
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVIII Nr. 11359 Miercuri 28 februarie 1979 6 PAGINI - 30 BANI

Dezvoltarea 
bazei 

energetice, 
progresul 
accelerat 

al economiei 
cer mai mult, 
cit mai mult 
CĂRBUNE

PAGINA A Ill A

A APĂRUT:

Din gîndirea social-politică 
a președintelui României, 

NICOLAE CEAUSESCU
♦

Contribuția României la realizarea 
unui sistem trainic de securitate 

și cooperare in Europa
EDITURA POLITICA

Ședința
Comitetului Politic Executiv

al C. C. al P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 27 februarie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a luat in dezba
tere raportul privind utilizarea mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor pe anul 1978. S-a 
apreciat că întreprinderile s-au preocupat 
de creșterea gradului de utilizare a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, îndeosebi 
prin încărcarea mai judicioasă a acestora 
și reintroducerea în circuitul productiv a 
agregatelor nefolosite, mai ales in a doua 
parte a anului, ca urmare a măsurilor 
stabilite de conducerea partidului și sta
tului, indicii de utilizare în 1978 fiind 
superiori celor din anii precedenți.

Comitetul Politic Executiv a criticat, tot
odată, o serie de lipsuri și neajunsuri 
manifestate în acest domeniu în cursul 
anului trecut, în special în modul de folo
sire a mijloacelor din transporturi, a in
stalațiilor din metalurgie și chimie, a 
bazei tehnice din agricultură și care au 
influențat negativ asupra reducerii cheltu
ielilor de producție și creșterii eficienței 
economice. Comitetul Politic Executiv a 
indicat ministerelor, tuturor unităților eco
nomice să ia măsuri ferme pentru lichi
darea deficiențelor, urmărind sistematic, 
cu maximum de exigență, folosirea între
gului potențial tehnic, pe grupe de utilaje. 
S-a cerut, de asemenea, să se acorde o 
atenție mai mare organizări superioare a 
producției și muncii, aprovizionării ritmice, 
în cele mai bune condiții, a întreprinde
rilor cu materii prime și materiale, pregă
tirii și perfecționării forței de muncă ne
cesare, întăririi disciplinei la locul de 
muncă, asigurării pieselor de schimb și 
îmbunătățirii permanente a calității re
parațiilor mașinilor, utilajelor și instala
țiilor. Toate unitățile productive trebuie să 
stabilească măsuri concrete care să ducă 
la sporirea continuă a gradului de utiliza
re a întregului parc de mașini și utilaje 
din dotare, precum și la introducerea în 
circuitul economic a tuturor mașinilor, uti
lajelor Și instalațiilor nefolosite pînă acum.

Luînd în discuție raportul privind evo
luția prețurilor și tarifelor în anul 1978, 
Comitetul Politic Executiv a constatat că 
acestea au evoluat, la fel ca și în primii 
doi ani ai cincinalului, sub limitele prevă
zute în plan. Comparativ cu anul 1975, 
indicele prețurilor cu amănuntul și al tari
felor pentru serviciile prestate populației 
realizat în 1978 a fost de 103,4 la sută 
față de 103,7—104,3 la sută cît s-a prevă
zut în cincinal pentru anul 1978. Aceasta 
demonstrează că dezvoltarea în ritm 
susținut a tuturor ramurilor economiei, 
creșterea eficienței economice, măsurile 
luate de conducerea partidului și statului 
au asigurat stabilitatea prețurilor, o cir
culație bănească sănătoasă, înfăptuirea 
consecventă a programului stabilit de 
Congresul al Xl-lea de ridicare continuă 
a nivelului de trai al poporului — țelul 
suprem al întregii opere de construcție 
socialistă în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a cerut mi
nisterelor, întreprinderilor economice, or
ganismelor financiare să persevereze în 
continuare pentru perfecționarea calității 
produselor și serviciilor către populație, 
pentru lărgirea gamei de sortimente și 
aprovizionarea în cele mai bune condiții 
cu produse alimentare și industriale, res- 
pectîndu-se întocmai Legea privind stabi
lirea și aplicarea prețurilor și tarifelor.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat proiectul de decret pentru apli
carea unor prevederi ale Legii retribuirii 
după cantitatea și calitatea muncii. Pro
iectul de decret stabilește rețelele tarifare 
pentru personalul muncitor, modul de 
încadrare a muncitorilor în ultima catego
rie de calificare nou înființată, precum și

a maiștrilor în noua funcție de maistru 
principal specialist, modul de acordare a 
retribuțiilor în raport cu îndeplinirea indi
catorilor de plan, precum și alte preve
deri.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a adoptat o Hotărîre privind îmbunătă
țirea îndrumării și controlului de către 
partid a activității organelor de securitate 
și de miliție. In hotărîre se subliniază 
sarcinile ce revin comitetelor județene, 
municipale și orășenești de partid în exer
citarea controlului și îndrumării orga
nelor de securitate și de miliție, în desfă
șurarea muncii politico-educative în rîndul 
tuturor lucrătorilor din aceste sectoare, în 
vederea cunoașterii și însușirii temeinice a 
politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru, respectării cu strictețe a 
hotărîrilor de partid, legalității socialiste, 
a normelor eticii și echității. Hotărîrea 
relevă rolul sporit ce revine organelor 
locale de partid în creșterea eficienței 
activității organelor de securitate și miliție 
pentru ca acestea să acționeze corespun
zător legilor țării, să vegheze cu strictețe 
la aplicarea și respectarea lor.

Comitetul Politic Executiv a ascultat, de 
asemenea, raportul privind aplicarea 
Hotărîrii C.C. al P.C.R. referitoare la scri
sorile și audiențele oamenilor muncii. S-a 
subliniat că în cursul anului 1978 activi
tatea în acest domeniu s-a îmbunătățit, în 
spiritul hotărîrilor de partid, al principiilor 
democrației noastre socialiste, oglindind 
întărirea tot mai puternică a legăturilor 
dintre partid și popor. Numeroși oameni 
ai muncii de toate categoriile sociale s-au 
adresat organelor de partid și de stat, 
conducerii partidului, manifestîndu-și ade
ziunea deplină față de politica internă și 
externă a partidului și statului, hotărîrea 
lor de a contribui la transpunerea ei în 
viață. Totodată, în scrisori și audiențe 
oamenii muncii au semnalat o serie de 
neajunsuri în diferite sectoare, făcînd pro
puneri concrete pentru lichidarea lipsuri
lor, pentru îmbunătățirea activității.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
toate organele și organizațiile centrale și 
locale de partid și de stat să acționeze în 
continuare cu tot mai multă exigență și 
perseverență pentru aplicarea prevederi
lor Hotărîrii și Legii privind rezolvarea 
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii, care constituie 
un important cadru organizatoric, institu
țional de manifestare largă a maselor 
celor ce muncesc în viața economico- 
socială, de participare activă a lor la 
conducerea tuturor domeniilor de activi
tate, a întregii societăți.

★

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat o infor
mare privind vizita de prietenie pe care a 
întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară Bulga
ria, în perioada 15—17 februarie 1979, la 
invitația tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
întru totul și a dat o deosebită apreciere 
rezultatelor noului dialog româno-bulgar 
la nivel înalt, care a confirmat, o dată 
mai mult, rodnicia întâlnirilor prietenești, 
tradiționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, precum și 
importanța hotărîtoare a acestor contacte 
pentru întărirea continuă a solidarității și 
colaborării frățești dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, în folosul și spre 
binele lor, al cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

Convorbirile dintre cei doi condu
cători de partid și de stat, desfășurate

într-o atmosferă de lucru, tovărășească și 
cordială, manifestațiile de stimă și afec
țiune făcute înalților oaspeți români pe 
pămîntul Bulgariei vecine și prietene au 
reliefat, în mod pregnant, trăinicia rela
țiilor româno-bulgare, cu adînci rădăcini 
în istorie și care au dobîndit, în anii 
socialismului, dimensiuni tot mai largi, un 
conținut nou, mereu mai bogat.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
profunda satisfacție că, în cursul recentelor 
convorbiri, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au reafirmat hotărîrea 
comună de a amplifica conlucrarea fruc
tuoasă dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, factor esențial 
în dezvoltarea prieteniei și colaborării 
româno-bulgare. A fost exprimată, de I 
asemenea, hotărîrea de a se acționa în 
continuare pentru extinderea relațiilor 
multilaterale dintre țările noastre, în spiri
tul principiilor egalității, stimei, respec- i 
tului reciproc, întrajutorării tovărășești, pe 
baza Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală din 1970 și a De
clarației româno-bulgare, semnată la 
Sofia în 1977.

Comitetul Politic Executiv își manifestă 
convingerea că înțelegerile stabilite cu 
acest prilej vor contribui la lărgirea 
colaborării multilaterale româno-bulgare, 
la creșterea cooperării și specializării în 
producție, la intensificarea și diversifi
carea schimburilor reciproce de mărfuri 
și a colaborării tehnico-științifice. O im
portanță deosebită are realizarea, potrivit 
termenelor prevăzute, a marilor obiective 
industriale pe cate România și Bulgaria 
le construiesc împreună — Complexul 
hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole, în
treprinderea constructoare de mașini și 
utilaje grele Giurgiu-Ryse, Complexul de 
oiefine.

S-a subliniat că dezvoltarea și aprofun- j 
darea colaborării economice și tehnico- 
științifice româno-bulgare corespund pe 
deplin intereselor ambelor țări și popoare, 
constituind, în același timp, un aport 
substanțial la creșterea forței și influenței 
socialismului, la cauza păcii, cooperării 
și progresului social în lume.

Comitetul Politic Executiv a relevat, 
totodată, însemnătatea deosebită a schim
burilor de păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov în probleme 
actuale ale vieții internaționale. A fost 
apreciată reafirmarea voinței României și 
Bulgariei de a dezvolta conlucrarea lor 
activă pe plan extern, contribuind, prin 
acțiuni și eforturi comune, la adîncirea 
procesului destinderii, la crearea unui 
climat de securitate și cooperare în 
Balcani, în Europa și în întreaga lume, 
la adoptarea unor măsuri concrete de 
dezarmare, la instaurarea unor raporturi 
cu adevărat echitabile între state, la 
făurirea noii ordini economice mondiale 
și înfăptuirea idealurilor de libertate, 
independență, pace și progres ale tuturor 
națiunilor. A fost reafirmată, de aseme
nea, hotărîrea Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist Bulgar de a contri
bui la întărirea unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor revoluționare, 
democratice, în lupta pentru pace, demo
crație și socialism.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate înțelegerile și concluziile la 
care s-a ajuns cu prilejul vizitei, al con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, și a sta
bilit măsuri pentru aplicarea lor în viață, 
pentru dezvoltarea mai intensă a colabo
rării dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre țările și 
popoarele noastre vecine și prietene.

★

Comitetul Politic Ekecutiv a rezolvat, de 
asemenea, o serie de probleme curente 
ale activității de partid și de stat.
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30 de ani de la Plenara C. C. al partidului din 3-5 martie

Mădărasu! argumentează

„ACESTEA SÎNT AVANTAJELE 

SOCIALISMULUI /V AGRICULTURĂ*
.— Ce a însemnat 30 de 

ani de muncă unită la Mă- 
dăras. tovarășe Teodor Ma
ghiar ?

Tn locul unui răspuns, 
președintele cooperativei — 
unul din eroii zilelor noas
tre care a participat alături 
de întreaga țărănime la 
metamorfoza satului româ
nesc. ne invită să vizităm 
satul, gospodăria cooperati
vei agricole.

—Casele nu mai răspund 
la înțelesul de altădată ăl 
cuvîntului de ..casă țără
nească". Străzi mărginite de 
clădiri moderne conferă sa
tului o dimensiune edilitară 
nouă. De cîtiva ani. la Mă- 
dăras — Bihor, nivelul de 
viață al oamenilor nu se mai 
măsoară după numărul apa
ratelor de radio si televi
zoarelor. ci mai ales după 
cel al caselor tip vilă, după 
confortul interior, care ri
valizează cu oricare altul 
de la oraș. Casa trainică si 
gospodăria bogată sînt sin
gurele rațiuni ale muncii si 
belșugului acestor oameni. 
Sînt de fapt împlinirea vi
sului lor. lăsat, drept moște
nire din tată in fiu. de ge
nerații si generații.

Mergind ne străzi asfal

tate. poposim în fata cîtor- 
va din casele celor care, in 
toamna aceea a lui ’49, și-au 
unit pămintul si s-au legat 
să făurească un nou destin 
acestui sat bihorean. Rind 
pe rind. îi cunoaștem pe 
Teodor Isai. loan Nes, Ana 
Nutiu. Alexandru Moghio- 
rus. Gheorghe Poienaru. 
Ioan Isai. Maria Oros. Ioan 
Hotopan. Iosif Silaghi,

Gheorghe Luncan. Gheor
ghe Chiș. Gheorghe Ienos- 
dan. loan Crișan. loan Si- 
poș. loan Hasas si Alexan
dru Pirge.

— Prin ei și prin alți 200 
ca ei. Mădărasul s-a scutu
rat de mult de amintirile 
sărăciei — rostește surizînd 
președintele cooperativei. 
Acum cînd avem de toate 
pare simplu. Dar nu a fost

prea simplă istoria acestor 
realizări. Este istoria unor 
ani de început, ani grei 
care s-au scris cu muncă și 
sudoare.

Dimensiunile prezentului 
în graiul lapidar al cifrelor 
arată că averea obștească a

Iosil POP
(Continuare in pag. a Il-a)

Fără comentarii:
MĂDĂRAS 1949 ...ȘI ASTĂZI

© Teren agricol : 830 hă 3 180 ha
© Avere obștească : 172 000 lei 60 000 000 lei

Producția de grîu : 800 kg 4 872 kg
de porumb : 1 000 kg 4 500 kg

• Efective de bovine : 70 864
de păsări : 2100 1 198 000

• Venituri bănești : 76 000 lei 24 500 000 lei
© Venit anual pe cooperator : 1 100 lei 22 000 lei

LOCUINȚA DIN VECHIUL MADARAS A7.I, LA COFETĂRIA DIN COMUNA...

In ce stadiu se află? Ce măsuri se întreprind? 

Ce necesități ridică? LA GALATI.
PROBLEMA LOCUINȚELOR

Restanțele de anul trecut plus sarcinile pe 1979 reprezintă 
o sarcină substanțială; cheia realizării — organizare mai bună pe șantiere, 

concurs mai activ al viitorilor locatari
în acest an, Trustul județean de 

construcții Galați are de. executat 
peste 6 000 apartamente. Dacă adău
găm și restanțele din 1978 rezultă că 
anul 1979 solicită din partea construc
torilor gălățeni de locuințe o amplă 
mobilizare a tuturor forțelor, o mai 
bună organizare a muncii, o chibzui
tă folosire a utilajelor și a timpului 
de lucru.

— în primul rind, în momentul de 
față — ne spune inginerul Mircea 
Chiriac, director adjunct tehnic al 
trustului — depunem toate efbrturile 
pentru a recupera restanțele din anul 
trecut. în primele două luni ale anu
lui am predat beneficiarului peste 800 
de apartamente din cele restante.

Conducerea trustului ne asigură că 
s-au luat măsuri menite să ducă la 
Îndeplinirea planului și la lichidarea 
restanțelor. Iată citeva dintre ele : au 
fost revăzute. împreună cu proiec
tantul. toate soluțiile constructive din 
proiectele pentru acest an, îmbună- 
tățindu-se o parte dintre ele. in ideea 
reducerii manoperei și extinderii pre- 
fabricării în atelierele proprii ; s-au 
găsit soluții pentru simplificarea 
unor finisaje, fără a fi afectată este
tica fațadelor ; s-au extins poligoa
nele de prefabricate s-a dezvoltat 
baza de producție proprie din muni
cipiul Tecuci și s-a creat o nouă bază 
de producție în orașul Tg. Bujor ; 
s-au introdus tehnologii noi de exe
cuție, cum ar fi aplicarea mecanizată 
a tencuielilor exterioare ; s-a trecut 
la folosirea utilajelor grele în două 
schimburi și a stațiilor de betoane 
în schimburi prelungite.

Sînt. desigur, măsuri bune și ne-am 
convins că ale se aplică, practic, pe

șantiere. Nicolae Calistru, inginerul- 
șef al șantierului nr. 2, ne-a adus 
la cunoștință hotărirea colectivului 
de aici de a lichida cea mai mare 
parte a restanțelor incă din primul 
trimestru al anului. De asemenea, 
s-a creat aici, in rindurile construc
torilor fruntași, o opinie sănătoasă 
împotriva oricărui act de indiscipli
nă. Am întîlnit și o foarte buna or
ganizare a muncii, cu grafice clare 
de execuție pe fiecare lot. maistru 
și șef de echipă. Aceasta permite 
urmărirea atentă, în fiecare zi, a în
deplinirii sarcinilor. De unde și che
zășia reușitei, încrederea în aceasta 
din partea unor formații experimen
tate, cum sînt cele conduse de Gh. 
Jingă. Ion Dulman, Vasile Gurzu și 
Vasile Stanciu.

Lucruri frumoase despre o temei
nică organizare a muncii aflăm și de 
la maistrul Constantin Avasiloaie, de 
la șantierul numărul 1 : „Acum, ni
meni nu mai pleacă de pe șantier 
pină nu-și indeplinește sarcina zil
nică". La rîndul său. Dumitru Pătru, 
șef de echipă pe același șantier, a- 
daugă : „în ceea ce ne privește, am 
putea execuța și mai mult. De pildă, 
la un tronson de 44 de apartamente, 
unul ar putea fi realizat cu vopsea 
economisită. Cu condiția să nu mai 
fim obligați să trecem de două ori 
prin același loc. Pentru că. uneori, 
ca zugravi, noi aranjăm peretele, iar 
în urmă vin instalatorii și-l strică, 
obligîndu-ne astfel să ne întoarcem 
pentru a-1 reface...".

Confirmarea celor spuse am găsit-o 
pe același șantier. La două scări de 
la blocul BR 3, care tocmai se dădeau 
în folosință, constructorii abia termi

naseră de remediat niște spargeri la 
trepte, făcute de instalatorii de re
țele electrice, care sosiseră aici după 
ce totul fusese gata. Și încă nu veni
seră cei de la telefoane...

— Sînt poate lucruri minore, dar 
ele afectează ritmul zilnic de mun
că și, implicit, realizarea la timp a 
sarcinilor stabilite inițial — ne spu
nea Valentin Ropotă, inginerul-șef al 
șantierului 1. Alte greutăți avem cu 
amplasamentele. Unele dintre ele. de 
pe strada 13 Iunie, de exemplu, pro
mise șantierului încă din toamna tre
cută, nu sînt eliberate nici acum.

Trustul gălățean întîmpină și unele 
greutăți în aprovizionarea cu mate
riale, de unde și rugămintea ce o 
adresează furnizorilor săi. și pe a- 
ceastă cale, pentru respectarea con
tractelor și livrarea ritmică a canti
tăților prevăzute. De pildă, pină la 
mijlocul lunii februarie, Combinatul 
de lianți și azbociment Bicaz livrase 
din cota de ciment pentru trimestrul 
I abia 12 la sută. Am întîlnit și o 
întimplare vrednică de năzdrăvăniile 
lui Păcală. în acest an. Centrala de 
prelucrare a lemnului București a 
decis să le furnizeze constructorilor 
gălățeni ușile necesare in felul urmă
tor : foile de uși să fie livrate de 
C.I.L. Pipera, iar tocurile de uși de 
C.P.L. Comănești ! Și cît chin pe 
bieții oameni să le „potrivească"...

Un mare ajutor îl dau constructo
rilor gălățeni cetățenii orașului.

— Am stabilit ca în fiecare zi —

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii’

(Continuare in pag. a V-a)
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Autobuzele 
din Pechea
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Intre semnele incontestabile 
ale transformării comunei Pe- 
chea, județul Galați, intr-un în
floritor centru urban se numă
ră și înființarea transportului in 
comun. Transport orășenesc in 
toată puterea cuvintului. A 
început să funcționeze prima li
nie de autobuze pe un traseu 
care măsoară mai multi kilome
tri, unind zonele extreme ale 
așezării. Graficul de circulație va 
fi adaptat cerințelor populației, 
de peste 12 000 de cetățeni, tn 
plus, pentru a fi „in ton" cu 
noutățile apărute in transportul 
in comun din alte orașe ale 
tării, și aici se va introduce au- 
totaxarea.
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Margareta P. din Satu 
s-a prezentat la unitatea 
confecționat balonseide a 
perativei „Unirea" din 
fate. A solicitat să i se .confec
ționeze un balonseid dintr-un 
material pe care femeia și-l 
cumpărase din comerț. Respon
sabilul unității. Eugen Horn, a 
refuzat :

— Nu confecționăm nimic cu 
materialul clientului, ci numai 
cu al nostru. Așa am ordin, așa 
fac.

Clienta a dorit ș/ă-și consem
neze nedumerirea in condica de 
sugestii și reclamata.

— Și condica o oferim 
cu... ordin de la conducere 
răspuns imperturbabil 
responsabil.

Femeia nu s-a lăsat și a sesi
zat mai departe, fapt pentru 
care responsabilul a fost sanc
ționat cu amendă atit pentru 
refuzul executării comenzii, cit 
și pentru neprezentarea condicii. 
După care a intimpinat clienta cu ■ 
un zirnbet numai miere :

— Vai, se poate ? Vă servim 
imediat. Vorba ceea : clientul 
nostru, stăpinul nostru.

Numai de n-ar mai uita.

tot
- a

același
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„C’ești 
copil?“

loan Copil, dă Ia cobpefatipa : 
meșteșugărească, „Unirea" din 
Turda, declarase război risipei 
de piele, talpă, .căptușeli, cuie și 
alte materiale. Nimic nu. risipea, 
totul aduna. Dar nu pentru coo
perativă. ci pentru el însuși. Și 
a tot adunat cantități aprecia
bile de materiale. Dar cum să 
scoți sacii plini cu „economii" 
pe poarta cooperativei ? Doi 
prieteni, care aveau autoturisme, 
au fost invitați să-și spele mași
nile in curtea cooperativei. In 
timp ce proprietarii iși spălau 
autoturismele. Ioan Copil îndesa 
in portbagajele acestora „eco
nomiile" de materiale. A mers

' o dată, de două ori... Dar au fost 
depistați, judecați și condam
nați : Copil la patru ani, iar cei 
doi prieteni la cite doi ani.

Ziua în
amiaza mare

„Ștefan cel Mare". „7 Noiem
brie". „Justiției". „Bradului" — 
sint numai citeva dintre străzile 
municipiului Tg. Mureș. Străzi^ 
pe care duminică, ziua in amia
za mare, luindu-se la întrecere 
cu soarele, becurile ardeau ca in 
toiul nopții. Drept care unii ce
tățeni se întrebau : „Să fie oare 
o compensație pentru 
cină pe aceleași străzi becurile 
aprinse nu se prea văd ?“. Și tot 
ei și-au răspuns : „Mai degrabă 
este un procedeu «original» vi- 
zind... economia de energie elec
trică". Nu știm ce părere are 
Întreprinderea de rețele electri
ce Mureș. Se pare că se lasă cu 
un scurt-circult și o „curentare" 
prin niscai buzunare.

nopțile

„Obligați
uni"

| cu ghinion
I

I
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Obligațiunile C.E.C. pot 
ciștigătoare sau neciștigătoare. 
Alt tip de obligațiuni nu există. 
Și totuși, Robert Corpus, admi
nistratorul asociației de locatari 
nr. 53 din Constanța, s-a convins 
că există și obligațiuni C.E.C. cu 
ghinion. In loc să depună fon
dul de rulment al asociației in 
contul C.E.C.. l-a investit in 
obligațiuni C.E.C. la purtător, 
sperînd că va ieși vreuna ciști
gătoare. După controlul organe
lor administrației locale, obliga
țiunile cu pricina au ieșit cu... 
necaz mare.

Gest firesc
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Un muncitor de la Întreprin
derea textilă din Cisnădie a că
zut la pat. Boala a evoluat în
grijorător de repede.

La apelul medicilor, s-au pre
zentat să-i dăruiască singele 
salvator, necesar pentru masive 
și repetate transfuzii, nu mai 
puțin de... 159 dintre colegii săi.

— Ați venit prea multi — le-a 
spus cineva.

— Nu-i nimic — a răspuns 
unul din cei 159. Mai sint și alți 
oameni in suferință, care au 
nevoie de aiutor.

Intr-adevăr !
In ce-l privește pe colegul 

lor. el se află acum in afara ori
cărui pericol.

I
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I Petre POPA
și corespondenții „Scinteii1 I

URMĂRIND PE «IU ACTIBITATEA DIN DDUA JUOETE, TRIMIȘII NOȘTRI RElATEflZA

COMUNIȘTII SATELOR-FORTA DINAMIZATOARE 
A CONSILIILOR UNICE AGROINDUSTRIALE

în cele trei relatări anterioare am încercat să surprindem 
direcțiile principale de acțiune ale organizațiilor de partid în 
sprijinul organismelor nou create — consiliile unice agroindus
triale.

încheind astăzi ciclul relatărilor trimișilor noștri, relevăm 
cîteva aspecte ale modului eficient în care consiliile au trecut 
la realizarea optimă a sarcinilor campaniei agricole de pri
măvară.

MUNCA POLITICĂ Șl CELE 6000
DE HECTARE ARATE ÎN ZECE ZILE
Renuntîndu-se cu desăvîrsire la 

îndrumările si indicațiile date prin 
corespondente, prin telefoane, mem
brii biroului și ai secretariatului co
mitetului județean de partid se află, 
zi de zi. in mijlocul comuniștilor, al 
oamenilor din comune. La fata lo
cului. în unitățile consiliului se ur
mărește concomitent atit aplicarea 
în viață a hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 1 februarie, cit Si 'stimu
larea gindirii. a căutărilor si iniția
tivelor comuniștilor.

ClMPUL — LOCUL DE ACȚIUNE 
AL CONSILIULUI. Acurp. cind fie
care îsi cunoaște sarcinile si răspun
derile. i-am adresat tovarășului prim- 
vicepreședinte al consi
liului, ing. 
Șandru. 
trecut o 
cînd a 
consiliul, 
acest răstimp scurt, prin 
ce și-a făcut 
țită forța noul organism ?

— Sub impulsul organizațiilor de 
partid, consiliul nostru a început să-și 
trăiască viata încă înainte de consti
tuire. adică imedit după plenara Co
mitetului Central. în zona noastră, la 
6 februarie, mai erau de executat 
arături pe circa 8 000 hectare, din care 
1 400 hă in C.A.P. și 6 600 in I.A.S. 
în cadrul organizațiilor de partid din 
care fac parte mecanizatorii s-a pus 
in discuție această situație. Atunci, 
comuniștii au hotărit ca. printr-un 
efort comun, pînă la 1 martie să nu 
mai rămină nici o palmă de pămînt 
nearat. în ziua de 24 • februarie in 
cooperativele agricole de producție 
arăturile se încheiaseră. iar în între
prinderile agricole de stat mai erau 
de arat 1 100 de hectare. S-au și 
înregistrat acțiuni de întrajutorare 
între mecanizatorii de la S.M.A. și 
cei de. la I.A.S., ei sprijinindu-se re
ciproc atit io cimp, cit și pentru efec
tuarea rapidă a unor depanări. Cind 
în zece zile bune de lucru, se ară 
6 000 de hectare înseamnă că orga
nismul nou creat îsi dovedește forța. 
capacitatea .de a conduce si rezolva 
sarcinile ce-i revin.

UN SCHIMB DE EXPERIENȚA 
...FĂRĂ REFERATE. Au mai’ rămas 
citeva zile .pînă la declanșarea, cam- 
păhiei de. primăvară. Cu gindul la 
desfășurarea în ritm alert a campa
niei. organizațiile de partid pregătesc 
un schimb de experiență între me
canizatorii secțiilor care vor deservi 
unitățile cooperatiste șl de stat; Sore 
deosebire de alte asemenea manifes
tări — pare au avut loc in săli de 
ședințe, cu expuneri ..din carte" — 
de data aceasta el va avea un carac
ter practic, desfășurîndu-se in cimp. 
cu o zi înainte de declanșarea cam
paniei. El va avea loc pe grupe de
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Constantin 
întrebarea : A 
săptămină de 
fost constituit 
Spuneți-ne. in

DRAGALINA-
IALOMIȚA

sim-

maximum cinci mecanizatori, cei mai 
buni dintre ei urmind să facă 
monstratii practice privind arta 
crării pămintului. modul cum se 
mediază operativ defecțiunile,
varăsul Constantin Biziac. secretarul 
organizației de partid, ne-a spus că 
biroul organizației va urmări cu 
perseverentă modul in care se aplică, 
punct cu punct, elementele noi însu
șite la schimbul de experiență.

DRUM CÎT MAI SCURT — DE 
PROPUNERI LA APLICARE. • 
cadrul comitetului de partid 
I.A.S. Dragalina. ing. AL 
directorul unității, a propus 
toarele : avind in vedere că

de la baza furajeră a în
treprinderii noastre si 
ale cooperativei agricole 
din C. Brîncoveanu sint 
vecine, dar noi avem o 
bună experiență mate
rializată în producții 
mult mai mari decît ale 

vecinilor, propun să lucrăm la un 
loc amîndouă 
aplicăm 'aceleași tehnologii 
semănat pînă la recoltat. De la pro
punere la faptă, pasul s-a făcut 
imediat, fixindu-se ce plante furajere 
se vor semăna, care specialist 
punde de întreaga 
etc.
• Deși aveau 

pedoclimatice cu 
cercetări in culturi irigate — 
Iești, cooperatorii din Perisoru reali
zau producții incomparabil mai mici 
la toate culturile. Organizația de 
partid de la C.A.P. Perisoru. anali- 
zind această situație, beneficiind de 
condițiile nou create de consiliul unic 
agroindustrial, a cerut sprijin comu
niștilor de la S.C.C.I. Mărculești. 
Răspunsul : in acest an. inginerii 
Mana Pascu, specialistă in erbici- 
dare. si Gh. Munteanu. specialist în 
hibrizii de porumb de mare produc
tivitate și loturi semincere de soia si 
fasole, vor asigura asistentă tehnică 
cooperatorilor din Perisoru.

suprafețele si să 
de la

gamă de

aceleasi 
stațiunea

va răs- 
lucrări

condiții 
pentru 
Mărcu-

Mihai VIȘOIU

„CU TOATE PINZELE SUS"- 
SPRE SARCINILE URGENTE 
ALE CAMPANIEI AGRICOLE

• Una dintre principalele preocu
pări ale consiliului unic agroindus
trial. pe care dezbaterile comuniștilor 
dinainte și de după constituirea sa 
le-au impus atenției, o constituie — 
odată cu formarea centrelor mecanice 
unice — implicarea mai puternică a 
mecanizatorilor in bătălia ce a fost 
de-acum declanșată pentru recolta 
acestui an. Dacă in ceea ce privește 
stabilitatea tractoriștilor si efectuarea 
de lucrări de calitate corespunză
toare. la Stațiunea de cercetări zoo
tehnice situația a fost în 
excelentă, iar la C.A.P. 
bună. în schimb, la coo
perativele agricole de 
producție din C. A. Ro- 
setti, Largu și îndeosebi 
Lunca s-au manifestat 
serioase deficiențe. De 
pildă, la Lunca, din lip
să de mecanizatori, anul 
trecut au lucrat din i
16 tractoare din 21. Comunistul Ion 
Iordache, cooperator din Rușețu, a 
pus punctul pe ,,i“ atunci cînd a afir
mat că în noile condiții create meca
nizatorul și cooperatorul trebuie să 
vorbească aceeași limbă. Comuniștii 
și-au transformat în sarcină de partid 
obiectivul fixat de consiliul unic de a 
realiza o integrare perfectă în mun
că a celor doi parteneri in cadrul for
mațiilor mixte.

® în ciuda rezervelor manifestate 
de unii că ar fi greu de găsit coope
ratori care să dorească a se califica 
in meseria de mecanizator, organiza
țiile de partid au demonstrat prin 
fapte inconsistența acestei „teorii". 
Metoda. în aparentă simplă, a fost 
munca politică de la om, desfășurată 
cu convingere, cu argumente si răb
dare. Așa au reușit comuniștii din 
Lunca să determine zece tineri să se 
înscrie la cursurile de calificare.

® La C. A. Rosetti. unde stabili
tatea tractoriștilor a constituit o pro
blemă care s-a răsfrint în trecut asu
pra nivelului producțiilor, a avut loc 
o întilnire intre membri ai comite
tului comunal de partid si ai consi
liului unic cu mecanizatorii pentru a

departe expe-Căutînd să valorificăm mai
riența pe care o vor acumula în activitatea 
lor viitoare cele două consilii unice agroin
dustriale — Dragalina, din județul Ialomița, 
și Rușețu, din județul Buzău — ne propunem 
să revenim periodic asupra unor aspecte im
portante — de pildă cum își organizează și își 
folosește timpul de muncă organizatorul de
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Pe

ultimii ani 
Rușețu —

analiza cauzele acestei situații, 
bună dreptate a fost criticată lipsa 
de preocupare a conducerii coopera
tivei agricole de producție fată de 
condițiile de lucru create mecaniza
torilor în perioada campaniilor. Pe 
loc au fost adoptate măsuri practice 
pare să determine asigurarea cu min- 
care caldă la locurile de muncă si 
îmbunătățirea condițiilor de cazare.

• Adesea s-a vorbit in aceste zile 
despre necesitatea întăririi ordinii sl 
disciplinei, despre unele neajunsuri 
din munca politico-educativă a orga
nizațiilor de

RUȘEȚU-
BUZĂU

plin numai

partid îndreptată spre 
formarea si dezvoltarea 
unei conștiințe înaintate 
a mecanizatorilor, a tu
turor oamenilor muncii 
din unitățile de pe teri
toriul consiliului unic. 
Comitetele comunale de 
partid. îndeosebi cele 

din C. A. Rosetti si Largu, au datoria 
să reconsidere munca lor de pînă 
acum în acest domeniu. înscriind 
printre priorități înlăturarea for
malismului din activitățile cămi
nelor culturale, prin adaptarea lor 
la noile exigente, includerea în 
programul învățămîntului de partid 
a unor teme desprinse din documen
tele recentei plenare a C.C. al P.C.R.

în încheiere, cîteva scurte știri din 
programele de lucru ale organizațiilor 
de partid de aici. Pregătirea campa
niei de primăvară : încheierea apro
vizionării cu semințe; continuarea 
fertilizării ogoarelor, efectuarea de 
arături pe suprafețele restante. Me
canizare : terminarea inventarierii 
mașinilor agricole si verificării cali
tății reparațiilor : instruirea tuturor 
mecanizatorilor. Zootehnie : lotizarea 
efectivelor de animale prin gruparea 
lor după virstă. producție ; stabilirea 
unor rații judicioase, 
unor norme raționale

precum si a 
de îngrijire.

! Constantin VARVARA

partid, președintele consiliului unic agroindus
trial ; ce mijloace și metode utilizează organi
zațiile comunale de partid în munca cu spe
cialiștii ; cum se împletesc în munca de partid 
sarcinile concrete ale campaniilor agricole cu 
obiectivele economice de largă perspectivă 
ale noilor organisme create etc.

HALA CENTRALA A ORAȘULUI IAȘI
Hala centrală agroindustrială din

Iași s-a realizat in urmă cu aproa
pe 2 ani într-o modernă con
strucție concepută de proiectanții 
si constructorii ieșeni cu patru 
fațade, din care două sint locuri de 
acces, iar celelalte — uriașe terestre- 
vitrine. Acest lucru a creat posibi
litatea extinderii in mod deosebit 
a metodei autoservirii. Astfel, la 

’ parter sint acum cele mai mari

magazine din Iași care desfac pro
duse de carne, preparate si semi- 
preparate de carne in sistem tip 
„Gospodina", unități „Avicola", de 
produse lactate si de legume-fruc- 
te. precum si un restaurant-expres 
cu autoservire. La primul etaj sint 
puse in vinzare produse ale I.C.S. 
Alimentara, iar la cel de-al doilea 
nivel — produse nealimentare reali
zate pe plan local, îndeosebi de coo-

peratia meșteșugărească. Cerințele 
consumatorilor ieșeni sint satisfă
cute tot mai mult prin intermediul 
halei centrale si prin organizarea 
in jurul ei a numeroase locuri, 
unde si cooperatorii îsi pot desface 
surplusul lor de produse. Noua 
piață centrală ieșeană a dat astfel 
posibilitatea ca vechiul local din 
apropiere să fie reamenajat intr-o 
modernă hală de peste.

(Urmare din pag. I)
ajuns astăzi la 60 milioane 
lei fată de numai 172 000 lei 
la infiintarea cooperativei. 
Producția agricolă a, Mădă- 
rașului din anul 1950 se 
realizează acum in mai pu
țin de o săptămină. La 
griu. in ciuda unor condiții 
grele, s-a obtinut anul 
acesta o producție record 
de 4 872 kg la hectar. în 
timp ce la porumb si sfeclă 
de zahăr recoltele la hectar 
au crescut de aproape 5 ori 
in comparație cu 1950. Dar 
adevăratul salt s-a înregis
trat in zootehnie, unde 
producția depășește de 50 
ori pe aceea din 1950, si în 
legumicultura unde se mun
cește după tehnologii si 
după un program specific 

.industrial. Cîstigul mediu
anual pe un cooperator de
pășește 22 000 lei. Sint 
multi însă care realizează 
peste 30 000 lei.

...Privim la cîteva foto
grafii „document", infătisind

Mădărasul anilor ’49—’50. 
oamenii si munca lor 
primele zile de după să
direa primei mlădite a so
cialismului pe aceste me
leaguri ale Cimpiei de vest. 
Numai oamenii sint aceiași 
— dar unii au devenit me-

in
si iarna aproa-se muncește

pe ca in virf de campanie, 
în complexul avicol și la 
fermele de animale, care 
asigură împreună mai mult 
de jumătate din producția 
cooperativei, pentru 100 de 
oameni anul de muncă mă-

Facultatea de chimie din lași

Azi, va informam despre

Programul construcțiilor școlare
Școli noi cu aproape 3 000 săli de clasă. Grădinițe 
pentru 22 000 de copii. Cămine studențești cu 

grad ridicat de confort
Ca în fiecare an. baza materială 

a invătămîntului creste cu nume
roase spatii destinate procesului 
instructiv-educativ. cu construcții 
social-cul turale pentru elevi si stu- 
denti. După cum ne informează ing. 
G. Zaro.janu. directorul investițiilor 
din Ministerul Educației si învăță
mîntului. pentru acest an sint prevă
zute a se construi scoli cu peste 2 960 
săli de clasă, grădinițe pentru 22 630 
de copii, internate cu aproape 33 600 
locuri, ateliere-școală. săli de gim
nastică etc. Si pentru invătămintul 
superior se vor da în folosință noi 
spatii de învătamint. cantine si că
mine noi cu 8 200 locuri. în centrele 
universitare București. Ploiești. Iași. 
Sibiu. Brasov. Craiova. Petroșani, 
Timisoara sint în construcție cămi
ne avîfid un confort imbunătătit (ia 
fiecare două camere va exista un 
grup sanitar). .

Realizarea integrală si la termen 
a acestui important volum de lu
crări impune asigurarea operativă a 
documentației tehnice de execuție a 
noilor obiective, organizarea judi
cioasă a șantierelor si folosirea de
plină a forței de muncă existente, 
aprovizionarea la timp cu materiale 
produse îndeosebi pe plan local. în 
această privință, o bună experiență 
există într-o serie de județe, printre 
care Iasj si Sălaj, unde anul trecut 
planul de construcții școlare a fost 
îndeplinit în proporție de 113 și res
pectiv 110 la sută, depășirea repre
zentând un plus de zeci de săli de 
clasă, sute de locuri in grădinițe si 
internate școlare. S-a dovedit efi
cientă măsura ca elevii liceelor de 
construcții să efectueze practica pe 
șantierele școlare, iar între obiecti

vele muncii patriotice a tineretului 
școlar si universitar să figureze cu 
prioritate, realizarea spatiilor desti
nate invătămintului. Cu atit mai 
mult, in acest an. cînd în fiecare 
iudet sint planificate a se construi 
importante obiective economice si 
noi cartiere de locuințe, care solicită 
mobilizarea amplă a potențialului 
material si uman local, prezența 
activă pe șantierele școlare a elevi
lor si studenților, a personalului «in 
unitățile de invătămint constituie un 
sprijin prețios dat constructorilor 
pentru executarea lucrărilor la ter
men.

în iudeteje in care realizarea pla
nului de construcții școlare pe anul 
trecut s-a situat sub prevederi (Dîm
bovița — 51 la sută. Dolj — 48 la 
sută. Olt — 52 la sută ș.a.). construc
torii. aiutati de beneficiari, trebuie 
să depună eforturi sporite pentru a 
termina si lucrările restante. După 
cum si unele ministere care in anul 
1978 nu au dat in folosință toate 
spatiile școlare planificate — Minis
terul Minelor. Petrolului si Geolo
giei. . Ministerul Industriei Chimice. 
Ministerul Agriculturii si Industriei 
Alimentare. Ministerul Transportu
rilor si Telecomunicațiilor. Ministe
rul Industriei Ușoare — au datoria 
să ia măsuri mai ferme pentru recu
perarea restantelor, realizare^ la 
termenul planificat si de bună cali
tate a tuturor obiectivelor școlare.

Prin amploarea volumului lucrări
lor. anul 1979 este hotăritor și pen
tru dezvoltarea bazei materiale a in
vătămintului prevăzută pentru actua
lul cincinal.

Fiorica DiNULESCU
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CONTROLUL OAMENILOR MUNCII

ABSfNTC „BOAR" IN ACJIUNIA Pf TfRftl
ÎNSEMNĂRI din municipiul buzău

Eficiența activității echipelor de 
control al oamenilor muncii este di
rect proporțională cu ritmicitatea 
controalelor efectuate, cu exigența 
manifestată de cei aleși de obște în. 
aceste echipe. Despre problemele 
concrete care au fost rezolvate in 
activitatea de prestări de servicii că
tre populație', asistentă medicală, 
transport in comun, comerț si allele, 
ca urmare a propunerilor si sesiză
rilor transmise forurilor competente 
de către echipele de control al oame
nilor muncii din municipiul Buzău, 
se poate lesne afla răsfoind nume
roasele rapoarte întocmite periodic si 
păstrate la consiliul de control mun
citoresc al activității economice și 
sociale a municipiului. Este o oglindă 
a activității celor 224 de echipe de 
control buzoiene, a capacității lor de' 
a interveni cu promptitudine pentru 
înlăturarea neajunsurilor.

între filele dosarelor se pot întîlni 
însă și rapoarte care semnalează o 
situație necorespunzătoare in ceea ce 
privește îndeplinirea atribuțiilor ce 
le-au revenit unor echipe de control. 
Iată, spre exemplu, ce se mențio
nează într-o notă întocmită de către 
Pavel Geoglovan, membru al comi-

siei municipale de coordonare si în
drumare a echipelor de control al 
oamenilor muncii : „în municipiul 
Buzău, uniunea județeană a coope
rației de consum are un număr de 
15 unități comerciale de diferite pro
file. Din registrele unice de control 
rezultă că unitățile respective nu au 
fost controlate de nici o echipă, deși 
s-au semnalat destule neajunsuri in 
activitatea unora dintre ele. Din a-

• într-un an, zeci de 
echipe nu au trecut nici 
măcar o singură dată prin 
unitățile pe care trebuiau 
să le controleze • De la 
alegerea noilor echipe 
război formalismului 

superficialității
Și

nu-Dar Mădărasul are 
meroase ateliere de repara
ții. secții de prelucrare, ate
lier de croitorie, o brutărie 
modernă, unde alături de 
virstnici lucrează multi din 
fiii satului calificați intr-o 
meserie sau alta. Schimbul

„Acestea sînt avantajele 
socialismului în agricultură"

canizatori. alții mecanici, 
motopompisti. legumicul
tori sau agricultori specia
lizați într-o anumită acti
vitate. Pentru că Mădăra- 
șul a fost, in primul rind. o 
scoală a muncii in care au 
lucrat si învătat toti — de 
la bătrinul loan Mateas oină 
la Teodor Maghiar, proas
pătul absolvent al Facultă
ții de agronomie din Timi
șoara.

Fapt este că la Mădăras

soară 365 de zile. Sub cu
pola de sticlă a celor 5.5 
hectare de seră, activitatea 
cunoaște in aceste zile unul 
din vîrfurile de lucru la 
Îngrijirea noii recolte de 
legume. La transportul gu
noiului în cimp si la fertili
zarea fazială a griului si 
orzului se lucra mecanizat 
si numai cu mecanizatorii 
— toti din Mădăras si toti 
prOvenlti din rindurile coo
peratorilor.

doi la Mădăras este un 
schimb al viitorului, cu oa
meni bine pregătiți, capa
bili să lucreze cu tractorul 
și combina, să aplice cu re
zultate foarte bune tehnolo
giile industriale de culti
vare a pămintului sau de 
creștere a animalelor. Pen
tru ei. ca si pentru părinții 
lor, s-au construit în ulti
mii ani 
cultural 
tată cu

un modern cămin 
și o bibliotecă do- 
citeva zeci de mii

de cărți. Mamele, în drum 
spre muncă, iși Iasă copiii 
la grădinița cu cămin unde, 
pe lingă hrană si îngrijire, 
li se dă si o educație deo
sebită. Condiții excelente de 
învătat au .si elevii in 
noua scoală, cu etaj, a co
munei.

Acesta este rodul de pînă 
acum al germenului socia
list la Mădăras. Urcind 
treptele progresului, oame
nii privesc cu si mai multă 
încredere in viitor. Și-au 
propus pentru 1980 planuri 
îndrăznețe, dar deplin reali
zabile : 5 000 kg griu.
10 000 kg porumb și 70 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar. 
4 000 litri lapte de la fie
care vacă. Preocuparea lor 
imediată rămine însă creș
terea averii obștești pină 
dincolo de pragul celor 100 
milioane lei. Este un obiec
tiv care cere muncă, per
severență și 
adică tocmai 
la Mădăras.
aceea avem i 
realizării lor.

disciplină — 
ceea ce se află
Și tocmai de 

și certitudinea

celași raport reiese că unitățile res
pective trebuiau vizitate de echipele 
de control ci oamenilor muncii for
mate din personalul întreprinderii de 
contactoare și al fabricii de ulei din 
Buzău. Fiind membru al comisiei 
municipale de coordonare și îndru
mare. autorul raportului consemnea
ză că a făcut mai multe intervenții 
la organele sindicale, a sesizat chiar 
și comitetele de partid ale celor două 
întreprinderi, dar după citeva luni 
avea să constate că echipele cu pri
cina nu s-au urnit pe teren.

Constatări similare consemna in
tr-un raport și un alt membru al 
comisiei municipale. Teodor Matei. 
După ce înșiruie o listă de neajun
suri care persistă de mai multă vre
me la unele unități de alimentație 
publică. în raport se scrie : „Nici o 
acțiune din partea echipelor de con
trol al oamenilor muncii". Asemenea 
mențiuni au fost făcute de către 
Teodor Matei pentru restaurantul 
„Miorița", cofetăria „Crîng". restau
rantul „Pietroasa", grădina de vară 
„Bulevard", restaurantul hotelului 
„Buzău" și altele.

O statistică aflată în evidentele 
comisiei municipale de îndrumare și 
coordonare a controlului oamenilor 
muncii relevă faptul că in 1978 la 
întreprinderea comercială de stat 
pentru mărfuri alimentare au rămas 
necontrolate 36 de magazine tip Ali
mentara. 28 centre de vinzarea piinii, 
6 unități de desfacere a produselor 
lactate și altele. Aceste date, ca sl 
cele menționate mai sus conturează

o imagine deloc favorabilă despre 
desfășurarea activității echipelor de 
control al oamenilor muncii in anul 
trecut, chemate să-și aducă o contri
buție sporită Ia mai buna aprovizio
nare a populației, la creșterea cali
tății servirii, a promptitudinii si so
licitudinii manifestate in diferite 
sectoare fată de cerințele mereu cres- 
cinde ale cetățenilor. Iată de ce 
alegerea noilor echipe care are loc in 
aceste zile constituie un bun prilej 
de analiză critică si autocritică a 
ceea ce s-a realizat, dar mai ales a 
lipsurilor din anul trecut. Colectivele 
de muncă sint chemate să încredin
țeze mandatul celor mai destoinici 
oameni ai muncii, cu spirit de iniția
tivă, intransigenți față de lipsuri.

— Activitatea echipelor de control 
al oamenilor muncii — ne spunea 
tovarășul Victor Zaman, activist 
comitetului municipal de partid 
cu toate părțile bune, nu poate 
socotită satisfăcătoare atit timp 
în 1978 zeci de echipe nu au 
nici măcar o dată prin unitățile pe 
care trebuiau să le controleze. Dacă 
alegerea membrilor echipelor se fă
cea cu responsabilitate de către orga
nizațiile de sindicat, tineret si femei, 
iar pe parcursul anului s-ar fi anali
zat modul în care își Îndeplinesc 
mandatul, atunci situația era cu totul 
alta. Alegerea noilor echipe de con
trol se desfășoară in momentul de 
fată sub semnul înlăturării aspectelor 
de formalism și superficialitate.

Incontestabil, aspectele nesatisfăcă
toare manifestate în activitatea unor 
echipe de control al oamenilor mun
cii nu pot umbri strădaniile și con
secvența cu care au acționat marea 
majoritate a echipelor, îndeplinin- 
du-si cu cinste rolul si mandatul 
încredințat de obște. După alegerea 
noilor echipe de control, comitetele 
de sindicat, tineret și femei sint 
datoare să se preocupe de temei
nica lor instruire, să alcătuiască 
grafice cu termene si responsabilități 
precise de efectuare a controlului, dar 
si de organizare a unor acțiuni de 
control al... controlului. De ase
menea. revine consiliului local al 
Frontului Unității Socialiste datoria 
de a iniția si organiza. în mod peri
odic. consfătuiri si schimburi de 
experiență între echipele de control, 
acțiuni comune ale acestora cu con
trolul muncitoresc al activității eco- 
nomico-sociale. în felul acesta, con
trolul oamenilor muncii nu numai că 
se va exercita ritmic. în mod siste
matic, dar va fi si mai eficient.

Mihai BAZU
corespondentul „Scinteii*

al
fi 

cit 
trecut
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PRODUCȚIA 
NETA DE' 
CĂRBUNE

100

CONCLUZIILE UNEI ANCHETE A „SCÎNTEII", DUPĂ PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ANULUI, ÎN TREI CENTRE MINIERE

Știți cit de prețios este 
cărbunele ?

Tn condițiile în care pe plan mondial prețurile prin
cipalelor materii prime și resurse energetice sporesc în 
mod substanțial, pentru economia noastră națională se 
pune cu acuitate problema valorificării cu maximă efi
ciență a resurselor proprii. în cadrul acestora, un rol 
important îl are cărbunele, atît ca materie primă în 
industria metalurgică și chimică, cît și ca înlocuitor al 
petrolului și gazelor naturale în producerea energiei 
electrice și termice, lată cîteva argumente :

B Dintr-o tonă de cărbune SE OBȚIN CIRCA 680 KG 
DE COCS, care servește la elaborarea a 1 250 kg de 
fontă. Pe piața mondială4, O TONĂ DE COCS COSTĂ 
CIRCA 100 DE DOLARI. Cocsul este utilizat și la fabri
carea feroaliajelor, a pieselor turnate, a carbidului, la 
obținerea metalelor neferoase (cupru, zinc, plumb) ;

■ în procesul de fabricare a cocsului, dintr-o tonă 
de cărbune mai rezultă și circa 300 MC GAZ DE COCS, 
echivalent ca putere calorifică cu 150 mc gaz natural, 
folosit în scopuri energetice la cocserii, oțelării, lami
noare și în centralele termice ;

■ La cocsificare se mai obțin ape amoniacale, gu
dron, sulfat de amoniu, benzen, sulf — materii prime 
din care în industria chimică se realizează îngrășăminte 
chimice și antidăunători, coloranți, fibre sintetice, medi
camente, produse din cauciuc, produse cărbunoase, 
negru de fum ;

■ O TONĂ DE LIGNIT servește în centralele elec
trice la OBȚINEREA UNEI CANTITÂTI DE ENERGIE 
ELECTRICĂ SUFICIENTĂ ÎNTR-O ZI PENTRU 320 DE 
APARTAMENTE ;

■ O TONĂ DE CĂRBUNE ENERGETIC extrasă în 
plus ÎNLOCUIEȘTE 250 MC GAZE NATURALE Intervenția promptă a echipelor de întreținere asigură funcționarea în bune 

condiții a complexelor mecanizate
Foto : Gh. Olteana

Modernizare tehnologică = randamente înalte
• în acest an extracția de cărbune brut

CREȘTE CU 53,6 LA SUTĂ față de anui 
trecut ;
• 79 LA SUTĂ din cantitatea de cărbune 

se extrage ÎN ABATAJE SUSȚINUTE CU 
COMPLEXE MECANIZATE SI STÎLPI META
LICI CU ACȚIONARE HIDRAULICĂ ;
• 58,6 LA SUTĂ din cărbune va fi TĂIAT 

SI ÎNCĂRCAT MECANIZAT ÎN ABATAJE CU 
FRONT LUNG ;

• APROAPE JUMĂTATE din producția de 
lignit va fi EXTRASĂ ÎN CARIERE PRIN TEH
NOLOGII CU MECANIZARE COMPLEXĂ 
INTEGRALĂ, folosindu-se utilaje de excavare 
și transport de mare capacitate ;
• PRODUCTIVITATEA MUNCII la extrac

ția de cărbune sporește în acest an, în 
medie, CU 279 TONE PE UN MINER. Se 
estimează că, din această creștere, 40 la 
sută se va realiza pe seama mecanizării 
proceselor tehnologice.

U II CP FI O realitate: nici un om, 
rIUuulL nici un utilaj sub plan

hftn I Organizarea scurtează drumul 
UUIlJ dintre mină și termocentrală

Minerii din Gorj au început noul an de muncă hotărîți să sporească 
substanțial producția de cărbune. Mai multe unități își îndeplinesc rit
mic sarcinile de plan, iar minele Lupoaia, Leurda, Motru-Vest, Horăști 
și carierele Beterega, Girla, Lupoaia au reușit să obțină suplimentar 
de Ia începutul anului pină in prezent o producție de peste 170 000 tone 
lignit. Așa cum s-a subliniat* la recenta adunare generală a oamenilor 
muncii de la Combinatul minier Oltenia, cuvîntul de ordine în toate mi
nele este organizarea desăvirșită a activității în subteran și cariere. In 
legătură cu acțiunile care se întreprind in acest an pentru a asigura 
extracția și livrarea ritmică a cantităților de cărbune prevăzute, am avut 
o convorbire cu tovarășul Nicolae Amza, secretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R.

— Aș dori să relev pentru început 
că dezvoltarea industriei miniere și, 
implicit, a celei energetice în județul 
nostru — rezultat firesc al politicii 
științifice promovate de partid, de 
valorificare superioară a resurselor 
existente în fiecare zonă a tării, a 
sprijinului și indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu — asigu
ră Gorjului un rol important, o 
personalitate distinctă în tabloul eco
nomiei naționale. Datorită volumului 
imens de lucrări, cît și dinamicii ce 
trebuie asigurată în creșterea extrac
ției de lignit este necesar să organi
zăm cît mai bine, științific munca în 
minerit.

Concret, unităților miniere din Gorj 
le revine sarcina de a realiza 
in 1979 o producție de lignit de două 
ori mai mare față de realizările 
anului trecut. Tehnologia de ex
tracție din cariere presupune, de 
asemenea, excavarea unei cantități 
mari de steril, care, în acest an, se va 
ridica la peste 100 milioane m.c. De
sigur că nivelul producției de lignit 
este corelat cu cererile sporite de

consum ale celor două termocentrale 
din Gorj — de la Rogojelu și Turceni. 
la care puterea instalată va crește in 
acest an cu 990 MW — cît și ale Ter
mocentralei de la Ișalnița. aprovizio
nată cu combustibil tot din bazinul 
Gorjului.

Pentru exploatarea zăcămintelor de 
cărbune din zonă au fost alocate în
semnate fonduri și s-au asigurat uti
laje de mare randament : excavatoa- 
re-gigant cu rotor și sisteme de trans
port continuu, complexe mecanizate 
de abataj,• combine de înaintare, 
astfel încît, prin nivelul dotării teh
nice. minele și carierele de Ia Ro- 
vinari, Motru și Jilț se situează la 
nivelul tehnicii mondiale, alcătuind 
„centrul de greutate" ăl producției 
naționale de combustibil energetic 
solid.

— Ce factori se au in vedere, 
cu ■prioritate, in realizarea spo
rurilor prevăzute ?

— Sarcina de creștere a extracției 
de cărbune în 1979 față de anul pre
cedent are la bază realizarea unui 
însemnat volum de investiții, pu

nerea în funcțiune a unor impor
tante capacități de producție, atît in 
subteran, cît și în cariere. în această 
perioadă urmează a se da în exploa
tare obiective noi. la o parte din 
ele — minele Pinoasa, Albeni, Urdari 
și cariera Peșteana-sud — lucrările 
fiind in stadiu avansat de execuție. 
Combinatul minier Oltenia, cu spri
jinul ministerului de resort, trebuie 
să insiste însă pentru a asigura din 
timp utilajele necesare (complexele 
mecanizate și combinele de abataj), 
pentru ca aceste capacități să intre în 
funcțiune la termenele prevăzute.

Deosebit de importantă pentru ba
zinul minier al județului nostru este, 
așa cum a indicat secretarul general 
al partidului, sporirea producției de 
cărbune pe seama creșterii producti
vității muncii. Or, aceasta urmează a 
se realiza prin organizarea superioa
ră a producției și prin creșterea in
dicilor de utilizare a liniilor tehno
logice din cariere și a complexelor din 
subteran, la obiectivele puse în func
țiune în ultimii ani, care nu și-au 
atins capacitatea profil.

— Cum se acționează in acest 
an pentru organizarea științifică 
a producției ?

— Analizele efectuate la diferite 
niveluri au scos, într-adevăr, în evi
dență o serie de deficiente în orga
nizarea și conducerea activității din 
unele mine și cariere, în respectarea 
strictă a disciplinei tehnologice. în 
întreținerea și exploatarea judicioasă 
a utilajelor mari și a liniilor de 
transport, deficiențe cu care ne mai

confruntăm și în prezent. întregul 
complex de măsuri tehnico-organi- 
zatorice și politico-educative pe care 
le-am adoptat în ultima vreme vi
zează, cu precădere, eliminarea 
neajunsurilor, mobilizarea energică a 
tuturor forțelor pentru îmbunătățirea 
calitațivă a activității din minerit. 
Acestea se materializează în progra
me concrete de acțiune, stabilite la 
nivelul fiecărei unități, în care se 
prevăd ce abataje și linii tehnologice 
trebuie să producă și cu ce randa
ment, termenul de intrare în produc
ție a noi fronttari de exploatare, 
timpul de montare și de demontare 
a utilajelor, perioada și durata revi
ziilor și reparațiilor etc. Pentru creș
terea indicilor de utilizare a liniilor 
tehnologice din cariere.și a complexe
lor de abataj s-au întreprins o serie 
de măsuri cum sînt : asigurarea asis
tenței tehnice pe schimburi qu cadre 
corespunzătoare, de. profil minier si 
electromecanic ; completarea dotării 
cu utilaje auxiliare pentru operațiuni 
tehnologice sau necesare la activita
tea de reparații și întreținere ; orga
nizarea și profilarea întreprinderii 
de utilaj minier Rogojelu în vederea 
executării de reparații planificate la 
utilajele de bază.

— Spre ce obiective converti 
aceste acțiuni ?

— Prin aplicarea măsurilor amin
tite mai sus se urmărește creșterea 
în 1979, față de anul trecut, a viteze
lor medii lunare de avansare în aba
taje de Ia 52,9 metri liniari la 77,8 
metri liniari ; dublarea capacității 
orare a excavatoarelor mari cu rotor, 
creșterea timpului de funcționare, de 
Ia 50 mii ore/an la 79 mii ore.

întreaga activitate organizatorică și 
politico-educativă de partid la care 
este antrenată fiecare organizație de 
bază din bazinul carbonifer este 
orientată către aceste obiective.

'Bazinul carbonifer muscelean dis-* 
pune de puternice filoane de lignit. 
Existența sa organizată datează de 
aproape un secol. Slănic, Berevoiești, 
Godeni, Pescăreasa, Poenari. Jugur, 
Cucești. Alunu. precum și Aninoasa 
și Cotești adăugate acestora anul tre
cut sînt unitățile ce intră in compo
nența întreprinderii miniere din 
CîmpulUng. Datorită investițiilor a- 
locate de stat, minele vechi și noi 
cunosc substanțiale prefaceri tehni
ce. Mobilizați de organizațiile de 
partid, harnicii mineri mușcșleni sînt 
angajați cu toate forțele muncind dis
ciplinat. ordonat pentru a da tării 
mai mult cărbune. Suportul ho- 
tărîrii lor își are izvorul în eroismul 
faptelor vrednice de muncă : în pe
rioada care a trecut din acest an ei 
au extras peste prevederi 7 000 tone 
lignit.

Cariera de lignit ’ Aninoasa ; pe 
mantia albă de zăpadă ea se dese
nează ca o concentrare de puternice 
forțe mecanice și umane. Se mun
cește fără preget. Din grafice reți
nem că nici Un om și nici un utilaj 
nu se află sub plan. Este efectul unor 
ample măsuri întreprinse de consiliul 
oamenilor muncii și comitetul de 
partid pentru întărirea disciplinei de 
producție, reducerea absențelor și 
a fluctuației. Buldozerele deco- 
pertează neîntrerupt. în urma lor, 
mineri și artificieri despică prin ful
gere filoanele de lignit. Excavatoa
rele încarcă combustibilul în bascule 
de mare tonaj care, cît ai clipi, se fac 
nevăzute. Printre fruntași eviden
țiem cîteva nume : Aurel Mânu și 
Dumitru Florian, șoferi, soții Maria 
și Zamfir Anania, excavatoriști. „Am 
organizat în așa fel munca — ne

spune ing. Vasile Badea, șeful ca
rierei — pentru ca fiecare . om și fier 
care utilaj să atingă cote înalte. Oa
menii fac eforturi ce echivalează cu 
fapte de eroism. Ca urmare, zilnic 
economia națională primește de la 
noi 200 pînă la 300 tone de cărbune 
în plus. Rezervele sint mari, la fel 
ca și dorința noastră de a le pune 
în valoare".

Mină Cotești. Subteranul este mo
dernizat în bună măsură. Cărbunele 
nu mai trece prin lopată. Un corn-, 
plex mecanizat, aflat în miezul filo
nului, execută operațiile de aducere 
a lignitului la ltțmina zilei. Se face 
următoarea comparație : fată de sis
temul clasic, complexul mecanizat 
realizează o producție pe post de 
3—4 ori mai mare. Cifric înseamnă 
18—20 în loc de 5 tone de cărbune 
pe post. Ortacii din formațiile de lu
cru conduse de Gh. Lângă. Virgil 
Popescu și Gh. Vasile, mînuind cu 
pricepere complexul. reușesc să 
smulgă. în plus, zilnic. 300 pînă la 
400 tone lignit. Sînt momente cînd 
basculantele nu mai reușesc să eva
cueze cărbunele în ritmul necesar 
pentru că în abataje întrecerea orta
cilor se dovedește din ce în ce mai 
puternică și mai rodnică. Preocupă
rile pentru întărirea disciplinei Ia 
fiecăre loc de muncă, pentru utiliza
rea productivă a timpului de lucru 
sînt vizibile la tot pasul.

Se scoate cărbune mai mult si mai 
ieftin și din alte mine. în adunările 
generale ale oamenjlor muncii pe 
sectoare minerii au lansat însuflețite 
chemări la întrecere și și-au for
mulat importante angajamente de a 
extrage suplimentar în acest an 
12 000 tone de cărbune. Adică echi

valentul consumului . de combustibil 
pe două săptămînl necesar unei ter
mocentrale de capacitate medie.. Nu 
s-au scurs multe zile de la adunări 
pentru că din subteran s-au și pri
mit vești îmbucurătoare. Și anume 
că parte din angajamente au și fost 
onorate și că s-au adus cuvenitele 
corecturi de suplimentare. Este ca
zul sectoarelor Godeni si Slănic. unde 
depășirile la zi au atins cifrele for
mulate în angajamentul anual. 
Pretutindeni, minerii, cunoscîn- 
du-și bine forțele, desfășoară am
ple acțiuni de a comprima tim
pul și a spori randamentul. De pil
dă. se generalizează măsura ca uti
lajele și instalațiile să fie preluate 
din mers, in stare de funcționare, se 
caută soluții ca oamenii să ajungă 
cit mai repede la locurile de mun
că. în ambele cazuri se urmărește să 
se cîștige timp prețios pentru pro
ducție. Aproape că nu e loc de mun
că în care mecanizarea să nu-și facă 
tot mai mult simțită prezența. In 
mina Boteni. pînă nu de mult cu 
producții scăzute, datorită moderni
zărilor efectuate prin trecerea de la 
sistem cameră la sistem abataj cu 
susținere metalică, s-a reușit tripla
rea producției de cărbune la zi. Mo
dernizarea. împletită cu măsurile de 
instruire a oamenilor și de întărire 
a ordinii si disciplinei se repercu
tează pozitiv și în mine ca Pescă
reasa. Berevoiești. Poenari. Nu în
seamnă că nu mai sînt lipsuri, greu
tăți. De aceea, consiliul oamenilor 
muncii si-a propus să găsească so
luții ca toate formațiile de lucru să 
se alinieze fruntașelor. îmbunătățind 
transportul, aprovizionarea, folosirea 
utilajelor.

Brigada de mineri condusă de Fazakas Francisc, de la mina Paroșeni, din' Valea Jiului: pînă acum, 700 tone 
de cărbune peste plan Foto : I. Liciu

La adunarea generală a oamenilor muncii din Combinatul minier 
Valea Jiului, desfășurată recen.t, a fost exprimat angajamentul de a 
se extrage, suplimentar, in acest an, 40 000 tone cărbune. Practic, în 
fiecare mină, sector și abataj s-au studiat cu atenție condițiile de 
muncă și s-au stabilit soluțiile cele mai potrivite de organizare a 
producției. Scopul propus : creșterea rapidă a extracției de cărbune, 
a productivității muncii. Una din căile importante pe care se vor 
atinge aceste obiective o constituie înfăptuirea riguroasă a programului 
de mecanizare a activității in subteran, conceput din inițiativa secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cum s-a dublat produc
tivitatea Ce rezultate s~au °b~ 
ținut pînă acum și ce probleme im
plică mecanizarea muncii în mi
nerit? Sint întrebări la care am 
căutat răspuns in discuțiile purtate 
cu minerii și specialiștii de la între
prinderea minieră Petrila.

Datele consemnate în evidenta în
treprinderii atestă că. din anul 
1972, cind au intrat in dotare pri
mele utilaje, productivitatea medie 
pe post a crescut continuu. La ex
ploatarea stratului 13, prin metoda 
clasică se realiza în anui 1977 o pro
ductivitate de 4,1 tone cărbune pe 
post. Introducînd un complex meca
nizat, în prezent se realizează 8,5 
tone pe post. E un singur exemplu. 
De altfel, utilizînd intens mijloacele 
mecanizate, minerii petrileni au ex
tras peste prevederi în perioada care 
a trecut din acest an 13 500 tone căr
bune.

Demonstrația economică a avanta
jelor mecanizării a fost, așadar, făcu
tă. dar asemenea sporuri in produc
ția de Cărbune nu s-au obtinut de 
fapt prin simpla dotare cu tehnica 

modernă, ci si printr-o amplă evo
luție profesională, și. chiar printr-o 
altă mentalitate asupra muncii mine
rului.

La tehnică înaltă — ca
lificare înaltă. Ceea ce s a fă_ 
cut pînă în .prezent în domeniul 
dotării tehnice a minei este doar 
începutul unui amplu proces.

— La început am privit cu neîn
credere complexul mecanizat care 
ni s-a dat în grijă — ne-a relatat 
minerul Iacob Baltag, șef de schimb 
la sectorul 4. Și, drept să spun, 
utilajele nu prea dădeau satis
facție, productivitatea era mai mică 
decît înainte, nu știam cum să lu
crăm cu susținerea metalică, cum să 
realizăm legătura dintre susținere si 
combină. Ni se părea că este inutil 
să depunem efortul de a înțelege 
mașina si. bineînțeles, nici mașina nu 
ne asculta. încet. încet — cam în 
doua luni, i-am prins secretele si am 
ajuns la o productivitate egală cu 
cea de dinainte. După alte 5 luni 
productivitatea era în norma planifi-, 
cată, deci de două ori mai mult ca 
înainte. Cistigurile au crescut si ele 

cam cu 1 000—1 500 de lei de fiecare 
miner. Ne bucura desigur si faptul 
că efortul fizic a scăzut considerabil. 
Și poate la fel de importantă ni se 
pare puterea de convingere a faptu
lui mecanizării. Ortacii de la alte 
locuri de muncă din mină Vin și ne 
întreabă cum e. cum ne descurcăm, 
cum muncim, cît cîștigăm. Da. s-a

S-a extins
mecanizarea,

dar sînt bine valorificate avantajele ei?
format o opinie bună în favoarea 
mecanizării.

E doar începutul unui proces. 
Viata de fiecare zi a minerilor arată 
că mecanizarea incumbă o bună cu
noaștere a tehnicii, o stăruitoare 
adaptare la noua condiție profesio
nală.

— S-au adus utilaje miniere com
plexe de diferite tipuri pentru că nu 
se știa care dintre ele se vor dovedi 
cele mai nimerite pentru condițiile 
minelor din Valea Jiului — a ținut 
să precizeze maistrul miner loan 
Bodenlosz, de la sectorul 4. De aceea 
a trebuit ca in paralel cu învățătura 

tehnicii de lucru să ne ocupăm și de 
adaptarea acestor utilaje, uneori 
chiar prin modificări constructive. 
Așa s-a impus constituirea unei 
echipe „service", specializată în mon
tarea. echiparea, demontarea com
plexelor mecanizate. Cei de la „ser
vice" lucrează împreună cu minerii, 
învață si unii si alții. Da. e o per

fecționare continuă. Muncitorii și 
specialiștii de la întreprinderea de 
utilaj minier din Petroșani se află și 
ei mereu printre noi. să urmărească 
functionarea complexelor construite 
de ei, să le aducă modificările cerute 
de practica exploatării lor. așa că 
pentru mai mult cărbune nu acțio
nează numai minerii.

Evident, pentru a se ajunge aici 
s-au înființat cursuri de perfecțio
nare profesională, minerii au căpătat 
cunoștințe de electromecanici, iar 
electromecanicii s-au pregătit în me
seria de miner. Se poate spune deci 
că introducerea tehnicii moderne re

voluționează activitatea din subte
ran. întreaga concepție despre mi
nerit.

Mașinile impun discipli
na. Toti interlocutorii au opinat în 
favoarea ideii că mecanizarea im
pune reconsiderarea concepțiilor de 

organizare a muncii In subteran. 
Numai acceptînd această idee si 
acționînd ferm pentru respectarea cu 
strictețe a disciplinei tehnologice, uti
lajele pot lucra cu randament pre
văzut. Ce recomandă în acest sens 
•minerul Eugen Voicu. șef de bri
gadă, care a lansat inițiativa „Bri
gada înaltei productivități":

— Pentru ca mașina să nu stea 
nici un moment, trebuie ca materia
lele necesare lucrului să fie întot
deauna la indemînă. așezate într-o 
anumită ordine. De asemenea, la 
sfîrșitul schimbului, nu oprim utila
jele pentru a ne grăbi la put. ci îi 

așteptăm pe cei din schimbul urmă
tor. le predăm în deplină ordine 
locul de muncă și chiar lucrăm îm
preună citeva minute pentru a efec
tua operațiile mai dificile. Asta , nu 
ne cere mare efort, in schimb pro
ducem. în fiecare șut. mai mult 
cărbune.

Condițiile de zăcămint ale minei 
Petrila fac imposibilă mecanizarea 
complexă a tuturor abatajelor cu 
tehnica actuală. Ce se întimplă acolo 
unde metodele clasice de exploatare 
mai au incă prioritate? Iată răs
punsul inginerului Benone Costinaș, 
șeful biroului tehnic al minei:

— în scurt timp va fi generalizat 
transportul cărbunelui cu benzi. Pro
ductivitatea transportului crește ast
fel cu 25 la sută. La abatajele 
frontale s-a introdus susținerea cu 
stîlpi hidraulici individuali care asi
gură o maximă securitate a muncii, 
economisindu-se. totodată. impor
tante cantități de lemn de mină. 
Se mecanizează operațiile de la 
lucrările de deschideri-pregătiri. 
Combina de înaintare în steril, aflată 
în dotarea minei, asigură un randa
ment de 3.3 mc pe post în loc de 
2 mc. în sistemul clasic de înaintare. 
Maistrul Ion Stanciu, care la început 
s-a lăsat greu convins să primească 
combina, n-ar mai renunța nicicum 
la ea. Și cum ar putea fi altfel : ste
rilul se încarcă direct in vagonet. 
se elimină operația de perforare- 
pușcare. iar combina ajută și la lucră
rile de susținere. Se extinde săparea 
lucrărilor înclinate cu foreze pentru 
suitori. Așteptăm cu nerăbdare ca în

treprinderea de utilaje miniere din 
Petroșani să livreze în curînd foreza 
perfecționată, realizată pentru prima 
dată în tară.

Și toată această tehnică este ex
ploatată. întreținută si reparată cu 
forțele proprii ale minei. Dar nu se 
poate face totul. Ni s-a vorbit la sec
torul mecanic despre unele materiale 
pe care producătorii nu le-au trimis 
de anul trecut. Și este mare nevoie 
de ele. întreprinderea „Unio" din 
Satu Mare a rămas în urmă cu un 
trimestru în livrarea lanțului pentru 
transportorul cu raclete tp-2. Fabrica 
de cabluri din Brașov are de trimis 
2.4 tone cablu de tracțiune, restanta 
de anul trecut, și, în fine, de la o uni
tate vecină. întreprinderea de repa
rat și întreținere a utilajului minier 
din Petroșani, se așteaptă să soseas
că armăturile de susținere th-5 și 
th-5 special.

Mecanizarea — un proces cu im
plicații diverse și adînci — este aici, 
în Valea Jiului, obiectul atenției tu
turor : ea atrage admirație, dar soli
cită și efortul adaptării, al perfec
ționării. cere o gîndire tehnică evo- 
Juată. modificarea unor concepții, 
smulgerea din rutină. Totul în nu
mele unor mereu mai mari cantități 
de cărbune.

Pagină realizată de Corneliu 
CÂRLAN, Sabin CERBU, 
Gheorqhe CÎRSTEA, Du
mitru PRUNĂ
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UN MARE CĂRTURAR ILUMINIST, 
UN MARE GÎNDITOR PATRIOT

Teatru nou în vechi 
„cetăți de scaun" 

însemnări de la festivalul de teatru organizat 
la Tîrgoviște

225 de ani de la nașterea lui Gheorghe Șincai
„Din vechi hrisoave, din scripturi bătrîne / 

Stringind de-a valma note pentru Hronic / 
Așa-1 văd eu pe tinârul canonic, / Istoricul 
semeț și dirz de mine /... Ca Dante, ne-nțeles, 
pribeag prin sate / îl văd apoi purtind trudit 
de cale / Gigantica sa operă in spate. / întreg 
trecutul națiunii sale..." Pana lui Șt. O. Iosif a 
omagiat in aceste cîteva versuri zbuciumul 
unei vieți dăruite cu rară abnegație poporului 
român, luptei sale pentru a se elibera de orice 
asuprire și a se inălța la locul meritat in marea 
familie a națiunilor — aceea a marelui cărturar 
iluminist Gheorghe Șincai.

într-adevăr, dragoste adincă pentru neamul 
său vădește ardența cu care s-a consacrat de 
tinăr studierii istoriei românești. La Roma, unde 
se afla dăltuit in piatra Columnei lui Traian 
chiar actul de naștere al poporului nostru — 
„eu însumi mai adeseori am privit la columna 
aceasta", nota el mai tirziu — la Viena, la Buda
pesta ori la Oradea, în arhive și biblioteci 
vestite s-a aplecat harnic asupra vechilor ma
nuscrise, istorii, geografii, codice, cărți de 
călătorie, căutînd cu înfrigurare știri despre 
poporul și pămintul românesc. Făcea aceasta cu 
convingerea că răspunde unui înalt comanda
ment patriotic, acela de a pune la dispoziția 
românilor o solidă bază documentară pentru 
cunoașterea veridică a trecutului ; căci știa că 
istoria este o tribună și o armă de luptă, mai 
întii pentru consolidarea conștiinței de sine și 
apoi, pe această temelie, pentru emanciparea 
social-politică a neamului său. „Tot timpul 
ce-l am liber il dau neamului meu" — scria el, 
mărturisind crezul ce l-a animat de-a lungul 
acestor ani rodnici, de pe urma cărora s-a adu
nat un mănunchi de 27 de tomuri de docu
mente ; era cea mai amplă întreprindere de 
acest gen realizată de un român pină atunci ; 
un material informativ enorm ce-i va sluji la 
realizarea „Hronicii românilor și a mai multor 
neamuri..." — opera sa de căpetenie, in care 
sint prezentate evenimentele a peste 1650 de

ani din istoria noastră (acestei lucrări, reedi
tate recent, ii este consacrată recenzia publi
cată mai jos).

Dragoste adincă față de poporul său se vădește 
și in rodnica activitate desfășurată ca director

al școlilor românești din Transilvania, al căror 
număr crește la circa 300 in vremea in care el 
îndeplinește această funcție ; in redactarea și 
publicarea a numeroase manuale școlare pe 
care le voia răspîndite la un preț cit mai

scăzut „ca nu cumva făcindu-se cartea mai 
mare, prețul încă să se suie, și dîntr-acela să 
se nască pricină, pentru care cei săraci, de 
care mai mulți se află in neamul nostru, decit 
bogați, să nu și-o poată cumpăra" ; in elabo
rarea unor cărți menite a-1 lumina și a-1 scoate 
din intunericul neștiinței de carte și al supersti
țiilor. precum „Povățuire către economia de 
cimp", „Istoria naturei sau a firei", „Vocabula
rul de istorie naturală", „învățătură firească 
spre surparea superstițiilor norodului". Semni
ficativ pentru gîndirea sa este faptul că ase
menea lucrări sint adresate „tuturor românilor", 
care „așa sint de sporiți și lățiți... cit nu o țară 
sau două, ci mai. multe au le oblăduiesc (stăpi- 
nesc cu toată maiestatea), precum este Moldova 
și Țara Românească, au le locuiesc de sine... 
precum sint Ardealul, Banatul, Maramureșul și 
alte varmeghii" (județe). Era exprimată aici o 
idee care străbate ca un fir roșu întreaga operă 
a cărturarului, „Hronica românilor" în primul 
rînd. fapt pentru care autoritățile de atunci din 
Transilvania au declarat-o „periculoasă opiniei 
publice", interzicind tipărirea ei. *

Din aceeași iubire profundă pentru neam s-a 
aflat printre autorii celebrului „Supplex Libel- 
lus Valachorum" (1791), in care pe baza unor 
solide argumente de natură istorică, demografică 
și social-economică —, vechimea românilor in 
Transilvania, preponderența lor numerică față 
de celelalte neamuri ale provinciei, contribuția 
lor hotăritoare la purtarea sarcinilor publice — 
se cerea egalitatea in drepturi a națiunii române 
cu a celor conlocuitoare. Nu era insă partizan 
doar al acestei căi de luptă, ci socotea că 
la nevoie armele lui Horea puteau fi ridicate 
din nou, după cum lasă să se întrevadă o în
drăzneață declarație ce i se atribuie, că, „fiind 
deja înăbușită răscoala lui Horea, are să stir- 
nească una mai mare".

Toate acestea îl așază pe cărturarul arde
lean in rindul marilor ctitori ai conștiinței 
naționale.

Eruditul istoric iluminist român 
Gheorghe Șincai, de la nașterea că
ruia se împlinesc la 28 februarie 225 
de ani. este autorul primei lucrări de 
sinteză asupra istoriei românești in 
vestita sa operă „Cronica românilor 
și a mai multor neamuri", scrisă, 
după cum spune el, in decurs de 34 
de ani, între 1777 și 1811 și care nu 

, a fost decit parțial publicată in 
timpul vieții lui (doar 40 de pagini) 
in „Calendarul de la Buda", în 
1808—1809.

Narind evenimentele pe ani după 
un procedeu al timpului, Șincai în
cepe istoria românilor de la primele 
contacte ale romanilor cu dacii în 
anul 86 și ajunge cu expunerea fap
telor pină in anul 1739. Materia era 
grupată în trei tomuri manuscrise 
din care Gherman Vida tipări în 
1843 la Iași anii 86—999, o parte din 
primul tom. lin an mai tîrziu, se în
cearcă o nouă», ediție la Buda din 
care apărură in 1844 anii 86—1383. 
Ediția de la Iași e reluată in 1853— 
1854, prima ediție completă, îngrijită 
de August Treboniu Laurian. O nouă 
ediție cu litere latine in trei volume 
îngrijea în 1886, la București, Gr. 
G. Tocilescu. în fine, o ediție cri
tică după manuscrisul original aflat 
la Biblioteca Academiei, filiala Cluj- 
Napoca a publicat, intre 1967—1969. 
Florea Fugariu, ediție reprodusă de 
curînd antologic în „Biblioteca pen
tru toți" (trei volume, nr. 986—9881. 
Actuala ediție este prefațată, ca și

cea integrală, de Manole Neagoe, 
care alcătuiește și tabloul cronolo
gic, Florea Fugariu rezervindu-și lă
muririle de ordin filologic.

însuflețită de acel credo patrio
tic care a stat la baza mișcării de 
eliberare națională și socială cunos
cută sub numele de Școala Arde-

romanii dădeau lupte în secolul IV 
cu sarmații și goții și abia din anul 
602 se poate vorbi de sfîrșitul stă- 
pinirii romane, dar migrațiile nu au 
întrerupt prezența romană sau ro
mână la nord de Dunăre, in seco
lul al VII-lea românii incepînd să 
aibă formații politice proprii. Isto-

0 operă de seamă a istoriei noastre: 

„CRONICA ROMÂNILOR" 

de Gh. ȘINCAI

leană, „Cronica" lui Gheorghe Șin
cai a fost multă vreme și rămine 
incă o arhivă care mâi poate fi ex
ploatată de izvoare, date, documen
te și mărturii prețioase in mare 
parte, semnalate de el pentru pri
ma oară. Ca toți istoricii Școlii Ar
delene, Șincai incepe istoria româ
nilor cu istoria lui Decebal care s-a 
ridicat' împotriva împăratului roman 
Domițian. Istoricul argumentează că 
a existat mereu o comunitate 
romanică de-a stingă și de-a 
dreapta Dunării. în răsăritul Daciei

ricul dă importanța cuvenită roma
nității nord și sud-dunărene, vor
bește de migrații de la sud la nord 
și de la nord la sud, de taratul 
româno-bulgar al Asăneștilor și de 
Ioniță Caloianu care era de origine 
română. „Uniunea celor trei nații" 
din 1438 nu excludea nobilimea ro
mână, ci numai pe cei săraci. Așa 
se explică de: ce unii nobili români, 
precum Iancu «ie Hunedoara și Ni
colaus Olahus. ajung să obțină dem
nități de intîiul rang. Șincai cu
noaște și interpretează just Diploma

Ioâniților din 1247 care vorbește de 
cnezate și voievodate românești și cu 
toate că greșește anul întemeierii 
Tării Românești, el arată cu jus
tețe că descălecatul acesteia și al 
Moldovei din Transilvania nu erau 
colonizări de români, ci eliberarea 
unor căpetenii de sub stăpinirea 
străină.

Ideea romanității poporului român, 
a latinității limbii sale (demonstra
tă și in gramatica din 1780), a con
tinuității elementului roman in Da
cia. a originii comune și a unității 
tuturor românilor, ca și lupta îm
potriva asupririi feudale și a pro
zelitismului catolic rămin idei că
lăuzitoare ale cronicii lui Gheorghe 
Șincai. Publicarea ei într-o ediție 
antologică de masă corespunde 
unui vechi ideal. Kogălniceanu. Băl- 
cescu, Eliade Rădulescu, Ion Ghica, 
Alecsandri, Eminescu o cunoșteau in 
forma manuscrisă sau tipărită și Ko
gălniceanu recomanda publicarea ei i.i 
1840 în acest fel: „Hronica ltii Șin
cai este un lucru atit de mare, atit 
de prețios, incit cuvintele îmi lipsesc 
spfe a-mi arăta mirarea. Mii de do
cumente necunoscute, rare, se află 
adunate și nu stau la îndoială a 
zice că (atit timp) cit Hronica 
aceasta nu va fi publicată, românii 
nu vor avea istorie". Astăzi ea și-a 
căpătat locul cuvenit printre cărțile 
de istorie de seamă românești.

Comitetul de cultură 
si educație socialistă 
al municipiului Tirgo- 
viste a inițiat in fosta 
cetate de scaun a Tării 
Românești și actuala 
cetate a otelului si in
dustriei constructoare 
de mașini — Festiva- 
lul-concurs de teatru 
istorie, destinat forma
țiilor de amatori si 
profesioniste din cetă
țile de scaun si fostele 
cetăți antice si medie
vale.

L-am întrebat pe 
tovarășul profesor Ion 
Borcea, președintele 
Comitetului de cultură 
și educație socialistă 
al municipiului Tirgo- 
viște, cărui fapt se 
datoreste acest eveni
ment cultural ?

— Festivalul este or
ganizat in spiritul ho- 
tărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind ani
versarea a 2 050 de ani 
de la Creareg primului 
stat dac centralizat si 
independent și este 

• integrat celei de a 
Il-a ediții a Festiva
lului național „Cin- 
tarea României". El 
se înscrie. în intenția 
noastră, pe linia valo
rificării la dimensiu
nile prezentului isto
ric a bogatului nostru 
repertoriu, care repre
zintă un mijloc eficace 
de educare politică, 
patriotică și cetățe
nească, de evocare a 
trecutului glorios de 
luptă a înaintașilor, a 

„ prezentului si perspec
tivelor României so
cialiste.

— Ce recomandări

ati făcut privind re
pertoriul participanti- 
lor ?

— Nu știu dacă mai 
era nevoie să facem 
asemenea recoman
dări. în opera drama
tică a clasicilor. lite
raturii noastre găsim 
numeroase exemple de 
piese ih care se glori
fică faptele de vitejie 
din istoria neamului 
românesc, tot asa cum 
găsim și in operele 
dramaturgilor contem
porani : Paul Anghel, 
Mihnea Gheorghiu. 
Dan Tărchilă. Dumitru 
Radu Popescu. Lauren- 
țiu Fulga. Paul Everac, 
Mihail Davidoglu. Mir
cea Ștefănescu. Horia 
Lovinescu. Marin So- 
rescu. Aurel Baranga. 
Alexandru Voitin, Mir
cea Radu lacoban ș.a. 
patetice episoade în 
centrul cărora se află 
eroi comuniști cu înal
tă conștiință revolu
ționară. militantă, ani
mați de un profund 
spirit de sacrificiu si 
abnegație, eroi legați 
de lupta poporului pen
tru libertate națională 
Si independentă.

După opinia noastră, 
regizorii si instructorii 
formațiilor trebuie să 
se orienteze asupra 
pieselor adecvate te
maticii propuse. în 
funcție de potențialul 
lor artistic. Regula
mentul festivalului- 
concurs dă acestora si 
posibilitatea montării 
lucrărilor inedite, in
spirate din munca des
fășurată în amfitea
trele întrecerii socia
liste — lucrări reali

zate pe plan local, de 
autori debutanti etc. — 
care să stimuleze par
ticiparea creatoare la. 
dezvoltarea in ritm 
înalt a economiei na
ționale, la creșterea 
nivelului de cultură si 
civilizație, a gradului 
de educație estetică si 
artistică.

— Cine va participa 
la acest festival ?

— Și-au anunțat par
ticiparea teatre drama
tice, teatre populare, 
formații de teatru de 
amatori de la palatele 
de cultură, casele de 
cultură si cluburi din 
îostele cetăti de scaun 
Alba Iulia. Curtea de 
Arges^ București. Cim- 
?ulung. Cluj-Napoca, 
ași. Suceava. Tirgo- 

viște, precum și fos
tele cetăți antice și 
medievale Oradea. Tur
da. Hunedoara. Bra
șov. Drobeta-Turnu 
Severin. Sibiu. Sighi
șoara. Bran. Constan
ta. Fiecare cu cite 
două formații de tea
tru dș amatori sau 
profesioniste, asa cum 
prevede și regulamen
tul concursului. în to
tal au fost invitate un 
număr de 26 de locali
tăți.

Formațiile» > noastre 
au început repetițiile. 
Deschiderea festivă 
coincide si cu împli
nirea a 141 de ani de 
la atestarea documen
tară a întîiului specta
col de teatru de ama
tori jucat la Tirgo- 
viște.

Vlrqil
gheorghita

Expoziția iugoslavă 
de caricaturi

Al. PIRU

Manifestare științifică omagială
Ieri, la Facultatea de Istorie 

și filozofie din Capitală, a avut 
loc o sesiune științifică consa
crată aniversării a 225 de ani 
de la nașterea lui Gheorghe Șin
cai. manifestare omagială orga
nizată sub egida Academiei Re
publicii Socialiste România. Aca
demiei de științe sociale și po
litice și Ministerului Educației 
și învățămintului. în comunică
rile susținute au fost analizate 
climatul social-politic în care s-a 
format și a lucrat marele cărtu
rar. valoarea remarcabilă a ma

sivei sale opere științifice ; con
tribuția sa la progresul istorio
grafiei naționale, la îmbogățirea 
bazei sale documentare ; rodni
ca activitate desfășurată de în
vățatul transilvănean de înfiin
țare a școlilor românești și tipă
rire a manualelor didactice ; ro
lul „Școlii Ardelene" in lupta 
pentru eliberarea socială si na
țională a poporului român ; va
lorificarea tradițiilor progresiste 
în opera de edificare a omului 
nou. constructor al societății so
cialiste, (Silviu Achim).

Caso de cultură din Sf. Gheorghe

Organizată sub aus
piciile publicațiilor 
Urzica. Pahliva (Lju
bljana). Osten (Sko
plje) și Jez (Belgrad), 
expoziția de caricatu
ră iugoslavă contem
porană inaugurată la 
Galeria mare a Uniu
nii artiștilor plastici 
din Cluj-Napoca con
stituie un răspuns la 
manifestarea simetrică 
a caricaturiștilor ro
mâni. ce a avut loc 
anul trecut la Bel
grad. întemeindu-se 
pe o selecție extrem 
de riguroasă, pagina
ția reunește doar 60 
de lucrări considerate 
a reprezenta chinte
sența acestui gen 
practicat în tara prie
tenă de un număr 
considerabil de artiști 
profesioniști și ama
tori. Strins legată de 
domeniul publicistic și 
de expansiunea dese
nului animat, carica
tura iugoslavă se a- 
dresează prin exce
lentă maselor, publi
cului larg. De la ilus
trația cu subtext apă
rută în presă Ia com
plexitatea evoluției 
filmice. aceasta isi a- 
sumă in mod consec
vent o misiune mili
tantă axată pe coinci
denta obligatorie cu 
realul, pe angajarea 
in problemele actuali
tății. Sediul Galeriei 
mondiale de caricatu
ră se află la Skoplje,

unde funcționează sub 
direcția lui Vlado Jo- 
cic, care cumulează și 
funcția de redactor 
șef al revistei Osten.

Beneficiind de o bo
gată tradiție, inițiată 
in secolul al XIX-lea, 
amplu desfășurată in 
veacul nostru, carica
tura iugoslavă impre-

La 
Cluj-Napoca

sionează prin tinuta 
ideologică și prin acu
ratețea limbajului. Cei 
mai prestigioși expo
nent al genului, prin
tre care pot fi enu- 
merați. succint un Ha- 
zan Faslic. Vladimir 
Borojevic. Dusan Pe- 
triciă. Zoran Ioanovic, 
Karol Seles, Miodrag 
Stoianovic sau Ale- 
xândr Klas, deținăto
rul unui impresionant 
palmares a 30 de pre
mii internaționale, o- 
feră tot ce este mai 
reprezentativ in crea
ția lor de ultima oră. 
Această creație se 
distinge prin laconis
mul mental ce adoptă 
succesiv limbajul me
taforei ilare cu sub
strat înțepător, aver
tismentul satiric sau 
parabola ironică. De
pășind deopotrivă sta
diul agrementului umo

ristic. dar eludind si 
sarcasmul amar, crea
țiile iugoslavilor dez
văluie o poziție solidă 
Si o atitudine profund 
optimistă in contem
plarea realității. Evi
tând tonul didactic și 
digresiunile anecdotice, 
caricatura iugoslavă se 
dispensează de legen
dă. suprimind comen
tariul la subsol. Se 
tinde astfel spre 6 
condensare a sensuri
lor. dar si spre facili
tarea lecturii plastice 
nemijlocite ce isi poa
te îngădui omisiunea 
explicitării prin cu
vinte. Imaginea tră
iește , prin propria-i 
forță de sugestie, 
prin ingeniozitatea 
figurării, transformin- 
du-se intrrun mesaj 
direct descifrabil. De 
la umorul gras la sa
tira subtilă, de la iro
nia denunțătoare la 
sarcasmul dramatic, 
de la rîsul benign mo
ralizator la corozivi- 
tatea aluzivă, carica
tura iugoslavă adoptă 
cele mai variate mo
dalități de expresie, 
impunindu-se prin 

•fermitatea liniară a 
ținutei ideologice, prin 
eleganta și claritatea 
limbajului său cu a- 
dresă.

Viorica GUY 
MARICA

Centrul teritorial de calcul elec
tronic Brașov aduce o contribuție 
substanțială la perfecționarea orga
nizării și conducerii activității uni
tăților economice și bancare pe care 
le servește în scopul gospodăririi 
cit mai judicioase a resurselor mate
riale și umane puse la dispoziția 
acestora de către societate, al spo
ririi intr-un ritm și mai accelerat 
a eficienței economice a activității 
productive.

în ultimii ani. activitatea desfă
șurată de colectivul centrului a 
urmat o curbă mereu ascendentă, 
atit în privința creșterii numărului 
de unități economice servite (astăzi, 
peste 70), cit și a sporirii comple
xității problemelor abordate, a sal
tului spre o nouă calitate. De la 
simple operații de evidență con
tabila sint abordate acum probleme 
cu un grad ridicat de complexitate, 
cum ar fi programarea, lansarea și 
urmărirea producției, urmărirea con
sumurilor de materiale și mano
peră. fundamentarea planurilor de 
aprovizionare și desfacere etc. Pe 
aceeași linie, a perfecționării acti
vității de informatică, se înscriu și 
eforturile ce le depune colectivul 
centrului pentru realizarea unor 
lucrări care privesc problemele de 
planificare, de antecalcul, care au o 
eficiență mult mai mare asupra ac
tivității economice, cit și in ceea ce 
privește apropierea informaticii de 
activitățile operative ale produc
ției și, legat de aceasta, introduce
rea echipamentelor moderne de
culegere electronică a datelor, de
transmitere si prelucrare a aces
tora de la distanță. în acest fej se 
va putea ajunge la planificarea și 
urmărirea operativă a costurilor de 
producție, a bugetelor de inventar 
și cheltuieli, cit și a producției fizice 
și nete cu ajutorul calculatorului. 
Progrese notabile a înregistrat co
lectivul centrului și în privința 
scurtării duratei de prelucrare a 
datelor, ajungind ca lucrările soli
citate. spre exemplu, de sectorul 
bancar să fie onorate in numai 3 ore, 
față de 24 ore cit durau pină nu 
de mult.

Prezentîndu-ne aceste rezultate cu 
o mindrie profesională lesne de înțe
les, cei cîțiva tovarăși din conduce
rea centrului — cu cârc am ștat de 
vorbă zilele trecute — ne subliniau

totodată că informatica, atit in cazul 
centrului din Brașov, cit și al altor 
centre din țară, poate și trebuie 
să-și aducă într-o măsură și mai 
substanțială contribuția la perfec
ționarea procesului de organizare și 
conducere a activității ■ unităților 
economice, la transpunerea întocmai 
în viață a hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din martie 1978 privind 
perfecționarea mecanismului nostru 
economico-financiar.

Prezentăm, succint, cîteva din opi
niile exprimate în acest sens.

rind în faptul că unii dintre specia
liștii care lucrează in informatică — 
atit la noi. cit și in alte părți — nu 
cunosc in suficientă măsură speci
ficul, natura proceselor de produc
ție in unitățile analizate. De ce ? 
Fiindcă le lipsește practica pro
ductivă.

...Din cele relatate și fundamen
tate măi pe larg. în continuare, de 
către tovarășul director al centrului 
a rezultat că în pregătirea absolven
ților facultăților de specialitate, re
partizați centrelor de calcul electro

încadreze în alte munci. Cu totul 
altfel ar fi stat lucrurile dacă acești 
tineri bine pregătiți teoretic ar fi 
avut și o practică productivă. S-ar 
fi putut descurca mai ușor șt, avtnd 
satisfacția muncii, ar fi rămas la 
centrul de calcul.

Matematician Candid Lupșa, di
rector tehnic al centrului : Pentru 
a spori și mai mult eficiența acti
vității centrelor de calcul electro
nic, ar fi bine să fie reconsiderată 
concepția actuală cu privire la pre
gătirea cadrelor de informaticieni.

( birou plan-organizare, personal, re
tribuire — care, după ani indelun- 
gați de producție, a activat pină nu 
prea de mult, cp bune rezul
tate. la consiliul județean al sin
dicatelor, in domeniul sportului, 
dar și-a exprimat dorința să 
lucreze la centrul de calcul, in 
specialitatea dobindită între timp : 
Pină în 1978 exista posibilita
tea ca lipsa analiștilor să fie su
plinită cu cadre de specialiști re
crutați din producție, oameni cu o 
experiență practică vastă, care după

PRACTICA ÎN ÎNTREPRINDERI 
și formarea cadrelor de informaticieni

Pe marginea unor experiențe ale Centrului teritorial de calcul electronic-Brașov

Inginer Marin Tudor, directorul 
centrului — specialist cu o bogată 
experiență in producție la întreprin
derea de autocamioane „Steagul 
roșu" : Centrul nostru — ca, de 
altfel, și alte centre de calcul din 
țară — dispune de o tehnică de 
calcul avansată, capabilă să prelu
creze operativ datele solicitate de 
unitățile economice și să servească 
astfel la fundamentarea științifică 
a deciziilor pe care conducerile 
acestor unități le iau. Dar pentru ca 
tehnica de vîrf cu care sîntem dotați 
să dea rezultatele scontate, se im
pune în continuare perfecționarea 
întregului proces informațional. 
Aceasta înseamnă ca el să fie co
rect proiectat — ceea ce poate fi 
realizat, pe de o parte, prin cu
noașterea temeinică a specificului 
proceselor de producție, a realității 
din unitățile economice de către 
analiști, iar, pe de altă parte, printr-o 
conlucrare strînsă între aceștia și 
specialiștii din producție.

— Există vreun impediment în 
întocmirea corectă a proiectelor ?

— Există. El constă în primul

nic, se constată insuficiente cunoș
tințe practice. Aceasta face ca — in 
momentul in care iau contact cu rea
litățile din întreprinderi, cu condu

Mă refer în primul rind la necesita
tea ca, în perioada de stagiatură, 
viitorii analiști de sisteme informa
tice să lucreze în unitățile econo

puncte de vedere
cătorii proceselor de producție, 
oameni cu o solidă pregătire prac
tică, dar cu puține cunoștințe despre 
informatică — analiștii de care vor
beam să se izbească de unele difi
cultăți in îndeplinirea sarcinilor în
credințate, ei nefiind întotdeauna in 
măsură să propună soluțiile cele 
mai eficiente privind îmbunătățirea 
proceselor informaționale și reali
zarea unor proiecte bune, funda
mentate științific. Găsindu-se intr-o 
asemenea situație, adesea ei pără
sesc centrele de calcul, preferind să 
treacă în activități străine domeniu
lui pentru care au fost pregătiți, 
așa cum s-a întîmplat în 1978 ia 
centrul din Brașov, cind unii din
tre analiștii tineri au preferat să se

mice — nu la centrele de calcul — 
pentru ca in acest timp să aibă po
sibilitatea unui contact direct cu 
practica productivă, . să cunoască 
specificul muncii în întreprindere, 
procesele de producție. Evident, ei 
pot fi repartizați centrelor de calcul 
la absolvirea facultăților, dar e mai 
nimerit să lucreze in perioada de 
stagiatură in producție. Ar fi o so
luție care, după opinia mea. ar con
stitui o bună garanție că aceste cadre 
se pot incadra ulterior cu eficiență 
în activitatea centrului, că se pot 
descurca mai bine în problemele de 
analize puse de proiectarea sisteme
lor informatice. Șj că pot fi deci 
mai de folos Întreprinderilor.

Economist Gheorghe Găman, șef

ce urmau un curs de specializare 
în informatică deveneau buni ana
liști și nu aveau nevoie de prea 
mu.lt timp pentru a se încadra in 
noile atribuții. Dovada cea mai con
cludentă in acest sens o constituie 
faptul că la această categorie de 
analiști am avut și avem cele mai 
bune rezultate și cea mai bună sta
bilitate. Anul trecut însă, forurile 
tutelare de resort au decis ca pe 
viitor cadrele de specialiști pentru 
unitățile de informatică să fie asi
gurate doar din rindurile absolven
ților facultăților de specialitate. 
Măsura este bună in ceea ce pri
vește cadrele de programatori, ingi
neri de sistem, economiști, infor
maticieni, intrucit există facultăți 
de profil. Avem însă greutăți in 
ceea ce privește recrutarea cadrelor 
de analiști cu profil tehnico-econo- 
mic. Iată de ce solicităm să fie re- 
analizată această problemă in sensul 
de a se completa aceste reglemen
tări, astfel incit să se permită se
lecționarea și încadrarea pe posturi 
de analiști a unor economiști și 
ingineri cu practică în producție de

3—8 ani, care imediat după înca
drare să fie specializați prin cursuri 
de formare ca analiști. (Prin re
glementările actuale — ce-’i drept — 
aceștia pot fi încadrați, dar numai 
dacă în prealabil au absolvit un 
curs de specialitate).

Inginer Valentina Purțuc, analist 
principal, secretar al comitetului de 
partid : Practica a demonstrat că 
un proiect bun poate fi realizat nu
mai in condițiile in care există o 
evidență clară și actuală la bene
ficiari. Or, la ora actuală, in unele 
unități economice, sistemul informa
țional nu este bine pus la punct, 
ceea ce ingreunează cunoașterea 
procesului de producție de către 
analiști. Datorită aceleiași cauze — 
lipsa unei evidențe minuțioase, pre
cise, la zi — unii beneficiari se gă
sesc deseori în situația să nu ne 
poată pune la dispoziție informațiile 
optime și actuale necesare proiec
tării unui sistem informațional îm
bunătățit, care trebuie să se bazeze 
pe situația reală djn unitățile eco
nomice respective. Cind insă la 
aceste neajunsuri se mai adaugă 
și o slabă practică în producție a 
analistului rezultă o lucrare de o 
mai slabă calitate, care necesită 
ulterior să fie imbunătățită sau 
chiar refăcută. Și astfel se pierde 
timp prețios, se prestează un volum 
de muncă suplimentar, iar lucrarea, 
nefiind temeinic fundamentată, nu-i 
de natură să poată ajuta pe condu
cătorii proceselor de producție în 
luarea unor decizii 'optime. Este evi
dent că multe asemenea situații ne
dorite ar putea fi evitate dacă in- 
formaticlenii respectivi ar cunoaște 
mai bine, în prealabil, natura pro
ceselor de producție.

...Interlocutorii noștri au sesizat un 
aspect esențial privind necesara îm
bunătățire a activității tinerilor ana
liști repartizați in centrele de calcul. 
Pregătirea și experiența practică a 
acestora se dovedește indispensa
bilă, iar viața cere — după cum se 
constată — unele măsuri și chiar 
reglementări în acest sens, tn ceea 
ce ne privește, supunem aceste su
gestii discuției altor specialiști, 
de la alte centre de calcul din țară, 
și în atenția forurilor de resort.

N. MOCANU

Ouă încondeiate — un colț din bo
gata și frumoasa colecție de artă 
populară a farmacistului Nicolaa 

Zahacinschi, din București

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală

10.00 Gala antenelor
11.50 Șoimii patriei
12,00 Telex
15,00 Fotbal : Steagul Roșu Brașov — 

U.T.A. și Universitatea Cluj-Na
poca — Sport Club Bacău. în 
Cupa României. Transmisiuni di
recte alternative de la Brașov și 
CJuj-Napoca

18.50 Telex
18.35 Telecronica pentru pionieri
48.50 Tragerea de amortizare ADAS
19,00 Festivalul național „Cintarea Ro

mâniei"
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
30.00 Noi, femeile !
20.20 Teleclnemateca. Ciclul „Mart ecra

nizări", „Cadavrul viu". Premieră 
TV

22.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
20,00 Desene animate
20.25 Studio T '79
30.50 Treptele afirmării
21.25 Muzică ușoară

cinema
• O simplă problemă de timp :
SALA PALATULUI — 17,15: 20,
SCALA — 15; 17,30; 20. FESTIVAL
— 15; 17; 19: 21.
• Masca de apă : LUCEAFĂRUL
— 15: 16,45; 18.45; 20,30. BUCU
REȘTI — 15; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19: 21, FLOREASCA — 
14,30; 16,30: 18,30 ; 20,30, AURORA
— 14,30; 16,30; 18,30; 36,15, MO
DERN — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Prefectul de fier : CINEMA 
STUDIO — 9,30; 11,30: 13.45; 16; 
18.15; 20,30. EXCELSIOR — 15; 
17,30; 20, GLORIA — 15: 17.30; 20.
• Sfîrșitul „Împăratului" din tai
ga : VICTORIA — 15: 17.30; 20,
BUZEȘTI — 15; 17,30; 20.
• Șeriful din Tennessee : FERO
VIAR — 15; 17,30; 20, MELODIA
— 15,15; 17,45; 20.
• între oglinzi paralele : CAPI
TOL — 15; 17,30; 30, FLAMURA
— 15; 17,30: 20.
• 80 de husari : CENTRAL — 15; 
17,30 : 20.
• Poliția este Învinsă : GRIVITA
— 15; 17,30; 20, TOMIS — 15; 17,30; 
20.
• A fost odată în clasa 1 — 18: 
20. Din nou... Disney — 15; 16.30 : 
DOINA.
• t.anlul amintirilor : DACIA — 
14.30; 17.30; 20,15. ARTA — 14.30; 
17,30; 20,15.
• Totul pentru rotbal : BUCEGI
— 15; 17,30: 20. FERENTARI — 15; 
17,30; 20. VIITORUL — 15; 17,45: 
20.
• Cazul Paradlne — 11,45; 14. Fe
restrele timpului — 14: 16.15, Con
durul șl trandafirul — 16.30; 20,30 : 
CINEMATECA.
• Detectiv particular : LIRA — 
15: 17,30 : 20, MIORIȚA — 15; 17,45: 
20.
• Valsul absolvenților : DRUMUL 
SĂRII — 15; 17.30; 30.
• Vlad Țepeș : CIULEȘTI — 
15.30; 19. COSMOS — 15,30; 19.
• Explozie in Marea Egee : CO- 
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Orașul-fantomă : PACBA — 
15; 17.30; 20.
• Drumuri în cumpănă : VOLGA
— 15; 17.30 : 20.
• Vreau să vă văd : POPULAR
— 15; 17.30; 20.
• Din nou Împreună s MUNCA
— 15: 17,30 : 20.
• Front In spatele frontului : 
FLACARA — 15.:»; 19.
• Excursie ciudată ; PROGRE
SUL — 15; 17.30; 20.
• Omul fără identitate t TIM
PURI NOI — 15; 17,30; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Gaițele — 19,30, (sala 
Atelier) ; Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : „Orga și mu
zica marilor epoci creatoare". 
Programul VII. Recital : Virgll 
Francu, flaut, Nicolae Licaret, orgă 
— 20.
• Opera Română : Traviata — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
uez — 19,30.
• Teatrul .Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) ; Mița in sac — 15. Micul 
infern — 19,30, (sala Studio) : 
Audiență la consul — 19.
• Teatrul Gldlești (sala Gluleștl): 
Omul care a văzut moartea —
19.30. (sala Majestic) ; A cincea 
lebădă — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Așa se cîntă pe ia noi 
— 19.30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil? — 17.
e Teatrul „Țăndărică" : Pisica de 
una singură — 17.
0 Circul București : „Stop ! Toa
tă lumea Ia circ" — 19,30.
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Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externei a primit. marți 
dimineața, ne Ahmed Ubaid Fadhli. 
ministrul comerțului si aprovizionării 
din Republica Democrată Populară a 
Yemenului.

In cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre România si R.D.P. a 
Yemenului. în folosul popoarelor ro
mân și yemenit. al păcii și colabo
rării Internationale.

★
Marți, la Muzeul militar central, a 

avut loc vernisajul unei expoziții de 
fotografii organizate cu ocazia celei 
de-a 23-a aniversări a Zilei Armatei 
Populare Naționale a Republicii De
mocrate Germane.

Au luat parte generali și ofițeri 
superiori din garnizoana, București.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți, Siegfried Bock, ambasadorul 
R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei. La deschide
rea fotoexpoziției au rostit alocu
țiuni generalul-maior Constantin 
Antip și colonelul Werner Niemand. 
atașatul militar, aero și naval al 
R. D. Germane la București.

Cu același prilej, atașatul mili
tar, aero și naval al R. D. Germane 
în țara noastră s-a întîlnit cu cadre 
și elevi din Școala militară de ofi
țeri activi de artilerie antiaeriană și 
radiolocație „Leontin Sălăjan", că
rora le-a vorbit despre semnificația 
evenimentului aniversat.

★
La București a sosit o delegație a 

Comitetului Radiodifuziunii Centrale 
Coreene, condusă de Kim Si I-Iak. 
me- < al Comitetului Central al 
■h Iui Muncii din Coreea, pre- 

de Comitetului Radiodifuziunii 
. .ale Coreene.

Cu acest prilej, vor avea loc con
vorbiri privind colaborarea dintre 
Radioteleviziunea română și Radio- 
televiziunea coreeană.

Adunare festivă consacrată aniversării 

ziarului „In slujba patriei"
Marți după-amiază a avut loc. în 

Capitală, adunarea festivă consacrată 
aniversării a 30 de ani de la apariția 
primului număr al ziarului „în 
slujba patriei", organ central de 
presă al Ministerului de Interne.

In cadrul adunării, tovarășul Ni- 
colae Gârba. adjunct al ministrului 
de interne și secretar al Consiliului 
Politic, a dat citire Ordinului de zi 
al ministrului de interne al Repu
blicii Socialiste România dat cu 
prilejul acestei aniversări.

Redactorul șef al ziarului, colonel 
Octavian Goga. a înfățișat activitatea 
gazetei în cele trei decenii de exis
tentă.

Au fost rostite apoi cuvinte dp 
salut din partea ziarelor „Scinteia". 
„România liberă", „Scinteia tinere
tului", „Apărarea patriei".

într-o atmosferă însuflețită, partici- 
pantii la adunare au adoptat o 
telegramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceausescu.

Vizita unei delegații a Fundației
Naționale de Științe din S.U.A.
Zilele acestea ne-a vizitat țara o 

delegație a Fundației Naționale de 
Științe din S.U.A.. condusă de dr. 
Harvey Averch. director adjunct al 
fundației.

Membrii delegației au fost primiți 
de tovarășul Ion Ursu. președintele 
Consiliului National pentru Știință și 
Tehnologie. Cu acest prilej a fost 
subliniată dorința ambelor părți de 
a dezvolta în continuare cooperarea 
științifică și tehnologică dintre Româ
nia și S.U.A.. în spiritul hotărîrilor 
stabilite în cadrul întîlnirii româno- 
americane la nivel înalt, din aprilie 
1978,

Oaspeții au avut, de asemenea. în
trevederi cu membri ai conducerii u- 
nor ministere si altor instituții cen
trale. au vizitat unităti cu profil de 
cercetare-dezvoltare din Capitală.

Marți după-amiază a avut loc sem
narea „Memorandumului" de coope
rare științifică și tehnologică din-

tre C.N.S.T. și Fundația Națională de 
Științe din S.U.A. pe o perioadă de 
trei ani. Documentul prevede dez
voltarea și diversificarea acțiunilor 
de cooperare tehnico-stiințifică in 
probleme de interes reciproc, prin 
realizarea unor programe comune de 
cercetare-dezvoltare. grupe mixte de 
lucru pe probleme prioritare, schim
buri de materiale și rezultate teh- 
nico-știintifice și altele.

Memorandumul a fost semnat de 
Iosif Tripșa. vicepreședinte al 
C.N.S.T.. și dr. Harvey Averch.

La semnare au fost de față pre
ședintele C.N.S.T.. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, con
ducători de institute de cercetare- 
proiectare.

Au fost de fată Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Sa apropie deschiderea sezonului 
oficial11 și in fotbalul școlar!9f

Momentul începerii sezonului ofi
cial de fotbal la nivel național a 
sosit. Preocupările in această direc
ție s-au coroborat cu acelea privind 
dezvoltarea activității fotbalistice de 
masă in toate județele, pentru atra
gerea largă a tineretului, îndeosebi 
a școlarilor. în competiții sistematic 
desfășurate. Punctul de plecare pen
tru abordarea practică, radical dife
rită, a problemei bazei de masă din 
această ramură de sport atit de în
drăgită l-au constituit campionatele 
școlare, inaugurate sub o nouă vi
ziune de principiu si regulamentară 
în toamna anului trecut. Cu toate 
șovăielile și neajunsurile inerente 
debutului unei acțiuni de proporții, 
campionatele au marcat realizări în 
fiecare dintre județele țării, alcătuin- 
du-se și participind la intreceri mii 
de echipe ale elevilor. Se dovedește 
astfel că aceste campionate — care 
angrenează de pe acum un număr 
însemnat de școlari — vor putea 
contribui la rezolvarea problemei nr. 
1 a fotbalului, inclusiv in direcția 
testării anuale a circa jumătate de 
milion de copii și juniori, cifră in
clusă și pentru 1979 in indicatorii de 
selecție ai Programului privind dez
voltarea activității de educație fizică 
și sport ; de asemenea, se constată 
că această întrecere fotbalistică, cu 
putere de atracție asupra elevilor, 
constituie o excelentă modalitate 
pentru deprinderea lor cu o activi
tate sportivă sistematică, folositoare 
sănătății, pentru integrarea lor prac
tică in marea competiție națională 
„Daciada".

Iată că acum, în preajma sosirii 
primăveiii, se pune sarcina consoli
dării și lărgirii unor realizări din 
toamna trecută. Cu simțămintul răs
punderii pentru viitorul fotbalului, 
al sportului nostru in general, 
nevoie să se asigure echipelor

-e condiții bune de întrecere
:are unitate de invățămint. __

.isamblul fiecărei localități și al i/e- 
cărui județ. Terenuri simple, mingi 
și echipament, instructori si arbitri, 
programare minuțioasă a meciurilor, 
nu mai puțin responsabilități preci
se pentru observarea întrecerilor cu 
scop de selecție — sint treburile con
crete care se cer puse la punct. 
Pină la 15 martie ! La această dată, 
destul de apropiată, primul eșalon ma
siv al fotbaliștilor elevi — din cate
goriile de virstă 13—14 ani și mai mari, 
constituiți in echipe reprezentative 
ale tuturor școlilor — va păși in com
petiția pentru titlurile de campioni pe 
localitate (municipiu, oraș, comună). 
Peste alte două săptămîni, la 1 apri
lie. vor începe să joace, in cadrul 
intern al fiecărei școli, echipele celor 
mai mici fotbaliști, din categoriile 
8—10 și 11—12 ani, echipe ale diferi
telor clase, pentru titlurile de cam
pioni ai școlilor lor.

Din ansamblul de măsuri pentru 
pregătirea sezonului fotbalistic școlar 
să desprindem consfătuirea incepuiă 
marți. 27 februarie. în județul Ba
cău. Dînd curs unei propuneri făcute 
public de ziarul nostru cu ocazia 
unei anchete ne tema desfășurării 
campionatelor școlare in județul Ba
cău. Federația do fotbal împreună 
cu C.J.E.F.S. Bacău au decis ca de-

Jegații din unele județe să se re
unească chiar la Căiuți. comună con
siderată in județ un fel de prototip 
pentru dezvoltarea fotbalului in me
diul rural. La fața locului, reprezen
tanți ai F.R.F. și M.E.I.. delegați din 
județele Suceava. Botoșani. Neamț. 
Iași. Vaslui. Galați. Brăila. Vrancea. 
Buzău. Argeș si Bacău discută cu 
reprezentanții organelor de partid și 
de stat comunale, ai conducerilor ce
lor opt școli generale din comună si 
ai asociațiilor sportive locale, despre 
modalitățile rezolvării practice a di
feritelor probleme ridicate de orga
nizarea campionatelor școlare în 
mediul rural. Cei din Căluți au. în- 
tr-adevăr, o experiență interesantă 
de adus la cunoștința colegilor din 
alte părți. Pe scurt, ea se referă in 
primul rind la sprijinul pe care-1 
primește sportul de masă, îndeosebi 
cel școlar — din partea organelor lo
cale de partid si de stat, a celor 13 
organizații de bază ale partidului — 
în asigurarea condițiilor materiale 
pentru întrecerea fotbalistică a co
piilor. la preocuparea directorilor si 
cadrelor didactice pentru competi
țiile propriilor elevi, la interesul cu 
care locuitorii — în mare număr 
muncitori forestieri sau la Combina
tul chimic Borzești 
tivitatea de sport 
nei.

Sint deci motive
ne fac să credem că această consfă
tuire. despre ale cărei dezbateri si 
concluzii vom informa la timpul po
trivit. va contribui nu numai la 
pregătirea campionatelor școlare de 
fotbal din această primăvară, ci, in 
general, la mai buna punere in va
loare a uriașului potențial fotbalis
tic și sportiv din mediul rural.

ÎNCEPE SEZONUL 
DE FOTBAL

Azi, șaisprezecimile 
Cupei României4*

S. Tir- 
Steaua; 
studen-
- Di-

r a

— înconjoară ac- 
a copiilor comu-
întemeiate care

este 
șco- 

in 
pe

Valeria M1RONESCU

Sub genericul „Daciadei", noul se
zon de fotbal debutează astăzi cu 
desfășurarea 16-imi!or „Cupei Româ
niei". fază in care intră în joc și 
echipele de categoria A. Partidele în
cep de Ia ora 15 și se vor. desfășură 
după următorul program :

Sticla Arieșul Turda — C. 
goviște; F. C. Constanța — 
Victoria Cărei — Sportul 
țese ; Muscelul Cimpulung
namo București ; Chimia Brazi — 
F.C. Baia Mare (meciul va ăvea loc 
la Ploiești); Minerul. Ghelar — F. C. 
Argeș Pitești; Dinamo Slatina — 
Chimia Rm. Vilcea; Universitatea 
CIuj-Napoca — S. C. Bacău; Con
structorul Iași — Jiul: Steagul_Roșu 
Brașov — U.T. Arad; Metalul 
rești — Corvinul Hunedoara; 
norul Nădrag — Universitatea 
va; F.C.M. Galați — — F.C. 
Olimpia Satu Mare — Politehnica 
Iași (întîlhirea se dispută la StbiU) i 
A.S.A. Tg. Mureș — Gloria Buzău 
(meciul este programat la Rm. Vil
cea) : Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Politehnica Timișoara.

în caz de egalitate, intre formațiile 
din diferite categorii, după 90 de mi
nute se vor juca in prelungiri două 
reprize a cite 15 minute. Dacă ega
litatea va persista, va dîștiga echipa 
care a jucat in deplasare. în. meciu
rile Olimpia Satu Mare — Politeh
nica Iași și A.S.A. Tg. Mureș — Glo
ria Buzău, partide în care se intîlnesc 
echipe de categoria A, în caz de ega
litate si după prelungiri, echipa ciș- 
tigătoare va fi desemnată în 
executării loviturilor de la 11

Posturile noastre de radio 
transmite cu începere de la ora 
pe programul 1. avancronici și as
pecte de la toate întîlnirile.

A

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Aseară, s-a disputat la Galați

cel de-al 4-lea meci de hochei pe 
gheată dintre selecționata diviziona
ră a României și echipa sovietică 
„Dizelist" Penza. Victoria a revenit 
hocheiștilor români cu scorul de 6—3 
(0—2, 2—1, 4—0) pț-in golurile marca
te de Tureanu (2). Huțanu, Cazacu, 
Pisaru și Antal. .
• în pitoreasca stațiune Harghita- 

băi. intr-o atmosferă sărbătorească și 
în prezența unui numeros public, ieri 
s-au desfășurat finalele pe țară ale 
celei de-a 11-a ediții a competiției de 
masă „Săniuța de argint", organizată 
de C.C. al UJ.C. în cadrul „Dacia- 
dei“. Au participat peste 100 de con- 
curenți reprezentind toate județele 
țării. La fete, pe primul loc s-a si
tuat Maria Marina (Școala generală 
din comuna Runcu, județul Dîmbo
vița). La băieți a terminat învingător 
Ionel Bălăceanu (Prahova). Pentru 
rezultate deosebite și cea mai bună 
mobilizate a participanților. județele 
Prahova și Dîmbovița au primit tro
feele speciale acordate de C.C. al 
U.T.C. Județul Harghita a fost pre
miat pentru buna organizare a între
cerilor finale.

• Continuîndu-și pregătirile în
vederea campionatului mondial de

Bucu- 
Lami- 
Craio- 
Bihor;

urma 
m.

vor
14.30.

VEȘTI DIN ȚARĂ
Locuințe pentru mineri, 

în orașele Motru și Tirgu Cărbu- 
nesti. constructorii au predat prime- 
țe 135 de apartamente din planul 
pe anul 1979 destinate familiilor mi
nerilor din această zonă a tării. în 
principalele centre miniere din ju
dețul Gorj — ta Motru. Bilteni. Mă- 
tăsari. Tirgu Cărbunești și Roșia- 
Jiu — vor fi ridicate în acest an 
1 150 de. apartamente și cămine 
pentru nefamiliști care vor dispu
ne de peste 1 000 de locuri. (Dumi
tru Prună)

5 000 tone oțel peste 
plen. C°lectivele de muncă ale 
Combinatului siderurgic Galati ob
țin noi și importante succese in 
realizarea planului pe acest an. 
Oțelarii au elaborat suplimentar de 
la începutul anului 5 000 tone de 
otel, iar colectivul secției de zincare 
din cadrul laminorului de benzi la 
rece a anunțat îndeplinirea sarcini
lor de plan pe primele două luni 
ale anului. în acest an. pe platfor
ma siderurgică din Galați s-au 
realizat peste prevederi 28 000 tone 
sieburi dintre care 16 000 tone de 
către secția de turnare continuă a 
otelului, precum și circa 750 tone 
tablă groasă. 650 tone bandă lami
nată la cald. 400 tone bandă lami
nată la rece etc. (Dan Plăeșu)

în sprijinul pregătirii 
practice a elevilor.In învă_ 
tămintul liceal și profesional din 
județul Cluj funcționează aproape 
5 000 de ateliere-școală pentru pre
gătirea tehnico-profesională a ele
vilor. Numeroase loturi experimen
tale vin în sprijinul elevilor de la 
sate care își însușesc cunoștințe 
practice în domeniul legumiculturii. 
viticulturii, pomiculturii. zootehniei 
etc. S-au creat, totodată, cercuri 
practice pe lingă întreprinderile a- 
gricole de stat și cooperatiste care 
sprijină pregătirea pentru muncă a 
viitoarelor cadre de muncitori agri
coli. (Alex. Mureșan)

Magazine sătești. La Râ- 
chitoasa. Blăgești, Palanca. Măgi- 
rești și in alte localități din județul 
Bacău au fost înălțate și date in 
folosință noi magâzine ale coopera
ției de consum. Unități moderne cu 
etaje se află în construcție și la Să- 
cueni. Ghimiș-Făget. Vultureni. Un
gureni,iar în alte 21 de localități vor 
fi amenajate magazine la parterul 
noilor blocuri de locuințe. Pînă la 
această dată. în toate cele 80 de co- 
niune ale județului aii fost con
struite magazine noi. care contri
buie la buna aprovizionare a oa
menilor muncii de la sate. (Gheor
ghe Baltă^

Producție fizică supli
mentară. O?menii muncii din

județul Mureș realizează în acest 
an importante depășiri ale produc
ției fizice. Chimiștii din Tg. Mureș 
și Tirnăveni. de exemplu, au livrat 
în cursul lunii februarie suplimen
tar economiei 2 895 tone carbid. 57 
tone amoniac de sinteză. 180 tone 
antidăunători și 175 tone îngrășă
minte cu fosfor. Colectivele de 
muncă de la întreprinderile „Me- 
talotehnica" și IMATEX din Tg. 
Mureș au realizat peste plan 27 
tone mașini și utilaje pentru indus
tria ușoară, iar oamenii muncii de 
la I.U.P.S. Reghin au livrat supli
mentar 32 tone utilaje pentru ex
ploatarea si prelucrarea lemnului. 
(Gheorghe Giurgiu)

„Copilărie, ani de aur". 
40 000 de pionieri și șoimi ai patriei 
au participat in județul Buzău la 
dezbaterea desfășurată sub generi
cul „Copiii tării mulțumesc din ini
mă partidului", dezbatere care a 
avut loc în cadrul manifestărilor 
prilejuite de „Anul internațional al 
copilului". Totodată, formațiile ar
tistice premiate la etapa județeană 
a ediției a Il-a a Festivalului „Cîn- 
tarea României" au susținut un 
amplu spectacol de muzică si poe
zie intitulat „Copilărie, ani de aur". 
(Mihai Bâzu)

Expoziție de artă plas
tică a artiștilor amatori.50 
de artiști amatori doljeni expun 
peste 100 de lucrări in foaierul 
Teatrului national din Craiova. Ex
poziția înmănunchează lucrări de 
pictură, grafică, sculptură si artă 
decorativă inspirate din realitățile 
de azi ale patriei noastre socialiste. 
(Nicolae Băbăiău)

0 nouă capacitate în
funcțiune. întreprinderea „Unio”
din Satu Mare s-a îmbogățit cu o 
nouă si importantă capacitate de 
producție construită la Cărei. Noua 
turnătorie de piese din fontă va 
realiza. în final 10 000 tone de 
piese turnate anual. (Octav Gru- 
meza)

Se dezvoltă rețeaua co
mercială cart’erul Banatul
din Pitești • s-a deschis recent un 
modern complex comercial, avînd 
raioane pentru vînzarea produselor 
industriale și alimentare. O unitate 
comercială similară s-a dat în func
țiune la Colibași. iar la Cimpulung 
se construiește un magazin univer
sal. Prin deschiderea de noi maga
zine și extinderea celor existente, 
rețeaua comercială din județul Ar
geș se va extinde, în acest an. cu 
încă 12 000 metri pătrați. (Gheorghe 
Cîrstea).

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație

R. D. GERMANĂ

Preocupări pentru economisirea 
și valorificarea materialelor

secundare

Timpul probabil pentru zilele de 1, 3 
și 3 martie. In țară : Vreme in curs de 
încălzire ușoară. Cerul va ti temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale 
sub tormă de ninsoare la început, apoi 
și lapovlțâ șl ploaie. în nordul și ves
tul țării, și izolat in celelalte regiuni.

Vînt slab pină la moderat cu intensi
ficări locale (40—50 km pe oră) în Ba
nat și zona de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, local mai coborite la 
Începutul intervalului in estul Transil
vaniei și Moldova, iar maximele intre 
minus 1 și plus 9 grade. Ceată locală 
cu depunere de chiciură. Izolat polei. 
In București : Vreme in curs de încăl
zire ușoară. Cerul va ti temporar noros, 
favorabil precipitațiilor slabe. Condiții 
de polei. Dimineața ceață.

hochei pe gheață (grupa B). ce se va 
desfășura între 16 și 25 martie la Ga
lați. selecționata R.D. Germane a sus
ținut la Berlin un meci de verifica
re în compania formației Iugoslaviei, 
de care a dispus cu 12—4.
• Atletul român Gheorghe Motor- 

ca s-a clasat pe locul doi în concursul 
internațional de cros desfășurat la 
Chorzow (Polonia), fiind cronometrat 
pe distanța de 9 km cu timpul de 
34'49”4/I0. Victoria a revenit polo
nezului Bogumil Maminski — 
34’39”2/10.

• Turneul internațional de tenis 
de la Memphis (Tennessee) a debutat 
cu o surpriză, campionul argentinian 
Guillermo Vilas fiind eliminat cu 
7—6. 7—6 de tînărul jucător american 
Butch Walts.

Primele rezultate înregistrate în 
turneul internațional feminin de te
nis de la Dallas : Chris Evert — 
Wendy Barlow 6—2, 6—1; Dianne 
Fromholtz’— Marcie Louie 6—1, 6—2; 
Virginia Wade — Betty Stuart 6—3, 
6—3.

• Campionatul mondial masculin 
de handbal (grupa B) a continuat cu 
disputarea primelor meciuri din cele 
două grupe semifinale, încheiate cu 
următoarele rezultate : grupa A : 
Ungaria — Suedia 28—23; Bulgaria
— Elveția 19—15; grupa B : Spania
— Islanda 19—15; Cehoslovacia — 
Olanda 32—14.
• în runda a doua a turneului in

ternațional de șah de la Miinchen, 
Spasski l-a învins pe Sigurjonsson, 
Unzicker a cîștigat la Lieb. Campio
nul mondial Anatoli Karpov a intre- 
rupt partida cu Iuri Balașov. In cla
sament conduce Boris Spasski 
(U.R.S.S.), cu 2 puncte, urmat de 
Robatsch (Austria) și Unzicker (R.F. 
Germania) — cite 1.5 puncte.

CENTURA DE SIGURANȚA 
NU ESTE — DEOCAMDATĂ ! — 

OBLIGATORIE LEGAL
Folosirea centurii de siguranță si-a 

dovedit utilitatea in cazul multor ac
cidente rutiere, salvînd viețile con
ducătorilor auto și ale pasagerilor. 
Datorită centurii de siguranță, aceș
tia nu au fost proiectați spre părțile 
dure ale caroseriei sau in afara aces
teia. centura preluind o mare parte 
a șocului coliziunii. Cercetările în
treprinse intr-o serie de accidente au 
demonstrat fără putință de tăgadă că 
din 10 persoane care și-au pierdut 
viața, cel puțin 6 ar fi rămas in 
viață dacă centurile de siguranță ar 
fi fost folosite. Este o realitate fap
tul că la 40 km pe oră. un om destul 
de voinic nu poate prelua in brațele 
sale o greutate mai mare de două 
ori greutatea sa corporală. în condi
țiile în care forța de proiectare a 
ocupantului Autovehiculului este 
echivalentă cu ae 30 de ori greutatea 
corpului său. ceea ce înseamnă apro
ximativ 2 000 kg. Diferența care ră- 
mîne — circa 1 800 kg — il va strivi 
de părțile caroseriei sau îl va proiec
ta de elementele din afara acesteia 
(șosea, pomi, alte autovehicule etc.).

Iată, așadar, argumente care ple
dează pentru folosirea centurii de si
guranță. Rulind imprudent prin loca
litatea Comarnic, conducătorul au
toturismului nr. 9-B-4 218 s-a anga
jat intr-o depășire periculoasă și s-a 
izbit de o autocisternă care venea 
din sens opus. în cursul producerii 
accidentului, portiera din dreapta 
fată s-a-deschis, proiectînd ocupanta 
de pe acest loc pe asfalt. Dacă ar fi 
purtat centură de siguranță ar fi ră
mas pe scaun si ar fi fost si astăzi 
în viață.

Folosirea centurii de siguranță nu 
este deocamdată o obligație legală. 
Ea reprezintă însă o necesitate vi
tală, care rezultă din multiple avan
taje. între care : evită lovirea ocu
pantului autoturismului de elemen
tele caroseriei ori proiectarea aces
tuia în afară ; preia o mare sarcină 
din forma de izbire, exercitînd asu
pra corpului omenesc o forță de circa 
500 ori mai mică decit în cazul lovi
rii directe de bord, volan, parbriz 
etc. ; oferă posibilitatea automobilis
tului să nu piardă controlul volanu
lui. imobilizîndu-l pe scaun în mo
mentul coliziunii.

Pornind dc la aceste considerente 
Se recomandă conducătorilor auto să 
doteze autovehiculele cu centuri de 
siguranță si. mai ales, să le poarte 
tie timpul deplasării. Un bun prilej 
pentru aceasta îl constituie Prezen
tarea autoturismelor in vaderea efec
tuării reviziei tehnice anuale.

N. R. — Desigur, 'pornind de la 
aceste necesități este cazul să se 
asigure producția unor centuri

de bună calitate, care să con
fere o reală securitate. — și 
aceasta cit mai grabnic. Tn multe 
țări, folosirea centurilor a devenit 
obligatorie, chiar in zone din inte
riorul oralelor, iar realizarea unor 
centuri de bună calitate nu este, 
desigur, o sarcină ce depășește po
sibilitățile întreprinderii brașovene 
care le fabrică.

NOILE PLACI 
DE ÎNMATRICULARE

Pentru a se nune capăt, diversită
ții formelor, dimensiunilor, caracte
relor de cifre si litere, a fost, elabo
rat un model unic pentru plăcile de 
înmatriculare ale autovehiculelor. 
Realizate numai din tablă, avind li
terele și cifrele in relief, de culoare 
neagră ne fond alb. ele conferă vi
zibilitate și lizibilitate sporite.

Forma literelor si a cifrelor a fost 
aleasă în așa fel incit să se înlăture 
orice confuzie intre ele (de exem
plu. intre cifrele 6. 8 și 9). iar dispu
nerea. de regulă, pe un singur rind 
oferă posibilități optime de iluminare 
și observare. La stabilirea actualelor 
dimensiuni s-a ținut, seama si de 
faptul că peste 90 la sută din auto
vehiculele din tara noastră au din 
construcție locul de fixare al nume
relor de înmatriculare de formă 
dreptunghiulară. Pentru autoturismele 
care au locul de fixare de altă for
mă decît cea dreptunghiulară, mon
tarea numerelor se va efectua pe 
suporți speciali de forma locașului 
respectiv.

Totodată, noile plăci de înmatricu
lare au rezistenta necesară atit la 
incendii, cit si la șocurile mecanice. 
Pe aceste plăci se imprimă timbrul 
sec cu însemnul organului de miliție 
care a efectuat înmatricularea. Ală
turi de timbrul sec se aplică cu ade
ziv ecusonul pentru revizia tehnică 
anuală.

Confecționarea noilor plăci de în
matriculare se face in flecare județ, 
precum și în municipiul București, 
numai de către o singură unitate au
torizată. sub un strict control și nu
mai pe baza bonului de comandă eli
berat de către serviciul circulație al 
miliției din județul in care se face 
înmatricularea.

La autovehiculele nou înmatricu
late se vor monta numai plăci reali
zate după actualul modei. Pentru ce
lelalte autovehicule, vechile plăci ale 
numerelor de înmatriculare se vor 
înlocui treptat, pe măsura deterioră
rii lor. în acest scop, deținătorii au
tovehiculelor vor solicita serviciului 
circulație. în evidenta cărora se află 
autovehiculele, bonul de comandă cu 
care se vor prezenta la atelierul au
torizat pentru confecționarea noilor 
numere.

La intrările blocurilor de locuințe, 
în școli. în diferite locuri publice din 
Republica Democrată Germană sint 
afișate anunțuri prin care se comu
nică cetățenilor de toate virstele 
zilele și orele pentru predarea ma
terialelor uzate — metale, hirtie. sti
clă. textile. Acestea sint duse pe 
terenurile de colectare sau sint de
puse direct in autocamioanele care 
jși fac apariția cu exactitate mate
matică la orele anunțate. Este doar 
un aspect al concretizării unei largi 
și susținute acțiuni economice, des
fășurate. de ani de zile, la scară na
țională.

în industria R.D. Germane, consu
mul de materiale reprezintă cu muît 
peste jumătate din prețul de cost al 
producției. Iată de ce introducerea 
în circuitul economic a materialelor 
secundare si aplicarea in toate ramu
rile a unui regim strict de folosire 
rațională a materiilor prime consti
tuie o preocupare de prim ordin.

Pentru industria metalurgică a 
R.D.G.. de care depind toate cele
lalte ramuri ale economiei naționale, 
materialele secundare metalice repre
zintă tea mai importantă materie pri
mă autohtonă și cea mai ieftină în 
același timp, trei pătrimi din produc
ția anuală de otel a tării (6.5 milioa
ne tone) provenind din valorificarea 
fierului vechi. Un milion de tone de 
fier vechi înseamnă Dent.ru economia 
națională o economisire de 1.5 mili
oane de tone de minereu — care se 
importă în întregime — si 200 000 
tone de cocs, de asemenea, impor
tat. Conținind între 90 și 100 la 
sută fier, deșeurile metalice sint su
perioare celor mai bogate minereuri. 
Astfel, folosirea fierului vechi se ' 
dovedește foarte eficientă si eco
nomică. Totodată, fierul vechi este 
indispensabil pentru producerea ote
lurilor în cuptoarele Siemehs-Martin 
și â otelurilor electrolitice.

Anual, in R.D. Germană se colec
tează aproximativ 600 000 de tone de 
hirtie vecbe. ceea ce înseamnă 45 la 
sută din necesarul de materie primă 
al industriei de hirtie. Specialiștii 
consideră că 1 100 kg de hirtie veche 
echivalează cu o tonă de celuloză. 
Or. prețul unei tone de celuloză, care 
reprezinlă pe piața mondială o mar
fă extrem de căutată, este de cinci 
ori mâi -mare decît prețul unei tone 
de hirtie veche. La aceasta se adau
gă și faptul că hîrtia veche conține 
o serie de materiale care, in cazul 
celulozei, se cer adăugate.

La rindul lor. textilele vechi re
prezintă în balanța de materii prime 
a industriei textile a R.D.G. 10 la 
sută. In Jocalițatea Lossnitz există o 
întreprindere specială de prfelUCrare? 
a textilelor vechi. Uzina difi Crltp-. 
mitschau folosește fibre provenite 
din textile vechi ca adaos la fabri
carea de covoare, stofe de decor, 
pături. La fabrica de țesături Forst 
se află în funcțiune o instalație mo
dernă carg prelucrează deșeurile de 
stofe din poliester pentru produ-

cerea de sfoară si stofe tricotate. 
Fabrica de textile și ambalaje din 
Dresda a elaborat un procedeu de 
prelucrare a deșeurilor de țesături 
din poliamid. cu ajutorul căruia se 
obține o . valoroasă substanță cu mul
tiple întrebuințări in producția de 
mobilă, a frigiderelor, in industria 
construcțiilor.

Un alt exemplu a! preocupării 
pentru economisirea materialelor îl 
constituie ambalajele de sticlă. Apro
ximativ două treimi din necesarul de 
sticle și borcane pentru industria 
conservelor si băuturilor provin de 
la centrele de achiziții. Pentru a 
ilustra avantajele recuperării sticlei, 
expertii au arătat că pentru produ
cerea a 100 de milioane de recipi
ente sint necesare 30 000 de tone de 
nisip fin. 10 000 tone de sodă. 6 000 
tone de motorină. 18 milioane de 
kWh energie electrică și 76 milioane 
metri cubi de gaze. Dacă in procesul 
de topire se adaugă 30 la sută sticlă 
spartă, cheltuielile de energie se re
duc cu o treime.

Intensificarea colectării materiilor 
secundare reprezintă numai o la
tură a problemei. Cealaltă constă 
în valorificarea cît mai deplină a 
marilor cantități de deșeuri si rezi
duuri. in număr de aproximativ 350, 
alături de materialele secundare tra
diționale. Astfel, din valorificarea 
peliculelor de film, a materialelor 
fotografice întrebuințate sint recupe
rate anual nu mai puțin de 36 000 kg 
argint, o materie primă foarte pre
țioasă pentru industria electronică.

Pe de altă parte, au căpătat extin
dere întreprinderile de valorificare 
a resturilor menajere. Astfel, cen
trala electrică Liechtenberg din 
Berlin funcționează ne baza arderii 
resturilor menajere. Exemplele pot 
fi multiplicate. Resturile menajere 
formează si materia primă pentru 
citeva instalații de compostare care 
le transformă intr-o masă folosită ca 
îngrășămînt în agricultură. în pre
zent. o deosebită importantă se 
acordă regenerării uleiurilor arse și 
introducerii lor în circuitul de pro
ducție al deșeurilor Se materiale 
plastice.

Paralel, institutele de cercetări 
si universitățile au înscris în pla
nurile lor teme privind elaborarea 
de tehnologii pentru diversificarea 
punerii in valoare a deșeurilor. Dc 
pildă, cercetătorii de la Universita
tea Humboldt din Berlin au pus la 
punct un procedeu de folosire a ce
nușii provenite de la termocentrale 
pentru refertilizarea Terenurilor de
gradate de exploatările miniere la 
suprafață. Referindu-se la impor
tanta pe care o reprezintă pentru 
economia tării acțiunea de colectare 
și Valorificare a deșeurilor, ziarul 
..Neues DeutșcWand" arăta că ..ea nu 
este o soluțte de urgentă sau de 
conjunctură, ci o acțiune cu caracter 
permanent",

C. VARVARA

DE LA
Casa de Economii și Consem- 

natiuni, în calitate de bancă spe
cializată a populației, oferă de
punătorilor o serie de drepturi 
și avantaje, fapt care explică 
creșterea continuă a numărului 
cetățenilor care își păstrează e- 
conomiile bănești la C.E.C. Nu
mărul libretelor de economii e- 
xistente asupra populației la 
sfîrșitul anului trecut s-au ri
dicat Ia 15.3 milioane. Toți de
punătorii la C.E.C.. indiferent 
de forma de economisire folosi
tă, beneficiază de garanția sta
tului asupra sumelor depuse, 
puțind cere oricînd restituirea 
totală sau parțială a depuneri
lor. a dobinzilor și cîștigurilor 
obținute. Prin intermediul Ca
sei de Economii și Consemna-

C.E.C.
țiuni statul asigură păstrarea 
secretului privind numele de
punătorilor și operațiile efec
tuate de aceștia. Toate serviciile 
efectuate de C.E.C. sint gratuite, 
iar sumele economisite, dobin- 
zile și ciștigurile obținute sint 
scutite de impozite sau de orice 
alte taxe. Pe lingă gratuitatea 
operațiilor, pentru sumele eco
nomisite. Casa dc Economii și 
Consemnațiuni acordă dobinzi și 
cîștiguri care devin, ca și de
punerile. imprescriptibile. Deci 
economiile păstrate la C.E.C. 
vor spori continuu. Titularii su
melor economisite au dreptul de 
a împuternici și alte persoane să 
dispună de sumele păstrate la 
C.E.C.

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE LA GALAJI
(Urmare din pag. I)
ne spune tovarășul loan Bejan, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid Galați, primarul mu
nicipiului — să sprijinim activitatea 
constructorilor, în medie, cu un nu
măr de cel puțin 400 de oameni ai 
muncii. îndeosebi lucrători auxiliari 
și viitori locatari. Aceștia vor lucra 
după un program riguros întocmit, 
fiind repartizați pe fiecare șantier și 
integrați efectiv în echipele de lucru 
ale trustului. Pentru buna desfășu
rare a programului de construcții de 
locuințe, șantierele trustului au în
tocmit o listă a lucrărilor ce pot fi 
executate de către populație. în
deosebi operații care nu necesită 
pregătire și calificare speciale, ur- 
mind ca in funcție de cerințe să 
mobilizăm un număr corespunzător 
de cetățeni pe fiecare bloc. Conti- 
nuînd o acțiune care a început anul 
trecut, vom repartiza din vreme circa 
500 apartamente pentru a fi finisate 
de către oamenii muncii de la între
prinderea județeană de gospodărie 
comunală și locativă. grupul de șan
tiere construcții industriale. Regio
nala de căi ferate, grupul de șan
tiere construcții căi ferate, întreprin
derea economică intercooperatistă cu 
profil industrial și cooperativa „Con
structorul". Vom urmări ca toate ac-

țiunile in care sint angajați oamenii 
muncii și cetățeni ai municipiului să 
fie foarte bine organizate. Ne gin- 
dim la asigurarea din timp cu unel
tele necesare șl repartizarea judi
cioasă a locurilor de muncă. De ase
menea. s-a luat măsura ca o parte 
din cofrajele metalice, precum și aite 
confecții necesare pe șantier sau pen
tru mobilarea blocurilor să fie reali
zate de unele întreprinderi gâlățene. 
Lucrarea respectivă va fi efectuată 
in afara planului de producție al a- 
cestor unităti. Vom asigura o repar
tizare operativă a noilor locatari in 
blocurile terminate, pentru a le da 
posibilitatea să participe din plin la 
lucrările de curățenie generală a a- 
partamentelor. degrevînd astfel forțe 
umane ale constructorului. Anumite 
blocuri. îndeosebi căminele de nefa
miliști. vor fi repartizate organizații
lor U.T.C. din întreprinderile pentru 
care ele se execută, tinerii urmind 
să participe direct la efectuarea unor 
lucrări ce vizează grăbirea execuției 
acestor edificii. în încheiere, țin. să 
subliniez că întreaga activitate de 
construcții de locuințe este urmărită 
îndeaproape de către comitetul ju
dețean de partid atit prin comanda
mentul ce funcționează in acest scop, 
cît și în mod concret de către acti
viști de partid, repartizați pe șantie
re și blocuri de locuințe.

• SATELIȚI UTILITARI. 
Paralel cu explorarea, in conti
nuare, a spațiului cosmic, oa
menii de știință din diferite țări 
preconizează folosirea tot mai 
intensă a sateliților in scopuri 
utilitare. Un mare interes pre
zintă sateliții destinați cercetării 
resurselor terestre. Gratie mate
rialului electronic de care dis
pun. acești sateliți sint capabili 
să identifice natura diferitelor 
terenuri, mineralele prezente in 
scoarță, gradul de dezvoltare a 
vegetației etc. Ca urmare a fo
losirii acestei tehnici, america
nii. de Pildă, au reușit să des
copere noi zăcăminte de resur
se utile, inclusiv titei. Săptămî- 
nalul ..Nouvel Observateur" a- 
preciază că pină in 1990 datori
tă sateliților, distantele dintre 
două puncte de pe Terra vor

putea fi măsurate cu o precizie 
nu de centimetri ca Pină acum, 
ci de milimetri ; se va putea 
astfel urmări îndeaproape de
plasarea si deformarea plăcilor 
tectonice, prevăzindu-se seisme 
nu cu un grad de certitudine de 
2 la sută ca pînă acum, ci de 40 
la sută sau chiar mai mult — în 
zonele aflate sub supravegherea 
sateliților. •

• ACVANAUȚII PO
LARI LA LUCRU. Cercetă
rile hidrobiologice complexe în
treprinse de Uniunea Sovietică 
în Oceanul înghețat de Nord au 
permis scafandrilor să descope
re sub stratul de gheată care 
vine în contact cu marea o 
lume vegetală si animală uimi
toare : colonii de organisme de

felul planctonului, pești, alge 
(ce trăiesc pe suprafața si in 
crăpăturile gheții) s.a.m.d. Ini
tiate in scopul cunoașterii struc
turii subacvatice a ghetii si a 
curentilor marini, al valorificării 
bogățiilor naturale ale Nordu
lui. aceste cercetări și-au lărgit 
mult aria de investigație dato
rită dotării plonjorilor autonomi 
cu un echipament tot mai per
fecționat. Costumul de scafan
dru dispune de instalații de în
călzire si de telefon, de un sis
tem de iluminare, la fel ca cel 
de cosmonaut. Pentru a oferi 
scufundătorului un refugiu in 
caz de pericol, a fost concepută 
și experimentată camera pneu
matică subacvatică „Sprut". 
care dispune de o rezervă de 
aer comprimat pentru 4—6 ore.

• „ZIUA SOARELUI".
Sub acest nume se va desfă
șura. la Paris, după cum s-a 
mai relatat, un șir de manifes
tări menite să popularizeze 
marile avantaje ale valorificării 
energiei solare. în cadrul ..Zilei 
Soarelui", programată pentru 
sfirsitul lunii iunie, se vor pre
zenta ne larg modalitățile si 
proiectele care să permită valo
rificarea optimă a unei energii 
practic inepuizabile. De aseme
nea. se are in vedere organiza
rea unor colocvii științifice asu
pra implicațiilor unei viitoare 
„industrii solare" (tehnologii, 
dispozitive, instalații. centrale 
etc.), ceea ce necesită de pe

acum pregătirea unor specialiști 
și lucrători cu o calificare adec
vată.

• PE URMELE LUI 
ALEXANDRU MACE
DON. Doi tineri indieni, C. 
Purusiota si V. Crisnamurfi. au 
pornit, ne biciclete, pe drumul 
străbătut cindva de Alexandru 
Macedon. După cum se știe, 
vestitul conducător de oști a 
ajuns in anul 326 î.e.n. dc ma
lul ludușului. Cei doi tineri 
indieni refac acest drum, dar 
in sens invers. Pornind anul 
trecut, in august, dintr-o loca
litate din India de sud si călă

torind cu bicicletele prin Pakis
tan. Iran. Irak. Siria si Turcia 
ei au ajuns recent la Atena.

• REPROFILARE. Cu- 
noscutul chirurg sud-african 
Christian Barnard, pionierul 
grefei cardiace, a confirmat că 
peste puțin timp va renunța să 
mai opereze datorită unei ar
troze digitale. El intenționea
ză să se lanseze intr-o ca
rieră literară. Concomitent, 
Barnard a anunțat că va des
chide un restaurant dietetic.

• AEROMODE- 
L E MULTIFUNCȚIONA
LE. Un grup de aeromodeliștl 
din orașul Brno (Cehoslovacia) 
a proiectat si experimentat cu

succes aeromodele dotate cu a- 
parate pentru fotografierea so
lului de la o înălțime de 100— 
300 m. Asemenea fotografii pun 
in evidentă pină' în cele mai 
mici detalii contururile unor 
construcții străvechi, acoperite 
de vegetație si pămint. înles
nind astfel munca arheologilor. 
In mod curent, aceste fotografii 
se execută din avion sau eli
copter. dar sistemul este costi
sitor prin aceea că imobilizează, 
în funcție de condițiile meteo
rologice. oameni, materiale si 
utilaje timn de citeva zile. Ae- 
romodelele utilizate in scopuri 
arheologice au anvergura aripilor 
de 3 metri și greutatea de 5 kg. 
Ele decolează de ne o catapultă 
specială, zborul si fotografierea 
făcindu-se prin intermediul

unor Instalați; do radio coman
date de ne sol. Interesant este 
că in timpul fotografierii aero- 
modelul este practic imobilizat 
cu ajutorul unei aripi-narașută.

• DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE. In regiunea 
Al-Kuseiș din Emiratele Arabe 
Unife. un grun de arheologi a 
descoperit urmele unei populații 
care a trăit pe aceste locuri cu 
2 600 de ani în urmă. Printre 
altele s-au găsit arme de bronz, 
cupe si căni din marmură, di
ferite unelte. Studiind aceste 
obiecte, arheologii au tras -con
cluzia că vechea populație care 
le-a folosit se ocupa cu vină- 
toarea. pescuitul perlelor si co
merțul.

Dent.ru
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SESIUNEA CONSILIULUI
MINISTERIAL AL O. U. A

• Consultări pentru coordonarea măsurilor in vederea lichidării 
rămășițelor colonialismului și rasismului • Atenție specială 
acordată reglementării pașnice, prin tratative a conflictelor 

de pe continentul african
NAIROBI 27 (Agerpres). — în 

capitala Kenyei continuă lucrările 
Consiliului ministerial al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.). Mi
niștrii de externe ai țărilor partici
pante la actuala sesiune au aprobat 
bugetul O.U.A. pe perioada 1979—1980, 
precum și o rezoluție vizînd extin
derea cooperării interafricane și lăr
girii legăturilor dintre statele mem
bre ale organizației cu țările în curs 
de dezvoltare de pe alte continente.

în cadrul unei conferințe de presă, 
adjunctul secretarului general al 
O.U.A. pentru probleme politice, 
Peter Onu, a prezentat o informare 
despre activitatea comitetelor create 
de sesiune. O importanță deosebită, 
a precizat vorbitorul, se acordă dez-i 
baterilor privind activitatea Comi
tetului de eliberare — principalul 
organism de coordonare al eforturi
lor statelor membre ale organiza
ției in vederea lichidării rămășițelor 
colonialismului și rasismului de pe 
continentul african. Comitetul 
mează să prezinte Consiliului

nisterial un raport pe baza căruia 
vor fi elaborate măsurile colective 
ce vor fi adoptate ca răspuns la ac
țiunile agresive ale regimului rasist 
de la Salisbury împotriva statelor 
independente din Africa. De aseme
nea, el a arătat că O.U.A. acordă o 
atenție specială reglementării con
flictului dintre Uganda și Tanzania. 
Comitetul de mediere al organizației 
a ascultat comunicări ale misiunilor 

celor 
comitetu- 

secreta- 
un ca-

speciale trimise în capitalele 
două state. Activitatea 
lui, a menționat 
rului general al 
racter pozitiv.

adjunctul
O.U.A., are

Cuvînt al Foreign

ur- 
mi-

Purtătorul de
Office a dat publicității o declarație 
în care denunță raidurile întreprinse 
recent de forțele armate ale regimu
lui rasist de la Salisbury pe terito
riul 
gola. 
nică 
ciată

țărilor vecine,1 Zambia și An- 
E1 a reafirmat poziția brita- 
privind reglementarea nego- 
a problemei rhodesiene.

Eforturi pentru soluționarea pașnică 
a conflictelor dintre state

Apeluri pentru încetarea ostilităților între R.D.P. Yemen 
și R. A. Yemen

în legătură cu starea conflictuală 
de la frontiera dintre Republica De
mocrată Populară Yemen și Repu
blica Arabă Yemen, președintele 
Emiratelor Arabe Unite, șeicul Zayed 
bin Sultan Al-Nahayyan, a lansat 
un apel pentru încetarea ostilităților 
și pentru retragerea trupelor celor 
două țări în limitele granițelor na
ționale. El și-a exprimat speranța că 
divergentele dintre cele două state 
yemenite vor fi reglementate prin 
mijloace pașnice.

Un apel similar pentru soluționarea 
problemelor divergente dintre R.D.P. 
Yemen și R. A. Yemen — în spiritul 
unității și bunei vecinătăți — a fost

adresat șefilor celor două state de 
emirul Kuweitului. Jaber, Al-Ahmed 
Al-Sabah.

R.D.P. Yemen va răspunde efor
turilor pentru aplanarea conflictului 
dintre cele două state yemenite și 
pentru reinstaurarea păcii în regiune 
— se arată intr-o declarație a M.A.E. 
a R.D.P. Yemen.

R.A. Yemen a propus o reuniune 
extraordinară a Consiliului Ligii A- 
rabe consacrată reglementării con
flictului dintre cele două state ye
menite — a anunțat reprezentantul 
nord-yemenit la ligă.

(Agerpres)

Mesajul președintelui Tunisiei adresat Ugandei 
și Tanzaniei

TUNIS 27 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei. Habib Bourguiba, a 
cerut președinților Ugandei — Idi 
Amin — și Tanzaniei — Julius Nye- 
rere. „să proclame imediat încetarea 
focului și să ordone retragerea tru
pelor. pentru a facilita găsirea unei 
soluționări pașnice a conflictului din
tre Uganda și Tanzania11. într-un me-

saj adresat șefilor celor două state, 
președintele tunisian subliniază 
„revine Africii să facă 
mijloacele pașnice care 
depășirea rivalităților și 
bazîndu-se pe respectul 
suveranității statelor și 
pașnice11.

că 
uz de toate 
să permită 
diferendelor, 
mutual al 
coexistentei

grevistă a luat o deosebită amploare în An
cei 1 300 de operatori de la serviciile de 

instituții guvernamentale, ceea ce a dus la 
Sindicatele ce reprezintă interesele funcțio- 
eficiente împotriva creșterii costului vieții. în

In ultimele zile, mișcarea 
glia. Au încetat lucrul și 
computere ale diferitelor 
paralizarea ordinatoarelor, 
narilor publici cer măsuri 
fotografie: o demonstrație a greviștilor, de la concernul de automobile 

Leyland

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarațiile premierului egiptean • O rezoluție a guvernului 
israelian privind reuniunea la. nivel înalt de la Camp David

CAIRO 27 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută ziarului „Al Ahram11, 
premierul egiptean Mustafa Khalil a 
arătat că va prezenta președintelui 
Anwar El Sadat un raport asupra 
convorbirilor purtate la Camp David. 
Evocînd unele detalii ale convorbiri
lor cu secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, și cu ministrul de ex
terne israelian. Moshe Dayan, pre
mierul Khalil a arătat că acestea au 
fost consacrate găsirii modalităților 
de aplicare a autonomiei în Ghaza.

TEL AVIV 27 (Agerpres). — Cabi
netul Israelului a respins marți pro
punerea președintelui S.U.A. referi
toare la o nouă reuniune tripartită 
americano-egipteano-israeliană la ni
vel înalt, la care să participe pre
ședintele Carter, premierul Begin și 
primul ministru egiptean, Mustafa 
Khalil. într-o rezoluție, prezentată 
presei de premierul Menahem Begin 
după o ședință extraordinară a ca
binetului, se arată că „guvernul israe
lian consideră că la Camp David II 
nu s-a înregistrat un progres în ne
gocierile de pace dintre Egipt și 
Israel. In aceste condiții, el a hotărît 
ca primul ministru să nu participe la 
reuniunea la nivel înalt de la Camp 
David 
Carter", 
rată că 
să se
S.U.A. în orice moment convenabil 
acestuia în vederea discutării pro
blemelor privind Orientul Mijlociu 
și a problemelor bilaterale.

RIAD 27 (Agerpres). — Comunica
tul comun la încheierea vizitei ofi
ciale in Arabia Saudită a primului 
ministru al Greciei, Constantin Ka
ramanlis, relevă că cele două părți 
se pronunță pentru instaurarea unei 
păci juste și permanente în Orientul 
Mijlociu. Această pace nu va putea fi 
restabilită fără retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, arată 
comunicatul, care subliniază, tot
odată, că „problema palestiniană con
stituie miezul conflictului din Orien
tul Mijlociu11.

în legătură cu problema cipriotă, 
părțile și-au reafirmat sprijinul pen
tru independenta, suveranitatea și in
tegritatea teritorială a Ciprului. „So
luția problemei cipriote va trebui gă
sită printr-un dialog intre cele două 
comunități cipriote sub auspiciile 
O.N.U.11, se spune în comunicat.

IRAN

oricăror bariere protecționiste
declară ministrul vest-german al economiei

NEW YORK 27 (Agerpres). — în- 
tr-un discurs pronunțat la New York, 
ministrul vest-german al economiei, 
Otto Lambsdorff, și-a exprimat în
grijorarea în legătură cu tendințele 
de protectionism din comerțul mon
dial. Apreciind, pe de altă parte, că 
dolarul va rămîne în viitorul previ
zibil cea mai importantă monedă din 
tranzacțiile internaționale, el a sub
liniat necesitatea ca S.U.A. să adopte 
măsuri adecvate de politică econo
mică pentru întărirea încrederii în 
deviza americană, atit pe plan națio
nal cit și pe plan international. Sta
tele Unite și țările Pieței comune — 
a adăugat Lambsdorff — au respon
sabilitatea majoră de a promova po
litici interne coerente și disciplinate, 
de a contribui la un comerț mondial 
lipsit de restricții și de a consolida 
relațiile monetare, pentru crearea ca
drului necesar unei creșteri econo-

mice continue, echilibrate. . utilizării 
sporite a forței de muncă și reducerii 
ratei inflației. Printre avantajele a- 
cestei politici — a spus el — va figu
ra și depunerea de noi eforturi pen
tru rezolvarea „discrepanțelor enor
me11 dintre țările bogate și cele sărace.

Pentru stabilitatea relațiilor

Reluarea exporturilor de petrol

Preocupări vizînd
economisirea energiei

propusă de președintele 
Totodată. în rezoluție se a- 
primul ministru este dispus 
întilnească cu președintele

TEHERAN 27 (Agerpres). — Primul 
ministru iranian. Mehdi Bazargan, a 
declarat, intr-un interviu acordat so
cietății de televiziune americană ..Pu
blic Broadcasting System11, că expor
turile de petrol ale Iranului vor fi 
reluate săptămina viitoare și că. în 
următoarele două luni, producția ira
niană de petrol va atinge peste 60 la 
sută din nivelul la care se afla cu 
un an în urmă. Ziarul de limbă en
gleză „Kayhan International11, care

apare la Teheran, anunță, la rîndul 
său. că petrolul iranian va fi expor
tat direct de Compania națională ira
niană de petrol (NIOC), renunțin- 
du-se la serviciile consorțiului com
paniilor occidentale petroliere.

' Pe de altă parte, potrivit agenției 
iraniene de presă Pars, oțelăriile 
la Ispahan — unde toti cei 3 000 
lucrători și-au reluat activitatea 
vor produce, începînd de miercuri, 
întreaga lor capacitate.

de 
de
CU

economice internaționale
BAGDAD 27 (Agerpres). — Irakul 

se opune atit unei „majorări excep
ționale a prețului petrolului. în cursul 
unei situații excepționale11, cit și unei 
înghețări a prețului, cînd situația este 
normală pe piața petrolului — a de
clarat marți la Bagdad ministrul ira
kian al petrolului, Tayeh Abdel 
Karim.

El a invitat, de asemenea, țările 
industrializate să coopereze în mod 
serios cu statele membre ale Orga
nizației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.) și cu țările în curs 
de dezvoltare, pentru realizarea unei 
noi ordini economice mondiale, sin
gura care poate garanta stabilitatea 
în raporturile economice și monetare 
între aceste state. Stabilirea unor ast
fel de relații necesită respectarea 
independenței politice și economice a 
popoarelor și dreptul lor la folosirea 
propriilor resurse naturale, a subli
niat ministrul irakian.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
a cerut Congresului să-i acorde 
împuternicirile necesare pentru a 
impune raționalizarea benzinei, în
chiderea stațiilor de benzină la sfir- 
șit de săptămînă și o serie de măsuri 
secundare de economisire a combus
tibilului, în eventualitatea unei crize 
grave in domeniul energiei.

Surse ale Administrației america
ne, citate de agenția U.P.I.. au arătat 
că Jimmy Carter a cerut, intre altele, 
împuterniciri pentru a impune intro
ducerea unor cupoane pentru rațio
nalizarea benzinei, care să fie folo
site doar în ultimă instanță. Alte 
măsuri in proiectul prezidențial se 
referă Ia limitarea temperaturii in 
birouri și a apei în clădirile publice, 
precum și la introducerea unor inter
dicții privind reclamele 
luminoase.

Purtătorul de cuvînt al 
Jody Powell, a declarat 
deosebire netă între aceste măsuri 
și cele in curs de elaborare, care 
urmăresc să compenseze doar pierde
rile de petrol generate de încetarea 
importurilor din Iran. El a precizat 
că grupul special însărcinat să exa
mineze această ifttimă problemă va 
prezenta președintelui Carter reco
mandările sale peste citeva săjțpămîni.

GENEVA

comerciale
Casei Albe, 
că există O

agențiile de presă
Primire la Moscova. Le°- 

nid Brejnev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. l-a 
primit marți pe Raul Castro Ruz, 
membru al Biroului Politic, ăl doilea 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-vicbpreședinte al Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, mi
nistrul forțelor armate revoluționare 
al Cubei, aflat in vizită oficială de 
prietenie în U.R.S.S. — anunță agen
ția T.A.S.S. A avut loc un schimb de 
opinii 
dintre 
unele 
tuale.

privind dezvoltarea colaborării 
U.R.S.S. și Cuba, precum și 
probleme internaționale ac-

Vizită. Președintele Republicii 
Guineea. Ahmed Sekou Toure. a so
sit într-o vizită oficială în Coasta de 
Fildeș, la invitația președintelui Fe
lix Houphouet Boigny. El a declarat 
că actuala vizită se înscrie pe linia 
întăririi relațiilor de prietenie între 
cele două țări, după reuniunea la ni
vel inalt de la Monrovia.

Comunicat comun unga- 
rO-îrakian. Vicepreședintele Re
publicii Irak, Taha Moheddin Maruf, 
și-a încheiat vizita oficială de priete
nie in R. P. Ungară. Comunicatul 
ungaro-irakian constată dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări, tele- 
vînd posibilitățile existente pentru 
extinderea și adîncirea colaborării 
economice și tehnido-științifice bila
terale. Documentul menționează 
oaspetele irakian 
primul secretar al 
Jănos Kâdăr.

că 
a fost primit de 
C.C. al P.M.S.U.,

Congresul Confederației 
educatorilor din America, 
desfășurat la Caracas cu participarea 
unor reprezentanți ai cadrelor didac
tice din 25 de țări ale Americii de 
Nord. Americii Centrale si Americii 
de Sud. s-a pronunțat pentru lichi
darea analfabetismului, pentru adop
tarea unor măsuri sociale și econo
mice in vederea combaterii neștiinței 
de carte, foametei și sărăciei.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Caravane de mașini străbat marile 

bulevarde ale Madridului și ale altor 
orașe, lansind, prin megafoane, insis
tente chemări alegătorilor. Afișe 
multicolore acoperă fațadele clădiri
lor. stațiile și culoarele metroulm, 
trotuarele, caldarîmul străzilor. iar 
în răstimpuri avioane brăzdează ce
rul fluturînd în urma lor imense lo
zinci. Arenele de „corrida11 și sălile 
publice sint ocupate zilnic de mul
țimi care agită steaguri. intonează 
cîntece și ascultă discursuri electo
rale. „întreaga "Spanie este un mi
ting11 — iși intitulează cotidianul 
„Ya“ relatarea despre secvențele de 
apogeu ale campaniei în vederea ale
gerilor de la 1 martie, al doilea scru
tin parlamentar liber din ultimele 
patru decenii.

Dacă gradul de efervescentă al 
acestei competiții nu a atins chiar 
cotele de la 15 iunie 1977. cind en
tuziasmul era, in mod explicabil ele
mentul dominant, copleșitor, atmos
fera din preajma actualului scrutin 
evidențiază totuși din plin interesul 
maselor față de noul puls al țării, 
voința lor de a participa la viata po
litică, de astă dată cu un plus de re
flecție și discernămint în fata plat
formelor politice cam tot atît de nu
meroase ca și acum un an și jumă
tate.

Formațiunile care prezintă candi
dați pentru cele 350 de locuri in 
Congresul deputaților și 207 locuri în 
Senat alcătuiesc un larg spectru de 
orientări. în afară de principalele 
partide reprezentate în fostul parla
ment — Uniunea Centrului Demo
cratic (partidul premierului Adolfo 
Suarez). Partidul Socialist Muncito
resc. Partidul Comunist și formațiu
nea de dreapta Alianța Populară (ac
tualmente asociată cu un sector po
litic asemănător sub numele de ..Coa
liția democratică11), la alegeri parti
cipă numeroase alte formațiuni or
ganizate la nivel național sau regio
nal. Se cuvine subliniată participarea 
marcantă a comuniștilor, socialiști
lor și altor forțe de stingă. Ca și la 
scrutinul precedent, prezența parti
delor clasei muncitoare, a comuniș
tilor, care vreme de decenii au fost 
■iliți să activeze în adîncă clandesti-

nitate. înfruntînd cu curaj și spirit 
de sacrificiu prigoana dictaturii fran- 
chiste, ilustrează prin ea insăși cli
matul nou din Spania, conferă eve
nimentului caracterul unei largi 
competiții democratice.

Actualele alegeri succed unei 
perioade de importante înnoiri in 
viața tării. începînd cu legalizarea 
partidelor politice și terminind cjj 
adoptarea prin referendum a noii 
Constituții, in decembrie trecut. Se 
bucură aici de o largă recunoaștere, 
în cercurile politice și in sinul opi
niei publice, faptul că elementul fun-

că. Aproape 130 de persoane, din care 
59 polițiști și militari, au fost ucise 
în cursul anului trecut și peste' 20 în 
acest an de comandourile organiza
ției separatiste basce ,.ETA“ și ale 
altor grupări extremiste, creîndu-se o 
ambiantă de tensiune propice mane
vrelor acelor cercuri care vor să re
învie rînduielile trecutului si șubre
zind stabilitatea, așa cum a arătat-o 
elocvent tentativa de complot a unui 
grup de militari. Pe de altă parte, 
criza economică și existența a peste 
un milion de .șomeri, ca și spirala 
preturilor la produsele esențiale con-

Spania,
damental care a permis avansul, pe 
linia transformărilor democratice l-a 
constituit politica de consens concre
tizată in acordurile de 'la Moncloa, 
încheiate între guvern și partidele 
reprezentate în parlament. în măsura 
in care acele acorduri au fost apli
cate. s-a reușit un notabil grad de 
colaborare, cu rezultate pozitive pe 
plan politic, economic și social. Ela
borarea unei „constituții a consensu
lui11, dialogul și înțelegerea. cu sindi
catele, reducerea inflației la 16.5 la 
sută in 1978 (față de 26,4 la sută în 
anul precedent) și micșorarea defi
citului comercial — iată citeva din 
urmările semnificative ale amintite
lor acorduri, a căror valabilitate s-a 
încheiat la sfîrșitul anului trecut.

Dar pașii făcuți pe linia instituțio- 
nalizării democratice și. mai ales, a 
asanării economico-sociale nu au cu
prins decît parțial complexa proble
matică națională, rămînînd încă de 
soluționat numeroase probleme pen
tru ca tînăra democrație spaniolă să 
dobindească suficientă vigoare spre 
a. fi ferită de pericolul involuțiilor.

Actuala fragilitate derivă, intre 
altele, din persistenta și chiar esca
ladarea terorismului, flagel condam
nat cu fermitate de toate forțele 
politice democratice, de opinia publi-

transmit
Convorbiri chino-ameri- 

CanO, Den§ Xiaoping, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. l-a primit, marți. Ia Beijing, 
pe Michael Blumenthal, ministrul fi
nanțelor al S.U.A. — informează a- 
genția China Nouă. Au fost aborda
te probleme ale relațiilor bilaterale 
și s-a procedat la un schimb de o- 
pinii asupra situației din Indochina, 
în aceeași zi, ministrul american a 
avut o convorbire cu ministrul co
merțului exterior al R.P. Chineze. Li 
Qiang. și cu președintele Consiliului 
de Administrație al Băncii Populare 
a Chinei. Qiao Peixin.

Participanții au examinat, de aseme
nea, opt proiecte pentru realizarea 
de echipamente in domeniile chimiei, 
electronicii, industriei prelucrătoare 
a produselor agricole. mașinilor- 
unelte, industriei lemnului și deriva
tele sale, construcțiilor de mașini, 
transporturilor .și comunicațiilor.

Senatul american a confir_ 
mat cu 82 de voturi pentru și 9 con
tra numirea lui Leonard Woodcock 
în postul de ambasador al Statelor 
Unite in R.P. Chineză. Woodcock a 
fost in ultimii doi ani șeful Biroului 
de legătură al S.U.A. de la Beijing. 
El iși va prelua funcția de ambasa
dor la 1 martie.

Conferință româno-amerlcană 
în problemele biomedicinei
în zilele de 26 și 27 februarie, 

Ia Washington a avut loc o con
ferință româno-americană ia 
problemele biomedicinei. Mem
brii delegației 
știință români, 
dr. I. Moraru, 
Academiei de 
și membrii delegației de oameni 
de știință americani, condusă de 
dr. Leon Jacob, directorul Cen
trului internațional Fogarthy din 
cadrul Institutelor naționale 
pentru sănătate din S.U.A., au 
prezentat lucrări științifice pe 
teme biomedicale și au discutat 
posibilitățile de lărgire a coope
rării bilaterale în acest domeniu.

de oameni de 
condusă de prof, 
vicepreședinte al 
științe medicale,

Conferința asupra coope
rării indUStriale între Comuni
tatea Economică Europeană (C.E.E.) 
și Asociația Națiunilor din Asia de 
sud-est (A.S.E.A.N.), ale cărei lucrări 
se desfășoară la Jakarta, a examinat 
marți posibilitatea constituirii unui 
fond de dezvoltare C.E.E.-A.S.E.A.N. 
După cum a precizat un purtător de 
cuvînt al conferinței, acest fond ur
mează să servească finanțării unui 
număr de proiecte de dezvoltare.

crației — spunea secretarul general al 
P.C.S.. Santiago Carrillo — este mai 
importantă decît promovarea intere
selor unui partid sau altul, intrucit 
de ea depinde viitorul tuturor spa
niolilor11. Pornind de la această apre
ciere. comuniștii se pronunță in fa
voarea unui guvern de largă concen
trare democratică, alcătuit din U.C.D., 
P.S.M.S. si P.C.S.. pe baza unui pro
gram comun, guvern care ar dispune 
în viitorul parlament de o foarte 
largă reprezentare, adică de condiții 
capabile să-i asigure rezolvarea pro
blemelor presante și dezvoltarea cu 
succes a procesului democratic.

Alegerile, actuale deschid o nouă 
etapă în viata Spaniei. Ele sint im
portante fiindcă de rezultatele ce se 
vor înregistra la urne depinde nu

în ajunul alegerilor
CORESPONDENTA DIN MADRID

figurează tot mai mult un cadru so
cial frămîntat. în ultimele săptă- 
mini. valul mișcării greviste a cu
prins sute de mii de muncitori și 
funcționari din industrie, transporturi 
și serviciile publice.

Programele electorale ale principa
lelor partide reflectă într-o măsură 
sau alta preocuparea de a găsi so
luții dificultăților menționate. Din 
unghiuri și prin mijloace diferite, 
rezolvările propuse in programele 
U.C.D.. P.S.M.S.. P.C.S. și altor forțe 
politice privesc, in esență, combaterea 
terorismului. ameliorarea situației 
economice și înlăturarea treptată a 
șomajului. Pe lingă aceste aspecte, 
platformele partidelor de stingă ac
centuează necesitatea creării unui 
cadru de justiție socială, de înflorire 
a culturii și științei, de îmbunătățire 
a nivelului de trai al păturilor ma
joritare etc. In acest sens, se preco
nizează democratizarea învătămintu- 
lui și legarea lui mai strînsă cu ne
voile dezvoltării naționale, reforma 
aparatului de stat. îmbunătățirea a- 
sistenței. sociale, asigurarea efectivă 
a drepturilor egale pentru femei si 
altele. Un punct comun de profundă 
semnificație în programele forțelor 
de stingă și de centru este afirmarea 
necesității de a consolida regimul de
mocratic. „Sarcina consolidării demo-

numai compoziția Cortesurilor. 
implicit formarea noului 
adică orientarea politică a 
viitorii patru ani.

Desigur, rezultatele nu se 
ticipa ; reține însă atenția faptul că 
sondajele efectuate pină acum pre
văd că niciunul din partide nu va 
reuși să obțină majoritatea absolută 
în Congresul Deputaților (176 de man
date) pentru a forma un guvern mo- 
nocolor, ceea ce subliniază impor
tanța inițiativei comuniștilor în fa
voarea alcătuirii unui cabinet de 
coaliție cu participarea principalelor 
trei partide.

Pentru a înțelege contextul in 
care se desfășoară acest al doilea 
scrutin parlamentar liber, nu se poa
te trece cu vederea că. deși procesul 
democratic a parcurs un drum în
semnat. urmările deceniilor de domi
nație a franchismului. îndoctrinarea 
reacționară promovată de acel an
grenaj au lăsat reziduuri încă destul 
de perene. Astfel, dacă partidele de 
stingă și de centru au ca obiec
tiv programatic apărarea si dezvol
tarea democrației, grupările fran- 
chiste sau neofranchiste de genul 
„Uniunii naționale11 sau „Coaliției 
democratice11 recurg la o intensă 
propagandă demagogică, la tactici de 
intimidare, agitînd cunoscuta sperie-

„Witteveen"Facilitățile
ale Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.), care dispun de 10 miliarde 
dolari, au intrat oficial în vigoare, 
anunță F.M.I. Aceste facilități de fi
nanțare suplimentară, care poartă in 
mod oficios numele fostului director 
general al F.M.I., Johannes Witte
veen, sint destinate să sprijine țările 
care intîmpină dificultăți de plăți 
externe deosebit de grave.

Măsuri împotriva specu
lanților Guvernul marocan a a- 
nunțat noi măsuri de control asu
pra preturilor. Totodată, postul de 
radio national din Rabat a precizat 
că guvernul va adopta măsuri dras
tice împotriva speculanților. Gu
vernul a anunțat, de asemenea, că 
miercuri va avea loc o întilnire cu 
liderii organizațiilor sindicale intr-un 
efort de a determina încetarea gre
velor declanșate în ultimul timp.

Divergențe între patronat 
și sindicate în Danemarca. 
Negocierile mediatorului oficial da
nez cu centrala sindicală „L.O.“ și 
patronat asupra reînnoirii pentru ur
mătorii doi ani a contractelor colec
tive de muncă au eșuat. Divergen
țele, a precizat mediatorul oficial, 
sint atît de mari că nu a mai fost

ci 
guvern, 
tării în
pot an-'

toare a „haosului si dezordinii", bat 
monedă ne teme care evocă vremea 
dictaturii. Se mai adpugă fenome
nele de dezorientare pe care le-ar 
putea produce numărul foarte mare 
de grupări politice — peste 150 — 
care, separat sau formind coaliții, 
îsi dispută sansele sub denumiri de 
multe ori total străine de esența lor 
si de scopurile urmărite, precum și 
anumite încercări ale ierarhiei cle
ricale catolice „de a influenta elec
toratul in defavoarea partidelor de 
stingă11 — cum consemna publicația 
„El socialista11.

Declarațiile liderilor politici pro
gresiști, că și comentariile mai 
multor ziare de aici converg în apre
cierea că actualele ale'geri vor tre
bui să ofere în primul rind mijloace 
pentru fortificarea democrației spa
niole. „La alegerile de Ia 1 martie 

4 secretarul general al 
Felippe Gonzalez — spa- 
o mare răspundere, anume 
a ratifica din nou și în mod 
la urne cauza libertății și 

1 „Rezultatele alegerilor 
— scrie 'ziarul ,.Mundo Obrero", or
gan central 
corespundă 
maselor de 
trăi o viată 
peră într-o
„în ciuda multor deficiente, a unor 
presiuni dinăuntru și din afară prin 
care se încearcă a se împiedici ma
nifestarea autentică a voinței spa
niolilor — arată ziarul „La Van- 
guardia" — se menține vie și pu
ternică speranța noastră ca alegeri
le să însemne un pas înainte spre 
realizarea aspirațiilor naționale11.

In momentul transmiterii aces
tor rînduri, se desfășoară ultimele 
pregătiri în vederea scrutinului, in- 
cluzind detalierea planului spe
cial de securitate destinat să prote
jeze circumscripțiile de vot și insti
tuțiile publice. Pentru aplicarea 
lui, efectivele poliției și armatei au 
intrat 
timp, 
sute 
urmări despuierea scrutinului 
intermediul computerelor, se 
punct ultimele pregătiri.

în ciuda profețiilor 
campania electorală s-a 
în genere într-o atmosferă 
înregistrîndu-se doar puține acte de 
perturbare a ordinii.

— declara 
P.S.M.S.. 
niolii au 
aceea de 
limpede 
democrației11.
— scrie ’-ziari

al P.C.S. — trebuie să 
așteptărilor legitime ale 
oameni ai muncii de a 
mai demnă și mai pros- 
societate mai echitabilă11.

în regim special. în același 
Ia Palatul congreselor, unde 

de ziariști străini vor putea 
prin 

pun la

pesimiste, 
desfășurat 
de liniște,

Vasile OROS

prevăzută o nouă întîlnire. Agenția 
France Presse arată că situația ră- 
mine gravă, guvernul trebuind să 
intervină intr-un mod sau altul pen
tru Semnarea noilor contracte de 
muncă in locul celor care expiră la 
1 martie. în caz de eșec total, un val 
de greve va fi declanșat începînd de 
la 7 martie.

Negocieri privintf 
stabilizarea pieței cuprului

Repliere. ComPania „Chrysler" 
a înregistrat in anul 1978 pierderi de 
204,6 milioane dolari. în 1977 firma 
realizase profituri de 163,2 milioane 
dolari. In decurs de un an. cifra sa 
de afaceri s-a redus de la 16,7 miliar
de la 13-,6 miliarde dolari. Pentru a-și 
însănătoși situația financiară. ..Chrys
ler11 a vîndut după cum se știe firmei 
„Peugeot11 filiala sg europeană, com
paniei „Volkswagen11 două treimi din 
sucursala pe care o avea în Brazilia 
și corporației „General Motors11 su
cursalele din Venezuela si Columbia.

Campanie împotriva fu
matului. Societatea daneză pentru 
combaterea cancerului a 
„Zi națională împotriva 
Ea a fost precedată de 
publicitară organizată 
tară. La 26 februarie anul trecut, o 
acțiune similară a avut un succes 
neobișnuit : 144 000 fumători au re
nunțat definitiv la țigarete, țigări de 
foi sau pipă, și aproximativ 450 000 
și-au redus „rațiile11 zilnice de tutun.

proclamat o 
fumatului11, 
o campanie 
in intreaga

Accident. La 0 trecere de 
cale ferată din satul bulgar Doirenț, 
județul Loveci. un tren de persoa
ne s-a ciocnit, luni, cu un autobuz — 
informează agenția B.T.A. 14 pasageri 
ai autobuzului și-au pierdut viata, iar 
alți 52 au fost răniți.

„Saliut-6“
Laboratorul spațial 

„Saliut-6“, lansat la 
23 septembrie 1977, a 
găzduit în răstimpul 
care a trecut șase e- 
chipaje de cosmo- 
nauți, dintre care unul 
s-a aflat in spațiu 96 
de zile și altul — 140 
de zile. Existența atit 
de îndelungată și, tot
odată. activă a labora
torului spațial a fost 
asigurată cu ajutorul 
unui număr de patru 
nave cosmice de trans
port de tipul „Pro
gress" care au adus pe 
orbită carburanți, e- 
chipament și aparate.

De la data de 2 no
iembrie 1978. stația

într-o

GENEVA 27 (Agerpres). — Princi
palele țări exportatoare de cupru au 
reluat, la Geneva, negocierile în ve
derea instituirii unui organism meni’, 
să stabilizeze piața Ia această mate
rie primă. Cele două runde de con
vorbiri. desfășurate — sub auspiciile 
U.N.C.T.A.D. — anul trecut, nu au dat 
rezultatele scontate, in luna octom
brie negociatorii căzind de acord să 
întrerupă discuțiile perrtru a se per
mite guvernelor respective identifica
rea unei modalități de depășire a di
vergentelor dintre cele două părți. 
Cuprul se numără printre cele 10 măr
furi principale de export ale țărilor 
în curs de dezvoltare pentru care 
U.N.C.T.A.D. a elaborat un program 
integrat de negocieri vizind înche
ierea unor acorduri de reglementare 
a comercializării lor.

BRUXELLES 27 (Agerpres). — în
delungata criză guvernamentală din 
Belgia a intrat într-o fază nouă, oda
tă cu desărcinarea de către regele 
Baudouin a celor doi mediatori — 
Willy Claes (reprezentînd aripa fla
mandă a1 Partidului Socialist) și 
Charles Ferdinand Nothomb (pre
ședintele Partidului Social-Creștin —■ 
valon). Aceștia au eșuat în încercarea 
lor de a soluționa criza politică ce 
datează de peste două luni. Propu
nerea celor doi mediatori de a se 
constitui un guvern în care să existe 
trei centre executive însărcinate cu 
problemele flamande, valone și re
giunii Bruxelles a fost respinsă de 
partidul Frontul Democratic al Fran- 
cofonilor și Volksunie (flamand).

noua misiune
„Saliut-6“ a evoluat in 
spațiu in regim auto
mat. în această perioa
dă, Centrul de dirijare 
a controlat prin siste
me radio starea apara
telor de la bordul la
boratorului. în paralel, 
au fost executate și 
unele experiențe teh
nice.

Marți, echipajul tan
demului spațial „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz-32" 
s-a ocupat de conser
varea sistemelor de 
bord ale navei si de 
trecerea laboratorului 
cosmic in regim de 
zbor pilotat. De ase
menea, s-a trecut la

repunerea in funcțiu
ne a sistemelor eco
logice, de alimentare 
cu energie electrică și 
de reglare a tempera
turii din comparti
mentele laboratorul’^- p 
„Saliut-6“.

O parte a zilei d 
muncă a fost consa^ 
erată unor experiențe 
biologice privind adap
tabilitatea organismu
lui la condițiile im
ponderabilității. Rezul
tatele controlului me
dical atestă că adapta
rea lui Vladimir Lia- 
hov și Valeri Riumin 
la condițiile zborului 
cosmic se produce nor
mal.

Expoziția internațională de
La Chicago s-a des

chis expoziția interna
țională de telecomuni
cații „Intelcom 1979“, 
importantă manifesta
re la care expun prin
cipalele întreprinderi 
și firme constructoare 
de aparatură de tele
comunicații din lume. 
Comentind evenimen
tul, agenția France 
Presse apreciază că 

mar-

ca începutul unei noi 
ere in istoria teleco
municațiilor. Santiago 
Astrain, directorul ge
neral al societății „In
telsat" (care grupează 
cea mai importantă 
rețea de telecomunica
ții spațiale din lume), 
consideră că anul cu
rent va fi marcat 
de inovații in do
meniul comunicațiilor,

telecomunicații
ale căror consecin
țe economice și sociale 
vor fi considerabile. 
Acestea, precizează a- 
genția, vor fi posibile 
grație microelectroni
cii, noilor tehnici de 
modulare a semnale
lor și de comprimare a 
datelor, ce permit o 
transmisie mai densă, 
mai rapidă și mai ief-

După ninsori și viscole, unele țări vest-europene au de întîmpinat pericolele 
inundațiilor. Ieșit din matcă, riul Mosela a blocat o importantă arteră de 

circulație din localitatea Kobern (R.F.G.)
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