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REDUCEREA CONSUMURILOR
MATERIALE

- o cerință esențială a dezvoltării 
economiei naționale și creșterii
nivelului de trai al poporului

„Problema reducerii consumurilor materiale, inclusiv de 
combustibil și energie, nu este o problemă abstractă. Ea este o 
problemă practică a dezvoltării noastre, a eficienței economice, a 
creșterii bunăstării întregului popor! în acest spirit trebuie să 
acționăm pentru a realiza o producție cu o înaltă eficiență 
economică".

NICOLAE CEAUȘESCU
A trecut mai bine de o lună și 

jumătate de la începutul acestui an 
hotărîtor pentru înfăptuirea preve
derilor cincinalului actual. Zilnic ne 
sosesc la redacție vești despre mun
ca rodnică a numeroase colective de 
oameni ai muncii, care acționează 
stăruitor pentru sporirea producției 
fizice, pentru ridicarea eficienței e- 
conomice. pentru îndeplinirea ri
guroasă a indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai planului Așa cum a sub
liniat, recent, secretarul general al 
partidului. în cuvîntarea rostită la a- 
dunarea generală a oamenilor mun
cii de la întreprinderea „23 August" 
din Capitală, una din problemele e- 
sențiale ale activității economice o 
constituie reducerea consumurilor 
materiale. Numai reducînd substan
tial consumurile de materii și ma
teriale, de combustibil și energie vom 
putea asigura creșterea eficienței e- 
conomice ; numai așa vom putea face 
ca produsele românești să fie com
petitive. atît din punct de vedere teh
nic, cît și economic. Problema redu
cerii consumurilor materiale nu este 
o problemă abstractă, ci o problemă 
practică a dezvoltării noastre econo
mice. a creșterii bunăstării întregu
lui popor.

Intelegind pe deplin însemnătatea 
deosebită a diminuării tot mal ac
centuate a cheltuielilor materiale 
pentru propria activitate și pentru 
economia națională. în luna ianuarie, 
colectivele dintr-o serie de unităti au 
obținut rezultate pozitive. Astfel, co
lectivele din industria cimentului au 
consumat o cantitate mai mică de 
combustibil la fabricarea clincherului, 
iar o serie de unități din industria 
energiei electrice au realizat un con
sum mai redus de combustibil la obți
nerea energiei electrice.

In același timp însă. în luna ia
nuarie. un șir de unități nu s-au în
cadrat in normele și normativele de 
consum aprobate, consumînd. deci.

resurse materiale și energetice necu
venite. neplanificate. De pildă. Com
binatul siderurgic din Galați nu a a- 
tins gradul planificat de scoatere a 
metalului ; la combinatele de îngră
șăminte chimice din Slobozia, Turnu 
Măgurele, Piatra Neamț și Arad în 
luna ianuarie s-a depășit consumul 
normat de combustibil la fabricarea 
amoniacului ; mai amintim că într-un 
șir de unități constructoare de mașini
— întreprinderea de vagoane din Arad,
întreprinderea de autocamioane din 
Brașov. întreprinderea de osii si bo
ghiuri din Bals — se mai practică 
tehnologii învechite, soldate cu re
buturi mari, îndeosebi în sectoarele 
calde, dar și în secțiile de prelu
crări. ,

Șirul exemplelor de acest fel ar pu
tea continua Fără a intra în amănunte, 
putem spune că la originea unor ase
menea neajunsuri stau. în principal, 
întîrzierile în aplicarea unor măsuri 
tehnice și tehnologice stabilite pentru 
a diminua consumurile specifice, ca
zuri de nerespectare a disciplinei 
tehnologice, fenomene de risipă si 
proastă gospodărire a materialelor în 
depozite și în secțiile de fabricație.

Se știe că în condițiile crizei mon
diale de materii prime, materiale, 
resursele tării fiind limitate, econo
mia noastră face eforturi materiale și 
financiare deosebite pentru a aduce 
din import asemenea resurse. Este 
vorba de materii prime și resurse 
energetice absolut necesare producției
— petrol, cărbune, minereuri, pro
duse chimice, materiale textile ș.a„ 
pentru procurarea cărora, din import, 
se consumă importante. fonduri valu
tare. Tocmai pentru a utiliza mate
riile și materialele economiei cu 
maximă eficientă. în scopul dezvoltă
rii tării, prin plan s-a prevăzut ca 
fiecare cantitate de materii prime si 
materiale să aibă o destinație pre
cisă. Necesitățile stricte de consum 
sînt echilibrate, printr-o balanță, cu
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„Cîmpului să-i dai binețe
de mai multe ori
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în întreaga tară au avut loc adu
nările generale pentru constituirea 
consiliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, organisme me
nite să asigure îndeplinirea în con
diții calitativ superioare, a sarcinilor 
ce revin agriculturii.

în cadrul dezbaterilor din adună
rile generale s-a exprimat deplina 
adeziune tată de măsurile cu privi
re la îmbunătățirea conducerii si pla
nificării unitare a agriculturii, crea
rea consiliilor unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste și creșterea 
producției agricole, adoptate de re
centa plenară a C.C. al P.C.R., la 
inițiativa secretarului general al 
partidului. S-a dat o înaltă aprecie
re contribuției esențiale a tovarășului 
Nicolae Ceausescu la dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, a tuturor 
ramurilor economiei naționale, la 
progresul neîntrerupt al patriei, la 
ridicarea bunăstării țărănimii, a tu
turor oamenilor muncii de la sate, 
a întregului nostru popor.

Participantii s-au angajat să facă 
totul pentru a folosi din plin con
dițiile noi ce se creează prin apli
carea măsurilor stabilite de plenară 
ca primul an de desfășurare a acti
vității consiliilor unice să fie un an 
agricol cît mai bogat în toate sec
toarele de producție.

Cele "09 consilii care au luat flin
tă vor asigura integrarea tot mai 
profundă a activității de producție 
și economice a unităților agricole de 
stat și cooperatiste componente in 
vederea folosirii cu eficientă maxi
mă a fondului funciar, a mijloace
lor tehnice și a forței de muncă, ac
celerării proceselor de concentrare si 
specializare a producției agricole. In 
acest cadru organizatoric, impus . de 
nivelul de dezvoltare la care a ajuns 
agricultura noastră, se realizează o 
formă nouă si superioară de coope
rare în producție între sectorul a- 
gricol de stat și cooperatist, de reali
zare a unor producții superioare în 
ambele sectoare, de ridicare. a nive
lului general al agriculturii. Tot
odată. stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii s-au organizat ca sectoa
re unice de mecanizare ale consilii
lor. Reunind tractoarele și mașinile 
proprii, precum și ale întreprinde
rilor agricole de stat de pe raza con
siliului. activitatea de reparații ale 
acestora, de întreținere și exploata
re a amenajărilor pentru irigații și 
de chimizare, stațiunile pentru me
canizarea agriculturii concentrează, 
astfel. într-o structură unitară, com
ponentele de bază ale progresului 
tehnic — mecanizare, irigații și chi

mizare — cu influență directă și ime
diată asupra producției agricole.

După constituire, consiliile unice 
agroindustriale de stat și cooperatis
te și-au început activitatea. Fiind ti
tulare de plan, ele iși concentrează 
atenția în aceste zile spre buna pre
gătire și desfășurare a însămînțări- 
lor si celorlalte lucrări agricole de 
primăvară, pentru ca îndată ce 
timpul va permite să se poată in
tra din plin în cîmp. aslgurindu-se 
îndeplinirea planului de însămînțări 
la vreme si pe întreaga suprafață 
prevăzută pentru fiecare cultură in 
unitățile componente ale consiliilor 
unice agroindustriale. în acest scop, 
este de cea mai mare importantă să 
se ia măsuri operative pentru pune
rea in cel mai scurt timp în stare 
de funcționare a întregului parc de 
tractoare și mașini agricole, pentru 
intensificarea fertilizării culturilor de 
toamnă și transportarea îngrășămin
telor organice în cîmp. pentru apli
carea tuturor măsurilor stabilite prin 
tehnologii cu participarea activă a 
specialiștilor din unități. Totodată, se 
impun măsuri concrete pentru dez
voltarea zootehniei, ameliorarea pă
șunilor. creșterea potențialului pro
ductiv al tuturor terenurilor agri
cole.

(Agerpres)

Ca multi tineri din 
partea locului, loan 
Oancea, fiu de țăran 
din Hîrja Bacăului, a 
lăsat cimpul și a ple
cat la oraș să „prin
dă" o meserie. Lăcă- 
tușeria a invătat-o la 
Brașov. A urmat, a- 
poi, liceul în timp ce 
muncea la uzinele 
„Steagul roșu". Re- 
marcîndu-i chemarea 
spre meserie și dra
gostea pentru învăță
tură. tovarășii din 
atelier l-au îndemnat 
să urmeze politehnica. 
Drum și destin obiș
nuit a) multor fii de 
țărani și muncitori.

printr-o muncă cît 
mai bine făcută.

Drumurile pe care 
le face mereu între 
lotul experimental — 
una din „bibliotecile" 
unde studiază aproa
pe zilnic inginerul — 
și cimpul de culturi 
au un scop precis : a- 
plicarea în practică a 
rezultatelor cercetării. 
Prima experiență, 
de altfel, tema pe care

Hotărîrea a luat-o 
pe cînd avea douăzeci 
de ani : tinărul care 
deprinsese tainele 
meseriei de lăcătuș 
și-a descoperit ade
vărata vocație : „Sint 
fiu de țăran, îmi pla
ce cimpul, vreau să 
lucrez în agricultură". 
Și a fost înțeles.

Director al I.A.S. 
Chirnogi-Ilfov, unde 
muncește de la termi
narea facultății, are 
acum cimp de activi
tate cît vezi cu ochii : 
12 445 de hectare. Nu
și-a uitat insă mese
ria de bază, 
în cartea de 
aceea de 
L-am intilnit

trecută 
muncă, 
lăcătuș, 

de mul
te ori lingă combine, 
tractoare, semănători. 
Siguranța cu care mi- 
nuiește sculele, faptul 
că oricind este gata 
să dea o mină de
ajutor mecanizatori
lor dovedesc că a avut 
dascăli buni in uzină. 
Și a mai învățat de 
la meșterii brașoveni 
că ceea ce dobîndeș- 
te din învățătură să 
nu rămină între co-
perțile manualelor, ci 
să sădească, in cimp,

și-a ales-o pentru 
doctorat, „Optimiza
rea îngrășămintelor 
chimice la orez pe 
soluri aluvionare în 
incinta îndiguită Grea- 
ca-Argeș“ și-a dove
dit din plin rodnicia, 
întreprinderea a ob
ținut anul trecut 4 100 
kg de orez la hectar 
pe o suprafață de 
2 500 hectare. Punînd 
la un loc produsele 
livrate peste plan în 
1978 de I.A.S. Chir- 
nogi, rezultă 500 de 
vagoane de cereale 
realizate în condiții 
de neirigat.

Altă experiență o- 
mologată in practică 
pe „șantierul de cer
cetări" condus de co
munistul loan Oan
cea are ca obiect tot 
eficienta. „Nu ne este 
indiferent cu cît pro

'llpe zi
ducem tona de po
rumb «au de grîu. De 
aceea experimentăm 
sistemul «Lucrările 
minime ale solului». 
Rezultatele de pînă 
acum sînt mai mult 
decît promițătoare : 
în loc de 600 lei cît 
era prevăzut să chel
tuim pentru o tonă 
de grîu, s-au cheltuit 
anul trecut 450 lei. 
Procedeul e simplu și 
la indemîna oricui, cu 
condiția să respecte 
strict tehnologia".

Bărbatul înalt, cu 
chipul ars de soarele 
și vînturile Bărăga
nului, cu părul încă
runțit de timpuriu, 
este plin de vigoare. 
Cunoaște ca nimeni 
altul orice tarla, orice 
parcelă de teren. Le 
știe puterea pentru 
că le-a văzut. Ie-a 
călcat cu piciorul. 
„Cîmpului trebuie să-i 
dai binețe de mai 
multe ori pe zi. Cînd 
vrei să faci producție 
nu stai iarna pe' cup
tor și vara la umbră" 
-- obișnuiește să spu
nă loan Oancea. De 
aici, colocviile sale zil
nice cu „Ileana". ,.Iu- 
lia“, ..Dacia". ,.Ceres", 
cu „Mirajul" și cite 
alte soiuri de grîu și 
orz or fi. de cînd ră
sar și pînă la seceriș.

Vrei sau nu, cu in
ginerul Oancea orice 
convorbire începe și 
se sfîrsește cu un 
calcul. Asa a fost și 
de această dată.

— Știți ce se poate 
obține de pe un me
tru pătrat de pămînt ? 
Vă spun eu : o pîine, 
sau o cană cu lapte : 
o friptură sau un li
tru de vin. sau...

Lucian 
CIUBOTARU 

Desen de T. ISPAS

resursele materiale de care putem 
dispune. Dacă se consumă mai mult 
decît s-a stabilit, echilibrul acestei 
balanțe nu se mai menține, se pot 
produce dereglări în economie : alt
fel spus. în unele unităti. care au 
depășit consumurile normate, nu pot 
fi înfăptuite obiectivele stabilite. în- 
trucît nu există, practic, resurse care 
să acopere consumul suplimentar.

Iată de ce. în recenta cuvîntare, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a subli
niat clar și ferm necesitatea adoptă
rii unor măsuri hotărîte în direcția 
reducerii cheltuielilor materiale și a 
insistat asupra căii celei mai impor
tante pe care trebuie să se acționeze: 
realizarea de no: produse, de noi 
tehnologii perfecționate. Cum contri
buie înnoirea și modernizarea pro
ducției la diminuarea consumurilor 
specifice ? Bunăoară. în construcția 
de mașini, promovînd o serie de 
tehnologii moderne, cum sînt tur
narea de precizie a pieselor, prelu
crarea metalului prin presare în ma
trițe sau prin extrudarea la rece, pe 
lîngă faptul că se evită rebuturile, se 
asigură și piese cu adaosuri minime 
de prelucrare, deci cu pierderi mici 
de metal. De asemenea, produsele 
noi sau modernizate, pentru a fi 
competitive pe piața mondială, tre
buie. în primul rînd. să asigure per
formante superioare în exploatare, 
parametrii de funcționare eficienți. 
Dar. așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, asemenea produse 
trebuie realizate șl cu consumuri mai 
mici de materii prime și combustibili, 
numai astfel produsele respective 
fiind competitive atît din punct de 
vedere tehnic, cît si economic. Ni
meni nu va plăti metalul, alte mate
riale incorporate în plus în produsul 
respectiv pe piața internațională — 
spunea secretarul general al partidu
lui. Aceasta înseamnă pînă la urmă 
a diminua venitul national, mijloa
cele de dezvoltare a tării, mijloacele 
de creștere a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului.

Fiecare consiliu al oamenilor mun
cii. adunările generale, colectivele 
poartă direct răspunderea pentru fe
lul cum sînt gospodărite mijloacele 
încredințate, obiectivul esențial al 
actualei perioade fiind trecerea la o 
producție nouă, de înaltă tehnicitate, 
la o calitate nouă in adevăratul în
țeles al cuvîntului. Organizațiile de 
partid trebuie să militeze ferm pen
tru înfăptuirea acestui obiectiv, ast
fel ca în fiecare unitate spiritul gos
podăresc să predomine în întreaga 
activitate economică, iar resursele 
materiale să fie utilizate cu maximă 
zgîrcenie, cu înaltă eficientă. în con
formitate cu consumurile planificate.

Clasicii — contemporanii 
noștri 1 Iată un (vechi) a- 
devăr axiomatic ne care 
un critic îl crede invenție a 
lui Jan Kott, originalul 
exeget al operei lui Sha
kespeare. Afirma însă alt
ceva Eminescu în „Epigo
nii" cînd declanșa o caval
cadă de umbre sublime în 
stare să „mustre" ori doar 
să îngîndureze o contem
poraneitate apatică ?

Postulat elementar, con
temporaneitatea cu clasicii 
a incitat generații de crea
tori de artă uimindu-se de 
miraculoasa evoluție — și 
după oprirea „miinii ce la 
scris mereu ședea", dulce 
vorbă a lui Anton Pann — 
a unor personaje neîn
gropate odată cu timpul pe 
care l-au traversat.

Cu o fără seamăn ge
nerozitate. anii socialis
mului au asigurat cul
turii noastre posibilita
tea nu doar de a-și gindi 
cu mîndrie prezentul, ci 
de a privi în trecut, 
la inestimabila-i zestre, 
readucînd în actualitate
o adevărată pleiadă de cla
sici. valori perene cu des
tin confirmat de adorația a 
zeci de generații. Ori au
tori pe care ne-ar fi greu 
să-i plasăm în panteonul 
clasicilor, dar pe care îi 
putem socoti cu îndreptă
țire atinși de aripa clasi
cismului. Au apărut sute 
de ediții cu adevărat știin
țifice din opera celor de
care nu ne putem despărți 
în aspirațiile noastre spre 
lumină, spre dreptate so
cială si perfectibilitate u-
mană. A fost șters colbul 
de pe litere bătrine. au
fost despuiate arhive, mii.

întreprinderea de aparate electrice de mâsurat din 
Timișoara. în acest an vor fi realizate peste 20 de 
noi produse, de pildă : regulatoare electronice, tra- 
ductoare pentru mâriml electrice, stații de etalonat 
șl verificat contoare, aparate pentru măsurarea re
zistenței de izolație (megometre) etc. Alte produse 
din fabricația curentâ vor fi reproiectate în vederea 
ridicării parametrilor tehnico-funcțlonali și tipizării 
părților componente. In fotografie: aspect din sec
ția montai aparate electrice de măsură și control
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Mangalia
constructorilor de nave

Din noul peisa] al Capitalei: Calea Dorobanți

Pe-o planșă aflată la. 
Muzeul marinei românești 
din Constanta sînt închi
puite contururile anticului 
port de corăbii Callatis. 
Mișcări tectonice în timp 
ale scoarței terestre si mo
dificările survenite în dru
mul curenților marini au 
făcut ca apele să-1 înghită 
de mult si definitiv. Și tot 
la Constanta, pe o altă 
planșă a constructorilor de 
la I.C.H. este contucat. de 
data aceasta cu detalii și 
cu precizie la scară mili
metrică. noul și viitorul 
port maritim Mangalia, 
între aceste două imagini 
se cuprinde istoria de două 
milenii si jumătate a Man
galiei de azi.

O istorie care n-a prea 
fost cunoscută. Abia în ul
timul deceniu, cînd topo
metrii au început să mă
soare cotele țărmului, să 
delimiteze parametrii vii
torului port, iar scafandrii 
au investigat adincurile 
apelor unde urma să fie 
așezată talpa digurilor de 
apărare, abia atunci si abia 
ei au descoperit anticul 
port înghițit de valuri. Iar 
revelația acestei înfățișări 
a răsplătit cu prisosință 
miile de ore de submersiu- 
ne ale scafandrului auto
nom Constantin Scarlat. 
coautorul Imaginii de pe 
planșa aflată la muzeu și 
a nenumăratelor filme si 
imagini fotografice culese 
de pe fundul apelor. Man
galia și-a redescoperit ori
ginile atunci cînd oamenii

ei îi puneau temeliile vii
torului. Timp de început 
peste care se așternuse tă
cerea mării, uitarea pămin- 
tului și a oamenilor.

In schimb, deasupra so
lului. istoria nouă a Româ
niei scrisese deja cu mari
le volume geometrice ale 
hotelurilor, vilelor si celor
lalte edificii turistice de pe 
malul mării un substanțial 
capitol al epocii socialiste. 
Mangalia iși definise deja 
profilul de oraș turistic, cel 
mai mare de pe litoralul 
românesc, dacă ținem sea
ma că încă de atunci el în
semna ceea ce este si azi, 
jumătate din capacitatea 
hotelieră a litoralului.

începutul romanticei in
cursiuni în viitorul Manga
liei. pe o nouă traiectorie 
a vocației sale de oraș con
structor de nave si oraș- 
port la Marea Neagră și în 
istoria ei milenară, a fost 
făcut de către secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul memorabilei vi
zite de lucru din 27 iulie 
1973. Atunci, la fata locu
lui. s-au stabilit noile am
plasamente industriale si 
maritime si tot de atunci, 
fieoare mușcătură de exca
vator pentru conturarea 
albiei docurilor de con
strucții navale 81 fiecare 
săpătură de dragă pentru 
adîncirea bazinului portuar 
au adus la suprafață. în 
contemporaneitate. frag
mente de istorie antică. 
Concomitent cu docurile și

cu portul a început si con
strucția primei nave de 
55 000 tdw, pe baza unei 
tehnologii inedite. Si ast
fel. brusc. Mangalia a fost 
trezită din somnul istoriei 
milenare ingropate si din 
liniștea si tihna orașului 
stațiune de odihnă la mare, 
de picamerele care sfrede
leau îngrămădirile de cal
car din solul unde urma să 
se construiască docurile. de 
uruitul autobasculantelor 
care transportau aceeași 
piatră la temelia digurilor 
de apărare ale portului, de 
jerbele aparatelor de sudu
ră. care uneau tabla „de 
Galati" în profile de navă.

Mii de oameni, de toate 
profesiile. în frunte cu co
muniștii. au mișcat din loc 
cursul istoriei unui oraș, 
ca pe o corabie antică pe 
care, găsind-o în adincurile 
mării au curătat-o de ba
lastul si depunerile vremii, 
au redimensionat-o la ne
voile si posibilitățile lor. 
înmiindu-i puterea șl capa
citatea si redînd-o din nou 
mării si întregii lumi. 
Acesta este simbolul și 
încărcătura sentimentală pe 
care le întruchipează si le 
poartă cu sine primul mi
neralier de 55 000 tdw — 
„Callatis". care a fost lan
sat anul trecut și cu
treieră mările acum. Lui 
îi urmează, de pe aceleași 
docuri. alte 7 nave de 
aceeași mărime aflate in

George M1HAESCU 
(Continuare In pag. a Il-a)

CLASICII - CONTEMPORANII NOȘTRI
zeci de mii de pagini de 
manuscris au fost „defri
șate" de mistere. Au fost 
realăturate cioburi dispa
rate. Noi lectiuni ale unor 
știute pagini ne-au pus în 
fata unor adevărate mira
cole.

Nu sînt cercetător literar, 
critic sau om al arhivei, dar 
pot afirma că nu există 
nici un clasic al literaturii

etc... Studii fundamentale 
au proiectat o lumină nouă 
asupra unor valori clasice : 
Eugen Simion (Lovinescu), 
N. Manolescu (Maiorescu), 
I: Negoițescu și Edgar 
Papu (Eminescu), Al. Piru 
(Ibrăileanu), Lucian Raicu 
(Rebreanu) si lista s-ar 
putea inmulti cu încă foar
te multe nume.

Ce ne-a condus aici ?

mente cînd revista „Manu- 
scriptum" e mai actuală 
decît o revistă literară, 
să zicem, incitînd cu o mai 
apăsată dorință de a înnoi 
scrisul românesc. Parado
xal, pagini scrise de noi ori 
sub ochii noștri (proză, 
poezie, eseu) sînt adesea 
iipsite de fiorul clipei ce 
ne consumă și par litera
tură de album, perucă pu-

Marii creatori, 
oameni ai timpului lor 
---------------------- Opinii de Gheorghe TOMOZEI -----------------------

noastre a cărei cea mai 
bună ediție să se fi tipărit 
pînă în război I Orfevră
riile ediției Eminescu al
cătuite de Perpessicius abia 
în anii noștri și-au unit 
piesele capitale si dacă a- 
veam norocul ca Perpessi
cius să mai trăiască măcar 
ur. deceniu (tiranizat le 
cea mai sublimă dintre 
muncile ce se pot imagina) 
am fi avut meritatul mo
nument national mai de
vreme decît il vom avea. 
Citez asa cum îmi vin în 
minte cite va ediții capitale 
cu care ne putem mîndri : 
Un Neagoe Basarab (oferit 
de D. Zamfirescu si G. Mi- 
hăilă). un Dosoftei (N. I. 
Popa), un Antim (G. Strem
pel), Macedonski (Adrian 
Marino), Goga (I.D. Bălan), 
Bălcescu (G. Zanne) etc...

Doar pioșenia? Doar respec
tul pentru premergătorii e- 
lanurilor noastre de acum ?

Cred că am avut impe
rioasă nevoie de vocile 
unor clasici în stare să facă 
să vibreze strune de suflet 
pe care mai neîmplinita 
noastră lucrare nu le pu
tea mișca. Am avut nevoie 
de prezenta lor căci imagi
nea lui Rebreanu poate, ca 
singură, să cenzureze im
postura manufacturierilor 
prozei dacă e proliferată 
în circuitul cuvenit. Gran
doarea implacabilă a jude
căților lui G. Călinescu 
face dreptate si în litera
tura acestor ani atunci cîni 
critici comozi intîrzie să se 
pronunțe confirmînd (ori 
criticînd). Nu vreau să fiu 
răutăcios, ci numai malițios, 
dacă îmi spun că sînt mo-

drată a unei gîndirl lune
cos-suficiente, în vreme ce 
paginile de jurnal ale bă- 
trînilor (Gala Galaction t) 
palpită de viată, au fer
voarea plină de bărbăție a 
spiritelor faustice. Opera 
„clasicilor" trăiește și du
rează cu atît mai mult cu 
cît aceștia s-au dăruit fio
rului, tumultului clipei lor, 
timpului pe care l-au trăit. 
Strîns legați cje epoca lor, 
clasicii sînt scriitori care 
astfel s-au bucurat șl de 
gloria viitorului.

Cei mai buni scriitori ai 
literaturii române de azi 
sînt cei care s-au conside
rat contemporani ai clasi
cilor, deprinzîndu-le tainele 
de atelier, hrănindu-se cu 
nobilele lor elanuri și în- 
cercînd să le continue me
sajul testamentar. Ei nu ca

Produse noi 
la Suceava

ligrafiază epigonic refăcînd 
stiluri, ci se exprimă cu o 
voce care e a lor. într-un 
spațiu istoric al lor. acor- 
dînd verbul tunător al îna
intașilor cu tot mai fireas
ca rostire a sufletelor lor.

Iată de ce din drag de 
clasici se cade să nu fetiși
zăm orice rînd cu cerneală 
palidă ! Clasicii — înainte 
de a fi clasici, oameni — 
nu s-au pronunțat edictual 
si noi trebuie să-i ascultăm 
nu cu servitute, ci cu vie 
luare-aminte de învățăcel. 
Nu ne simțim obligați să 
le repetăm erorile, rătăci
rile, nu îngăduim primatul 
anecdoticei asupra produ
sului literar. După opinia 
mea. prea mult comentăm 
biografiile clasicilor (cu 
imixtiuni adesea inadmisi
bile în viața lor intimă, ca 
de pildă regretabila tipărire 
într-un op de dimensii 
megalitice a dramelor sen
timentale ale triunghiului 
Iosif-Anghel-Natalia Negri), 
stăruim excesiv asupra unor 
detalii puțin semnificative, 
uitînd că avem datoria de 
a ne oferi oglinzi de sim
țire transfigurate în pagini 
scrise, și nu dagherotipii 
„grațioase".

Dacă ne lăsăm acaparați 
de mirajele biografiilor cla
sicilor. văzînd focurile lu
cind pe comori, nu și rîu- 
rile de sudoare cîte au 
curs pe sublime frunți, 
dacă nu ne angajăm for
țele în strădanii în care ei 
nu ne sînt numai zei tute
lari, ci și „colegi", chiar cei 
mai înzestrați dintre scrii
torii de azi vor putea ve
dea în clasici contempora
nii lor firești, dar și... ur-

La întreprinderea mecanică din 
Suceava a fost asimilat în fabrica
ție cel mai mare ferăstrău circular 
automat de debitat metale produs 
pînă acum în țară.

Noul utilaj, caracterizat prin gra
dul său ridicat de tehnicitate și ran
dament. se alătură altor două pre
miere obținute in acest an : linia 
pentru fabricat folii de polietilenă de 
înaltă densitate și o nouă mașină de 
găurit. Primele loturi din noile pro
duse au și fost livrate beneficiari
lor.

Demn de menționat este faptul că 
angajamentul asumat de colectivul de 
muncă al unității pe 1979 prevede ca 
circa 57 la sută din producția fizică 
să fie realizată pe seama reproiec- 
tării și asimilării de noi tipuri de 
mașini și utilaje.

(Agerpreș)

Prin creșterea 
productivității muncii

Colectivele întreprinderilor din ju
dețul Teleorman acționează pentru 
promovarea pe scară largă a măsu
rilor tehnico-organizatorice menite 
să cx>nducă la ridicarea pe o treaptă 
superioară a productivității muncii, 
în prima lună a anului, majoritatea 
întreprinderilor teleormănene au în
registrat substanțiale depășiri de 
plan. De pildă, I.M.M.R. Roșiorii 
de Vede, sporind productivitatea 
muncii cu 1.7 la sută față de 
prevederi, a realizat o produc
ție industrială suplimentară in va
loare de aproape două milioane lei. 
întreprinderea de prelucrări metali
ce. din aceeași localitate, a obținut 
o producție marfă suplimentară to
talized peste un milion de lei. iar 
întreprinderea de utilaje pentru in
dustria ușoară un spor de produc
ție însumind peste 560 mii lei. Re
zultate apreciabile au obținut și alte 
unităti.

(Agerpres)
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Noile organisme de conducere a agriculturii in fața primei probe practice
CONSILIILE AGROINDUSTRIALE: Cu forțe unite, 

la efectuarea optimă a lurrărilor de sezon

Cuvîntul cititorilor
CUVINTUL 

OAMENILOR MUNCII
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și doi 
cîștigători

La herghelia din Rădăuți 
fost reluată o veche t. 
demonstrațiile in manej, 
viii, de aici se dovedesc nu nu
mai deosebit de rezistenți. Ei 
sint și foarte ușor de dresat, in
clusiv pentru probele cu ob
stacole. La ultimul concurs, doi 
dintre cei mai buni cai — unul 
condus de Vasile Trofin, maistru 
de dresaj, și altul de un șco
lar, Gheorghiță, și-au disputat 
in final primul loc și cupa pusă 
in joc. Cum nici unul din con- 
curenți nu se arăta dispus să 
cedeze, amindoi trecind cu brio 
toate probele, una mai dificilă 
decit alta, publicul a cerut ca 
trofeul să fie tras la sorți. „No
rocul" i-a suris maistrului de 
dresaj. Dar, spre surpriza și 
bucuria tuturor celor prezenți, 
el a inmînat cupa elevului său. 
Știe el ce știe !

.1 «
tradiție :

Bidi-
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Coincidențe
De ani și ani de zile. Gheor- 

ghe Păcătoaia și Constantin Ni- 
chifor lucrează cu pasiune și 
dăruire pe șantierele de con
strucții hidroenergetice ale ță
rii. împreună lucrează si astăzi 
la ridicarea hidrocentralei Dră- 
gășani de pe Olt. Și tot îm
preună pleacă de pe șantier. 
Firește, după ce predau mai 
întii macaralele pe care lucrea
ză schimbului următor. Schimb 
care este constituit — aici e 
aici! — tot de ani și ani de zile, 
din soțiile celor doi. Și tot îm
preună se ocupă, cind nevestele 
lucrează pe șantier, de treburile 
casei.
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Afacere 
ratată

I
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Deunăzi, Andrei Balog de pe 
strada Uzinei din Satu Mare i-a 
spus vecinei sale Ana Sorian:

— Vecină, dragă vecină, ce-ar 
fi să dăm noi mina, să ne unim 
afacerile și să cîștigăm de 
două ori pe atît ?

Zis și făcut. Andrei Balog a 
cumpărat doi viței pe care l-a 
adus in curtea vecinei, unde 
i-a tăiat (fără a avea auto
rizație). Tot acolo a început să 
„valorifice" și carnea. Dar nii 
vindea fleica decit dacă luai și 
o sticlă de țuică de la vecinică, 
pe care aceasta o „achizițio
nase" prin mijloace numai de 
ea știute. Pe la „prăvălia" lor, 
chiar in ziua inaugurării, s-a 
nimerit și un musafir nepoftit. 
„Proaspăta și prospera afa
cere" a dat faliment, drept pen
tru care acum se întocmește 
dosar penal.

un

I
I

Și-a spus... 
cuvîntul!
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Pe amindoi îi cheamă Alexan
dru. Mai exact : Alexandru 
Randoleanu și Alexandru Nea
ga. Amindoi s-au dus să se 
cinstească la bufetul din satul 
Mărculești, județul Ialomița. 
Amindoi au întrecut măsura cu 
băutura. Și amindoi aveau chef 
de ceartă.

Nu se știe precis care dintre 
cei doi a început primul. Ceea 
ce se știe e că au făcut un 
scandal de pomină. In urma în
căierării, Alexandru Randolea
nu l-a lovit cu un lemn pe 
Alexandru Neagu. Ultimul a 
fost dus in spital cu un picior 
rupt, iar al doilea așteaptă să 
afle ce-o zice legea. El 
spus... cuvintul! Cu parul.

$i~a

I La vîrsta
I lor...

iar

I
Elena G. are 24 de ani, 

Ioana N — 25. Tinerele de vîrsta 
lor și-au făcut un rost in viață, _ ... ■ ... -j jn_
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iar multe dintre ele și-au 
tocmit un cămin, au copii.

Dar Elena G. și Ioana N. 
înțeles să trăiască altfel, 
puțin, pină acum. Neavind 
o ocupație, ele iși cheltuiau 
timpul in petreceri, însoțite de 
alți pierde-vară ca și ele. Pină 
intr-una din serile trecute, cind 
au fost depistate la barul res
taurant „Palace" din Constanța, 
intr-o companie deloc onorabilă. 
Pentru modul de viață parazi
tar pe care-l duceau au fost 
condamnate la 4 și, respectiv, 5 
luni închisoare.

au 
Cel 
nici
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I Un tacîm
I de prisos

I

I
din 

Ilfov.
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O casă ca atitea altele 
comuna Oinacu, județul 
De cum se lasă seara, gospodina 
pune masa. In jurul ei și al 
mesei se așază cei trei copii, 
toți minori. In capul mesei, 
unde stătea de obicei tatăl co
piilor, locul e gol.

Și așa va fi un tacim in plus 
la masă, timp de 30 de zile. 
Timp in care B. D., tatăl copii
lor, ifi va ispăși o pedeapsă de 
închisoare corecțională. Și a- 
ceasta, din vina lui. Venind 
intr-o zi cu sămință de ceartă, 
el n-a găsit altceva mai bun de 
făcut decit să-și alunge soția 
și copiii din casă. A fost prima 
lui ispravă de acest fel. Se 
speră să fie și ultima.

I
I
I
I
I
I
I

pentru pregătirea unei retolte bogate
------DOROBANȚU - CONSTANȚA —

Cele 5 cooperative agricole și 3 întreprinderi agricole de stat care 
fac parte din consiliul unic agroindustrial Dorobanțu, județul Constanța, 
dispun de o suprafață de 28 500 hectare teren agricol și urmează să 
realizeze in acest an o producție globală de aproape 300 milioane lei, 
din care 70 de milioane din zootehnie. In adunarea generală de con
stituire a consiliului au fost stabilite măsuri de cel mai larg interes, 
un veritabil program de acțiune bazat pe propunerile și sugestiile 
participanților.

Sectorul unic de mecanizare
in plină

Pentru buna pregătire a campa
niei agricole de primăvară, iată 
cîteva din primele acțiuni practice 
imediate :

1. încheierea reparații
lor : In atelierele S.M.A. și ale 
întreprinderilor agricole de stat au 
fost constituite noi echipe și forma
ții specializate pentru reparații, 
s-au reevaluat «tocurile de piese 
de schimb pentru repararea tuturor 
celor 357 tractoare și 126 combine 
autopropulsate.

2. PREGĂTIREA DE NOI MECA
NIZATORI : Biroul executiv, în 
prima sa reuniune de lucru, a sta
bilit ca peste 100 de lucrători din 
I.A.S. și 68 din S.M.A., prin școla
rizare la locul de muncă, să învețe 
conducerea tractorului, astfel incit 
în perioadele de vîrf ale campa
niilor agricole să se poată lucra cu 
toate utilajele.

3. INTENSIFICAREA LUCRĂRI-

activitate
LOR DE SEZON : A fost mărit nu
mărul formațiilor de mecanizatori 
care transportă la cîmp îngrășămin- 
tele organice. Formația creată la 
I.A.S. Nicolae Bălcescu, de pildă, 
cuprinde 16 tractoare cu remorci, 
greifere și mașini de împrăștiat în
grășăminte. Pentru recolta acestui 
an, mecanizatorii au transportat la 
cîmp peste 12 000 tone îngrășăminte 
organice și au fertilizat întreaga 
suprafață de 376 hectare cu orz. In 
secțiile S.M.A. din cadrul coopera
tivelor agricole, pe lîngă cele 5 for
mații de mecanizatori care execută 
fertilizarea cu îngrășăminte chimice 
a griului și orztilui, au fost consti
tuite alte două formații specializate 
pentru transportarea gunoiului de 
grajd, urmărindu-se lichidarea res
tanțelor față de grafice. De aseme
nea, a fost suplimentat numărul 
tractoarelor pentru încheierea ară
turilor pe ultimele 450 de hectare.

SPICUIRI DIN „PROGRAMUL PORUMBULUI"
Un punct Important din progra

mul de muncă al biroului executiv 
al consiliului agroindustrial îl con
stituie aplicarea unor măsuri me
nite să asigure obținerea unor re
colte mari la hectar. Se desprinde, 
în mod deosebit, „programul po

rumbului", care prevede realizarea 
a 5 800 kg boabe în medie de pe 
toate cele 10 240 hectare destinate 
acestei culturi. Pentru obținerea 
acestei recolte au fost stabilite 
cîteva direcții de acțiune :

• proporția dintre hibrizi, precum și densitatea lor 
se vor stabili in raport cu fertilitatea terenului;

• pentru aplicarea corectă a udărilor, pe terenurile 
irigate ale cooperativelor agricole Nicolae Bălcescu și 
Dorobanțu se va introduce mutarea mecanizată a aripi
lor de ploaie;

• într-un timp cit mai scurt va fi amenajat un centru 
agrochimie care va servi toate unitățile consiliului.

De ce atîta discreție?
O gospodină din Ca

pitală a cumpărat de 
la magazinul .,1 001 de 
articole" o mașină 
pentru măcinat nuci, 
în ambalaj original, 
închis. Acasă, surpri
ză : capacul de lemn, 
alcătuit din două bu
căți. era desfăcut în 
componentele sale. 
Manivela nu încăpea 
pe axul tamburului, 
iar șurubul cu care 
trebuia fixat n-avea în 
ce să se fixeze, fiind
că întreprinderea pro
ducătoare a uitat să 
facă lăcașul corespun
zător. La magazin is-a 
schimbat mașina cu

alta bună, a cărei a- 
samblare a verificat-o 
de astă dată pe loc. 
„Știți, se mai întîm- 
plă" — i-a spus vîn- 
zătoarea. scuzîndu-se 
parcă de împrejurarea 
neplăcută, deși nu era 
dip vina ei. ci a celor 
care lucrează la între
prinderea ..Flacăra ro
șie" din Ploiești. Ei 
produc ceea ce se nu
mește „Mașină pentru 
măcinat nuci tip B“.

Întrucît Ia „Flacăra 
roșie" se realizează 
numeroase alte produ
se foarte necesare în' 
gospodărie, am fi vrut

să ajutăm colectivul 
întreprinderii să afle 
cine e autorul de
fecțiunii sus-amintite 
pentru a-1 intreba 
dacă lui i-ar plăcea 
să-și cumpere o haină 
fără buzunare sau 
pantofi fără tocuri. 
Din păcate, data fa
bricației nu se vedea, 
iar controlul tehnic de 
calitate era prezent pe 
instrucțiunile de folo
sire a mașinii doar 
printr-o pată ștearsă. 
De ce atîta discreție, 
tovarăși controlori teh
nici de calitate ? (AI. 
Plăieșu).

La „Ascensorul", cererile vîlcenilor 
urcă anevoie

Se împlinește exact 
un an de zile de cind 
peste 200 de familii 
s-au mutat în cochetul 
bloc A 8 I din cartie
rul Ostroveni al muni
cipiului Rîmnicu Vîl- 
cea. Bucuria firească a 
atîtor oameni ai mun
cii. cărora li s-au asi
gurat condiții de locuit 
dintre cele mai bune, 
este însă umbrită din 
cauza ascensorului.

Cind cu un an în 
urmă au început să se 
mute noii locatari, 
gospodarii municipiu
lui le-au urat bun so
sit și i-au mai rugat 
să' nu se supere dacă 
lifturile vor fi date în

folosință cu o mică în- 
tîrziere. Ce-i drept, la 
trei scări, lifturile au 
fost date în folosință 
în toamna anului tre
cut. în schimb pe ce
lelalte două scări, ele 
stau și acum ..înghe
țate".

Aflăm de la Ion Bu- 
nescu de la I.J.G.C.L. 
Vîlcea că s-a solicitat 
în repetate rînduri la 
I.F.M.A. București să 
trimită un delegat pen
tru control final si 
pentru întocmirea do
cumentației tehnice în 
vederea obținerii au
torizației de dare a lor 
în folosință. Se vede 
însă treaba că la con

ducerea fabricii de as
censoare cererile vîl- 
cenilor urcă foarte 
anevoios.

Pentru că blocul cu 
pricina nu este un caz 
de excepție." în aceeași 
stare se află și liftu
rile de la alte 4 blocuri, 
toate date in folosință 
cu multe luni în urmă. 
Dacă sesizările cetățe
nilor se află într-o 
perpetuă ascensiune, 
solicitudinea conducerii 
întreprinderii pentru 
fabricarea și montarea 
ascensoarelor (I.F.M.A.) 
a rămas la... pămint. 
Cine o urnește din 
loc ? (Ion Stanciu).

În căutarea unei mături...

De ce așteaptă in depozite cimentul 
necesar șantierelor?

Petre POPA
și corespondenții „Scîntell1 I

Chiar dacă de multă 
vreme au apărut aspi
ratoarele ar fi imposi
bil să dăm măturile a- 
fară din casă. în 
schimb. magazinele 
le-au cam făcut vînt pe 
ușă așa că e foarte 
greu în zilele noastre 
să mai găsești o biată 
mătură... Fie că ceri o 
mătură obișnuită din 
sorg, fie una mai mo
dernă din fire sintetice, 
răspunsul este același: 
„Nu avem !“

Reprezentanții co

merțului cu ridicata ne 
spun că povestea mă
turii nu e nouă. De ani 
de zile se tîrguiesc cu 
producătorii fără a ob
ține de la ei cantită
țile necesare. Pentru 
exemplificare, arătăm 
că întreprinderea co
mercială cu ridicata — 
metalo-chimice Bucu
rești abia a putut 
încheia contracte pen
tru 60 000 de mă
turi din sorg (față 
de 212 000 necesare) și 
50 000 din fire sinte
tice (jumătate din cite

s-au solicitat). Deci, 
comerțul arată cu de
getul spre producători, 
iar. producătorii spre 
furnizorii de materie 
primă. In acest timp, 
măturile lipsesc din 
magazine. (Ele se gă
sesc totuși prin piețe, 
la producători particu
lari, dar la preț dublu 
fată de cel legal).

Gospodinele întrea
bă : cind se vor ter
mina totuși ..tratati
vele" pe tema mătu
rilor ? (Rodica $er- 
ban).

—---- CÎMPINEANCA - VR ANCE A--------
Consiliul unic agroindustrial Cîmpineanca, județul Vrancea, cuprinde 

trei întreprinderi agricole de stat, șapte cooperative agricole, totalizing 
20 952 ha teren, numeroase ferme de animale, precum și secții de pre
lucrare a produselor agricole. Odată cu constituirea consiliului și ale
gerea organelor de conducere, au fost aprobate planul de muncă pe 
primul semestru al acestui an și un program de măsuri care prevede, 
amănunțit, acțiunile ce vor fi desfășurate în vederea îndeplinirii 
prevederilor cuprinse în planul de producție pe 1979.

în fiecare unitate — producții 
la nivelul fruntașilor

Un obiectiv principal din progra
mul de activitate al consiliului unic 
agroindustrial îl constituie valorifi
carea tuturor posibilităților de care 
dispune fiecare imitate, menite să 
ducă la creșterea randamentelor la 
hectar. Aceasta decurge dintr-o si
tuație de fapt. In condiții naturale 
asemănătoare, unitățile care fac 
parte din consiliul agroindustrial 
Cîmpineanca au obținut recolte 
foarte diferite. în 1978, la C.A.P. 
Cîmpineanca recolta de grîu a fost 
de 3 668 kg la hectar, pe cind la 
C.A.P. Slobozia Ciorăști ea a fost 
cu peste 1 600 kg mai mică. La po
rumb, C.A.P. Cîmpineanca a obți
nut 4 068 kg, iar C.A.P. Urechești 
doar 1 315 kg.

Ce întreprinde consiliul pentru ca 
în toate unitățile din componența 
sa să fie obținute recolte mari 2

• Baza tehnico-materială din fie
care unitate, precum si utilajele 
sectorului unio de mecanizare vor 
fi folosite mai judicios prin redis
tribuirea lor între secții si sectoare 
Si asigurarea, prin calificarea la lo
cul de muncă, a tractoriștilor nece
sari :
• Cooperatorii și mecanizatorii 

vor fi retribuiți in acord global, 
după producția realizată la fiecare 
cultură de către formația din care

fac parte, de unde derivă, ca o mă
sură imediată, repartizarea sarcini
lor de producție pe formații de 
lucru ;
• Creșterea răspunderii specia

liștilor pentru indeplinrea sarcinilor 
de plan.

PREOCUPĂRI IMEDIATE
La cultura plantelor de cîmp : 

Tractoarele și mașinile agricole ce 
vor lucra în campania agricolă de 
primăvară să fie reparate și veri
ficate pină la 20 februarie, se va 
încheia aprovizionarea cu carbu
ranți. Treptat, pe măsură ce pă- 
mîntul se va zvînta, se va trece 
la efectuarea arăturilor rămase din 
toamnă. Concomitent, va continua 
administrarea îngrășămintelor chi
mice și naturale. S-a prevăzut ca 
tot pină la 20 februarie să se asigure 
întreaga cantitate de semințe. Se 
fac pregătiri temeinice pentru iri
garea în condiții bune a celor 3 600 
ha de teren amenajate.
• în plantațiile viticole. Unitățile 

agricole din cadrul consiliului au de 
plantat în această primăvară 568 ha 
cu vită de vie și de modernizat 
plantațiile existente ne 556 ha. In 
golurile din plantațiile vechi se vor 
planta 425 000 vițe.

Ion Rizoiu, Pitești : Oamenii 
muncii de la Combinatul de lianți 
din Cîmpulung, județul Argeș, care 
au lansat chemarea la întrecere so
cialistă către unitățile de profil din 
țară, au realizat o depășire a pla
nului cu 7 000 tone la ciment și 300 
tone la var. în silozurile combina
tului există în prezent peste 100 000 
tone ciment, care așteaptă să fie 
expediat unităților beneficiare.

De ce așteaptă cimentul în spa
tiile de depozitare, blocîndu-le. în 
loc să fie trimis șantierelor ? De la 
directorul tehnic al combinatului 
am aflat că principalele cauze ale 
acestei anomalii sînt : a) lipsa va
goanelor pentru transportul cimen
tului, pe care Regionala C. F. Cra
iova nu le asigură in conformitate 
cu contractul încheiat, și b) faptul 
că unele întreprinderi de construcții 
și șantiere refuză să ridice ritmic 
cantitățile de ciment contractate. Pe 
lista unor astfel de unități figurea
ză : Baza de aprovizionare con
strucții București, care, din canti
tatea de 53 500 tone ciment, con
tractată pentru trimestrul I a.c., 
trebuia să ridice, în perioada 1 ia
nuarie — 7 februarie. 22 700 tone. 
Nu a acceptat să primească însă

Un buldozer și-un
loan Dobrescu, Cîmpulung. jude

țul Argeș : Zona Muscelului, respec
tiv Cheile Brusturetului, Dimbovi- 
cioarei, peștera Dîmbovicioara sint 
foarte căutate de turiști din toată 
tara, care vin aici cu autoturismele 
ori autocarele. Calea de acces spre 
aceste locuri a fost menținută într-o 
stare corespunzătoare, chiar dacă, 
fiind și drum forestier, tractoarele și 
autocamioanele care-l străbat il de
gradează deseori.

în scrisoarea de față doresc să 
fac o propunere menită să ducă la 
crearea unor asemenea condiții in
cit mijloacele de transport sosite 
pină la peștera Dîmbovicioara să

ANGAJAMENTE MOBILIZATOARE
Consiliul unic agroindustrial din Cîmpineanca a lansat o chemare Ia 

Întrecere către toate consiliile din județ cu următoarele angajamente :

• depășirea recoltelor medii la hectar cu 300 kg la 
grîu, 500 kg la porumb, 200 kg la floarea-soarelui, 500 
kg la struguri și fructe ;

® depășirea efectivelor cu 500 bovine, 800 ovine și 
10 000 păsări;

• se vor livra la fondul de stat, peste plan, 500 tone 
grîu, 1000 tone porumb, 200 tone floarea-soarelui, 
1 000 tone struguri, 500 tone fructe, 200 tone carne și

O turbină care
Ion Hurtupan, orașul Oțelul Roșu, 

județul Caraș-Severin : La centrala 
termoelectrică nr. 1 a întreprin
derii „Oțelul Roșu" a fost monta
tă. la începutul anului 1970, o tur
bină cu aburi de I Mv/h, fabricată 
la întreprinderea de construcții de 
mașini Reșița. De atunci această 
turbină a funcționat. cu dese și 
lungi întreruperi, doar 5 500 de ore, 
adică, după calculele maistrului Du
mitru Niculescu, șeful centralei, 
doar 7 luni și 39 ore. Ceea ce. este 
limpede, reprezintă foarte puțin 
fată de sumele mari care s-au in
vestit în acest agregat. Stagnarea 
îndelungată a turbinei s-a datorat 
unor defecțiuni de construcție și de 
montaj : scurgeri masive de ulei din 
reductorul de turație, distrugeri

500 000 bucăți ouă.
Florea CEAUȘESCU

Mărțișor ’79
Magazinele comerțului de stat 

dispun de cadouri potrivite 
oricărei virate: coliere simple 
sau cu strasuri, mărgele perla
te, din lemn natur sau pictat, 
brățări, clipsuri și inele din me
tal încrustat cu perle ori stra
suri, broșe din metal sau din 
lemn. Un cadou ideal poate fi 
și un produs cosmetic de cali
tate pentru îngrijirea si înfru
musețarea părului (șampon, lo- 
țiuni capilare, creme de păr 
ș.a.), pentru îngrijirea si înfru
musețarea pielei (gama Pell- 
Amar. Pelox, Bellatrix. Magno
lia). pentru fardare sau pentru 
îngrijirea miinilor și multe 
altele.

Casetofonul 
STAR MC 12

Casetofonul STAR MC 12 este 
un aparat de dimensiuni reduse, 
echipat cu un microfon, cu două 
cordoane — de rețea și de înre- 
gistrare-redare. Magazinele și 
raioanele de specialitate ale co
merțului de stat oferă casetofo
nul STAR MC 12 la prețul de 
2 058 lei.

decît 15 260 tone ; întreprinderea de 
prefabricate „Granitul" București a 
avut contractat pentru primul tri
mestru cantitatea de 21 700 tone, 
în perioada 1 ianuarie — 7 februa
rie trebuia să i se livreze 9 100 tone, 
dar a primit doar 2160 de tone. 
In aceeași situație se află și între
prinderea „Metrou" — București și 
Trustul de construcții industriale 
Pitești.

Iată cum eforturile cimentiștilor 
musceleni de a da țării mai mult 
ciment — atit de necesar pe fron
tul larg al investițiilor ce se desfă
șoară în prezent — sint umbrite, iar 
greutățile intîmpinate. in mod para
doxal. in desfacerea acestui produs 
se răsfring negativ asupra produc
ției combinatului. Conducerea Re
gionalei C. F. Craiova are datoria 
să fie mai receptivă la apelurile re
petate ale colectivului de muncă din 
Cimpulung, asigurind la timp va
goanele necesare, așa cum s-a obli
gat prin contract. Pe de altă parte. 
Centrala cimentului șă acorde mai 
mult sprijin și să intervină mai 
energic pe Ungă conducerile unită- | 
ti lor beneficiare, pentru ca acestea 
să accepte livrarea ritmică a canti
tăților de ciment contractate.

strop de inițiativă
poată întoarce fără dificultate. în 
apropierea peșterii este amenajat 
un spațiu unde întorc autoturisme
le; Deși locul este îngust, tot aici 
întorc, insă cu mare greutate, și 
autobuzele care transportă turiștii. 
Cu ajutorul unui buldozer se poate 
nivela și lărgi mai mult acest loc. 
mai ales că terenul permite. Se cere 
doar inițiativă din partea consiliu
lui popular comunal (comuna fiind 
localitate turistică), cooperației de 
consum, care are unități comerciale 
in zonă și Muzeului județean Argeș. 
S-ar putea amenaja chiar și un loc 
de parcare, ceea ce ar veni și mai 
mult în sprijinul dezvoltării turis
mului.

produce... pagube
rapide ale labirinților, țeava de ali
mentare cu aburi foarte scurtă și 
fără compensatoare de dilatare etc. 

în acești 8 ani, specialiștii din 
unitatea noastră șl din întreprin
derea reșiteană au demontat de 
foarte multe ori turbina, iar părți 
componente ale acesteia au făcut 
drumul la Reșița, dar tot nu s-a 
reușit să i se asigure o funcționare 
corespunzătoare. Așa că. în loc de 
curent elctric, turbina produce... pa
gube. Așteptăm ca forurile compe
tente din cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini să 
intervină pentru înlăturarea nea
junsurilor existente și să ia măsuri 
ca această turbină să furnizeze, in 
condiții corespunzătoare, energie 
electrică.

Și încetj și
Gheorghe Savu, orașul Roșiorii 

de Vede, județul Teleorman : IJe 
numeroase străzi ale orașului nos
tru, în continuă dezvoltare. s-au 
executat lucrări de canalizare. Nici 
după doi ani, deși tuburile de beton 
au fost instalate și șanțurile astu
pate. pe străzile Căpitan Corlătcscu 
și 7 Noiembrie nu s-au ridicat încă 
grămezile de pămînt rămase și 
n-au fost pavate. Autobuzul și alte 
mijloace de transport care circulă 
spre spitalul T.B.C. trebuie să oco-

de mintuială I
lească, din această cauză, aproape 
doi kilometri pe alte rute.

Cu cîteva luni în urmă au în
ceput lucrările de canalizare și pe 
străzile Lt. Bălăcescu (200 m) și 
I. L. Caragiale (150 m). unde s-au 
montat parțial tuburile de beton. 
Dar treaba merge anevoios. Solici
tăm consiliului popular să intervi
nă pentru urgentarea terminării 
acestor lucrări, astfel ca străzile 
orașului să nu mai fie pline de hir- 
toape și noroi.

Ecouri la sesizările rubricii
• Răspunzind notei intitulate 

„Bariera in calea promisiunilor", 
publicată in „Scînteia" nr. 11 227, 
Regionala căi ferate Timișoara ne-a 
adus la cunoștință că, Împreună cu 
Consiliul popular orășenesc Bocșa, 
s-a hotărât mutarea cabinei de ser
viciu la km 424-925, pentru a servi 
în condiții mai bune această tre
cere de nivel. Lucrarea va fi com
plet terminată pină la 31 martie a.c.
• „Sugestiile oamenilor muncii 

— pe drumul cel mai scurt spre 
soluționare", se intitula nota pu
blicată în numărul 11 275 al „Scin- 
teii", la care întreprinderea „Elec- 
troputere" — Craiova ne-a răspuns, 
între altele, următoarele : Biroul 
comitetului sindicatului. împreună 
cu conducerea tehnică a întreprin
derii, a întreprins măsuri de îmbu
nătățire a metodologiei de reținere 
și urmărire a soluționării fiecărei 
propuneri la nivelul formațiilor de 
lucru, grupelor sindicale. în secții 
și în fabricile din unitate. Perio
dic. în ședințe comune ale organe
lor sindicale cu cadrele de condu
cere de la nivelul întreprinderii, al 
secțiilor și fabricilor se analizează 
modul cum se rezolvă propunerile

oamenilor muncii și cum sînt in
formați aceștia asupra stadiului în
deplinirii lor.
• La nota „Pentru asistenta me

dicală a copiilor", publicată în „Scîn
teia" din 9 ianuarie a.c.. Direcția 
sanitară a județului lași ne-a co
municat că dificultățile întimpinate 
de cetățeni, la care se referea se
sizarea. vor fi Înlăturate cu prile
jul rearondării teritoriale la care se 
lucrează în prezent. Circumscripția 
XIII sanitară va aparține de dis
pensarul comasat din strada Ba- 
sarabi nr. 8.
• In răspunsul Consiliului popu

lar al orașului Bușteni, trimis re
dacției ca urmare a notei publicate 
în „Scînteia". nr. 11 287, sub titlul 
„Risipă la lumina zilei", sînt preci
zate cîteva măsuri adoptate pen
tru economisirea energiei electrice : 
scurtarea cu o jumătate de oră a 
duratei de funcționare a iluminatu
lui public ; reducerea numărului de 
becuri din unitățile economice și 
gospodăriile populației ; introduce
rea unor noi metode și procedee de 
folosire rațională a energiei elec
trice la întreprinderea de hîrtie din 
localitate.

BBBBBBBBBEI'IBBBB^BBBB

Mangalia constructorilor de nave
(Urmare din pag. I)
diferite faze de execuție, 
iar brațele protectoare ale 
digurilor de piatră care 
configurează portul sint 
deja capabile nu numai să 
călăuzească drumul spre 
aoe al navelor construite 
aici, dar au si primit la 
descărcat, la începutul a- 
cestui an. primul cargou 
sub pavilion grecesc — 
mareînd înscrierea Manga
liei cu toată viteza înainte 
pe traiectoria viitorului, 
atît ca șantier naval, cît și 
ca port in traficul mondial.

Pe fundalul acestor fapte, 
recent, la Mangalia a mai 
avut loc un eveniment : 
inaugurarea noului muzeu 
de arheologie, care păstrea
ză. în imediata vecinătate 
a edificiilor prezentului so
cialist. relicvele istoriei 
scoase la lumină odată cu 
noile temelii. Aceasta nu 
pentru a șoca sentimentele 
contemporanilor cu antite

ze. ci pentru a scoate in 
evidentă străvechea si fră- 
mintata istorie a acestei 
localități, căreia numai so
cialismul i-a putut, reda 
înmiit împlinirea unui des
tin pe care atitea vicisitu
dini au încercat să-l în- 
tîrzie.

Cit privește antitezele, 
contemporanii Mangaliei de 
azi si le construiesc sin
guri, punînd îh comparație 
fapte care , nu depășesc in 
timp vîrsta lor.' Argumente 
ale antitezei ? Imaginile de 
ieri ale așezării — căsuțe 
mici de piatră ori de chir
pici. ulițe colbuite in pin- 
zele marilor pictori dintre 
cele două războaie, care ve
neau aici ademeniți de ge
nerozitatea neobișnuită a 
luminii — și palatele înso
rite. construite din beton 
și sticlă ale celor 6 stațiuni 
de odihnă : Saturn. Venus, 
Aurora. Neptun. Jupiter și 
Olimp. cărora li se adaugă 
blocuri de locuințe cu 6 000

de apartamente durate în 
primii trei ani ai acestui 
cincinal. Argumente ale 
antitezei ? Micului șantier 
de cîndva de reparat am
barcațiuni ușoare, cu capa
citatea de 1 500—2 000 tone 
si marile docuri de azi ale 
șantierului naval, unde se 
construiesc transoceanice de 
mare tonaj. Argumente ale 
antitezei ? Populația de 
7 312 locuitori ai Mangaliei 
pe care o înregistra anua
rul statistic din 1964 și cea 
de 32 000 de locuitori exis
tentă în prezent.

Cît privește ritmul de 
dezvoltare demografică, pri
marul orașului, tovarășul 
Ion Popa, ne reprezintă 
chiar si o comparație a ul
timilor doi ani. In 1977. la 
Mangalia s-au născut 1 068 
copii, iar în anul trecut 
1101. In 1977, numărul că
sătoriilor a fost de 334, iar 
în 1978 de 428. De la aceste 
cifre, care sînt o urmare 
directă a dezvoltării in

dustriale a orașului — o 
serie de alte implicații in 
viata socială a Mangaliei, 
ale căror efecte uneori nici 
nu au măcar termene de 
comparație cu nici un alt 
reper din trecut. în această 
categorie se înscrie liceul 
industrial, care n-a existat 
altădată si în care se pre
gătesc anual 1 000 de elevi 
in diferite meserii necesare 
construcțiilor de nave. Tot 
aici intră o adevărată rețea 
a industriei alimentare : o 
fabrică nouă de pîine. una 
de produse lactate și un a- 
bator de păsări — unități 
care asigură aprovizionarea 
populației.

Așadar, iată cum arată 
profilul Mangaliei neesti
vale, la al cărei soare de 
vară rîvnim atît. Dincolo 
de valurile albastre si nisi
purile fierbinți în sezonul 
de vîrf. o viată si muncă 
clocotitoare, care racordea
ză si această așezare la 
ritmurile dinamice ale în
tregii țări.
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Excelenței Sale Domnului ERNESTO GEISEL 
Președintele Republicii Federative a Braziliei

BRASILIA
Am aflat cu Întristare de pierderile de vieți omenești și daunele mate

riale provocate de puternicele inundații care s-au produs recent in țara dum
neavoastră.

In numele poporului român șt al meu personal, vă exprim sincera noastră 
compasiune, iar familiilor îndoliate profunde condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone
Aflînd cu întristare de urmările tragice ale exploziei din clădirea Casei 

de Economii din Varșovia, în numele Guvernului Republicii Socialiste Româ- ' 
nia și al meu personal, vă adresez dumneavoastră cele mai sincere con
doleanțe, iar familiilor îndoliate profunda noastră compasiune.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului ■ 
Republicii Socialiste România

A apărut? „ERA SOCIALISTA" nr. 4/1979

VEȘTI DIN ȚARĂ

în deschidere este publicat edito
rialul „Democrația muncitorească in 
acțiune". In continuare sînt inserate 
articolele „Autoconducerea munci
torească, expresie a adincirii demo
crației socialiste" ; „Etapă nouă, su
perioară în modernizarea și dezvol
tarea agriculturii" ; ..Considerații pri
vind gospodărirea judicioasă a ener
giei" ; „Condiția ecologică a omului". 
Revista publică dezbaterea cu tema 
„Respectarea independenței și suve
ranității naționale, cerință fundamen
tală a vieții internaționale" (I).

In continuare sînt publicate artico
lele „Relația știință-economie sub 
semnul calității" ; „Constituția — le

vremea
Timpul probabil pentru zilele de ZI, 

22 și 23 februarie. In țară : Vremea se 
va răci mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi mai mult acoperit. 
Vor cădea ninsori mal frecvente in 
sudul și estul țării. Vîntul va sufla
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REVISTA COMPETIȚIILOR
Cîștigarca „Cupei cupelor". Ia volei 

masculin, de către Dinamo București 
a produs satisfacție in rîndurile a- 
matoriior de sport, mai ales prin fe
lul autoritar în care echipa bucu- 
reșteană s-a impus în fata tuturor 
adversarelor ei. Scorurile nete ale 
meciurilor. 3—0 pe linie, punctavera- 
jul general fără replică, seturile .în
cheiate cu 15—2, cite unul in parti
dele finale împotriva unor formații 
bune, ca Ruda Hvezda Praga și 
Levski Spartak Sofia, sînt tot ati- 
tea probe de valoare, semne că vo
leibaliștii noștri sînt înzestrați cu a- 
semenea calități incit ar putea do- 
bindi și alte trofee internaționale. în 
urmă cu doi ani. Dinamo București 
fusese la un pas de recucerirea „Cu
pei campionilor europeni" ; de ase
menea. mai tinăra formație a clu
bului Steaua se distinsese în turneul 
final al „Cupei cupelor". Atunci, pa- 
re-se că federația de volei nu ajun
sese la concluziile potrivite pentru 
că, în loc să stimuleze consolidarea 
acelor rezultate ale echipelor noas
tre de club, ea oprise înscrierea lor 
la ediția imediat următoare a com
petițiilor europene. N-a fost bună 
acea măsură nici pentru echipa re
prezentativă — fapt reieșit și din a- 
naliza contraperformanței acesteia la 
campionatele mondiale. Dimpotrivă, 
participarea echipelor românești la 
cupele continentale, menținerea in 
contact permanent a jucătorilor 
noștri cu rigorile voleiului interna
țional îmbogățesc simțitor experien
ța și dau un puternic imbold ambi
țiilor de afirmare ale cluburilor, an
trenorilor, sportivilor. Dinamo Bucu
rești a cîștigat un trofeu, antreno
rii și jucătorii. în prezent mal în
crezători în forța lor. vor nă- 
zui spre trepte superioare ; de as
tăzi. Steaua București se va 
angaja în competiția finală pentru 
„Cupa campionilor". Să-i dorim mult 
succes, rezultate de asemenea vala
bile pentru consolidarea voleiului 
nostru, azi la meciul cu echipa 
Pieksamaen (Finlanda) și miercuri 
în partida hotăritoare. cu echipa ce 
va cîștiga astă-seară celălalt meci al 
turneului final. Plomien (Polonia) — 
C.H. Bratislava (Cehoslovacia).

în legătură cu buna evoluție a echi
pei Dinamo, se cuvine să remarcăm 
Si însemnătatea menținerii tehnicia
nului potrivit la locul potrivit. Reve
nirea provizorie a antrenorului Geor
ge Eremia la directa conducere a 
echipei (același antrenor care deter
minase creșterea ei în urmă cu doi 
ani) s-a dovedit o măsură judicioasă, 
cu rezultate concrete în reorganizarea 
formației de bază — Oros. Dumănoiu, 
Tutovan. Enescu. Păușescu. Gîrleanu, 
principalii artizani ai recentului 
succes internațional. (Sîntem de altfel 
informați că se intenționează readu
cerea definitivă a acestui tehnician cu 
merite pe postul potrivit, acela de 
antrenor principal al echipei clubului 
bucurcștean).

Dacă voleibaliștii au dat unele sa
tisfacții amatorilor de sport, in schimb 

gea fundamentală a Republicii Socia
liste România" ; „Politica de prețuri, 
parte integrantă a politicii generale 
economico-sociale a partidului"; „Con
solidarea continuă a relațiilor de co
laborare și solidaritate dintre Româ
nia și țările în curs de dezvoltare" ; 
„Spiritul militant al artei noastre so
cialiste" ; „Continuitate neîntreruptă 
pe vatra strămoșească" ; „Tendințe 
actuale în strategia lichidării subdez
voltării" ; „Semnificațiile umaniste 
ale etnologiei" ; „Evoluții ale gîndiril 
social-politice marxiste in S.U.A.". 
Revista mai cuprinde rubricile 
„Cărți și semnificații", „Revista re
vistelor" și „Cuvîntul cititorilor".

moderat, cu intensificări in Banat șl 
sud-estul țării, cu viteze de 50—70 km 
pe oră din sectorul estic. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 șl zero gra
de, local mai coborîte în nordul tării, 
iar maximele între minus 6 și 4 grade, 
în București : Vremea va fi în gene
ral închisă. Temporar va ninge. Vînt 
moderat cu intensificări din nord-est 
în primele zile. Temperatura în scă
dere.

reprezentanții noștri din alte ramuri 
par să bată pasul pe loc. După o pre
gătire îndelungată, citiva boxeri din 
lotul reprezentativ au fost scoși din 
birlogul taberei de iarnă pentru un 
turneu în Iugoslavia. Dar nici Simion 
Cuțov, nici Ion Miron, nici ceilalți nu 
ne-au trimis vești bune. Dimpotrivă! 
Deosebind un sport de altul, inclusiv 
în privința uzurii fizice si morale, 
poate că ar trebui să ne concentrăm 
atenția spre elementele de talent ale 
unor generații mai tinere în box. De 
pildă, spre Mihai Niculescu (catego
ria ușoară) sau Țircomnicu (semi- 
ușoarâ). care s-au distins si în tur
neul din Polonia, aliniindu-i pe aceș
tia lui Radu Daniel, in privința pro
movării lor la lotul reprezentativ.

Cam în aceeași ordine de idei, să 
mai notăm că echipajul condus de 
tinărul pilot Paul Ncagu. evidențiat 
cu prilejul recentelor campionate eu
ropene de bob pentru juniori, s-a cla
sat abia pe locul „13" la campionatele 
mondiale de seniori. Ceea ce n-ar 
trebui să-i poarte ghinion, ci să în
demne forurile responsabile în a per
severa pe calea promovării tinerilor 
cu aptitudini.

Iată că în handbalul nostru mascu
lin ne aflăm în fata unui mare meci: 
Steaua — Dinamo, ca finală a „Cu
pei României". Prima dintre aceste 
echipe a trecut relativ ușor de bara
jele semifinale ; dar. la Craiova. Di
namo a smuls calificarea abia la go
laveraj ! Ea a pierdut partida cu 
H.C. Minaur. (scor 21—24), care n-a 
beneficiat totuși de această victorie 
fiindcă a fost la rîndu-i înfrîntă de 
Știința Bacău (scor 19—25 1), o nouă 
formație cu veleități în handbalul 
nostru. Să adăugăm că în campiona
tul feminin conduce o echipă tînărâ 
și robustă cu numele de Știința — tot 
din Bacău — ceea ce pare să fie o 
dovadă despre inserarea altui centru 
județean în competiția peniru trofee, 
dar și pentru calitatea handbalului 
nostru. Deocamdată, duminică, la 
Palatul sporturilor șl culturii, vom 
asista la finala cea mai „normală". 
Steaua—Dinamo.

Deși timpul n-a fost grozav de 
propice fotbalului, totuși, echipele di
viziei A au jucat meciuri amicale în 
formații complete, punîndu-se astfel 
la punct pentru sezonul oficial, de a 
cărui începere ne mai despart puține 
zile. S-a jucat deci fotbal cam peste 
tot în tară, si în condiții relativ 
acceptabile pentru acest anotimp : în 
schimb, ne informează agențiile de 
presă, nu s-a jucat deloc în Anglia 
și Olanda, unde etapele campionate
lor respective au fost aminate din 
cauza vremii nefavorabile, chiar si 
pentru fotbaliștii din acele țări. Mai 
la sud însă, în Spania, de exemplu, 
meciurile etapei a XXI-a s-au des
fășurat conform programului ; s-a 
jucat si derbiul C.F. Barcelona— 
Real Madrid, scor 2—0. în curînd 
vom vorbi și despre derbiurile fotba
lului nostru.

Valeriu MIRONESCU

Autoturismul 450 000. De 
pe banda de montaj a întreprinderii 
de autoturisme din pitești a ieșit au
toturismul cu numărul de fabricație 
450 000. în prezent, familia „Dacia- 
1300“ se realizează în 8 variante, între 
care autoturisme sanitare si camio
nete pentru transportul comercial. 
Autoturismele românești au fost ex
portate în 20 de țări ale lumii. (Gh. 
Cîrstea).

Un nou cartier. La Suceava- 
în cartierul Burdujeni, din vecinătatea 
platformei industriale, s-a deschis un 
nou șantier de locuințe. în prezent, 
se pun temeliile primelor blocuri ale 
viitorului ansamblu Cuza Vodă, unde, 
în prima etapă, se vor da în folosință 
2 500 apartamente, urmînd ca in final 
numărul acestora să se ridice la 4 500. 
în perimetrul respectiv sint prevă
zute spatii însumînd 8 000 metri pă- 
trați, destinate unităților comerciale și 
prestatoare de servicii, se vor construi 
o nouă școală cu 16 săli de clasă, un 
modern complex comercial, o hală 
alimentară, un cinematograf, un dis
pensar și o creșă. (Gheorgha Pa- 
rascan).

Record pe Valea Sebeșu
lui. Constructorii hidrocentralelor de 
pe Rîul Sebeș au excavat intr-un 
timp record radierul de 1 474 metri 
lungime de la aducțiunea principală 
Oașa-Gilceag. Performanta aparține 
brigăzii complexe conduse de maistrul 
Alexandru Nădejde si are o mare în
semnătate pentru strădaniile de a 
pune in funcțiune în acest an prima 
din cele patru capacități ale centra
lei Gilceag, aflată in construcție. 
(Ștefan Dinică).

„Tribuna educației juri
dice" Su* *3 acest generic, în diverse 
unități economice șl instituții din 
județul Prahova se desfășoară un ci
clu de conferințe, mese rotunde și 
alte manifestări consacrate cunoaște
rii și respectării legilor țării. La a- 
ceastă amplă acțiune politico-educa- 
tivă își aduc contribuția juriști, ca
dre didactice, activiști de partid, pre
cum și formații de teatru si brigăzi 
artistice. (Constantin Căpraru).

O Teatrul Național București 
(sala mică) : Viața unei femei — 
19.30 ; (sala Atelier) : Poezie, mu
zică, dans — 19.
o Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor 62—64) : Atestări muzi
cale de-a lungul veacurilor. For
mația „ARS REDIVIVA*. Dirijor : 
LUDOVIC BACI — 20.
• Opera Română : Lakmâ — 19,
• Teatrul ele operetă : Poveste 
din Cartierul de West — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Menajeria de sticlă — 19.30 ; (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19.30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 10.30.
• Teatrul de comedie : Baletele : 
„Adam și Eva“ și „Domnișoara 
Iulia“ susținute de TEATRUL 
MALMO (SUEDIA) — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mizantropul (premieră) 
—- 19.30 ; (sala Studio) : Caram
bol — 19.
• Teatrul Giulești (sala Studio 
74) : Rochia și Autograful •— 19.30; 
(sala Majestic) : Serenadă tîrzie
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzicaj „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Omul care aduce rîsul —■ 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* : Scene 
din viața unui bădăran — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : După datina străbună
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Re
creația mare —■ 10.
• Teatrul „Țăndărică* : Petrică 
șl lupul — 10, (la Modern-club) : 
Ileana Sînziana — 17.

Pentru export, constructorii 
de rulmenți din Bîrlad realizează cu 
succes programul de diversificare a

Concursuri internaționaleoîn săli bueureșlene
în sala sporturilor de la Floreasca 

se vor desfășura sîmbătă și dumi
nică campionatele internaționale mas
culine de floretă ale tării noastre. 
La competiție și-au anunțat parti
ciparea selecționatele Algeriei. Bul
gariei, Cehoslovaciei, Cubei. R.D. 
Germane. Poloniei. Ungariei și Româ
niei. în prima zi sint programate 
întrecerile individuale, urmînd ca 
duminică să aibă loc întîlnirile pe 
echipe.

★
începînd de astăzi. în sala com

plexului sportiv din parcul „23 Au
gust" se va desfășura competiția in
ternațională de tenis pentru „Cupa 
Steaua". La întreceri, alături de cel 
mai valoroși jucători din tara noas
tră. vor participa reprezentanți ai 
cluburilor Ț.S.K.A. Sofia și Legia- 
Varșovia. Turneul se va încheia la 
25 februarie. în fiecare zi partidele 
încep la ora 9 dimineața, iar după- 
amiază de la ora 16.

În cîteva rînduri
In orașul polonez Gniezno s-a în

cheiat turneul international de box 
(tineret, pînă la 20 de ani) pentru 
„Memorialul Polus". la care au 
participat aproape 100 de pugiliști 
din România, U.R.S.S.. Iugoslavia. 
R.D. Germană. Franța, Polonia și alte 
țări. Un frumos succes au repurtat 
pugiliștii români Florian Țîrcomnicu 
(semiușoară) și Mihai Niculescu 
(ușoară), care au cucerit primele 
locuri la categoriile respective. în 
final, FI. Țîrcomnicu l-a învins la 
puncte pe bulgarul L. Stoianov. iar 
M. Niculescu a dispus prin abandon 
în prima repriză de Selback (R.D. 
Germană). Organizatorii l-au desem
nat pe FI. Țîrcomnicu drept cel mai 
bun pugilist al turneului, oferindu-i 
trofeul „Al. Polus".

Proba de dublu din cadrul turneu
lui international de tenis de la Sara
sota (Florida) s-a încheiat cu victo
ria cuplului Ilie Năstase (România)— 
Steve Krulewitz (S.U.A.), care a dis
pus în finală cu 7—6, 6—3 de pere
chea Keith Richardson (S.U.A.)— 
John James (Australia).

In finala probei de simplu. Johan 
Kriek l-a întrecut cu 7—6. 6—2 pe
Ricky Meyer.

Pe pista de la Inzell (R.F. Germa
nia) s-au desfășurat campionatele 
mondiale de patinaj viteză rezervate 
sprinterilor.

La masculin, titlul de campion al 
lumii a fost cucerit, pentru a treia 
oară consecutiv, de americanul Eric 
Heiden, cel care în urmă cu o săp- 
tămînă cîștigase la Oslo si campio
natul mondial Ia poliatlon. în cele 
două zile de concurs, Eric Heiden a 
totalizat 151,430 puncte.

în competiția feminină, medalia de 
aur a revenit patinatoarei americane 
Leah Mueller-Poulos, cu 171,020 
puncte. 

producției pe anul 1979, care prevede 
producerea a circa 100 de noi tipuri 
și variante de rulmenți pentru satis
facerea cererilor beneficiarilor ex
terni. După ce au depășit sarcinile 
livrărilor la export cu un procent în 
prima lună a anului, muncitorii, teh
nicienii, inginerii și specialiștii de
pun in continuare eforturi pentru a 
face față solicitărilor de export pe 
1979 din 72 de țări ale lumii. (Cră
ciun Lăluci).

Lucrări edilitare. Recent 
au fost încheiate lucrările de regu
larizare a riului Pokloș pe o lungime 
de 4 370 metri. în urma acestora, pe 
porțiunea care traversează orașul 
Tirgu Mureș se scurg în prezent 
aproape 100 metri oubi de apă pe se
cundă, față de numai 35 metri cit se 
scurgeau anterior în albia acestui rîu, 
(Gheorghe Giurgiu).

Noi tipuri de vagoane 
pentru călători. 1979 mar- 
chează pentru constructorii de va
goane din Arad un record în ce pri
vește asimilarea de noi tipuri de va
goane pentru trenurile de călători, 
în acest an. numărul tipurilor noi de 
vagoane de călători va ajunge la 39. 
(Constantin Simion).

în viitoarele centre urba- 
jlg în comunele Sascut și Podu 
Turcului, viitoare centre urbane din 
județul Bacău, au fost realizate 
numeroase obiective social-culturale 
și edili tar-gospodărești. La Sascut, 
bunăoară, pe lingă blocurile de lo
cuințe și noile construcții de școli 
au fost înălțate un cămin și o can
tină pentru cei 350 de elevi care în
vață la liceul agroindustrial și o 
baie publică, iar la Podu Turcului 
au fost construite noi spații pentru 
farmacii, poștă și prestări de servi
cii către populație. Au fost extinse, 
totodată, rețelele de alimentare cu 
apă și canalizare. în acest an vor 
fi înălțate blocuri cu aproape 100 de 
apartamente și un spital cu policli
nică. (Gheorghe Baltă).

Pentru specialiștii din
ani auagricultură. în ultiraii

fost construite in județul Timiș pen
tru specialiștii din unitățile agricole 
de stat și cooperatiste aproape 200 de 
apartamente, prevăzute cu tot con
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9,00 Teleșcoală i
10,00 Roman foileton : Putere fără glo

rie (reluarea ultimului episod)
10,50 Romanțe vechi și noi la „Crizan

tema de aur“
11,15 Telex
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limba engleză
17.45 România pitorească
18,10 Din țările socialiste
16.20 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.45 Muzica în imagini
19,00 Tribuna TV — Arta șl politicul
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal

cinema
© între oglinzi paralele : SALA 
PALATULUI — 17.15: 20. SCALA
— 15; 17,34); 20, GLORIA — 15; 
17,30; 20.
® Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI — 
14,30; 16.30; 18,30; 20,30, FER'OVTAR
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, MELO
DIA — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
A Sfîrșitul „împăratului*  din tai
ga : VICTORIA — 15; 17,30; 20.
• 80 da husari : CENTRAL — 15; 
17,30; 2QJ
<9 A fost odată în clasa I : TIM
PURI NOI — 15; 17,30; 20.
e Șeriful din Tennessee : LU
CEAFĂRUL — 15; 17,30; 20. FES
TIVAL — 15; 17,45; 20,15.
• Explozie în Marea Egee : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14: 16; 
18,15; 20,15, MIORIȚA — 15, 17,30; 
20.
• Condurul și trandafirul — 15, 
Dueliștii — 18; 20 : DOINA.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14,30; 17,30; 20,15.
• Aurul lui Mackenna : VOLGA
— 15; 17,30; 20.
• Vreau să vă văd : BUCEGI — 
15; 17,30; 20.
a Poliția este învinsă : EXCEL
SIOR — 15; 17; 19; 20.45, AURORA
— 15; 16,45; 18,30; 20,30, FLAMURA
— 15; 17; 19; 20,45.
• Vlad Țepeș : LIRA — 15,30; 19. 
COTROCENI — 15.30; 19.
• Prefectul de fier : GRIVIȚA — 
15; 17,30; 20, MODERN — 15; 17,30;
20.
• Excursie ciudată : POPULAR — 
15; 17,30; 20.
• Detectiv particular: BUZEȘTI
— 15; 17; 19; 20,45, FLOREASCA
— 15; 17,45; 20.
ta Don Quijotte — 11,45, Mizera
bilii (ambele serii) — 14, Omul cu 
capul ras — 18,30; 20,30 : CINE
MATECA.
e Drumuri în cumpănă : DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20, TOMIS
— 15; 17,30 : 20.
o Animalul : DACIA — 15;
17,30; 20.
• Front în spatele frontului î 
GIULEȘTI — 15,30; 19.
• Acel blestemat tren blindat s 
FERENTARI — 15; 17,30; 20.
• Totul pentru fotbal : PACEA 

fortul necesar. în 1979 urmează să 
fie înălțate blocuri cu 417 apartamen
te. în care se vor muta ingineri a- 
gronomi și zootehniști, medici veteri
nari și alți specialiști. (Cezar Ioana).

Se dezvoltă rețeaua co
mercială. La Vaslui se a£lâ în 
curs de amenajare magazinul gene
ral „Birladul". în cursul acestui in 
rețeaua comercială din județ te lăr
gește cu circa 9 300 mp prin deschi
derea unor unitâti la parterul noilor 
blocuri din zona centrului civic din 
Vaslui și din alte orașe. (Crăciun 
Lăluci).

Acasă la navetiști. A de* 
venit frecventă prezenta artiștilor 
amatori din C. S. Galați in localită
țile de unde provin navetiști. După 
ce a poposit la Slobozia Conachi, 
Braniștea și în alte comune gălă- 
țene, de curînd ansamblul „Balada 
oțelului" al C. S. Galați a fost pre
zent în orașul Berești. Au partici
pat formații folclorice, grupul vocal 
instrumental „Sider", soliști vocali 
și instrumentiști de muzică populară 
și ușoară, folk etc. Următoarele po
pasuri ale ansamblului au fost sta
bilite în orașul Tg. Bujor și în co
muna Cudalbi. (Dan Plăeșu).

„Service" pentru zooteh- 
jțjg La întreprinderea agricolă de 
stat Utviniș din județul Arad s-a 
creat un sector, „service" pentru re
pararea și întreținerea utilajelor din 
sectoarele zootehnice ale unităților a- 
gricole. Reparațiile se execută pe 
baza unor contracte la sediul secto
rului sau la adăposturile de animale 
și se acordă asistentă tehnică la in
stalarea unor noi utilaje de meca
nizare și automatizare a lucrărilor. 
(Constantin Simion).

Primele tone de cărbune 
la mina Urdari. Recent s a pus 
în funcțiune un nou abataj din peri
metrul minei Urdari. Primele tone de 
lignit din această nouă unitate mi
nieră a Gorjului au fost extrase de 
brigada condusă de Anghel Cîțu. care 
s-a angajat ca pînă la sfirsitul lunii 
februarie să extragă din subteran o 
cantitate de peste 30 000 tone lignit 
(Dumitru Prună), i

20,00 Utilizarea rațională a forței de 
muncă — lucrul la mai multe ma
șini. Din experiența întreprinderii 
„Automatica- București

20,10 Cum predăm ștafeta 1 Pregătirea 
pentru muncă și viață a tinerilor

20,40 Interprețl ai cîntecului popular
20,55 Seară de teatru : ,,Pic-nlc pe 

cîmpul de luptă- de Fernando 
Arrabal

21.50 Documentar TV : „în căutarea 
misterului din Insula Paștelui-

22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copil : Cărțile 

junglei
20.25 Pagini din creația corală româ

nească și universală
20.45 Viața economică
21,20 Telex
21.25 Inscripții pe celuloid. Pe piscuri 

montane
21.45 Antologia artei vocale

— 15; 17,30; 20, COSMOS — 15;
17,30; 20.
• Insule în derivă : VIITORUL
— 15; 17,30; 20.
• Valsul absolvenților : FLACĂ
RA — 15; 17,30; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : MUNCA — 15; 17,30; 20.
• Ecaterina Teodoroiu : PRO
GRESUL'— 15; 17,30; 20.
• Conspirația tăcerii : ARTA — 
15; 17,30; 20.

teatre

Invitație la
Pe Valea Cernei, la capătul de 

vest al Carpaților Meridionali, se 
găsește stațiunea Băile Herculane, 
cunoscută de peste 18 secole. Băile 
Herculane sînt ferite de vinturi pu
ternice, iernile sînt blînde, cu in
fluențe de climat mediteranean. 
Liliacul sălbatic, alunul și vișinul 
turcesc, castanul comestibil, stejarul 
pufos și pinul negru de Banat sînt 
cîteva specii din bogata vegetație 
pe care o întîlnim în rezervația de 
pe muntele Domogled, constituind 
și astăzi o curiozitate științifică. 
Frumusețea locurilor ar fi un prim 
argument pentru a vizita Băile Hcr- 
culane, dar, în același timp, stațiunea 
este și un centru de tratament de 
mare celebritate. Cercetări recente 
au confirmat că la Băile Herculane 
există cea mai ridicată ionizare 
negativă naturală din țară și una 
din cele mai ridicate din lume. Ast
fel, în zona barajului uzinei de apă, 
valorile sint de 2 000-3 000 ioni nega
tivi pe centimetru cub de aer. A avea 
o asemenea încărcătură de ioni ne
gativi la înălțimea de 168 m este un 
dar al naturii. Ionizarea negativă 
avînd o valoare tonică asupra or
ganismului uman, cu puternice in
fluențe sedative, constituie un ar
gument determinant in favoarea u- 
nei cure balneare în stațiune, pen
tru tratarea unor boli psihice, hiper
tensiunii, afecțiunilor respiratorii 
ș.a. Plăcile de marmură, statuetele,

„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" >

Natura—inepuizabilă sursă de inspirație 
pentru noi tehnologii

Sub presiunea crizei de energie, a 
penUriei ■ materiilor prime, forței de 
muncă cu calificare adecvată și de 
capital, oamenii de știință creează o 
vastă familie de materiale noi. ani
mați de dorința ca progresul tehno
logic să fie asigurat, în pofida ten
siunii economice. Sticla, grafitul 
și alte materiale extrem de fragile, 
care înainte nu au fost niciodată 
folosite în construcții, sînt transfor
mate în produse „delicate", mult mai 
rezistente și mai ușoare însă decit 
oțelul. Materialele care ies azi din 
laboratoare promit una dintre cele 
mai strălucite ere tehnologice din 
istoria omenirii.

Una din categoriile cele mai impor
tante de materiale noi derivă din 
modele naturale, conferindu-li-se 
însă proprietăți superioare. Se știe, 
de pildă, că rezistența deosebită și 
rigiditatea bambusului rezultă din 
întărirea naturală a fibrelor sale de 
celuloză lemnoasă de către micro
scopica silică, material obișnuit al 
nisipului de plajă, pe care planta îl 
extrage din sol. Un „amestec" făcut 
de om — mase plastice întărite prin- 
tr-o plasă de fibre de sticlă — este 
folosit de aproape trei decenii atit 
in construcții, cit și în fabricarea de 
automobile. O largă categorie de 
compuși sintetici, realizați pe baza 
acestui principiu general, este pusă 
la punct pentru uz casnic și, într-o 
bună zi, vor înlocui materiale atit de 
obișnuite ca lemnul și metalul.

Unii specialiști sînt interesați în a 
imprima materialelor nou create ca
racteristici de înaltă performanță, 
cum sint rezistența extraordinară la 
căldură, la solicitarea mecanică ș.a. 
Cei ce lucrează in unele industrii 
de bază, în ■ special în cea de auto
mobile, sînt mai interesați în ase
menea materiale noi, care să ajute 
la reducerea greutății, a costului, a 
manoperei. Compania „Ford", de 
exemplu, este preocupată de înlocui
rea metalelor convenționale cu ma
teriale sintetice ușoare, care, redu
când greutatea automobilului, scade 
tn același timp consumul de carbu
rant.

Un exemplu : se știe că grafitul 
este fragil și ușor de sfărîmat prin 
solicitări laterale, dar de-a lungul 
axei sale cristaline el poate fi dis
locat numai printr-o forță uriașă. 
Dacă o rețea de fibre de grafit este 
introdusă la un moment dat in solu
ții de rășină, prin întărirea ulterioa
ră a acesteia rezultă un material su

Herculane
basoreliefurile, fragmentele de tu
buri pentru aducerea apei datînd 
din vremea romanilor dovedesc nu 
numai vechimea, dar și valoarea, 
de-a lungul timpului, a apelor ter
male radioactive folosite cu mult 
succes în tratarea bolilor reumatice, 
ginecologice, boli de piele și ale 
aparatului digestiv. De curind s-a 
stabilit că apa izvorului „Arbus", 
unul dintre cele 18 izvoare de stațiu
ne, ajută la întărirea vederii. Băile 
Herculane oferă vizitatorului și un 
bun prilej de a face plăcute plim
bări prin stațiune, precum și atrac
tive excursii in împrejurimi : spre 
popasul turistic „La plopii fără 
soț", la „Sfinxul bănățean", la 
Cascada Cernei, la Șapte izvoare, 
la Grota cu abur, Peștera lui Adam 
și Grota Haiducilor, sau excursii cu 
autocarul la Orșova, la Complexul 
hidroenergetic Porțile de Fier, la 
Hațeg, Sarmizegetusa, la Motru și 
Tismana, la Semenic. Trei Ape, 
Poiana Mărului, Crivaia, la Re
șița, Timișoara. Tirgu Jiu etc. In 
stațiune există și jocuri mecanice, 
minibowling, biliard, saună, pisci
ne, bazin de înot cu apă termală, 
club, cinematograf.

Accesul în această stațiune este 
facilitat de filialele I.T.H.R. din bd. 
Republicii nr. 68, bd. N. Bălcescu 
nr. 35, Bd. 1848 nr. 4, str. Mende
leev nr. 14, Calea Griviței nr. 140 
și punctul de la uzina „23 August".

ficient de rezistent și de ușor pen
tru a Înlocui aluminiul, oțelul și 
chiar titanul, folosit la avioanele su
personice cele mai moderne.

Una din tehnicile noi — presarea 
constantă la temperaturi înalte a pu
drei metalice — este de acum pusă 
la punct pentru introducerea in fa
bricația obișnuită. Avantajul princi
pal al acestei metode este că reduce 
enorm costul de fabricare al unor 
componente metalice complicate. In 
mod obișnuit, piesele de mașini se 
fac prin turnarea metalului topit, 
creîndu-se o configurație aproxima-, 
tiv corectă, care este apoi prelucra
tă pînă la obținerea formei dorite. 
Tehnologia pudrei metalice constă în 
umplerea unei forme precise cu mici 
granule din metalul din care trebuie 
făcută piesa. Acestea sint presate me
canic și încălzite pină la topirea par
țială a suprafeței fiecăreia din gra
nule, determinînd sudarea lor. Dar 
piesele realizate în acest fel nu sint 
atit de rezistente și exact calibrate 
cura sînt cele obținute prin forjare... 
Recent însă s-a pus la punct presarea 
unei pudre metalice foarte fine în 
mod isotetic — adică din toate di
recțiile — folosindu-se pentru aceas
ta un gaz inert, argonul. Rezultatul 
este un metal ale cărui granule sînt 
sudate mult mai intim, ajungind ia 
rezistența apropiată de a celui ob
ținut prin forjări costisitoare.

Potrivit relatărilor lui Archer Mar
tin de la „Corning Glass Works", 
crearea unor structuri interioare pen
tru creșterea rezistenței a dus la atin
gerea unor performanțe fenomenale 
în cazul noilor tipuri de sticlă și ce
ramică. Sticla ordinară nu are struc
tură și cînd se produce o fisură cit 
de ipică într-un obiect de sticlă, în 
cele din urmă acesta se distruge. Dar 
dacă în sticlă se introduce un mi
neral cu cristale lungi, cum este 
mica, fisura se oprește imediat ce a- 
junge la cristalul respectiv, par- 
curgînd astfel doar o distantă micro
scopică. Pe această bază pot fi produși 
compuși de sticlă în care sînt încor
porate fibre de ceramică și care pot 
fi prelucrate ca și metalele rezistînd 
uriașei temperaturi la care este supus 
un vehicul spațial la intrarea sa în 
atmosferă.

Pe scurt, noua tehnologie îmbină 
materialele îndeobște disponibile cu 
mai multă inteligență, aceasta repre- 
zentînd calea optimă de a realiza 
produse mai bune, mai rezistente și 
mai ieftine.

® „VENEȚIA NORDU
LUI" SE SCUFUNDĂ. 
Partea veche a orașului Co
penhaga — „Veneție a nordu
lui" — cu numeroasele sale ca
nale. este amenințată de a- 
ceeași soartă ca și orașul ita
lian al lagunelor : mai multe 
zone din capitala Danemarcei 
riscă să se scufunde. După a- 
precierea experților, cauza o 
constituie nivelul tot mai scă
zut ai apei. Datorită lipsei de 
apă, vechii piloni din lemn umed 
pe care se sprijină multe din 
cele mai frumoase și prețioase 
construcții arhitectonice din se
colul XVIII și XIX vin în con
tact cu aerul ; ei se usucă și 
sint atacați de diferite bacterii 
care îi fac să putrezească. Mai 
ales în zona portului, sute da 

clădiri sînt în gravă primejdie. 
Pentru salvarea lor ar fi nevoie 
do sume astronomice. După a- 
precierea experților, o singură 
metodă de salvare ar fi in
tr-adevăr eficientă : stilpii din 
lemn să fie înlăturați și înlo- 
cuiți cu piloni din beton, multe 
din lucrări fiind realizabile insă 
doar manual.

• EPURARE RAPIDĂ 
A APELOR REZIDUALE. 
La Biroul de proiecte „Promien" 
din Varșovia a fost pus la 
punct proiectul unei originale 
stații de epurare a apelor re
ziduale, care va ocupa o supra
față de numai 1 000 mp, în loc 
de cel puțin 15 hectare, supra
fața unei stații tradiționale. 
Pentru epurarea apelor rezi
duale vor fi utilizate microor

ganismele care trăiesc și se re
produc în apele poluate, un 
sistem de rotoare furnizîndu-le 
mari cantități de oxigen, gra
ție căruia procesul de epurare 
se desfășoară mult mai rapid 
decît in alte instalații. Noua 
metodă se remarcă și printr-un 
consum mult redus de energie 
electrică, iar reziduurile bogate 
în azot, potasiu și fosfor pe care 
le produc bacteriile vor putea 
fi întrebuințate în agricultură.

® MAI PUTINĂ SARE 
ÎN BUCATE. Pentru preveni
rea hipertensiunii arteriale și, 
respectiv, a infarctului ar tre
bui redus consumul de sare încă 
din anii copilăriei, iar conser
vele să fie și ele preparate cu 
mai puțină sare: aceasta este 
concluzia unui simpozion me

dical care a avut loc, de curind, 
la Diisseldorf. S-a arătat eu a- 
ceastă ocazie că cetățenii din 
R.F.G. consumă în medie zilnic 
14 grame de sare, deși organis
mul uman are nevoie doar de 
două grame. Chiar și o redu
cere la 5—7 grame a acestui 
consum ar determina o scădere 
a tensiunii arteriale. Mulți hi
pertensivi n-ar avea nevoie de 
medicamente dacă ar urma cu 
consecvență un regim de ali
mentație săracă în sare.

® CENTENARUL 
EINSTEIN. In cadrul mani
festărilor prilejuite de aniversa

rea a 100 de ani de la nașterea 
marelui fizician Albert Einstein, 
la Institutul de cercetări al U- 
niversității Princeton, din statul 
New Jersey, unde Einstein a 
lucrat ultimii 22 de ani ai vieții 
sale, va fi organizat, intre 4 și 9 
martie, un simpozion internațio
nal cu participarea a numeroși 
fizicieni și oameni de știință. De 
asemenea, la Washington se va 
deschide o expoziție consacrată 
vieții genialului savant și se va 
dezveli o statuie a sa.

• TALENT MOȘTE
NIT. Paloma Picasso, fiica ce
lebrului pictor, a moștenit de 

la tatăl ei talentul artistic. Ea 
este autoarea decorurilor și 
costumelor unor piese care se 
joacă cu mare succes pe sce
nele Parisului. Totodată. în ca
litate de consultant principal, 
ea participă La organizarea unui 
mare muzeu consacrat in între
gime operei genialului pictor. 
Și Margaut Hemingway, ne
poata celebrului scriitor ameri
can Ernst Hemingway, vădește 
înclinații artistice deosebite. Ea 
este o apreciată actriță de film, 
ultima sa peliculă, „Lipstick", în 
care interpretează rolul princi
pal. bucurindu-se de un deose
bit succes. Tînăra interpretă are 
însă și alte preocupări : ea a și 
început pregătirile pentru un 
documentar ecologic în apăra
rea „plămînului verde" al 

Terrei, imensa regiune a Ama- 
zoniei. Prin aceasta, ea nu face 
decît să meargă pe urmele lui 
Hemingway, unul din cei mai 
dîrji apărători ai conservării 
faunei și florei mondiale.

• RĂȘINĂ ANTICO- 
ROZIVĂ. O firmă elvețiană a 
pus Ia punct o răsinâ adezivă 
de un tip nou. care poate ti a- 
plicată deopotrivă ne suprafețe 
uscate si suprafețe umede, in
clusiv sub apă. Noul produs, 
denumit ..aldcit-aquacoat". poa
te fi folosit ca un strat izolant 
pentru beton, fier, oțel aromat, 
suprafețe galvanizate. Gama de 
aplicație este foarte largă. în 
special în sectorul instalațiilor 
portuare, al instalațiilor petro

liere. la canalizări. In industria 
construcțiilor navale etc.

® SE VA ÎNCĂLZI PĂ- 
MÎNTUL ? în timp ce unii 
specialiști sînt de părere că qre 
Ioc o scădere a temperaturii pe 
glob, alții manifestă opinii con
trare. Astfel, de pildă, prof. 
Oleg Drosov, de la Observato
rul geofizic din Leningrad, vor
bește despre o treptată creș
tere a temperaturii Pămîntului, 
care pînă la sfîrșitul secolului 
va spori la ambii poli cu un 
grad Celsius sau chiar mai mult. 
Această creștere a temperaturii 
va avea efecte simțitoare asu
pra climei zonelor din apropie
rea polilor. Printre altele, ci- 
clonii se vor reduce, iar vintu- 
rile sudice vor spori in număr 
și vor fi mai puternice.
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PARIS

crizei
în legătură cu acțiunile militare
de la granița chino-vietnameză

pe conducătorul delegației P.C.R.
— Lulnd 
conferințe 
Comunist

Agenția română de presă — Ager
pres — este împuternicită să declare 
următoarele :

Poporul român a aflat cu profundă 
mihnire și îngrijorare de agravarea 
și intensificarea luptelor armate care 
au loc în aceste zile la granița de stat 
dintre Republica Populară Chineză și 
Republica Socialistă Vietnam. Opinia 
publică din țara noastră a luat cu
noștință de Declarația Guvernului 
R.P. Chineze de a trece la acțiuni 
militare de mare amploare, precum 
și de Declarația Guvernului R.S. Viet
nam privind amplificarea confruntă
rilor armate de la frontiera chino- 
vietnameză. Acest conflict armat pri- 
cinuiește pierderi de vieți omenești 
și mari distrugeri materiale, creează o 
mare primejdie pentru liniștea și pa
cea celor două popoare, agravează 
serios starea de încordare din regiu
nea Asiei de sud-vest, afectează în
tregul climat internațional, cauza 
destinderii și păcii în lume.

Ca prieteni sinceri atît ai poporu
lui chinez, cît și ai poporului viet
namez, partidul și statul nostru 
și-au exprimat în permanentă preo
cuparea în legătură cu adîncirea 
Încordării la frontiera dintre R. P. 
Chineză și R. S. Vietnam, subliniind 
necesitatea de a se face totul — și 
de o parte, și de cealaltă — pentru 
soluționarea problemelor litigioase pe 
cale pașnică.

Chiar dacă problemele dintre cele 
două țări, lăsate moștenire de înde
lungata dominație imperialistă, au un 
caracter deosebit de complex, nu se 
poate justifica prin nimic recurgerea 
la acțiuni militare pentru soluționa
rea lor. Dimpotrivă, este normal și 
logic să se evite folosirea forței. în
fruntările militare, să se acționeze cu 
cea mai mare fermitate pentru ca 
aceste probleme să-și găsească rezol
varea pe cale politică, în spiritul sti
mei și respectului reciproc, cruțîn- 
du-se astfel popoarele de noi sufe
rințe și sacrificii.

România socialistă se situează ferm 
pe poziția că orice problemă litigioa
să, oricit de complicată și dificilă ar 
fi, poate și trebuie să fie soluționată 
numai pe cale pașnică, prin tratative 
politice, prin discuții între părțile di
rect implicate, manifestindu-se maxi
mum de grijă. înțelegere și receptivi
tate fată de interesele fiecărei părți. 
Așa cum sublinia secretarul general 
al Partidului Comunist Român și pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, în

situația deosebit de complexă exis
tentă astăzi pe plan mondial, „se im
pun intensificate acțiunile pentru li
chidarea conflictelor ce mai dăinuie 
în lume, pe calea tratativelor — sin
gura modalitate rațională de soluțio
nare justă și durabilă a problemelor 
litigioase dintre state — pentru stin
gerea tuturor focarelor de Încordare, 
pentru abolirea definitivă a folosirii 
forței în raporturile internaționale".

Cu atît mai mult cînd este vorba 
de rezolvarea Unor probleme litigi
oase între țări socialiste se impune 
abordarea lor liniștită, rațională, cu 
răbdare și simț de răspundere, rezol
varea acestora pe cale pașnică, prin 
tratative — ca singura cale ce cores
punde Intereselor popoarelor țărilor 
respective, intereselor construcției so
cialiste și dezvoltării soclal-economi- 
ce, creșterii influenței și prestigiului 
socialismului in lume, cauzei păcii 
internaționale.

Consecventă pozițiilor sale princi
piale și in spiritul relațiilor sale de 
prietenie și colaborare cu ambele 
țări, România adresează un apel fier
binte atît Republicii Populare Chine
ze, cît și Republicii Socialiste Viet
nam de a înceta de îndată orice ac
țiuni militare, de a se retrage neîn- 
tirziat toate trupele străine in inte
riorul granițelor naționale și de a lua 
toate măsurile pentru a se evita ori
ce ciocniri armate. Trebuie făcut to
tul pentru a se trece la tratative în 
vederea soluționării problemelor care 
s-au creat, în spiritul principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectu
lui independentei și suveranității na
ționale. neamestecului în treburile 
interne, ale nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța.

Ponorul român își exprimă speran
ța că se va ajunge la incetarea de 
îndată a conflictului, la normaliza
rea situației de la frontiera chino- 
vietnameză, la începerea tratativelor 
în vederea restabilirii relațiilor de 
bunăvecinătate și colaborare pașnică 
dintre Republica Populară Chineză 
și Republica Socialistă Vietnam. A- 
ceasta corespunde în cel mai înalt 
grad atît intereselor vitale ale celor 
două popoare — care au avut atît de 
mult de suferit în trecut și care as
tăzi trebuie să-și concentreze toate 
forțele materiale și umane pentru 
dezvoltarea lor pe calea progresului 
economic și social, a făuririi noii o- 
rînduiri în patriile lor — cit și cau
zei păcii și stabilității în regiune, des
tinderii

PARIS 19 (Agerpres). — Tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Român, 
conducătorul delegației P.C.R., care 
face o vizită In Franța, la invitația 
Partidului Socialist Francez, a fost 
primit, luni după-amiază, de Franțois 
Mitterrand, prim-secretar al P. S- 
Francez.

Cu acest prilej a fost transmis con
ducătorului Partidului Socialist Fran
cez. din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un cordial 
salut prietenesc și cele mal bune 
urări de succes, sănătate și fericire. 
Francois Mitterrand a rugat să se 
transmită secretarului general al 
Partidului Comunist Român expresia 
plăcutelor sale amintiri prilejuite de 
întîlnirea de la București cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, salutul său 
călduros de prietenie și urări cordia
le de fericire, sănătate și succes în 
îndeplinirea marilor răspunderi ce-i 
revin.

DAKAR

ÎNTREVEDERI ale
REPREZENTANTULUI P.C.R

și securității internaționale.

Evoluția situației de la frontiera
R. S. Vietnam

Agențiile internaționale de presă, 
citind surse vietnameze și chineze, 
relatează că de-a lungul frontierei 
chino-vietnameze au avut loc lupte, 
simbătă și duminică, atît pe teritoriul 
R.S. Vietnam. în provinciile Cao Lang 
și Hoang Lien, cît și pe teritoriul chi
nez, în provincia Yunan.

altă parte, din informații di-
dintre R. P. Chineză și

Pe de 
fuzate. luni de agențiile internațio
nale de presă, rezultă că acțiunile 
militare ar fi încetat, că lupte îndîr- 
jite ar fi avut loc numai în cursul 
zilei de simbătă. (Agerpres).

DAKAR 19 (Agerpres). — Amadou 
Cisse Dia. secretar general adjunct al 
Biroului Politic al Partidului Socia
list din Senegal, președintele Adu
nării Naționale. Magatte Lo. secretar 
general adjunct al Biroului Politic al 
P.S.. președintele Consiliului econo
mic și social, și Moustapha Niasse, 
secretar politic al P.S.. ministrul de 
externe, au primit pe reprezentantul 
Partidului Comunist Român la cel 
de-al II-lea Congres national al 
Partidului African al Independenței 
din Senegal, tovarășul Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R.

In discuția care a avut loc cu acest 
prilej s-a subliniat importanta întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceausescu si Leopold 
Sedar Senghor în dezvoltarea rela
țiilor de prietenie si colaborare din
tre P.C.R. si P.S.. dintre România și 
Senegal. Totodată, s-a exprimat do
rința amplificării si diversificării pe 
multiple planuri a raporturilor româ- 
no-senegaleze si a colaborării dintre 
cele două țări pe plan internațional, 
în interesul păcii și colaborării.

Reprezentantul P.C.R. a fost pri
mit. de asemenea, de Abdoulaye 
Wade, secretar general al Partidului 
Democratic Senegalez. care a relevat, 
cu acest prilej, personalitatea mar
cantă a președintelui Nicolae 
Ceausescu pe arena internațională, 
acțiunea sa hotărîtă si fermă pentru 
pace și pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. El a 
exprimat, in același timp, dorința 
stabilirii unor relații de prietenie si 
colaborare între P.C.R. și P.D.S.

S-a exprimat satisfacția ambelor 
părți pentru evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Francez, 
precum și dorința comună a celor 
două partide de a le extinde tot mai 
mult pe multiple planuri, de a inten
sifica contactele, vizitele si convor
birile în interesul colaborării si pri
eteniei între popoarele român și 
francez, al progresului social, coope
rării si păcii internaționale.

în timpul întrevederii s-a procedat 
Ia un schimb de vederi cu privire la 
problemele majore ale situației inter
naționale. exprimîndu-se hotărîrea 
celor două partide de a conlucra tot 
mal activ în slujba cauzei destinde
rii, a dezarmării, a făuririi securită
ții europene, a promovării unei poli
tici noi de egalitate deplină între na
țiuni. de renunțare la forță si la ame
nințarea cu forța și soluționarea 
litigiilor dintre state pe calea tra
tativelor pașnice.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambiantă cordială, prietenească.

★
în aceeași zi. delegația Partidului 

Comunist Român, condusă de tovară
șul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. din care mai fac 
parte tovarășii Ghizela Vass și An
drei Cervencovici. membri ai C.C. al 
P.C.R.. a început convorbirile cu o 
delegație a Partidului Socialist Fran
cez, formată din Robert Pontillon si 
Pierre Beregovoy, membri ai Birou
lui Executiv, secretari naționali al 
P.S.F., Gerard Fuchs și Michel Thau- 
vin. membri ai Comitetului Director 
al P.S.F.

ROMA 19 (Agerpres). 
cuvîntul în cadrul unei 
provinciale a Partidului 
Italian, organizată la Livorno, secre
tarul general al P.C.I., Enrico Berlin
guer. s-a pronunțat din nou duminică 
pentru constituirea unui guvern de 
unitate democratică cuprlnzînd repre
zentanți ai partidului comunist.

După opinia lui Berlinguer. „nu 
există nici o rațiune la baza preten
ției emise de democrat-creștlnl de a 
dispune de cel puțin jumătate din 
portofoliile unui viitor guvern, atlt 
timp cît ei nu beneficiază decît de 38 
la sută din voturile electoratului".

IRAN

Măsuri adoptate
TEHERAN 19 (Agerpres). — Luni, 

la Teheran s-a înregistrat reluarea 
generală a activității tn producție. 
Ministrul muncii și problemelor so
ciale. Forouhat Dariush. a cerut 
muncitorilor, funcționarilor și celor
lalte cadre din sectorul industrial
public sau particular din întreaga 
tară să depună toate eforturile pen
tru funcționarea deplină a mecanis
melor producției. Totodată, el a adre
sat chemarea pentru evitarea tuturor 
actelor care ar putea tulbura calmul 
la locul de muncă.

După cum a anunțat postul de 
radio „Vocea Revoluției", un purtă
tor de cuvint al Companiei naționale 
iraniene a petrolului a declarat că 
această companie este gata să reia 
producția normală în zece zile.

Intr-un Interviu acordat ziarului 
„The New York Times", primul mi
nistru al guvernului provizoriu ira
nian. Mehdi Bazargan. a declarat că

agențiile de presă
Vizită. Gustav Husak, secretar 

general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. Cehoslova
ce, a sosit luni intr-o vizită priete
nească de lucru în R.P. Polonă, la 
invitația primului secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. Edward Gierek — anunță 
agenția P.A.P., adăugind că. în a- 
ceeași zi, au început convorbirile 
oficiale.

S.W.A.P.O., pentru. eliberarea de
plină și independența reală a țării.

Convorbirile sudanezo-etiopîene
FREETOWN 19 (Agerpres). — în 

capitala Republicii Sierra Leone, 
convorbirile la nivel înalt sudanezo- 
etiopiene. consacrate normalizării 
relațiilor dintre cele două țări, s-au 
încheiat, fără rezultate concludente. 
La reîntoarcerea delegației sudaneze 
la Khartum, un purtător de cuvint 
oficial a declarat că Sudanul va de

în 
cu

pune toate eforturile posibile 
vederea normalizării relațiilor 
Etiopia. La rindul său. președintele 
Consiliului Militai Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei. Mengistu 
Haile Mariam, a reafirmat la Addis 
Abeba dorința tării sale de a 
coopera In căutarea păcii.

șt
La Dakar s-au încheiat lucrări

le celui de-al II-lea Congres națio
nal al Partidului African al Inde
pendenței. în ultima zi a lucrărilor 
congresului au fost adoptate Rezo
luția politică. Rezoluția 
dezarmarea, precum 
zoluții de sprijinire 
eliberare națională 
fost alese, totodată.
cătoare ale partidului. în funcția de 
președinte al P.A.I. a fost reales Maj- 
hemout Diop.

privind 
și o serie de re- 
a mișcărilor de 
din Africa. Au 
organele condu-

La Geneva a IncePut lunt re_ 
uniunea Comitetului special pentru 
Carta O.N.U și creșterea rolului or
ganizației. Sarcina prioritară a ac
tualei reuniuni constă în examina
rea propunerilor statelor in legătură 
cu reglementarea pe cale pașnică a 
diferendelor, astfel incit această temă 
majoră a vieții internaționale să 
poată fi dezbătută la viitoarea sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. Din 
acest organism, creat de Adunarea 
Generală a O.N.U. la sesiunea sa din 
1975, fac parte reprezentanții a 47 de 
state, între care și România.

întrevedere la Luanda.
Agenția A.D.N. informează că Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, aflat într-o 
vizită oficială in Angola, a avut, la 
Luanda, o întîlnire cu Sam Nujoma, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
Cu acest prilej, s-a relevat evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre P.S.U.G. 
și S.W.A.P.O. și a fost evidențiată 
solidaritatea R.D.G. cu lupta poporu
lui namibian. sub conducerea

Convorbiri sovieto-ame- 
riCUHOa Agenția T.A.S.S. a anunțat 
luni că, in perioada 23 ianuarie—16 
februarie, la Berna (Elveția) au avut 
loc convorbiri sovieto-americane în 
problema sistemelor antisateliți. Con
vorbirile vor continua la o dată care 
va fi stabilită ulterior.

Conferinta P.C. din Aus
tria. La Viena a avut loc o confe
rință a Partidului Comunist din Aus
tria. consacrată alegerilor parlamen
tare care vor avea loc în tară la 
6 mai. Participanții au adoptat plat
forma electorală și lista candidaților 
P.C. din Austria pentru toate cir
cumscripțiile electorale ale tării.

Acțiuni revendicative în 
Japonia. *ntreaSa Japonie a în
ceput ofensiva de primăvară a oa
menilor muncii. Atît în capitala ță
rii. cît și in orașele din provincie, âu 
avut loc demonstrații împotriva po
liticii de concedieri și în sprijinul 
îmbunătățirii situației maselor mun
citoare. Acțiunile oamenilor muncii 
niponi vor conlinua pină la 2 mar
tie. cînd va avea loc un mare miting 
la Tokio, cu participarea reprezen
tanților din toate cele 47 prefecturi 
ale tării. Sindicatele estimează că. la 
acțiunile revendicative vor participa 
peste 9 milioane muncitori și func
ționari.

• •Cauza păcii și securității internaționale,
interesele tuturor popoarelor impun încetarea 
acțiunilor militare, soluționarea prin tratative

a conflictului de frontieră chino-vietnamez
Știrile despre agravarea încordă

rii și desfășurarea de lupte armate 
la frontiera dintre Republica Popu
lară Chineză și Republica Socia
listă Vietnam au fost primite cu 
sentimente de profundă mîhnire și 
îngrijorare de oamenii muncii, de 
opinia publică din țara noas
tră. Acțiunile militare de la 
granița chino-vietnameză au stîrmt 
o vie preocupare pe arena mon
dială, îngrijorînd adînc cercurile 
largi ale opiniei publice, forțele iu
bitoare de pace din întreaga lume.

Sentimentele și gîndurile între
gului popor român — prieten bun 
și statornic al poporului chinez și 
al poporului vietnamez, ca și al po
poarelor tuturor țărilor sodaliste 
— și-au găsit expresie în Decla
rația difuzată ieri de Agenția ro
mână de presă, pe care o publi
căm în numărul de astăzi al zia
rului nostru.

Potrivit declarațiilor oficiale, re
latărilor agențiilor internaționale, 
aceste evenimente atît de tragice și 
de primejdioase s-au soldat cu im
portante pierderi de vieți omenești 
și distrugeri de bunuri materiale, 
provocînd suferințe și pagube 
ambelor popoare implicate, lovind 
grav interesele lor vitale.

în același timp, confruntările ar
mate de la frontiera de stat din
tre China și Vietnam au agravat 
serios starea de încordare din 
întreaga zonă a Asiei de Sud- 
Est. compl’cînd și mai mult si
tuația existentă în această regiune, 
afectînd întregul climat politic in
ternațional și generînd primejdii 
din cele mai serioase pentru pacea 
și securitatea mondială. Este lim
pede că în condițiile atît de com-

plexe ale vieții Internaționale, ale 
interdependentelor existente între 
fenomenele de pe arena mpndială, 
conflictul de la granița chino- 
vietnameză, orice conflicte sau 
confruntări militare, indiferent în 
ce zonă a lumii ar avea loc — pot 
crea serioase riscuri și primejdii 
pentru toate popoarele, pot aduce 
mari daune și suferințe întregii 
omeniri.

Așa cum se arată în Declarația 
Agerpres, partidul și statul nostru, 
poporul român, ca prieteni sinceri 
atît ai poporului chinez, cît și ai 
poporului vietnamez, și-au expri
mat în permanență preocuparea în 
legătură cu adîncirea încordării la 
frontiera dintre R.P. Chineză și 
R.S. Vietnam, subliniind necesita
tea de a se face totul — și de o 
parte și de cealaltă — pentru solu
ționarea problemelor litigioase pe 
cale pașnică. Partidul și statul 
nostru au depus eforturi stăruitoa
re pentru a se preveni o asemenea 
escaladare, au chemat insistent la 
calm și rațiune, la reținere, la so
luționarea diferendelor pe cale 
pașnică, prin tratative.

Este o realitate faotul că trecu
tul istoric, ca și unele evoluții ne
gative petrecute în anii din urmă 
pe arena mondială, au lăsat nu 
puține probleme în suspensie, cre- 
înd totodată noi surse de diferende

în aceste condiții, poziția princi
pială, de nezdruncinat, a Româ
niei socialiste, poziție afirmată cu 
neobosită energie de secretarul 
general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este aceea că orice liti
giu internațional ori problemă in
terstatală, indiferent de originea 
sau cauzele lor, de gradul de com-

plexitate, pot și trebuie să fie 
soluționate numai pe cale pașnică, 
prin mijloace politice, prin discuții 
între părțile interesate, manifestîn- 
du-se înțelegere și receptivitate 
față de interesele legitime ale fie
cărei părți, în spiritul egalității în 
drepturi și respectului reciproc.

în acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Ne îngri
jorează faptul că pe diferite me
ridiane se perpetuează de multă 
vreme stări de încordare, conflicte 
militare și că, alături de acestea, 
apar altele noi, care pun în peri
col securitatea și pacea internațio
nală. Desigur, îndelungata domina
ție imperialistă și colonialistă a 
creat și a lăsat nerezolvate, pe 
diferite continente, multe probleme 
complicate. Soluționarea tuturor 
acestor probleme trebuie realizată 
însă nu pe calea armelor, a acțiu
nilor militare, prin forță, ci exclu
siv pe baza tratativelor directe in
tre părțile interesate".

întreaga experiență internațio
nală demonstrează că reglemen
tarea pe calea negocierilor politice 
este singura care oferă posibilitatea 
găsirii de soluții durabile, reciproc 
acceptabile. Și, dimpotrivă, recurge
rea la forța armelor, la confruntă
rile militare nu face decît să com
plice, să agraveze și mai mult lu
crurile, să perpetueze focarele de 
război, înveninînd climatul pdiltic 
general, creând grave primejdii la 
adresa păcii.

Cerința soluționării politice a li
tigiilor este cu atît mai imperioa
să în cazul cînd sînt implicate țări 
socialiste. Așa cum este știut, R.P. 
Chineză și R.S. Vietnam sînt an
gajate în opera vastă de făurire a 
societății noi, socialiste, în înfăp-

tuirea unor ample programe de de
pășire a rămînerilor în urmă 
moștenite de la trecut, de dezvol
tare și modernizare a economiei și 
ridicare a nivelului de trai al po
poarelor lor. Or, antrenarea în con
flicte militare nu poate decît să 
prejudicieze în modul cel mai grav 
aceste eforturi, să dăuneze intere
selor lor vitale, să provoace dis
trugeri și suferințe propriilor po
poare. în același timp, este de în
țeles că angajarea în asemenea 
Conflicte aduce mari prejudicii în
săși cauzei socialismului, constituie 
o grea lovitură dată prestigiului 
și influenței sale în lume, încrede
rii pe care și-o pun popoarele în 
capacitatea acestuia de a făuri o 
lume mai bună și mai dreaptă, e- 
liberată de coșmarul războaielor, 
o lume a păcii și colaborării.

Dînd expresie înaltei răspunderi 
a partidului și statului nostru față 
de cauza socialismului, a păcii și 
securității internaționale, Declara
ția Agenției române de presă sub
liniază : „Consecventă pozițiilor 
sale principiale și în spiritul re
lațiilor de prietenie și colaborare 
cu ambele țări, România adresea
ză un apel fierbinte atît Repu
blicii Populare Chineze, cît și Re
publicii Socialiste Vietnam de a în
ceta de îndată orice acțiuni milita
re, de a se retrage neîntîrziat toate 
trupele străine în interiorul gra
nițelor naționale 
măsurile pentru 
ciocniri armate, 
tul pentru a se 
în vederea soluționării problemelor 
care s-au creat".

Interesele păcii și colaborării cer 
ca în Asia de sud-est, ca și în în
treaga lume, să se statornicească

și de a lua toate 
a se evita orice 

Trebuie făcut to- 
trece la tratative

respectarea strictă a principiilor 
suveranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, inte
grității teritoriale și neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța 
— principii de însemnătate esen
țială pentru consolidarea păcii 
mondiale, pentru înfăptuirea drep
tului sacru al fiecărei națiuni de 
a fi stăpîne pe propria soartă, pen
tru dezvoltarea unor relații de bu
năvecinătate, înțelegere și colabo
rare între toate popoarele. m

Se cuvine, de altfel, subliniat că, 
pornind de la interesele păcii șl 
stabilității în această regiune, ale 
instaurării unui climat de destin
dere pe arena internațională, opi
nia publică mondială este profund 
preocupată de evoluția conflictului 
de la frontiera chino-vietnameză. 
Conducători de state și partide, 
oameni politici, cercuri largi ale 
opiniei publice internaționale au 
cerut să se pună capăt neîntîrziat 
acțiunilor militare, să fie retrase 
în cadrul granițelor naționale toate 
trupele statelor implicate, să se 
treacă de îndată de la confrunta
rea armată la tratative pașnice.

în lumea de astăzi, în care s-au 
acumulat uriașe mijloace de dis
trugere, în care extinderea flăcă
rilor războaielor poate duce la si
tuații cu consecințe imprevizibile, 
este necesar — -----"
înaltă 
soarta păcii mondiale, să se folo
sească . .......
pentru a se ajunge la soluționări 
pașnice, să se promoveze inițiati
ve eficiente îndreptate spre lichi
darea conflictelor, micșorarea în
cordării și promovarea de rapor
turi normale între toate statele.^

Glasul rațiunii, glasul lucidității 
trebuie să prevaleze asupra orică
ror animozități sau neînțelegeri, 
în acest sens, așa cum se arată în 
Declarația Agenției române de 
presă, poporul român își exprimă 
speranța că se va ajunge la înce
tarea oricăror acțiuni militare, la 

normali- 
frontiera 

începerea 
restabilirii

să se manifeste o 
responsabilitate fața de

toate posibilitățile existente

reducerea tensiunii și 
zarea situației de la 
chino-vietnameză, la 
tratativelor în vederea 
relațiilor de bunăvecinătate și co
laborare pașnică dintre Republica 
Populară Chineză și Republica So
cialistă Vietnam, în concordanță 
cu interesele vitale ale ambelor 
popoare, cît și ale cauzei păcii și 
colaborării în regiune, destinderii 
și securității în întreaga lume.

tolu- 
iacă 

men-

Enrico Berlinguer a reamintit 
tiile pe care le întrevede P C.I 
Partidul democrat-creștin Isl 
tine vetoul tată ie intrarea comuniș
tilor in guvern : desemnarea unei 
personalități din afara partidului de
mocrat-creștin pentru formarea unui 
guvern de Coaliție : instaurarea unui 
guvern care să primească numai spri
jinul exterior (în parlament) al de- 
mocrat-creștinilor. „In caz contrar, 
P.C.I. va reveni In opoziție. însă 
intr-o opoziție constructivă", a afir
mat Enrico Berlinguer.

Congresul P. C. Maltez 
și-a încheiat lucrările

Anthony Vassallo ales 
tn funcția de secretar general 

al P.C.M.
șl Anthony Baldaqulno 
In funcția de președinte

LA VALLETTA 10 (Agerpres). - 
La 18 februarie au luat sfîrșit lucră
rile Congresului Partidului Comunist 
Maltez. Delegații la congres au adop
tat programul partidului, modificări 
la Statut și au ales o nouă conducere 
a partidului.

Tot la 18 februarie a avut loc o 
ședință a C.C. al P.C. Maltez, tn ca
drul căreia au fost aleși, in funcția 
de secretar general al P.C.M., Antho
ny Vassallo, și, in funcția de pre
ședinte al partidului. .Anthony Bal- 
daquino.

de noul guvern
tara sa va putea relua în 
exporturile de petrol „spre 
zonele lumii".

în cursul zilei de duminică. Mehdl 
Bazargan a făcut cunoscut numirea 
de noi miniștri în guvern. Tot
odată, s-a anunțat că 41 de gene
rali ai armatei terestre și ai forțelor 
aeriene au fost puși în retragere — 
printre ei aflîndu-se si fostul premier 
Gholam Reza Azhari — iar 25 de 
ambasadori și șase consuli generali 
iranieni au fost rechemați în țară.

Pe de altă parte, liderul siit. Alato- 
lahu! Khomeiny, și primul ministru, 
Mehdi Bazargan, au conferit separat 
cu Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
aflat, lncepînd de simbătă. în vizită 
la Teheran. Postul de radio iranian a 
anunțat că în cadrul vizitei sale. 
Yasser Arafat a inaugurat, luni, la 
Teheran reprezentanta O.E.P. în 
Iran.

curlnd 
toate

O declarație 
a președintelui 

P.C. German

transmit:

BONN 19 (Agerpres). — Lulnd cu- 
vlntul la SaarbrUcken la o conferință 
a delegaților Partidului Comunist 
German în vederea alegerilor din 
vară pentru Parlamentul (vest-) eu
ropean. președintele P.C.G.. Herbert 
Mies, a declarat că P.C.G. iși desfă
șoară campania electorală sub lo
zinca „Pentru o Europă a păcii, a 
progresului, a solidarității tuturor oa
menilor muncii". Președintele P.C.G. 
a subliniat dorința comuniștilor vest- 
germani de a desfășura acțiuni soli
dare în lupta electorală pentru ale
gerea Parlamentului C.E.E. cu toți 
oamenii muncii din țările respective, 
în țările Pieței comune, a arătat vor
bitorul. continuă criza, a cărei ilus
trare o reprezintă cei peste 6 000 OuO 
de șomeri. Viitorul pentru popoarele 
țărilor C.E.E. este legat de asigurarea 
păcii în Europa, iar calea spre o 
pace trainică și durabilă este Indicată 
de Actul final de la Helsinki. P.C.G., 
a relevat Herbert Mies, este de acord 
cu toți cel care militează pentru mă
suri concrete de dezarmare, pentru 
reducerea cheltuielilor militare și 
pentru renunțarea la noi proiecte de 
înarmare.

Primire. Deng Xla°ping> vlce- 
premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit, luni, la Beijing, 
pe secretarul general al Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) Alejan
dro Orfila, aflat în vizită în capitala 
chineză.

Acord politic în Ciad. A- 
gențiile internaționale de presă_ in
formează că, luni, criza din 
care a opus forțele armate 
sprijină pe președintele țării, 
Malloum. 
primului 
evoluează 
municat 
neză de presă Suna relevă că pre
ședintele Malloum și premierul 
Habre au semnat un acord ce pre
vede sistarea imediată și perma
nentă a ostilităților. Această hotărîre 
rămîne in vigoare pină la realizarea 
unui acord de reglementare globală 
a crizei din Ciad, precizează agenția 
citată.

Ciad, 
ce-1

Felix 
fideleși forte înarmate 

ministru. Hissen Habre, 
spre normalizare. Un co- 
transmis de Agenția suda-

La 
pre- 
călă-

Pe linia dezvoltării 
cooperării economice 

româno-filipineze
MANILA 19 (Agerpres). — 

Manila, a avut loc ceremonia 
dării unui lot de vagoane de
tori livrate de țara noastră socie
tății „Philippine National Railways" 
(P.N.R.).

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
ministrul filipinez al afacerilor ex
terne. Carlos Romulo, și-a exprimat 
satisfacția față de evoluția pozi
tivă a relațiilor economice și co
merciale dintre Filipine și România, 
care constituie contribuții însem
nate aduse eforturilor guvernului 
filipinez de dezvoltare a economiei 
naționale șl reprezintă, totodată, 
mărturii concrete ale raporturilor 
prietenești și de colaborare stator
nicite între cele două țări.

permanente C.A.E.R. pentru
construcția de mașini

BRNO 19 (Agerpres). — La Brno, 
R.S. Cehoslovacă, a avut loc ședința 
a 78-a ordinară a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru construcții de 
mașini. Au luat parte delegațiile ță
rilor membre ale C.A.E.R. și delega
ția R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a adoptat proiectele con
vențiilor de specializare internațio
nală multilaterală și de cooperare in 
producția: principalelor mijloace pen
tru mecanizarea lucrărilor de încăr- 
care-descărcare și depozitare ; auto
buzelor ; instalațiilor și utilajelor 
pentru procesele secundare în pre
lucrarea țițeiului ; instalațiilor și uti
lajelor pentru obținerea produselor 
chimice. De asemenea, au fost adop
tate propuneri de completare a con
vențiilor de specializare și cooperare 
încheiate anterior : în domeniul pro
ducției industriei de autovehicule ; 
mașinilor și utilajelor pentru con
strucții și peritru industria materia
lelor de construcții, utilajelor ener
getice.

S-a examinat, de asemenea, pro
iectul convenției de colaborare teh- 
nico-științifică privind crearea com
plexului de utilaje pentru pregătirea, 
curățirea, regenerarea și ingreuna- 
rea fluidului de foraj, precum și pro
gramul de colaborare tehnico-știin- 
țifică în domeniul creării manipu
latoarelor și automatelor pentru me
canizarea și automatizarea procese
lor în secții de laminare și a altor 
lucrări cu volum mare de lucru in 
metalurgia feroasă și neferoasă.

CAPRICIILE VREMII
occidentală și S.V.A. • 
a... Saharei

• Viscole puternice în Europa 
Ninsori intr-o zonă

nu au văzut un fulg de zăpadă ci- 
zind în zonele sahariene.

înzăpezi- 
a lor, iar 
circulația 

Aproxi- 
sint mo-

Numeroase țări europene continuă 
să fie afectate de vicisitudinile unei 
ierni foarte aspre. Printre acestea, 
cel mai grav lovită este Marea Bri- 
tanie. Pe șosele continuă să se afle 
mii de automobile blocate. în nor
dul Scoției, poliția a salvat peste 
200 de persoane rămase in automo
bile din cauza viscolului. Potrivit 
unui comunicat al poliției, 7 per
soane au murit de frig.

tn R.F.G., șoselele sînt 
te in cea mai mare parte 
autoritățile au interzis 
automobilelor particulare, 
mativ 30 000 de persoane
bilizate la acțiunile de deszăpezire. 
Activitatea din unele porturi nor
dice este, de asemenea, perturbată.

în Grecia, autoritățile portuare au 
Interzis navigarea pentru ambarca
țiunile cu deplasament sub 200 tone, 
din cauza furtunilor puternice din 
Marea Ionică și Marea Egee.

Fapt fără precedent in istoria 
cunoscută a Saharei : in cursul a- 
cestei săptămini a nins la Ghar- 
daia, capitala regiunii M’Zab, 
precum și in regiunile sahariene 
Hassi R’Mel, Berriante șl Laghouat 
(Algeria).

Căderile de zăpadă au surprins 
locuitorii din M’Zab, care niciodată

Cel puțin sase persoane ti-au 
pierdut viața ca urmare a viscolu
lui care s-a abătut asupra coastei 
estice a Statelor Unite, intr-o zonă 
situată intre statul Virginia și fron
tiera canadiană. Viscolul, care a 
început in noaptea de duminică 
spre luni, a provocat mari pertur- 
bații in viața economică. în special 
In transporturi, in capitala S.U.A. 
— Washington — unde toate aero
porturile au fost inchise, ca urmare 
a stratului 
o inălțime 
perimetrul 
stratul de 
30—60 cm. 
ricană oferă 
aproape complet înzăpezit, in care 
circulația pe marile artere este in 
prezent aproape in întregime pa
ralizată. iar vintul suflă cu peste 
50 km pe oră. Toate aeroporturile 
newyorkeze sint blocate din cauza 
viscolului.

Serviciile meteorologice america
ne au anunțat că din cauza gerului 
13 persoane și-au pierdut viața in 
Statele Unite, la sfirșitul săptăminii 
trecute.

de zăpadă care a atins 
de peste un metru in 
orașului. La New 
zăpadă variază
Marea metropolă 

imaginea unui

York, 
intre 
ame- 
oraș

Pe străzile incârcate de zâpadâ ale orașului Hamburg
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