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FOLOSIREA DEPLINA 
A MAȘINILOR SI UTILAJELOR
- condiție fundamentală pentru 

realizarea producției fizice 
in fiecare întreprindere

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

ziarului „II Giornale Nuovo“ din Milano

Avem de realizat în acest an ho- 
tărîtor al cincinalului sarcini deosebit 
de mobilizatoare pentru dezvoltarea 
si modernizarea industriei, a întregii 
economii. Cum se știe, ritmul de 
creștere a producției industriale in 
acest an. fată de 1978, este de 11.3 
la sută ; un ritm înalt, a cărui înfăp
tuire. asa cum prevede Legea pla
nului national unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1979. obligă 
la punerea in valoare a tuturor po
sibilităților. a tuturor resurselor pen
tru mai buna folosire a mașinilor si 
utilajelor, a tuturor capacităților pro
ductive. De-a lungul anilor. îndeo
sebi în ultimul deceniu. întreprinde
rile noastre au beneficiat de o do
tare tehnică din ce în ce mai mo
dernă. fiind tot mai numeroase uni
tățile economice care se situează, din 
acest punct de vedere, la nivelul ce
lor mai bune realizări din lume. Im
portant este acum ca acest efort de 
investiții să fie pe deplin răsplătit, 
asisurindu-se folosirea cu eficientă 
superioară a mașinilor si utilajelor 
de care dispunem. Aceasta constituie 
una din sarcinile economice de ma
ximă însemnătate, subliniată de con
ducerea partidului ca o îndatorire de 
permanentă actualitate pentru toate 
colectivele de oameni ai muncii.

Iată un calcul sugestiv : prin creș
terea cu 1 la sută a indicelui de uti
lizare a masinilor-unelte. în construc
țiile de mașini se poate obține supli
mentar. in acest an. o producție de 
circa 3 miliarde lei. Și asemenea cal
cule pot fi făcute in toate ramurile 
economiei. în toate întreprinderile, 
concluzia fiind una si aceeași : pre
tutindeni. este deosebit de important 
să se acționeze ferm, valorificindu-se 
din plin posibilitățile existente pen
tru folosirea cu randament maxim a 
zestrei tehnice.

îndeosebi în anii acestui cincinal, 

se constată o îmbunătățire continuă a 
indicilor de utilizare a mașinilor s> 
instalațiilor. Bunăoară, dacă în urmă 
cu cîtiva ani erau rare cazurile cind 
se atingeau indici de 80 la sută in 
folosirea masinilor-unelte. iată că 
anul trecut pe ansamblul economiei, 
pentru prima oară, s-a ajuns la un 
indice de circa 85 la sută. Desigur, 
este un progres evident, un progres 
care s-a concretizat în însemnate 
sporuri de producție obținute pe 
seama capacităților existente.

Fără îndoială, nu se poate spune 
nici pe departe că a fost atinsă limi
ta maximă. Concludent în acest.sens 
este faptul că planul pe acest an ri
dică ștacheta exigentelor, prevăzînd 
indici superiori celor realizați anul 
trecut. De retinut că fiecare procent 
în plus la indicele de utilizare a fon
durilor fixe înseamnă, asa cum ară
tam. miliarde si miliarde de lei pro
ducție suplimentară. înseamnă canti
tăți tot mai mari de produse fizice, 
sporind contribuția nemijlocită a fie
cărui colectiv la dezvoltarea econo
miei naționale. Important este ca pre
vederile planului să fie întocmai în
deplinite si chiar depășite încă din 
primul trimestru al anului, ca in fie
care intreprindere si nu numai pe an
samblu. să se acționeze cu spirit gos
podăresc pentru îmbunătățirea folo
sirii fiecărei mașini, utilai, instalație 
în parte. Subliniem acest lucru mai 
ales tinînd seama de rezultatele în
registrate în luna ianuarie a acestui 
an în privința utilizării fondurilor 
fixe productive. Ce se constată ?

Mai întii citeva aprecieri pozitive : 
cuptoarele Martin din otelării, 
instalațiile pentru producerea so- 
dei caustice. instalațiile pentru 
fabricarea acidului azotic, mași-

(Continuare în pag. a V-a)
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Adunări generale 
ale oamenilor muncii

din industrie și agricultură
în întreaga tară au continuat să se 

desfășoare adunări generale ale oa
menilor muncii din întreprinderi in
dustriale. de construcții și transpor
turi. din institute de cercetare și pro
iectare, precum și din unități agri
cole.

Adevărate foruri de conducere co
lectivă. adunările generale reprezin
tă o puternică manifestare a demo
crației muncitorești, ilustrînd creș
terea necontenită a participării clasei 
noastre muncitoare, a țărănimii. a 
tuturor oamenilor muncii la condu
cerea activității eeonomico-sociale, a 
întregii societăți.

La lucrările adunărilor generale 
care au mai avut loc au participat 
tovarășii : Ion loniță — la Compania 
Tarom ; Virgil Trofin — la întreprin
derea de prefabricate „Progresul" 
București. Centrala minereurilor 
Deva. Combinatul minier „Oltenia" 
Tg. Jiu ; Vasile Patilinet — la între
prinderea minieră din Baia Sprie, 
întreprinderea metalurgică de metale 
neferoase și Centrala minereurilor și 
metalurgiei neferoase din Baia Mare, 
Combinatul minier Valea Jiului.

Au luat parte, de asemenea, mi
niștri. reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organiza
țiilor de masă și obștești, factori de 
răspundere din economie, cadre din 
aparatul central de partid și de stat.

Economii însemnate prin valorificarea 
superioară a metalului

Colectivul întreprin
derii mecanice din Cu- 
gir a reușit, in cadrul 
programului de mo
dernizare a structurii 
fabricației de mașini- 
unelte și aparate elec- 
trocasnice. să inscrie, 
pentru acest an. un 
număr de 42 de pro
duse noi. care, prin 
performantele lor ridi
cate. conferă metalu
lui o valoare superioa
ră de întrebuințare. în 
cazul a două tipuri noi 
de mașini de frezat 
danturi, valoarea me
talului inclus în pro
dus depășește. Ia fie
care tonă. 77 000 lei — 
cu aproape 14 000 lei 
mai mult fată de va

loarea ce se realiza îa 
vechea generație de 
mașini. Indici superi
ori de valorificare a 
metalului au fost obți
nuți Si Ia fabricația de 
accesorii pentru ma- 
șini-unelte. cuplaje, 
frine electromagnetice 
și broSel la fere“ e în
registrează o creștere 
de 10—15 ori. La aceste 
realizări a contribuit, 
într-o măsură hotărî- 
toare. modernizarea u- 
nor tehnologii, ceea ce 
a avut ca efect folo
sirea cu eficientă spo
rită a materiilor prime 
Si materialelor. Rezul
tat firesc . al acestor 
acțiuni, normele de 
consum de metal se

Desfășurate într-un climat de înaltă 
exigență muncitorească, avind un 
pronunțat caracter de lucru, adună
rile generale au analizat, in spiritul 
sarcinilor și orientărilor formulate de 
tovarășul Niaolae Ceaușescu. activi
tatea depusă în 1978 de colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile econo
mice și au stabilit, totodată, măsurile 
ce se impun pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a prevederilor de 
plan pe 1979, an decisiv pentru- în
făptuirea obiectivelor actualului cin
cinal. a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

în cuvintul lor, participanții — 
muncitori, ingineri, tehnicieni, țărani 
cooperatori, cercetători și alți specia
liști — au dat o înaltă apreciere con
tribuției esențiale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
echilibrată și proporțională a econo
miei naționale, la adincirea procese
lor de modernizare a industriei, agri
culturii și a celorlalte ramuri econo
mice. la vasta activitate de perfec
ționare continuă a organizării con
ducerii societății noastre, la elabo
rarea și transpunerea în viață a Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez-
(Continuare în pag. a V-a)

reduc anual cu peste 
1 800 tone.

De asemenea. în pa- 
drul intreprinderii ,.E- 
lectromotor- din Ti
mișoara, unde metalul 
reprezintă mai mult 
de 90 la sută din vo
lumul materiilor pri
me supuse prelucrări
lor industriale, colec
tivul unității acordă o 
atenție deosebită re
ducerii consumurilor 
specifice pe fiecare 
produs. Astfel, pe baza 
îmbunătățirilor tehni- 
co-constructive aduse 
recent unor motoare 
asintrone, consumul 
specific se reduce cu 
peste 280 tone metal 
pe an. (Agerpres).

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, la 21 februarie, pe Enzo Bettiza, 
codirector al ziarului „II Giornale Nuovo" din Milano, căruia i-a 
acordat un interviu :

ÎNTREBARE : Anul acesta, 
România aniversează împlinirea 
a 35 de ani de la eliberarea sa. 
V-aș ruga, domnule președinte, 
să ilustrați realizările poporului 
român și principalele preocupări 
actuale pe plan intern.

RĂSPUNS : Victoria insurecției na
ționale antifasciste și antiimperialis- 
te. de acum 35 de ani, a marcat eli
berarea deplină a României de sub 
dominația hitleristă și imperialistă, 
în general, a deschis calea asigurării 
deplinei independențe și a transfor
mărilor revoluționare, democratice și 
socialiste în țara noastră.

România era, in trecut, o țară slab 
dezvoltată : țara noastră avea o in
dustrie slabă și o agricultură care 
era organizată pe vechile practici, 
ai’ind producții foarte mici. In anii 
de după eliberare, România a de
venit o țară industrial-agrarâ dez
voltată. In comparație cu 1938 — anul 
cu producția cea mai dezvoltată din 
trecut a României — în 1978 indus
tria a produs de 42 ori mai mult. In 
energia electrică, spre exemplu, am 
produs de 111 ori mai mult ; în me
talurgia feroasă — de 53 ori ; în 
construcția de mașini — de 161 ori ; 
în chimie — de 280 ori ; în industria 
ușoară — de 35 ori, iar în industria 
alimentară — de 10 ori. Dacă am lua 
chiar și numai aceste date se poate 
spune că, într-o perioadă relativ 
scurtă, poporul român, înfăptuind 
principiile socialismului, a obținut re
zultate remarcabile în toate dome
niile. Toate acestea se reflectă in 
transformările sociale generale, in 
creșterea rîndurilor clasei muncitoa
re, ale intelectualității, în lichidarea 
deplină a analfabetismului și înfăp
tuirea unei adevărate revoluții cul
turale, care se concretizează printr-un 
învățămînt modern, în întregime gra
tuit. întregul tineret are asigurate 
condiții dc invățătură și trebuie să 
învețe cel puțin zece ani. învățămîn- 
tul superior asigură pregătirea tu
turor cadrelor pentru toate speciali
tățile ; mai mult. în România învață 
astăzi peste 15 000 de tineri din alte 
țări, îndeosebi din țări în curs de 
dezvoltare. S-au dezvoltat puternic 
arta și cultura, a crescut continuu ni
velul de trai, material și spiritual, 
al poporului. Venitul național a cres
cut în această perioadă de 13 ori și, 
pe această bază, au sporit, an de an, 
veniturile oamenilor muncii. În com
parație cu 1950, retribuția este astăzi 
de aproape cinci ori mai mare. Nu
mai in cincinalul actual — 1976-1980 
— retribuția reală va crește cu 32 
la sută.

Putem spune deci, că, pe ansam
blu, in acești 35 de ani, poporul ro
mân a parcurs mai multe etape is
torice. Acum se găsește in etapă fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, care asigură atit dezvol
tarea forțelor de producție, ridicarea 
nivelului de trai, cit și dezvoltarea 
democrației- socialiste prin participa
rea directă a poporului la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate.

In perspectivă ne preocupăm de a 
asigura înfăptuirea Programului ela
borat de Congresul al XI-lea, astfel 
incit, pină în 1990, România să de
vină o țară mediu dezvoltată din 
punct de vedere economic, cu un ve
nit național de peste 3 000 dolari pe 
locuitor și, desigur, să înfăptuim in 
viață toate transformările legate de 
întreaga dezvoltare economico-socia
lă, inclusiv realizarea în condiții cit 
mai bune a principiilor dreptății și 
echității sociale, dezvoltarea demo

crației socialiste, asigurarea accesu
lui larg al oamenilor muncii la cuce
ririle științei și culturii, făurirea de 
către poporul insuși a destinelor sale, 
în rșod liber și independent.

ÎNTREBARE : Care este pozi
ția României în problemele 
dezarmării și securității europe
ne. avind in vedere și recentele 
propuneri făcute de tara dum
neavoastră la lucrările Comite
tului de dezarmare de la Ge
neva ?

RĂSPUNS: România consideră că 
trebuie acționat cu toată hotărirea 
pentru trecerea la măsuri concrete, 
de dezarmare, și in primul rînd de 
dezarmare nucleară. Cursa înarmă
rilor și armamentele au ajuns la o 
asemenea amploare încît reprezintă 
un grav pericol atit pentru dezvol
tarea economico-socială a popoare
lor, cît și pentru pacea tuturor nați
unilor, pentru pacea internațională.

Noi considerăm că sesiunea spe
cială a Organizației Națiunilor Uni
te din 1978 a deschis perspectiva ela
borării unor măsuri concrete de dez
armare, a creat un cadru mai demo
cratic de participare a tuturor state
lor la această activitate. Reluarea 
sau, mai bine zis, începerea lucrări
lor Comitetului de dezarmare de la 
Geneva, în forma sa nouă, trebuie 
să ducă la impulsionarea activității 
pentru stabilirea măsurilor concrete 
de dezarmare. Avem in vedere, în pri
mul rînd, oprirea cursei înarmărilor 
la nivelul acestui an, spre exemplu, 
și apoi trecerea treptată la reduce
rea cheltuielilor militare, pină în 
1985 cu 10—15 la sută, reducerea ar
mamentelor, oprirea experiențelor 
nucleare, precum și angajamentul 
tuturor statelor posesoare de arme 
nucleare de a nu folosi arma nucle
ară. Pe această bază trebuie să se 
asigure întărirea încrederii și crea
rea condițiilor necesare pentru tre
cerea la noi măsuri de dezarmare, 
desigur, pe baza păstrării echilibru
lui corespunzător și a securității tu
turor părților. Avem în vedere des
ființarea bazelor militare străine, re
tragerea trupelor străine de pe teri
toriul altor state, lichidarea blocuri
lor militare — și, în primul rînd, a 
N.A.T.O. și a Pactului de la Varșo
via — trecerea la măsuri generale de 
interzicere completă a armamentului 
nuclear, de dezarmare generală. în
țelegem bine că acesta este un pro
ces de lungă durată, că trebuie să 
se pornească de la asigurarea unui 
raport de forțe echilibrat. Dar acest 
raport echilibrat trebuie să se reali
zeze nu printr-un nivel crescut al 
înarmărilor, ci prin reducerea trep
tată a acestora, sub un control inter
național.

In această direcție, noi considerăm 
că, pe lingă activitatea guvernelor, 
un rol important îl au forțele politi
ce, masele largi populare și popoarele 
înseși,, care trebuie să fie mai active 
și să determine trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare.

ÎNTREBARE : Cunoaștem că 
România nu este complet satis
făcută de rezultatele sau, mai 
bine zis, de compromisurile rea
lizate la ultima conferință pen
tru securitate de la Belgrad. In 
perspectiva viitoarei conferințe 
a statelor europene, ce va avea 
loc la Madrid in 1980, care sint 
liniile pe care politica externă 
românească iși propune să le 
urmărească ?

RĂSPUNS : România a acționat, 
împreună cu alte state, pentru suc
cesul Conferinței de la Helsinki. Con
siderăm că această conferință a re
prezentat un moment de importanță 
deosebită pentru continentul nostru, 
deschizind. totodată, calea promovării 
unei politici de destindere și colabo
rare pe plan internațional. Din păca
te. evenimentele ulterioare nu au 
îndreptățit așteptările popoarelor. Se 
poate spune că rezultatele reuniunii 
de la Belgrad sint sub așteptări și 
sub necesitățile procesului de destin
dere, de cooperare și pace.

Ținind seama de toate acestea, noi 
considerăm că este necesar ca toate 
statele participante la Conferința ge- 
neral-europeană să-și intensifice e- 
forturile pentru înfăptuirea tuturor 
prevederilor documentelor semnate 
la Helsinki. Am. desigur, in vedere 
în primul rind prevederile privind 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
economice, tehnico-științifice și cul
turale și, totodată, trecerea la măsuri 
concrete de dezangajare militară în 

.Europa. Considerăm că reuniunea de 
Ia Madrid trebuie să fie astfel pre
gătită încît să dea un nou impuls in 
direcția înfăptuirii documentelor de Ia 
Helsinki. Pentru aceasta, noi apreci
em că este necesară intensificarea 
contactelor dintre guverne, dar și 
dintre forțele politice și popoarele din 
țările europene, spre a se asigura 
continuarea politicii de destindere, de 
securitate și pace.

ÎNTREBARE : Este cunoscut 
că România este foarte interesa
tă in a-și aduce contribuția la 
crearea unei noi ordini econo
mice internaționale. Care este 
opinia dumneavoastră privind 
factorii ce impun o asemenea* 
preocupare și care ar trebui să 
fie principalele direcții de ac
țiune ? In cadrul noii ordini e- 
conomice internaționale, cum ar 
trebui să fie, după părerea dum
neavoastră, raporturile bilaterale 
intre țara dumneavoastră și Co
munitatea Economică Europea
nă ? Eu sint interesat in mod 
deosebit in această ultimă pro
blemă.

RĂSPUNS: Intr-adevăr, România, 
ca tară socialistă in curs de dezvol
tare, acordă o mare atenție proble
melor lichidării subdezvoltării și fău
ririi noii ordini economice interna
ționale. În această privință, noi con
siderăm că este necesar să se pună 
capăt cu desăvîrșire vechilor rapor
turi de inechitate și inegalitate eco
nomică, să se treacă la relații baza
te pe deplina egalitate în drepturi, 
la raporturi de echitate în schimbu
rile economice. Totodată, să se aibă 
în vedere adoptarea de măsuri prac
tice de ajutorare a țărilor în curs 
de dezvoltare, ținîndu-se seama că, 
fără un progres rapid în direcția li
chidării subdezvoltării, insăși stabi
litatea economică și progresul gene
ral sint puse sub semnul întrebării. 
In această privință, noi acordăm — 
desigur — o atenție corespunzătoare 
în primul rînd însăși activității ță
rilor în curs de dezvoltare, întăririi 
solidarității lor, activității organis
melor . internaționale» cum este 
U.N.C.T.A.D., precum și sesiunii spe
ciale care va avea loc anul viitor, 
consacrată problemelor subdezvoltă
rii și noii ordini economice internațio
nale. După părerea noastră, este ne
cesar ca țările dezvoltate, și, desigur, 
și țările socialiste, să acorde mai 
multă atenție problemelor lichidării 
subdezvoltării și instaurării noii or
dini economice, avind în vedere că 
aceasta prezintă interes nu numai 
pentru țările slab dezvoltate, dar și 
pentru țările dezvoltate și pentru
(Continuare în pag. a Vl-a)

INVESTIȚIILE 1979
Ceasul constructorilor din Tulcea 

a rămas.,, cu citeva luni în urmă
In pagina a 111-a

BUTELIA
DIN OGRADĂ

La margine de Iași, în ograda care înconjoară casa 
barajistului Dumitru Calistru de pe malul lacului de 
acumulare Chirița, a fost instalată o „butelie de bio
gaz" al cărei combustibil este furnizat de transformă
rile produse prin fermentarea biomasei formate din 
dejecțiile animaliere și menajere colectate intr-un 
„metantanc" — recipient de beton îngropat in pămint, 
închis ermetic, cu un „clopot" glisant pentru acumu
larea sub el a gazului inflamabil dus printr-un furtun 
direct la injectoarele sobei din bucătărie. O răsucire 
de robinet, scăpăratul unui chibrit, și flama se aprinde 
arzind constant, timp de citeva ore pe zi, exact cit 
i-ar trebui unei familii pentru nevoile gospodărești.

După un an de rodaj, experiența de la Chirița iși 
demonstrează eficiența, puțind fi generalizată cu condi
ția ca, prin introducerea metantancurilor in produc
ția de serie, prețul instalației să fie redus la o treime

în livezile de la Mârâcineni-Argeș ale Trustului pomiculturii, stropirile împotriva dăună
torilor se fac cu ajutorul mijloacelor mecanizate de mare randament

VEȘTI DIN ȚARĂ
Producție fizică peste plan, colectivele de 

oameni ai muncii din industria județului Bacău li
vrează economiei naționale importante cantități de 
produse peste plan. Pînă ieri s-au asigurat peste pre
vederi 83 milioane kilowați/oră energie electrică. 1 000 
tone de cărbune. 102 000 tone de păcură, aproape 200 
tone de armături industriale din fontă.. 21 000 metri 
pătrați de țesături tip lină. S-au realizat în plus, de 
asemenea. 33 000 metri pătrați placaje. 243 tone po- 
listiren. 237 metri cubi cherestea de rășinoase și alte 
materiale de construcții. (Gheorghe Baltă).

Livrări suplimentare la export. Recent’ 
colectivul Filaturii de in și cînepă Fălticeni a rapor
tat îndeplinirea integrală a sarcinilor de export pen
tru anii actualului cincinal. Ca urmare, pînă la finele 
anului 1980 se vor livra suplimentar beneficiarilor ex
terni produse în valoare de 12 milioane lei valută. 
(Gheorghe Parascan).

Recuperator de metale scumpe, cercetă
torii Institutului de chimie din Cluj-Napoca au reali
zat o tehnologie originală pentru recuperarea metale

lor scumpe din reziduurile industriale. Ea se aplică 
la Combinatul chimic din Craiova, unde se recuperează 
vanadiul din catalizatorii uzați. (Alex. Mureșan)

Prin muncă patriotică. Alături de deputat, v 
sute și mii de cetățeni din circumscripțiile electorale 
ale județului Arad s-au angajat acum, în prag de pri
măvară, să construiască. în acest an, prin muncă pa
triotică, peste 600 000 metri pătrați de străzi și trotuare, 
să planteze peste 470 000 pomi și arbori ornamentali. 
Angajamentul cetățenilor prevede, de asemenea, parti
ciparea la lucrările dc îndiguiri, de taluzare etc. Va
loarea lucrărilor realizate prin muncă patriotică Ia 
toate aceste obiective depășește 325 milioane lei. (Con
stantin Simion)

Magazine moderne. La Sfintu Gheorghe se
află într-un stadiu avansat construirea unui modem
magazin universal cu o suprafață comercială de aproape 
9 000 metri pătrați. In județul Covasna vor fi date în 
folosință in acest an alte numeroase unități comerciale 
noi cu o suprafață totală de peste 15 000 metri pătrați. 
(Tomori Geza)

Cum merg insămînțările pe străzile orașului
din cit a costat stația-pilot, ceea ce se și caută prin 
verificarea soluțiilor oferite de cercetătorii de la poli
tehnica ieșeană.

Miniaturizarea instalațiilor menite să folosească 
energia biomasei — sursă gratuită, inepuizabilă și per
fect ecofilă — se datorește aplicării la scară mare, 
cvasiindustrială, a procedeelor de extragere a'biogazu- 
lui in cadrul Întreprinderii de gospodărie comunală a 
municipiului Iași. Aici, inginerul Constantin Manoliu 
și subinginerul Constantin Stoleru — șeful stației de 
epurare a apelor reziduale din rețeaua de 240 de km 
a canalizării ieșene — ne fac demonstrația reușitei 
experienței : două metantancuri uriașe, alte patru in 
construcție, cu rezervoare-cisterne de 1 500 metri cubi 
dc biogaz, alimentează constant cu combustibil toate 
activitățile unității, puțind menține foc continuu intr-o 
proiectată fabrică de sticlărie a cărei materie primă 
n-ar mai fi siliciul, ci sutele de tone de cioburi „re- 
coltate“ intr-un an din gunoaiele orașului. „Foc din 
nimic" — s-ar putea spune — dar acest „nimic" a ne
cesitat ani de studii și de căutări desfășurate de spe
cialiștii ieșeni in colaborare cu colegii lor de la insti
tutul bucureștean de creație științifică și tehnică.

La Chirița, „butelia" din ograda barajistului a intrat 
in folosința familiei sale și cred că nu este departe 
ceasul cind astfel de „butelii", născute de antirisipă, 
vor putea fi aflate in mii și mii de gospodării țără
nești.

Nimic nu se pierde ? Nimic nu se ciștigă ? Da, totul 
se transformă, dar tocmai din acest vast proces care 
se petrece continuu in necuprinsul laborator al na
turii, omul învață să ciștige punind in exploatare 
energii secundare, intr-o epocă și intr-un viitor cind 
„sărbătoarea risipei" energiilor primare, deosebit de 
prețioase pentru a fi folosite cu un randament mult 
prea derizoriu, iși anunță, pretutindeni in lume, ineluc
tabilul sfîrșit.

din care faceți naveta, tovarășe
„Profesia de agricultor n-o poți face pe apucate. Ori dai totul — pasiune 

și suflet, ori nimic. Specialistul care stă cu grija să nu piardă cursa de ora 
patru nu va putea fi niciodată in miezul, ci la periferia problemelor ce le 
are de rezolvat. Am știut asta de cind mi-am ales această profesie, 
împreună cu familia, m-am stabilit în localitatea unde am fost re
partizat să lucrez. Satisfacții ? Sint multe. Cooperatorii te apreciază 
și te sprijină atunci cînd te știu de-al lor, implicat în munca lor, și nu 
citeva ore turist prin cooperativă. In plus, ca intelectual, am bucuria de a 
pune umărul la ridicarea comunei, unde sint multe de făcut".

Cea mai mare parte din cei 2101 
de specialiști cu studii superioare și 
medii din agricultura județului Timiș 
gindesc și acționează ca autorul 
rîndurilor de mai sus, tovarășul 
loan Corciu. inginer-sef la coopera
tiva agricolă Variaș. Pe lingă acești 
oameni, legați prin toată ființa lor 
de munca cîmpului. există însă și 
categoria „specialistului navetist". 
Adică specialistul ce-și consacră acti
vității profesionale puținul timp ce-i 
mai rămine între două curse. Iar 
cînd în județul Timiș din această 
categorie fac parte nu mai puțin de 
567 de specialiști, rezultă că este 
o situație de natură să impieteze se
rios realizarea sarcinilor de produc
ție ce revin unităților agricole unde 
acționează
intre unitățile 
economică si 
tocmai acelea

Moșnița Nouă. Belint. Secaș, Ghi- 
zela. Sacoșu Turcesc — care au cel 
mai mare număr de specialiști na
vetiști.

unitatea agricolă, să fii alături de 
oameni pentru a-i sprijini în reali
zarea sarcinilor 
ductiei agricole.
rea profundă a 
acești oameni.
căreia i-ai dedicat viata. Si putem 
spune că există multe, foarte multe e- 
xemple de oameni excepționali, legați 
trup și suflet de viața satului. Rezul
tatele lor vorbesc de Ia sine despre 
priceperea profesională, despre răs
punderea cu care participă, alături 
de ceilalți intelectuali, la ridicarea

de creștere a pro- 
Inseamnă întelege- 

răspunderii fată de 
fată de profesiunea

După numărul agronomilor care au domiciliul stabil 
la oraș s-ar părea că economia municipiului Timișoara 

are un pronunțat caracter agricol

Ioan GRIGORESCU
aceștia. Nu întimplător, 

agricole cu situație 
financiară grea sint 
— Remetea Mare,

Este de prisos să mai comentăm 
efectele negative ale navetismului.

Chestiunea este în primul rînd. așa 
cum bine spunea la începutul aces
tor rînduri tovarășul loan Corciu, o 
problemă de conștiință profesională. 
Iar în cazul de fată conștiință pro
fesională înseamnă mai presus de 
orice să fii strîns legat de sat. de

si înflorirea satului. Nu putem afir
ma că toți cei care fac acum naveta 
sint indiferenți fată de viata si pro
blemele unităților în care lucrează, 
că nu-și iubesc meseria. Dar cauze 
diverse, dintre care cea mai impor
tantă este nerespectarea unor pre
vederi legale, au făcut ca navetis- 
mul să prolifereze.

inginer
încă din anul 1974, în Legea pri

vind atribuțiile si sarcinile ce revin 
consiliilor de conducere si specialiș
tilor din agricultură s-a prevăzut 
obligativitatea ca toti specialiștii din 
agricultură să locuiască acolo unde 
îsi desfășoară activitatea. Iată insă 
că, după apariția legii, în județul 
Timiș un număr de 88 de specialiști 
din agricultură și-au construit case 
sau au primit locuințe din fondul 
locativ al statului în mediul urban,' 
îngrosind astfel rindul navetiștilor. 
Este vorba deci de un fapt concret : 
încălcarea unor prevederi legale 
foarte precise.

O parte din locuințele in mediul 
urban au fost construite cu sprijinul 
Consiliului 
Timișoara, 
tovarășii 
ședințe al .....
cipal, și Alexandru Baloș, șeful sec
torului 
tură al 
retinut 
care se 
structie 
domiciliului 
persoanelor

popular al municipiului 
Aici am stat de vorbă cu 
Vasile Pop. prim-vicepre- 
consiliului popular muni-

de sistematizare si arliitec- 
municioiului Timișoara. Am 
că singurul criteriu după 

acordă autorizație de con- 
în Timișoara este acela al 

stabil sau al dreptului 
în cauză de a-și stabili
Aurel PAPADIUC 
Cezar IOANA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Aspect din camera de comandă a grupurilor energe
tice III și IV cu o putere instalată de 330 MW de la 

termocentrala Rogojelu
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Tradiționalul salut mineresc „Noroc bun“, descifrat 

și explicat la o „masă rotundă" în Valea Jiului:

„NOROCUL" NIL FACEM NOI, 
FORMlND OAMENI BUNI, 

MINERI ADEVĂRAțl!
• O brigadă adevărată se clădește cu dragoste și răbdare, ca o casă 
frumoasă ® De ce s-a reîntors în mină „aprozaristul" de ocazie?
• Dacă nu-ți cunoști ortacii, nu-ți cunoști răspunderea • Cine poate

să spună: aici se sfîrșește munca, aici începe educația?
„La noi, spunea un maistru miner, s-a întimplat ea o mașină nouă, foarte 

modernă, să nu dea randament pentru că minerii care lucrau cu ea spuneau 
că nu-i bună. Dar nu mașina era de vină, ci felul oamenilor de a gindi 
despre ea si despre munca lor în general, Cind și-au schimbat felul de a 
gindi, mașina s-a dovedit extraordinară". Iată o relație ce definește un intreg 
proces, in piină desfășurare acum in minele Văii Jiului și, desigur, nu numai 
acolo. Omul și normele etice ale muncii sale, raportul dintre ele și produc
tivitatea muncii — aceasta a fost și tema unei discuții Ia o „masă rotundă" 
minerească, intre șefi de brigadă de la Petrila și Lonea. Mereu a revenit in 
discuție tema educației, a strădaniei de a forma mineri cu o gindire matură, 
responsabilă... Dar mai bine să-i ascultăm pe ei.

IOAN COJOCARU, șef de brigadă, 
mina Lonea. sectorul IV (cititorul iși 
amintește, desigur, că nu o dată s-a 
vorbit in coloanele ziarului nostru 
despre acest miner destoinic ; el a 
devenit o figură proeminentă a Văii 
Jiului, prin succesele sale in produc
ția de cărbuni ca și prin aceea că 
este autorul unei inițiative ce poartă 
titlul „Brigada de producție și edu
cație") :

— Am avut, în urmă cu citiva ani, 
o brigadă foarte bună. Mult timp 
îmi trebuise ca s-o încheg. Am 
construit-o ca pe o casă. încetul 
cu încetul, cărămidă cu cărămidă, 
îmi adunasem oameni buni și îi 
învățasem pe rind să gindească 
și să lucreze așa cum trebuie. 
Toți ca unul. Fiecare știa ce răs
pundere are, ce rost are, cum să 
se descurce în orice situație. Pe ori
care l-aș fi lăsat în locul meu făcea 
treabă bună. Și tocmai din cauza 
asta brigada s-a dus... Da. rind pe 
rind, minerii mei cei mai buni au 
fost numiți șefi pe la alte brigăzi. 
Și, la un moment dat, m-am supărat. 
Iar s-o iau de la capăt? am zis. Eu 
am făcut și-am dres și ce s-a ales 
din munca mea ? Păi, s-a ales, mi-au 
zis tovarășii, s-a ales, că, uite, avem 
acuma citiva șefi de brigadă foarte 
buni. De unde să-i fi luat ? Am stat, 
m-am gindit și le-am dat dreptate. 
Și iar am pornit să-mi refac brigada 
cum a fost, să muncesc cu fiecare. 
Și cînd mi-am format și a doua 
brigadă, mi-au luat-o și p-asta...

FIȘIER

Moralitatea meseriei
Sint niște secrete ale 

fiecărei meserii, altfel 
cind se strică o mași
nă toată lumea ar ști 
s-o repare, iar pentru 
televizor n-ar mai 
exista o secție specială 
a cooperativei de pres
tații | cum — dacă 
ne-a«h pricepe la atitea 
lucruri care se cer in
tr-o casă — n-ar exis
ta nici chiar coopera
tiva.

Unul dintre vecinii 
mei s-a hotărit să-și 
zugrăvească aparta
mentul. Lucrurile înce
puseră normal : avind 
citeva zile libere, s-a 
dus la cooperativă, a 
obținut o programare 
astfel incit, în perioa
da disponibilă, să fie 
totul gata. Dimineața 
a venit întreaga echipă, 
trei bărbați și un băie
țel, ucenicul, pe care-1 
lăsară o vreme să aș
tepte pină cînd ei re
zolvă altceva, în altă 
parte. Pe la ora prin- 
zului, unul dintre zu
gravi apăru cu o căl
dare pe care o puse 
goală in hol și plecă 
împreună cu ucenicul, 
iar mai spre seară veiîi 
„șeful" cerind tinerei 
familii să pună peste 
mobilele strinse in 
mijlocul camerelor — 
vitrină, comodă, cor
puri de bibliotecă etc. 
— niște prelate sau 
cearșafuri, oricum, nu 
doar ziare, că ei aduc 
a doua zi. dis-de-dimi- 
neață. pompe, și cu 
pompele nu te poți 
juca, pompele nu știu 
multe, stropesc și ce
rul !

Dar, in ziua urmă
toare, zugravii n-au

venit și n-au venit 
nici intr-o treia și 
nici intr-a patra, ci 
abia intr-a cincea, cînd 
au adus o scară dublă, 
apoi intr-a șasea, cind 
au luat căldarea, apoi 
într-a șaptea cind au 
luat și scara, justifi- 
cîndu-se că nu mai pot 
să facă lucrarea — 
n-au timp, n-ar fi tre
buit să procedeze așa !

Vecinul meu a rămas 
împietrit. Cînd. deoda
tă, „șeful" făcind oa
recum pe misteriosul și 
pe binevoitorul, i-a 
șoptit cu un fel de. 
grijă, să nu se-audă 
„Luați legătura cu 
noi ! în două seri, dăm 
gata ! Lăsați cooperati
va in pace ! Nn-i pen
tru dumneavoastră. A- 
veți aici telefonul 
meu !“. Un naiv s-ar 
fi mirat : „Cu care 
noi ?“ Dar aici se în
țelegea limpede că a- 
cești. „noi" erau, de 
fapt. despărțiți de 
cooperativă, coopera
tiva le ținea doar de 
paravan pentru ciubu- 
căreală și afaceri ilici
te. Sigur că te cuprin
de un fel de silă, dar 
iată că ți s-a stricat 
robinetul, apa țîșnește 
împroșcînd tavanul și 
ai nevoie rapid de un 
meseriaș și dai peste 
ciubucar. Și nu trec 
nici două zile și gar
nitura e iarăși roasă si 
ți-e greu să bănuiești 
că lucrarea ar fi fost 
făcută întradins să nu 
dureze, să poți avea 
mereu nevoie de el.

întimplarea e de 
substanța unei fabule 
și n-ai cum să nu re
curgi la o morală. Iar 
morala ține (chestiu

— Și-ați luat-o iar de la capăt...
— Da. Am făcut iar o brigadă și 

i-am zis „Brigada de producție și de 
educație". Pentru că aceasta era, în 
fapt, menirea brigăzii mele...

— Ați lansat-o ca pe o inițiativă...
— M-am gindit că era nevoie. Era 

nevoie ca tot mai multe brigăzi să 
dea aceeași atenție și producției, dar 
și creșterii, oamenilor. Să dea și căr
bune, dar și ortaci buni.

De alături, răspunsul este comple
tat de un alt miner vestit al Văii 
Jiului... EUGEN VOICU, șef de bri
gadă de la Petrila...

— Oamenii trebuie deprinși cu 
felul înaintat de a gindi, trebuie să 
găsească in brigadă o atmosferă 
bună, să vadă că acolo toți merg în- 
tr-o unică direcție și că e tocmai. 
direcția cea mai bună. Unul care 
abia a venit în brigadă nu vede 
chestia asta dintr-o dată. Așa că unii 
au spus despre mine că as fi... rău. 
E adevărat, sint sever. Nu-mi permit 
toată ziua glume.

— Se spune despre dumneavoastră 
că umblați prin circiumi...

— Da, e adevărat. Am umblat. Am 
umblat o vreme, mai la început, ca 
să-i scot de acolo, la timp, pe unii 
nou veniți, care știam eu că „au dat 
de bani" și iși mai pierdeau busola. 
D-ăștia, mai tinerei... „Gata! — le 
spuneam — a fost de-ajuns — acuma 
acasă !“. Important e să-1 cunoști pe 
fiecare. Cit poate, ce poate, cum tră
iește acasă, cum gindește... Așa. cu 
unii e simplu : știi că are nevoie de 

nea e prea gravă ca să 
apară ca un joc de cu
vinte) chiar de ceea ce 
am putea numi mora
litatea meseriei. Ciubu
carul, cel care nu vede 
în cetățeanul care ape
lează la serviciile sale 
deci.t un ins oarecare 
pe care-1 poate stoarce 
de bani, tinde, totoda
tă, să răspindească și 
ideea că nu-f chiar 
ușor să găsești un me
seriaș atît de priceput 
ca el : „Eu. dacă nu 
v-aș cunoaște, n-aș da 
pe-aici !“. Ciubucarul 
e net opus atâtor meș
teri excelenți care vin 
in casa ta plini de res
pect. Respect față de 
tine, respect față de ei 
înșiși. Ciubucarul zice 
că a primit de fiecare 
dată o recomandare 
(altfel nu s-ar ti de
plasat!), fără să se gin
dească vreodată că re
comandarea ar putea 
veni de la propria sa 
conștiință ! Ciubucarul 
stă în fața lucrului pe 
care-1 are de făcut eu 
o teribilă încordare, 
făcindu-si calculul nu 
cum o să rezolve trea
ba, ci cit o să ceară. 
Iar cînd lucrul a luat 
sfirșit, strălucirea de 
pe fața lui nu e a sen
timentului trăit de 
meșterul care a pus și 
pricepere și inimă zi- 
cindu-și : „din miinile 
mele nu poate ieși ni
mic rău", ci a cârpaciu
lui care se bucură că 
a mai păcălit pe ci
neva.

Ciubucarul ține, pur 
și simplu, la ciubuc.

Meșterii țin la pres
tigiul profesiunii lor.

Vasile BARAN 

un ciștig mai bun, și-atunci îi arăți 
că numai prin disciplină și rivnă o 
să-l obțină... Dar ce te faci cu cel 
care e numai el cu nevasta, mai lu
crează și ea, și cit ciștigă amîndoi 
le ajunge. Și cel care are și cel care 
n-are nevoie de bani trebuie să știe 
că are, aici în mină, o datorie de 
om. de cetățean, de comunist. La 
chestia asta toți sint sensibili. Dacă 
brigada trăiește și muncește cu gin- 
dul ăsta, oricine vine in mijlocul ei 
nu poate să gindească și să trăiască 
altfel...

NICOLAE GOLEA, șef de brigadă 
în sectorul IV al minei Lonea (o altă 
generație. Golea este minerul tinăr, 
trecut prin școală, cu o viziune „mai 
teoretică" asupra muncii in mină) :

— Sint mai nou în minerit. Cînd 
tovarășul Cojocaru a lansat inițiativa 
sa, eu abia venisem la mină. Și, 
drept să spun, tocmai inițiativa asta 
m-a încurajat să rămin. Pentru că 
voiam să plec. Nimeni nu mă în
trebase ce-i cu mine, cine sint, de 
unde vin, ce gîndesc, ce vreau, dacă 
am nevoie de ceva. Ceea ce sint eu 
acum ca miner și, poate, și ca om, 
sint, ca să zic așa, un rezultat al 
acestor brigăzi de producție și edu
cație.

— Un rezultat și o... continuare.
— Da, pentru că eu am zis așa: 

ce-am învățat, ce știu trebuie să 
transmit și altora. Și totul e să ai 
mare incredere în oameni. „Cum ? — 
mi-a zis odată cineva — îl ai pe ăsta 
șef de schimb la tine ? N-o să faci 
nici o treabă cu el, e delăsător și 
arțăgos". L-am luat. Era așa cum se 
zicea, Dar i-am dat sarcini precise, 
l-am făcut să înțeleagă că depinde 
in mare parte de el munca Întregii 
brigăzi. Omul a început să dea din 
colț în colț, doar-doar s-o mai ușura 
de răspundere. N-a fost chip. Mai 
greșea, iar oamenii veneau la mine 
să se plingă. „Spuneți-i lui ! le 
ziceam. Și, încet, incet, in om s-a 
trezit ambiția. L-am ajutat, bine-

„Regret ce am făcut. Cu atît mai 
mult cu cit am compromis o carieră 
de 18 ani de muncă în comerțul ex
terior"...

Era momentul adevărului, cind 
lucrurile se cuvin a fi spuse pe 
nume, clar, răspicat, fără artificii re
torice. Recunoașterea lui Vasile Vlad 
venea ca o răscolitoare mărturisire 
fată de sine însusi. în primul rind. 
Ca un răspuns tirziu la o întrebare 
de conștiință. întrebare ce s-a pus 
tot timpul, dar, din păcate, n-a fost 
auzită...

In fiecare clipă a muncii si exis
tentei noastre ni se pun întrebări de 
conștiință. Și numai faptele, compor
tarea. gîndirea noastră de oameni ai 
acestui timp sint in măsură să ofere 
răspunsul exact. Numai ele sint în 
măsură să determine dreptul la stimă 
sau nu. Numai ele îl înalță ori il 
coboară pe om în ierarhia valorilor 
noastre etice.

In fiecare clipă a muncii și exis
tenței lor, la întreprinderea de co
merț exterior „Mineralimportexport"- 
București. lui Vasile V]ad și Nicolae 
Catalău li s-au pus asemenea între
bări de conștiință. Diri păcate, auzul 
celor în cauză a perceput mai lesne 
zornăitul celor 30 de arginti. Cu atît 
mai grav cu cit li se încredințaseră 
răspunderi deosebite. Răspunderi 
care, in nici o împrejurare, si sub nici 
un motiv nu pot fi socotite drept 
prilej de căpătuială, sursă de avan
taje și câștiguri nemeritate. Dimpo
trivă, orice învestitură a colectivi
tății presupune drept răsplată o 
muncă fără preget dăruită interesu
lui general, o conduită morală fără 
cusur, efortul neslăbit de a întrona 
la locul de muncă respectiv un cli
mat etic exemplar. Și astfel s-a 
ajuns la impasul ce „a compromis" 
două cariere...

— Dar oare este vorba numai de 
atît ? întreba Mariana Apostol in adu
narea'oamenilor muncii de la aminti
ta întreprindere, in care au fost supu

Mineri... Mineri tineri și virstnici, oameni minunați pentru care bărbăție înseamnă confruntarea cu adîncurile din care 
scot cărbuni pentru economia țării. Și oameni in sufletul cărora această muncă zidește comorile curate ale ome
niei. ale întrajutorării, ale mindriei. in fotografie: dialog înainte de Intrarea în șut, între mineri din brigada lui 

Augustin Demeter de la mina Livezeni (Valea Jiului) Foto : I. Liciu

înțeles, i-am arătat că știe și poate 
să muncească și bine. Și a început 
să-i placă.' I-a plăcut, mai ales, din 
clipa cînd a văzut că aveam încredere 
în el. Avea cile o idee și era un 
simbure buh in ea, o discutam, o 
rotunjeam și-o puneam în aplicare. 
Și-atunci omul a văzut că e și el 
cineva... A ieșit din el un șef de 
schimb clasa intîi. Așa am procedat 
cu mai mulți.

GHEORGHE ROTARU, șef de bri
gadă, mina Petrila :

— Știți și dumneavoastră, ne me- 
canizăm. Pătrund în mină utilaje și 
mecanisme noi ; ele cer un altfel de 
minerit, o adaptare la o altă orga
nizare a muncii. Dar la inceput 
treaba nu prea mergea bine. Se in
trodusese un complex mecanizat. Iar 
oamenii ziceau că nu-i bun... Am 
preluat eu brigada și mașina. Nu, 
n-am avut, ca să zic așa, probleme 
tehnice. Problema era a disciplinei, 
a organizării și, mai ales, a atitudinii 
față de acest nou fel de muncă. Am 
început metodic. Am făcut cursuri cu 
ei și le-am explicat totul. Au înțeles 
că li se cerea să renunțe la obișnuin
țele lor vechi... Au înțeles că nu mai 
e loc pentru întîrzieri, pentru plecat 
mai devreme... Fiecare la postul lui, 
cu răspunderea lui concretă... Cînd 
treaba a început să meargă bine, 
cînd mașină și-a atins randamentul 
planificat, ca. prin farmec s-au învio
rat și ei, atmosfera a devenit plăcu

se judecății faptele reprobabile ale 
celor doi. Sigur că nu-i vorba numai 
de atît. a dat tot ea replica. Foștii 
noștri colegi de muncă n-au priceput 
un lucru extrem de simplu : situația 
degradantă la care i-au coborit fap
tele lor. N-au înțeles adevărul sim
plu, potrivit căruia, atunci cind ești 
învestit cu răspunderea de lucrător 
în comerțul exterior, în diverse con
tacte de serviciu cu partenerii străini 

Oameni care și-au compromis
cariera... de oameni

nu te reprezinți numai pe tine. Re
prezinți și aperi conduita exemplară, 
de mu- că și de viată a colectivului 
din care faci parte. Reprezinți și 
aperi imeiesele tării. Conduita ta 
șe cuvine să fie exemplară, demni
tatea ta — ireproșabilă.

„Demnitatea" celor doi aduși în 
fata colectivului de muncă pentru 
faptele lor ? Ilustrată cum nu se 
poate mal bine de o... tarabă încro
pită ad-hoc. sub privirile colectivu
lui de aici. „Partea" lui Vlad Vasile 
lingă „partea" lui Nicolae Catalău. 
Ambii, cu cărțile de vizită în drep
tul grămăjoarelor agonisite : ceasuri 
de aur și casetofoane. minicalcula- 
toare și brățări, lăntisoare, cercei, 
medalioane, inele din aur. aparate 
electrice de spălat pe dinți și aparate 
de fotografiat... Cadouri primite de 
la străinii cu care au perfectat dife
rite contracte comerciale. „Mici aten
ții" în schimbul... demnității.

— Oare numai în schimbul demni- 

tă, atmosferă de încredere și voie 
bună. Am niște oameni minunați...

— Aceiași...
— Da. aceiași. .
DUMITRU COSTINAȘ, șef de bri

gadă, sectorul investiții, mina Lonea:
— Am aflat că unii care vin la 

Lonea să se facă mineri, incă din 
gară de la Petroșani întreabă „Cum 
să ajung la brigada lui Costinaș ?“. 
De ce? Pentru că s-a dus vestea că 
la noi e ordine, organizare, nu-i loc 
pentru mișmășeli, succli și invirtcli. 
Eu răspund de toate patru schimbu
rile, nu ? Ei bine, cînd plec, las 
pentru celelalte schimburi program 
precis de lucru. Am niște caiete spe
ciale și... o cutie de corespondență a 
brigăzii. O cutie de tablă, făcută de 
noi. Acolo las instrucțiuni, acolo gă
sesc rapoarte. E ordine. Și nu e om 
căruia să nu-i placă ordinea cînd i-a 
dat de gust...

EUGEN VOICU (inveselit, însufle
țit, Voicu a regăsit in ideea ortacului 
său de la Lonea o realitate care e și 
a lui. a brigăzii lui),:

— Am să vă m.ai spun ceva. Cine 
a prins gustul muncii adevărate, nu-l 
mai uită. Am un ortac, nu-i spun 
numele, bun miner, lucram de mult 
cu el cînd i-a venit lui, așa. să plece 
de la mină și să se facă vinzător la 

Frumoasă intimplare! Ea rotunjește, dacă vreți, ideea intregii discuții din 
jurul „mesei rotunde". Ne vorbește despre forța morală a muncii adevărate, 
însuflețite, de principiile Codului etic comunist, care generează cinste, dăruire, 
omenie revoluționară.

Mihai CARANFIL

tatii — ceea ce si așa n-ar fi deloc 
puțin ? ridica un semn de întrebare 
Ion Cobuz, in adunarea oamenilor 
muncii despre care este vorba. Lu
crez de citiva ani in această între
prindere de comerț exterior si. in 
răstimpul scurs, am învățat, intre al
tele, și faptul că partenerii de afa
ceri n-au fost niciodată și nu sint ci- 
tusi de puțin filotimi cu noi. Incit e 
firesc să mă mir : cum de s-au ară

tat „generoși" numai fată de Vlad 
și Catalău ?

Remarcă judicioasă, cu rezonanță 
in adunare. Iar descifrarea acestor 
nedumeriri nu poate porni decît de 
la fapte. De pildă, circumstanțele 
concrete în care au fost dobin- 
dite obiectele orinduite meticu
los în ochii adunării, ca intr-o 
autentică expoziție a dezonoarei. 
Iată, in plină fază a desfășurării dis
cuțiilor privitoare la încheierea unui 
contract, Vasile Vlad acceptă propu
nerea partenerului străin de a sta de 
vorbă și „intre patru ochi". Ce a 
determinat așa. din senin, simpatia 
individului in cauză ? Declară acum 
Vasile Vlad :

„întilnirea a fost stabilită la Tele
foane. Ne-am găsit la ora convenită". 
Schimbul de „amabilități" — mai e 
nevoie să reamintim un fapt arhicu
noscut și anume acela că prevede
rile legale nu îngăduie asemenea 
rendez-vous-uri... particulare ? — a 

Aprozar. Avea un frate acolo care 
îl înnebunise de cap. „Mă duc — 
zice — să muncesc și eu mai ușor, 
mai iau un ciubuc, ceva !“. „Mă — 
îi zic — nu ești tu omul ăla. Stai 
aici, lasă prostiile, te cunosc eu“. El, 
nu și nu. „Bine — îi zic — du-te, 
dar dulapul de la vestiar să nu-l 
predai!". „De ce?“. „Pentru că o să 
te Întorci". „Eu? Vezi-ți de treabă!". 
„Bine, îmi văd eu de treabă, dar tu 
să nu predai dulapul". S-a dus. Trei 
luni nu l-am mai văzut. Și odată il 
întilnesc pe stradă, de fapt îmi ieșise 
in cale. „Mai e acolo dulapul meu?" 
zice. „Mai e și te așteaptă. Dar, ce, 
nu-ți mai place la Aprozar ? Nu mai 
merge... ciubucul ?“. „Sint eu om de 
ciubuc? răbufnește ortacul. Cind 
toată viața am muncit în mină pen
tru banii mei, pot eu să adun în 
palmă bănuții pe care mi-i lasă orice 
mătușă care cumpără păstirnac? Sint 
eu om pentru bani nemunciți ? Nu 
se mai lipește nici somnul de mine. 
Parcă nici n-aș mai fi om...“. Am ris, 
am rîs cu poftă, n-am putut să mă 
abțin. Așa tare mi-a plăcut omul, că 
l-am luat de umeri și-am mers să 
bem o țuică. „Na — zic — ia și de Ia 
mine un ciubuc : ține cheia de la 
dulap. Miine te prezinți la șut !“.

fost extrem de scurt. Străinul s-a 
arătat dornic să primească comanda 
și. ca pledoaria lui să aibă greutate, 
i-a inminat lui Vlad un ceas de aur. 
Vlad a primit „atenția" și a promis 
că a.șa va fi. Și... așa a fost.

Mai departe, din declarațiile ace
luiași Vlad :

„Modul de întîlnire se stabilea de 
aceeași manieră, numai locul se mo
difica. Astfel, m-am intîlnit după o 

ședință de tratative. în aceeași zi. 
după-amiaza. pe Calea Plevnei. lîngă 
o biserică, loc pe care l-am indicat 
eu, arătindu-i-1 cind am fost cu ma
șina personală a respectivului". Care 
să fi fost subiectul conversației avute 
în afara cadrului legal cerut de ase
menea împrejurări ? Ne lămurește 
același om care a acceptat invitația la 
„nevinovata" cozerie : „Am discutat 
problema prețului" (al contractu
lui n.r).

Pentru „inspirația" de a fi ales 
tocmai acest subiect de... vorbă, 
Vlad este recompensat pe loc cu 
două perechi de cercei de aur. o bră
țară de aur, un inel de aur. Cum de 
nu-și vedea. în strălucirea metalului 
nobil, conștiința pătată ?

„Concurentul" lui Vlad — Nicolae 
Catalău — se ține și el pe aproape 
în încălcarea legii. Astfel, cu prilejul 
perfectării unui contract, acestuia 1 
s-a oferit (așa. pentru ochi fru
moși 1) și a primit (tot așa. din de-

■ DIALOG:
CU CITITORII

Chipul părinților 
în oglinda 
adevărului

• Nu o dată veștile din Cîm- 
pulung-Argeș ne-au parvenit 
sub semnătura tovarășului loan 
Dobrescu, harnic și fidel cores
pondent voluntar. Intr-un stil 
plin de grijă, dinsul ne ține la 
curent cu mtimplări semnifica
tive. de cele mai diferite cate
gorii : edilitare și economice, 
culturale și sportive, juridice și 
speologice etc. într-una din ul
timele scrisori se face vorbire 
despre faptele penale grave co
mise de trei tineri, fapte care 
au indignat opinia publică a 
orașului, primindu-și meritatul 
tratament legal. Corespondentul 
nu pune la încercare hirtia pen
tru a le descrie, alege o cale 
mult mai sugestivă de a nota 
evenimentul. S-a așezat lingă' 
un avizier pe care erau expuse 
chipurile vinovaților si rezuma
tul faptelor lor, spre știință pu
blică și tragere de învățăminte. 
A stat acolo si a memorat reac
țiile privitorilor, reacții de una
nimă indignare.

Mărturisim că observațiile 
consemnate de I. Dobrescu sint 
demne de tot interesul și ar me
rita să fie reproduse aici. Dar, 
parcurgind scrisoarea pină la ca
păt. găsim un aspect și mai im
portant. După pronunțarea sen
tinței, corespondentul i-a întîl- 
nit pe părinții unuia dintre vi- 
novați. Unul din categoria celor 
care alcătuiesc subiect predilect 
pentru caricaturiști, subvențio
nat de „babaci" la barem de 
„Dacia 1 300", încurajat în a-și 
demonstra prin acte de sfidare 
și scandal firea de bărbat, prinț 
de braserie și conte de cafenea. 
In localuri, junele încerca să 
șadă cu picioarele pe masă, 
voind să se detașeze cu orice 
preț de politețea pămîntului. 
Dar sentința reprezentaso mo
mentul de virf al indignării, și, 
cum se mai intimplă in aseme
nea ocazii, rubedeniile începeau 
să-și ia avînt in recucerirea ini
milor slabe. Postură știută : 
„Săracii de noi, sintem părinții 
celor candamnați 1“

Trecind peste comoditatea u- 
nor compătimiri de circumstan
ță, corespondentul a preferat să 
reacționeze sincer, deschis, ca 
un adevărat om al climatului 
nostru moral : a întors înspre 
acei părinți oglinda adevărului. 
Si, cu toată situația grea prin 
care trec respectivii. Ie-a de
monstrat marea parte de vină 
pe care o au ca educatori care 
n-au educat : nu i-a lăsat să se 
autoamăgească și nici să-i șan
tajeze sentimental pe alții.

• Intrînd, ocazional. într-un 
mare restaurant bucureștean, 
tovarășul Constantin Niculescu a 
rămas impresionat de ținuta, 
marțială a portarului. Adevăra
tă statuie cu fireturi. In inte
riorul localului însă a uitat de 
ocazia la a cărei sărbătorire par
ticipa, pentru că a tresărit în 
calitatea dumisale de profesor. 
Pe la mese iși pierdeau vremea 
o serie de adolescenți sau foarte 
tineri, al căror loc ar fi fost la 
școală, la masa de lecții, în sala 
de sport sau la patinaj. Semna
tarul scrisorii se întreabă : oare 
martialitatea statuilor de la in
trare ar pierde ceva dacă omul 
cu șapcă și vipușcă l-ar opri pe 
puber, spunîndu-i «băiete, du-te 
Si invită-ți și părinții !»?

® O SECUNDĂ ! Printr-o co
respondență intitulată „Scrisoa
re adresată omeniei", tovarășele 
Nicoleta Marjaru și Aurelia 
Stoicescu, din București, strada 
Bateriilor nr. 19, mulțumesc ti- 
nărului necunoscut care a in
tervenit salutar pe stradă, aban- 
donîndu-și itinerarul, pentru a 
da primul ajutor și a o trans
porta la loc sigur pe o femeie 
suferindă.

licatete, n-a vrut să fie.,.' necivili
zat) două verighete din aur. trei lăn- 
tișoare din aur etc... Recunoaște 
acum, sub semnătură : „O parte din 
cadouri — de regulă obiecte mai va
loroase — mi-au fost înmânate cind 
eram singur".

— Comportările de acest fel nu au 
nimic comun cu munca exemplară, 
corectă, pătrunsă de răspundere a 
colectivului nostru. Printr-o aseme
nea „înțelegere" a răspunderilor în
credințate. cei doi s-au exclus sin
guri din colectivul nostru. (Serban 
Ionescu).

— Mă uit la expoziția asta, a ru
șinii, rezultat al practicilor reproba
bile ale celor doi. și nu pot afla in 
mine decit cuvinte de dispreț. (Du
mitru Svidrag).

— Vlad spunea aici că abaterile 
lui, cu încadrări precise in Codul 
penal, au fost „un moment de rătă
cire". Poate momente a vrut să zică, 
pentru că ele s-au repetat în timp. 
Timp in care vigilenta noastră, a ce
lor din iur, se cuvenea să fie mai 
activă. Timp in care, muncă de edu
cație, de formare a unor oameni cu 
o conduită demnă, ireproșabilă se 
cuvenea să nu slăbească.. (Mlclos 
Zoltan).

„Am compromis o carieră de 18 anî 
de muncă in comerțul exterior", 
spunea, fără floricele retorice, Vasile 
Vlad. Da, desigur, este trist, este 
dureros să ajungi intr-o asemenea 
situație. Dar ceea ce trebuie reținut, 
in primul și in primul rind, este 
faptul că nimeni nu are. . drep
tul să întineze, printr-o existentă 
duplicitară, fără scrupule, așezată 
sub genericul căpătuielii cu orice 
preț, munca unor oameni cinstiți, a 
colectivului din care fac parte si 
care i-a creditat cu încredere. Nu 
pot fi îngăduite faptele hrăpărețe 
care atentează la integritatea valori
lor durate prin efortul colectivității.

Iile TANĂSACHE
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CEASUL CONSTRUCTORILOR DIN TULCEA
A RĂMAS... CU CITEVA LUNI IN URMĂ

Cine lucrează acum bine în livezi, 
poate veni la toamnă cu sacul

Multe sint necesare pe șantierul Combinatului metalurgic din localitate, 
dar, in primul rind, ordinea, buna organizare și ambiția-acea frumoasă 

și sănătoasă ambiție a constructorilor de pe șantierele noastre
Pînă Ia sfîrșitul acestui cincinal, Combinatul metalurgic din 

Tulcea urmează să cunoască o amplă dezvoltare a capaci
tăților de producție. Obiectivul cel mai important îl constituie 
lucrările din etapa a Il-a de dezvoltare a uzinei de feroaliaje. 
Noua capacitate are planificate, eșalonat, trei termene de 
punere în funcțiune, primele două fiind stabilite chiar în cursul 
acestui an. Argument temeinic pentru ca lucrările să se gă
sească, în momentul de față, într-un stadiu avansat de exe
cuție, constructorii și montorii să-și desfășoare activitatea în 
ritm energic.

lată însă că, în realitate, lucrurile se prezintă cu totul altfel. 
Tovarășul Gavril Vihristencu, șeful serviciului de investiții din 
combinat, ne-a precizat că două cuptoare de feromangan, care 
trebuiau finalizate, potrivit graficelor, la jumătatea acestei

luni, sînt executate numai în proporție de 20 la sută. Monta
rea cuptoarelor de ferosiliciu și ferocrom nu este practic 
începută, deși fusese programată de multă vreme. Mai îngrijo
rător este faptul că la restanțele deloc neglijabile din anul trecut 
s-au mai adăugat, în cursul lunii ianuarie a.c., noi și serioase 
rămîneri în urmă, însumînd mai multe milioane lei. în pofida 
măsurilor promise de factorii responsabili, nici în februarie nu 
s-a produs revirimentul așteptat. Cauza principală a dificul
tăților constă în lipsa de colaborare, în tendința permanentă 
de amînare a aplicării măsurilor adoptate de redresare a evo
luției lucrărilor — neajuns de care se fac răspunzători toți 
factorii angajați în realizarea acestei investiții, lată ce relevă 
ancheta noastră pe șantier.

„Colaborare" 
perfectă exact 

acolo unde este 
de nedorit: 
la... restanțe

PARTICIPANT :
• TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 

INDUSTRIALE BRĂILA, constructo
rul principal, desfășoară o activi
tate necorespunzdtoare, cu mult 
sub posibilități și cerințe. Lipsită 
in permanență de efective de mun
citori, utilaje de execuție și mate
riale de construcții necesare la in
tensificarea ritmului de lucru, con
ducerea șantierului nu se preocupă 
de folosirea deplină a potențialului 
de care dispune. Din această 
cauză, multe lucrări care, conform 
graficelor, trebuiau predate sau 
aproape terminate, abia dacă au 
fost începute. Consecința : monto
rii și subantreprizele nu pot acționa 
Ia rîndul lor datorită lipsei frontu
rilor de lucru.
• BENEFICIARUL DE INVESTI

ȚII nu-și îndeplinește atribuțiile 
ce-l revin, și, în primul rînd, nu a 
achiziționat o serie de utiiaje și 
materiale aflate în sarcina sa, 
iar la altele a stabilit împre
ună cu furnizorii termene de li
vrare în dezacord cu ordinea și 
graficele de montaj. în această 
problemă, este resimțită, din pă
cate, lipsa de sprijin, adeseori so
licitat, din partea titularului de in
vestiții — Ministerul Industriei Me
talurgice. Datorită acestui fapt, 
rămîne deschisă problema asigu
rării unor importante cantități de 
cărămizi refractare, 'solicitate de 
Trustul de izolații pentru lucrări 
industriale din București.
• FURNIZORII DE CONSTRUCȚII 

METALICE sînt, de asemenea, se
rios datori față de șantier:

— întreprinderea de construcții 
metalice din Caransebeș, care tre
buie să urgenteze livrarea întregu
lui necesar de ferme și construcții 
metalice contractat, de care depin
de deschiderea unor importante 
fronturi de lucru, practic, pentru 
toți executanții de pe platformă.

— întreprinderea de construcții 
metalice din Bocșa, solicitată să 
predea rapid planșeul metalic de 
la cota + 19 m, din cadrul uzinei 
de feroaliaje. Precizăm că de so
sirea lui este legată crearea fron
turilor de montaj pentru o mare 
cantitate de utilaje.
• MINISTERUL ECONOMIEI FO

RESTIERE Șl MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII, în calitate de coor
donator’ general al unităților pro
ducătoare din subordine, nu urmă
rește sistematic și activ modul in 
care se derulează livrarea princi
palelor materiale de construcții, 
deși a stabilit programe speciale 
în acest scop. Ca urmare, în lunile 
ianuarie și februarie, cantitățile 
primite pe șantier s-au situat cu 
mult sub prevederi.

Un exemplu din nu prea multe foarte bune

La hala de elaborare a feroaliajelor, echipa condusă de Gheorghe Motilică, din cadrul Trustului de montaj pen
tru utilaj chimic din București, muncește energic, in ritm susținut și bine organizat. „Vom termina repede mon
tajul grinzilor-suport pentru cuptorul nr. 1 de feromangan la care lucrăm acum, ne-a spus maistrul, și vom 
trece la alt punct de lucru. Numai să primim fronturile solicitate...”. Observație intru totul îndreptățită, dacă 

avem în vedere că din acest motiv utilaje în valoare de circa 30 milioane lei se află în stoc

O săptămină... de cinci zile în care se lucrează cit în patru
Acești constructori — si sînt 

multi în situația lor — deși n-au 
nici un interes să stea, timp de mai 
bine de o jumătate de oră n-au fă
cut nimic. Disciplină ? Suprave
ghere și îndrumare ? Nici urmă de 
așa ceva ! Deși timpul permite 
accelerarea lucrărilor, pe șantier 
s-a trecut la un ..program” de lucru 
neoficial, dar practicat pe scară 
largă : ziua de sîmbătă — pentru 
că este înainte de duminică — este 
folosită practic numai în parte. 
Nimeni din conducerea șantierului 
nu si-a pus problema generalizării 
lucrului în două schimburi, deși vo
lumul restantelor impune cu nece
sitate această soluție. Se apreciază 
că ar mai fi nevoie de suplimen
tarea efectivelor de constructori, 
dar nici trustul, nici conducerea 
șantierului nu intervin energic pen
tru organizarea corespunzătoare a 
activității celor prezenti.

Sînt puține utilaje? Da, puține... funcționează din plin

Ceea ce vedeți în imagine 
este — în grafice — o hală

După grafice, hala de elaborare 
feroaliaje trebuia să fie acoperită și 
cu planșeele montate, deci în pra
gul începerii montajului la cup
toare. Degeaba au sosit cuptoarele 
si așteaptă pe șantier, dacă con
structorii n-au reușit să ridice de-

cît stîlpii metalici. La fel stau lu
crurile și la stațiile de dozare și de 
gospodărie a materiilor prime s.a. 
— lpcrări abia începute, dar care 
trebuiau să fie predate la montaj. 
Grav este faptul că aceste lucrări 
sînt practic abandonate. De ce ?

Locul de „odihnă” al acestor 
două excavatoare (și se „odihnesc” 
de multă vreme)? Chiar pe ampla
samentul stației de culbutori. lu
crare care ar fi trebuit să se gă
sească într-un stadiu avansat. Din 
păcate, cazul nu este singular. în 
zona statiei de epurare gaze, care 
la ora actuală arată tot sub for
ma unui morman de pămînt. stă

tea o foreză pentru piloti. Lingă 
castelul cu apă. o macara se odih
nea și ea. întrebăm conducerea șan
tierului și a trustului din Brăila : 
cine poartă răspunderea pentru 
acest prețios timp pierdut și. mai 
ales, cine suportă pagubele dato
rate nefunctionării unui mare nu
măr de utilaje de construcții ?

Este necesară o reconsiderare 
a stilului de muncă

Situația lucrărilor de pe șantierul Combinatului metalurgic din Tulcea 
devine din zi în zi tot mai serioasă. Rămînerile în urmă acumulate în 
lunile anterioare sînt amplificate de ritmul lent în care se muncește, de 
interesul scăzut acordat de către factorii interesați îndeplinirii sarcinilor 
ce le revin și soluționării cu operativitate a problemelor cu care sint 
confruntați.

Se impune o intervenție energică, menită să revitaiizeze activitatea 
desfășurată pe șantier, să determine intensificarea la maximum a ritmu
lui de lucru și, pe această bază, recuperarea restanțelor. Semnalul tre
buie să-l dea constructorii. în acest scop, este necesară o pi of undă 
reconsiderare a stilului de muncă, introducerea pretutindeni a ordinii și 
disciplinei, organizarea cît mai rațională a activității oamenilor și utila
jelor. lată de ce, alături de conducerea trustului din Brăila, Ministerul 
Construcțiilor Industriale are datoria să efectueze pe acest șantier nein- 
tîrziat o amplă analiză asupra neajunsurilor semnalate și a cauzelor aces
tora, urmată de adoptarea unor măsuri ferme, cu efecte imediate.

Nu pot fi absolviți de răspundere și de obligația de a participa direct 
și activ la redresarea lucrărilor nici ceilalți factori menționați. Cu spri
jinul nemijlocit al comitetului județean de partid, aceștia au datoria ca 
în comun, în strînsă colaborare, să-și concentreze eforturile într-o unică 
direcție de acțiune: accelerarea ritmului de lucru și recuperarea restan
țelor.

Cristian ANTONESCU și Eugen D1CHISEANU

în scopul sporirii producției de 
fructe, pe baza programului de dez
voltare a pomiculturii. elaborat la in
dicația conducerii partidului, se des
fășoară ample acțiuni atît în vederea 
îngrijirii exemplare a livezilor, cît și 
pentru extinderea plantațiilor. După 
cum se știe, spre deosebire de alte 
sectoare ale agriculturii. în această 
perioadă în livezi trebuie executate 
numeroase lucrări de îngrijire a po
milor — tăieri, stropiri, fertilizarea 
și pregătirea terenului, încep plantă
rile de primăvară. Recolta de fructe, 
atît sub raport cantitativ, cît și cali
tativ. depinde în mare măsură toc
mai de aceste lucrări.

în această perioadă se află în plină 
desfășurare tăierile în livezi. După 
cum recomandă specialiștii, ele tre
buie încheiate în cel mult zece zile. 
De asemenea, se cere intensificată 
acțiunea de combatere a bolilor și 
dăunătorilor. Cu toate că executarea 
tratamentelor de iarnă în livezi a 
fost mai bine organizată decît în alți 
ani, pînă la această dată stropirile 
au fost executate doar la jumătate 
din numărul pomilor. Această lucra
re a întîrziat îndeosebi în cooperati
vele agricole din județele Alba. Bu
zău, Bihor. Prahova. Mureș, Bis- 
trita-Năsăud. Unificarea sectoarelor 
de mecanizare trebuie să asigure și 
o mai bună folosire a utilajelor des
tinate lucrărilor de combatere a bo
lilor și dăunătorilor. De asemenea, 
potrivit programului privind desfășu
rarea lucrărilor agricole de primăva
ră, aprobat de Biroul executiv al 
Consiliului 'Național al Agriculturii, 
urmează să se execute arături și să
patul în jurul pomilor pe 176 800 hec-/

tare, să se fertilizeze 45 700 hectare 
cu îngrășăminte naturale și 169 550 
hectare cu îngrășăminte chimice, 
Sînt lucrări de măre importantă, care 
trebuie executate cu răspundere și 
la termenele stabilite.

Tot în această perioadă se acțio
nează în vederea îndeplinirii progra
mului de dezvoltare și modernizare

Ce recomandă specialiștii, 
organele agricole centrale 
pentru această perioadă

a pomiculturii. care are drept obiectiv 
ridicarea potențialului productiv al 
livezilor existente. în perioada 1976 — 
1978 au fost efectuate asemenea lu
crări pe o suprafață de peste 40 000 
hectare livezi, din care pe 16 000 hec
tare au fost plantați noi pomi pentru 
sporirea densității si folosirea rațio
nală a terenului. în acest an sînt 
asigurate toate condițiile pentru mo
dernizarea unei suprafețe de 20 000 
ha plantații, din care 8 500 hectare 
prin îndesire. în al doilea rînd, con
tinuă acțiunile de plantări avind ca 
obiectiv realizarea de livezi intensi
ve și superintensive, care dau în mod 
constant recolte de 25 000—35 000 kg 
mere la hectar. Cele 45 000 hectare 
de livezi intensive, îndeosebi cu 
meri, urmează să fie extinse în aeest

an cu alte 14 800 hectare. Noile plan
tații se fac pe suprafețe mari și au 
un număr redus de specii, ceea ce 
asigură specializarea unităților agri
cole respective. Organizarea consilii
lor unice agroindustriale creează cele 
mai bune condiții pentru concentra
rea livezilor și specializarea unități
lor. în cadrul unui consiliu, de exem
plu. livezile vor fi amplasate în tru
puri mari, pe cele mai potrivite te
renuri. La Trustul pomiculturii se 
apreciază că în anii ce vin. mai mult 
de jumătate din noile- livezi se vor 
planta in asociații organizate in ca
drul consiliilor intercooperatiste. Im
portant este ca în zilele ce urmează 
să se încheie pregătirile necesare în 
vederea plantării de primăvară a 
pomilor pe 1 350 hectare in între
prinderile agricole de stat si 4 600 
hectare în cooperativele agricole. 
Suprafețe mai mari sint de plan
tat in cooperativele agricole din 
județele Buzău. Argeș, Maramureș 
etc. Organele de 'specialitate, birou
rile executive ale consiliilor unice 
agroindustriale au datoria să acțio
neze energic în vederea îndeplinirii 
programului de plantări, să nu se 
mai repete situațiile uneori întîlnite 
în anii precedenți, cînd plantarea po
milor se amîna de toamna pînă pri
măvara și apoi de primăvara pînă 
toamna, ca pînă la urmă prevederile 
de plan la extinderea livezilor să nu 
se realizeze. Există un program de 
plantări, s-a asigurat si materialul 
săditor necesar ; se cere ca acest pro
gram să fie respectat întocmai. în 
fiecare unitate, în fiecare consiliu 
agroindustrial.

loan HERȚEG

0 IDEE DE 30 DE MILIOANE
Amănunte despre laminorul de bile — 

creație a siderurgiștilor hunedoreni

COMBINATUL DE LIANȚI
DIN C1MPULUNG

Cu mai bine de o 
lună în urmă, ziarele 
publicau știrea despre 
intrarea în funcțiune a 
unui laminor de bile 
la Combinatul side
rurgic din Hunedoara, 
un obiectiv printre 
atîtea altele care au 
îmbogățit in ultimii 
ani zestrea tehnică a 
binecunoscutei cetăți 
siderurgice. Deci un 
fapt obișnuit. Si to
tuși...

— ...A fost realizat 
exclusiv cu forțe pro
prii, atît în ce privește 
concepția, cît și execu
ția — ne-a precizat 
ing. Silviu Samoilescu, 
directorul Uzinei de 
laminoare. Cu noul 
laminor — așa cum 
arată denumirea — 
producem bile de oțel 
pentru morile de mă
cinat minereuri, care 
in prezent se produc 
prin procedee neeco
nomice sau se impor
tă. Si o tonă de aseme
nea bile costă. nici 
mai mult, nici mai pu
țin. decît 1 750 lei va
lută.

— Așadar. ideea 
construirii unui ase
menea laminor a por-, 
nit de la cerința redu
cerii importurilor ?

— în parte, am pu
tea răspunde afirma
tiv. Inițial însă, am 
avut de soluționat o 
problemă dificilă pe 
care ne-o punea pro
ducția : din procesul 
tehnologic rezultă ine
rent și o serie de ca
pete și scurtături de 
țagle, precum și un 
anumit procent de ța- 
gle ce nu corespund 
întru totul condițiilor 
de calitate. încetul cu 
încetul, se adunau gră
mezi într-o hală de la

laminoare si. pînă le 
trimiteam la retopit 
sau la forjare pentru a 
obține alte produse, 
ne împiedicam mereu 
de ele. Cum să scăpăm 
de necaz ? Era între
barea care mă fră- 
mînta nu numai pe 
mine, dar și pe ingi
nerii Vasile Lupa, 
Gheorghe Stelian, Szy- 
laghi Sandor, Constan
tin Cernei, Ion Lup, 
Mihai Gabel, Candin 
Maricescu și pe mulți 
alții, muncitori și 
tehnicieni din uzi
nă. Și atunci s-a 
constituit un colec
tiv din specialiștii 
uzinei care a propus 
realizarea unui lami
nor de bile. Ideea a 
prins : materie primă 
aveam, exista și spa
țiu corespunzător în 
hala laminorului de 
semifabricate, nu tre
buia să apelăm la alții 
să ne facă proiectul, 
doar sîntem atîția in
gineri, tehnicieni - și 
proiectanti în combi
nat. După ce proiec
tul a fost gata, am că
zut de acord să-l și 
executăm singuri, cu 
mecanicii și electricie
nii noștri. Iar acum. 
iată-1. merge. Putem 
considera deci că pro
blema tehnică a fost 
soluționată.

— Care sint efectele 
economice ale racordă
rii noului laminor la 
fluxul de fabricație ?

— Notați, vă rog : 
este mai avantajos să 
prelucrăm țaglele res
pective pe laminor, 
întrucît astfel se asi
gură o productivitate 
de 4,2 ori mai mare 
față de forjarea li
beră, de 3,6 ori față 
de matrițare și de .9,6

ori față de turnare. 
Desigur, și în procesul 
de laminare se consu
mă o anumită cantita
te de energie pentru 
încălzirea țaglelor și 
funcționarea utilajului. 
Dar dacă ne gîndim 
la faptul că altfel ța
glele respective ar fi 
fost în bună măsură 
trimise la retopit în 
cuptoarele electrice, 
se poate spune că e- 
conomisim într-un an 
o cantitate de energie 
electrică necesară pen
tru elaborarea a 8 500 
tone de oțel. Fără a 
pune la socoteală și 
pierderea inerentă de 
metal in procesul to
pirii. piedere pe care o 
evităm. Așadar. cum 
spunem noi, metalur- 
giștii, contribuim la 
îmbunătățirea scoate
rii de laminate finite 
din oțel lingou. Una 
peste alta, prin asimi
larea in țară a fabri
cației acestor bile, 
cînd laminorul va lu
cra la întreaga capaci
tate, se va obține, anual 
o economie de peste 30 
milioane lei.

— Ce domeniu de 
utilizare are laminorul 
de bile ?

— în prima etapă, 
țaglele pătrate se la
minează in prize ro
tunde necesare. diver
selor diametre de bile, 
'începînd de la diame
trul de 40 mm.

— Deci, va fi și o a 
doua etapă ?

— Deocamdată vă 
rugăm să rețineți cit 
v-am spus. Preferăm 
să nu ne lăudăm îna
inte de a duce un lu
cru la bun sfirșit.
Corneliu CĂRLAN 
Sabin CERBU

Suplimentar
10 000 tone de ciment 

și 500 tone de var
Muncitorii, inginerii și tehni

cienii Combinatului de lianți 
din Cîmpulung, care au adresat 
o mobilizatoare chemare la în
trecere tuturor întreprinderilor 
producătoare de materiale de 
construcții din țară, au obținut, 
în perioada ce s-a scurs din cel 
de-al patrulea an al actualului 
cincinal. însemnate sporuri de 
producție fizică. Astfel, prin uti
lizarea la capacitatea maximă a 
instalațiilor și agregatelor, valo
rificarea superioară a materiilor 
prime și folosirea deplină a tim
pului de lucru în toate schimbu
rile, ei au reușit să pună la dis
poziția economiei naționale, in 
plus față de sarcinile de plan, 
10 000 tone ciment și 500 tone var 
de foarte bună calitate din cele 
20 000 tone ciment și 5 000 tone 
var cît s-au angajat să reali
zeze, suplimentar, pină la finele 
anului în curs.

HIDROCENTRALA
„PORȚILE DE FIER"

De la începutul anului
— 1 miliard kWh

Hidrocentrala „Porțile de Fier” 
a produs și pulsat în sistemul 
electroenergetic național, de la 
începutul anului, 1 miliard kWh. 
Potrivit precizărilor făcute de 
ing. Pătru Păun, directorul în
treprinderii, aceasta este cea 
mai scurtă perioadă din istoria 
hidrocentralei in care se atinge . 
un asemnea nivel al producției 
de energie electrică. Comparativ 
cu 1978. de exemplu, perioada 
respectivă este mai scurtă cu o 
decadă, fapt care își găsește ex
plicația. pe de o parte, in ter
minarea cu 12 zile mai devreme, 
a reparării unui hidrogenerator, 
ceea ce a permis folosirea uni
tății la întreaga capacitate in 
perioada apelor mari, iar pe de 
alta — in preocuparea specialiș
tilor. a întregului personal mun
citor pentru utilizarea cit mai 
intensă a potențialului energe- i 
tic al Dunării.

(Agerpres)
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Cum merg însămînțările pe străzile 
orașului din care faceți naveta?

(Urmare din pag. I)
domiciliul în oraș. „Alte adeverințe — 
cum ar fi cele privind locul de mun
că — nu pretindem, deoarece 
nu există nici o prevedere legală de 
modificare a Decretului 144/1958 și a 
Legii 4/1973 ce reglementează con
strucția de locuințe in mediul urban”
— ne explica tovarășul Baloș. în- 
tr-adevăr. asemenea dispoziții de 
modificare a acestor acte normative 
nu există. în schimb, există o lege
— nr. 4/1974 — care se referă expres 
la specialiștii din agricultură. Dar, 
abia după patru ani. in ziua cînd am 
purtat disctlția, tovarășul Baloș s-a 
interesat despre ce prevede, în acest 
sens. Legea 4/1974. Este firesc deci ca, 
în necunoștință de cauză, să nu-ți faci 
procese de conștiință pentru încăl
carea legii. Numai că necunoașterea 
legii la un organ însărcinat cu apli
carea ei nu scuză, ci acuză.

Cea mai mare parte din locuințele 
construite in Timisoara in perioada 
amintită de specialiștii din agricul
tură s-a făcut prin Oficiul județean 
Timiș pentru construcția și vînzarea 
de locuințe (O.J.T.C.V.L.). Tovarășul 
Octavian Orăvițeanu. directorul ofi
ciului, ne-a spus: „Anual, noi repar
tizăm fondul de locuințe pe insti
tuții. iar lista de priorități este sta
bilită de consiliile oamenilor muncii. 
Urmărim doar ca persoanele în
scrise să aibă domiciliul in Timișoa
ra”. Fără alte comentarii. Nici la 
O.J.T.C.V.L. nu se cunoștea Legea 4 
din 1974. In schimb apare un alt as
pect. Cineva avea datoria și putea 
să stăvilească încălcarea legii. Și 
aceasta era direcția agricolă jude
țeană. care cunoaște locul de muncă 
al fiecărui specialist din agricultură. 
Numai că direcția agricolă județeană 
a dat dovadă de inventivitate nu 
pentru respectarea, ci pentru ocoli
rea prevederilor legii. Să ne referim 
la un caz concret. Tovarășul Nicolae 
Plopeanu lucra ca inginer-sef la un 
fost consiliu intercooperatist din

județ. Trecîndu-se cu ușurință peste 
acest „amănunt” esențial, direcția 
agricolă il recomandă că întrunește 
condițiile necesare să-si construiască 
casă in Timișoara. Pentru a escamo
ta adevărul, in adresa 3 420 din 18 
mai 1978 trimisă de direcția agricolă 
la O.J.T.C.V.L. se arată că locul 
de muncă al solicitantului este : 
„D.G.A.I.A. (Direcția agricolă jude
țeană. n.r.). ing. sef la cons, intere. 
Locuiește la Timișoara”. Această 
formulare, intenționat incompletă si 
derutantă, este de natură să înșele 
comisia județeană care examinează 
si aprobă lista de priorități privind 
construcția de locuințe în Timișoara.

în legătură cu aceste aspecte am 
avut o discuție si cu tovarășul loan 
Gheorghiu, directorul direetiei agri
cole județene : „Nu mă . întrebați 
despre asta. Eu nu mă ocup de con
strucția de locuințe — susține tova
rășul director. Direcția agricolă nu a 
dat adeverințe fără a specifica cum 
că specialistul în cauză lucrează ’a 
țară”. Nu contrazicem afirmațiile to
varășului director. Se cere făcută 
doar remarca că adeverințele respec
tive s-au dat ulterior, după apro
barea listelor de priorități, servind 
pentru calcularea costului si a rate
lor de către organele bancare, pentru 
care nu avea nici o importantă locul 
de muncă al contractantilor. Din toa
te acestea se desprinde o singură 
concluzie : îngrosarea rîndurilor spe
cialiștilor navetiști din agricultura 
județului Timiș nu a fost intîmplă- 
toare. Tocmai organele in drept, in 
loc să fie preocupate de aplicarea 
legii, au căutat si găsit subterfugii 
pentru ocolirea reglementărilor în 
vigoare.

Supunem atenției aceste neajun
suri deoarece considerăm că in ac
țiunile sistematice întreprinse de 
comitetul județean de partid pentru 
rezolvarea problemei navetismului 
din agricultura județului trebuie să 
se înceapă hotărît cu stabilirea tu
turor specialiștilor in unitățile in

care lucrează. Și, în acest scop, este 
necesar ca in primul rind să se nună 
capăt tendințelor de a șe ocoli pre
vederile legii. După cum am aflat 
de la tovarășul Aurel Mihut. secretar 
al comitetului județean de partid, in 
luna ianuarie colective de activiști 
conduse de secretari ai comitetului 
județean de partid au examinat îm
preună cu secretarii comitetelor oră
șenești si comunale de partid si con
ducerile unităților agricole situația 
fiecărui specialist navetist. Aceasta 
a permis stabilirea unui program de 
măsuri pentru rezolvarea navetis
mului din agricultura județului. Ast
fel. din cei 567 de navetiști. 178 s-au 
stabilit în localitățile unde lucrează. 
Pentru 383 de specialiști, care și-au 
manifestat dorința de a se’ stabili la 
tară, biroul comitetului județean de 
partid a luat măsuri concrete in ve
derea asigurării condițiilor de locuit, 
în planul de investiții pe acest an 
s-au prevăzut fondurile necesare 
pentru construirea unui important 
număr de apartamente destinate spe
cialiștilor din agricultură — 133 la 
întreprinderile agricole de stat. 43 la 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii. 201 la consiliile populare și 
40 de apartamente la cooperativele 
agricole. De asemenea. în anul 1980 
vor fi construite la tară alte 362 de 
apartamente, ceea ce va permite asi
gurarea unor condiții optime de lo
cuit pentru toti specialiștii din agri
cultura județului.

Toate acestea sînt de natură să 
ducă la stabilirea specialiștilor acolo 
unde lucrează. De fapt, numai în 
acest fel cadrele cu pregătire supe
rioară si medie din agricultură, care 
poartă răspunderea în fata partidu
lui si a statului pentru realizarea 
strictă a prevederilor de plan, pot 
să-si pună în valoare cunoștințele, 
să aplice diferențiat complexul de 
lucrări agrotehnice, să utilizeze cuce
ririle științei și practicii înaintate 
pentru creșterea continuă a produc
ției agricole.
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IActivitatea de educare materialist-științifică
- strins legată de cerințele satului contemporan

Componentă importantă a proce
sului de formare a omului nou. acti
vitatea de dezvoltare a conștiinței 
materialist-stiintifice trebuie desfă
șurată sistematic, cu tact si spirit 
ofensiv. în strinsă legătură cu nivelul 
pregătirii profesionale și de cultură 
generală al oamenilor muncii. Dacă 
această cerință este valabilă pentru 
întreaga muncă de formare a convin
gerilor ateiste, cind este vorba des
pre sat. luarea in considerare a reali
tăților si cerințelor sale reprezintă 
însăși cheia succesului.

Urmărind în comunele județului 
Caras-Severin activitatea desfășu
rată in acest domeniu, se cuvine să 
reliefăm preocuparea pentru a im
prima acțiunilor un caracter continuu, 
sistematic, pentru a le îmbogăți și 
diversifica. In această direcție, un rol 
important revine organismelor jude
țene de resort, care au îndrumat și 
ajutat. în unele cazuri îndeaproape, 
factorii educaționali de la sate, reali- 
zînd acțiuni temeinice, cu valoare 

■de model, pentru întreaga activitate 
de educație materialist-științifică. 
Astfel, la nivelul județului au fost 
constituite numeroase brigăzi știin
țifice. complexe și specializate, care 
se deplasează periodic în așezările 
rurale, unde desfășoară diverse ac
țiuni : simpozioane, seri de întrebări 
și răspunsuri, experiențe științifice. 
O modalitate prin care cunoștințele 
științifice sint difuzate în mod con
stant in lumea satului este reprezen
tată de cele 300 de cursuri ale uni
versității cultural-științifice, organi
zate in 30 de comune ale județului, 
în sprijinul bunei desfășurări a 
cursurilor, la nivel județean s-au în
tocmit diverse materiale — grafice, 
expuneri, tematici documentare axate 
mai ales pe popularizarea si co
mentarea noilor cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Pentru diversifi
carea acțiunilor de educație mate- 
rialist-stiințifieă. cele 120 de filme 
documentare pe teme științifice aflate 
în fondul întreprinderii cinemato
grafice au fost grupate în cicluri te
matice. Difuzarea mai rapidă a aces
tor filme este asigurată printr-o cara
vană științifică ce se deplasează in 
localitățile mai îndepărtate, pentru a 
da explicații la filmele vizionate de 
locuitorii satelor, a purta discuții și 
a face expuneri ne teme științifice, 
apropiate de cele prezentate ne ecran.

In aceeași suită de preocupări se în
scriu si manifestările cultural-educa
tive organizate cu cartea științifică ia 
sate de către biblioteca județeană sub 
genericul : „Zilele cărții materialist- 
științifice“, în cadrul cărora se orga
nizează expoziții tematice, prezentări 
de cărți, recenzii, intilniri cu autori 
de lucrări științifice, expoziții.

Efortul forurilor județene își găsește 
în multe cazuri prelungirea firească in 
preocupările organelor locale pentru 
îmbogățirea acțiunilor, pentru creș
terea gradului lor de influențare. De 
pildă. în comune precum Teregova. 
Marga. Zăvoi. Răcășdia. Pojejena,

comunale de educație politică si cul
tură socialistă din Păltiniș. Slatina- 
Tirniș, Girnic. Obreja cuprind u- 
nele acțiuni de educare mate- 
rialist-științifică. dar acestea se 
reduc aproape în totalitate la cîteva 
expuneri pe teme generale cum ar 
fi : ce ne spune stiinta despre rădă
cinile sociale si psihologice ale reli
giei ; viața în lumina noilor desco
periri ale științei ; opoziția dintre 
umanismul marxist și religie — 
acțiuni prevăzute a se desfășura la 
mari intervale de timp. Desigur, ase
menea teme sint necesare și ele se 
cer abordate în continuare. Rezulta

Însemnări din județul Caraș-Severin
• Programe largi, activități diverse, adaptate 
cerințelor și nivelului de pregătire a oame
nilor • Acțiunea vie, diferențiată și interesantă 
este încă o „floare rară“ • Intelectualii satului 
- o forță ce trebuie mai intens valorificată

Bozovici. s-au constituit brigăzi știin
țifice incluzînd medici, specialiști din 
agricultură, cadre didactice care or
ganizează acțiuni pe o paletă tema
tică foarte largă, mergînd de la popu
larizarea datelor științei pînă la 
combaterea diverselor practici misti
ce. Folosind numeroase materiale 
intuitive intelectualii de aici ini
țiază discuții prin intermediul cărora 
pun în evidentă esența fenomenelor 
naturale, capacitatea omului de a 
transforma natura folosind cuceririle 
științei. Din discuțiile purtate cu mai 
multi locuitori ai satelor am reținut 
interesul lor față de ciclurile de acti
vități conduse de profesorii de științele 
naturii, de medici și cadre agricole.

Analiza atentă a programelor de 
activitate, a manifestărilor organizate 
evidențiază însă si o serie de neajun
suri importante. Este de semnalat în 
primul rind faptul că in multe co
mune acțiunile au un caracter spo
radic. nu au căpătat continuitatea 
necesară si nu isi propun finalizarea 
unor obiective de perspectivă. Pro
gramele de activitate ale consiliilor

tul ar fi însă cu totul altul dacă ex
punerile ar avea o frecventă muit 
mai mare si mai ales dacă ar fi du
blate si de acțiuni concrete, diferen
țiate. adresate exclusiv unor cate
gorii restrînse de oameni, avind in 
vedere anumite tendințe, si manifes
tări precise din viata lor.

în alte comune, precum Băuțar, 
Carașova, Turnu Ruieni. acțiunile în
treprinse nu sint îndeajuns de ofen
sive. nu au combativitatea necesară. 
Așa se face că activitatea educativă 
se amplifică numai după ce fenome
nul religios cunoaște momente de 
manifestare mai intensă. Este 
limpede că dacă munca educa
tivă s-ar desfășura permanent și 
în forme diverse, cunoștințele și 
convingerile oamenilor ar fi mult 
mai trainice, iar terenul de mani
festare a influentelor mistice s-ar 
reduce și mai mult. De asemenea, 
constituie o lacună serioasă faptul 
că în unele cazuri munca de for
mare a conștiinței socialiste omite 
din sfera sa de cuprindere categorii 
importante ale populației, cum sint

navetiștii, femeile casnice, o parte 
din personalul muncitor care acti
vează in puncte de lucru izolate. Or. 
viata arată că manifestările mistice 
își găsesc cimp de manifestare 
tocmai în rindul acestor cate
gorii ale populației. Este de aceea 
necesar ca organizațiile de partid, 
ceilalți factori educaționali să-și în
drepte intr-o măsură sporită atentia 
către aceștia, să acționeze pentru for
marea unei puternice vieți de colec
tiv. să manifeste receptivitate și o- 
perativitate în rezolvarea unor pro
bleme de viată ale oamenilor mun
cii ; tocmai ignorarea sau aminarea 
acestor probleme îi pot face pe 
unii cetățeni să alunece sub influenta 
misticismului.

încercind să desprindem cau
zele acestor neajunsuri, nu putem 
eluda faptul că. in multe loca
lități. preocuparea pentru antre
narea forțelor intelectualității, din 
ce în ce mai numeroase, ale satului 
contemporan este extrem de scăzută. 
Este de la sine înțeles că oricîte ac
țiuni s-ar iniția de la centru acti
vitatea de formare a convingerilor 
ateiste nu poate căpăta atributele 
continuității și diversității — condiții 
majore ale eficienței sale — decît 
dacă se bizuie pe intelectualii satu
lui, dacă valorifică potențialul lor de 
cunoștințe și inițiativă. în special 
acum, cind la sate s-au creat con
siliile unice agroindustriale, care pre
supun. o implicare mai profundă a 
intelectualilor in viata localităților, se 
creează condiții mai bune pentru a- 
tragerea cadrelor de specialiști la 
munca educativă, pentru coordonarea 
acțiunilor și orientarea lor către acele 
aspecte care prezintă o .arie mai 
'largă de manifestare.

Nu este nici o exagerare în afir
mația că. acolo unde există o preo
cupare sistematică în acest sens, fe
nomenul mistic cunoaște tendințe 
evidente de regres. Așa cum, in co
mune precum Cărbunari, Iablanița, 
Virciorova persistența manifestări
lor mistice nu poate fi interpretată 
detașat de o anumită pasivitate a in
telectualilor, de interesul cu totul insu
ficient al factorilor de conducere din 
comunele respective, pe linia mobiliză
rii acestor forțe la îmbogățirea activi
tății de educație materialist-științifică.

Paul DOBRESCU 
Nicolae CATANĂ

Casa de culturâ din Tg. Jiu Foto : S. Cristian

a apăruh Monografia „Răscoala lui Horea**
Editura științifică si 

enciclopedică a scos 
recent de sub tipar 
monografia „Răscoala 
lui Horea“. de David 
Prodan, rod al cerce
tărilor desfășurate de 
autor timp de peste 
patru decenii in arhi
ve din tară, precum si 
din Viena și Buda
pesta. Marea răscoală 
a românilor din Tran
silvania anilor 1784—

1785 este prezentată 
prin prisma unui nu
măr impresionant de 
mărturii documentare 
aflate în cronici, re
portaje. memorii, crea
ții folclorice, corespon
dente păstrate de-a 
lungul vremii in co
lecții particulare si 
arhive publice. în plus, 
lucrarea valorifică toa
te rezultatele cercetă
rilor întreprinse in

acest domeniu mai 
bine de un veac și 
jumătate și mai cu 
seamă cele 38 de 
caiete documentare ale 
lui Nicolae Densușia- 
nu referitoare la răs
coală. Prin bogăția da
telor și interpretarea 
originală a acestora, 
monografia se reco
mandă ca o lucrare de 
aleasă ținută științi
fică.

Lucrări de artă realizate de elevi pentru expoziții 
dedicate Anului internațional al copilului

Ministerul Educației 
și învățămintului a se
lecționat un mare nu
măr de lucrări de artă 
realizate de elevi ai 
școlilor generale din 
București, Birlad. Bo
toșani, Buzău, Tirgu 
Mureș, Tulcea. munici
piul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și din comu
nele Buftea, județul 
Ilfov, si Satu Mare, ju
dețul Suceava, care

vor fi trimise în Ceho
slovacia. Danemarca, 
Egipt, Franța. Grecia, 
India și Japonia, pen
tru a fi incluse în ex
pozițiile dedicate Anu
lui internațional al co
pilului. Cele mai mul
te dintre ele — picturi 
în ulei, tempera, acua
rele și desene — evo
că momente din isto
ria contemporană a 
patriei, lupta poporu

lui român pentru cu
cerirea independenței, 
precum și unele as
pecte semnificative ale 
edificării societății so
cialiste. O serie de pie
se readuc in atenție 
străvechi meșteșuguri 
ca pictura pe lemn, 
ceramică și sticilă, 
sculptura în metal și 
altele.

(Agerpres)
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Gheorghe I. Anghel

Cu puțin timp in 
urmă, lucrările unei 
cuprinzătoare expo
ziții personale readu
ceau in atentia gene
rală lirismul picturii 
lui Gheorghe I. An
ghel. Un lirism con
ținut. fără false sen- 
siblerii. fără extrava
ganțe sau gesturi ex
terioare. Lucrările (ca 
de altfel și participări
le La numeroase alte 
expoziții colective) 
dovedeau nu numai o 
prodigioasă activitate 
artistică, dar si o a- 
numită constantă in 
alegerea subiectelor, 
in tratarea lor — 
mărturie a faptului 
că artistul a știut să 
adincească. să dez
volte date ale perso
nalității sale' enunțate 
încă de la prima ex
poziție personală.

Din contactul direct 
și îndelungat cu na
tura. pictorul a înțe
les că varietatea fru
museților si armonii
lor pe care le oferă 
peisajul ascund ca- 
râcierul specific ace
lor locuri, lungimea 
de undă pe care ele 
vibrează in sensibili
tatea noastră. Abun
denta vegetală a unor 
peisaje de toamnă, 
m isterul etern al creș
terii și înfloririi sau 
ritmul, vital uneori, al 
mișcărilor marine au 
fost captate in ima
gini neostentative, di
recte. reunite . prin 
aceeași bucurie calmă 
in fata materiei, prin 
aceeași înclinare spre 
viziunea și exprima
rea esențializată. prin- 
tr-o transfigurare 
subtilă a senzațiilor 
provocate de lumea 
înconjurătoare. „Am 
lucrat mult pe malul 
Dunării, spunea pic
torul ; am lucrat ală
turi de pescari la Ga
lati sau in Deltă. M-a 
impresionat întot
deauna peisajul aces
ta impregnat de apă 
Si soare, cheiul foar

te colorat, liniștea pe 
care ți-O transmite 
peisajul marin. Intre 
Tulcea și Galati pei
sajul are o frumusețe 
aspră, sălbatică. Mun
ții Dobrogei de cuta
re hefcinică, at it de 
puternic erodați, au 
ceva solemn, ritual 
parcă ; satele acestei 
zone au o frumusețe, 
o lumină cu totul 
particulară".

Mărturisindu-și pre
ferințele. pictorul a- 
firma implicit dorin
ța de a descoperi noi 
valori sensibilității 
moderne, in sensul 
unui dialog mai evi
dent între om si me
diul înconjurător. 
Plastic, aceste prefe
rințe traduc în desen 
și culoare gustul, pen
tru subtilitatea rela
țiilor. pentru finețea 
raporturilor, a pro
porțiilor. Atenția sa. 
îndreptată nu numai 
asupra peisajului, ci 
și asupra valorilor 
spirituale pe care Ie 
ascunde pămintul do
brogean a dus la 
crearea unui întreg 
ciclu de lucrări inspi
rate de mitologia 
greacă si romană. 
De-a lungul anilor, 
Gh. I. Anghel a par
ticipat. cu pasiune la 
săpăturile arheologice 
dc la Dinogetia. Ca- 
pidava sau Albești, a 
fost impresionat de 
metopele sculptate de 
la Histria. Atenția lui 
s-a îndreptat însă a- 
supra unor probleme 
picturale. Poetizarea 
realității este obținu
tă prin concentrarea 
asupra mijloacelor 
materiale ale picturii, 
operindu-se un fel de 
transfer spiritual. 
Simplitatea lucrurilor 
pictate înseamnă in 
același timp unitate, 
iar din punct de ve
dere coloristic. armo
nie cromatică. Fără a 
căuta efecte surprin
zătoare. potențarea 
culorii (gama folosită

este destul de restrîn- 
să) se face pe baza e- 
chilibrului armonios 
al compoziției. Un 
sentiment al plenitu
dinii. bogăției și sta
bilității formelor,
mărturisește un echili
bru cerebral si sen
zorial.

Respectul pentru 
meserie, pasiunea pen
tru desen și compozi
ție. pentru culoare de 
asemeni, afirmate de 
pictor au dus la crea
rea unor lucrări de 
mari dimensiuni cum 
este, de pildă, compo
ziția monumentală 
„Bobilna“.

„Am gindit această 
lucrare pe două re
gistre. afirma Gh. I. 
Anghel In fundal — 
dealul (centru de des
fășurare al întregii 
acțiuni), iar în primul 
plan o friză cu figuri 
de țărani purtind 
steagul creat de răs- 
culati — adevărat sim
bol al luptei lor. Deși 
cunoșteam in datele 
ei mari desfășurarea 
răscoalei, am simțit 
totuși nevoia unei do
cumentări foarte a- 
tente, foarte exacte 
pentru a reuși să su
gerez atmosfera plină 
de tensiune' a acelor 
momente de încleșta
re. pentru a reuși din 
punct de vedere . cro
matic să folosesc o 
gamă cit mai apro
piată de costumul 
popular din Transil
van ia“.

Aparenta simplitate 
a acestei compoziții 
de foarte mari di
mensiuni ascunde o 
muncă atentă si asi
duă pentru organiza
rea ritmică a supra
feței in vederea rea
lizării unui ansamblu 
în care, ca si în alte 
lucrări. Gh. I. Anghel 
acordă materiei pic
turale funcții spiri
tuale și morale.
Marina PREUTU

Trecutul 
român se 
intru totul cu lumea 
geto-dacilor, pe trun
chiul căreia s-a altoit 
mlădița romană. Anti
chitatea noastră în
seamnă Dacia. Sărbă
torim acum 2050 de 
ani de la statul lui 
Burebista. Cele mai 
vechi știri scrise des
pre pămintul Româ
niei și despre strămo
șii noștri sint insă 
mult mai îndepărtate 
în timp. Iliada home
rică vorbește de traci, 
Hesiod (sec. VIII î.e.n.) 
scrie despre Dunăre 
(„Istrul care , curge 
frumos"), așa cum vor 
face apoi și Simomde 
din Keos. Escliil. Pin
dar etc. De la Sofocle 
(sec. V î.e.n.) avem cea 
mai veche mențiune 
referitoare la geti. cu 
regele lor Charnabon. 
Apoi vine Herodot 
(circa 484—425 î.e.n.).
care ne dă detalii 
strălucite despre „geții 
care se cred nemuri
tori", „sint cei mai vi
teji și cei mai drepți 
dintre traci".

Acest gen de men
țiuni au fost adunate.

poporului de 
identifică

prin diverse cărți, 
timp de trei decenii, 
de profesorul Marin 
Popescu-Spineni și pu
blicate recent de Edi
tura științifică si enci
clopedică între coper- 
tile unei cărți de 250 
de pagini. Lucrarea ne 
oferă o generoasă ima

publicate între anii 
1928 și 1965.

Cartea sa umple un 
gol in informarea 
noastră, adunind lao
laltă știri despre relie
ful și dimensiunile 
spațiului românesc in 
cunoștințele străinilor, 
în strinsă legătură cu

(63 î.e.n. — 19 e.n.), 
de la care avem unele 
din cele mai însemna
te date despre tara 
noastră din acele 
vremi. La fel — Ovl- 
diu. Pliniu cel Bătrin 
și cel Tînăr. Ptolemeu, 
Cassius Dio, Eutropius, 
Iordanes etc. Ne-ar fi

rea albiei unor riuri, 
despre tabere cocoțate 
pe munți prăpăstioși, 
despre un rege care, 
izgonit din domnie, 
alungat chiar din via
ță. nu-și pierde deloc 
nădejdea ; și. pe de
asupra. despre sărbă
toarea a două trium

Marin POPESCU-SPINENI

„România în izvoare geografice și cartografice”
gine a prezenței Româ
niei in izvoare geogra
fice și cartografice din 
antichitate și pînă in 
pragul secolului XX.

Considerat ca sin
gurul specialist român 
în probleme de istoria 
geografiei și a carto
grafiei. discipol al stră
lucitului geograf Si- 
mion Mehedinți. M. 
Popescu-Spineni (n. 26 
iunie 1900, Spineni, ju
dețul Olt) este autorul 
a numeroase lucrări 
de istorie, dar mai ales 
de istorie a geografiei,

viata și istoria poporu
lui nostru.

Materialul este or
donat in trei părți. 
Partea I cuprinde da
tele păstrate de la au
torii antici — greci și 
latini. L-am citat deja 
pe Herodot ; Horațiu 
(65 î.e.n. — 8 î.e.n.) : 
„Oricine îmi iese în 
cale mă întreabă : 
-Alei !, bunule (tu 
trebuie să știi, pentru 
că ești în relații mai 
strînse cu zeii), ce-ai 
mai auzit despre 
daci?»“; de la Strabon

plăcut să găsim la Pli
niu cel Tinăr (contem
poran cu Decebal și 
Traian) citată, inainte 
de toate, celebra lui 
scrisoare către Cam- 
nius („Foarte bine 
faci că te pregătești 
să scrii despre războiul 
cu dacii. Căci unde 
mai găsești un subiect 
atit de actual, atit de 
bogat, atit de vast. în 
sfirșit, atit de plin de 
poezie și. cu toate că 
faptele sint adevărate, 
atit de fabulos ? Vei 
vorbi despre schimba

furi. unul pentru pri
ma oară asupra unul 
popor pînă atunci ne- 
înl'rint, celălalt — pen
tru ultima oară".), a 
cărei lipsă ne-a sur
prins.

Partea a Il-a este 
consacrată evului me
diu (secolul V — seco
lul XVI), Aici sint 
prezenti autori bizan
tini (care, referindu-se 
la noi. ne spun cînd 
romani, cind daci, cind 
valahi, cînd goți sau 
misieni) cei occiden
tali si localnici. O con-

tribuție deosebită la 
cunoașterea trecutului 
nostru o reprezintă 
hărțile — adunate in 
număr foarte mare de 
Popescu-Spineni.

Epocii moderne îi 
este destinată ultima 
parte, care cuprinde, 
în cele o sută de pa
gini. o mare bogăție 
de izvoare și hărți de 
cert Interes.

Cartea dispune de 
un indice de autori 
util ; ni se pare că de 
mare necesitate ar fi 
fost și un indice de 
locuri — avind in ve
dere caracterul (istoria 
geografiei) acestei lu
crări.

Pasibilă de adăugiri 
și îmbunătățiri, cule
gerea de izvoare geo
grafice și cartografice 
a lui Popescu-Spineni 
reprezintă o lucrare 
de referință științifică 
pentru cele mai diver
se domenii de cerce
tare (istorie, geografie, 
lingvistică, politologic, 
etc.) și, totodată, o lec
tură plăcută și instruc
tivă.

Liviu PETRINA
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CRONICA TEATRAL* I

teatre
• Teatrul National București (sala 
mică) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 15, însemnările unui 
necunoscut — 20, (sala Atelier) : 
Aventură în banal — 16, Fantezii
le Iui Fariatiev — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu”
(sala Studio) : „După-amiezile
muzicale ale tineretului”. Luiza 
Steriade — pian, Andrei Juvina
— violă. La pian : Mia Frunzetti
— 18.

e Opera Română : Olandezul zbu
rător (reluare) — 19.
• Teatrul de operetă : Tara 
surîsului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 15. O scrisoare 
-pierdută — 19,30. (sala Grădina 
Icoanei) : Tineri căsătoriți caută 
cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 15, Nebuna din Chaillot
— J9.30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma-
gheru) : Mizantropul — 19,30.
a Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) . Omul care a văzut moartea
— 19.30, (sala Majestic) : Serena
dă tîrzie — 19.30.

Vine, vine 
primăvara...

i

f

Zăpada a dispărut si de prin 
Satu Mare, dar grădina pensio
narului Gheorghe Urda, de pe 
strada Arenei nr. 22, continuă să 
fie... albă ca neaua. Este, pur t 
simplu, inundată de o specie de 
ghiocei pe care, in urmă cu ciți- 
va ani, i-a transplantat de la 
munte la cimpie, in grădina lui.

Dornic să ofere și altora un 
crimpei din primăvara grădinii 
și a inimii sale, pensionarul săt- 
mărean a trimis pe adresa ru
bricii noastre, „par avion", un 
mănunchi de vestitori ai primă
verii. I-am pus intr-un ghiveci 
și i-am surprins in această ima
gine, intru desfătarea tuturor 
cititorilor noștri.

Sănătate, 
doctore!

Reproducem un fragment 
dintr-o scrisoare trimisă rubricii 
noastre de Verona Bus din Mă- 
gureni-Răcătău, județul Cluj : 
„Sint mamă a 13 copii, toți cu
minți si sănătoși, dintre care 11 
i-am adus pe lume asistată de 
medicul Ion Bogdănescu, de la 
spitalul nostru. Noi trăim in
tr-un sat de munte st multi doc
tori au venit și au plecat, dar 
el a rămas aici de 18 ani și par
că e printre noi de cind lumea. 
Nu există ceas din zi sau din 
noapte să nu vină imediat ori 
de cite ori e chemat la căpătiiul 
unui suferind. Așa cum s-a în- 
timplat și cu mine acum, cind 
ani născut doi gemeni, un băiat 
Și o fetită — Liviu și Livia. 
lată de ce vă rog să-mi fie per
mis să-i aduc cele mai căldu
roase mulțumiri pentru tot ce a 
făcut și face pentru noi toți, 
dorindu-i din toată inima multă 
bucurie și sănătate !“.
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Noua piesă a lui Jean 
Anouilh era firesc să tre
zească interesul Teatrului 
de Comedie din Bucu
rești, cel care a realizat 
cu succes cu cîțiva ani în 
urmă ..Cher Antoine". 
Numele marelui drama
turg francez râmine atît 
de strins legat de opti
mismul și poezia „Ciocîr- 
liei" sau de dramatismul 
dezbaterilor din ..Bec
kett". îneît continuăm 
să-l căutăm pe creatorul 
care ne-a dat-o pe Ioana 
D’Arc chiar și atunci 
cînd el scrie doar o lu
crare. de rutină. Publica
tă și jucată pentru prima 
dată în 1976, „Cinema" 
(traducerea : Andrei Bâ- 
leanu și Horea Popescu) 
este un amestec de tris
tețe, autoironie, nostalgie 
cu aparentă sorginte ce- 
hoviană, dar și oboseală, 
mareînd vădit dorința 
autorului de a descifra 
procesul alienării intelec
tualului francez in ajunul 
celui de-al doilea război 
mondial, și nu numai a- 
tunci, după cum și ger
menii regenerării lui mo
rale. Dar nici drama nu 
este surprinsă în datele 
ei fundamentale si nici 
viitorul nu se conturează, 
D’Anthac, purtătorul pri

mei ipostaze, fiind mai 
mult un studiu in sine al 
ratării creatorului. iar 
Paluche. tînărul său prie
ten, prea palid pentru a 
ne da sau a contura ima
ginea unei opoziții. Puri
tatea, materializată in 
alte piese ale lui Anouilh 
în personaje interesante.

Familia este lipsită de 
înțelegere, un infern al 
urii și al lipsei de comu
nicări', societatea este stă- 
pînltă de oameni ce 
transformă totul în mar
fă și in bani, cumpărind 
si vinzind cu cinism, iar 
universul. în ajunul celui 
dc-al doilea război mon-

în decorul Sandei Moșa- 
tescu, cu o funcționalitate 
imediată, dar fără poezie.

Ceea ce există însă in 
această piesă, și aici îl 
recunoaștem imediat pe 
Jean Anouilh, sint roluri
le anume create pentru 
actori, partiturile variate 
și minuțios elaborate pe

„Cinema"
de Jean ANOUILH

la Teatrul de Comedie
cu elanuri interioare au
tentice, a fost redusă în 
„Cinema" doar la un pa
lid semn, la copilul lui 
Paluche, ce trece prin 
scenă cu nevinovăția co
pilăriei. condamnat chiar 
de la început să fie vic
tima unei lumi unde nu 
mai există dragoste.

Horea Popescu a desci
frat in „Cinema" trei 
planuri ale degradării 
morale si sociale, coinci
dente cu' cele trei spatii 
ale existenței umane ; 
planul familiei, al socie
tății și al universului.

dial — gata să fie inva
dat de nazismul agresiv. 
Vrind să clarifice insă 
prea mult sensurile, să 
evite confuziile. punind 
accentul mai degrabă pe 
elemente de culoare și pe 
povestea in sine a ceior 
doi artiști, D’Anthac și 
Paluche, ale căror idei 
sint pe dată transformate 
în marfă de către produ
cătorul abil, regizorul a 
tratat cele trei planuri cu 
mijloace asemănătoare, a- 
nulind gradația, reducind 
capacitatea de generali
zare a spectacolului. A- 
ceeașl tendință o avem și

care interpreții Teatrului 
de Comedie, in primul 
rind Mihai Pălădcscu, 
Sanda l’oma și Ion Lu
cian, le execută cu finețe 
și sensibilitate. conduși, 
trebuie să recunoaștem 
aceasta, cu multă discre
ție de către regizor. Mi
hai Pălădescu (D’Anthac) 
a avut- momente de ex
cepție. trecînd cu măies
trie peste agresivitatea, 
uneori prea vădită, a 
limbajului. Sanda Toma 
(Marie-Helene) a fost 
prezentă pe scenă cu 
mult farmec, autoironie și 
măsură, în timp ce Ion

Lucian a subliniat faptul 
că personajul său, in 
ciuda dezumanizării (și 
aici nu a făcut deloc e- 
conomio de mijloace), 
mai păstrează totuși o 
fărîmă do omenie. Dan 
Tufaru (Paluche) a știut 
să sublinieze la timp slă
biciunile personajului, lip
sa lui de energie interi
oară. Melania Cîrje și 
Vladimir Găitan au con
turat două ipostaze inte
resante ale lumii lui Lou- 
ben, victime ale parazi
tismului și goanei după 
bani, iar Vivian Aliviza- 
che, aflată abia la începu
tul carierei ei actoricești, 
a atacat cu curaj o parti
tură dificilă, in ciuda 
ușurinței aparente, rezol- 
vind însă pentru moment 
doar imaginea el exteri
oară. Pete de culoare cu 
un anume pitoresc avem 
si in prezența pe scenă a 
lui ■ Detn Savu — Patro
nul, Aurel ’’Giurumia — 
Bătrinul localnic și Anca 
Pandrea — Jeanette. Si 
totuși, urmărindu-i cu 
plăcere pe actori, specta
colul nu dă sentimentul 
unei satisfacții depline, 
inscriindu-Se în rindul 
producțiilor obișnuite.

Ileana BERLOGEA

I

„Puica“ și cei 
trei ursuleți

De la o vreme, o namilă de 
ursoaică, avind un nume care 
contrastează cu... gabaritul ei — 
Puica — „pensionară" de aproa
pe nouă ani a grădinii zoologice 
din pădurea Dumbrava (Sibiu), 
adusă de la un ocol silvic din 
județul Covasna, nu mai voia 
cu nici un chip să-și facă apa
riția în public. Cineva și-a arun
cat o privire in birlog și a des
coperit o altă cauză a refuzului 
ei decît hibernarea. Puica are 
acum incă 3 ursuleți. Sint cea 
de-a patra generație născută in 
Captivitate. Numărul total al 
ursuleților aduși pe lume de 
Puica la „Zoo" din Dumbrava 
a ajuns acum la 10. $i o cu
riozitate : cei trei pui de urs vor 
primi nume abia in martie, cind 
vor face... ochi. Să vadă și ei 
ce și cum...

I
I
I
I
I
I
I
I
!

I Un somnifer | 
| contra...

somnului
I „tntrucit sufăr de insomnii, ne | 

istorisește M. Avram din Bucu-

Irești, str. Lipănești nr. 15, me- ■ 
dlcii mi-au recomandat să fo
losesc seara cite o jumătate ■

Ide tabletă de clclobarbltal. Așa 
am făcut și seara trecută, ! 
dar cind să tai tableta in | 
două, am găsit in ea o bucată

Ide sirmă, pe care v-o trimit ca ■ 
pe un corp delict. Vă închipuiți I 
ce s-ar fi intimplat dacă..." '

INe închipuim. Tocmai de 
aceea dăm curs invitației scrise I 
pe plicul-ambalaj de fabrica «

I producătoare „Terapia" din 
Cluj-Napoca, și anume : „Inso- I 
țiți orice reclamație cu seria in- | 
scrisă pe plic". Ne executăm și

I însoțim această notă cu seria ■ 
respectivă : 03780454.

I
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De la bar 
barălă

I

• Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu“ : întors 
din singurătate — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : Bucuroși de oaspeți —
19.30.
e Teatrul „Ion Creangă” : Pinoc
chio — 17.
• Teatrul „Țăndărică” : Ninigra 
șl Aligru — 17.
• Circul București : „Stop ! Toa
tă lumea la circ” (premieră) —
19.30.

cinema
• între oglinzi paralele : SCALA
— 15: 17,30; 20, GLORIA — 15; 
17.30; 20.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21, CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14, BUCUREȘTI — 
14,30: 16,30; 18,30: 20,30, FEROVIAR
— 14,30; 16,30; 18.30; 20,30, MELO
DIA — 14,30; 16,30; 18.30; 20,30.
• Sfîrșitul „împăratului” din tai
ga : VICTORIA — 15: 17,30; 20.
• 80 de husari : CENTRAL — 15; 
17.30; 20.

• A fost odată în clasa I : TIM
PURI NOI - 15; 17.30; 20.
• Șeriful din Tennessee : LU
CEAFĂRUL — 15; 17,30: 20, FES
TIVAL — 15; 17.45; 20.15.
• Explozie in Marea Egee : CI
NEMA STUDIO — 16; 18; 20, MIO
RIȚA — 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.
a Vreau să Vă văd î BUCEGI - 
15; 17,30; 26.
• Poliția este învinsă : EXCEL
SIOR — 15; 17: 19; 20.45. AURORA

— 15; 16.45: 18.30; 20,30, FLAMU
RA — 15; 17; 19; 20.45.
• Vlad Țepeș : LIRA — 15.30; 19, 
COTR.OCENI — 15.30; 19.
• Prefectul de fier : GRIVIȚA —
15; 17,30; 20, MODERN — 15;
17,30: 20.
© Excursie ciudată : POPULAR — 
15: 17,30: 20.
9 Detectiv particular : BUZEȘTI
— 15; 17: 19; 20,45, FLOREASCA
— 15: 17.45; 20.
• NotorîUs — 11,45, Marisia și
Napoleon — 14. Omul din La- 
mancha — 16,15, Cenușa (ambele 
serii) — 18,30 : CINEMATECA.
q Drumuri în cumpănă : DRU
MUL SĂRII — 15; 17.30: 20. TOMIS
— 15: 17.30; 20.

• Animalul s DACIA — 15; 16,45; 
18,30: 20,16.
• Front în spatele frontului : 
GIULEȘTI - 15.30; 19.
• Acel blestemat tren blindat : 
FERENTARI — 15: 17,30; 20.
e Totul pentru fotbal : PACEA — 
15; 17,30; 20, COSMOS — 15; 17,30; 
20.
• Insule în derivă : VIITORUL — 
15; 17.30; 20.
• Valsul absolvenților : FLACA- 
RA — 15: 17,30; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : MUNCA — 15; 17.30: 20.
e> Ecaterina Teodoroiu : PRO
GRESUL — 15: 17.30: 20.
• Conspirația tăcerii : ARTA — 
15: 17.30; 20.

I
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Dialog la restaurantul 
na" din Palazu Mare, 
Constanta. De o parte 
de cealaltă parte, ospătară Ma
ria Morărescu :

— O bere, vă rog !
— Imediat. Dar numai ___

„Dobrogeana" de 7 lei sticla.
Neavind de ales, clienții con

sumau „Dobrogeana".
Dialogul continuă puțin mat 

tirziu. De o parte organele de 
urmărire penală, de cealaltă 
parte, aceeași ospătară :

— De ce ați Vindut bere „Con
stanța" de 4 lei la preț de bere 
„Dobrogeana" de 7 lei

— Pentru că și una șl alta e 
tot bere dobrogeană, fabricată 
la noi. Ce, Constanța nu e in Do- 
brogea 7

Constanța e în Dobrogea, dar 
ospătară nu mai e in apele ei.

„Dla- 
judcțul 
clienții,

bere

Petre POPA
și corespondenții „Scinteil

I
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Adunări generale ale oamenilor muncii 
din industrie și agricultură

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumim pentru bunele dumneavoastră urări transmise mie și 
poporului Australiei cu ocazia Zilei noastre naționale. La rindul meu, vă 
transmit aceleași bune sentimente.

ZELMAN COWEN
Guvernator general al Australiei

(Urmare din pag. I)
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

In cadrul dezbaterilor, a fost exa
minat modul in care organele de oon- 
ducere colectivă au acționat, in anul 
trecut, pentru concentrarea eforturi
lor oamenilor muncii în vederea în
făptuirii sarcinilor de plan, a trece
rii la o calitate superioară in întreaga 
economie. în acest sens, au fost rele
vate rezultatele pozitive obținute de 
consiliile oamenilor muncii in mai 
buna organizare a producției, în creș
terea spiritului de răspundere față de 
apărarea. - păstrarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, în întărirea or
dinii și disciplinei, in îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață ale 
celor ce muncesc.

Totodată, au fost subliniate unele 
lipsuri și deficiente care au influen
țat negativ activitatea economică din 
cursul anului trecut. Astfel, a fost 
criticată nerealizarea în unele între
prinderi și unități agricole a preve
derilor planului pe 1978. in special la 
indicatorii producției netă și fizică, 
precum și la export. Au fost criti
cate. de asemenea, o serie de nea
junsuri in domeniul investițiilor in
dustriale și sociale, al aprovizionării 
tehnico-materiale.

Participantii au făcut numeroase 
propuneri pentru recuperarea restan
telor. pentru realizarea integrală a 
fiecărei prevederi, a fiecărui obiectiv 
al planului pe 1979. pentru perfecțio
narea activității in toate ramurile 

‘cqnomiei.
'Caracterul rodnic al dezbaterilor 

și-a găsit reflectarea în programele 
concrete de măsuri stabilite de adu
nările generale, care dau expresie 
voinței oamenilor muncii de a înde
plini exemplar sarcinile de plan pe 
acest an. In centrul atenției colecti
velor de muncă va sta, ca obiectiv

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT tv

Locurile de joacă și bazele sportive simple
Cine Ie stabilește,

Sibiul — oraș cu îndelungate tra
diții sportive și cu o populație ori- 
cînd dispusă spre practicarea ’jocu
rilor cu mingea, a înotului, schiului, 
patinajului sau atletismului — dis
punea cindva de suficiente spații 
destinate activității fizice de masă și 
de performantă. Dar. pe măsură ce 
anii au trecut, populația a crescut 
vertiginos, iar sportul sibian s-a dez
voltat și el pe măsură — locurile de 
joacă pentru copii și terenurile spor
tive simple nu numai că nu s-au 
înmulțit, cum era firesc și necesar, 
dar numărul lor a scăzut treptat și 
considerabil. De ce, tovarășe Traian 
Todoran? — l-am întrebat pe primul 
vicepreședinte al C.J.E.F.S.

Pentru că, pină in acest an, or
ganele locale — respectiv consiliu! 
popular municipal, in primul rind, 
dar și organizațiile U.T.C., sindica
tele și întreprinderile inseși — nu 
au manifestat interesul cuvenit față 
de. o asemenea importantă proble
mă. Acesta a fost, in esență, răs
punsul primit la întrebarea noastră. 
Răspuns detaliat, apoi cu o serie de 
amănunte și exemplificări,

în privința investițiilor, nimic de 
zis: prin grija statului și a
C.N.E.F.S. s-au construit și se con
struiesc o seamă de edificii sportive 
importante.

Ceea ce lipsește insă Sibiului la 
ora actuală este locul simplu, cu 
iarbă sau cu zgură, rezervat copii
lor pentru a se juca in aer liber, 
rezervat amatorului de sport pentru 
a veni și a se destinde alergind, să
rind o ștachetă, aruncind o greutate 
sau pur și simplu bătind o minge. 
Pc aci, pe colo, au existat asemenea 
spatii necesare. Pe măsură ce au 
apărut noile și masivele cartiere, 
vechile zone de joacă și sport au dis
părut, dar n-a existat și grija de a 
fi rezervate și amenajate altele. Așa 
se face că, astăzi, acest mare mu
nicipiu are opt cartiere noi — fie
care aproape cit un oraș — dar in 
nici unul dintre ele nu există spatii 
amenajate pe care capiii să zburde 
in voie și să bată mingea. Cum 
citeam într-una din multele scrisori 
cetățenești trimise pe această temă 
către C.J.E.F.S. — Sibiu, ..Au fost 
desființate maidanele, pentru a se 
ridica pe ele necesarele locuințe pen
tru oamenii muncii, dar rolul pe 
care-1 aveau acelea in creșterea vi
guroasă a copiilor, în formarea ta
lentelor sportive de mai tirziu nu a 
fost preluat de alte zone, rezervate 
și amenajate special. Ceea ce nu e 
normal, și trebuie redresată situa
ția!“

Este vorba deci de copiii cei multi 
din blocuri, chiar și de tinerii ama
tori de mișcare fizică în aer liber, 
care simt nevoia și doresc să aibă 
la dispoziție, nu prea departe de 
casă, un spațiu cit de cit pentru a 
face „un tenis", o „miută". ..un 
handbal" ș.a.m.d. Dar mai este vorba, 
în același timp, și de terenurile de 
antrenament pentru cei porniți pe 
drumul spre performanță. Un e- 
xemplu : Școala sportivă „Șoimii" 
are, in cadrul catedrei de fotbal, 14 
echipe d,e «bopii. împărțite în sistem 
piramidal : 8 de începători, 5 de a- 
vansați, una de performantă; dar — 
deși 4 dintre acestea sînt angrenate 
direct în competiții oficiale și tre
buie să se antreneze sistematic — nu 
există nici măcar un teren rezervat 
lor. Și atunef. acești 250 mici fotba
liști sibieni se Înghesuie cite trei 

prioritar, realizarea producției nete si 
fizice, a tuturor indicatorilor de 
plan, în condițiile creșterii mai 
accentuate a eficientei economice — 
cerință esențială a dezvoltării eco
nomiei noastre. In acest scop, sînt 
prevăzute acțiuni energice vizind 
înnoirea, modernizarea și ridicarea 
calității produselor, accelerarea asi
milării în fabricație a unor noi ma
teriale, instalații și masini-unelte. 
perfecționarea tehnologiilor de pro
ducție. promovarea largă și intensivă 
a cuceririlor științei și a progresului 
tehnic. Se vor intensifica eforturile 
pentru mai buna folosire a capacități
lor de producție și a timpului de lucru, 
pentru reducerea substanțială a con
sumurilor de materii prime, materia
le. combustibili si energie, pentru 
creșterea productivității muncii, pen
tru ridicarea nivelului profesional și 
tehnic, a gradului de calificare al tu
turor cadrelor de muncitori si specia
liști din economie.

Participantii la dezbateri au expri
mat hotărirea de a fructifica pe de
plin marile avantaje ale noului me
canism economico-financiar. ale au- 
toconducerii si autogestiunii muncito
rești. care presupun ca fiecare uni
tate. fiecare colectiv de oameni ai 
muncii să poarte răspunderea directă 
și nemijlocită pentru bunurile încre
dințate de societate, să asigure obți
nerea unor producții superioare, 
creșterea eficienței economice, spo
rirea valorii nou create.

Au fost dezbătute, totodată, proble
me de larg interes social, arătîndu-se 
că tot ce se înfăptuiește in tara noas
tră slujește omului, ridicării nivelului 
său de trai material si spiritual.

în același timp, a fost evidențiată 
necesitatea perfecționării stilului și 
metodelor de muncă ale organelor de 
conducere colectivă, asifel ca ele să-și 
îndeplinească in condiții tot mai bune 
atribuțiile și roiul ce le revin in orga-

cine le amenajează,
echipe o dată pe o jumătate de 
teren la stadionul „Voința", de unde 
deseori sînt alungați de echipe mai 
mari (cu toate că plătesc chirie „la 
zi“). Nici măcar echipa de perfor
mantă a școlii (înscrisă în campio
natul republican) n-a beneficiat 
singură vreodată, măcar un minut, 
de o jumătate de teren pentru a 
putea schița un antrenament tactic!

Există la Sibiu, ce-i drept, pre
ocupări pentru a mai îndrepta ce 
se mai poate îndrepta in acest 
domeniu. Mai cu seamă de vreun 
an de zile incoace. de cind optica 
organelor locale fată de nevoile 
sportului a cunoscut o evidentă 
reconsiderare, aceste preocupări sint 
mai manifeste. S-a hotărit și in pri
măvara aceasta va incepe — la 
marginea cartierului Hipodrom, cu 
40 000 de locuitori — amenajarea 
unei zone de agrement și sport, pre
văzută cu spații de joacă pentru 
copii, bazine de înot, terenuri de 
handbal, volei, fotbal și atletism. Pe

Cîteva întrebări 
pentru organele locale 

din Sibiu, 
dar și din aite localități

Valea Aurie (cea mai frumoasă zonă 
de agrement a Sibiului) au început 
mai demult alte amenajări: cite un 
teren de tenis, handbal și baschet 
și două de rugbi (numai că orga
nizația municipală U.T.C.. care 
răspunde de executarea acestui o- 
biectiv prin muncă patriotică, și-l 
transcrie de pe un plan anual pe 
altul!). Preocupare pentru a folosi
— evident, in spiritul Legii siste
matizării și al Legii fondului funciar
— fiecare palmă de pămînt rămasă 
liberă, intru sănătatea și vigoarea 
copiilor de azi și a cetățenilor de 
miine. preocupare din care au izvorit 
atitea rezolvări lăudabile in acest do
meniu la Mediaș. Agnita sau Mîrșa, 
din același județ — nu se simte, 
totuși, pe măsură nici acum în mu
nicipiul Sibiu.

Cum situația Sibiului nu este sin
gulară, ea fiind intilnită— ca feno
men de acută stringentă — și in mul
te alte localități ale țării, considerăm 
necesar să facem cîteva sublinieri...

Conducerea partidului a indicat in 
repetate rinduri ca in fiecare oraș și 
în fiecare comună să se realizeze, pa 
baza unor proiecte simple și prin 
muncă patriotică a tineretului, noi 
terenuri și baze sportive simple, care 
să stea la îndemina copiilor și cetă
țenilor. Cu deosebită claritate sint 
expuse aceste indicații in Mesajul a- 
dresat de tovarășul Nicolae Ceausescu 
pnrtic.ipanților la Conferința pe tară a 
mișcării sportive : ,.O condiție esen
țială pentru dezvoltarea atit a spor
tului de masă, cit și a celui de per
formantă o reprezintă folosirea tot 
mai eficientă a bazei materiale exis
tente și lărgirea continuă a acesteia. 
Organizațiile de masă și instituțiile 
de stat vor trebui să acorde o atenție 
sporită înfăptuirii sarcinilor ce le re
vin, potrivit hotărîrilor de partid și 
legilor tării. în vederea asigurării 

nizarea si desfășurarea activității 
economico-sociale, in munca politico- 
educativă. în dezvoltarea continuă a 
conștiinței socialiste a celor ce mun
cesc.

In unitățile agricole a fost reafir
mată hotărirea de a transpune in 
fapte măsurile privind îmbunătățirea 
conducerii si planificării unitare a 
agriculturii, crearea consiliilor unice 
agroindustriale de stat si cooperatis
te si creșterea producției agricole, 
adoptate de recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R.. la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceausescu. Participantii au 
relevat că aceste măsuri, care fac 
parte integrantă din politica agrară a 
partidului, vor determina un nou 
avint în întreaga activitate de creș
tere a producției agricole, de asigu
rare a unor cantităti tot mai mari de 
produse agroalimentare. atit pentru 
satisfacerea necesităților întregului 
nostru popor, cit si a nevoilor de ex
port.

Adunările generale au aprobat pla
nul pe 1979 și bugetul de venituri și 
cheltuieli ale unităților, angajamen
tele vizind depășirea planului la pro
ducția netă si fizică. Ia ceilalți indi
catori. Totodată, au fost aprobate 
contractele colective de muncă, pla
nul de venituri si cheltuieli pentru 
fondul destinat acțiunilor sociale și 
au fost desemnați fruntașii in între
cerea socialistă pe anul 1978. Adună
rile au ales, de asemenea, comitetele 
sindicale si comisiile de cenzori.

în numele colectivelor pe care le 
reprezintă, participantii la adunări 
s-au angajat să acționeze cu răspun
dere comunistă, cu elan revoluționar 
pentru realizarea sarcinilor calitative 
si cantitative ale acestui an hotărltor 
al actualului cincinal — in interesul 
dezvoltării tot mai accelerate a eco
nomiei naționale, sporirii mai rapide 
a avuției naționale si ridicării, pe 
această bază, a bunăstării întregului 
popor.

cine le întreține?
bazei materiale necesare activității 
sportive. Ministerul Educației și in- 
vătămintului, consiliile populare, sin
dicatele, organizațiile de tineret și 
celelalte organizații cu atribuții în 
activitatea sportivă, trebuie să iniție
ze acțiuni cetățenești pentru dotarea 
localităților, cartierelor de locuințe, 
școlilor, marilor colectivități cu spa
ții de joacă pentru copii, terenuri, 
baze sportive și instalații simple care 
pot fi realizate, fără multe cheltuieli, 
prin contribuția populației și prin 

■ munca voluntară a tineretului".
Consiliile populare — de care de

pinde nemijlocit problema repartiză
rii spatiilor respective pentru agre
ment și sport — au in acest sens și 
obligații normative : Ordinul nr. 38 
al C.S.E.A.L., din 3 februarie 1971
— aflat in vigoare dar... rătăcit prin 
arhive — prevede indici concreți' 
asupra necesarului de teren pentru 
dotări sportive in aer liber și pentru 
spatii de agrement, in funcție de nu
mărul de locuitori (in cazul orașelor) 
sau al numărului de oameni din uni
tățile respective (in cazul școlilor. în
treprinderilor. instituțiilor de orice 
fei). Un exemplu : potrivit acestui 
normativ. Sibiul (cu o populație de 
circa 150 000 locuitori) ar fi trebuit 
să beneficieze pentru asemenea acti
vități de suprafața de 92,5 ha (in 
medie, 5 mp pentru un locuitor) ; are 
16 ha în stare corespunzătoare și 
8,5 hg in stare necorespunzătoare ! 
Desigur, organele de stat in drept pot 
decide dacă însuși acest ordin, din 
1971. n-ar trebui revăzut, reactuali
zat și dacă nu e necesar — după opi
nia noastră este — ca in reglementă
rile legale să se prevadă in mod ex
pres obligativitatea consiliilor popu
lare de a repartiza spatiile necesare
— conform normativelor existente 
ori celor ce se vor stabili — unde or
ganizațiile sportive, de tineret, ti
nerii. sportivii să amenajeze locurile 
de joacă și terenurile de sport sim
ple. necostișitoare, de care au ne
voie. •

Care este concluzia ? Indicații lifn- 
pezi din partea conducerii de partid 
sint. Ceea ce lipsește este inte
resul responsabil și pasionat al edi
lilor și al celorlalte organisme nomi
nalizate de partid pentru a soluționa 
cum se cuvine această cardinală pro
blemă pentru sănătatea viitoarelor 
generații de cetățeni, pentru vigoarea 
viitoarei noastre mișcări sportive. 
Cine să decidă unde să fie rezervate 
spatiile sportive respective și ce în
tindere să aibă ele, conform legilor 7 
Consiliile populare ! Cine să amena
jeze aceste spații ? Toate organiza
țiile cu atribuții in sport, angrenind 
in muncă patriotică întregul tineret, 
în primul rind sportivii ! Cine să În
trețină bazele sportive ? Sportivii în
șiși. cei mai. interesați să le aibă bune 
de antrenament și de concurs !

Ar mai rămîne o singură întreba
re ; Cine să controleze indeplinirea 
acestor obligații ? Este firesc, este in 
spiritul indicațiilor conducerii parti
dului ca organizațiile de partid — de 
la nivelul unităților, localităților și 
județelor — să controleze, să anali
zeze periodic modul in care se ac
ționează pentru traducerea în practi
că a planurilor de dezvoltare conti
nuă a bazelor sportive de pe terito
riu, să întreprindă sistematic măsu
rile ce se impun.

Gheorqhe MITROI 
Nicolae BRUJAN

Cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Armatei 

și Flotei maritime militare sovietice

Recepție la Ambasada Uniunii Sovietice
Cu prilejul celei de-a 61-a aniver

sări a creării Armatei și Flotei ma
ritime militare sovietice, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București. V. I. 
Drozdenko, a oferit, vineri seara, o 
recepție.

Au participat general-locotenent 
Ion Hortopan, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, general-locote
nent Gheorghc Gomoiu, adjunct al 
ministrului apărării naționale și se
cretar al Consiliului Politic Superior 
al Armatei, general-colonel Vasile

Depunerea unor
Cu ocazia celei de-a 61-a aniver

sări a Armatei si Flotei maritime mi
litare sovietice, la Monumentul eroi
lor sovietici din Capitală a avut loc, 
vineri dimineața, solemnitatea depu
nerii de coroane de flori din partea 
Ministerului Apărării Naționale și 
Consiliului popular al municipiului 
București.

A fost, de asemenea, depusă o co
roană de flori din partea Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Au participat general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu. adjunct al minis
trului apărării naționale si secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei. Ion Bucur, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului

FOTBAL

Miine, un interesant 
meci la Oradea

In cadrul pregătirilor pe care le 
face echipa sa de fotbal în vederea 
reluării dificilului sezon competițio- 
nal ce o așteaptă, clubul F.C. Bihor 
a invitat, drept partener de joc 
pentru duminică, pe cunoscuta 
formație vest-germană Eintracht din 
Frankfurt.

Din rindul valoroșilor fotbaliști 
oaspeți — care sosesc la Oradea după 
o partidă amicală susținută la Sal- 
gotarjan în compania selecționatei 
olimpice a Ungariei — se disting in
ternaționalii Grabowschi și HBJzen- 
bcin (care au jucat in reprezentativa 
R.F. Germaniei), Pezzey (din națio
nala austriacă) și Elsemer (din se
lecționata de tineret a R.F.G.).

Meciul de miine va începe la ora 
15, pe stadionul F.C. Bihor.

În cîteva rinduri
Astăzi, la „Praterhalle" din Viena 

încep întrecerile celei de-a VII-a 
ediții a campionatelor europene de 
atletism pe teren acoperit, la care 
participă pește 300 de sportivi și 
sportive din 26 de țări, printre care 
și România.

In prima zi vor fi stabiliți noii 
campioni ai Europei la 60 m gar
duri (fete), 60 m plat (masculin), 
greutate (masculin). înălțime (mascu
lin) și lungime (feminin).

Astăzi, Natalia Mărășescu (1 500 m) 
și Fița Lovin (800 m) vor participa la 
preliminariile acestor probe, iar Gina 
Panait va evolua in cadrul probei 
de săritură ih lungime. Tot astăzi. 
Horia Toboc va lua startul in preli
minariile probei de 400 m plat.

Continuindu-și turneul în țara noas
tră. echipa poloneză de fotbal Gwar- 
dia Varșovia a jucat ieri la Buzău în 
fata a 12 000 de spectatori cu forma
ția locală Gloria. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 1—0 (1—0) în favoarea 
fotbaliștilor români, unicul gol fiind 
marcat de Negoescu in minutul 22.

Partidele din proba de simplu 
bărbați disputate ieri în cadrul „Cu
pei Steaua" in sala din parcul spor
tiv „23 August" din Capitală s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Dirzu — Popovici 6—3. 7—6 : No
wicki — Dărăban 6—2, 6—0 ; Mirza — 
Nisiparu 6—0, 6—1 ; Wieczorek — 
Țiței 6—1. 6—3.

In ziua a treia a turneului inter
national de tenis țâre se desfășoară 
Ia San Juan (Porto Rico), jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins in trei 
seturi, cu 6—4. 2—6, 6—1, pe campio
nul italian Adriano Panntta.

Proba masculină de coborîre dispu
tată Ia Poiana Brașov pe pirtia 
Lupului, in cadrul Dinamoviadei de 
schi, a fost dominată de concurenții 
români, clasați pe primele trei locuri 
in următoarea ordine : 1. Dan Cris- 
tea a realizat timpul de l’41”048/l 000 
pe un traseu în lungime de 2 920 m ; 
2. Ion Cavasi — l’42”504/l 000 ; 3.
Nicolae Barbu — l’43”209'l 000, Pe 
locul 4 s-a situat Nikolai Kedrin 
(U.R.S.S.) — I’43”562/l 000. In proba 
feminină de coborîre pe locul intii 
s-a situat sportiva sovietică Tatiana 
Perciatkina. cronometrată pe o pîr- 
tie in lungime de 1 920 m cu timpul 
de 51”126/1 000. Astăzi se desfășoară 
probele de slalom uriaș.

Ionel, adjunct al ministrului apărării 
naționale. Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de sectie la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, activiști de 
partid și de stat, membri ai condu
cerii A.R.L.U.S., generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in țara 
noastră, atașați militari aero și na
vali, alți membri ai corpului diplo
matic.

coroane de flori
popular al municipiului București, 
generali, ofițeri superiori, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenti V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, general-maior A.M. Ku- 
ciumov. atașatul militar, aero si na
val al U.R.S.S. în tara noastră, mem
bri ai ambasadei.

Au fost' de fată atasati militari 
acreditați la București.

în cursul aceleiași zile au fost de
puse coroane si jerbe la monumen
tele si cimitirele ostașilor sovietici de 
la Jilava. Herăstrău, precum și din 
alte localități din tară.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
12.30 Telex
12.35 Curs de limba spaniolă
12,55 Curs de limba franceză
13.15 Conce.rt de prînz
14.15 Corespondenții județeni transmit...
14.35 Muzică populară
15.05 Stadion — magazin sportiv în 

imagini
16.20 Agenda culturală
16.50 Clubul tineretului. Emisiune reali

zată în orașul Zalău in colaborare 
cu Comitetul județean Sălaj al 
U.T.C.

17.40 Muzică și publicitate
17.50 Instantanee. Anul Internațional al 

copilului
18.00 Săptămîna politică internă și in

ternațională
18.20 Viața rațională. Alimentația între 

uz și abuz (II)
18.30 Antologia filmului pentru copii și 

tineret. Anii de aur ai comediei
19.30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedia • Istoria culturii 

și civilizației : Un viitor pentru 
trecutul omenirii (IV) * Fenome
ne ale naturii. Particularități ale 
straturilor de adîncime • Din isto
ria transporturilor din România. 
Ultima eremalieră

20.35 Film serial : Minuitorii de bani. 
Episodul 5

21.20 De la o glumă la alta — ,,Galaxia 
veseliei44

21.50 Telejurnal • Sport
22,05 Melodii românești de ieri și de azi

Folosirea deplină a mașinilor și utilajelor
(Urmare din pag. I)
nile pentru fabricarea furnirelor 
și placajelor, instalațiile pentru mo- 
rărit și panificație, precum și 
mașinile-unelte aflate in dotarea unor 
unități ale industriei ușoare și con
strucțiilor industriale au fost folosite 
cu indici superiori, in cele mai mul
te cazuri, peste prevederile planului.

în același timp insă, intr-o serie 
de unități s-au obținut indici mai 
scăzuți decît cei planificați. Este 
vorba de excavatoare cu cupe peste 
2,5 mc pentru cariere, bancuri de 
tras țevi, instalații pentru producerea 
negrului de fum. mașini pentru fa
bricarea plăcilor fibrolemnoase, a 
plăcilor aglomerate din lemn, a pla
cajelor și a mobilierului, mașini au
tomate de țesut mătase. Totodată. în 
anumite unități constructoare de 
mașini s-au realizat indici de uti
lizare a mașinilor-unelte inferiori 
celor înregistrați anul trecut.

Nu ne propunem acum să facem o 
analiză detaliată a cauzelor unor ase
menea situații necorespunzătoare, in 
esență fiind vorba de neajunsuri in 
asigurarea cadrelor calificate, în 
organizarea producției, aprovizionă
rii și cooperărilor, in întreținerea 
si repararea utilajelor, in respectarea 
disciplinei de producție. Cum se 
vede, sint deficiențe care printr-un 
spor de spirit organizatoric și gospo
dăresc. printr-o mai energică și susți
nută mobilizare a cadrelor tehnice, a 
muncitorilor, a conducerilor unități
lor puteau fi înlăturate din vreme. 
Do aceea, pornind de la o analiză 
exigentă a cauzelor neajunsurilor. în 
fiecare întreprindere trebuie să se 
treacă hotărit la înlăturarea lor. pen
tru a se crea condiții funcționării uti
lajelor zi de zi cu randament maxim. 
Este o condiție „sine qua non" a 
realizării sarcinilor de plan, știut 
fiind că în fiecare întreprindere in
tre planul producției fizice și capa
citatea de producție există o legătură 
directă. Care sint principalele direcții 
de acțiune ?

Ne oprim în primul rind asupra 
ÎNCĂRCĂRII JUDICIOASE A MA
ȘINILOR ȘI UTILAJELOR IN TOA
TE SCHIMBURILE, in fiecare secție, 
atelier, în strictă conformitate cu 
planul de producție fizică ce trebuie

CELUI DE-AL XVI1-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN IRLANDA

Dragi tovarăși,
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to

varășul Nicolae Cegușescu. vă adresăm dumneavoastră, delegați la cel de-al 
XVII-lea Congres al Partidului Comunist din Irlanda, tuturor membrilor 
partidului un călduros salut tovărășesc.

Comuniștii, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc 
cu sentimente de prietenie și solidaritate activitatea desfășurată de Partidul 
Comunist din Irlanda pentru' promovarea intereselor clasei muncitoare, pen
tru eliminarea oricărei forme de oprimare, pentru afirmarea dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta liber și independent, pentru democrație, progres 
și o viată mai bună.

Congresul dumneavoastră are loc în condițiile în care în viața interna
țională se afirmă tot mai puternic lupta popoarelor pentru pace, colaborare 
și destindere, pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru dez
voltarea cooperării egale in drepturi intre state, împotriva tuturor formelor 
de dominație, presiune din afară și amestec in treburile interne. în același 
timp, in condițiile prelungirii crizei mondiale are loc ascuțirea contradic
țiilor în viata internațională ; dificultățile serioase apărute in procesul des
tinderii, intensificarea tendințelor de reîmpărțire a zonelor de influentă, cursa 
înarmărilor și apariția unor noi tipuri de arme de distrugere in masă, ma
nifestarea sub diferite forme a politicii de forță, stările de încordare șl 
apariția de noi conflicte generează noi pericole și amenințări la adresa păcii 
Si securității.

în aceste condiții se impune cu necesitate întărirea solidarității și con
lucrării pe plan național și internațional a tuturor forțelor muncitorești, 
democratice și progresiste, pentru impulsionarea traducerii efectiv^ în viață 
a prevederilor Actului final de la Helsinki, intensificarea luptei popoarelor 
pentru trecerea la adoptarea de măsuri de dezangajare militară și dezarmare.

în ceea ce-1 privește. Partidul Comunist Român, traducind in viată hotă- 
rîrile celui de-al XI-lea Congres. întărește și diversifică relațiile de prie
tenie și solidaritate internationallstă cu toate partidele comuniste si munci
torești, dezvoltă colaborarea cu partidele socialiste, social-democrate. cu 
mișcările de eliberare națională, cu forțele progresiste, democratice, antiimpe- 
rialiste de pretutindeni.

în acest spirit, dorim să ne exprimăm satisfacția față de evoluția ascen
dentă a raporturilor frățești statornicite între Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist din Irlanda, întemeiate pe egalitatea in drepturi, respec
tarea principiilor independenței și neamestecului în treburile interne, a drep
tului fiecărui partid de a-și elabora politica, tactica și strategia revoluțio
nară corespunzător condițiilor istorice, naționale și sociale din propria țară.

Avem convingerea că dezvoltarea conlucrării reciproce dintre partidele 
noastre va servi interesele întăririi prieteniei dintre popoarele noastre, cau
zei colaborării, destinderii, securității Si păcii in Europa și în întreaga lume.

Vă adresăm, dragi tovarăși, urările noastre de succes în desfășurarea 
lucrărilor congresului. în îndeplinirea hotărîrilor ce le veți adopta. în acti
vitatea consacrată împlinirii aspirațiilor de bunăstare și fericire ale po
porului irlandez, pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

28 și 27 februarie. In țară : Cerul vă fl 
noros, mai mult acoperit in vestul șl 
nordul țării. Vor cădea precipitații lo-

Verificarea tehnica anuala 
a autovehiculelor

După cum ne informează Inspecto
ratul General al Miliției — Direcția 
circulație — in această perioadă se 
desfășoară verificarea tehnică anuală 
a autovehiculelor — operație de mare 
importanță pentru asigurarea secu
rității circulației pe drumurile 
publice.

Anul acesta, pornind de Ia deficien
țele constatate in 1978, s-au luat mă
suri pentru ca lucrările de revizie 
tehnică să se desfășoare în bune con
diții și la un nivel calitativ superior. 
Astfel, operațiunile de verificare vor 
fi efectuate numai de unități special 

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 23 FEBRUARIE 1979 

Extragerea 1:517 65 48 3 66 82 '20 91).
Extragerea a Il-a : 26 89 62 64 7 70 50 11 24.
Fond total de cîștiguri : 965 437 lei.

realizat, cu programul de cooperări 
și colaborări. După cum au constatat 
organele de control de specialitate, in 
numeroase întreprinderi o serie de 
mașini și utilaje nu sint încărcate in 
mod corespunzător pe toată durata 
celor trei schimburi. Astfel, zi cu zi, 
se pierd importante capacități de 
producție, se irosesc resurse de spo
rire a producției fizice. în acest 
sens, un calcul relevă că prin 
îmbunătățirea cu numai 0,1 a coefi
cientului de schimburi se poate rea
liza o producție suplimentară de 
circa 30 de miliarde lei.

Desigur, esențial este să se asigure 
utilizarea integrală a timpului de lu
cru disponibil, ca mașinile să func
ționeze neîntrerupt pe toată durata 
zilei de muncă. Dar, tot atit de mult 
contează ce. și cit anume produce 
mașina sau utilajul in fiecare oră 
de functionarc. în fiecare schimb. 
Trebuie înlăturate tendințele de ex
tindere formală a lucrului pe toată 
durata celor trei schimburi, fără a se 
asigura suportul material, condițiile 
concrete ca fondurile fixe productive 
să producă la capacitatea maximă, cu 
randament superior. Se cuvine așa
dar acționat in spiritul cerinței ca 
schimburile să fie bine echilibrate, ca 
producția să fie judicios programată 
pe fiecare utilaj in parte.

O problemă centrală pentru utili
zarea cit mai eficientă a potențialu
lui productiv o constituie ORGANI
ZAREA ȘI EFECTUAREA CORES
PUNZĂTOARE A LUCRĂRILOR DE 
ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII. Prac
tica arată că, intr-o serie de unități, 
o mare parte din timpul de lucru al 
mașinilor și utilajelor se irosește din 
cauza întreruperilor neprevăzute sur
venite ca urmare a nerespectării nor
melor de întreținere și. reparare a a- 
cestora. Alteori, din dorința de a se 
obține producție cu orice preț, nu se 
respectă ciclul tehnic de funcționa
re a utilajelor, amînind anumite re
parații planificate sau efectuind in
tervenții de categorie inferioară ce
lor prevăzute. Pină la urmă, ase
menea artificii tehnice, asemenea a- 
bateri de la disciplina exploatării u- 
tilajelor se răzbună, iar fondurile fixe 
suprasolicitate se defectează ' atunej 
Cind este mai mare nevoie de ele, 
imobilizarea în reparație fiind și ea 

cale, mai ales suB formă de ninsoare. 
Vintul va sulta slab, pină la moderat. 
Temperatura in creștere. Minimele vor 
fi cuprinse intre minus 10 și zero gra
de, local mai coborite in estul Transil
vaniei, iar maximele intre minus 3 și 
plus 7 grade. Local se va nroduce ceată. 
Izolat polei. în București : Vreme !n 
Încălzire ușoară. Cerul va fi noros. fa
vorabil ninsorii slabe. Vint slab, pînă 
la moderat. Dimineața ceață.

autorizate, care dispun de aparatură 
de control și personal calificat. Este 
important de știut, de asemenea, că 
în cadrul verificării tehnice s-au in
trodus în acest an o serie de noi 
operații care să garanteze o bună 
funcționare a tuturor sistemelor ce 
concură Ia siguranța circulației. Este 
vorba de revizia șasiului și a părților 
de rezistență ale caroseriilor portante, 
a stării și fixării circuitelor de fri- 
nare, de echilibrarea dinamică a ro
ților. de verificarea remorcilor (sis
tem de cuplare, de frînare și de sem
nalizare). (Agerpres) 

de durată mai îndelungată. De aceea, 
trebuie să se instituie o fermă dis
ciplină in această privință, să se 
respecte cu rigurozitate normele teh
nice de întreținere și reparare, nead- 
mitindu-se nici un fel de forțare 
nerațională a mijloacelor tehnice — 
avuția întregii societăți, baza de pro
ducție a indeplinirii planului.

Cu aceeăși stăruință și răspunde
re este necesar să se ocupe condu
cerile întreprinderilor de PREGĂ
TIREA FORȚEI DE MUNCA, DE 
CREȘTEREA CALIFICĂRII ȘI DE 
POLICALIFICAREA LUCRATORI
LOR. incit capacitatea utilajelor să 
poată fi folosită în întregime, fon
durile fixe productive — exploatate 
și intretinute corespunzător. O jus
tificare pe care conducătorii între
prinderilor o invocă adesea cind sar
cinile de plan nu sint îndeplinite rit
mic. in condițiile in care unele ca
pacități de producție au fost utili
zate cu randament scăzut, este lip
sa forței de muncă calificate ia a- 
numite meserii. în legătură cu acest 
aspect, secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ccaușescu, a 
subliniat cu toată claritatea in cuvin- 
tarea rostită la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la întreprinderea 
„23 August" că trebuie să se acțio
neze hotărit pentru extinderea lucru
lui la mai multe mașini. Un calcul 
demonstrează că : prin introducerea 
polideservirii la 6 grupe de mașini 
in unități constructoare de mașini se 
poate obține un important disponibil 
de forță de muncă calificată, estimat 
la peste 7 000 de strungari și frezori. 
Dar, în paratei cu organizarea lu
crului Ia mai multe mașini. Între
prinderile trebuie să se ocupe serios 
de calificarea oamenilor, de ridicarea 
pregătirii lor profesionale, de poli
calificare. punind activitatea produc
tivă pe principii moderne, eficiente.

Deosebita actualitate si însemnăta
te a problemei utilizării cu înalt ran
dament a capacităților de producție 
impune ca toate colectivele de mun
că, specialiștii și cadrele de condu
cere din întreprinderi, organizațiile 
de partid să acționeze intr-un spi
rit de înaltă responsabilitate pentru 
buna gospodărire a zestrei tehnice, in 
interesul progresului accelerat al ță
rii. al sporirii eficienței economiei 
naționale.

® STATISTICI DEMO
GRAFICE. Țările în curs de 
dezvoltare dețin «rimul loc in 
privința ritmului de creștere a 
populației urbane. în prezent, 
24 la sută din locuitorii Africii 
trăiesc la oraș. In Asia, acest 
indicator este 26. în America 
Latină — 59. in Europa — 65, 
iar in America de Nord — 74 Ia 
sută. Cit privește densitatea 
populației, ea a înregistrat in 
medie 84 de oameni pe kilo
metrul pătrat in Asia și 19 în 
Africa. Cea mai mare densitate 
de pe continentul asiatic — 302 
locuitori — se află în Japonia, 
în timp ce densitatea maximă 
in Africa — 30 de locuitori. — a 
fost înregistrată intr-un șir de 

țări din estul și vestul conti
nentului.

® TELESCOP ÎN... 
MINĂ. Intr-o salină din U- 
craina. la o adîncime de 240 
metri, a fost instalat un tele
scop neutrinic. a cărui parte 
centrală o constituie un cilindru 
(cu un volum de 120 mc) um
plut cu un lichid (scinti-lator) ce 
devine luminiscent atunci cind 
este străbătut de o particulă cu 
sarcină. Telescopul este desti
nat observării „colapsurilor" 
stelelor. Așa cum se știe, e- 
puizîndu-și „carburantul" nu
clear. aștrii se comprimă sub 
efectul forțelor gravitaționale, 
transformindu-se in stele neu- 
tronice sau „găuri negre". in 

care forțele gravitaționale sint 
atit de mari incit împiedică 
emiterea oricăror radiații- în 
timpul „colapsului", in cîteva 
secunde se degajă in spațiu un 
gigantic flux de neutrini. intre- 
cind de un milion de ori torta 
de radiație a întregii galaxii. 
Studiind fluxul, oamenii de ști
ință pot afla multe despre ceea 
ce se petrece în interiorul ste
lelor pe cale de dispariție. Sa- 
vanții sovietici consideră că 
prin intermediul noii stații 
neutrinice, a treia instalată în 
U.R.S.S., vor obține date noi, 
valoroase despre Univers.

• SUPERSTIȚIILE, 
SURSĂ DE PROFITURI.
Comerțul cu superstițiile este

in floare, consemnează publica
ția „Hessische Rundschau" 
(R.F.G.), intr-unui din ultimele 
sale numere, aducind. în acest 
sens, un șir de exemple. Așa, 
de pildă, un escroc comerciali
zează, cu succes, pentru trata
mente în vederea „întineririi", 
apa unui izvor, denumit pom
pos „Gheara diavolului". Costul 
unui „tratament" cu durata de 
trei ani : 18 000 de mărci. Afa
ceri prospere se realizează și 
cu așa-numita „piatră a focu
lui". Grație acestei pietre (pre
țul 98 mărci bucata) cumpără
torul „are succese pe plan pro
fesional și în dragoste, devine 

mai vital si mai dinamic". Fie
care piatră este insolită de un 
„certificat de garanție". „Bio- 
bateria" de 100 de mărci bucata 
protejează achizitorul ei de ra
diații mortale, vindecă boli și 
face inofensive otrăvurile. Con
ținutul bateriei : bucățele de 
gumă, o mărgea de sticlă și 
citeva cristale de sare...

• „JANDARMUL Si 
EXTRATEREȘTRII " Louis 
de Funes, comicul francez, in
terpretul buclucașului jandarm 
din serialul cu același nume 
(care a rulat cu mult succes si 

pe ecranele noastre), a terminat 
un nou film — al cincilea — 
din respectivul serial. De data 
aceasta, părăsind micile neca
zuri cotidiene. cărora le are de 
făcut fată, brigada de jandarmi, 
condusă da Funes, pășește in 
domeniul știintifico-fantastic, 
războindu-se cu o ceată de... 
extraterestri care au debarcat 
in apropiere de cunoscuta loca
litate balneară Saint-Tropez. 
Intimplările care decurg din a- 
ceastă întilnire neobișnuită sint 
menite, in concepția Organiza
torilor. să stirnească cascade de 
ris. Este al 125-lea «film turnat 
in lunga sa carieră de Louis de 
Funtes ; in total, se apreciază 
că aceste filme au fost viziona
te de cîteva sute- de milioane 
de spectatori din întreaga lume.

• DACÂ-L VA AJUTA 
„NOROCUL"... Un colonel 
de aviație american, ieșit la 
pensie, intenționează să se în
coroneze in curind „rege". Se 
numește Herbert Williams și 
dispune de o... țară : o insulă de 
160 ha pe Rio Grande, in zona 
unde fluviul alcătuiește granița 
dintre S.U.A. și Mexic. Cheltuie
lile viitorului ..stat" urmează să 
fie acoperite de ciștigurile rea
lizate de pe urma unui cazinou 
pe care il vor amenaja experții 
de la Las Vegas. Williams a 
cumpărat insula. în 1974 pentru 
suma de 400 000 de dolari. în 
viitoarea sa calitate de „rege" 
al jocurilor de noroc, el speră 
că va obține profituri înzecite 
de pe urma acestei investiții. 
Firește, dacă i se va permite 
să-și facă nest-ingherit „jocul".

® VRACIUL LA SPI
TAL. Atunci cind este vorba 
de propria sănătate, se nare că 
„tămăduitorii" filipinezi, care 
și-au cîstigat o oarecare noto
rietate, „pretinzind că pot opera 
cu miinile goale", nu manifestă 
prea multă Încredere fată de 
colegii lor de miracole. Cel mai 
cunoscut dintre ei. așa-numitul 
„Dr. Tony", pe numele său ade
vărat Antonio Agpaoa. a consi
derat de curind că este mai 
prudent să se interneze în spi
talul. din Baguio pentru a fi 
operat de apendicită. ..Doctorul 
Tony" se lăuda cu „chirurgia 
psihică" pe care o practica, ex- 
trăgind. chipurile, organele bol
nave fără ajutorul bisturiului și 
fără să provoace vreo sîngerare. 
Decit — firește — a pungii pa- 
cientilor...



SCINTEIA — sîmbătă 24 februarie 1979PAGINA 6
mInterviul tovarășului Nicolae Ceaușescu ATENA PARIS

acordat ziarului „II Giornale Nuovo“
(Urmare din pag. I)

Primul ministru al Greciei l-a pi
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întrevederi ale delegației P. C. R. cu membri 
ai conducerii P.C. Francez

factorulțările socialiste, constituind 
determinant al stabilității economice 
și politice, de fapt al progresului ge
neral. în această direcție. România 
va acționa cu toată forța, împreună 
cu țările în curs de dezvoltare, pen
tru a se obține pași concreți înainte, 
pentru a se ajunge la înțelegeri co
respunzătoare cu toate statele.

în ce privește raporturile bilatera
le dintre România și Piața comună, 
noi sîntem interesați să dezvoltăm 
relațiile cu țările din cadrul Pieței 
comune. De altfel, avem raporturi 
bune cu toate statele din Europa. 
Desigur, sînt o serie de probleme 
care trebuie soluționate, legate de 
ridicarea unor restricții și bariere 
care mal stau în calea realizării 
unor schimburi economice cit mai 
largi, pe principii de egalitate și 
echitate. în acest sens, odată cu pre
ocuparea pentru soluționarea directă 
a unor probleme care o privesc ne
mijlocit, România este interesată și 
în realizarea unei înțelegeri cores
punzătoare între C.A.E.R. și Piața co
mună. • Considerăm că realizarea 
unei asemenea înțelegeri ar avea o 
importanță deosebită pentru dezvol
tarea relațiilor economice dintre ță
rile socialiste și țările din Piața co
mună și — pe plan mai general — 
chiar o semnificație de ordin politic 
în ce privește dezvoltarea colaboră
rii între țări cu orînduiri sociale 
diferite.

ÎNTREBARE : Care este, 
domnule președinte, aprecierea 
actuală a țării dumneavoastră 
privind conflictul chino-vietna- 
mez și, de asemenea, privind 
evenimentele din Asia de sud- 
est după conflictul dintre Viet
nam și Kampuchia ?

RĂSPUNS : România este deosebit 
de preocupată și îngrijorată de si
tuația care s-a creat în Indochina, 
atît de agravarea conflictului chino- 
vietnamez, în urma pătrunderii tru
pelor chineze pe teritoriul vietnamez, 
cît și de conflictul dintre Vietnam și 
Kampuchia. Desigur, considerăm că 
nu se pot justifica cu nimic inter
venția și acțiunile militare de orice 
fel în soluționarea problemelor liti
gioase, indiferent de caracterul lor. 
România s-a pronunțat întotdeauna și 
sg pronunță în modul cel mai ferm 
pentru soluționarea tuturor proble
melor numai pe calea tratativelor di
recte între țările interesate.

în situația actuală, noi ne pronun
țăm hotărît pentru încetarea oricăror 
acțiuni militare, pentru retragerea 
trupelor de pe teritoriul țărilor în 
cauză și pentru reluarea tratativelor 
directe între China și Vietnam în 
vederea soluționării problemelor din
tre ele. De asemenea, considerăm 
că este necesar ca problemele din 
Kampuchia să fie soluționate numai 
de către kampuchieni înșiși, fără 
nici o intervenție din afară. Consi
derăm că aceasta este atît în inte
resul țărilor respective, care au nevoie 
de pace pentru a-și asigura dezvol
tarea lor economico-socială, cît și in 
interesul mai general al destinderii 
și păcii în Asia de sud-est, precum și 
în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, știm că România, spre 
deosebire de alte state, a dat o 
apreciere pozitivă inițiativei rea
lizării negocierii între Egipt șl 
Israel pentru reglementarea si
tuației din Orientul Apropiat. In 
plus, se știe că politica externă 
a Republicii Socialiste România 
este in general contrară sferelor 
de influență în Africa. Care sînt 
pericolele care amenință pacea, 
atit in Orientul Apropiat, cît și 
în Africa și care sint sugestiile 
pe care dumneavoastră le puteți 
face, în complexul evenimente
lor din Orientul Apropiat și din 
Africa, pentru 
tindere reală ?

RĂSPUNS : Așa 
ționat mai înainte,
deră că toate problemele 
trebuie soluționate numai 
tratativelor pașnice.

în ce privește Orientul 
apreciem că, în -actualele condiții,
este necesar să se acționeze cu toată

hotărîrea pentru o soluție globală, 
care să ducă la retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în 1967, 
precum și la soluționarea problemei 
palestiniene — inclusiv prin consti
tuirea unui stat palestinian indepen
dent. în această privință, considerăm 
că trebuie să se facă totul pentru 
a se ajunge fie la reluarea conferin
ței de la Geneva, fie la o altă reu
niune internațională cu participarea 
tuturor țărilor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Ținînd seama de evenimentele 
care au avut loc în ultimul timp în 
Orientul Mijlociu, considerăm că tre
buie făcut totul pentru a se ajunge 
cît mai curînd la o asemenea con
ferință, la o soluție globală, care să 
asigure o pace trainică si justă, axată 
pe respectul independenței, integri
tății teritoriale și suveranității tuturor 
statelor din această zonă.

în ce privește Africa, desigur, pro
blemele sînt mai complexe. în pri
mul rînd trebuie făcut totul pentru 
lichidarea deplină a dominației co
loniale, precum și a politicii rasiste, 
de apartheid în Africa de Sud. în 
acest sens, România acordă un spri
jin activ mișcărilor de eliberare din 
Rhodesia și Namibia, considerînd că 
trebuie să se facă totul pentru a se 
ajunge la o soluție cît mai rapidă, la 
cucerirea deplină a independenței na
ționale a acestor țări.

Sînt, desigur, și alte probleme 
complicate în raporturile dintre dife
rite state, ca rezultat al îndelungatei 
dominații coloniale, care a lăsat multe 
lucruri neclarificate. Considerăm însă 
că toate aceste probleme trebuie so
luționate de către țările africane 
înseși, fără amestec din afară, pe 
calea tratativelor, care să ducă la 
îptărlrea colaborării și unității afri
cane, să asigure dezvoltarea econo
mico-socială independentă a fiecărui 
stat și să excludă orice intervenție 
străină.

ÎNTREBARE: Cum apreciați, 
domnule președinte, ultimele 
evenimente din Iran? Noi, in 
Occident, sîntem preocupați de 
înrăutățirea situației mondiale 
și îndeosebi de problema petro
lului. Aș dori să cunosc păre
rea dumneavoastră, domnule 
președinte, asupra crizei ira
niene.

RĂSPUNS: Desigur, problemele
din Iran sînt de ordin intern și tre
buie soluționate numai de poporul 
iranian, fără nici un amestec. Este 
greu, firește, de făcut o apreciere 
asupra acestor evenimente, deoarece 
nu dispunem de datele și informări
le corespunzătoare. Este însă evi
dent că ele demonstrează că poporul 
iranian este preocupat de a-și asigu
ra dezvoltarea democratică indepen
dentă, de a fi stăpîn pe bogățiile na
ționale și pe destinele sale. Ceea ce 
am vrea noi ar fi ca, într-adevăr, 
această dorință a poporului iranian 
să se realizeze în așa fel îneît dez
voltarea sa economico-socială pe 
calea bunăstării, progresului, inde
pendentei și păcii să se realizeze în 
cît mai bune condiții. O asemenea 
dezvoltare este și în interesul 
și

ATENA 23 (Agerpres). — Primul 
ministru al Republicii Elene. Con
stantin Karamanlis, l-a primit pe to
varășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, președintele 
părții române la cea de-a VI-a se
siune a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare româno-ele- 
nă. Din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu s-a transmis primului mi
nistru elen un mesaj de prietenie, 
urări de prosperitate și succes pen
tru poporul elen prieten.

Mulțumind călduros. premierul 
elen a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu senti
mentele sale de înaltă stimă si pre
țuire pentru contribuția deosebită a- 
dusă ia dezvoltarea relațiilor româ- 
no-elene, la promovarea unui climat 
de pace și securitate în Balcani. în 
Europa și în întreaga lume. Primul

ministru Constantin Karamanlis a 
relevat, de asemenea, că așteaptă cu 
mult interes și plăcere vjzita pe 
care urmează să o facă. în curînd. 
in țara noastră. în cadrul întreve
derii a fost exprimată satisfacția 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor economice, politice și cultural- 
științifice dintre România și Grecia, 
in spiritul înțelegerilor stabilite cu 
prilejul întîlnirilor . la nivel înalt de 
la București și Atena.

La întrevedere a fost prezent am
basadorul României la Atena, Ion 
Brad.

★
în aceeași zi. tovarășul Cornel Bur

tică a avut intîlniri cu ministrul elen 
al coordonării economice. Constantin 
Mifsotakis. cu ministrul afacerilor 
externe, Gheorghios Rallis. cu pre
ședintele . Camerei de comerț din A- 
tena și cu conducerea Organismului 
Național al Petrolului (D.E.P.).

Sesiunea ministerială a O. U. A.

ro-

păcii

a obține o des-

cum am men- 
România consi- 

litigioase 
pe calea

Mijlociu,

colaborării internaționale.
ÎNTREBARE: Domnule 

ședințe, dumneavoastră ați 
sit cuvinte deosebit i‘ 
pentru condamnarea 
mului în Europa 
Care sînt măsurile 
gerați să fie luate, 
ternațional, pentru 
unui asemenea 
subminează stabilitatea statelor 
și, deseori, aruncă o umbră de 
suspiciune între diferite țări?

RĂSPUNS: într-adevăr, am con
damnat acțiunile teroriste de orice 
fel și consider că ele sînt în contra
dicție cu principiile dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente a fie
cărui popor. Totdeauna noi am con
siderat că luptele sociale, transfor
mările revoluționare nu se pot în
făptui prin acte de teroare individu
ale, ci numai prin acțiunile maselor 
largi populare.

De aceea, considerăm că trebuie 
făcut totul pentru a se pune capăt 
oricăror acțiuni teroriste, de orice 
fel. Desigur că, pe lingă măsurile 
generale împotriva acțiunilor tero-

pre- 
folo- 

de severe 
! teroris- 

și în lume, 
pe care su
la nivel in- 
a face față 

fenomen ce

riște, trebuie văzute și cauzele care 
generează acest fenomen și acționat 
pentru , soluționarea problemelor de 
fond, spre a înlătura orice bază 
pentru activitatea teroristă.

Noi am considerat și considerăm 
că, in această privință, este necesar 
să se acționeze, in același timp, și 
pe linia desfășurării unei activități 
de lămurire politică și ideologică, 
astfel îneît să se înlăture — și pe 
această cale — orice bază ce ar pu
tea genera acest fenomen care, în 
nici un fel, nu corespunde interese
lor nici unui popor, și cu atit mai 
mult intereselor dezvoltării democra
tice și socialiste.

ÎNTREBARE: Președintele Re
publicii Italiene, Sandro Perti- 
ni, va efectua o vizită oficială 
in România. Știm că relațiile 
dintre țările noastre sint bune. 
Aș dori insă să cunosc părerea 
dumneavoastră nu numai in le
gătură cu ceea ce s-a realizat 
pozitiv între București și Ro
ma, ci și cu ceea ce nu s-a fă
cut și ar mai fi încă de făcut.

RĂSPUNS : Aștept cu multă plă
cere vizita președintelui Republicii 
Italiene, Sandro Pertini, în România. 
Consider că ea va constitui un nou 
moment important în relațiile dintre 
cele două țări și popoare.

Este adevărat că raporturile
mâno-italiene au cunoscut o dezvol
tare continuă ; schimburile economi
ce au progresat, Italia ocupînd un 
loc important — locul patru — în 
relațiile economice ale României cu 
țările occidentale. Cu toate acestea, 
consider însă că putem face mult mai 
mult, că se poate ajunge ca Italia să 
ocupe un loc și mai avansat în rapor
turile economice ale României — și 
dorim acest lucru.

Cred că este necesar ca, pe lîngă 
schimburile economice propriu-zise, 
să acordăm mai multă atenție dez
voltării cooperării în producție. De 
pe acum avem o anumită experiență 
în această privință. Consider că, pe 
această bază, va trebui să intensifi
căm, în următorii ani, această formă 
de conlucrare și, de asemenea, să 
trecem la o conlucrare pentru reali
zarea diferitelor acțiuni economice în 
terțe țări — îndeosebi în țările în 
curs de dezvoltare.

în același timp, ținînd seama de 
tradițiile relațiilor noastre, este ne
cesar să intensificăm colaborarea ști
ințifică și culturală și, totodată, să 
realizăm o conlucrare mai activă pe 
plan internațional în direcția solu
ționării problemelor complexe ale 
lumii contemporane, pentru reali
zarea politicii de destindere, securi
tate și pace în Europa și în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați avut amabilitatea 
să-mi acordați un interviu și 
acum zece ani. Sint bucuros să 
constat și acum că linia politi
că, mai ales in ce privește acti
vitatea internațională a Româ
niei, a rămas tot timpul coerentă 
in principiile sale, in obiectivele 
și direcțiile sale de acțiune. 
Cum explicați aceasta, dum
neavoastră ?

RĂSPUNS : în politica noastră ex
ternă noi pornim ferm de la realită
țile vieții internaționale, de la schim
bările care s-au produs în lume și 
care demonstrează cu putere că nu
mai pe baza principiilor deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, ăl nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța 
se pot dezvolta relații cu adevărat 
trainice între toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială sau de 
mărime. De aceea, noi, situind ferm 
aceste principii la baza întregii noas
tre politici externe, ' considerăm că 
trebuie să ne intensificăm și mai 
mult eforturile pentru afirmarea cît 
mai largă a acestora în întreaga viață 
internațională, pentru promovarea 
unei politici de colaborare, destin
dere și pace.

în încheiere, aș dori să adresez ci
titorilor ziarului dumneavoastră, în
tregului popor italian prieten, cele 
mai bune urări de prosperitate, bună
stare și progres.
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NAIROBI 23 (Agerpres). — La 
Nairobi au început vineri lucrările 
celei de-a 32-a sesiuni ministeriale a 
Organizației Unității Africane.

Lucrările au fost inaugurate 
președintele țării-gazdă — Kenya 
Daniel Arap Moi. care a trecut 
revistă marile probleme care stau
prezent în fata continentului african 
— dezvoltarea și independenta eco
nomică. lupta împotriva ultimelor 
rămășițe ale rasismului si colonialis
mului, unitatea țărilor africane.

Pe de aîtă parte, președintele Ke
nyei a arătat că ..multi din afara 
continentului se tem de unitatea 
noastră și vor continua să încerce să 
se amestece pentru a frîna eforturile 
noastre de promovare a acestei uni
tăți. Noi nu trebuie să permitem 
străinilor să ne dezbine. Trebuie să 
ne dăm seama de absurditatea răz
boaielor dintre noi".

Referindu-se la situația din Africa 
australă, el a declarat că pretinsa so
luție internă susținută de Ian Smith 
va eșua, rezolvarea problemei rhode- 
siene nefiind posibilă fără Frontul 
Patriotic în frunte cu Joshua Nkomo 
și Robert Mugabe. El a denunțat 
farsa electorală înscenată de autori
tățile rasiste de la Pretoria în Nami
bia și s-a pronunțat pentru organiza
rea de alegeri sub supravegherea 
O.N.U. în acest teritoriu, fără ameste
cul R.S.A., cerînd ca aceasta din 
urmă să retrocedeze Namibiei portul 
Walvis Bay. Președintele Kenyei a 
chemat țările industrializate să exer
cite presiuni asupra R.S.A. pentru a 
o determina să renunțe la politica sa 
rasistă si a arătat că dacă aceasta 
nu se poate obține pe cale pașnică, 
atunci lupta armată devine o necesi
tate.

PARIS 23 (Agerpres). — Delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., din care 
mai fac parte tovarășii Ghizela Vass 
și Andrei Cervencovici. membri ai 
C.C. al P.C.R., aflată în Franța la in
vitația Partidului Socialist, a făcut o 
vizită la sediul C.C. al P.C. Francez. 
Delegația P.C.R. a avut întrevederi 
cu tovarășii Gaston Plissonnier, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.F., Andre Vieuguet, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C-F., Jacques Denis, membru al 
C.C. al P.C.F., cu alți militanți ai a- 
cestui partid.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceausescu s-a trans
mis tovarășului Georges Marchais. 
Biroului Politic al P.C.F. un mesaj 
de calde salutări prietenești și cele 
mai bune urări de sănătate și de 
succese în activitatea Partidului Co
munist Francez.

Exprimîndu-se vii mulțumiri pen
tru acest mesaj, din partea tovarășu
lui Georges 
Politic al

Marchais, a Biroului
P.C.F, s-au transmis tova-

rășului Nicolae Ceaușescu. 
tului Politic Executiv al 
P.C.R. cele mai călduroase 
și urări de noi succese __
comunist și poporului român. în ca
drul întrevederilor s-a procedat la o 
informare reciprocă privind situația 
din cele două țări si preocupările 
P.C.R. și P.C.F. și s-a făcut un 
schimb de vederi asupra probleme
lor actuale ale mișcării comuniste si 
muncitorești, ale situației internațio
nale.

în timpul întrevederilor, de am
bele părți s-a exprimat satisfacția 
față de evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre partidele noastre și dorința 
de a le dezvolta și mai mult în viitor, 
în interesul oamenilor muncii din 
cele două țări, al prieteniei dintre 
popoarele român și francez, al cau
zei generale a socialismului, pro
gresului social, libertății și inde
pendenței popoarelor, al destinderii, 
securității și păcii internaționale.

întrevederile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovă
rășească, ce caracterizează bunele 
relații dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Francez.

Congresul Partidului Progresului 
și Socialismului din Maroc

RABAT 
în orașul 
lucrările celui de-al II-lea Congres 
al Partidului Progresului și Socialis
mului din Maroc, la care participă 
delegați reprezentînd toate organi
zațiile de partid din țară, reprezen
tanți ai principalelor partide politice 
și ai organizațiilor sindicale. Sint 
prezente delegații ale partidelor co
muniste și muncitorești din mai

23 (Agerpres). — Vineri, 
Casablanca, s-au deschis

Comite- 
C.C. al 
salutări 

partidului

multe țări, precum și ale mișcărilor 
de eliberare națională.

La lucrări participă o delegație 
P.C.R. condusă de Emil Drăgăneh» * 
membru al Comitetului Politic Exc- 
cutiv al C.C. al P.C.R.

Raportul la Congresul Partidului 
Progresului și Socialismului din Ma
roc a fost prezentat de Aii Yata, 
secretar general al partidului.

Consultări în vederea rezolvării crizei de guvern din Italia
Spre soluționarea prin tratative 

a situației
N’DJAMENA 23 (Agerpres). — Ci

tind un purtător de cuvînt oficial, a- 
genția sudaneză de presă informea
ză că Frontul de eliberare naționa
lă din Ciad (FROLINAT) este gata 
să participe la o conferință gene
rală în vederea reconcilierii naționa
le în Ciad. Problema unei reglemen
tări globale a crizei din această țară 
africană a fost prevăzută în acor
dul de încetare a focului din capi
tala țării — N’Djamena — dintre for
țele armate fidele președintelui Fe
lix Malloum și forțe înarmate care-1 
sprijină pe primul ministru, Hissen 
Habre.

După cum s-a mai anunțat, pre
ședintele Ciadului și-a dat acordul 
pentru o asemenea reuniune, la care 
să participe toate părțile implicate 
în conflict, precum și reprezentanți 
din țările vecine și ai Organizației 
Unității Africane.

Din Nouakchott agenția M.A.P. 
transmite că guvernul Mauritaniei a 
lansat un apel O;U.A. în vederea con
vocării unei reuniuni a tuturor re-

din Ciad
prezentanților diferitelor tendințe cia- 
diene pentru reconciliere națională.

La rîndul său. agenția sudaneză 
relatează că președintele Sudanului, 
Gaafar El Nimeiri. care este și pre
ședintele în exercițiu al O.U.A., a 
primit un mesaj din partea șefului 
statului si guvernului federal nige
rian, Olusegun Obasanjo, referitor 
la convocarea unei asemenea confe
rințe.

ROMA 23 (Agerpres). — Președin
tele Partidului Republican Italian. 
Ugo la Malfa. care a fost însărci
nat de șeful statului cu formarea 
unui nou guvern, a avut joi după- 
amiază întîlniri succesive cu pre
ședintele Camerei Deputaților. Pietro 
Ingrao, și președintele 
Amintore Fanfani. Cei doi lideri 
parlamentari reprezintă principalele 
partide politice italiene : Ingrao — 
Partidul Comunist, iar Fanfani — 
Partidul Democrat-Creștin.

Ugo la Malfa i-a informat pe cei 
doi lideri parlamentari asupra mi
siunii sale de soluționare a crizei gu
vernamentale.

Senatului,

Comuniștii italieni doresc ca noul 
premier desemnat, liderul Partidului 
Republican, Ugo la Malfa, să formeze 
un nou guvern capabil să evite di
zolvarea parlamentului și convocarea 
de alegeri generale anticipate și care 
să acționeze în mod eficient pentru 
soluționarea gravei situații prin care 
trece Italia — a declarat Giancarlo 
Pajetta. membru al 
Secretariatului P.C.I.

întrebat dacă P.C.I. 
reprezentat în viitorul 
a afirmat că partidul său îsi va pre
zenta poziția în cadrul consultărilor 
pe care le va avea în acest sens cu 
premierul desemnat. „Noi nu ne-am 
schimbat politica" — a adăugat el.

Direcțiunii si
va cere să fie 
guvern. Pajetta

agențiile de presă transmit:

IRAN

COMPLETAREA GUVERNULUI
PROVIZORIU

TEHERAN 23 (Agerpres). — La Te
heran a fost anunțată numirea altor 
cinci membri ai guvernului. Astfel, 
generalul Ahmad Madani a fost de
semnat ministru al apărării, Gholam 
Hussein Shokouhi 
învățămîntului, iar 
nachi — miniștr 
propagandei. Aii

ministru al
Nasser Mi- 

nachi — miniștru al informației și 
propagandei. Ați fost numiți, de ase
menea. titularii Ministerului Științei, 
Culturii și Artei și Ministerului Poș
telor și Telecomunicațiilor. Cu aceste 
noi numiri — apreciază ziarul „Ete- 
laat" — a fost încheiat procesul de 
formare a guvernului provizoriu con
dus de Mehdi Bazargan,

Convorbiri româno-ira- 
niOnO Ministrul afacerilor externe 
al guvernului provizoriu iranian. Ka
rim Sanjabi, a primit pe ambasado
rul României la Teheran. Nicolae 
Ștefan. Cu acest prilej s-a procedat 
la un schimb de păreri cu privire la 
stadiul actual și perspectivele relații
lor româno-iraniene. evidențiindu-se 
dorința celor două țări de dezvoltare 
continuă a acestora. în toate dome
niile de interes reciproc.

Reuniunea de la Cara
cas. caPitala Venezuelei au luat 
sfirșit lucrările reuniunii tehnice a 
țărilor în curs de dezvoltare privind 
promovarea transferului de tehnolo
gie. într-un discurs pronunțat la în
chiderea lucrărilor, directorul adjunct 
al O.N.U.D.I., G. S. Gouri, a arătat 
că reuniunea de la Caracas a permis 
identificarea unor noi posibilități de 
cooperare între țările în curs de dez
voltare și parcurgerea unei noi etape 
pe calea concretizării unui sistem 
informațional, internațional pe teme 
de tehnologie.

întrevederea la nivel 
înalt franco-vest-germană. 
La Paris s-au încheiat vineri con
vorbirile dintre președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing. și cancela
rul R.F.G., Helmut Schmidt. în .ca
drul unei conferințe de presă, pre
ședintele francez și cancelarul vest- 
german și-au exprimat satisfacția in 
ce privește atit rezultatele discuțiilor 
purtate, cît și evoluția relațiilor bila
terale.

Președintele Comisiei 
C.E.E. Ia Beijing. Deng Xia°- 
ping, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, l-a primit vi
neri la Beijing pe Roy Jenkins, pre
ședinte al Comisiei Pieței comune. 
Cu acest prilej — subliniază agenția 
China Nouă — a avut loc un schimb 
de vederi asupra unor probleme in
ternaționale importanțe.

Propuneri ale secretaru
lui general al P.C. Portu
ghez. Secretarul general al Parti
dului Comunist Portughez. Alvaro 
Cunhal, a cerut joi seara demisia gu
vernului Mota Pinto, „care nu res
pectă prevederile Constituției". El 
propune două soluții pentru a se ieși 
din această situație : fie ca președin
tele republicii să desemneze un nou 
prim-ministru. care să formeze un 
guvern constituit din reprezentanți 
ai partidelor, fie să dizolve Adu
narea Republicii (parlamentul) și să 
instituie un guvern de serviciu for
mat din reprezentanții principalelor 
patru partide, pînă la desfășurarea 
alegerilor generale anticipate.

Consulatul general al Româ
niei din Alexandria (Egipt), 
liala din oraș a Asociației 
prietenie egipteano-română 
Casa de cultură „Atelier" au 
ganizat o seară românească, 
acest prilej a avut loc deschi
derea unei expoziții de fotogra
fii și a fost prezentat filmul ro
mânesc „Patima". Au participat 
dr. Fouad Helmy, guvernatorul 
Alexandriei, dr. Faruk Gara- 
nah, președintele filialei Asocia
ției de prietenie, generalul Nabih 
El Saied, comandantul regiunii 
militare Nord, un numeros pu
blic. La Facultatea de arte plas
tice a Universității Heluan (Cai
ro) a fost deschisă expoziția 
„România în imagini".
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Asistăm de la o vreme la afirma
rea tot mai puternică în economia 
mondială a unor fenomene și tendințe 
care determină o serie de modificări 
în actualele sale structuri, caracteri
zate prin împărțirea lumii in state 
producătoare de materii prime și 
state furnizoare de bunuri industriale. 
Chiar si unii specialiști occiden
tali recunosc că ceea ce se in- 
tîmplă azi în economia mondială 
nu este o consecință trecătoare a 
unei obișnuite recesiuni ciclice. Spre 
deosebire de „marea criză" din anii 
’30 — care a însemnat mai curînd 
o prăbușire temporară a producției 
decît o mutație profundă în diviziu
nea internațională a muncii existentă 
atunci — în prezent asistăm la 
schimbări in înseși structurile indus
triei mondiale.

Pe de o parte, în acest proces se 
remarcă declinul unor industrii tra
diționale din țările capitaliste dez
voltate : construcții navale, side
rurgie, textile. Aidoma unor di
nozauri neaiutorati. multe firme 
din sectoarele amintite au de
venit ineficiente și prea greoaie 
pentru a concura cu succes intr-o 
lume în plină schimbare. Aceste in
dustrii cunoso cel mai pronunțat de
clin al producției și. în consecință, 
cel mai mare număr de șomeri. Sub
vențiile acordate de stat pentru a le 
menține pe „linia de plutire", depar
te de a-și atinge ținta, au devenit o 
importantă sursă de alimentare a in
flației și, deci, de instabilitate eco
nomică. în același - timp, pentru a 
proteja industriile în declin, țările 
capitaliste dezvoltate au recurs în 
ultimii ani la o serie de măsuri pro- 
tecționiste, care afectează îndeosebi 
statele în curs de dezvoltare. Pe drept 
cuvînt. afirma un armator britanic. 
Europa occidentală n-a mai cu
noscut probleme de restructura
re economică atît de profunde 
de Ia revoluția industrială (sfir
situl secolului al XVIII-lea si începu
tul celui de-al ' ' ~
într-o măsură 
mică, actuala 
afectează toate țările capitaliste dez
voltate.

Pe de altă parte, economia mon
dială începe să fie influențată de pro
cesele și tendințele care se manifestă 
în cadrul tinerelor industrii ale țărilor

în curs de dezvoltare. în ultimele trei 
decenii, multe din aceste state au făcut 
importanți pași pe calea industrializă
rii: de la 5 la sută în 1950, ponderea 
lor în producția industrială mondială 
a sporit Ia 1.0,3 la sută în 1975 si se 
apropia de 12 la sută la sfîrșitul lui 
1977. Incontestabil, un procent relativ 
redus, dar care, în valoare absolută, 
înseamnă jumătate din producția in
dustrială a țărilor dezvoltate în 1950.

Și mai semnificativ este însă faptul 
că — spre deosebire de țările capita-

este America Latină, care asigură 
circa 55 la sută din producția indus
trială a „lumii a treia" și numai o 
singură țară de la sud de Rio Grande 
— Brazilia — dă 16 la sută, fată de 
10 la sută cît este ponderea tuturor 
statelor din Africa (cu excepția 
R.S.A. și Rhodesiel). Dar și mai preo- 
cupante sint discrepanțele existente 
chiar în țările care au atins un anu
mit grad de industrializare. Datorită 
influentei încă mari pe care o exer
cită monopolurile internaționale în

dustrială a „lumii a treia" să atingă 
nivelul actualei producții mondiale. 
Potrivit specialiștilor O.N.U.. realiza
rea obiectivului amintit presupune 
accelerarea ritmului anual de creștere 
a producției industriale de la 7 la 
sută, cît este în prezent, la 10 la sută 
în următoarele două decenii. Pentru 
aceasta este, necesar ca ponderea 
produselor prelucrate importate din 
țările în curs de dezvoltare să spo
rească de la 11.1 la 16 la sută din 
consumul de mărfuri industriale al

IN ECONOMIA MONDIALĂ SE MANIFESTĂ PREGNANT

Tendințe spre modificarea vechilor structuri
• Declinul unor industrii tradiționale în țările dezvoltate • Sporirea ponderii 
statelor în curs de dezvoltare în industria mondială • Edificarea noii ordini 

economice internaționale răspunde interesului general

XIX-lea). Dar, 
mai mare sau mai 
„criză structurală"

liste dezvoltate — care au început in
dustrializarea cu sectoarele industriei 
ușoare — statele în curs de dezvol
tare au acordat prioritate industriei 
grele, in special celei de prelucrare 
a metalelor. încă de la începutul ac
tualei decade, industria grea dădea 
48 la sută din totalul producției in
dustriale a țărilor în curs de dezvol
tare, față de 67, cît era procentul res
pectiv pe plan mondial. Astfel, ex
portul de mașini și instalații a deve
nit curentul cel mai dinamic al 
comerțului țărilor „lumii a treia" (un 
ritm mediu de creștere de 25 la sută 
pe an între 1955—1975). Drept urma
re, ponderea produselor industriale 
în totalul exporturilor statelor in 
curs de dezvoltare a crescut de la 13 
la sută in 1955 la 42,3 Ia sută in 1975.

Cu toate acestea, procesul industria
lizării „lumii a treia" rămîne limitat : 
doar 26 de țări în curs de dezvoltare 
(adică un sfert din numărul lor total) 
pot produce și exporta bunuri indus
triale. Zona cea mai industrializată

dezvoltării econo- 
concluzia că sta- 
urmă pe plan eco- 

de un mecanism de

economia „lumii a treia". între sec
toarele „moderne" — orientate spre 
export — și cele „tradiționale", nu 
există nici o legătură organică. In 
fapt, creșterea producției are loc în 
unele enclave industriale și miniere, 
în timp ce stagnarea din celelalte 
domenii de activitate situează aceste 
țări la periferia 
mice. De aici 
tele rămase in 
nomic au nevoie
dezvoltare al cărui obiectiv trebuie 
să fie ridicarea nivelului de viață al 
popoarelor, și nu creșterea statistică 
a producției. Aceste state au ajuns în 
punctul în care integrarea întregii 
populații (inclusiv a „săracilor abso- 
luți") in procesul dezvoltării a de
venit condiția progresului lor.

Tocmai de aceea, țările în curs de 
dezvoltare și-au propus să-și spo
rească. pînă la sfîrșitul acestui secol, 
la 25 la sută ponderea în producția 
industrială mondială. Aceasta ar în
semna ca în anul 2000 producția in-

țărilor dezvoltate. Firește, nu este 
vorba de ceva irealizabil dacă avem 
în vedere că. în prezent, statele dez
voltate importă 20 la sută din con
sumul lor de produse industriale din 
alte țări din aceeași categorie.

Totuși, lucrurile nu sînt simple. 
Comerțul si finanțele internaționale 
se află într-o situație instabilă, da
torită absenței unor soluții viabile la 
problemele care se ridică în aceste 
domenii. Accesul pe piețele de măr
furi și capitaluri este tot mai limitat, 
în special pentru țările în curs de 
dezvoltare. Totodată, cooperarea eco
nomică internațională nu se poate 
dezvolta normal atita vreme cit ea se 
află la bunul plac 
nopoluri.

La obstacolele de 
se adaugă acelea cu 
Revendicarea de către țările în curs 
de dezvoltare a unei noi ordini eco
nomice internaționale este. în fapt, 
expresia schimbărilor care au loc in 
raportul de forțe pe plan mondial.

al marilor mo-
ordin economic 
caracter politic.

Dezvoltarea economică a țărilor ră
mase în urmă duce la apariția de noi 
forțe, care bat la ușa clubului ce 
deține încă cheile puterii politice în 
lume.

Toate acestea lasă să se întrevadă 
că procesul edificării unei noi ordini 
economice internaționale va fi înde
lungat și deosebit de complex. Dar. 
așa cum apreciază numeroși specia
liști, acuitatea problemelor econo
mice care confruntă omenirea este 
atît de mare, îneît ea reprezintă o 
garanție că nimeni nu va putea opri 
acest proces. După părerea profeso
rului american Wassily Leontieff. 
eliminarea decalajelor economice este 
condiția prealabilă a unei creșteri 
dinamice și stabile a economiei mon
diale. Calculele sale arată că. pentru 
a ajunge la o pondere de 25 la sută 
în producția industrială mondială, 
țările in curs de dezvoltare vor tre
bui să-și sporească, pînă la sfirsitul 
acestui secol, de peste 12 ori volu
mul importurilor |de mașini si utilaje 
din țările dezvoltate. Aceasta ar da. 
firește, un serios impuls economic, 
statelor avansate și ar facilita solu
ționarea problemelor lor de struc
tură, legate de transferul capitalului 
și al forței de muncă din sectoarele în 
declin în cele dinațnice.

„Criza — spunea acum 
mătate de secol Antonio 
unul din fondatorii P. 
lian — apare atunci cind 
ce este vechi 
este nou nu 
acest răstimp, lumea este confruntată 
cu o mare varietate de simptome 
morbide : scăderea producției, creș
terea șomajului, explozia prețurilor. 
Cu cit sint aminate deciziile opor
tune cu atit va fi mai dureroasă pe
rioada 
care își păstrează valabilitatea : ieri 
căile ferate, azi șantierele nava
le, mîine poate industria automo
bilului va fi confruntată cu aceleași 
probleme. „Trebuie să acceptăm 
ideea că industriile înfloresc, apoi 
intră în declin pentru a fi înlocuite 
de altele noi" — spuhea un expert in 
probleme industriale al firmei ameri
cane ..Arthur D. Little". într-adevăr. 
vechiul moare și nimeni nu poate 
împiedica nașterea noului.

înghețarea prețurilor. Gu- 
vernul grec a anunțat vineri 
hotărît să înghețe prețurile la 
produsele și tarifele pentru 
serviciile la nivelul celor de 
decembrie 1978, în scopul reducerii 
ratei inflației, care a fost anul trecut 
de 13.5 la sută. S-a precizat că amenzi 
pînă la 50 000 drahme și pedepse cu 
închisoarea vor fi aplicate celor ce 
se vor face vinovați de încălcarea 
prevederilor acestui decret.

că a 
toate 
toate 
la 31

Recrudescența incidente
lor din Nicaragua. In princi_ 
palele orașe din Nicaragua — Ma
nagua. Leon, Granada. Masaya, 
San Marcos. Corinto, Jinotepe și Chi- 
nandega — a fost înregistrată o re
crudescentă a ciocnirilor armate în
tre forte ale Gărzii Naționale, fidele 
dictatorului Anastasio Somoza. și de
tașamente ale Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională (F.S.L.N.). în 
această situație, autoritățile de la Ma
nagua și-au intensificat acțiunile de 
reprimare brutală a tuturor celor ce 
se opun lui Somoza.

Noi acțiuni revendicative în Marea Britanie

o ju- 
Gramsci, 
C. Ita- 

atunci cind ceea 
moare, iar ceea ce 

se poate naște. In

de readaptare". Apreciere

Gh. CERCELESCU

LONDRA 23 (Agerpres). — Vineri, 
în Marea Britanie au declarat o gre
vă de 24 de ore aproximativ 300 000 
de funcționari publici și guvernamen
tali de la serviciile de vamă și pa
șapoarte ale aeroporturilor și portu
rilor. oficiile de asigurări sociale, a- 
gențiile fiscale, precum și controlorii 
traficului rutier etc. Totodată, con
tinuă acțiunile revendicative ale ce
lor 1,5 milioane de angajați de la 
serviciile publice, inițiate cu peste 
două luni în urmă. Joi seara. Con
siliul Executiv al Uniunii Naționa-

le a Angajaților Publici (U.N.A.P.) 
a respins, cu 17 voturi contra și trei 
abțineri, propunerile de compromis 
elaborate in cursul negocierilor pen
tru soluționarea acestui conflict de 
muncă.

Premierul James Callaghan și-a 
exprimat, joi seara. îngrijorarea fată 
de accentuarea tendințelor de recru
descență a acțiunilor revendicative, 
considerînd actualele greve drept o 
încălcare a concordatului semnat re
cent între guvern și Congresul Sin
dicatelor Britanice (T.U.C.).

Spania înaintea alegerilor

Climat social-economic „fierbinte"
MADRID 23 (Agerpres). — în 

preajma alegerilor legislative de la 
1 martie, in Spania se amplifică miș
carea grevistă a salariaților care re
vendică îmbunătățirea condițiilor de 
viață. încă de la începutul anului, 
la chemarea Comisiilor Muncitorești 
(sindicatele) și Uniunii Generale a 
Muncitorilor, sute de mii de oameni 
ai muncii din sectoarele metalurgic, 
financiar, bancar. învățămint. de la 
companiile de asigurări, din spitale, 
transporturile aeriene participă la 
greve perlate. Ei cer sporirea sala
riilor cel puțin la nivelul atins de 
rata inflației — 16,5 la sută în 1978.

Situația socială în Spania este

I

complicată și de fenomenul șomaju
lui. care afectează peste 1 milion de 
oameni, reprezentînd 8 la sută din 
populația activă a țării. Sectoarele 
cele mai greu afectate de șomaj sînt 
industria textilă, siderurgia și șan
tierele navale.

în sfirșit. un alt fenomen grav ce 
se perpetuează în Spania il consti
tuie terorismul, care face tot 
multe victime, mai ales în 
Bascilor și Madrid.

în cadrul actualei campanii 
torale. principalele partide politice se 
pronunță atît pentru soluționarea pro
blemelor economice și sociale, cît și 
în favoarea eradicării terorismului.

mai
Țara

elec-
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