Evenimentele 
din Iran

TEHERAN 10 (Agerpres). — Pos
tul de radio Teheran, reluat de agen
țiile internaționale de presă, anunță 
că vineri după-amiază și sîmbătă 
s-au produs incidente la Teheran 
ca urmare a unor Inanifestații ale 
adversarilor guvernului condus de 
Shahpur Bakhtiar. Autoritățile au 
operat arestarea a peste 150 persoane.

Se semnalează, totodată, că la baza 
aeriană de la Doshan Tapeh au avut 
loc incidente între militari, respectiv 
între cădeți ai acestei baze și forțele 
armate.

în urma acestor evenimente, guver
natorul militar al Teheranului a ex
tins durata de aplicare a interdic
țiilor de circulație între orele 16,30— 
5 dimineața.

După cum relatează agenția A.F.P., 
citind postul de radio national, pri
mul ministru al Iranului a anunțat 
că guvernul va lua măsuri drastice 
împotriva tuturor celor ce vizează să 
tulbure ordinea si calmul.

ELVEȚIA Acțiuni 
în sprijinul consfințirii 

dreptului la muncă
BERNA 10 (Agerpres). — Partidul 

Elvețian al Muncii (P.E.M.). Organi
zațiile Progresiste din Elveția (O.P.E.) 
și Partidul Socialist Autonom au lan
sat. vineri, o acțiune comună în spri
jinul consfințirii dreptului la muncă. 
Cele trei partide cer consfințirea 
acestui drept în Constituția tării, pen
tru ca „lupta împotriva suprimării 
locurilor de muncă să se poată da 
la toate nivelurile și cu toate mijloa
cele adecvate".

Secretarul general al Partidului 
Elvețian al Muncii. Armand Magnin, 
a atras atenția recent in ziarul „Voix 
Ouvriere" asupra faptului că în El
veția numărul șomerilor totali și 
parțiali continuă să crească. Tinerii — 
a arătat el — sînt cel mai puternic 
afectați de fenomenul șomajului, ei 
întîmpinînd mari dificultăți la anga
jare din cauza lipsei de experiență.

Lucrările Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
Seimului R.P. Polone, care a dezbătut 
și aprobat legea despre calitatea pro
ducției. Luînd cuvântul pe marginea 
legii, Tadeusz Wrzașzczyk, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comisiei de planificare, a 
reliefat că. în etapa actuală, calita
tea produselor, serviciilor, lucrărilor 
de construcție constituie unul din 
factorii cei mai. importanți ai dezvol
tării social-economice a tării. Calita
tea producției, eficienta sa — a subli
niat el — depind. în primul rînd. de 
calificarea oamenilor, reliefînd. în 
context, ca sarcini deosebit de im
portante si urgente : reducerea con
sumurilor de materiale, ridicarea cali
tății și durabilității produselor, aces
tea fiind considerate mari rezerve 
pentru ridicarea bunăstării poporului.

în cuvîntul său. președintele Con

Încetarea din viată
9

BELGRAD 10 (Agerpres). — Prezi
diul R.S.F. Iugoslavia și Prezidiul 
C.C. al U.C.I. au anunțat că la Cen
trul medical din Liubliana a încetat 
din viață Edvard Kardeli, membru al 
Prezidiului R.S.F.I. și membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

dulul de popularitate a guvernului în 
acest început de an electoral.

Modificare de orar în 
R. S. Cehoslovacă. Aficnția 
C.T.K. informează că în R.S. Ceho
slovacă a fost adoptată hotărârea pri
vind introducerea așa-numitului timp 
de vară, prin darea înainte, cu o oră, 
la 31 martie 1979. a acelor ceasorni
celor. iar la 30 septembrie, prin în
toarcerea lor cu o oră înapoi. Această 
măsură este destinată economisirii 
energiei electrice si unei mai bune 
folosiri a timpului liber al oamenilor 
muncii.

Combaterea terorismului 
în Spania. Politia din Bilba0 3 
descoperit vineri mai multe ascun
zători ale ramurii militare a organi
zației separatiste basce E.T.A., con- 
fiscînd o mare cantitate de arme, 
muniții si material exploziv. în 
aceeași zi. în orașele Bilbao si Vito
ria au fost arestate 11 persoane care 
sprijineau E.T.A. Guvernatorul civil 
din Navarra a anunțat că a pus la 
dispoziția justiției 22 de persoane 
bănuite de a fi participat la acțiuni 
teroriste.

Metroul din Paris a fost 
oprit vineri de trei ori. pe durate de 
cite o oră. în semn de protest împo
triva numărului crescînd de atacuri 
asupra personalului metroului. Inci
dentul care a declanșat greva a fost 
asasinarea, cu o săptămînă în urmă, 
a unui jandarm din paza metroului. 
Numărul atacurilor asupra persona
lului a fost de 92. în decembrie, și 110, 
în ianuarie.

încetarea din viață a 
scriitorului Nikolai Tiho
nov. DuPă cum anunță agenția

r
*

*
*
*

* 
ț

*

ț 
\ 
ț
ț
* 
ț 
t 
ț 
ț 
ț 
ț

ț
*

*

ț 
ț
ț
*

*
*

*

L-. 

6000000 + 1.
Istoria este memoria națiunilor. Este o memorie care nu trebuie 

să fie alterată, pomădată sau escamotată — ea furnizează lecții, în
vățăminte. Atît din paginile de lumină, cît și din cele negre, de întu
neric.

între Rin șl Elba, generația nouă a crescut intr-un fel de voioșie 
nepdsătoare, a produs tineri vînjoși, rumeni sau bronzați, vitaminizați 
și higlenici. N-au cunoscut anii ruinei postbelice, n-au cunoscut 
războiul.

Nu prea au cunoscut nici episoadele anilor negri; despre 
„perioada aceea", despre „întîmplările acelea" se scria puțin, chiar 
în manualele de istorie. Poate nu din rea voință sau spirit de com
plicitate — mai curînd din amestec de oroare, jenă, repulsie. „De ce 
să mai răscolim, să mai reamintim, mai bine să trecem repede, să 
schimbăm subiectul1'. Subiectul „acela".

Poate că tocmai necunoscînd „subiectul ocolit" ori considerând 
ca exagerări sau literatură de senzație ceea ce au mal citit și auzit, 
pe ici colo, poate că tocmai de aceea unii tineri de acolo mal 
mimează, inconștienți, jocul „acela" cumplit...

Dar istoria nu poate fi pomădată și nici tăinuită.
Șocul, șocul cel mai mare l-a produs un film. Se numește „Holo

caust", are un scenariu cam subțire, erori regizorale, prețiozități 
romanțioase. Dar are și mult adevăr Istoric, are intercalate multe 
secvențe documentare. Și reușește să redea, veridic și emoționant, 
tragedia celor șase milioane.

Cele șase milioane de victime ale hltlerlștilor, cel șase milioane 
de asasinați prin împușcare, cu pistolul în ceafă sau cu mitraliera 
la marginea gropii comune, uciși prin foame, sete și asfixiere in 
„trenurile morții", exterminați în lagăre, transformați în săpun, gazați 
și arși în crematorii. Ale căror munți de oseminte au trebuit să fie, 
la eliberare, împinse cu buldozerele...

E drept, transmiterea filmului s-a ciocnit de dificultăți — la Kăln 
și Koblenz au fost dinamitate turnurile televiziunii.

Dar istoria nu poate fi escamotată — iar ecoul filmului a fost 
uriaș, enorm. S-a apreciat o medie de 15—20 milioane de telespecta
tori la fiecare episod ; avalanșa zecilor de mii de telefoane de la 
cetățeni, după fiecafe transmisie, a determinat televiziunea din Koln 
să înființeze un servipiu telefonic special; au fost angajați ca telefo- 
niști sezonieri specialiști și studenți în istorie, sociologie, psihologie 
și chiar teologie, pentru a furniza răspunsuri.

înfățișarea, chiar palidă, a atrocităților, a determinat zguduiri 
psihice, drame și tragedii în familii. „Cum, voi, părinții noștri, tata, 
unchii, prietenii voștri au știut ? Ce-au făcut, n-au simțit fumul 
dulceag al crematoriilor ? Sau poate chiar... ?“

6 000 000 + 1. Adică, plus încă o victimă: la Koln, un tînăr de 
38 de ani, răscolit, zguduit, torturat de un complex de culpabilitate 
fără a fi el în culpă, și ca protest împotriva îngăduinței față de 
criminalii naziști și-a dat foc în fața studiourilor televiziunii. Stropin- 
du-și hainele cu benzină, fiindcă nu mai există crematorii umane

.. .în Berlinul occidental, în cartierul Zehlendorf, înconjurată de 
sîrmă ghimpată deasă și păzită permanent de o gardă de soldați 
americani, se află o vilă elegantă cu inofensiva firmă „Centrul de 
documentare". Adăpostește arhiva secretă nazistă — circa 25 milioane 
de fișe și documente. Și, poate, ca un ecou al filmului s-a anunțat 
decizia că, din 1990, arhiva va

E drept, pînă atunci, multe 
exista.

Dar va rămîne istoria, care 
motată. Și care furnizează lecții, învățăminte.

fi la dispoziția generală a publicului, 
din personajele implicate nu vor mai

nu poate fi pomădată, tăinuită, esca-

N. CORBU

siliului de Miniștri. Piotr Jaroszewicz. 
a relevat — după cum transmite 
agenția P.A.P. — importanta dezvol
tării continue a economiei tării si a 
perfecționării organizării economice, 
care trebuie să tină seama de condi
țiile atît interne, cît și externe. în 
context — precizează agenția P.A.P. 
— vorbitorul a menționat o serie de 
complicații în comerțul cu țările ca
pitaliste si necesitatea achiziționării 
unei mari cantități de cereale și ali
mente. care au limitat posibilitățile 
satisfacerii depline a nevoilor de com
bustibil. materii prime, materiale și 
produse realizate prin cooperare. 
Vorbitorul a subliniat, totodată, că 
aplicarea noului sistem financiar- 
economic constituie un important pas 
înainte pe calea îmbunătățirii meca
nismului economiei naționale și că 
o sarcină de primă importantă constă 
în creșterea eficientei economice.

a lui Edvard Kardeli
Comunicatul — transmis de agenția 

Taniug — precizează că decesul a in
tervenit sîmbătă, după 20 de ore de 
comă, ca urmare a unei maladii 
grave de care a suferit Edvard Kar
deli în ultimii cinci ani.

T.A.S.S., Ia Moscova a încetat 
din viață, la vîrsta de 83 de ani, 
cunoscutul scriitor sovietic Niko
lai Tihonov, vicepreședinte al So
vietului naționalităților al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii, secretar al Uniunii 
scriitorilor din U.R.S.S.

Inundațiile 
din Brazilia

Pină în prezent 
și-au pierdut viața 2 500 

persoane
Ploile torențiale, care cad fără 

întrerupere de 45 de zile, au pro
vocat inundații catastrofale in 
centrul și sudul Braziliei, afec- 
tind o zonă de 800 000 kmp ce 
cuprinde statele Minas Gerais, 
Espirito Santo, Mato Grosso și 
Rio de Janeiro. Potrivit unui 
bilanț parțial, pină acum, și-au 
pierdut viața 2 500 de persoane 
din diverse zone devastate de 
riurile revărsate, sute de oameni 
au fost dați dispăruți și circa un 
milion de locuitori au rămas fără 
adăpost.

Deși in ultimele două zile s-a 
constatat o diminuare a intensi
tății ploilor in Minas Gerais și 
Espirito Santo, statele cele mai 
puternic lovite pină acum, vaste 
întinderi de teren continuă să se 
afle sub apă. Situația riscă să se 
agraveze dacă nivelul fluviului 
Sao Francisco va crește in con
tinuare. Barajele hidroelectrice 
aflate de-a lungul lui sint satu
rate și amenință să se rupă. In 
fața acestui pericol, 24 de loca
lități riverane au fost evacuate.

Potrivit estimărilor prelimina
re, pagubele materiale provocate 
de inundații in regiunile mențio
nate depășesc suma de un mi
liard de dolari.

l 
s

*

*
*

*
* 
$ 
ț
»

*
*

*
*

*

*
*
I j ț

ț

ț

* 
A

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341, București Piața Scînteii nr. 1. Tei. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex; 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SClNTEU 40 360


