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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea generala a oamenilor muncii 
de la întreprinderea „23 August"din Capitală

Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin a 

vă adresa dumneavoastră, 
participanților la această 
adunare generală, tuturor 
oamenilor muncii din uzi
nele „23 August" un sa
lut călduros. Împreună cu 
cele mai bune urări de 
succes in intreaga activi
tate. (Aplauze puternice, 
prelungite; urale înde
lungate. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul!").

Adunarea generală a 
analizat pe larg rezulta
tele activității desfășurate 
în anul 1978, precum și 
măsurile ce trebuie luate 
în vederea îndeplinirii in 
bune condiții a planului 
pe acest an. Doresc să 
menționez cu multă sa
tisfacție faptul că, în cu- 
vintul participanților la 
discuții, au fost sublinia
te. pe lingă realizările ob
ținute, și o serie de lip
suri și neajunsuri care 
s-au manifestat în cursul 
anului precedent. Totoda
tă, s-au formulat propu
neri cu privire Ia necesi
tatea înlăturării cît mai 
rapide a stărilor de lu
cruri negative, in vederea 
înfăptuirii cu cele mai 
bune rezultate a planului 
pe acest an.

Am impresia că adu
narea generală, oamenii 
muncii de la uzinele „23 
August" își dau bine sea
ma că rezultatele obți
nute în anul 1978 — deși 
din punct de vedere al 
dezvoltării producției în
treprinderii reprezintă, 
fără îndoială, un succes 
— sînt totuși mai mici 
decît prevederile planului 
și. mai cu seamă, sub po
sibilitățile 
colectiv de 
de oameni.

Faptul că
lat critici la adresa unor 
neajunsuri, a unor aspec
te negative 
conducerii 
și că s-au 
neri de măsuri 
îmbunătățirea activității 
dă garanția că in acest 
an se va acționa astfel

acestui mare 
peste 17 mii

s-au formu-

ale muncii 
întreprinderii 
făcut propu- 

pentru

încîl 
să se asigure nu numai realizarea 
prevederilor planului pe acest an, 
ci și recuperarea rămînerilor in 
urmă din 1978.

Pornind de la aceasta, de Ia ceea 
• ce am auzit în cursul acestor dez

bateri, aș putea aprecia că în rîn- 
dul oamenilor muncii de la „23 Au
gust" există o atitudine hotărîtă, 
se manifestă voința fermă de a 
asigura creșterea contribuției aces
tui minunat colectiv la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al partidului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Pe ansamblu, uzina dumneavoas
tră, atit în anul trecut, cît și în cei 
trei ani ai cincinalului, a realizat 
progrese însemnate în creșterea și 
diversificarea producției, în spo
rirea productivității, a beneficiilor 
și în alte domenii de activitate. De 
asemenea,,pe Capitală s-au obținut 
realizări însemnate, . Bucureștiul 
avînd o pondere de peste 15 la sută 
în industria Republicii noastre so
cialiste. Aceste realizări se înscriu 
ca un factor important in înfăptui
rea planului pe 1978 și în creșterea 
producției industriale într-un ritm 
de 9 la sută și în realizarea pe 3 
ani a unui ritm de creștere de peste 
11 Ia sută. Față de prevederile pla
nului cincinal am obținut în acești 
trei ani o producție industrială su
plimentară de circa 60 miliarde lei. 
Aceasta ne dă garanția că, pe în
tregul cincinal, vom realiza atît 
prevederile planului, cît și progra
mul suplimentar stabilit de Confe
rința Națională a partidului.

Avem rezultate bune și în agri
cultură, precum și în celelalte ra
muri ale economiei naționale. Ele 
se reflectă în creșterea venitului 
național, a avuției naționale, in 
dezvoltarea generală a patriei noas
tre. Tocmai pe această bază s-au 
putut realiza prevederile planului 
și ale programului suplimentar de 
creștere a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al întregului 
nostru popor. După cum este 
cunoscut, în cei trei ani ai cin
cinalului retribuția reală a cres
cut cu peste 21 Ia sută, reali-

această pe-zîndu-se de fapt în 
rioadă prevederile stabilite inițial 
pe întregul cincinal. în următorii 
doi ani se va realiza a doua parte 
a sporirii retribuției, în general a 
veniturilor . oamenilor muncii. A- 
ceasta va face ca, la sfîrșitul anului 
1980, retribuția reală să fie cu 
circa 32 la sută mai mare — față 
de 20 la sută, cît se prevăzuse in 
planul cincinal. Bazîndu-ne pe a- 
ceste mari realizări — în dezvol
tarea forțelor de producție, a indus
triei și agriculturii, în creșterea ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului — putem afirma că 
am obținut succese remarcabile în 
îndeplinirea planului cincinal, a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
că mergem cu pași hotărîți spre 
înfăptuirea primei etape a edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Pentru rezultatele de seamă pe 
care le-ați obținut dumneavoastră, 
oamenii muncii din Capitală, în
treaga noastră clasă muncitoare, 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, doresc să vă adre
sez la această adunare generală, 
celor prezenți aici, întregului colec
tiv de la „23 August", celorlalte 
colective din Capitală, din întreaga 
țară, cele mai calde felicitări, pre
cum și urări de noi și noi succese. 
(Aplauze puternice, urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Desigur, rezultatele pe care le-am 
obținut în cei trei ani ai cincinalu
lui, inclusiv în 1978, ne dau drep
tul să privim cu satisfacție drumul 
pe care l-am parcurs. Ritmul de 11 
la sută pe trei ani este deosebit 
de bun ; sînt puține țări în 
lume care au obținut în acești 
trei ani asemenea realizări. Cu 
toate acestea, nu ne putem de
clara pe deplin satisfăcuți, nu ne 
putem automulțumi cu ceea ce s-a 
realizat. Dacă lucram ceva mai 
bine, mai organizat, puteam obține 
rezultate mult mai mari. Inclusiv 
la „23 August", față de forța de 
muncă a acestui colectiv de 17 mii 
de oameni, față de dotarea sa teh- 

nicâ avansată și chiar foarte avan
sată, rezultatele obținute nu sint 
mulțumitoare. Pe bună dreptate, 
unii tovarăși care au luat cuvîntul 
aici au adus critici activității între
prinderii. Fără îndoială, nereali- 
zarea la timp a locomotivelor pla
nificate, însușirea greoaie a noilor 
motoare, lipsurile manifestate la 
compresoare, unde s-a acționat cu 
foarte mare încetineală, lipsurile 
existente în alte sectoare de la „23 
August" dau tot temeiul pentru 
asemenea critici. De aceea, consi
der că foarte bine au procedat to
varășii care au menționat lipsurile 
și au subliniat necesitatea de a se 
acționa cu mult mai multă fermi
tate pentru lichidarea lor. Desigur, 
asemenea critici sînt valabile și 
pentru alte întreprinderi din Ca
pitală, ca și , pentru alte întreprin
deri constructoare de mașini din 
țară, pentru alte sectoare și ramuri 
de activitate. Aflîndu-mă însă la 
adunarea generală a oamenilor 
muncii de la „23 August", este fi
resc să ne ocupăm de ceea ce tre
buie făcut aici.

Planul pe anul acesta, ca și pe 
1980, prevede creșteri importante 
în toate domeniile. Este de aceea 
necesar să luăm toate măsurile 
pentru a asigura realizarea în cele 
mai bune condiții a planului, la 
toate produsele, pentru livrarea 
producției fizice, de cea mai bună 
calitate, de înaltă tehnicitate. După 
părerea mea, față de capacitatea 
de care dispun uzinele „23 August", 
colectivul său de 17 mii de oameni, 
pretențiile trebuie să fie mult mai 
mari. Pentru a vă putea compara 
și a fi competitivi cu uzinele simi
lare din străinătate, cu actuala 
forță de muncă și cu dotarea teh
nică existentă ar trebui să realizați 
o producție de cel puțin 3 ori mai 
mare decît în prezent, 
este nivelul
să-1 atingeți, la aceasta trebuie să 
reflecteze adunarea generală, con
siliul oamenilor muncii, ministerul 
și, desigur. Comitetul de partid al 
Capitalei. Dacă nu ne propunem ca, 
într-o perioadă relativ scurtă, de 
cîțiva ani, să ajungem la producții

Acesta
pe care trebuie

comparabile cu uzinele 
similare din alte țări, nu 
vom putea spune că am 
reușit să făurim o indus
trie competitivă din toate 
punctele de vedere.

Desigur, s-ar părea că 
realizarea creșterii de 3 
ori a producției, pe baza 
capacităților actuale, este 
un obiectiv foarte îndrăz
neț. Este adevărat, dar 
numai așa vom putea 
depăși stadiul de țară în 
curs de dezvoltare, vom 
putea intra în rîndul țări
lor dezvoltate din punct 
de vedere economic. Nu
mai așa vom putea asigu
ra înfăptuirea societății 
socialiste multilateral dez
voltate, vom crea baza 
pentru ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale 
a întregului popor, vom 
asigura națiunii noastre 
un loc tot mai demn în 
lume. (Aplauze puternice, 
prelungite). .

Aceasta presupune să 
analizăm temeinic ce se 
produce acum și ce tre
buie produs în viitor. 
Este astfel de înțeles că 
trebuie sîf se fabrice com
presoare de o calitate și 
tehnicitate nouă, superi
oară ; generația de com
presoare pe care o produ
ceți a îmbătrînit. Desigur, 
la oameni, a îmbătrîni nu 
e un păcat, dar în tehni
că, îmbătrînirea devine o 
frînă a dezvoltării. Nu 
trebuie să mai rămînem 
la această generație de 
compresoare. Dacă în 2 
ani nu veți schimba aceas
tă generație, compresoa- 
rele respective nu-și vor 
mai putea găsi desfacere 
pe piața internațională. 
Acest lucru trebuie să fie 
foarte clar. Este necesar 
să trecem cu hotărîre la 
o generație nouă de com
presoare, tînără din toate 
punctele de vedere, com
petitivă pe piața interna
țională. S-au făcut unii 
pași în această privință, 
dar încă timizi. Trebuie 
trecut cu hotărîre la în
noirea producției! Același 
lucru este valabil și în 

motoarelor. Avem în 
privință un program bun, 
înfăptuiește greoi, timid,

privința 
această 
dar se 
încet. Produceți o serie de mo
toare care, de asemenea, nu mai 
sînt competitive, nu își mai au 
rostul să fie fabricate. E ade
vărat, este prevăzută în pro
iecte producerea a noi tipuri de 
motoare ; dar, ca să discutăm 
deschis, trebuie să spunem că se 
manifestă în această privință o în- 
tîrziere de cîțiva ani. Trebuie să 
acționăm foarte rapid pentru însu
șirea și introducerea îh producție, 
în următorii 2 ani, a noilor tipuri 
de motoare care să le înlocuiască 
complet pe cele existente. La lo
comotive se pun, de asemenea, 
probleme serioase de perfecționare, 
de ridicare a nivelului tehnic. 
Cu mare greutate, cu o întîrziere de 
peste 2 ani, s-a reușit introduce
rea în producție a unei locomotive 
noi. Trebuie introduse rapid în 
producție toate tipurile noi de lo
comotive, Sînt și alte produse și 
utilaje ale uzinei care se cer rea
lizate la un nivel tehnic mult mai 
înalt. Nu doresc să le enumăr pe 
toate. Am luat pe acestea, de
oarece consider că sînt cele 
mai semnificative pentru uzinele 
„23 August", deși întreprinderea 
produce și utilaj metalurgic, chimic 
și altele.

Este necesar să introducem cu în
drăzneală și rapiditate tehnologii 
noi în fabricație, începînd de la tur
nare, trecînd la prelucrare, la for
jare și la celelalte operațiuni. Tre
buie să luăm toate măsurile pentru 
a realiza o producție de înaltă teh
nicitate, cu o înaltă productivitate a 
muncii. ,

Desigur, sînt unele preocupări și 
rezultate în această direcție. Tova
rășii ne-au prezentat de fiecare dată 
asemenea realizări ; ne-au vorbit 
de ele și astăzi. Am însă impresia 
că cei ce lucrează la aceste tehno
logii sînt prea mulțumiți cu rezul
tatele obținute. Nu se acționează 
suficient pentru generalizarea nou
lui, pentru transformarea succese- 
(Continuare în pag. a III-a)

Miercuri. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, a nrimit de
legația Partidului Socialist Progre
sist din Liban, condusă de Walid 
Joumblatt. președintele partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

Din delegație fac parte Selim 
Kozah. secretar general. Daoud Ha
med si Adel Sayour. membri ai Co
mitetului Executiv al P.S.P.L.

La primire au luat parte tovarășii 
Virgil Cazacu și Iosif Uglar. membri 
ai Comitetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R.. Constantin 
Vasiliu. adiunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a mulțumit 
cu căldură pentru invitația de a vi
zita România, de a cunoaște reali
zările poporului român pe calea dez
voltării economico-sociale. Walid 
Joumblatt a arătat că Partidul So
cialist Progresist din Liban urmărește 
cu interes politica externă promovată 
de România socialistă, eforturile 
personale ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru întărirea păcii și 
securității internaționale, pentru so
lutionarea pe cale pașnică a situației 
din Orientul Mijlociu, pentru spriji

Ministrul geologiei și minelor al Republicii Burundi
Miercuri. 14 februarie, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a primit pe 
Găspard Emery Karenzo, ministrul 
geologiei și minelor al Republicii Bu
rundi. președintele părții burundeze 
în Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-burundeză de cooperare eco
nomică și tehnică, care face o vizită 
în țara noastră.

La primire a luat parte Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
Si cooperării economice internațio
nale.

A fost de fată Libere Ndabakwaje,

Trimisul special al ziarului „Terciiman“ din Istanbul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri, 
pe Mithat Perin, trimis special, con

VEȘTI DIN ȚARĂ
Producție

Oameniipian.
fizică peste

muncii din județul
Iași au realizat în zilele acestui an 
importante sporuri de producție. 
Economia națională a beneficiat da
torită livrărilor suplimentare ale uni
tăților industriale din acest județ dc 
circa 3 milioane kWh energie elec
trică, 1.683 tone țevi din oțel carbon 
și aliat. 800 tone profile îndoite din 
oțel, 22 de vagoane de marfă, peste 
130 de tone utilaje tehnologice pen
tru industria metalurgică și chimică, 
de importante cantități de medica
mente, țesături din bumbac. Ulei co
mestibil și alte produse alimentare. 
(Manole Corcaci).

0 nouă 
producție.

capacitate
La Combinatul de

de
în

grășăminte chimice din Bacău a în
ceput să producă fabrica de săruri dc 
fluor. Noua capacitate recuperează 
și valorifică fluorul rezultat din 
procesul prelucrării acidului fosfo- 
ric și realizează materii prime pentru 
industria aluminiului și a sticlei. 
Concepută și proiectată în tara noas
tră. fabrica este înzestrată cu ma
șini și utilaje moderne. de înaltă 
tehnicitate. (Gh. Baltă).

Universități cultural-ști- 
intifice. prezent> *n județul Doij 
funcționează. în diferite orașe și co
mune. peste 100 de universități cul- 
tural-științifice la care participă 
aproape 40 000 de cursanți. Sînt au
diate cu un deosebit interes prele
geri privind istoria patriei. istoria 
artelor, expuneri despre noile cuce
riri științifice și pe teme agrozoo
tehnice cu aplicații practice. (Nicolae 
Băbălău).

Cooperatorii își însușesc 
profesia de mecanizator. 
Peste 2 000 de cooperatori din jude
țul Vrancea au absolvit în această 
iarnă sau iși continuă instruirea în 
vederea însușirii meseriei de mecani
zator. Totodată, recent în mai mul
te comune au început cursurile de 
calificare a forței de muncă pentru 
investițiile ce urmează a fi realizate 
în așezările rurale. în prezent, aproa
pe 600 de oameni se inițiază în me
seriile de zidar, dulgher, fierar-beto- 
nist. (Dan Drăgulescu). 

nirea drepturilor poporului palesti
nian de a-si organiza o viată inde
pendentă. pentru restabilirea păcii și 
normalizarea Vieții economico-sociale 
in Liban.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat delegația Partidului Socialist 
Progresist din Liban în frunte cu 
președintele său și a subliniat că vi
zita acesteia în România reprezintă 
o mărturie a bunelor relații de prie
tenie ce s-au stabilit și se dezvoltă 
între P.C.R. și P.S.P.L.. între Româ
nia și Liban.

în cadrul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri privind activitatea 
si preocupările celor două partide. în 
acest cadru a fost exprimată dorința 
de a extinde si aprofunda legăturile 
dintre P.C.R. si P.S.P.L.. de a acțio
na pentru dezvoltarea raporturilor 
de colaborare româno-libaneze, în 
folosul reciproc, al întăririi prieteniei 
tradiționale și al conlucrării dintre po
poarele român si libanez, al cauzei 
generale a păcii si colaborării inter
naționale.

Abordîndu-se unele probleme in
ternaționale actuale si în special pri
vind situația din Orientul Mijlociu, 
s-a apreciat că realizarea unei păci 
trainice si juste în zonă trebuie să 

ambasadorul Republicii Burundi Ia 
București.

Oaspetele a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru primirea 
acordată și i-a transmis un mesaj 
prietenesc din partea președintelui 
Republicii Burundi, colonel Jean 
Baptiste Bagaza. urări de sănătate, de 
prosperitate și fericire poporului ro
mân prieten.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
președintelui Republicii Burundi un 
salut prietenesc, iar poporului bu- 
rundez prieten urări de noi succese 
in activitatea consacrată dezvoltării 
economico-sociale independente a pa

silier pentru problemele editoriale al 
ziarului „Terciiman" din Istanbul.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi

Livrări suplimentare Ia 
eXpOrt Colectivul întreprinderii 
„Electromotor" din Timișoara a li
vrat in acest an suplimentar bene
ficiarilor externi produse în valoare 
de peste 3 milioane lei valută. Mo
toarele electrice realizate aici sînt 
solicitate, datorită performanțelor lor 
superioare. în cantități tot mai mari 
în țări de pe toate continentele, prin
tre care Uniunea Sovietică. Republi
ca Democrată Germană, Statele Unite
ale Americii, R. F. Germania,

ȘI A OPTA OARA
ZIMNICEA

Zimnicea in șapte 
secvențe de muncă si 
de viață. Sau cum se 
naște orașul a doua 
oară. Despre aceasta 
era vorba într-un re
portaj publicat recent 
in ziarul nostru. In 
rindurile de fată este 
vorba despre : ...A opta 
oară Zimnicea. Cu cele 
mai alese ginduri de 
prețuire, admirație, 
statornică stimă pen
tru vrednicii ei cetă
țeni, de data asta cei 
în haină militară.

Spre știința elevilor 
ce invată in noua scoa
lă generală de 16 cla
se de la Zimnicea : lo
cul acesta de învăță
tură le-a fost zidit de 
ostasi aflati sub dra
pel. Și se cuvine ca 
intîia propoziție pe 
care o vor caligrafia 
cu creta pe tablă să 
sune cam asa : „Vă 
mulțumim din inimă, 
ostasi !“.

Spre știința copiilor 
ce păsesc in fiece di
mineață in grădinița 
lor din Zimnicea, cu 
zidurile încă mirosind 

a mortar proaspăt : 
ostașii țării au durat 
acest loc al copilăriei 
pline de bucurii. Copii, 
șoimi ai patriei, me
rită să decupați cu 
grijă poza colorată a 
unui soldat și s-o așe
zați in albumul vostru 
de amintiri dragi.

Spre știința tuturor 
celor care s-au mutat 
deja la Zimnicea, în 
cele 1 400 noi aparta
mente : casele voastre 
s-au născut din munca 
îngemănată, dăruită, 
pătrunsă de abnegație 
a constructorilor-con- 
structori și a construc- 
torilor-militari. care 
Si-au făcut datoria sub 
semnul aceleiași înalte 
răspunderi.

Spre știința tuturor 
celor care umplu noua 
sală de sport din Zim
nicea, acum si în vii
tor : vrednicii cetățeni 
in haină militară au 
avut ca pașnic obiectiv 
de luptă si acest edifi
ciu. Și au raportat cu 
mândrie, bărbăteste : 
misiune îndeplinită.

Spre știința tuturor

se bazeze pe o soluție globală, care 
să ducă la retragerea trupelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967. la 
rezolvarea problemei poporului pa
lestinian. inclusiv prin crearea unui 
stat independent, la garantarea secu
rității si integrității tuturor statelor 
din această regiune.

De ambele părți s-a subliniat ne
cesitatea rezolvării problemelor din 
Liban pe calea reconcilierii naționale, • 
a intensificării eforturilor pentru nor
malizarea vieții în această tară, pen
tru asigurarea independentei si inte
grității teritoriale a Libanului.

S-a relevat, totodată, că interesele 
generale ale păcii si securității in
ternaționale reclamă soluționarea pe 
cale pașnică a stărilor de încordare 
Si conflict din diferite zone ale lumii, 
întărirea climatului de încredere, 
colaborare si înțelegere în Europa și 
în lume, oprirea cursei înarmărilor 
si Înfăptuirea unor măsuri concrete 
de dezarmare, și în primul rind de 
dezarmare nucleară, lichidarea sub
dezvoltării si instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

triei sale, de prosperitate șl bună
stare.

In timpul întrevederii au fost e- 
vocate cu satisfacție bunele relații 
dintre România și Burundi și a fost 
exprimată dorința reciprocă de a 
dezvolta aceste relații. în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii. în
țelegerii și colaborării internaționale, 
în acest cadru au fost evidențiate 
posibilitățile largi de extindere a 
schimburilor comerciale si cooperării 
economice, tehnico-științifice. precum 
și în domeniul producției dintre 
România și Burundi.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă prietenească.

tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru cotidianul turc.

Cehoslovacia. Anglia. Polonia. Aus
tria, Israel, Thailanda ș.a. (Cezar 
Ioana).

Se extinde rețeaua co*  
merCială Concomitent cu dezvol
tarea economico-socială a localități
lor din județul Mehedinți se extinde 
și se modernizează rețeaua comer
cială. în acest an. prin utilizarea eu 
prioritate a spatiilor de la parterul 
noilor blocuri de locuințe, rețeaua 
comercială a județului va spori cu 
20 noi unități. (Virgil Tătaru).

celor care încă n-au 
aflat : aici, la Zimni
cea, au trăit anotim
puri fierbinți, împreu
nă cu atiția construc
tori^ civili din intreaga 
țară, zidind împreună. 
ostașii țării. Descifrăm 
din mulțimea semnă
turilor așezate la te
meliile de beton si 
sticlă ale noului oraș '■ 
It. col. Boris Furtună. 
maiorul ing. Chițu Au
rel, căpitan ing. Nico
lae Neacșu, locotenent 
Neagu Constantin, ser
gentul Oancea Vasile. 
caporalul șofer Netedu 
Dumitru, soldații bul
dozeriste Male Ionel. 
Sebeștiu Viorel. Rusu 
Gheorghe, soldatul zi
dar Roșu Constantin. 
precum si soldații ex- 
cavatoristi Moldovan 
Cornel, Florea Con
stantin, Chiriac Lică.

Așadar, Zimnicea a 
opta oară...

...A opta oară Zim
nicea — șl nu numai 
Zimnicea! — pentru 
bravii noștri militari.

[lie TANASACHB
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Arheologică
In imediata apropiere a zidu

lui de apărare al cetății „Tomis" 
datină din secolul al VI-lea, zid 
scos la iveală zilele trecute, 
arheologii constănțeni au fă
cut incă o descoperire deo
sebit de importantă. Intr-un 
mormint de incinerație s-a gă
sit unul dintre cele mai bo
gate inventare funerare: 14
vase de sticlă, un opaiț de. mari 
dimensiuni 
incă intact 
un frumos 
dă, ambele 
aprecierii specialiștilor, mormin- 
tul a aparținut unui cetățean de 
vază al cetății din secolul al 
II-lea.

(care mai păstra 
fitilul de iluminat), 

lampadar și o oglin- 
din bronz. Potrivit.

I

I
Lăsați copiii 
să se joace !

I
I
I
I
I
I

Copiii, tot copii : acum se 
ceartă, acum se împacă, după 
care iar la joacă. Așa s-a intim- 
plat și cu cei cițiva copii din 
Plopșor, județul Gorj. S-au jucat 
cit s-au jucat, după care s-au 
certat. Ceartă trecătoare ca 
ploile de vară. Cind tocmai 
vroiau să se împace, a interve
nit tatăl unei fetițe, Mircea C., 
l-a inșfăcat pe unul, Costel, și 
l-a lovit in mod 
iatul a zăcut o 
spital.

După cum ne
Banța, președintele judecătoriei 
Tg. Jiu, întrucit Mircea C. nu 
era la prima abatere de acest 
fel, a fost condamnat la patru 
luni închisoare corecțională.

nepermis. Bă- 
săptămină in

informează C.

bazarI
I
I
I
I
I

De necrezut, dar ăsta e adevă
rul adevărat : autoturismul pro
prietatea soților Iuliana și 
Gheorghe Tripan din municipiul 
Arad devenise un... bazar pe 
roți. Mai exact, era burdușit cu 
tot felul de mărfuri, de prove
niență dubioasă, destinate co
mercializării „la mica înțelege
re". Intre altele, la ora contro
lului, cei doi soți cu bazarul 
pe... roți mai aveau in auto
turism 25 perechi blugi. 10 bluze 
din material sintetic și 15 000 lei 
bani gheață. Proveneau din vin- 
zările pină la ora respectivă. 
Limpede : speculă. Tot limpede 
iși va spune cuvintul și legea.

I
I
I

I-a ieșit
9

un... chioșc-- - -
în drum

tutun

I
I
I
I
I

In plină zi, debitul de 
aflat in Piața Libertății din ora
șul Năsăud a dispărut cit ai zice 
„dă-mi un foc sau o țigară". 
Noroc că la ora aceea ges
tionara nu se afla in chioșc. 
Autorul acestei năstrușnice și 
nedorite performante este șofe
rul Dumitru Briciu, aflat la 
cirma autovehiculului cu nr. 
21—CJ—600. Cauza : viteza ex
cesivă pe un drum pardosit cu 
un strat de gheață ca oglinda. 
Cind și-a văzut isprava, i s-a 
stins țigara-n gură. în schimb, 
s-a ars la buzunar.

I
I

Nu se 
învățase 
minte

I
I
I
I
I
I
I

Dînd dovadă de clemență, 
instanța de judecată l-a con
damnat pe Liviu Badiu, din 
Agnita, pentru fapta săvirșită, la 
10 luni închisoare, cu executa
rea pedepsei prin muncă.

A lucrat el o zi, două, nouă, 
pină cind a pus ochii pe niște 
materiale de construcție care-i 
făceau cu... ochiul. Din pă
cate, a găsit și amatori de 
chilipir. Dar s-a găsit și un om 
al legii care l-a întrebat de 
sănătate. Acum — ne scrie 
procurorul șef Mircea Pașca, din 
Mediaș •— se află in faza de 
aplicare pe propria-i piele a 
unei rețete care să-l vindece 
pentru totdeauna de asemenea 
apucături. Cu alte cuvinte, să 
se-nvețe minte.

I
I
I
I
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Adevăratul 
Iulian 
Popescu

După publicarea in rubrica 
noastră din 10 februarie a notei 
„Se făcea că nu știa", despre 
Iulian Popescu, care indusese in 
eroare miliția, declarind că i se 
furase, chipurile, mașina, am 
primit telefoane de la alți craio- 
veni pe care-i cheamă tot Iulian 
Popescu. Ultima convorbire :

— De cind a apărut nota cu 
pricina, prietenii mă întreabă : 
„Ce ai făcut, omule

— Nu le-ați spus că in ziar 
scrie că e vorba de mașina cu 
nr. 2-DJ-675 și că a dv. are alt 
număr ?

— Are alt număr, dar numele 
e același.

— Știți ciți Popești sint numai 
in cartea de telefoane a Capita
lei ? Vreo patru-cinci mii, iar 20 
dintre ei sint tot... Iulian Po
pescu. Cel din Craiova, despre 
care am scris, domiciliază pe 
strada Principatele Unite.

— Ce meserie are ?
— E subinginer la Direcția 

Regională a Căilor Ferate Cra
iova. Dar dumneavoastră ?

— Eu? Eu sint profesor. Mi-a 
venit inima la loc.

L
P. PETRE
și corespondenții „S-cinteii
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CRITICA Șl AUTOCRITICA
ferment al spiritului de autodepășire

Cind, după scurgerea unui an, 
bilanțul activității unei întreprinderi 
se prezintă favorabil este firesc să 
elogiezi hărnicia colectivului de mun
că, fiind tentat să treci mai ușor cu 
vederea peste momentele dificile. Dar 
comuniștii de la Rafinăria Ploiești, 
secretari de organizație, membri de 
partid ne-au vorbit nu atit despre 
succesele obținute — îndeplinirea și 
depășirea principalilor indicatori eco
nomici sint consemnate sec, fără co
mentarii — ci tocmai despre frămîn- 
tările. intervențiile și inițiativele lor 
in depășirea unor momente mai grele. 
Este de fapt ilustrarea folosirii cu 
pricepere și eficientă a unuia dintre 
instrumentele principale ale concreti
zării democrației muncitorești : cri
tica și autocritica. Ele pornesc aici 
de la analiza lucidă a stărilor de fapt 
și de la dorința autodepășirii. Deși 
întreprinderea ploieșteană. aproape 
centenară, dispune de un personal 
muncitor statornic, bine închegat, de 
înaltă calificare șl cu experiența în
delungată, organizația comuniștilor a 
considerat aceasta doar un teren fer
til pe temeiul căruia să-și direcțio- 
neze activitatea politico-educativă 
spre

Ridicarea pe noi trepte a climatului 
criticii și autocriticii constructive 
prin antrenarea tuturor factorilor 
educaționali în dezvoltarea combati
vității și spiritului revoluționar al 
oamenilor muncii, prin cultivarea 
unei atitudini de intransigentă fată 
de lipsuri, rutină, neglijente, indife
rentă, fată de abaterile de la nor
mele Codului etic — iată una din 
direcțiile principale de acțiune ale or
ganizației de partid. „Este drept că 
avem o organizație de partid cu tra
diții. că în rafinăria noastră s-au 
succedat generații de muncitori, de 
comuniști din tată-n fiu care și-au 
transmis o etică muncitorească îna
intată. dar exigentele sînt cu totul 
altele astăzi, colectivul a primit si 
multi tineri din mediul rural, mai 
puțin obișnuiti cu rigorile disciplinei 
industriale", ne spune tovarășul 
Dumitru Ilinca. secretarul comitetu
lui de partid.

Conștiința socialistă revoluționară, 
spiritul de combativitate militant, cu
rajul și îndrăzneala în abordarea as
pectelor economice, politice și sociale 
din viata întreprinderii, atitudinea 
fată de muncă nu se formează de la

sine, ci printr-o convergentă perma
nentă a .tuturor mijloacelor muncii 
politico-educative. In acest sens au 
fost initiate de organizația de partid 
o serie de acțiuni instructiv-educa- 
tive, de învățare pe viu a mecanisme
lor democrației muncitorești, a im
plicării fiecăruia în asigurarea bu
nului mers al rafinăriei. De pildă, 
au fost organizate „ore de dirigentie 
muncitorească model", nu pe situații 
Simulate, ci prin punerea în dezbatere 
a unor fapte concrete, a unor defi
ciente, pentru găsirea mai multor 
soluții de rezolvare a unor sar
cini noi de producție. De asemenea.

VIAȚA DE PARTID

la Rafinăria Ploiești

cu cîtva timp în urmă, sub directa 
îndrumare a comitetului de partid, 
s-a desfășurat „Controlul responsabi
lității muncitorești" care a avut drept 
obiectiv depistarea unor cauze de 
pierdere de apă. aburi, energie elec
trică și elaborarea de remedii cores
punzătoare.

Pe multe panouri din incinta în
treprinderii se poate citi : „Aerul 
urbei ne aparține — să-l păstrăm cît 
mai pur". Firește, e o inițiativă lău
dabilă. izvorîtă din grija pentru inte
resele generale ale colectivității, dar 
care își are povestea ei. Datorită arde
rii incomplete — ca urmare a negli
jentei unor fochiști, cît și a unor de
ficiente tehnice — a apărut într-o zi 
„zăpada neagră". Situația a fost ana
lizată prompt, criticarea vinovatilor 
materializîndp-se în măsuri rapide 
de întărire-a supravegherii arderilor 
și de modernizare a arzătoarelor. Mai 
important este faptul că din această 
întîmplare neplăcută s-au tras învă
țăminte cu valabilitate pentru în
treaga întreprindere în vederea Pre
venirii apariției unor situații simi
lare. iar inițiativa, pe lingă implici
tul ei sens de autocritică colectivă, 
este și o chemare permanentă la 
respectarea normelor tehnice pentru 
evitarea poluării aerului.

„Zmeii" de la volan, băltoacele
și lipsa de bunăcuviință

Aproape in toate lo
calitățile țării e -lapo- 
viță ori: burniță, plouă 
ori ninge. Cum se mai ■ 
intimplă, nu de azi d.e 
ieri, din . cauza denive
lărilor de teren, a unor 
canaluri de scurgere 
de care salubritatea 
unor orașe a uitat, din 
te miri ce alte cauze, 
pe străzi, pe multe 
străzi mai ales la in
tersecții s-au format 
băltoace mari de apă 
amestecată cu nămol. 
Nu dorim in aceste 
rinduri să sesizăm ne
apărat faptul că băl
toacele n-au ce căuta 
in zona orașelor noas
tre. Este o problemă 
asupra cărora vom re
veni. Acum, un alt as
pect, pur și simplu 
incredibil și de neto
lerat, dorim să relevăm 
in aceste rinduri. O 
minoritate, ca să spu
nem așa, a conducăto
rilor auto, feriți de 
apa murdară și no
roiul așezate pe stră
zi, se pare că in con
dițiile amintite au 
găsit momentul să-și 
facă de cap. Circulă 
cu viteze de meteoriți 
pe străzi și caută par
că inadins băltoacele, 
repezindu-se în ele cu 
cea mai mare viteză. 
Și... am. urmărit ieri, 
in citeva puncte de 
mare trafic ale Capi
talei șirurile de auto
turisme, taximetre, au
tocamioane și autobu
ze care bat in lung și

in lat orașul. In mod 
regretabil, la primele 

' ore ale dimineții, la in
tersecția Șoselei Pan- 
'tglipion cu Bulevar
dul^ 'Dimitrov, Piața 
lancului, pe Șoseaua 
Mihai Bravu, in Piața 
Muncii și in alte multe 
zone se formaseră, 
din cauza precipitații
lor abundente, mai a- 
les in preajma cana
lelor de scurgere, băl
toacele de care amin
team.

...Piața lancului. Cel 
puțin 20 de oameni 
in stația tramvaiului. 
Tocmai cind călătorii 
se pregăteau să urce 
în autovehicul, apare 
ca un fulger mașina 
nr. 31-B-4044 (Trans- 
com) și intrind cu vi
teză intr-o baltă arun
că pe hainele sau pe 
fețele călătorilor un 
val de apă murdară.

Chiar in prima sta
ție (Vatra Luminoasă) 
— o situație' aproape 
similară. De data a- 
ceasta insă automaca
raua nr. 34-B-7454 nu 
a trimis cu hainele la 
Curățat numai oamenii 
din stație, a „pudrat" 
cu noroi și trotuarul, 
ba și imobilele din 
jur.

Iată-l și pe șoferul 
mașinii nr. 31-PH-9400 
care înaintează spre 
Piața Muncii ca un 
meteorit. El crede pro
babil că se joacă cu 
mașina pe la el pe 
bătătură. Merge strins

lingă bordură, împroș- 
cind cu noroi zeci de 
oameni, „zugrăvind" 
fațadele caselor de pe 
dreapta.

Desigur, nu e rostul 
acestor insemnări să 
descrie pe larg in
dignarea tuturor pie
tonilor care se pome
nesc nitam-nisam im- 
proșcați cu apă mur
dară in timp ce merg 
pe stradă; nici as
pectul pe care-l ca
pătă imobilele după 
ce sint „zugrăvite" de 
„zmeii" de la volan. 
In aceste rinduri am 
dorit să atragem aten
ția organelor de spe
cialitate doar asupra 
faptului in sine. Să ne 
exprimăm nedumeri
rea față de toleranța 
cu care sint priviți 
acești „zmei". Nu cre
dem că dacă „zmeii" 
reduc de obicei vite
za in fața organelor 
de ordine pot mai de
parte fără jenă, fără 
obraz să arunce spre 
toți ceilalți noroiul 
străzii. Am sugera, de 
aceea, celor în drept să 
urmărească mai atent 
și acest aspect foarte 
neplăcut circulației ru
tiere și să ia măsuri 
drastice, pină la ridica
rea carnetului de con
ducere al celor certați 
cu normele scrise și 
nescrise ale bunei cu
viințe.

Gh. GRAURE

Dezbaterile cu caracter educativ în 
jurul unor abateri individuale, expo
zițiile de fotografii surprinzînd unele 
neglijente din diferite sectoare, „tur
neele fulger" ale brigăzilor de agita
ție prin secții, ca și alte forme ale 
muncii politico-educative au determi
nat manifestarea sporită a spiritului 
critic și autocritic.

Exemplul comuniștilor constituie 
factorul hotărîtor de stimulare a opi
niei muncitorești. Atît în comitetul 
de partid, cît și în majoritatea orga
nizațiilor de bază din rafinărie, inter
venția critică reprezintă elementul 
care revitalizează în permanentă con
ținutul muncii de partid. Nu o dată, 
de pildă, în comitetul de partid s-a 
criticat tendința de a transforma 
adunările comuniștilor intr-un fel de 
consfătuiri de producție, determinind 
organizațiile de partid din rafinărie 
să-și exercite influenta prin mij
loacele și metodele proprii muncii de 
partid. Este firesc ca în dezbaterile 
lor comuniștii de aici să se refere la 
succesele obținute ca dovadă a pro
priilor posibilități, a forței lor de 
înriurire asupra celorlalți oameni ai 
muncii, dar privirea lor se îndreaptă 
spre etapa următoare, spre ceea ce 
încă n-au reușit pe deplin. Ei sint 
nemulțumiți de faptul că la realizarea 
unor loturi de ulei alb ușor s-a de
pășit consumul de chimicale din 
cauza nerespectării tehnologiei de 
rafinare, că unele loturi de benzine 
și motorine nu au corespuns integral 
caracteristicilor de calitate cerute, 
că există încă rezerve mari nefructi
ficate integral în recuperarea și folo
sirea materialelor secundare. Remar
cabilă este nu atît inventarierea in 
spirit autocritic a acestor aspecte ne
gative din activitatea rafinăriei, ci 
hotărîrea de a le înlătura prin adop
tarea de măsuri concrete cu aplicabi
litate imediată.

Principialitate, promptitudine, com
petentă sînt atribute care însoțesc de 
regulă folosirea criticii și autocriticii 
în organizațiile de partid, în consiliul 
oamenilor muncii, în alte organe de 
conducere colectivă ale Rafinăriei 
Ploiești. Nu-i mai puțin adevărat că 
atunci cînd au loc încălcări flagrante 
ale normelor Codului etic, intervenția 
oamenilor muncii este vehementă, in
dignarea este exprimată în cuvinte 
mai puțin căutate, dar acestea sînt 
momente de excepție. în viata de zi 
cu zi apar însă situații determinate 
de rutină, de imobilism, de uzură a 
receptivității la nou. de lacune in 
calificarea profesională, de automul- 
tumire, de neatenție care se cer cer
cetate nu numai prin atenționarea 
celor în cauză, ci și prin ajutorarea 
lor efectivă și operativă.

Spiritul critic presupune intervenția 
la timp fără să se aștepte repetarea 
și acumularea lipsurilor. Dacă în 
prezent întreprinderea nu mai pri
mește nici o reclamatie de la benefi
ciari privind încărcarea cisternelor, 
așa cum se întîmpla mai înainte, 
acesta este rezultatul unei dezbateri 
deschise, la,, rampa de încărcare unde 
pe' primul pian ati fost puse nu 
justificările și „cauzele obiective", ci 
întărirea responsabilității în îndepli
nirea îndatoririlor de către persona
lul muncitor.

Comuniștii, majoritatea oamenilor 
muncii din întreprindere nu privesc 
critica și autocritica printr-o optică 
deformată ca manifestare a vre
unei „ostilități" personale, de știr
bire a prestigiului celui vizat. Dim
potrivă, ele sînt considerate de fapt 
ceea ce și sînt. un instrument al 
democrației muncitorești al cărui su
port moral rezidă tocmai în consi
derația fată de tovarășii de muncă. 
Așa se explică de ce maistrul Paul 
Popescu, cunoscut pentru combativi
tatea sa. pentru intervențiile sale în
soțite de sugestii practice, este unul 
dintre cei măi stimați oameni din 
rafinărie. „Indiferenta este o stare 
care n-are ce căuta în comportarea 
unui comunist" ne spunea el cu mo
destie.

Recenta adunare generală a oame
nilor muncii din rafinărie a trecut 
în revistă realizările și dificultățile 
anului trecut și, cu un nou plus de 
experiență, a stabilit modalitățile 
pentru a atinge obiectivele deja 
cunoscute, printre care : ridicarea ni
velului tehnic, calitativ al tuturor 
produselor ; creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor de producție, îndeosebi 
a cheltuielilor materiale. Fără îndo
ială. au fost criticate lipsurile din 
trecut, au fost avansate idei noi. pro
puneri pentru ca la capătul penulti
mului an al cincinalului ștacheta 
realizărilor să fie din nou inăltată 
spre noi exigente, spre noi aspirații.

C. VARVARA 
C. CAPRARU

Legea e lege : în cazul fiecărui 
accident de circulație soldat cu vic
time omenești (răniri grave sau de
cese) se întocmește cite un dosar 
penal, iar instanța, stabilind vinovă
ția, iși spune cuvintul. Dar. dincolo 
de procedura și hotărîrea penală, se 
pune întrebarea : ce gîndește omul 
de la volan rămas tată în fată cu el 
însuși, cu fapta săvirșită 7 Dincolo 
de probele din dosar, dincolo de de
clarațiile pro și contra ale martori
lor oculari, există conștiința omului 
care a greșit. Ce crede în mod sincer, 
în forul lui interior, cum își judecă 
faptele, cît de aspru sau cit de îngă
duitor este cu el însuși 7 Dintr-un 
anumit punct de vedere acest proces 
este mai important decît procesul 
penal.

întelegînd valoarea educativă In
contestabilă a acestui autoproces mo
ral. Serviciul circulație al Miliției 
municipiului București a initiat și 
organizat un original și interesant 
test de... sinceritate. Aproape toti șo
ferii profesioniști și amatori impli
cați in accidente de circulație care au 
avut loc pe raza Capitalei, din au
gust 1978 și pînă în februarie 1979, au 
fost rugați (acesta e cuvintul — ru
gați) să completeze Cîte un chestionar 
cu 25 de întrebări. înainte de a-I 
completa li s-a cerut ca respectivele 
chestionare să nu fie semnate, iar la 
unele întrebări, dacă nu vor să răs
pundă. să nu răspundă. Singura con
diție sau. mai bine zis. rugăminte : 
răspunsurile date să fie sincere !

Răsfoim. împreună cu maiorul 
Oprea Boțea, lt. major Vasile Terte- 
liu și subofițerul Alecu Păun, cele 
1 150 de chestionare. Răspunsurile 
date la primele întrebări conturează 
o statistică revelatoare. Din cei 1150 
de șoferi testați, 920 au răspuns că 
au obținut permisele de conducere 
după ce au urmat cursuri organi

zate : 670 dintre ei au absolvit școli 
de șoferi profesioniști, iar 250 — 
școli de șoferi amatori. După vechi
mea la volan : de la o zi. pînă la 40 
de ani 1 Am spus o zi. pentru că 
unul dintre ei a comis un accident 
chiar în prima lui „aventură" pe 
străzile aglomerate ale Bucureștiu- 
lui. Dar conducătorii auto care au 
produs cele mai 
multe accidente 
au obtinut permi
sele de conduce
re între anii 
1973—1977. Așa
dar. este vorba 
de cei care au o 
vechime de pînă 
la cinci ani. ceea 
ce confirmă încă 
o dată rezultatele 
cercetărilor efec
tuate pe plan na
tional si interna
tional potrivit 
cărora un șofer 
cu adevărat stă- 
pîn pe volan se 
poate considera numai cel care a 
străbătut cu mașina 100 000 kilometri. 
Or, în ciți ani pot atinge această 
cifră cei 54 de șoferi care au declarat, 
la o altă întrebare, că nu se urcă la 
volan nici măcar săptămînal. ci cu 
totul și cu totul ocazional 7

Merită să stăruim însă asupra unor 
răspunsuri care arată o modificare 
nedorită a psihologiei unor oameni 
care se văd la volan, o îngroșate a 
unor trăsături de caracter negative 
sau a unor tare de educație. Nu o 
dată, s-a făcut observația că oameni 
în toată firea, stimat! și respectați la 
locurile de muncă și în viata de 
toate zilele, de cum se urcă la volan 
se simt parcă desprinși de pămînt, 
trăiesc parcă într-o altă lume decît 
aceea cu cîteva minute sau ore mal

înainte. Frapează faptul că se cred 
deodată mai altfel decît semenii lor, 
fie că sînt pietoni sau șoferi ca și 
ei. Cu alte cuvinte, se simt atrași de 
o beție a vitezei, de o stare euforică, 
stare ce le conferă ciudata senzație 
că sint atotstăpînitori ai străzii. Cine 
mai e ca ei 7 Iată că. în timp ce 
1 009 dintre cei testati au declarat că

CONSILIUL UNIC AGROINDUSTRIAL
TRUȘEȘTI-BOTOȘANI, LA ÎNCEPUT DE DRUM

Un nou cadru organizatoric, 
o noud si sporita răspundere 

pentru creșterea producțiilor agricole
Ceea ce a caracterizat adunarea de constituire a 

consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist din 
Trușești, județul Botoșani, a fost adeziunea deplină 
a tuturor participanfilor față de hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1 februarie a.c. privind îmbunătă
țirea conducerii și planificării unitare a agriculturii, 
eviden(iindu-se înaltul merit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, preocuparea sa neobosită de a găsi noi și 
noi căi care să ducă la creșterea producției și a eficien
ței economice in acest sector de bază al economiei țării. 
Așa cum s-a accentuat în cuvintul participanților la 
dezbateri, consiliul unic agroindustrial de stat și 
cooperatist are meritul de a unifica toate forțele

existente pe o anumită rază teritorială, astfel incit 
intreaga activitate să fie dirijată in mod unitar, evi- 
tindu-se paralelismele, suprapunerile de sarcini și să 
se utilizeze rațional întregul potențial al pămintului, 
al dotării tehnico-materiale. Se creează, totodată, po
sibilitatea extinderii cooperării intre unitățile agricole 
cooperatiste și de stat, între acestea și cooperația de 
consum, organizării de asociații economice cu profiluri 
diferite, iar pe de altă parte se deschid noi căi in 
activitatea de îmbunătățiri funciare, irigații, chimi
zare, zonarea culturilor. Iată, succint, citeva dintre 
principalele obiective pe care și le-a propus, incă in 
adunarea de constituire, consiliul unic agroindustrial 
Trușești.

PREOCUPĂRI PRIORITARE
Terminarea reparațiilor la 
mașini, fertilizarea solului

Pentru pregătirea temeinică a cam
paniei agricole de primăvară, incă în 
timpul inventarierii mașinilor agri
cole, o comisie desemnată de biroul 
executiv al consiliului unic agroin
dustrial va verifica minuțios starea 
tehnică a fiecărui utilaj, urmărind 
îndeosebi calitatea reparațiilor. A 
fost estimat deja necesarul de piese 
de schimb pentru campania de vară, 
stocurile existente în sectoarele de 
mecanizare ale fermelor vegetale ale 
I.A.S. urmînd să acopere ce lipsește 
secțiilor de mecanizare din coopera
tivele agricole și invers. S-a trecut, 
totodată, cu ajutorul inginerului 
agronom-șef. la verificarea modului 
în care se înfăptuiește fertilizarea 
solului. S-au luat măsuri să fie 
mobilizate toate atelajele — care 
vor lucra în mod grupat — la trans
portul în cjmp al îngrășămintelor 
organice. întrucît în I.A.S. adminis
trarea îngrășămintelor chimice este 
mai ‘ avansată, o parte dintre utila
jele fermelor I.A.S. vor lucra, pe 
bază de program, pe terenurile coo
perativelor agricole.

Folosirea rațională 
a fondului funciar

Un punct din programul de muncă 
al consiliului unic agroindustrial 11 
constituie buna folosire a celor peste 
2 000 hectare teren ce reprezintă su
prafața loturilor în folosință perso
nală ale membrilor cooperatori. Ast
fel. pentru sporirea randamentului 
acestor terenuri, cooperatorii vor fi 
sprijiniți să are întreaga suprafață 
cu ajutorul mijloacelor mecanizate, 
imediat ce condițiile climaterice vor 
permite. Pe aceste suprafețe. în func
ție de speciile de animale și de ne
cesitățile fiecărui cooperator, ur
mează a se cultiva plante furajere, 
legume și plante tehnice. De subli
niat că la nivelul consiliului . unic 
agroindustrial Trușești există deja un 
plan de producție pentru loturile in 
folosință personală ale cooperatori
lor. acesta. constituind parte inte
grantă a sarcinilor privind cantită
țile de legume prevăzute a se realiza 
in anul curent, baza furajeră ne
cesară gospodăriilor populației, vo
lumul de plante tehnice care îi re
vine consiliului unic agroindustrial.

HOTĂRÎRILE PRIND

Sporirea producției 
animaliere

Conducerea consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist Trușești 
și-a asumat sarcinile de producție în 
profil teritorial, indiferent de forma 
de proprietate a pămintului sau a 
dotărilor materiale. Imediat după 
adunarea generală a consiliului unic, 
asociația economică intercooperatistă 
de creștere și ingrășare a tineretului 
taurin urmează să verifice bovinele 
tinere din unități, inclusiv din goș-. 
podăriile populației. în vederea a- 
chiziționării lor. în același timp, pri
marii comunelor componente con
siliului unic au primit, pe baza re
zultatelor recensămîntului din ianua
rie a.c.. un plan sporit de producție 
animalieră în gospodăriile popu
lației. cooperația de consum obli- 
gindu-se să livreze animalele la ter
menele fixate în contracte si în li
mitele de calitate și greutate prevă
zute de lege. De îndeplinirea aces
tei sarcini, atît primarii comunelor 
(membri ai consiliului de conducere), 
cît și președinții cooperativelor de 
consum urmează să raporteze în vii
toarea adunare generală a consiliului,

VIATĂ
încă din prima zi de după con

stituire. atît specialiștilor, cît și 
membrilor grupului de tehnicieni 
din cadrul consiliului unic agroin
dustrial li s-au repartizat sarcini 
precise, pe baza unui program de 
muncă săptămînal. Pentru preveni
rea incălcării disciplinei economico- 
financiare. economistul șef al consi
liului unic va efectua un riguros 
control la nivelul fiecărei unităti 
componente. Medicul veterinar șef 
urmează să controleze permanent- 
starea sănătății animalelor. micro
climatul din adăposturi și. împreună 
cu specialiștii, să efectueze un stu
diu de folosire rațională a pășunilor. 
Primul vicepreședinte al consiliului 
unic, pe lingă atribuțiile sale de di
rector al S.M.A.. s-a angajat. între 
altele.. să răspundă personal de ac
tivitatea de investiții, fapt pentru 
care, la nivelul consiliului unic agro
industrial va lua ființă un sector de 
constructii-montaj. De asemenea, in
ginerul agronom șef. împreună cu 
ceilalți specialiști din cadrul consi
liului au primit sarcina de a verifi
ca starea de vegetație a culturilor 
semănate in toamna trecută, pentru 
a se lua măsurile cuvenite încă în 
acest sezon.

Consiliul unic agroindustrial Tru

șești a adoptat, de asemenea, și im
portante măsuri organizatorice. Una 
din acestea ne este prezentată de tov. 
loan Apetrei. președintele consiliu
lui. organizatorul de partid :

— întrucît în • cadrul consiliului 
nostru cooperativa agricolă cu cele 
mai slabe rezultate este cea din 
Trușești. biroul executiv a hotărît să 
efectueze. în plenul său. o analiză

amănunțită a acestei unităti. adop- 
tînd măsurile ce se impun. Vom spri
jini efectiv cooperativa agricolă din 
Trușești, astfel incit, cel mult în- 
tr-un an de zile, să se poată ridica 
la nivelul celor mai bune unităti din 
cadrul consiliului nostru.

Iată și alte obiective stabilite tn 
adunarea de constituire a consiliu
lui :

PRIVIND ÎN PERSPECTIVĂ i
• sporirea efectivului la asociația economică intercoopera

tistă de creștere și ingrășare a tineretului taurin de la 3 400 
capete, cît numără în prezent, la 7 000 în prima parte a 
anului 1980 ;

• intrarea în producție, cu cel puțin o lună înainte de termen, 
a complexului de creștere și exploatare a vacilor cu lapte din 
comuna Ștefănești ;

® atingerea capacității proiectate a complexului pentru 
creșterea și îngrășarea a 44 000 porci, încă în prima parte a 
anului 1980 ;

• afînarea adîncă a solului, în cursul acestui an, pe o supra
față de încă 1 400 hectare.

Silvestri AILENEI

in secția cazangerie a întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie", din Capitolâ

■ ■■■■■■■■■■
nimic din jurul lor nu le poate dis
trage atenția, deși în timp ce conduc 
se implică tn discuții cu ceilalți pa
sageri din mașină, deși „umblă" la 
aparatul de radio, deși servesc o gus
tare sau își aprind țigara...

Neatenția — chiar si la cel care în 
ruptul capului nu vor să se consi
dere neatenti — constituie una din

învățămintele 
unui test al sincerității 
la care au răspuns 1150 de șoferi implicați in accidente

preferă viteza moderată legală, 72 
au scris negru pe alb : „Ador 
viteza la nebunie" ; „îmi place 
să zbor" ; „Simt că-mi dă cineva o 
palmă, cînd îl văd pe altul că mi-o 
ia înainte" ; „Trăim in secolul vite
zei. deci să iubim viteza...". Se pare 
că este o boală greu de vindecat, dacă 
ne gindim că o bună parte din cei 
peste 500 de șoferi care au declarat că 
au mai fost sancționați au indicat ca 
motiv al sancțiunii viteza excesi
vă. Și, după cum se vede treaba, tot 
nu s-au învățat minte, de vreme ce 
unii dintre ei au provocat accidentele 
în care sînt implicați tocmai din a- 
ceastă cauză.

L-ati auzit vreodată pe un șofer să 
spună că e neatent cind se află la 
volan 7 Exclus ! Absolut toti spun că

principalele cauze ale accidentelor de 
circulație, iar la întrebarea din ches
tionar „Ce obiecte, situații, culori etc. 
vă distrag atenția în timpul conduce
rii?", nu puțini au fost cei care au răs
puns că au fost și se simt influen
țați în chip negativ de aparatul de 
radio sau casetofon. de discuțiile 
celorlalți pasageri din mașină, de 
drumul lung și drept ca-n palmă, de 
zăpadă și de diferite culori, mai ales 
de culoarea... galbenă. Printre alte 
influente negative asupra actului 
conducerii. 205 șoferi au răspuns la 
o întrebare anume formulată că aces
tea s-au datorat unor probleme fa
miliale. De unde concluzia că atunci 
cînd pornești Ia drum să nu ai decît 
o singură grijă : volanul.

La întrebarea dacă accidentul in 
care au fost implicați are repercu
siuni asupra hotărîrii lor de a mai 
conduce sau nu mașina, 85 au decla
rat categoric că pe viitor nu se vor 
mai urca la volan. Principalele mo
tive invocate : spaima și grija față 
de familie, răspunderea fată de viata 
proprie și a semenilor lor.

Ultima și cea 
mai grea între
bare pentru pu
nerea la încerca
re a sincerității: 
„Vă considerați 
sau nu vinovat 
de producerea ac
cidentului, și din 
ce motive 7“ Un 
număr de 154 au 
declarat că se 
consideră vino- 
vați. iar alții au 
făcut mențiunea : 
„Și da. și nu“.

Este o probă că 
testul sincerității 
a dat. totuși, roa

de. în fata întrebărilor, conștiința oa
menilor a vibrat. El oferă însă o se
rie de concluzii. Iată cîteva dintre 
acestea, așa cum ne-au fost ele punc
tate de șeful Serviciului circulație al 
Miliției municipiului București, colo
nelul Constantin GRĂDINARU :

— Acest amplu test de... sinceri
tate. cum l-am numit noi. prin ma
rele număr de subiecți chestionați, 
dar mai ales prin răspunsurile date 
se dovedește deosebit de util atît 
pentru cadrele de miliție din dome
niul circulației, cît mai ales pentru 
factorii învestiți cu atribuții și răs
punderi în acest domeniu, ca si pen
tru orice conducător auto profesio
nist și amator. Testul relevă, o dată 
în plus, necesitatea îmbunătățirii 
activității de instruire practică și

teoretică în cadrul școlilor de șoferi, 
îndeosebi al celor de amatori. De o 
stringentă actualitate apare înfiin
țarea unor cursuri de perfecționare 
a tehnicii de conducere auto pentru 
toti șoferii, indiferent că sînt pro
fesioniști sau amatori, indiferent de 
vechimea lor la volan. Este semnifi
cativ faptul că mai mult de jumă
tate dintre cei testati au declarat că 
după obținerea permisului de con
ducere nu s-au mai pregătit în nici 
un fel. întrucit anchetele au dove
dit că unele accidente de circulație 
s-au produs si din cauza stării de 
sănătate precare a unora dintre șo
feri. mi-aș permite să sugerez me
dicilor de specialitate, cu deosebire 
neuropsihiatrilor și oftalmologilor, 
să-i supună pe cei care doresc să 
obțină permis de conducere, ca si pe 
cei care-l posedă si vin la control 
sau analize, la un examen mai apro
fundat. în afară de ancheta organe
lor de ordine, fiecare accident de 
circulație să fie supus discuției co
lectivului din care face parte făpta
șul. să se analizeze cauzele care l-au 
generat, să se ia măsuri pentru a 
nu se mai repeta în viitor. în același 
timp, este de dorit să se ia măsuri 
pentru întărirea activității de educa
ție rutieră — de la copilul de grădi
niță pînă la persoana cea mai în 
vîrstă. Desigur, din sintetizarea 
și interpretarea miilor de răs
punsuri date de cei testați se 
desprind și alte concluzii teoretice 
și practice de o deosebită importan
ță. dar esențialul acum este ca toti 
participanții la traficul rutier să 
știe că de grija pe care o au flecare 
șofer sau pieton în parte fată de 
propria persoană si a semenilor din 
jur depinde în mod decisiv deplasa
rea noastră în siguranță, corect, ci
vilizat. ___

Petre POPA
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
lor obținute în tehnologii conducă
toare și afirmarea lor în toate sec
toarele. Este necesar să înțelegem 
că anii 1979 și 1980 trebuie să mar
cheze o cotitură, o nouă orientare 
în întreaga dezvoltare a uzinelor 
„23 August", astfel ca, în cîțiva ani, 
acestea să se poată compara cu 
orice întreprindere similară din 
țările avansate economic. Subliniez 
încă o dată, cu dotarea pe care o 
avem, colectivul minunat de mun
citori, tehnicieni și ingineri de aici 
poate produce cel puțin tot atît cit 
cele din alte țări, dacă nu și mai 
bine. Totul este să-și pună cu ho- 
tărîre această sarcină în față. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Este de înțeles, aceste probleme 
nu sînt valabile numai pentru „23 
August". Ele privesc și alte între
prinderi din Capitală, alte între
prinderi din construcția de mașini 
și din celelalte ramuri industriale, 
înnoirea producției, introducerea 
rapidă în fabricație a tehnologiilor 
noi constituie una din cerințele 
esențiale ale progresului rapid, nu 
numai în construcția de mașini, ci 
în întreaga economie națională.

Trebuie să acționăm cu hotărîre 
și în direcția creșterii productivi
tății muncii. Ca să ne putem com
para cu alte uzine similare, trebuie 
să realizăm o creștere a producti
vității muncii tot de peste trei ori. 
Aceasta presupune o activitate 
susținută în direcția bunei orga
nizări a producției și muncii, me
canizării lucrărilor, automatizării 
proceselor de producție, introdu
cerii tehnologiei noi, moderne și, 
desigur, trecerii la lucrul la mai 
multe mașini. Să fie create dispo
zitive la mașinile existente care să 
execute, concomitent, mai multe o- 
perații ; să reorganizăm în așa fel 
fluxul de producție și să reașezăm 
mașinile, încît un muncitor să 
poată lucra la două, trei și chiar 
la patru mașini. Pe baza unui a- 
semenea complex de mecanizare 
și automatizare, de reorganizare a 
fluxului tehnologic se va putea 
realiza creșterea rapidă a produc
tivității muncii. Vreau să subliniez 
că toate acestea nu trebuie să ducă 
la sporirea efortului fizic, ci a 
efortului de gîndire, de inteli
gență, la o organizare rațională 
a producției și muncii pe baza me
canizării și automatizării. Trebuie 
să dezvoltăm producția în condiți
ile reducerii timpului de lucru. 
Aceasta impune, desigur, un climat 
de deplină ordine și disciplină în 
muncă și ridicarea nivelului de ca
lificare. Este necesar să acționăm 
cu toată hotărîrea pentru ridicarea 
gradului de calificare, a nivelului 
profesional și tehnic al tuturor 
muncitorilor, îndeosebi al tineretu
lui. Așa cum prevăd, de altfel, 
hotărîrile de partid și de stat, legile 
țării, la 4—5 ani fiecare om ăl 
muncii treb’zie să-și înnoiască cu
noștințele. Dacă înnoim utilajele și 
introducem tehnologii noi, este fi
resc ca și muncitorii, inginerii, teh
nicienii să-și însușească cunoștințe 
noi pentru a stăpîni noile tehnolo
gii, noile mașini. Aceasta este, de 
altfel, o practică internațională. 
Fără organizarea temeinică a ridi
cării cunoștințelor profesionale și 
tehnice nu vom putea asigura creș
terea rapidă a productivității 
muncii !

Sînt necesare măsuri hotărîte în 
direcția reducerii consumurilor ma
teriale. S-au dat aici exemple de 
produse de două ori mai grele decît 
altele similare de pe plan interna
țional. Calea reducerii consumuri
lor materiale trebuie să fie reali
zarea de noi produse, de noi teh
nologii perfecționate, care evită 
rebuturile și fabricarea de piese cu 
un grad mare de adaosuri — care 
necesită și un grad mare de pre
lucrare.

Trebuie să înțelegem că redu
cerea consumurilor materiale — am 
în vedere și reducerea consumului 
de energie și combustibil — reali
zarea de motoare, compresoare și 
alte produse cu un consum mai mic 

de materie primă și combustibil 
constituie una din problemele 
esențiale ale activității economice 
viitoare. Numai așa vom putea 
asigura creșterea eficienței eco
nomice ; numai așa vom face ca 
produsele românești să fie compe
titive, atît din punct de vedere teh
nic, cît și economic, pe plan inter
național. Nimeni nu va plăti meta
lul, alte materiale încorporate în 
plus în produsul respectiv pe piața 
internațională. Aceasta înseamnă a 
vinde pînă la urmă mai ieftin, a 
încasa mai puțină valută pe tona 
de metal. Aceasta înseamnă, în 
fond, a diminua venitul național, 
mijloacele de dezvoltare a țării, 
mijloacele de creștere a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului ! Problema reducerii con
sumurilor materiale, inclusiv de 
combustibil și energie, nu este o 
problemă abstractă. Ea este o pro
blemă practică a dezvoltării noas
tre, a eficienței economice, a creș
terii bunăstării întregului popor ! 
In acest spirit trebuie să acționăm 
pentru a realiza o producție cu o 
înaltă eficiență economică.

Noul mecanism economic pe care 
l-am adoptat în martie anul trecut 
— și care începînd cu acest an se 
aplică în întreaga economie — ur
mărește tocmai creșterea răspun
derii fiecărui colectiv de oameni ai 
rrtuncii în soluționarea problemelor 
complexe ale dezvoltării economi
ce. Autoconducerea muncitorească, 
autogestiunea nu sînt o lozincă ge
nerală ; aceasta înseamnă întărirea 
răspunderii fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii pentru realizarea 
unei producții de înaltă tehnicitate 
și calitate, cu cheltuieli minime, cu 
o eficiență economică ridicată. Fie
care consiliu al oamenilor muncii, 
adunările generale, colectivele 
poartă direct răspunderea pentru 
felul cum sînt gospodărite mijloa
cele încredințate. Dumneavoastră, 
celor de la „23 August", vă sînt 
încredințate mijloace de aproape 
două miliarde și jumătate de lei. 
Cu aceste mijloace trebuie să obți
neți o creștere de trei ori a produc
ției, într-o perioadă destul de 
scurtă ! Trebuie să acționați cu 
toată hotărîrea și fermitatea pentru 
stabilirea măsurilor concrete, în 
fiecare fabrică, în fiecare secție, în 
fiecare sector, care să ducă la îm
bunătățirea activității generale. 
Puternicul grup de peste 600 de in
gineri; la care se adaugă cei din 
cercetare, și circa 1 000 de tehni
cieni, miile de muncitori cu înaltă 
calificare profesională și tehnică 
care lucrează în această uzină tre
buie să-și unească eforturile pentru 
soluționarea rapidă a problemelor 
de ordin tehnic și calitativ de care 
depinde asigurarea acestui progres 
rapid.

Problema esențială pentru „23 
August" este trecerea la o produc
ție nouă, de înaltă tehnicitate, la 
o calitate nouă în adevăratul sens 
al cuvîntului. Cînd am pus proble
ma unei noi calități a dezvoltării 
industriei, a economiei în general, 
nu am avut în vedere o lozincă 
pentru zile mari, ci trecerea efec
tivă, în toate domeniile — inclusiv 
aici, la „23 August" — la o pro
ducție de calitate nouă, la produse 
noi, superioare. Am avut în vedere 
unirea eforturilor, a energiei și cu
noștințelor tuturor muncitorilor și 
specialiștilor pentru schimbarea în- 
tr-un timp scurt a calității întregii 
producții, pentru afirmarea plena
ră a revoluției tehnico-științifice, 
pentru progresul rapid al țării 
noastre. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Am deplina convingere că oame
nii muncii de la „23 August", con
siliul de conducere, adunarea ge
nerală își vor intensifica eforturile 
și vor face totul pentru ca, încă în 
acest an, această uzină șă obțină 
o îmbunătățire radicală a produc
ției, un început de adevărată revo
luție tehnică, o înnoire și o cali
tate superioară în toate domeniile. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar să acordăm o aten
ție sporită producției pentru export. 
Tot ceea ce producem are o desti

nație foarte precisă. Noi sîntem 
obligați să realizăm un export larg 
pentru a putea face față importu
rilor de materii prime, începînd cu 
minereul de fier, cu cocsul, petro
lul și altele, inclusiv cu bumbacul 
— pentru bunurile de larg consum. 
Ca să putem importa toate acestea 
trebuie să asigurăm exportul co
respunzător. Se impune însă să ne 
prezentăm la export cu o producție 
competitivă — de aceea problema 
exportului trebuie să aibă priori
tate în activitatea uzinei dumnea
voastră, ca și a altor întreprinderi. 
De altfel, locomotivele, spre exem
plu, le produceți aproape în între
gime pentru export. Trebuie să 
grăbim modernizarea tuturor pro
duselor pentru export. Pentru „23 
August" problema exportului are o 
importanță esențială. Aceasta im
pune cu atît mai mult desfășurarea 
la un nivel tot mai înalt a produc
ției, a întregii activități, creșterea 
eficienței economice.

Să facem în așa fel încît pe în
treaga țară — și în primul rînd în 
Capitală — construcția de mașini 
să-și realizeze în întregime progra
mul de export, pentru a contribui 
la asigurarea unei balanțe comer
ciale și de plăți echilibrate, la dez
voltarea sănătoasă a întregii eco
nomii naționale. Astfel vom asigu
ra îndeplinirea în bune condiții a 
planului pe anul 1979, vom crea 
premisele înfăptuirii în continuare 
a programului de ridicare a nive
lului de trai în anii 1979 și 1980. 
In conformitate cu prevederile 
planului, în a doua parte a anului 
acestuia vom trece la cea de-a itoua 
etapă a majorării retribuției șifve- 
niturilor oamenilor muncii — care 
se va încheia în 1980. Pentru a pu
tea realiza aceste prevederi trebuie 
să îndeplinim planul, producția 
netă, eficiența economică, produc
tivitatea muncii, ceilalți indicatori 
de bază. Numai astfel vom asigura 
creșterea reală a veniturilor. Iar 
dacă vom realiza sarcina de tri
plare a producției într-o perioadă 
de cîțiva ani — și trebuie să ne 
propunem acest lucru — posibili
tatea de ridicare a retribuției va fi 
mult mai mare, atît aici, la „23 Au
gust", cît și în celelalte sectoare 
economice.

Noi facem totul, nu precupețim 
nici un efort pentru ca, odată cu 
dezvoltarea în ritm înalt a indus
triei, agriculturii, celorlalte sectoa
re de producție, a științei, culturii, 
învățămîntului, să asigurăm ridica
rea continuă a bunăstării materia
le și spirituale a poporului — țelul 
suprem al politicii partidului nos
tru, esența societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, care pune pe 
primul plan bunăstarea omului, 
libertatea șl Independența patriei, 
fericirea națiunii noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

După cum vedeți, avem multe 
de făcut; și dumneavoastră aveți 
multe de făcut. Sînteți un colectiv 
puternic, cu un bogat și glorios 
trecut muncitoresc revoluționar — 
de aceea am deplina convingere 
că, sub conducerea organizației de 
partid, colectivul de oameni ai 
muncii de la „23 August" va de
veni un colectiv fruntaș, model în 
ramura constructoare de mașini, în 
întreaga economie națională. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Este necesar să se îmbunătă
țească și activitatea consiliului oa
menilor muncii, a biroului execu
tiv, ținîndu-se seama de criticile 
exprimate aici. Realmente, activi
tatea consiliului, a biroului execu
tiv trebuie să fie mult mai opera
tivă, ele trebuie să privească cu 
mai multă răspundere sarcinile ce 
le revin, să soluționeze mai rapid 
problemele complexe curente și de 
perspectivă. Desigur, trebuie să so
luționăm problemele imediate, pro
blemele acestui an ; dar, în același 
timp, trebuie să ne gîndim la ce 
vom face în 1980, în 1981, chiar în 
1985. Dacă nu veți gîndi încă din 
acest an în perspectiva anului 1985, 
nu veți putea deveni competitivi, 
nu veți realiza produse la nivelul 

tehnicii mondiale. Dacă Introduceți 
acum un motor, un compresor nou 
în producție, cercetarea și proiec
tarea trebuie să lucreze la un altul 
mai modern și, totodată, să se gîn- 
dească la al treilea. Fără a privi 
în perspectivă, fără a ne gîndi ce 
generație nouă trebuie să realizăm 
în diferite ramuri tehnice, nu vom 
putea fi competitivi ! în acest caz 
vom bate pasul pe loc, vom ră- 
mîne în urmă. Aceasta este de 
fapt o sarcină esențială pentru 
consiliul oamenilor muncii, pentru 
biroul executiv, pentru cei care lu
crează în domeniul cercetării, pen
tru întregul colectiv. în această 
privință trebuie îmbunătățită ac
tivitatea consiliului de conducere. 
Adunarea generală trebuie să își 
asume un rol mal important și să 
acționeze în deplină responsabili
tate, în numele oamenilor muncii, 
pentru elaborarea măsurilor nece
sare atît realizării producției în a- 
nul curent, cît și înfăptuirii pro
gramelor de viitor, dînd uzinei o 
perspectivă îndelungată. Numai 
astfel va fi permanent în pas cu 
ceea ce este nou din punct de ve
dere tehnic pe plan internațional. 
In aceasta constau rolul conducător 
al adunărilor generale ale oameni
lor muncii, sarcina conducerii de 
către clasa muncitoare, participa
rea ei directă la dezvoltarea uzinei 
și a țării, la conducerea întregii 
noastre societăți. Democrația mun
citorească, democrația socialistă 
presupun participarea activă, res
ponsabilă a oamenilor muncii la 
adoptarea tuturor măsurilor, la în
făptuirea lor ! Numai pe această 
bază vom putea asigura progresul 
rapid al societății noastre socialiste. 
(Aplauze puternice ; urale îndelun
gate. Se scandează >,Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Poate unii, în străinătate, citind 
această cuvîntare, vor spune că 
iată, din nou, românii au probleme 
de soluționat, că iată, din nou, 
Ceaușescu a făcut o critică aspră. 
Este adevărat, avem multe pro
bleme de soluționat. Și la plenara 
Comitetului Central, și aici m-am 
referit critic la o serie de neajun
suri ale activității noastre. Aceas
ta demonstrează tocmai forța 
partidului, a clasei noastre mun
citoare, a societății socialiste ro
mânești. Aceasta arată că toate 
problemele pe care le avem de re
zolvat le discutăm cu clasa mun
citoare, cu întregul popor și îm
preună găsim soluțiile cele mai 
bune pentru mersul nostru înainte, 
în aceasta constă, de altfel, demo
crația societății socialiste, în cadrul 
căreia politica partidului se înfăp
tuiește împreună cu poporul și pen
tru popor. (Aplauze îndelungate. 
Se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Este necesar ca organizația de 
partid de la „23 August", care nu
mără circa 5 000 de membri, să-șl 
îndeplinească în mal bune condi
ții rolul ce-i revine de a uni 
eforturile oamenilor muncii în în
făptuirea planului, a programului 
de dezvoltare a uzinei. Rolul comu
niștilor, al organizațiilor de partid 
este acela de a înțelege întotdeauna 
primii noul, de a dezbate împreună 
cu oamenii muncii problemele dez
voltării, ale mersului înainte, ale 
noului, de a fi permanent în 
fruntea luptei pentru afirmarea 
revoluției tehnico-științifice, pentru 
progres, pehtru dezvoltarea în ritm 
rapid a societății noastre, pentru 
ridicarea bunăstării poporului. Co
muniștii nu au și nu pot avea nici 
un fel de avantaj deosebit față de 
ceilalți oameni ai muncii; dimpo
trivă, au obligația de a munci mai 
bine, de a manifesta mai multă 
răspundere față de felul cum se 
înfăptuiește programul partidului, 
în aceâsta constă rolul partidului 
de avangardă, de forță politică 
conducătoare a societății noastre 
socialiste — în a munci tot mai 
bine, în a pune totul în slujba po
porului, a independenței și suvera
nității patriei, a propășirii ei con
tinue. (Aplauze, urale îndelun

gate. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

Este necesar ca atît organizația 
de partid, cît și organizațiile de 
sindicat și tineret să acorde o 
atenție corespunzătoare probleme
lor privind condițiile de muncă din 
fiecare fabrică și secție, soluționă
rii lor, inclusiv a celor ridicate 
aici. Sindicatele, organizația de 
tineret, sub îndrumarea organiza
ției de partid, împreună cu consi
liul oamenilor muncii, cu întregul 
colectiv să acționeze pentru solu
ționarea problemelor de la fiecare 
loc de muncă într-un mod mult 
mai operativ. Ventilatoarele, da 
care s-a vorbit aici, se pot ușor 
pune în funcțiune ; nu trebuie aș
teptat să vină cineva din afară să 
rezolve această problemă, cînd în 
întreprindere lucrează atîția ingi
neri și muncitori care, doar în 
cîteva zile, pot asigura funcționarea 
ventilatoarelor. Același lucru sa 
poate spune șl despre alte propu
neri făcute aici, privitor la îmbună
tățirea condițiilor de muncă din 
diferite locuri de producție. Trebuia 
înțeles că aceste probleme fac 
parte integrantă din buna organi
zare a activității de producție și, ca 
atare, e necesar să fie urmărite și 
soluționate rapid, cu forțele colec
tivului însuși ; dispuneți de tot 
ceea ce este necesar pentru aceasta.

Este, de asemenea, necesar să sa 
acorde mai multă atenție ridicării 
nivelului profesional și tehnic, or
ganizării cursurilor de calificare și 
reciclare. Săptămînal trebuie să 
funcționeze în fiecare secție cursu
rile de perfecționare a cunoștințe
lor. Să folosiți bine în acest scop 
baza materială de care dispuneți 
— aveți și un club destul de fru
mos și mare, aveți biblioteci, un 
institut, deci tot ce este necesar 
pentru desfășurarea unei activități 
susținute, permanente, de înnoirea 
cunoștințelor, de perfecționare pro
fesională, tehnică a colectivului. 
Aceasta este o condiție esențială 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune .condiții a obligațiilor profe
sionale ce revin fiecărui muncitor. 
Muncitorii, mai cu seamă tineretul, 
trebuie să nu uite nici un moment 
că numai învățînd, învățînd și iar 
învățînd vor putea ține pasul cu 
noul, se var manifesta ca revolu
ționari în toate domeniile. (Urale 
și aplauze puternice. Se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“)•

Este, de asemenea, necesar să se 
acorde atenția corespunzătoare ac
tivității politico-educative, ridicării 
conștiinței politice a fiecărui om al 
muncii, ținînd seama că pe măsură 
ce fiecare înțelege tot mai bine 
rolul ce îi revine în cadrul colecti
vului de muncă, al adunării gene
rale, în societate, cu cît participă 
mai activ și responsabil la soluțio
narea problemelor, cu atît rezulta
tele vor fi mai bune în toate do
meniile. Munca politico-educativă 
nu este nici ea o problemă abstrac
tă, ci o necesitate a creșterii con
științei, a spiritului de răspundere, 
un factor esențial al democrației 
socialiste, al participării active a 
oamenilor muncii la conducerea 
țării. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Acționînd ferm pentru soluționa
rea problemelor tehnice, de apro
vizionare, de calificare, a celorlal
te probleme la care m-am referit, 
să obțineți în acest an o schimbare 
calitativă, radicală, în întreaga ac
tivitate a uzinelor „23 August".!

Vom sărbători, peste puțin timp, 
la 1 Mai, 40 de ani de la marea 
demonstrație antifascistă din 1939, 
precum și 35 de ani de la înfăp
tuirea Frontului Unic Muncitoresc, 
care a jucat un rol important în 
lupta pentru răsturnarea dictaturii 
fasciste, pentru trecerea țării pe 
calea făuririi vieții noi. Vom săr
bători, de asemenea, la 23 August, 
împlinirea a 35 de ani de la insu
recția națională armată antifascistă 
și antiimperialistă, de la trecerea 
României cu toate forțele la lupta 
împotriva armatelor hitleriste, ală
turi de armata sovietică și ale 
celorlalte țări din coaliția antihi- 
tleristă, pentru înfrîngerea armate
lor hitleriste, de la evenimentul 

care a marcat înaintarea patriei 
noastre pe calea dezvoltării demo
cratice, apoi socialiste. Tot în acest 
an va avea loc cel de-al XII-Iea 
Congres al partidului, care va sta
bili programul de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării noastre pen
tru cincinalul viitor, în vederea 
progresului tot mai rapid al Româ
niei socialiste pe toate planurile 
vieții economico-sociale.

Iată, sînt atîtea momente impor
tante, care vor trebui întîmpinate 
cu rezultate deosebite în toate do
meniile, cu măsuri care să ducă la 
întărirea forței și unității fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii, a în
tregului nostru popor, în jurul 
partidului nostru comunist, care 
călăuzește națiunea noastră spre o 
societate fără clase, spre o lume 
mai dreaptă și mai bună atît în 
România, cît și pe fhtreaga plane
tă ! (Aplauze și urale puternice. Se 
scandează îndelung „Stima noastră 
și mindria — Ceaușescu — Româ
nia

Dragi tovarăși,

Nu am de gînd să vorbesc pe 
larg despre problemele internațio
nale. La 1 decembrie am înfățișat 
activitatea internațională a Româ
niei, iar evenimentele care au ur
mat demonstrează pe deplin juste
țea politicii externe a partidului și 
țării noastre. Preocupîndu-ne de 
înfăptuirea Programului adoptat de 
Congresul al XI-lea, de edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră, participăm 
activ Ia viața internațională, con
vinși că numai întărind solidarita
tea cu toate țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu forțe
le antiimperialiste de pretutindeni, 
participînd activ la diviziunea in
ternațională a muncii și dezvoltînd 
schimburile economice cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială, putem asigura, paralel cu 
dezvoltarea patriei noastre, promo
varea în lume a unei politici de 
pace și colaborare între toate na
țiunile ! (Aplauze puternice).

Sîntem ferm hotărîți ca, acțio
nînd pentru progresul țării noastre 
— în industrie și în agricultură, în 
știință, cultură, în ridicarea bună
stării poporului — să facem în 
continuare totul pentru a întări 
colaborarea cu toate țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare, pentru a participa activ la 
înfăptuirea noii ordini economice 
internaționale. Vom dezvolta larg 
relațiile șl cu țările capitaliste a- 
vansate, în spiritul principiilor co
existenței pașnice. Vom pune, ne
contenit, la baza colaborării noas
tre cu toate țările lumii principiile 
egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu forța. (Aplauze puternice, u- 
rale Îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !").

Vom acționa cu toată hotărîrea 
pentru a contribui la înfăptuirea 
documentelor semnate la Helsinki 
cu privire la securitatea și coope
rarea în Europa. Ne pregătim pen
tru a participa activ la reuniunea 
din 1980 de la Madrid, consacrată 
acestui obiectiv, punînd pe prim 
plan problemele dezangajării mili
tare a continentului nostru, fără de 
care nu se poate vorbi de coope
rare și pace în Europa, ca de altfel 
în întreaga lume. Vom acționa cu 
și mai multă fermitate în direcția 
înfăptuirii măsurilor de dezarmare 
și, în primul rînd, de dezarmare 
nucleară. Considerăm că trebuie fă
cut totul pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru a se aloca o canti
tate mai mare din fondurile ce se 
irosesc în prezent pentru cheltuieli 
militare în direcția dezvoltării eco
nomice, a sprijinirii țărilor în curs 
de dezvoltare, a ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a popoarelor.

Așa cum am menționat nu o dată, 
considerăm că obligația noastră, o- 
bligația socialismului, a comuniști

lor, a tuturor oamenilor care doresc 
progresul este aceea de a face totul 
pentru a opri înarmările, pentru a 
asigura pacea și destinderea, co
laborarea egală între toate na
țiunile lumii. (Aplauze puternice, 
urale prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — pace !*.*).

Știm că realizarea programului 
nostru cere eforturi susținute din 
partea întregului popor ; în același 
timp, știm că pentru înfăptuirea 
destinderii, a păcii și colaborării 
se impun întărirea unității și soli
darității tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste, participarea 
activă a tuturor popoarelor lumii, 
lupta lor unită împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste. Avem ferma convingere 
că popoarele dispun de forțele ne
cesare pentru a pune capăt poli
ticii de asuprire și inegalitate, pen
tru a asigura, în perspectivă, prin 
luptă unită, o lume mai dreap
tă șl mai bună, egală pentru 
toate națiunile. (Aplauze puternice, 
urale prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși,
In încheiere, aș dori să-mi ex

prim convingerea că acest minunat 
colectiv de 17 000 de oameni, cu o 
puternică organizație de partid, a- 
dunarea generală a uzinelor, consi
liul oamenilor muncii vor face to
tul pentru îmbunătățirea radicală 
a muncii, vor trece rapid la un stil 
nou de muncă, obținînd o calitate 
nouă în întreaga activitate a între
prinderii.

Cunosc bine colectivul de la „23 
August" și am convingerea că lip
surile manifestate în 1978 au con
stituit ceva trecător și că, încă în 
acest an, veți demonstra că stă în 
puterea dumneavoastră să faceți 
mult mai mult decît este înscris în 
prevederile planului. In acest fel, 
lipsurile manifestate în 1978 vor 
aparține trecutului. Cu această în
credere, vă urez să obțineți rezul
tate cît mai bune în activitatea pe 
1979 ! (Aplauze puternice, prelun
gite ; urale îndelungate. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Unii tovarăși au lansat aici che
mări la întrecere, cu privire la o 
serie de obiective importante. Sper 
că aceste chemări vor fi onorate în 
primul rînd de oamenii muncii de 
la „23 August". De altfel, există o 
largă mișcare de întrecere socialis
tă și angajamente destul de temei
nice pentru acest an. Eu aș dori ca 
„23 August" să candideze la un loc 
fruntaș în întrecerea din anul a- 
cesta ; locul fruntaș se obține însă 
cu rezultate bune în toate sectoare
le de activitate. Aș fi foarte bucuros 
ca la începutul anului viitor, cînd 
vot avea loc și alegerile, să pot a- 
vea prilejul să înmînez o decorație 
— dacă ar fi Clasa I aș fi-și mai 
bucuros — marelui, minunatului 
colectiv de oameni al muncii de la 
„23 August". Aceasta depinde de 
dumneavoastră ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite. Se scandează 
Îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Deoarece au loc adunările gene
rale în toate întreprinderile, aș dori 
ca de aici, de la „23 August", să 
adresez tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, oamenilor muncii 
din întreaga țară — muncitori, ță
rani, intelectuali — urarea de noi 
și noi succese în înfăptuirea pla
nului pe acest an. Să realizăm un 
pas ferm înainte, spre ridicarea 
țării noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite. Se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).

Vă urez dumneavoastră șl fami
liilor dumneavoastră, tuturor oa
menilor muncii, multă sănătate și 
multă fericire ! (Aplauze și urale 
puternice. Toți participanții la adu
narea generală, ovaționează înde
lung, într-o atmosferă de puternică 
însuflețire și entuziasm, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central, pentru secre
tarul general al partidului 
și președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Orașele platformelor 
industriale

Potrivit indicațiilor 
date de secretarul 
general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, proiectan- 
ții au inceput, în ul
timii ani, să amplaseze 
cit mai multe locuin
țe in preajma zonelor 
„fierbinți" ale muncii, 
să construiască în a- 
propierea platformelor 
industriale adevărate 
orășele. Numai a- 
partamentele si cămi
nele de familiști con
struite în 1978 in 
preajma platformelor 
industriale adăpostesc 
o populație echivalen
tă cu 10 orașe avind 
fiecare cite 35 000 lo
cuitori. In acest fel 
s-au creat condiții ca. 
în prezent, circa 75 la 
sută din personalul de 
conducere al unităților 
industriale să locuias
că in im^Iiata apro
piere saw în incinta 
unităților in care își 
desfășoară activitatea.

Dar orășelele apăru
te lingă platformele 

industriale asigură ce
tățenilor nu numai 
condiții bune de lo
cuit. ci toate condi
țiile necesare unei 
vieți civilizate. Atît in 
complexe speciale, cit 
și în unitățile con
struite la parterul 
blocurilor s-au dat în 
folosință anul trecut 
circa 140 000 mp spații 
comerciale — ceea ce 
echivalează cu peste 
1 400 magazine de mă
rime medie. Pentru 
populația școlară și 
neșcolară a „orașelor 
de lingă platformele 
industriale" s-au con
struit peste 700 săli de 
clasă, 8100 locuri în 
creșe și grădinițe, nu
meroase baze sportive 
și spatii de joacă în 
incinta cartierelor. 
Concentrarea construc
țiilor în jurul zonelor 
muncii a contribuit și 
la asigurarea de la în
ceput a unor dotări e- 
dilitare complete (ter- 
moficare. alimentări cu 
apă și canalizare, căi 

de acces definitive 
etc.), a unor edificii 
social-culturale — ci
nematografe, case de 
cultură, terenuri de 
sport, a unor condiții 
bune de transport, de 
protecție a mediului 
înconjurător.

în acest an. alte 
circa 160 000 de apar
tamente și 50 000 de 
locuri in cămine de 
nefamiliști vor fi am
plasate în zonele in
dustriale. In același 
timp insă, conform 
schitelor de sistemati
zare. în. majoritatea 
orașelor s-a trecut la 
crearea unui cadru 
nou, modern, și în zo
nele centrale — in 
special pe principalele 
artere, unde se vor 
construi peste 50 000 
de apartamente și alte 
edificii social-culturale 
de importantă mai 
deosebită.

Constantin 
PRIESCU
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Grupul școlar al întreprinderii mecanice Muscel : viitorii muncitori calificați deprind o.b.c.-ul meseriei în atelierul-școală Foto : S. Cristian

Teatrul popular din Drobeta-Turnu Severin

Pe scenă-oamenii muncii
In 15 ani au fost prezentate 36 de premiere cu piese din reperto

riul clasic și contemporan, universal și românesc. In localitățile jude
țului și zonele învecinate, in cadrul unor competiții interjudețene și 
republicane au avut loc 322 spectacole. Numai la spectacolele prezen
tate pe scenele județului au participat peste 158 000 de spectatori.

Despre importanta politică, socială, 
etică a pregătirii practice a elevilor, 
a educării tineretului școlar prin 
muncă pentru muncă s-a scris și s-a 
vorbit mult. Și este firesc dacă 
avem în vedere una din importantele 
sarcini puse de conducerea partidului 
în fata învățămîntului : pregătirea 
profesională — în acest cincinal — a 
peste 1.5 milioane muncitori calificați 
și 250 000—310 000 maiștri, ingineri și 
alte cadre de specialitate necesare 
dezvoltării economico-sociale a tării.

Un bilanț sumar la scara întregii 
țări, a fiecărui județ și a unor uni
tăți de învătămînt evidențiază o se
rie de rezultate concludente : planu
rile de învătămînt și programele șco
lare s-au îmbunătățit, creîndu-se ast
fel cadrul necesar pentru ridicarea 
eficientei activității practice ; a cres
cut nivelul cunoștințelor teoretice si 
aplicative, s-au diversificat formele 
de instruire tehnico-productivă a ele
vilor ; a sporit numărul locurilor de 
practică în ateliere-școală si in pro
ducție și s-au asigurat, în mai mare 
măsură, lucrări practice complexe 
necesare pregătirii temeinice a viito
rilor muncitori și tehnicieni. Evolu
ția planului de producție al elevilor 
sub aspect valoric este semnificativă 
în acest sens : dacă in 1975 valoarea 
producției realizate de elevi se cifra 
la 487 164 mii lei, in 1978 ea a fost 
evaluată la 710 280 mii lei.

A intrat în obișnuința unităților 
școlare să analizeze activitatea prac
tică a elevilor. îndeosebi prin prisma 
cifrelor : atîtea ateliere-școală. atiția 
lei plan de producție si beneficii, 
atîtea produse... De multe ori însă, 
cifrele acoperă situații nesatisfăcătoa
re ale desfășurării acestui proces 
formativ si educativ, situații care se 
perpetuează de la un an la altul fără 
ca forurile de învătămînt si ministe
rele economice să întreprindă măsu
rile corespunzătoare. Dar să concre
tizăm.

CÎND „BRATARA DE AUR" NU 
SE VALORIFICA ÎN FAPTE DE 
MUNCĂ. Experiența tuturor genera
țiilor a dovedit că meseria se învață 
muncind, participind efectiv Ia pro
cesul de producere a bunurilor mate
riale utile societății. Am constatat 
însă din nou si cu prilejul anchetei 
de față întreprinse în școli că mulți 
elevi nu fac practică in secții sau in 
sectoare corespunzătoare profilului 
meseriei în care se pregătesc. Este 

cazul unor elevi din anul IV de la 
Liceul de matematică-fizlcă „Dr. Ion 
Meșotă" din Brașov, care, deși se pre
gătesc să devină mecanici pentru mo
toare cu combustie internă, fac prac
tică în ateliere cu alte profiluri ; al ' 
unor grupe de viitori constructori- 
structuri de la Liceul industrial de 
construcții din același oraș, care efec
tuează practică de finisori-construc- 
ții ; al elevilor de la Liceul de mate- 
matică-fizică „Traian" din Drobeta- 
Turnu Severin, care, indiferent de

CUM PREGĂTESC ȘCOLILE 
Șl ÎNTREPRINDERILE 

VIITORII MUNCITORI ?
clasă. de nivelul cunoștințelor teore
tice. execută cu toții aceleași produse 
— scăunele, vitrine, cuiere...

Formalismul în desfășurarea pre
gătirii practice a viitorilor muncitori 
si tehnicieni apare și mai evident in 
momentul final : la repartizarea ab
solvenților in producție si in pe
rioada efectuării stagiului la lo
cul de muncă. Din situația reparti
zării promoției 1978 a liceelor și șco
lilor profesionale brașovene reiese 
că : nici unul dintre absolvenții Li
ceului de matematică-fizică „Dr. Ion 
Meșotă" nu s-a încadrat la întreprin
derea de tractoare, unde au efectuat 
practica ; nici unul dintre cei 64 de 
absolvenți pregătiți pentru meseria 
de tehnolog la Liceul economic și de 
drept administrativ nr. 2 nu a fost 
repartizat în producție in specialita
te : o parte a absolvenților Școlii 
profesionale „Electroprecizia“-Săcele. 
pregătiți în meseria de prelu
crări prin aschiere. au fost încadrați 
.in producție pe posturi de... lăcătuși. 
Lista ar putea fi completată cu astfel 

de exemple de la Liceul de mate
matică-fizică „Gh. M. Murgoci" din 
Brăila, de Ia licee din județele Satu 
Mare. Mehedinți, Iași.

Dincolo de nerespectarea progra
melor școlare, de încălcarea legislației 
care prevede încadrarea în muncă a 
noilor muncitori și tehnicieni potri
vit profilului pregătirii profesionale, 
astfel de situații obligă la o analiză 
profundă — atit in cadrul școlilor, cit 
și al întreprinderilor — și la luarea 
— în colaborare — de măsuri ferme

Ancheta „Scînteii"
viztnd : eficiența învățămîntului, folo
sirea rațională a fondurilor materiale 
asigurate de societate pentru pregă
tirea viitorilor muncitori si tehni
cieni, un randament înalt al absol
venților la noile locuri de muncă.

„ABSENTE NEMOTIVATE" IN 
CATALOGUL PRACTICII. într-una 
din secțiile întreprinderii „Unio" 
din Satu Mare ne atrag aten
ția grupuri de elevi care se plimbă 
în timp ce muncitorii pe lingă care 
sint repartizați iși văd de lucru.

— De ce stă degeaba eleva Ileana 
Iambor, de pregătirea căreia răspun
deți ? — îl întrebăm pe frezorul Liviu 
Cuțuiat.

— S-a dereglat mașina si acum o 
reglez.

— Dar ea. viitoarea muncitoare, nu 
trebuie să învețe acum tehnica re
glajului ?

— Nu știu dacă această operație e 
prevăzută in programa școlară...

Răspunsul interlocutorului nostru 
pune in lumină o carență esențială 
în organizarea și desfășurarea practi
cii elevilor : indrumarea la locul de 

muncă. în Întreprinderi, elevii sint 
dati in grija unor muncitori care nu 
reușesc totdeauna să le formeze de
prinderi profesionale durabile. Ca
uzele sint multiple. Uneori, specifi
cul locului de muncă și urgentele im
puse de îndeplinirea sarcinilor de 
producție nu permit transmiterea si 
asimilarea cunoștințelor practice. 
Cel mai adesea însă., muncitorilor 
cărora le sint încredințați elevi nu 
li se spun de la bun început cîteva 
lucruri simple, dar esențiale : ce ni

vel de cunoștințe si deprinderi au ti
nerii respectivi, ce lucrări sint pre
văzute in programul de practică. In 
aceste condiții, conținutul conceptu
lui privind instruirea prin muncă 
este deformat, dorința reală a multor 
tineri de a executa o piesă nouă, o 
operație mai dificilă se estompează, 
iar practica devine pierdere de timo.

CONȚINUTUL PRACTICII — A- 
DAPTAT CERINȚELOR PRODUC
ȚIEI, DAR ȘI NIVELULUI DE ÎN
ȚELEGERE AL ELEVILOR. L-am 
întrebat pe ti nărui sudor Petru Sas, 
proaspăt absolvent al Școlii profe

Ancheta de față aduce in atenție cîteva aspecte care reflectă preocu
pări și mai ales atitudinea unor școli și întreprinderi privind formarea 
viitorilor muncitori, tehnicieni și specialiști necesari economiei țării. De 
aceea, considerăm util un schimb de opinii mai larg asupra problemelor 
semnalate, asupra altor probleme ale organizării și desfășurării pregă
tirii tehnico-productive a elevilor, fundamentate pe larg in Legea edu
cației și învățămîntului. Propunem deci cadrelor didactice, specialiști
lor din producție, conducătorilor de unități de invățămint șl de unități 
economice, părinților să-și spună cuvîntul.

Florica DINUEESCU
cu sprijinul corespondenților „Scinteii"

sionale „Unio", cu ce probleme s-a 
confruntat. în primele luni, la noul 
loc de muncă din întreprindere.

— Am întâmpinat greutăți in des
cifrarea desenului tehnic.

Un sondaj în rîndul elevilor Liceu
lui industrial nr. 6 din Brasov relevă 
că. la desenul tehnic, cunoștințele 
elevilor sint sub nivelul cerințelor 
programei ; la Liceul industrial „E- 
lectroprecizia“-Săcele elevii întîm- 
pină dificultăți la măsurători tehnice. 
Reținem. în același timp, opinia in
terlocutorilor noștri privitoare la vo
lumul exagerat al unor progra
me de practică, la conținutul unor 
manuale care depășesc posibilită
țile de asimilare ale elevilor. 
„Unele lecții — la studiul materiale
lor. mașini-unelte, acționări și auto
reglări și la multe alte discipline — 
se predau în liceu la un nivel apro
piat celui din învățămîntul superior". 
Afirmația aparține unor specialiști 
din învățămîntul superior solicitați de 
ministerele de resort să asigure con
ținutul științific al programelor și 
manualelor școlare, al predării unor 
discipline.

Deficientele semnalate arată că 
atit conducerile unor unități de în- 
vătămint. cit și ale unor întreprinderi 
pe lingă care sint organizate licee și 
școli profesionale, nu manifestă de
plină răspundere și exigență pentru 
asigurarea condițiilor necesare pre
gătirii profesionale temeinice a ele
vilor. Ca atare, se impun măsuri mai 
ferme din partea forurilor de invă
tămînt. a ministerelor economice 
pentru înlăturarea hotărîtă a neajun
surilor care diminuează eficiența 
practicii productive a elevilor. In fie
care școală, in fiecare întreprindere 
trebuie să se înțeleagă clar că de mo
dul in care asigură astăzi organi
zarea si desfășurarea practicii pro
ductive a elevilor depinde calitatea 
pregătirii profesionale a muncitorilor 
de mi ine.

Cu puțin timp in 
urmă. Teatrul popular 
din municipiul Dro
beta-Turnu Severin a 
implinit 15 ani de ac
tivitate. Cum era șl 
firesc, momentul a 
fost marcat printr-un 
șir de manifestări, 
desfășurate sub gene
ricul „Săptămîna tea
trului severinean". în
tre altele, in atenția 
publicului, cu deose
bire, s-au reținut : 
dezbaterea cu tema : 
„Teatrul in contem
poraneitate". la care 
au luat parte actori 
amatori, membrii ce
naclurilor literare din 
județ, dramaturgi, re
gizori seria de spec
tacole pentru cei mici 
susținute de către Tea
trul de păpuși din Cra
iova. Premiera dramei 
istorice „Alexandru 
Lăpușneanu", de Vir
gil Stoenescu. in in
terpretarea actorilor 
amatori de la Teatrul 
popular severinean, 
este un spectacol care 
s-a constituit lntr-o 
certă reușită la care o 
contribuție însemnată 
a avut-o artistul eme
rit Constantin Moru- 
zan, semnatarul re
giei artistice și sceno
grafiei. Regizorul a 
avut, la indemină o 
formație alcătuită din 
oameni obișnui ti cu ri
gorile interpretării sce
nice. aflați mereu în 
contact cu exigentele, 
gusturile și preferin
țele spectatorilor : ma
joritatea sint actori 
amatori pasionați, care 
de ani in șir au inter
pretat zeci de roluri, 
în piese din reperto
riul clasic și contem
poran. universal și ro
mânesc. Iată citeva 
titluri; „Oaspetele din 
faptul serii", de Horia 
Lovinescu. „Trei ge
nerații", de Lucia De
metrius. „Oameni care 
tac" de Al. Voltin. 
„Domnișoara Nasta- 
sia". de G. M. Zamfi- 
rescu, „Visul unei 
nopți de iarnă", de T. 
Mușatescu. „Jocul de-a 
vacanta", de Mihail Se
bastian. „Răspîntia cea 
mare", de Victor Ion 
Popa. „Adam si Eva“ 
de Aurel Baranga, 
„Rata sălbatică" de 
Ibsen, „Se caută un

mincinos", de Dimitris 
Psathas și altele.

în activitatea tea
trului popular severi
nean s-a incetătenit 
o experiență valoroa
să : după fiecare pre
mieră cu. piesa respec
tivă se pornește in
tr-un turneu prin ora
șele și comunele ju
dețului, in zonele în
vecinate.

Interpreta sint oa
meni care in fabrici și 
uzine, in marile com
binate. pe șantierele 
de construcții sau in 
alte locuri de muncă 
produc, zi de zi. va
lori materiale.

Iată numai cițiva 
din acești pasionați 
actori amatori : Con
stantin Pană. Aurel 
Nicolaciuc, Dan Bă- 
dărău. Dorin Petcu, 
Alexandru Doncoglo, 
Gheorghe Gheran, Ta- 
che Pîrvulescu. Mihai 
Galbenu. Vasile Achim. 
Ion Taloi. Constantin 
Amaza. Lucretia Dră- 
ghici. Doina Constan- 
tinescu, Pavel Popes
cu, Nicolae Drăghia, 
Ion Crăiniceanu, Ga
briel Popescu si alții. 
Ei sint sudori, strun
gari. lăcătuși. tehni
cieni, electricieni, zu

gravi, electroniști, in
stalatori. activiști cul
turali. elevi etc. Locu
rile de muncă : între
prinderea de vagoane, 
întreprinderea elec- 
trocentrale Porțile de 
Fier, șantierul naval, 
întreprinderea jude
țeană de constructii- 
montaj. cooperația 
meșteșugărească. inst!- 
tuții de invătămînt și 
cultură etc.

Desigur, nu poate fi 
uitată Camelia Darini, 
artistă amatoare care, 
în cei peste 30 de ani 
de activitate. dăruiti 
cu rară pasiune artei 
interpretative, a dat 
viată la nu mai puțin 
de 70 de roluri. Și mai 
trebuie reținut acest 
nume și din alt motiv: 
artiști profesioniști 
care joacă azi pe ma
rile noastre scene, ple
cați de pe aceste 
locuri. ca și actorii 
amatori din formația 
de azi a teatrului 
popular severinean ii 
datoresc via lor recu
noștință pentru răb
darea și tactul cu 
care i-a îndrumat și 
sprijinit la începuturi
le lor.
Vircjiliu TĂTARU

Scenă din spectacolul „Alexandru Lăpușneanu" 
de Virgil Stoenescu

Grigore HAGIU:

„SONETE"
încă de la primele 

poezii ale noului vo
lum al lui Grigore Ha
giu (Sonete, editura 
„Eminescu"). cititorul 
simte capacitatea poe
tului de a diafaniza 
vorbele, de a înălța 
limbajul la treapta li
rismului autentic. Ha
rul poetului adevărat, 
aflat dincolo de stăpi- 
nirea recuzitei profe
sionale și de cultura 
llvrescă. aruncă peste 
cuvinte o ușoară cea
tă cristalină, ce mo
difică sensurile cunos
cute. imprumutindu-le 
vibrația lucrului pen
tru întiia oară văzut. 
Virtuțile de creator 
ale lui Grigore Hagiu 
sint cu atît mai preg
nante cu cit multe 
dintre piesele volumu
lui fac parte din genul 
dificil al poeziei poli
tice și patriotice, unde 
nu mulți sint cei care 
reușesc să depășească 
nivelul minim al ver
sificării conștiincioase.

Remarcabilă este și 
structura de ansamblu 
a volumului. Nucleul 
ei este intuiția că sfe
ra poeziei patriotice și 
de opțiune politică 
poate fi extinsă in
tr-un mod profitabil și 
din punctul de vedere 
al expresivității, adi
că al imaginilor care 
emoționează fără să 
recurgă la modalitatea 
folosirii conceptelor, 
dar și din cel al elo- 
cinței, adică al dis
cursului ce argumen
tează logic. Fiindcă a- 
ceastă poezie nu ur
mărește doar să emo
ționeze. ci și să in
struiască. putînd fi 
considerată, din acest 
ultim punct de vede

re. un nobil discurs di
dactic despre senti
mentele fundamenta
le ale unui popor. Ex
tinderea pe care o 
propune Grigore Ha
giu constă in alătura
rea unor poezii tradi
ționale ale iubirii de 
tară, care celebrează 
mari eroi si eveni
mente din trecut, cu 
o serie de creații din 
categoria pastelurilor, 
in care natura patriei 
este cîntată în ver
suri memorabile, unde 
euforia apare însoțită 
de o abia sesizabilă 
melancolie. Este o îm
binare doar aparent 
paradoxală, specifică 
și altor volume ale 
poetului. în felul aces
ta. forța expresivă a 
întregului crește in 
mod considerabil. Cîte
va poezii de meditație 
filozofică participă, de 
asemenea, la construi
rea unei atmosfere u- 
nitare. care se spriji
nă pe toate compo
nentele sale si. în a- 
celași timp, răsfringe 
ceva din forța sa ex
presivă asupra fiecă
reia dintre aceste com
ponente. Așa fiind, ex
primările prozaice, de 
care volumul nu este 
cu totul lipsit, tind 
spre a fi dizolvate in 
masa ansamblului.

Să reținem, in în
cheiere. două poezii 
complementare, tipice 
pentru modul în care 
Grigore Hagiu unește 
domenii de sensibili
tate îndepărtate prin- 
tr-o legătură care nu 
este întotdeauna ușor 
de sesizat. Mai întii, 
cea intitulată Dor de 
pădure : „Pe subt 
pămint și-n grea i-

mensltate / 
sevele in 
incepe-un 
pur a se 
limpezimea

sint gata 
tevării, / 

vis mai 
trezi / in 
cerurilor

toate. // O pasăre cum 
trece-ncet prin zi, / cu 
aripile incă-ntune- 
cate, / aprinde pomul 
din singurătate, / inti- 
iul care-n flori va iz
bucni, // M-apucă dor 
de proaspătă pădure, / 

• pereții nu mai vor să 
mă îndure, / stau Intre 
nori și riuri mari ce 
fug. H Purifică de iner
ții obscure / lumina 
reflectată de-o secu
re, / de-oglinzile cu
țitelor de plug". Iar 
apoi cea intitulată 
Avram lancu : „Avea 
ceva de stincă dar și 
de tei in floare, / 
de-oțel mult mai 
albastru decit oricare 
val, / pe lume de 
există asemenea me
tal / sau cine știe-n 
care mai ginditoare 
astre. III se-ascuțise 
chipul de muntele na
tal. / tăia prin el drep
tatea necruțător că
rare, 1 avea cuvint de 
codru ce mirosea a
zare / și-a pietre- 
aprinse-n fuga pot
coavelor de cal. H La 
semnul de revoltă 
rostogolit prin aer / 
îi fulgerase brațul co
roana de gorun / spre 
piscuri orbitoare cu 
trunchiuri de statuie. II 
Ce slavă și durere, ce 
cintec și ce vaer / 
putură să încapă in 
fluierul nebun / de os
ee șapte care spre 
stele incă-l suie". Sim
bolurile istoriei fuzio
nează cu cele ale na
turii patriei.

Voicu BUGARIU

Prestigioase afirmări ale artei amatoare Cîntece patriotice și de muncă
Asociația artiștilor plastici ama

tori din municipiul București a 
împlinit de curînd 5 ani de la în
ființare. Festivitatea de înmînare 
a unor diplome celor care s-au dis
tins în mod deosebit în activitatea 
artistică amatoare a constituit un 
prilej de analiză lucidă atit a dru- 
.mului parcurs, a rezultatelor obți
nute de cei peste 600 de membri 
ai asociației, cît și a unor carențe 
manifestate încă in activitatea u- 
nora dintre plasticienii amatori. La 
Centrul de îndrumare al creației 
populare și al mișcării artistice de 
amatori a avut loc astfel un dialog 
viu, susținut, între creatorii ama
tori și forurile de îndrumare, cri
tici de artă, reprezentanți ai pre
sei și școlii populare de artă ; dia
log menit să stimuleze în mare 
măsură activitatea viitoare a miș
cării de amatori din București- 
Discuțiile au prilejuit un rodnic 
bilanț al întregii activități; un 
bilanț în care la loc de cinste fi
gurează aproximativ 13 premii, 
dintre care menționăm premiul I 
pentru sculptură, premiul II pentru 
pictură, premiul II și III pentru 
arte decorative, obținute în cadrul 
primei ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României".

Numeroase expoziții colective or
ganizate pe platforma muncitoreas
că „23 August" (Universalclub) sau 
platforma muncitorească Militari 
(UREMOAS), în foaierele unor

teatre (Național. Comedia, Giu- 
lești), în săli de prestigiu, cum 
sint rotonda sălii mici a Palatului 
sau Ateneul Român, sala . T. Ar- 
ghezi, in ministere, instituții, ho
luri ale unor policlinici, la Galerii
le de artă ale centrului de îndru
mare. precum și numeroase expo
ziții personale, demonstrează că 
arta devine din ce in ce mai mult 
o condiție a cotidianului, parte in
tegrantă a rostului vieții de fieca
re zi. Alături de organizarea aces
tor numeroase expoziții colective 
sau personale care au contribuit, 
fiecare în parte, la crearea unei 
imagini sugestive de ansamblu, se 
cuvin amintite cele, peste 21 
de cercuri artistice, organizarea 
în fiecare an a cîtorva tabere de 
creație (anul trecut au avut loc 
asemenea tabere urmate de expo
ziții la Sibiu. Covasna, Rm. Vilcea, 
Moinești, Baia Mare), sau a nume
roase (aproximativ 50 anual) ex
cursii de creație în zone industri
ale sau pitorești ale țării. De a- 
semenea, „Studioul artistului a- 
mator" — în cadrul căruia, lunar, 
au loc întîlniri și dezbateri pe cele 
mai variate teme ale artei contem
porane. Toate aceste activități măr
turisesc pulsația unei vieți, a unor 
preocupări artistice de o neobiș
nuită intensitate. Ele mărturisesc, 
totodată, dorința acestor oameni de 
profesiuni atît de diferite — artiști

Anton Slijevski: „Transport ilegal 
de arme în Delta Dunării" — 1344 

(premiul I)

în orele lor libere, de a-și desă- 
virși meșteșugul, de a contribui, cu 
mijloacele lor. la configurarea unui 
nou profil etic și spiritual.

Marina PREUTU

Intrate în marea 
competiție „Cîntarea 
României", sute de 
coruri — profesio
niști și amatori — au 
fost preocupate de în
sușirea unui reperto
riu potrivit posibili
tăților, aptitudinilor 
lor. un repertoriu care 
să-i reprezinte. să 
vorbească despre
muncă, despre preo
cupările și activitatea 
de fiecare zi. despre 
construcția țării. Un 
repertoriu inspirat, 
compoziții scrise cu 
talent, care să poată 
fi insușite fără difi
cultate, melodii și ar
monii de largă respi
rație. Și, fără îndo
ială, compozitorii au 
răspuns cu promptitu
dine sutelor de mii de 
iubitori ai cintecului. 
Astfel, pentru ediția 
a Il-a a Festivalului 
național „Cîntarea 
României", Editura 
muzicală a Uniunii 
compozitorilor a tipă
rit o culegere de 20 
de cîntece. intitulată

„Slăvită țară" (coruri 
ă capella, coruri cu 
acompaniament), apoi 
20 de cintece pentru 
voci egale, intitulate 
„Să cîntăm de bucu
rie". A pus la dispozi
ția artiștilor amatori 
85 de „Cintece patrio
tice și revoluționare" 
(linii melodice și ver
suri) in care un capi
tol aparte era intitu
lat „Din cîntecele po
poarelor", avind ca te
matică lupta pentru 
pace. dragostea de 
țară. De asemenea, cu- 
prinzătoarea antolo
gie „Cintarea Româ
niei" — închinată a- 
cestei istorice mani
festări.

La toate acestea se 
adaugă volumul „Cin
tece patriotice și de 
muncă" editat de 
către Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. 32 de 
cintece închinate parti
dului, patriei, coruri 
care cinstesc eroii țării, 
care vorbesc despre 
munca metalurgiștilor, 
țesătoarelor, energe-

ticienilor. Compoziții 
închinate păcii și fră
ției cu popoarele de 
pretutindeni. Printre 
semnatari : D. D. Bo
tez, Doru Popovici, 
L. Profeta, G. Grigo- 
riu, Th. Bratu, FI. Co
mișel. V. Donose, Iri
na Odăgescu-Țuțuia- 
nu, Jolt Kerestely... 
Compozitori cunos- 
cuți, colaboratori a- 
propiați ai formațiilor 
de amatori, unii din
tre ei chiar instructori 
ai unor ansambluri 
intrate în concursul 
„Cintarea României". 
32 de cintece care se 
adaugă celor oferite 
de Editura muzicală. 
Zeci de coruri care 
trebuie să fie in aten
ția comitetelor jude
țene de cultură și 
educație socialistă, a 
centrelor de îndru
mare a mișcării artis
tice de amatori. O 
cale sigură pentru îm
prospătarea și diversi
ficarea repertoriului.

S. OȚEANU

Formația camerală „Collegium Artis“ 
la o nouă întâlnire cu publicul

La prima ediție a 
Festivalului „Cintarea 
României" s-au pre
zentat in concurs, ob- 
ținind distincții maxi
me, două originale 
formații ale Liceului 
pedagogic din Slobozia 
și Casei pionierilor din 
Cluj-Napoca : orches
tre de viode. Ce sint 
vîodele ? Instrumente 
cu corzi și arcuș (bre
vetate în țară și in 
străinătate) la care se 
folosește tehnica vio
rii și se poate obține 
toată armonia orches
trei clasice. Inventator 
— prof. univ. Ion Delu, 
un pasionat muzician 
care a chibzuit peste 
cinci decenii fiecare 
detaliu pentru această 
nouă familie de corzi. 
A reușit să obțină tim

brul violei, violonce
lului. eliminind difi
cultățile tehnice ale a- 
cestor instrumente ; 
mai mult, gindind la 
un cvartet de coarde, a 
introdus o nouă cu
loare pentru cea de-a 
doua voce. Cu alte 
cuvinte, o tehnică sim
plă ce poate fi însuși
tă intr-un timp re
cord, un ambitus în
tins în care recunoaș
tem culorile instru
mentelor clasice. Și-a 
dat concursul colecti
vul I.P.L. Reghin (fa
brica titulară a breve
telor). iar tineri com
pozitori din întreaga 
tară au și început să 
compună pentru noua 
familie instrumentală. 
O invenție din ce in

ce mai prezentă in 
viata concertistică !

Nu cu mult timp in 
urmă am aplaudat la 
sala de concerte a Ca
sei universitarilor for
mația camerală de 
viode „Collegium Ar
tis". alcătuită din Mar
cel Frandeș. Doina Io- 
nescu. Dinu Marines
cu. Anca Mihalcea, 
intr-un program cu- 
prinzind pagini de Co
relli. Monteverdi. Bar- 
tok, Beethoven. Haydn. 
Este a 16-a formație 
de viode care poate 
contribui cu încă un 
pas la mai buna cu
noaștere a calităților 
acestor originale in
strumente.

Prof. Valeria 
DUMITRESCU

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 16.30: 19.30, (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 19.
O Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert vocal- 
simfonic. Dirijor Mircea Cristescu. 
Dirijorul corului ; Vasile Pântea 
— 19.
O Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : „Tribuna tinerilor 

compozitori șl a tinerildr soliști 
laureați" : Dirijor : Liviu Iones- 
cu — 20.
• Opera Română : Conacul cu 
stafii — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna —
19,30.
• Teatrul de operetă : Poveste 
din cartierul de West — 19.30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania —
19.30.
• Teatrul de comedie : Cinema —
19.30.
• Teatrul „Nottara* * (sala Ma-

e Valsul absolvenților : CENTRAL 
15: 17.30: 20.
• Prefectul de fier : SALA PA

gheru) : Familia Tot — 19,30,
(sala Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Giulești (sala • Giulești): 
Autograful — 19,30, (sala Majes
tic) : O familie îndoliată — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C, Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17; 19,30.

• Teatrul „Ion Creangă- : Cine 
se teme de crocodil ? (premieră)
— 17.30.
• Circul București : Bravo circul!
— 19,30.
© Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul în patru colțuri — 19,30.

i n e m ac

LATULUI — 17,15; 20,15, SCALA
— 15; 17,30; 20.
• Excursie ciudată : TIMPURI 
NOI — 15; 17.30: 20.
• Cuibul iluziilor : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Șeriful din Tennessee : LU
CEAFĂRUL — 15; 17,30; 20, FES
TIVAL — 15: 17.45; 20.15.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14.30; 17,30; 20,15, FLACARA — 
14.30: 17,30; 20.30.
• Explozie în Marea Egee : VIC
TORIA — 15: 17.30: 20.
• Nea Marin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19: 21, BUCUREȘTI —

14.30: 16,30: 18,30: 20,30, GLORIA
— 14.30; 16.30; 18.30; 20.30, FLA
MURA — 14,30; 16.30; 18,30; 20.30.
• Fablio magicianul — 15; 16,30 ; 
Umbrele strămoșilor uitați — 18; 
20 : DOINA.
• Poliția este Învinsă : FERO
VIAR — 15; 17; 19; 20,45, MELO
DIA — 15: 17; 19; 20,45, MODERN
— 15; 17; 19; 20,45.
• Drumuri in cumpănă : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,30; 20, POPULAR
— 15; 17,30; 20.
• Detectiv particular : EXCEL
SIOR — 15; 17.30! 20, AURORA — 
15; 17,30; 20, TOMIS — 15; 17.30; 
20.

• Conspirația tăcerii : GRIVITA
— 15; 17,30; 20, BUCEGI — 15:
17,30; 20.
• Vlad Tepeș : CINEMA STUDIO
— 10; 13; 16; 19. DACIA — 14.30; 
17,30: 20.15, FLOREASCA — 14.30; 
17.30; 20,15.
• Orașul-fantomă î DRUMUL SĂ
RII — 15: 17,30; 20.
• Cînd alături e un bărbat : FE
RENTARI — 15; 17,30; 20.
• Totul pentru fotbal : LIRA —
15; 17.30; 20, MIORIȚA — 15;
17,45: 20.
• Avocata î PACEA — 15: 17.30: 20.
• Don Quijotte — 11,45, Rebecca
— 14; 16,15, Mizerabilii — 18.30, 

Prima zi de libertate — 20.30 : CI
NEMATECA.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : GIULEȘTI — 15; 17,30; 20, 
VOLGA — 15; 17.30; 20.
• Aurul lui Mackenna : COTRO- 
CENI — 15.30; 19.
• Vreau să vă văd : VIITORUL
— 15; 17,30: 20.
• Front in spatele, frontului : 
MUNCA — 15.30; 19.
• Acțiunea „Arsenal**  : COSMOS
— 15; 17,30; 20.
© E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : ARTA — 15: 17.
• Din nou Împreună : PRO
GRESUL — 15: 17,30; 20.
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Domnului GUSTAVO CARVAJAL MORENO
Președinte al Partidului Revoluționar Instituțional

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in calitate de președinte al Partidului 
Revoluționar Instituțional din Mexic, îmi face o deosebită plăcere să vă 
transmit felicitările cele mai cordiale, împreună cu sentimentele noastre 
de prietenie și cu cele mai bune urări de succes deplin în funcția de 
răspundere ce vi s-a încredințat.

Reafirmînd satisfacția noastră pentru bunele relații de colaborare 
prietenească ce s-au statornicit intre Partidul Comunist Român și Partidul 
Revoluționar Instituțional, îmi exprim convingerea că ele vor contribui 
eficient la amplificarea și diversificarea conlucrării româno-mexicane, pe plan 
politic, economic, tehnic, cultural, cit și în viața internațională, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei libertății, independenței, democrației, progresului, 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Convorbiri româno-burundeze
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Ștefan Andrei, a avut, miercuri 
dimineață, o întrevedere cu Gaspard 
Emery Karenzo, ministrul geologiei 
și minelor, președintele părții bu- 
rundeze in Comisia mixtă guverna
mentală româno-burundeză de coo
perare economică și tehnică.

Cu acest prilej au fost subliniate cu 
satisfacție bunele relații existente în
tre România si Burundi, exprimin-

du-se dorința de a extinde în conti
nuare colaborarea și cooperarea. în
deosebi in domeniile geologic, minier 
și industrial, al agriculturii si în alte 
sfere de activitate de interes re
ciproc.

A participat Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

A fost prezent Libere Ndabakwaje, 
ambasadorul Republicii Burundi la 
București.

tv
Excelenței Sale MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Excelență,
Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi în modul cel mai 

sincer pentru amabilul dumneavoastră mesaj prin care m-ați felicitat cu 
ocazia reinvestirii mele in funcția de prim-ministru al țării.

Exprim speranța sinceră și convingerea că relațiile călduroase dintre 
Republica Socialistă România și Republica Zambia vor continua să înflorească 
și să se întărească tot mai mult, în folosul progresului economic și social al 
popoarelor noastre și al lumii întregi.

D, M. LISULO
Prim-ministru al Republicii Zambia

PROGRAMUL 1
17.00 Telex
17,05 Teleșcoală. Istoria României (li

ceu) : Independența — legitate is
torică (II)

17.23 Curs de limbă rusă
17.45 Fotbal : Bulgaria — România. Re

zumat înregistrat de la Blagoev- 
grad

18.30 Pentru timpul dumneavoastră li
ber, vă recomandăm...

18.45 Consultații juridice
19.05 Film serial pentru copii : Sindbad 

marinarul. Episodul 25
19.30 Telejurnal
20.00 Incursiune în cotidian

20.15 Ora tineretului
21,05 Concert pentru Europa. Selecțiuni 

din spectacolul desfășurat la Bel
grad. in cadrul Anului culturii 
europene

22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
20,00 Orchestra simfonică a Radi ©tele

viziunii. în program : Uvertura 
..Academica" de Brahms; Concer
tul in Do major pentru două pia
ne, soliști : Suzana Szoreny și 
Corneliu Rădulescu : W. Berger 
— Simfonia a X-a cu orgă, solist 
Eckardt Schlandt. Dirijor : iosif 
Conta

21.20 Telex
2.1,25 Mult e dulce...
2.1,50 Muzică populară
22.15 închiderea programului

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

ANTRENAMENT SPORTIV LA... MISTRIE
— Vreți să-i vedeți pe „băieții" 

noștri la antrenament ? Atunci, să 
mergem la stadion.

Și, dind curs invitației tovarășului 
Ilie Bordeianu, primarul orașului 
Dorohoi. am ajuns la stadionul 
„1 Mai“, unde-și realizează antrena
mentele — și meciurile pe teren pro
priu — echipa de fotbal locală „Cris
talul". ce activează in campionatul 
celei de-a treia divizii naționale. 
Antrenamentul insă — inceput. cum 
am fost informați, cu două ore îna
intea sosirii noastre — se desfășura, 
în acea zi de duminică. în cu totul 
alt fel. Antrenorul, adică profesorul 
Aurel Vizitiu, împreună cu „elevii" 
săi se întreceau care reușește mai 
repede să evacueze zăpada de pe te
renul de joc și din tribune. Munceau 
cu sirg. căci cele două autobascu
lante puse la dispoziție de sectorul 
de gospodărie al orașului se și ve
deau încărcate de cum soseau. Am 
aflat apoi că după deszăpezirea sta
dionului va urma, pe lingă progra
mul de antrenament propriu-zis, și 
un alt... antrenament. Toate băncile 
de lemn din tribune urmează a fi 
reparate, pină la redeschiderea cam
pionatului. de inșiși componenții 
echipei de fotbal. Ba chiar, in timpul 
liber, „băieții" vor moderniza dușu
rile, inclusiv prin construirea unor 
noi cabine. „Cărămidă — ne explica 
antrenorul — s-a angajat să ne pună 
la dispoziție tovarășul director Aurel

Frunză. Să avem noi toate materia
lele de construcție, că de forță de 
muncă nu ducem lipsă. Că doar 
sportivi sîntem și nu altceva !“.

Un fapt singular, o excepție ? To
varășul Boris Minteanschi. prim- 
vicepreședinte al Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, ne 
contrazice. Și nu cu vorbe. Ci cu 
fapte concrete. La Botoșani, bună
oară. lucrările de întreținere și mo
dernizare a stadionului se vor reali
za. in totalitate, prin participarea 
directă a tuturor membrilor cluburi
lor și asociațiilor sportive din mu
nicipiu. La Bucecea — unde acti
vează o altă inimoasă echipă de 
fotbal din divizia C. „Șiretul" — 
acest fapt e o adevărată tradiție. La 
Săveni, Ungureni. Trușești. Albești și 
în alte cîteva zeci de centre de co
mună, sportivii locali — și mai alei 
fotbaliștii — se „antrenează" zi de 
zi in a-și pregăti terenurile în vede
rea redeschiderii competițiilor.

La urma-urmei, sportul inseamnă 
o muncă atentă, disciplinată, plină 
de dăruire și de spirit organizatoric. 
Iar munca stăruitoare, de creare a 
condițiilor pentru practicarea spor
tului. inclusiv de inzidire a cărămi
zilor. este tot un sport. Care nu fac' 
altceva decît să fortifice organismul, 
să înmagazineze disponibilități pen
tru performanțele dorite.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scinteii"

ACTUALITATEA LA FOTBAL
• Miercuri, la Blagoevgrad, lotul 

reprezentativei de fotbal al Româ
niei a susținut un meci de verificare 
în compania echipei olimpice a Bul
gariei. Gazdele au . obținut victpria 
cu scorul de 2—1 (1—1).

O Lotul olimpic de fotbal al 
României și-a continuat miercuri 
pregătirile în Iugoslavia, jucînd la 
Kikinda cu echipa locală, care acti
vează în divizia B. Fotbaliștii ro
mâni . au obținut victoria cu 1—0 
(0—0) prin punctul marcat în mi
nutul 60 de Doru Nicolaie.

În cîteva rînduri
• Turneul internațional feminin 

de tenis de la Los Angeles a progra
mat ultimele partide din turul I, în 
care jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a întîlnit-o pe Leslie Allen 
(S.U.A.), in fata căreia a cîștigat cu 
7—6. 6—3.
• în primul tur al turneului inter

national de tenis de la Sarasota (Flo
rida), jucătorul român Ilie Năstase 
î-a învins cu 6—1, 6—2 pe austra
lianul John James. în turul urmă
tor. Ilie Năstase il va intîlni pe ceho
slovacul Tomas Smid, care a dispus 
cu 6—3, 7—6 de americanul Joel 
Bailey.
• „Cupa campionilor europeni" la 

hochei pe gheată — ediția 1978/1979 
a fost cucerită de echipa cehoslovacă 
Poldi Kladno. în meci retur al fina
lei. hocheiștii cehoslovaci au intilnit 
pe teren propriu formația Spartak 
Moscova, cu care au terminat la ega
litate : 4—4. rezultat înregistrat și in 
prima manșă disputată la Moscova. 
Victoria echipei Poldi Kladno a fost 
■decisă în urma executării loviturilor 
de penalitate.
• Surpriză de proporții în primul 

tur al turneului internațional de te
nis de la Palm Springs (California) : 
tînărul jucător american Bruce Man- 
son. clasat al 112-lea in ierarhia mon
dială. a reușit să-1 elimine cu 6—7. 
7—5. 6—1 pe campionul suedez Bjorn 
Borg, cotat al doilea favorit al con
cursului.

• La volei, in campionatul națio
nal : Explorări Baia Mare — Steaua 
3—1.

• în primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în Bulgaria, echi
pa de fotbal Sportul studențesc a 
jucat la Ruse cu formația locală Du- 
rțșv...Fotbaliștii romani,au., obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (2—0)...T.

• ‘Echipa de fotbal G war di a Var
șovia și-a început turneul in tara 
noastră intilnind ieri în Capitală for
mația Dinamo București. Dina.moviș- 
tii au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0). Rezultate înregistrate în 
alte întîlniri amicale de fotbal des
fășurate miercuri : Rapid—C.S. Tîr- 
goviște 3—2 (1—0). Au marcat Petcu 
(2), Rontea. respectiv Niculescu și 
Tătaru ; F.C.M. Reșița—Universitatea 
Craiova 1—0 (0—0). Unicul punct a 
fost realizat de Damian în minutul 
65 ; Petrolul Ploiești—Steaua 0—0.

Biatloniștii noștri - văzuți prin prisma

Lipsa de zăpadă din Poiana mică 
— loc tradițional de desfășurare a 
concursurilor de biatlon — a deter
minat pe organizatorii „Cupei Car- 
pați“ să transfere întrecerile la 
Fundata, comună renumită prin per
formanțele realizate de numeroșii 
noștri schiori de fond proveniți de 
aici. De la început merită a fi evi
dențiat faptul că actuala ediție s-a 
bucurat de o participare care a de- 
tașat-o valoric de întrecerile din anii 
precedenti. la start fiind acum pre- 
zenți — alături de sportivii noștri 
fruntași — și componenți ai echipe
lor U.R.S.S.. R. D. Germane. Franței. 
De altfel, reprezentanții R.D.G. — 
Wit Eichorn și Egon Kadner — au 
și ocupat primele două locuri.

Din păcate, dintre sportivii noștri, 
singurul care a reușit o performan
ță mai bună a fost Gheorghe Girni- 
ță. El a alergat foarte bine (la numai 
24 secunde de ciștigător). dar a în
registrat 5 minute de penalizare la 
tragerea cu arma, neputind obține, 
astfel, decit locul trei. Se dovedește 
din nou slaba pregătire a sportivilor 
noștri la trageri — această compo
nentă esențială a biatlonului ■— de
ficiență ce și-a spus din greu cu- 
vintul și la recentele campionate 
mondiale. în ce-i privește pe ceilalți 
componenți ai lotului — Gh. Duca. 
V. Todașcă, Gh. Voicu și V. Fonta
na — ei au fost departe nu numai

„Cupei Carpați“
de cîștigători, dar și de colegul lor 
Gîrniță. ceea ce. firește, va trebui să 
constituie un motiv serios de reflec
ție pentru cluburile cărora aparțin 
și pentru federația de specialitate. 
Nu trebuie uitat că nu peste mult 
timp, atît sportivii de la „Dinamo 
Brașov", cît și cei de la „Armata", 
din care fac parte sportivii amintiți, 
vor trebui să ia startul în două con
cursuri internaționale de anvergură: 
„Dinamoviada" și, respectiv, „Spar- 
tachiada armatelor prietene", la care 
se impune să se prezinte pe cît po
sibil mai bine pregătiți.

Datorită cetii dense din cea de a 
doua zi a concursului, care a făcut 
imposibilă efectuarea tragerilor, or
ganizatorii au fost nevoiti să re
nunțe la proba de 10 km biatlon 
si s-o înlocuiască cu o cursă 
clasică de fond. Alergind poate 
chiar mai bine decit in ziua prece
dentă. Gheorghe Gîrniță a obținut 
un succes remarcabil, reușind să-1 
învingă pe*  Eichorn cu o diferență 
de 29 secunde, veteranul biatloniști- 
lor noștri făcind o cursă excelentă 
și dovedind din nou marea seriozita
te cu care a știut și știe încă să se 
pregătească. Repetăm, păcat că im
precizia la trageri nu i-a permis să 
se afirme și la cursa de 20 de km. 
mai ales că avea o companie destul 
de selectă!

R. B.

Tineri săteni schiază pe muntele 
Băișoarei

Vernisajul unei expoziții 
de sculptură 

din R. P. Bulgaria
La Galeria „Căminul artei" din 

Capitală a avut loc. miercuri la amia
ză. vernisajul unei expoziții de 
sculptură din R. P. Bulgaria. Organi
zată în cadrul înțelegerii de colabo
rare dintre uniunile artiștilor plastici 
din România si Bulgaria, expoziția 
prezintă 30 de lucrări de sculptură de 
interior, realizate de 18 creatori din 
tara vecină. Exponatele, cele mai 
multe portrete si compoziții de mici 
dimensiuni, ilustrează reușitele înre
gistrate de artiștii bulgari in acest 
domeniu. Manifestarea urmează ex
poziției de sculptură contemporană 
românească deschisă de curind la 
Sofia.

La vernisaj, pictorul Ion Pacea, 
vicepreședinte al Uniunii artiștilor 
plastici, și sculptorita Rosita Todo- 
rova. comisarul expoziției, au relevat, 
în alocuțiunile rostite, contribuția 
acestui gen de manifestări la mai 
buna cunoaștere â valorilor culturale 
create de popoarele român si bulgar.

Au asistat reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Uniunii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Erau de față Todor Ralovski. mi
nistru plenipotențiar. însărcinat cu 
afaceri a.i. al R. P. Bulgaria la Bucu
rești. alti membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Noi valori în colecțiile Muzeului 
național de istorie

în anul 1978 patrimoniul Muzeului 
de istorie al Republicii Socialiste 
România s-a îmbogățit cu noi expo
nate de mare valoare. Amintim intre 
acestea cele 12 piese de mobilier din 
stejar, cu sculpturi de mare frumu
sețe. care au fost utilizate la Alba 
Iulia. in primele zile ale lunii de
cembrie 1918, pentru cele dinții șe
dințe ale Consiliului Dirigent (pro
babil ele fuseseră folosite anterior și 
de membrii Consiliului Național 
Român Central) ; biroul ce a aparți
nut Măriei C. A. Rosetti : un tezaur 
de 47 monede bizantine din secolul 
al VI-iea e.n. (descoperit la Gropeni- 
Brăila) ; un tezaur de 45 de piese 
bizantine de bronz din secolele 
IX—X ; un tezaur foarte valoros, de 
13 groși moldoveni de argint emiși 
în vremea'lui Bogdan al III-lea. ur
mașul Iui Ștefan cel Mare ; mai mul
te fotografii originale reprezentind 
pe tribunul Iui Avram Iancu. Simion 
Balint, sau pe veteranul Ion Scărișo- 
reanu de la 1877 : o statuetă romana 
din secolul al II-lea e.n. reprezentind 
pe zeul Mercur (bronz. 9 cm înălți
me) : un vas de bronz de tip Asko« 
din perioada elenistică, al doilea de 
această factură existent in tară.

S-au îmbogățit, de asemenea, co
lecția de medalistică, care numără 
actualmente circa 8 000 de medalii și 
insigne ; colecția de decorații — in
tre care mai multe decorații româ
nești si străine conferite lui Nicolae 
Titulescu ; fondul de ediții-princeps 
cu lucrările „Poezii" de C. Bolliac 
(1841). „Letopisețele Țării Moldovei" 
editate la Iași in 1845 de Mihail Ko- 
gălniceanu. „Poezii" de Gh. Asachi 
(1858) etc. (Silviu Achim).

VESTI DIN R. P. BULGARIA
J>

„Valea chimiei"
în ultimele două de

cenii. industria chimi
că bulgară șî-a sporit 
capacitatea de peste 20 
de ori. realizind in 
prezent 12 la sută din 
producția globală a tă
rii. Producția de în
grășăminte chimice a 
crescut de 22 de ori. 
de sodă calcinată de 14 
ori. iar de colorant) d 
7 ori. Se dezvoltă, de 
asemenea, petrochimia, 
producția de mase 
plastice și fibre . sinte
tice. Numai in ultimii 
doi ani. industria chi
mică bulgară a reali
zat 255 produse si ar

ticole noi. folosite ' ea 
bunuri de larg consum, 
în farmaceutică si par
fumerie.

Această ramură a 
industriei continuă să 
se extindă. Astfel, la 
combinatul „Dimită; 
Dimov" din orașul 
Iambol a intrat recent 
in funcțiune o fabri
că de mătase poliâste- 
rică. Prin folosirea pe 
scară largă a elemen
telor prefabricate si a 
altor tehnologii mo
derna. fabrica a fost 
construită in numai 30 
de luni, fată de 52 do 
luni cit era prevăzut

în plan. în cadrul 
complexului industrial 
din Valea Devnia. care 
a luat numele de „Va
lea marii chimii", se 
desfășoară în ritm ac
celerat lucrările de 
construcție a unei noi 
fabrici de clor si poli- 
clorură de vinii, iar la 
Burgas se apropie dc 
sfirșit construcția ce
lui mai mare combinat 
petrochimic din Bul
garia. care va cuprin
de peste 30 de fabrici 
și instalații industriale

A. M5JNTEANU

Uzina studenților
Pe lingă Institutul 

de construcții de ma
șini și electrotehnică 
din Sofia a fost creată 
o uzină experimentală 
studențească, prima de 
acest fel din Bulgaria. 
Sub Îndrumarea celor 
aproape 800 specialiști 
cu înaltă calificare și 
a profesorilor de la 50 
de catedre si labora
toare ale institutului; 
studenții participă ac
tiv la desfășurarea ci
clului complet de pro
ducție. începind cu

proiectarea si te'rmi- 
nind cu testarea fiecă
rui produs finit. Toate 
posturile de conducere 
sint dublate de ștu- 
denti. în timpul stu
diilor. viitorii specia
liști învață să transfor
me o idee tehnică in
tr-un nou produs. Pri
ma „șarjă" de produse 
au constituit-o ampli
ficatoarele pentru in
stalații sonore, desti
nate cu prioritate ex
portului. în prezent

uzina asimilează pen
tru producția de serie 
o linie tehnologică 
pentru proteiarea me
talelor împotriva co
roziunii si a altor a- 
genți. Principala preo
cupare a uzinei stu
dențești rămine însă 
aceea de a „fabrica" 
specialiști competent, 
cadre cit mai bine pre
gătite pentru econo
mia națională.

G. BONDOC

O moderna unitate agroindustriala

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 14 FEBRUARIE 1979

Extragerea I : 2 11 6 13 33 12.
Extragerea a Il-a : 42 38 40 21 23

25
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

1 188 505 lei din care : 116 673 lei
REPORT CATEGORIA L

• ÎMPOTRIVA TABA- 
GISMULUI. în ultima zi a 
anului trecut în Irlanda a in
trat in vigoare noua lege cu 
privire la propaganda antitaba- 
gică. Potrivit acestei legi, 
firmele irlandeze producătoare 
de țigări sint obligate să înscrie 
pe ambalaje cuvintele : „Fumă
torii mor mai devreme". Se 
interzice intrarea in țară a zia
relor și revistelor care includ 
in paginile lor reclame pentru 
țigări, dar nu menționează pe
ricolul tabagismului. Ministerul 
Sănătății este împuternicit să 
înlăture reclamele pentru tutun 
din incinta stadioanelor, a să
lilor de sport etc.,-

© UN NOU VACCIN 
ANTIGRIPAL In Uniunea

Tițnp de trei zile-.-pe pirtiile de 
schi1 ale muntelui Băișoarei au avut 
loc două întreceri de schi organizate 
de către Comitetul județean Cluj al 
U.T.C.

La prima au participat tineri din 
satele și comunele de munte, în vîrstă 
de peste 19 ani. Ei s-ău întrecut la 
schi fond și schi alpin. S-au remarcat 
îndeosebi tinerii din comunele Săvă- 
disla și Beliș.

în a doua competiție, dotată cu 
Cupa U.T.C. la schi-biatlon. au parti
cipat tineri din centrele de pregătire 
pentru apărarea patriei din județ. 
Cîștigători ai Cupei U.T.C. si ai tro
feului transmisibil in întrecerea din 
cadrul etapei județene au fost decla

rați reprezentanții municipiului Dej, 
care astfel vor' participa la finalele pe 
țară ale competiției.

La aceste manifestări sportive, dat 
fiind caracterul lor competitiv, au 
participat pește 80 de concurenți. Or
ganizațiilor U.T.C. și organismelor 
sportive locale li se cere totodată ca 
— in continuarea preocupărilor lor 
mai vechi — să organizeze mai des 
Si. deci, mai multe acțiuni de masă 
in care tinerii, cu deosebire cei de la 
sate, să fie atrași în învățarea și prac
ticarea schiului. Dar mai repede, cit 
mai este zăpadă !

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 februarie. In țară : Vreme în 
general umedă, cu cerul mai mult no- 
ros. Precipitații, mai ales sub formă de 
ninsoare, in nordul țării, și mai ales 
sub formă de ploaie, în regiunile din 
sud. Vint potrivit, cu intensificări in 
zona de munte, viscolind pe alocuri ză
pada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
iar maximele între minus 4 și plus 6 
grade. Dimineața și seara, ceață. în 
București : Vreme în general umedă, 
cu cerul mai mult noros. favorabil pre
cipitațiilor slabe, mai ales sub formă 
de ploaie. Vînt moderat. Temperatura 
în scădere ușoară.

Combinatul de fruc
te .și legume „Marița" 
a fost construit in mai 
puțin de 14 luni. 
„Adică, in perioada 
dintre două recolte" — 
precizează inginerul 
Ivan Turkelanov, care 
lucrează la combinat. 
Suprafața combinatu
lui este de 70 000 me
tri pătrați. Numai a- 
telierele ocupă o su
prafață egală cu a pa
tru... terenuri de fot
bal.

Unirea tehnicii cu 
rodnicia acestor me
leaguri s-a concreti
zat in creșterea de 
peste 3,5 ori a produc
ției de legume și fruc
te prelucrate. intr-o 
sporire de 4,5 ori a 
productivității muncii. 
Mașinile au preluat 
64 la sută din t:o- 
lumul muncii ma
nuale. iar aparatele 
automate dirijează 6’6 
Ia sută din lucrări. 
Dacă înainte roșiile, 
in drumul lor de la 
grădină pină in sti
clele de suc sau cuti
ile de conserve tre
ceau prin zeci și zeci 
de mițni, in prezent 
omul este tot mai 
mult... ocolit. In afară 
de procesul culesului, 
fructele nu mai cunosc 
nemijlocit, mina ome
nească. Ba, ceva mai 
mult, in prezent spe
cialiștii combinatului 
studiază modalitatea 
de a mecaniza șt lu
crările de cules.

Un alt rezultat im
portant al mecaniză
rii și automatizării 
prelucrării fructelor il

constituie eliminarea 
așa-numitului „sezon 
mort", care cuprindea 
o bună parte din iarnă 
și întreaga primăva
ră, cind o bună parte 
din fructe și legume 
se deteriorau din cau
za insuficienței capa
cităților industriale de 
prelucrare. Depozitele 
frigorifice ale combi

natului „Marița" și ale 
complexului agro
industrial asigură
acum fructelor și le
gumelor „găzduire" pe 
întregul an. Astfel 
incit diagrama pro
ducției combinatului 
marchează 'm fiecare 
zi a anului creșterile 
planificate.
Laurenfiu DUȚA

Construcții noi la Varna

INVITAȚIE LA TUȘNAD
Stațiunea balneară Tușnad este 

recomandată pentru tratarea bo
lilor funcționale ale sistemului 
nervos central și ale afecțiunilor 
aparatului cardiovascular, dar si 
pentru aerul său puternic ozo- 
nat, bogat in aerosoli râșinoși și 
ioni negativi. Totodată, amatorii

sporturilor de iarnă găsesc aici 
toate condițiile pentru a practica 
schiul, patinajul, săniușul. Sta
țiunea dispune de hoteluri, uni
tăți moderne de alimentație pu
blică, recent construite, și vile 
special amenajate pentru sezo
nul de iarnă, discotecă, biblio-

J
teci, cinematograf, piscină și 
alte mijloace de agrement. Un 
concediu petrecut iarna la Tuș
nad reprezintă o infuzie de să
nătate.

Informații suplimentare și re
zervări de locuri la agențiile și 
filialele oficiilor județene de 
turism.

Vedere din Tușnad

Sovietică a inceput pregătirea 
producției pe scară industrială 
a unui nou vaccin antigripai cu 
eficientă deosebită, care se de
osebește de tipurile vechi de 
vaccinuri prin aceea că este 
folosit virusul „mort" și nu 
„viu", deși slăbit, așa cum pre
vedea metodologia veche. Insta
lația industrială pentru fabrica
rea vaccinului va putea produce 
250 000 de doze pe zi. permi- 
tind, practic, inocularea. în caz 
de necesitate, a vaccinului la un 
număr foarte mare de persoane 
și. implicit, stingerea unei epi
demii. Un alt avantaj constă în 
faptul că pentru producerea 
vaccinului pe bază de virus 
„viu" este nevoie de peste nouă 
luni, in timp ce noul vaccin se 
realizează in numai o lună și 
jumătate.

• BRUXELLES, ANUL 
1 000. Cu 1000 de in 
urmă, în anul 979, Carol I, du
cele Lorenei de Jos și frate al 
regelui Franței. începea con
struirea unui castel-fortăreată, 
din care cu timpul s-a dezvol
tat actuala capitală a Belgiei, 
orașul Bruxelles. Marcarea in 
acest an a unui mileniu de 
existentă a orașului va fi în
soțită de un șir de festivități 
de anvergură. între altele, fai
moasa Grand-Place — piața 
centrală din Bruxelles — con
siderată a fi una din cele mai 
frumoase din lume, se va trans
forma intr-un imens teatru in 
aer liber, unde vor fi prezen
tate spectacole lirice și drama
tice, bucurindu-se de participa
rea unora dintre cei mai va

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„LA REPUBBLICA" (Roma):

Splendorile Columnei
Cunoscutul cotidian italian „La Repubblica" publică sub semnă

tura Clarei Valenziano, la rubrica sa culturală, un interesant articol 
consacrat Columnei lui Traian, monument pe care il apreciază ca una 
din capodoperele artistice ale antichității.

Cunoscutul arhitect Ranuccio 
Bianchi Bandinelli iși exprima 
adeseori regretul: „Din păcate, nu 
s-a stăruit îndeajuns asupra unui 
fapt indiscutabil, și anume că acela 
care a sculptat Columna lui Tra
ian a fost unul dintre cei mai 
mari artiști ai tuturor timpurilor" 
și adaugă : „Mă asociez intru totul 
opiniei lui Stendhal : «Numai 
sculpturile Partenonului întrec in 
frumusețe pe cele ale Columnei lui 
Traian»". într-adevăr, așa stau 
lucrurile. Impozanta cale a Foruri
lor Imperiale, intre Piața Veneției 
și Colisseum, este străjuită de o 
capodoperă a sculpturii romane 
antice. Prea puțini insă sint cei 
care știu acest lucru. Chiar dacă 
ar fi mai numeroși, Columna lui 
Traian nu ar putea dobîndi. din 
păcate, o notorietate comparabilă 
cu cea a statuilor în marmură ale 
lui Fidias, pentru un motiv de or
din practic : de jos, Columna se 
vede mai greu. Astăzi, plăcerea de a 
o admira este rezervată doar ex- 
perților, care — așa cum s-a în- 
tîmplat de curind la „Accademia 
dei Lincei", unde a fost organi
zat un colocviu italo-român pri
vind aspectele istorice și artistice

legate de Columna lui Traian — 
se reunesc să discute aplecați asu
pra fotografiilor sau asupra stam
pelor antice.

Columna măsoară 40 metri, 
exact cît a avut o parte a colinei 
Quirinale. care a trebuit să fie re
tezată pentru a se realiza proiectul 
urbanistic al lui Traian. Columna 
a fost așezată in mijlocul unui for. 
în apropiere s-au ridicat o bazi
lică și două biblioteci de la feres
trele cărora puteau fi admirate 
sculpturile cu care era împodo
bită Columna. De la ferestrele aces
tor edificii, artiști faimoși au co
piat, în evul mediu și în epoca 
Romei papale, aceste sculpturi.

Așa cum se știe, Columna a 
avut ca scop principal glorificarea 
victoriilor lui Traian asupra dacilor, 
prada de război slujind la acope
rirea cheltuielilor necesare înfăp
tuirii acestui proiect urbanistic. 
Absolut originală a fost soluția, 
care nu și-a avut pină atunci nici 
un precedent, de a „povesti" războ
iul sub forma unei benzi continue 
care înfășoară trunchiul Columnei 
într-o spirală în lungime de 200 
metri.

Relieful sculpturilor nu este prea

lui Traian
accentuat și deci nu deformează 
linia arhitectonică a trunchiului co
loanei. iar ceea ce figurile pierd 
in volum este amplu compensat 
de ceea ce ciștigă prin efectul pic
tural. Acest efect a fost obtinut 
trasind o linie de contur figurilor, 
care astfel ieșeau mult în evidență. 
Era un artificiu tehnic ce nu mai 
fusese pină atunci folosit în lucră
rile artistice cu caracter oficial. 
Aici insă el reprezenta elementul 
esențial al operei, linia de contur 
fiind vibrantă și expresivă.

Statice sau in mișcare, figurile 
care împodobesc Columna se dis
ting prin impresia extraordinară 
de energie pe care o degajă. Ana
tomii contorsionate exprimă, cu 
toată vigoarea, suferințele cumplite 
ale războiului. Un alt element nou ce 
nu mai fusese folosit pină atunci 
îl constituie faptul că de pe figu
rile personajelor romane transpar 
sentimentele de încredere, stimă și 
dragoste care leagă pe soldatul de 
rînd de comandantul lor.

Dar' noutatea majoră adusă de 
această operă de artă este respec
tul pentru cel învins. Motivul 
războiului de partizani revine ade
sea. Totodată, sculpturile eviden
țiază măreția tragică a sinucideri
lor colective ale celor ce au preferat 
să moară decît să Se predea și 
pun, în același timp, în lumină 
compasiunea pentru țăranii siliți 
de război să ia drumul bejeniei.

loroși interpneți internaționali. 
Vor fi. de asemenea, organi
zate întreceri sportive, expoziții 
cu tematici din cele mai va" 
riate.

• UN NOU PALAT 
AL FESTIVALURILOR LA 
CANNES. Celebrul Cazinou 
de la Cannes, locul de desfășu
rare a unor strălucite festiva
luri ale filmului, ale discului și 
partiturilor muzicale, urmează 
in curind să-și înceteze exis
tența. în locul său va fi con
struit un nou palat al festiva
lurilor. mai bine adaptat nece
sităților unor mari manifestări

internaționale. Noul palat va fi, 
de fapt, un complex de clădiri 
cuprinzind o sală de cinemato
graf cu 2 400 locuri, două săli 
de 350 de locuri fiecare. 10 alte 
săli de cite 90 de locuri (pre
văzute pentru proiectarea fil
melor de 16 și 35 mm), precum 
si numeroase alte săli rezervate 
diferitelor reuniuni, colocvii, 
recepții etc. Complexul va cu
prinde. de asemenea, o cinema
tecă și un restaurant cu 1 200 
locuri. Inaugurarea este prevă
zută pentru anul 1982.

• CUPOLĂ GON 
FLABILÂ. Pentru construirea 
rapidă a unor cupole de beton.

un arhitect din Mailand (S.U.A.) 
a pus la punct o metodă origi
nală. Pe un fundament de be
ton este aplicată o bandă tex
tilă cauciucată. Se așază apoi 
armătura de otel a cupolei, pe 
care se pompează un beton 
dintr-un amestec special. în 
fine, se injectează aer pe sub 
țesătura cauciucată, care se 
umflă ca un balon. Pentru ca 
betonul să nu alunece prin în
tărire. el este reținut printr-un 
al doilea înveliș cauciucat. 
După ce s-a legat betonul, se 
dă drumul aerului. Prin acest 
original procedeu, 8 muncitori 
au reușit să ridice în numai 
patru zile o cupolă monolit de 
11 metri înălțime, cu un dia
metru de 36 de metri și 7 cm 
grosime.

• CETATE AZTECĂ 
ÎN ...VENEZUELA? Ur
mele unei cetăți indiene antice, 
vechi de peste 3 000 de ani. au 
fost descoperite în statul Bari- 
nas din Venezuela. Săpăturile 
efectuate in locul identificat 
timp de peste două decenii au 
dus la concluzia că resturile 
civilizației materiale din aceas
tă cetate aparțin unei culturi 
indiene necunoscute in Vene
zuela. Orașul antic era încon
jurat de un zid circular de 5 
kilometri, construit din pietre 
mari, fiind asemănător celor 
din cetățile aztece.

• ÎN FIECARE AN A 
DISPĂRUT UN MUZEU. 
Potrivit datelor statistice. în 
decada 1966—1976 în Italia s-a

furat din muzee sau de pe șan
tiere arheologice un număr de 
piese suficiente să umple să
lile a zece muzee de mărime 
mijlocie. Cu alte cuvinte, in 
fiecare an a dispărut cite un 
muzeu.

® TELEFON PENTRU 
SURZI. Institutul de cercetări 
Stanford (S.U.A.) a realizat un 
telefon conceput special pentru 
surzi. Acest telefon este prevă
zut cu un miniecran ne care 
sint proiectate cuvintele inter
locutorului (o versiune viitoare, 
îmbunătățită, va imprima textul 
respectiv pe o filă de htrtie). în 
locul soneriei, ca semnal de 
apel este folosit un bec, care se 
aprinde și se stinge. Tot pe 
baza unui sistem de becuri se 
anunță dacă numărul format 
este ocupat.
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La reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“

România propune măsuri concrete
Spre reluarea convorbirilor intercomunitare 

in Cipru
Luxemburgul se opune 

creării unui „directorat" 
in C. E. E.

în pregătirea viitorului congres

vizind edificarea unei noi ordini 
economice internaționale
DAR ES SALAAM 14 (Agerpres). — Trimisul special Agerpres, 

Ion Badea, transmite : Miercuri au continuat dezbaterile generale din 
cadrul celei de-a patra reuniuni ministeriale a țărilor membre ale 
„Grupului celor 77", care se desfășoară in localitatea tanzaniană 
Arusha.

NICOSIA 14 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției Reuter, li
derul comunității cipriote turce. Rauf 
Denktaș. a apreciat că. deși mai exis
tă unele obstacole în calea reluării 
convorbirilor intercomunitare in ve
derea soluționării problemei cipriote, 
acestea vor putea fi depășite, „Cred

că este o încercare sinceră de a relua 
convorbirile si am înaintat in direc
ția cea bună", a spus el. precizind : 
„Lucrăm la elaborarea unei agende 
care să fie agreată de ambele părți. 
Acest fapt ar putea cere timp, dar 
ea va fi realizată. Trebuie să fie 
realizată".

în ședința plenară de dimineață a 
luat cuvintul reprezentantul Româ
niei. Dumitru Bejan, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. El a subliniat că reuniu
nea ministerială a „Grupului celor 77“ 
reprezintă un moment de importantă 
deosebită pentru activitatea țărilor 
rămase în urmă pe plan economic, 
în direcția apărării și promovării in
tereselor lor comune în negocierile 
internaționale. Vorbitorul a relevat 
că singurul răspuns valabil îl con
stituie extinderea cooperării între 
țările In curs de dezvoltare.

România, a continuat vorbitorul, 
împărtășește aprecierea celorlalte 
țări în curs de dezvoltare privind 
necesitatea accelerării procesului de 
restructurare a economiei mondiale 
pentru atingerea obiectivelor noii or
dini economice internaționale care să 
conducă la lichidarea decalajelor ac
tuale. între principalii factori de 
adincire a decalajelor se înscriu .-i 
cheltuielile militare in creștere. De 
aceea. o importanță deosebită ar 
avea-o. in concepția României. în
ghețarea și diminuarea progresivă a 
cheltuielilor militare și alocarea unei 
părți din mijloacele financiare astfel 
economisite pentru constituirea unui 
fond de dezvoltare al O.N.U., in ve
derea sprijinirii eforturilor țărilor in 
curs de dezvoltare.

Vorbitorul a relevat, in continuare, 
că documentele elaborate pină acum 
cuprind un ansamblu de măsuri con
crete care pot constitui baza de ac
țiune a statelor in curs de dezvoltare

la U.N.C.T.A.D. V. Considerăm, a spus 
el, că se impun măsuri pentru eli
minarea practicilor protecționiste. în 
ansamblul acestor preocupări. este 
necesar ca țările dezvoltate să acor
de o atenție prioritară adoptării de 
măsuri pentru lărgirea accesului pro
duselor țărilor în curs de dezvoltare 
pe piețele lor.

în domeniul materiilor prime se 
impune accelerarea negocierilor pri
vind adoptarea programului inte
grat asupra materiilor prime, ca 
instrumente de stabilizare a piețelor 
acestor produse, care să țină seama 
atît de interesele țărilor producătoa
re. cit și ale celor consumatoare.

De însemnătate deosebită ar fi, 
după părerea țării noastre, conve
nirea unor măsuri vizind creșterea 
volumului și îmbunătățirea condiții
lor transferului de resurse financia
re spre țările in curs de dezvoltare, 
sporirea creditelor pe termen lung 
acordate in condiții preferențiale, în
tărirea monedelor naționale și a sta
bilității cursurilor valutare, ușurarea 
datoriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare fată de statele dezvoltate, 
facilitarea transferului de tehnologie.

România a făcut din nou propu
nerea privind organizarea de către 
„Grupul celor 77“ și țările nealiniate 
a unei reuniuni a statelor in curs 
de dezvoltare înaintea sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
din 1980, în scopul cristalizării unei 
concepții clare asupra căilor menite 
să ducă la înfăptuirea noii ordini eco
nomice internaționale.

în orașul italian Torino s-a desfășurat, zilele trecute, o mare manifestație 
populară împotriva recrudescenței atentatelor teroriste

MAREA BRITANIE

ACORD IN PROBLEMELE SOCIALE
LONDRA 14 (Agerpres). — După 

negocieri îndelungate, reprezentanți 
ai guvernului laburist din Marea Bri- 
tanie și lideri ai Congresului sindica
telor britanice (T.U.C.) au semnat 
miercuri un nou acord privind rela
țiile dintre guvern, sindicate și pa
tronat.

Premierul James Callaghan a pre
zentat in Camera Comunelor preve
derile acestui acord, ale cărui prin
cipale puncte se referă, în principal, 
la efortul comun al guvernului și sin
dicatelor de a reduce rata inflației 
(in prezent de 10 la sută) sub nivelul

Vizita președintelui S.U.A. 
in Mexic

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — Președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, a sosit miercuri la Ciudad 
de Mexico, într-o vizită oficială de 
trei zile, la invitația președintelui 
Mexicului, Jose Lopez Portillo. Pre
ședintele Carter este însoțit în a- 
ceastă vizită de secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, și de Zbigniew 
Brzezinski, consilier al președintelui 
pentru problemele securității națio
nale. După cum s-a precizat oficial, 
în centrul convorbirilor la nivel înalt 
americano-mexicane se vor afla pro
blemele extinderii relațiilor economi
ce bilaterale, precum și unele pro
bleme ale vieții internaționale.

de 5 la sută, pînă in 1982. Pe de altă 
parte se prevede ca in fiecare pri
măvară să se analizeze perspectivele 
economice ale țârii. Se prevede, de 
asemenea, ca uniunile sindicale și 
guvernul să studieze noi proceduri 
de negocieri pentru lucrătorii din 
serviciile publice, pentru a se asigura 
retribuții corespunzătoare pentru 
muncitorii din acest sector. Primul 
ministru, Callaghan, a anunțat că 
acordul comportă, de asemenea, or
ganizarea de consultări urgente în 
problema salariilor, precizind că se 
va trece la adoptarea unor măsuri 
mai ferme de controlare a evoluției 
preturilor.

Se speră ca noul „concordat" — 
cum a fost numit de oficialitățile bri
tanice acest acord — să contribuie 
la redresarea climatului social, afec
tat de o serie de greve (șoferii de ca
mioane, mecanicii de locomotivă, lu
crătorii din serviciile publice, sala- 
riații de la firma „British Leyland"). 
Observatorii politici londonezi con
sideră că această înțelegere echiva
lează cu salvarea în parte a progra
mului antiinflaționist al cabinetului 
laburist.

BONN 14 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Luxemburgului, Gaston 
Thorn, a avertizat țările membre ale 
C.E.E. asupra pericolului pe care l-ar 
reprezenta formarea unui directorat 
al șefilor de stat și de guvern din 
marile state ale Pieței comune.. Ar 
fi o concluzie eronată să se creadă că 
funcționarea C.E.E. ar fi astfel mai 
eficientă, a apreciat Gaston Thorn, 
luînd cuvintul ia o reuniune a Came
rei de Comerț și Industrie, desfășu
rată la Bonn. Primul ministru lu
xemburghez a adăugat că Piața co
mună trebuie să acționeze numai in 
cadrul prevederilor Tratatului de la 
Roma, care nu poate fi modificat de- 
cît cu acordul tuturor statelor mem
bre.

Comunicat comun 
sovieto-francez

MOSCOVA 14 (Agerpres). — în co
municatul comun privind vizita ofi
cială în U.R.S.S. a ministrului de 
externe al Franței. Jean-Frangois 
Poncet. se subliniază — după cum 
transmite agenția T.A.S.S. — impor
tanta pe care părțile o acordă con
tinuării si adîncirii dialogului politic 
dintre cele două țări, precum si în
tăririi colaborării lor in domeniile 
economic, cultural, științific si tehnic.

U.R.S.S. și Franța — se subliniază 
— sînt ferm hotărite să facă tot ce 
depinde de ele pentru ca destinderea 
internațională să avanseze si conferă 
o mare importanță faptului ca reali
zarea tuturor prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru cooperare 
și securitate in Europa de către toate 
statele semnatare să întărească în
crederea. colaborarea si securitatea 
dintre ele.

După sentința în procesul fostului premier 
pakistanez

Curtea Supremă va e
ISLAMABAD 14 (Agerpres). —

BELGIA

Formulă inedită în 
încercarea de a forma 

un nou cabinet

Curtea Supremă pakistaneză, reuni
tă la Rawalpindi, miercuri, în baza 
unui demers al avocațilbr apărării 
fostului premier Zulfikar Aii Bhutto, 
a stabilit ca la 24 februarie să pro
cedeze la o audiere la care să deci
dă dacă să admită sau jiu petiția 
apărării prin care se solicită reexa
minarea hotăririi de respingere a 
apelului fostului premier împotriva 
sentinței de condamnare la moarte, 
pronunțată anul trecut de tribunalul 
din Lahore. Avocatul principal al a-

imina petiția apărării
părării, Yahya Bakhtiar. ceruse 
Curții Supreme o amînare de trei 
săptămâni, timp în care să poată în
tocmi în detaliu motivarea cererii de 
reexaminare a hotărîrii de condam
nare la moarte.

în cazul că la audierea din 24 fe
bruarie Curtea Supremă nu va ac
cepta petiția apărării de reexaminare 
a hotăririi sale, numai o grațiere din 
partea șefului statului, generalul 
Mohammad Zia-Ul Haq, ar mai pu
tea salva viața fostului premier Zul
fikar Aii Bhutto.

al P. C.
PARIS 14 (Agerpres). — Comitetul 

Central al Partidului Comunist Fran
cez a înaintat spre dezbatere organi
zațiilor partidului proiectul rezoluției 
celui de-al XXIII-lea Congres al 
P.C.F., ce va avea loc între 9 și 13 
mai. si proiectul de modificări la 
statutul partidului.

Francez
Secretarul general al P.C.F., 

Georges Marchais. intr-un articol 
publicat marți în „L’Humanită", a 
evidențiat creșterea influentei si a 
prestigiului partidului comunist, care 
numără în prezent 700 000 de mem
bri. si i-a chemat pe comuniști să 
dezbată activ documentele ce vor fi 
prezentate Congresului al XXIII-lea.

R. P. CONGO

Organizarea puterii de stat înaintea Congresului

extraordinar al P.C.M.
BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). — 

La Brazzaville a fost dată publicității 
hotărîrea C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii cu privire la organizarea 
puterii de stat în tară în perioada 
pină la desfășurarea. în martie a.c.. 
a lucrărilor celui de-al III-lea Con
gres extraordinar al P.C.M. Organul 
suprem al puterii politice în R. P. 
Congo — se arată in document — 
este Comitetul de pregătire a celui 
de-al III-lea Congres extraordinar al 
P.C.M. Comitetul controlează activi
tatea partidului si statului, coordo
nează munca comisiilor politică, eco
nomică. social-culturală si militară, 
constituite la recenta plenară a Parti

dului Congolez al Muncii. Președinții 
comisiilor fac parte din Comitetul 
de pregătire a congresului.

Funcția de sef al statului — relevă 
documentul — revine președintelui 
Comitetului de pregătire a celui 
de-ăl III-lea Congres extraordinar, 
colonelul Denis Saussou-Nguesso. 
Acesta prezidează ședințele Consi
liului de Miniștri si este comandant, 
șef al armatei populare naționale a 
R. P. Congo.

Președintele Comisiei economice * 
Comitetului de pregătire, L.S. Goma, 
a fost desemnat prim-ministru al 
R.P.C. și va conduce activitatea gu
vernului pină la crearea unor noi 
organe ale puterii executive.

Evoluția situației din Iran
• Reuniunea noului guvern • Declarația radiotelevizată 

a aiatolahului Khomeiny
TEHERAN 14 (Agerpres). — 

Miercuri dimineața — relatează 
A.F.P. — s-a desfășurat, sub pre
ședinția lui Mehdi Bazargan. pri
ma reuniune a noului guvern ira
nian. care a examinat reluarea acti
vității in toate sectoarele economiei, 
prevăzută pentru 17 februarie.

De asemenea, au fost trecute în 
revistă probleme privind reinstaura- 
rea ordinii, găsirea celor mai efi
ciente mijloace pentru a proceda la 
dezarmarea zecilor de mii de per
soane înarmate, soarta personalită
ților politice și militare arestate în 
ultimele zile.

Liderul șiit iranian, aiatolahul 
Khomeiny. a adresat. în prima sa 
declarație radiotelevizată către na
țiune, chemarea la „solidaritate si u- 
nitate națională". „Acum nu mai este

momentul de a face manifestații si 
de a provoca dezordini. Nu trebuie 
să se creadă că victoria dă drep
tul la haos" — a declarat el. cerînd 
persoanelor înarmate să predea ar
mele și să nu mai recurgă la „atacuri 
împotriva armatei, a prefecturilor și 
jandarmeriilor". „Statul — a conti
nuat el — trebuie să fie apărat, iar 
dezordinea trebuie să înceteze". Li
derul șiit a făcut apel, totodată, la 
aplanarea disensiunilor interne.

In cadrul eforturilor de instaura
re a calmului în Iran și intrării si
tuației pe un făgaș normal postul 
de radio național a lansat în ulti
mele zile chemări celor aflațl în 
grevă de a se prezenta la locurile 
de muncă. Uzinele, unitățile comer
ciale și școlile urmează să-și reia 
simbătă activitatea după mai mult de 
trei luni de la închiderea lor.

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Pentru prima dată în istoria politică 
a Belgiei, regele Baudouin a însăr
cinat miercuri două personalități po
litice (un flamand și un .valon) cu 
o „misiune de mediere**  între diver
sele grupări politice pentru soluțio
narea crizei de guvern in care se 
află țara. Este vorba de Willy Claes, 
reprezentind aripa flamandă a Parti
dului Socialist, și Ferdinand Not"1 
hotnb. președintele PârtiduTui Sdcial 
Creștin (valon).

Luna trecută, Wilfried Martens, 
președintele Partidului Social Creș
tin (flamand), a renunțat la încer
carea de a forma noul guvern, da
torită îndeosebi disputei dintre cele 
două comunități din țară cu privire 
la viitorul statut al Bruxellesului.

Soluția aleasă de regele Baudouin 
de a nu însărcina imediat o nouă 
personalitate politică cu formarea 
noului guvern, scrie agenția France 
Presse, exprimă gravitatea crizei po
litice din Belgia declanșată in turnă 
cu două luni.

agențiile de presă
La ședința Biroului Poli

tic"d C.C. al P.M.U.P. s- 
analizat problema asigurării econo
miei poloneze cu energie, combus
tibil si materii prime. Biroul Politic 
a recomandat să se recupereze întir- 
zierile în producție și să se foloseas
că toate posibilitățile pentru raționa
lizarea în continuare a consumului de 
materiale, materii prime șl combus
tibil.

Relațiile greco-turce. Gu- 
vernul grec a confirmat că Grecia 
și Turcia urmăresc semnarea unui 
acord de cooperare menit să excludă

folosirea forței între cele două țări, 
într-o declarație Oficială, relatată de 
agenția Associated Press. ■ se. arată că 
propunerea, privind semnarea unui 
pact de neagresiune între Grecia și 
Turcia cuprinde o inițiativă mai 
veche a Greciei. Cele două părți au 
convorbiri asupra propunerii respec
tive și. ca și in trecut, vor conti
nua schimbul de vederi in această 
problemă.

Asasinat Ia Kabul. După 
cum informează un comunicat al gu
vernului R.D. Afganistan, reluat de 
agenția T.A.S.S.. un grup de teroriști 
l-au asasinat miercuri pe ambasado
rul S.U.A. la Kabul, Adolph Dubs.

transmit:

PENTRU CREȘTEREA ROIULUI STIINTEI $1 TEHNOLOGIEI 
ca factor matrice al dezvoltării tuturor statelor

Zilele trecute s-au încheiat la New 
York lucrările celei de-a II-a se
siuni a Comitetului pregătitor al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
știință și tehnologie în folosul dez
voltării — importantă reuniune care 
urmează să se desfășoare la Viena 
în perioada 20—31 august 1979.

Sesiunea a prilejuit o trecere in 
revistă a acțiunilor întreprinse pină 
în prezent pentru pregătirea acestei 
conferințe, evidențiindu-se in acest 
context că, pînă în prezent, într-un 
mare număr de state s-au elaborat 
documente ce conțin propuneri pri
vind folosirea pe scară mai largă a 
științei și tehnologiei în slujba dez
voltării. De asemenea, a fost releva
tă contribuția adusă de cele peste 
100 de seminarii naționale, subregio- 
nale și interregionale, precum și de 
reuniunile regionale care au avut 
loc la București (pentru Europa), la 
Bangkok (pentru Asia și Pacific), la 
Cairo (pentru Africa), la Amman 
(pentru Orientul Mijlociu) și la Pa
nama (pentru America Latină). Toa
te aceste acțiuni „au determinat — 
după cum sublinia J. F. Da Costa, 
secretarul general al conferinței — 
o mare sensibilizare a opiniei publice 
mondiale față de importanta științei 
și tehnologiei pentru accelerarea 
dezvoltării tuturor statelor și in spe
cial a celor in curs de dezvoltare, 
in vederea reducerii decalajelor care 
le separă de statele avansate ale 
lumii".

Această înaltă conștientizare a 
opiniei publice mondiale tată de im
portantul rol al științei și tehnolo
giei confirmă justețea inițiativei ro
mânești în acest domeniu. Este cu
noscut faptul că de mai multi ani 
România acționează în mod constant 
pentru accesul nestingherit al tutu
ror statelor la cuceririle științei și 
tehnologiei modeme, pentru dezvol
tarea largă a cooperării tehnico-ști- 
ințifice intre toate statele lumii.

In 1970, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, țara noastră a 
înscris pe ordinea de zi a celei de-a 
25-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. punctul intitulat „Rolul ști
inței și tehnologiei moderne in dez
voltarea națională și necesitatea de 
a intări cooperarea economică si 
tehnico-științifică intre state". In 
memoriul explicativ care însoțea a- 
ceastă propunere se sublinia, printre 
altele, că stăpînirea științei și teh
nologiei moderne, accesul tuturor 
națiunilor la descoperirile științifice 
și inovațiile tehnice constituie o

condiție indispensabilă, pentru di
minuarea și lichidarea marilor deca
laje existente in lumea de azi și 
că „Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să fie preocupată de a area 
condiții pentru ca fiecare țară să 
poată beneficia de cuceririle științei 
și tehnologiei moderne pentru pro
priul proces de dezvoltare si de 
creștere a nivelului de trai al po
porului său". Dezbaterile din 1970 și 
anii următori au declanșat o seamă 
de acțiuni intre care și convocarea 
Conferinței de la Viena.

In cadrul lucrărilor Comitetului 
pregătitor s-a procedat, totodată, la 
un prim schimb de păreri asupra 
planului de acțiune care va constitui 
principalul document al conferinței.

Astfel, sprijinind propunerile „Gru
pului celor 77", delegația olandeză 
sublinia că, „stabilirea și întărirea 
capacităților proprii ale țărilor in 
curs de dezvoltare reprezintă o 
condiție sine qua non pentru reali
zarea in aceste țări a oricărei acti
vități in domeniul științei si tehno
logiei".

Avind în vedere că dezvoltarea 
capacității tehnico-științifice ale ță
rilor în curs de dezvoltare depinde 
în mare măsură de accesul lor la 
sursele internaționale de informații 
științifice și tehnologice, țările în 
curs de dezvoltare, țările socialiste, 
precum și unele țări capitaliste. în
deosebi cele scandinave, s-au pro
nunțat pentru înscrierea în planul

Pe marginea sesiunii Comitetului pregătitor 
al Conferinței 0. N. U. pentru știință și tehnologie

Din dezbateri s-a desprins, în pri
mul rind. interesul și preocuparea 
generală a statelor pentru include
rea in planul de acțiune a unor 
măsuri concrete, pe plan național, 
regional și internațional, vizind în
tărirea capacităților tehnico-științi- 
fice ale țărilor in curs de dezvoltare 
prin elaborarea de politici naționale 
privind folosirea științei și tehnolo
giei în slujba dezvoltării, înființarea 
de instituții guvernamentale și ne
guvernamentale pentru transpunerea 
în viață a acestor politici, dezvolta
rea sistemelor naționale de infor
mare tehnico-științifică, formarea 
de cadre naționale etc.

Propunind includerea în Planul de 
acțiune a unor asemenea măsuri, 
„Grupul celor 77“ pornea de la reali
tatea faptului că decalajul tehnico- 
științific este una din cauzele pri
mordiale. decisive ale menținerii și 
adincirii decalajelor economice intre 
state. In acest sens, „grupul" arăta că 
„decalajul tehnologic dintre țările in
dustrializate și cele in curs de dezvol
tare, ale cărui consecințe economice 
și sociale sint atît de evidente, ține 
țările in curs de dezvoltare intr-o 
stare critică de dependență, tehnolo
gică, care poate continua la infinit 
dacă nu se fac eforturi serioase cel 
puțin pentru a reduce, dacă nu 
chiar a elimina, acest decalaj". A- 
ceste realități au fost recunoscute 
chiar și de unele țări occidentale.

de acțiune a unor măsuri de natură 
să contribuie la restructurarea con
dițiilor de acces la informațiile știin
țifice și tehnologice ca o cerință im
portantă a unei noi ordini economice 
internaționale. S-au avansat în acest 
scop propuneri concrete privind eli
minarea obstacolelor artificiale din 
calea schimbului de informații tehni
co-științifice și de experiență dintre 
state, facilitarea transferului de teh
nologie spre țările în curs de dez
voltare, revizuirea actualului cadru 
jflridic internațional în domeniul 
științei și tehnologiei și adoptarea 
de noi instrumente precum codul de 
conduită pentru transferul de teh
nologie. codul de conduită pentru 
societățile transnaționale etc.

Firește, una din implicațiile și con
dițiile esențiale în acest sens este 
realizarea unor progrese efective pe 
calea dezarmării. Este știut că. în 
prezent, multe din cuceririle de vîrf 
ale științei și tehnicii au și aplicații 
militare, directe sau indirecte — 
transferul lor către alte state, inte
grarea lor în circuitul mondial al 
realizărilor tehnice ale umanității 
fiind blocat de „secretul militar". De
sigur. această situație este încă un 
motiv pentru a se intensifica efortu
rile în vederea dezarmării, destinde
rii. creșterii încrederii internaționale, 
statornicirii unui climat de pace și 
cooperare.

Prezentînd poziția țării noastre, șe

ful delegației române arăta că planul 
de acțiune ar trebui să conțină in esen
ță măsuri care să permită întărirea 
capacităților de cercetare și dezvoltare 
în fiecare țară ; pregătirea în țările 
în curs de dezvoltare de cadre ca
pabile să creeze, adapteze si să dez
volte tehnologia modernă ; accesul 
liber nestingherit al fiecărei țări Ia 
cuceririle științei și tehnologiei con
temporane ; îmbunătățirea cadrului 
internațional instituțional care să 
favorizeze dezvoltarea largă a coo
perării tehnico-științifice dintre sta
te ; reoriontarea in scopuri pașnice 
a resurselor financiare și umane fo
losite pentru cercetarea in dome
niul înarmărilor.

Prilejuind un schimb preliminar 
de idei și propuneri, recenta sesiu
ne a Comitetului pregătitor a mar
cat doar începutul procesului de 
elaborare a proiectului planului de 
acțiune, proces care va continua in 
cadrul a incă două reuniuni prevă
zute pentru lunile mai și respectiv 
iunie.

Firește, sarcina comitetului nu este 
deloc ușoară avind in vedere rezer
vele unor țări capitaliste fată de e- 
fectuarea unor schimbări structura
le în sistemul relațiilor economice 
și tehnico-științifice internaționale. 
Țările socialiste, țările în curs de 
dezvoltare, precum și alte state și-au 
exprimat însă încrederea că viitoa
rea Conferință de la Viena va a- 
dopta măsuri concrete care să sti
muleze folosirea științei și tehnolo
giei în slujba dezvoltării, ă reducerii 
marilor decalaje economice și teh- 
nico-științifice existente astăzi în 
lume. In arest fel, viitoarea confe
rință va aduce o contribuție impor
tantă la procesul instaurării noii or
dini economice internaționale. De 
altfel, sarcina de bază a conferinței 
este — așa după cum sublinia 
K. Aadme, directorul general pentru 
dezvoltare și cooperare economică 
internațională din Secretariatul 
O.N.U. — de a adopta „decizii con
crete asupra mijloacelor și căilor de 
aplicare a științei și tehnologiei în 
procesul instaurării noii ordini eco
nomice internaționale", avind în ve
dere că „Declarația și Programul de 
acțiune pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale cer 
ca știința și tehnologia să joace un 
rol tot mai important și direct în 
procesul stimulării dezvoltării si re
ducerii disparităților internaționale".

Ion BARAC

Guvernul afgan apreciază acest eve
niment regretabil ca o acțiune a duș
manilor poporului afgan și a adver
sarilor prieteniei între R.D. Afganis
tan și S.U.A.

Arestări în Spania. După 
cum informează agenția France 
Presse. citind ziarul „El Pais“. poliția 
spaniolă a arestat, in baza legii anti- 
teroriste, 13 membri ai organizației 
„Herri Batasuna", care are ștrînse 
relații cu aripa militară a organiza
ției separatiste basce — E.T.A.

La Geneva a avut 'oc rniercur' 
o nouă intîlnire a delegațiilor 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii 
participante la convorbirile in ve
derea elaborării unui tratat privind 
interzicerea generală și totală a ex
periențelor cu armele nucleare.

Lupte violente in Nicaragua
MANAGUA 14 (Agerpres). — In 

Nicaragua s-au înregistrat noi cioc
niri în diferite localități. între Garda 
civilă, care-1 sprijină pe dictatorul 
Anastasio Somoza. si membri ai 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională (F.S.L.N.).

Astfel, la Jinotega, la 150 km de ca
pitală. au avut loc lupte violente, co
mandantul militar al orașului făcînd 
în cele din urmă apel la întăriri. La 
Masaya. oraș aflat la 20 km vest de 
Managua, un grup de membri ai 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională a înfruntat timp de mai multe 
ore patrulele armate. La Leon. gru
puri sandiniste și-au făcut, de ase
menea. apariția în mai multe cartiere 
ale orașului.

Creșterea prețurilor 
în țările O.E.C.D.
PARIS 14 (Agerpres). — Indicele 

prețurilor la consumator în cele 24 
de țări membre ale Organizației pen
tru Cooperare Economică și Dezvol
tare (O.E.C.D.) a crescut, în medie, 
în 1978, cu 8,4 la sută, față de 8,1 la 
sută în 1977.

Potrivit statisticilor publicate la 
Paris de O.E.C.D., cea mai puternică 
inflație a cunoscut-o Turcia — 63,4 
la sută, urmată de Islanda — 46,9 la 
sută. Urmează, in ordine. Portugalia 
— 25,2 la sută. Spania — 16,5 la sută. 
Cea mai redusă rată a inflației a fost 
înregistrată in Elveția, unde pe an
samblul anului 1978 prețurile n-au 
crescut decît cu 0,7 la sută. In R.F.G. 
rata inflației a fost de 2,4 la sută, iar 
în Luxemburg de 3,4 la sută.

Convorbiri chino-indie- 
jțg. Deng Xiaoping (Den Siao-pin), 
vicepremler al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, l-a primit miercuri 
pe ministrul atacerilor externe al 
Indiei, Atal Bihari Vajpayee, aflat 
în vizită oficială în China. Potrivit 
agenției China Nouă, vicepremierul 
chinez a arătat că conducătorii celor 
două țări trebuie să aibă mai multe 
contacte pentru ca, treptat, să spo
rească înțelegerea reciprocă. La 
rindul său. ministrul de externe al 
Indiei a relevat că scopul vizitei 
sale în R. P. Chineză este de a ex
plora posibilitățile da îmbunătățire 
a relațiilor bilaterale.

Platformă plutitoare scu
fundată Pla,f°rma plutitoare sue
deză „Goliat 17". care se afla pentru 
prospectări petroliere în Marea Adria- 
tică. s-a scufundat miercuri în apro
piere de portul italian Ortona. Plat
forma suferise anterior grave avarii 
din cauza furtunilor. Se vor face în
cercări pentru.recuperarea sa.

Incendii în Australia.Tn 
statul australian South Walles, in
cendiile de pădure au luat o mare ex
tindere. In prezent, focul a cuprins 
aproximativ 100 000 hectare de păduri 
și de pășuni. Din cauza focului au 
murit mii de vite. Intr-o serie de re
giuni ale statului a fost decretată 
starea excepțională.

Vizită Ia Luanda. Dupâ cum 
informează agenția Angop. pre
ședintele R.P. Congo, Denis Sassou- 
Nguesso, a efectuat o scurtă vizită in 
R.P. Angola. La încheierea vizitei, 
șeful statului congolez a declarat că 
a discutat cu președintele Agostinho 
Neto probleme africane actuale. De 
asemenea, s-a. evidențiat hotărîrea 
M.P.L.A. — Partidul Muncii din 
Angola și a Partidului Congolez al 
Muncii de a continua calea revolu
ționară pentru edificarea noii socie
tăți în țările lor.

Reluarea ostilităților în
Ciad. Suspendarea luptelor între
unitățile armatei fidele președintelui 
Ciadului, Felix Malloum, și forțe 
înarmate favorabile primului minis
tru, Hissen Habre, în capitala Ciadu
lui, hotărită marți seara, a fost vio
lată în noaptea de marți spre 
miercuri, informează agenția France 
Presse. Potrivit aceleiași surse, schim
burile de focuri au continuat in
mod sporadic în cursul zilei de
miercuri la N’Djamena.

Cercetări energetice In 
cadrul C.E.E. Comisia Piețel 
comune a hotărit alocarea sumei de 
5 milioane unități de cont (o imitate 
de cont este egală cu 1.35 dolari) pen
tru finanțarea programelor de cerce
tări geologice și explorări de noi ză
căminte de uraniu pe teritoriul „ceior 
nouă". După cum a precizat un pur
tător de cuvint al comisiei, realiza
rea acestor programe vizează ame
liorarea situației energetice a Pieței 
comune.

Națiunile Unite în lupta contra toxicomaniei
GENEVA 14 (Ager

pres). — La Geneva au 
început lucrările sesiu
nii Comisiei O.N.U. pen
tru stupefiante. Tema 
centrală a dezbaterilor o 
constituie examinarea 
căilor de combatere a 
toxicomaniei, care mani
festă o tendință de agra
vare la scară mondială, 
in primul rind in țările 
occidentale. De aseme
nea, vor fi examinate 
căile de întărire a cola
borării internaționale 
pentru combaterea tra
ficului și consumului de 
droguri.

Intr-un raport prezen
tat la sesiune, guvernul 
american a arătat că 
suma cheltuită anual de 
către instituțiile medi
cale, de ocrotire socială 
Si juridice din Statele 
Unite, precum și de că
tre întreprinderile ai că
ror salariați consumă 
droguri, pentru comba
terea efectelor acestui 
flagel se ridică la 10 mi
liarde dolari anual. Nu
mai pentru tratamentele 
medicale legate de con
sumul de droguri, se a- 
rată in raport, in S.U.A.

au fost cheltuiti în 1978 
peste 500 milioane do
lari.

In raport se arată că 
programele naționale de 
combatere a folosirii 
drogurilor s-au soldat 
cu o serie de rezultate 
pozitive, care au contri
buit la o anumită di
minuare a consumului 
de narcotice, ceea ce a 
antrenat o sporire a 
numărului de persoane 
apte de muncă din rin
dul narcomanilor, pre
cum si o reducere a cri
minalității legate de 
consumul de stupefiante.

RIGORILE IERNII
• Val de frig și ninsori în Europa occidentală • Mari 

inundații în Peninsula Iberică
Incepind din noaptea de marți 

spre miercuri un nou val rece a 
cuprins Europa occidentală. In 
cea mai mare parte a Olandei 
au căzut ninsori puternice, care 
in nordul țării au făcut ca stra
tul de zăpadă să depășească 1 
metru si jumătate, intrerupind 
circulația feroviară si rutieră. 
De asemenea, zborurile avioane
lor civile in direcția Amsterdam 
și Haga au fost îndreptate spre 
aeroporturi din țări vecine. Tot 
datorită vremii, trenurile inter
naționale care traversează Bel
gia indreptindu-se spre Olanda 
au fost blocate miercuri la gra
nița dintre cele două țări.

Viscolele care s-au abătut 
asupra R. F. Germania și An

gliei au perturbat atît circula
ția feroviară, cit și cea rutieră.

In Peninsula Iberică au conti
nuat ploile torențiale însoțite de 
vijelii, provocind inundațiile 
cele mai mari' înregistrate in 
Portugalia de un secol încoace. 
Tot in această țară, din cauza 
furtunilor, s-au produs inunda
ții și in regiunile de coastă, iar 
unele porturi sînt inaccesibile 
traficului.

Valuri de 20 metri înălțime au 
izbit marți coastele Insulei Port
land, din sudul Angliei, inunda
țiile provocate determinind au
toritățile să procedeze la evacua
rea locuitorilor din zonele cele 
mai periclitate. Nu au fost în
registrate victime.
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