
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

MARTIE
1949

;..... ""v.... .......

30 de ani de la Plenara C. C. al partidului din 3-5 martie

. ...............——
I [MARTIE
I • 1979

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLVIII Nr. 11 360 Joi 1 martie 1979 6 PAGINI - 30 BANI

Vedere panoramică a întreprinderii de produse refractare din Alba lulia Foto : E. Dichiseanu

Începînd cu acest an, în întreaga economie s-a trecut 

la generalizarea noului mecanism economico-financiar 

CUM iSI AFIRMA PRODUCȚIA W
CALITATEA DE INDICATOR FUNDAMENTAL 

AL ACTIVITATII ÎNTREPRINDERILOR?

La Combinatul

metalurgic

din Cîmpia Turzii

In cadrul noului mecanism econo
mico-financiar, valoarea producției 
nete și producția fizică constituie atil 
indicatori principali de plan și urmă
rire a rezultatelor activității produc
tive, cit și instrumente de stimulare 
a factorilor calitativi ai dezvoltării. 
Astfel, exprimind valoarea nou crea
tă in procesul făuririi bunurilor ma
teriale, producția netă reflectă mult 
mai exact decît alți indicatori con
tribuția unităților economice la creș
terea venitului național, eforturile 
acestora pentru mai buna utilizare a 
resurselor, creșterea producției și re
ducerea cheltuielilor -materiale. Prin 
introducerea sistemului de determi
nare a fondului de retribuire în func
ție de îndeplinirea valorii producției 
nete, colectivele de oameni ai muncii 
sint direct interesate să întreprindă 
cele mai potrivite măsuri pentru În
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan.

Deși de la Introducerea valorii pro
ducției nete și a producției fizice, ca 
indicatori de bază ai planului, nu a 
trecut prea mult timp, se poate spu
ne de pe acum că prin utilizarea a- 
cestora s-a asigurat o sporire a spi
ritului de răspundere și a inițiativei 
organelor de conducere colectivă, a 
adunărilor generale, a colectivelor de 
oameni ai muncii din fiecare în
treprindere pentru buna desfășu
rare a activității, pentru crește
rea eficienței economice. In imen
sa majoritate a întreprinderilor in
dustriale. așa cum era normal, au 
fost luate măsuri pentru realizarea 
producției fizice, reducerea costuri
lor de producție, există o preocupare 
deosebită pentru mai buna gospo
dărire a fondurilor, reducerea consu
murilor de materii prime, de energie, 
entru mai buna organizare a pro- 

jesului de aprovizionare. In acest fel, 
s-au obținut rezultate pozitive în în

deplinirea sarcinilor de plan la pro
ducția fizică și la valoarea produc
ției nete. Așa. de exemplu, in luna 
ianuarie a.c.,' întreprinderea de cal
culatoare electronice București a de
pășit valoarea producției nete cu 7.8 
la sută, întreprinderea „23 August" 
din București cu 2,8 la sută, între
prinderea chimică Dudești cu 8,4 la 
sută. Industria bumbacului București 
cu 16,2 ia sută, Șantierul naval Ga
lați cu 7,7 la sută, întreprinderea

Emil HATOS
prim-vicepreșerfinte

al Curții Superioare de Control
Financiar

de garnituri de frlnă și etanșare din 
Rimnicu Sărat cu 7,2 la sută ș.a.

Dacă ar fi să sintetizăm observații
le noastre, ale organelor de control 
financiar, putem spune că introduce
rea valorii producției nete obligă în
treprinderile la un efort de gîndire, 
de creație, la folosirea unor metode 
mai eficiente de organizare a muncii, 
la introducerea unor tehnologii noi, 
la acțiuni ferme de înnoire și moder
nizare a producției. La întreprinde
rea mecanică Cîmpulung au fost sta
bilite căi concrete de reducere a cos
turilor' nu numai pe ansamblul între
prinderii. ci și pe fiecare secție sau 
loc de muncă. S-a trecut la «proiec
tarea unor repere pe baza unei con
cepții proprii a specialiștilor din uzi
nă ; au fost reexaminate unele cos
turi, cum ar fi cele pentru S.D.V.-uri, 
constatîndu-se că in secții existau o 
serie de scule și dispozitive care nu 
erau necesare și. în consecință, stă
teau nefolosite. Pentru a elimina ase
menea situații ce încărcau costurile 
de producție, s-a stabilit ca pentru

fiecare S.D.V, sau grup de S.D.V.-uri, 
necesarul să fie judicios fundamen
tat, iar cele folosite in mod , curent 
să fie «proiectate constructiv. De 
asemenea, dintr-o necesitate practică, 
impusă de indicatorul valoarea pro
ducției nete, la întreprinderea de 
mecanică fină din Sinaia au fost in
troduse unele elemente de costuri 
normate (bugete de costuri) pe secții, 
ceea ce dă posibilitatea luării cu ope
rativitate a măsurilor ce se impun in 
cazul abaterilor de la normative. Im
portant este faptul că in condițiile 
autogeștiunii s-a schimbat mentalita
tea șefilor de secții, de ateliere, a 
maiștrilor. De ce. costă atît de mult 
o anumită piesă realizată cu o ma
noperă redusă ? Este întrebarea pe 
care și-o pun adesea în prezent ca
drele de răspundere de la locu
rile de muncă. Or, pînă la in
troducerea noilor indicatori, uni
tățile economice nu resimțeau di
rect consecințele depășirii chel
tuielilor materiale de producție, 
cadrele de conducere dovedind ade
sea zel pentru a explica, sub felu
rite motive, neîncadrările în sar
cinile planificate. Așa se explică șl 
de ce multe planuri de măsuri pri
vind reducerea cheltuielilor mate
riale aveau obiective formale, insu
ficient fundamentate, de înfăptuirea 
cărora nu se mai interesa nimeni. 
Aplicarea noilor indicatori a dus și 
va duce la schimbarea radicală a 
atitudinii întreprinderilor față de 
problema cheltuielilor materiale, a 
rentabilității producției.

Fără îndoială, rezultatele obținute 
In aplicarea mecanismului economi
co-financiar depind pină la urmă 
de oameni, de gradul de preocupare 
al acestora, de modul în care se im
plică în rezolvarea problemelor cu
(Continuare în pag. a V-a)

A intrat in funcțiune 
primul cuptor electric 

de 100 tone
Moment festiv pe noua plat

formă industrială de la Combi
natul metalurgic din Cîmpia 
Turzii. Miercuri, la ora 11, for
mația condusă de Eroul Muncii 
Socialiste, maistrul princi
pal Mihai Blag, de maistrul 
Gheorghe Oprinca si tocitorul 
șef Iosif Nemethi. a elaborat 
prima șarjă de oțel Ia cuptorul 
electric de 100 de tone — al 
doilea de acest gen din tară 
realizat de industria româneas
că. pe baza proiectelor elaborate 
de IPROMET. cu utilaje fa
bricate la întreprinderea de 
mașini grele din Capitală. După 
intrarea, in funcțiuni» si a celor
lalte cuptoare, noua oțelărie va 
asigura aproape întreaga canti
tate de oteluri aliate si supe
rioare necesară prelucrării în 
această mare unitate siderurgică 
a tării. De altfel, ținînd seama 
de dorința otelarilor de a atin
ge cît mai repede parametrii 
proiectați ai cuptoarelor, aduna
rea generală a oamenilor muncii 
a hotărît să depășească în acest 
an producția de oteluri cu cel 
puțin 14 000 tone.

Pe noua platformă industrială, 
se află în stadiu avansat de 
construcție și montaj un mo
dern laminor de semifabricate 
Si o trăgătorie de otel tare care, 
în final, vor face ca producția 
combinatului să crească de 10 
ori la oțel, de 1.6 ori la lamina
te și de 2 ori la trefilate. Aceste 
obiective sint construite de co
lectivul Grupului de șantiere al 
Trustului de construcții indus
triale Cluj. In colaborare cu 
beneficiarul. Combinatul meta
lurgic din Cîmpia Turzii. (Ale
xandru Mureșan).

Flămînzi. Un nume pe 
care revolta din 1907, iz
bucnită ca o ripostă dată 
exploatării, ajunsă pină le 
osul țăranului, l-a sădit 
pentru totdeauna în is
torie. Flămînzi numele 
unei comune de astăzi.. în 
care nivelul de trai al ță
ranului cooperator tinde 
să-și găsească puncte de 
referință fie în locuințe 
cu etaj, fie în cele aproa
pe 20 de autoturisme pro
prietate personală.

— Mai contează numă
rul televizoarelor, al ma
șinilor de gătit și al fri
giderelor ? Sau cel al gar
niturilor de mobilă de . la 
10 000 lei valoare în sus? 
Care dintre sătenii noștri 
nu are asemenea obiecte? 
— e de părere tovarășul 
Gheorghe Guraliuc. secre- 
tar-adjunct al comitetului 
comunal de partid.

— Și toate acestea da
torită cooperativizării agri
culturii — adaugă Con
stantin Ungureanu. pre
ședintele cooperativei a- 
gricole de producție din 
■Flăminzi. Era prin iunie 
1957. începuse seceratul 
orzului, iar grîul dăduse 
în pirg. Nici, la prima și 
nici la cea de-a doua cul
tură producțiile nu pă
reau să depășească 
1 400—1 500 kg la hectar. 
Și nici porumbul nu lăsa 
impresia unei producții 
mai... optimiste. Deși, 
cum se zice, anul era des
tul de prielnic. „Măi fra
ților — a zis înțr-o bună 
zi unul dintre veteranii 
organizației comunale de 
partid — cînd vom ieși 
din sărăcie ? Nu credeți 
că ar fi mai bine să 
transformăm întovărăși
rea într-o gospodărie 
mare, care să cuprindă 
tot satul ? Ați auzit doar

și voi cum trăiesc cei din 
comuna Roma, din Săveni 
ori din Darabani, care lu
crează pămîntul la un 
loc încă de vreo 7—8 
ani ?“ Așa s-a constituit 
cooperativa noastră agri
colă de producție atunci, 
în august 1957.

Și s-a constituit. într-a- 
devăr. Care era însă baza 
materială a începutului ?

format în registre. Re
gistrele, apoi, au trebuit 
divizate pe capitole. Așa 
s-a parcurs o istorie. O 
istorie de aproape 22 de 
ani. Reținem doar cîțiva 
indicatori din bilanțul 
cooperativei agricole de 
producție din Flăminzi 
pe anul trecut : teren a- 
rabil — aproape 2 300 
hectare ; viță de vie — 39

Priveliști 
contemporane 

intr-un sat istoric 
ce va deveni oraș

Notăm dintr-un proces 
verbal, astăzi obiect de 
arhivă : teren arabil — 
256 ha; boi de muncă — 
7 ; cai — 21; căruțe — 22; 
pluguri — 18; grape — 20 
și... Și cam atît, pluș cî- 
teva sute de brațe de 
muncă. N-au mers ele. 
lucrurile. Chiar atît de 
bine din primii ani. Dar 
oricum, suficient de con
vingător, prin creșterea 
producțiilor agricole și. 
implicit, a veniturilor ce
lor ce munceau in co
mun, pentru a-i face și 
pe alți săteni — rămași 
încă „individuali" — să 
adere la profesia de „ță
ran cooperator". Și an 
după an, procesele ver
bale conținînd baza ma
terială comună s-au trans

hectare nou plantate ; 
producții medii la hectar
— peste 3 300 kg grîu,
3 700 kg orz și aproape
4 000 kg porumb boabe ; 
valoarea fondului de re
tribuire a cooperatorilor
— aproape 3 milioane lei. 
în plus, cele șase grajduri 
moderne și un saivan 
dâpostesc aproape 2 000 
oi, peste 900 bovine, 
porci etc. Și mai adău
găm că în prezent, coo
perativa agricolă dispu
ne de șase autocamioane 
cu remorci, un mare nu
măr de atelaje, utilaje 
pentru sistemul de irigații 
etc.

Dar asta e doar o fațetă 
a actualității. întrucît o 
alta, grație politicii înțe
lepte a partidului și sta

tului nostru, a și început 
să se pună în evidență. 
Căci...

...Era într-o zi de du
minică. cu soare, ce-i 
drept, dar și cu un viscol 
ce-ți tăia obrazul. Comu
na însă cunoștea o ani
mație cum arareori s-a 
mai putut vedea pe aceste 
locuri. Veniseră în cen
trul civic, cu mic cu 
mare, pină la cei mai in 
vîrstă. Nicolae V. Traci, 
bunăoară, care. în 1907, 
cind a izbucnit răscoala, 
avea doar șase ani, iși 
amintește și azi strigătele 
„văpaiei". Acum se aduna
se și fanfara locală, pe ale 
cărei hore vestita formație 
de dansuri a celor trei 
generații bătătorea zăpa
da rămasă încă nespulbe
rată de vîntul aspru. Ce 
se sărbătorea. în fapt. în 
acea zi de început de fe
bruarie la Flăminzi ?

— Ziua de naștere a 
orașului — ne explică 
Eugenia Baraboi. prima
rul comunei, venită și ea 
de la cursurile unei școli 
postliceale, pentru a fi 
martoră a evenimentului. 
Da, astăzi considerăm 
noi botezul orașului Flă
mînzi, continuă interlo
cutoarea, pentru că as
tăzi vor sosi aici primii 
constructori. Și-i aștep
tăm ca pe niște vestitori 
ai primăverii.

Priveam satul în lung 
și-n lat. Case, grajduri, 
fintîni, grădini cu vii și 
li vezi, terenuri arate. 
Unele dintre aceste lo
cuințe, mai vechi sau

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scîriteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Binemeritatul elogiu
întreaga țară a sărbătorit împlinirea a 225 de ani de 

la nașterea marelui cărturar iluminist, patriot înflăcă
rat — Gheorghe Șincai. Nenumărate au fost elogiile 
pe cdre oameni de toate virstele le-au adus neobositu
lui truditor în slujba adevărurilor fundamentale pri
vind neamul nostru. Am auzit insă unul dintre cele 
mai vibrante din cite i s-ar fi putut aduce : „Șincai — 
contemporanul nostru".

Eram in fata statuii de bronz a eroului din curtea 
liceului bucureștean ce-i poartă numele. în literele 
săpate-n soclu, timpul și-a lăsat patina. Dar adevărul 
cuvintelor lui strălucește cu aceeași prospețime ca 
atunci cind le-a spus : „Purtați-vă bine, pui de români. 
Și nu-l uitați pe Șincai" 
viitorime de a face totul 
elanul înaintașilor, pentru 
aspirații ale lor.

în jurul monumentului

I
I

i
(Blaj 1812). Îndemn pentru 
pentru a prelua și inmulfi 
a da viață celor mai inalle I

DE ZECE ORI MAI 
MULTE TRACTOARE

Datorită investițiilor mari 
făcute de statul nostru, baza 
tehnico-materială a agricultu
rii s-a dezvoltat continuu. în 
1938, România avea numai 
4 049 de tractoare. De la în
ceperea cooperativizării agri
culturii și pînă în 1978, numă
rul tractoarelor a crescut de 
zece ori.

1978

1860

1958
1938

tn lumina sarcinilor subliniate 
de recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
pentru mai buna folosire a ca

pacităților de producție
ESTE POSIBIL, 

ESTE NECESAR, 
ESTE AVANTAJOS

Lucrul simultan 
la mai multe mașini

PAGINA A III-A

Arta monumentală, 
dialog al trecutului 

cu viitorul
„Un monument trebuie să vorbească tuturor 

oamenilor, pe înțelesul lor, despre istoria și 
spiritul unei epoci".

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ-ROMAN

0 nouă performanță a industriei românești: 
strungul carusel de 1700 mm cu comandă numerică
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erau adunați sute de „șin- I

caiști", începînd cu generația de absolvenți ai liceului 
din 1918, pină la cei astăzi in clasa I. „Puii de ro
mâni" de toate generațiile au evocat impresionanta 
activitate a marelui savant care a scormonit o istorie 
de 1 650 de ani spre a demonstra marele adevăr al 
provenienței și continuității daco-romane a poporului 
nostru, a luminosului ginditor care a purtat „gigantica 
sa operă in spate / întreg trecutul națiunii sale". S-a 
vorbit nu mai puțin despre viziunea marelui patriot 
asupra viitorului națiunii. Despre neobositele lui în
demnuri la munca indîrjită pentru cunoaștere, pentru 
autoperfecționare. „Prin toate acestea, Șincai ne este 
contemporan" — a spus directoarea liceului, profesoara 
Felicia Haica. Iar spre justificare a oferit citeva 
exemple din activitatea cunoscutului liceu. E printre 
primele din țară care, in urma vizitei de lucru din 
15 septembrie 1971 a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
unit banca școlară cu bancul de lăcătuș, cu uneltele 
de electrician ; numai în anul școlar 1977—1978, ate
lierele-școală ale liceului au îndeplinit un plan de pro
ducție de trei milioane lei. Atelierele-școală cola
borează strins cu unități economice de prestigiu („Au
tobuzul" — București, întreprinderea de autoturisme — 
Pitești), printre produsele lor numărindu-se mesele de 
laborator „QUARC—001“ pentru predarea in școli a 
disciplinelor electricitate și electronică. în ultimii trei 
ani, liceul funcționează fără „rebuturi", inlăturînd me
diocritatea : nici un elev nu are notă mai mică de 
„șapte", 95—96 la sută din absolvenți au intrat in in- 
vățămintul superior.

...Totul ca o continuare firească a acelei istorii trăite 
de „puii de români". în niște vremuri cind, cum spunea 
eleva Simona Dragomir, „noi ne zidi'm azi propria 
ursită / stăpini pe strămoșescul plai". Versuri dedicate 
lui „Șincai — contemporanul nostru".
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Cu puțin timp îna
inte de a încredința 
tiparului aceste rin- 
duri. în halele între
prinderii mecanice din 
Roman am fost mar
torii unei premiere in
dustriale. Este vorba 
de realizarea, pentru 
prima oară în tara 
noastră, a primelor 
două strunguri carusel 
de 1 700 mm cu co
mandă numerică de 
conturare și traversă 
fixă, destinate pre
lucrării roților de cale 
ferată.

Evenimentul de la 
Roman, care survine 
la puțin timp după ce 
constructorii de mașini 
de la I.M.U.A.B. au 
realizat primul strung 
carusel de 16 m, pro
bează. o dată în plus, 
puterea de creație a 
colectivelor noastre 
muncitorești.

Realizat la îndem
nul secretarului ge
neral al partidului 
nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
noul strung carusel 
reprezintă o nouă do
vadă a capacităților 
creatoare ale clasei 
noastre muncitoare.

La conceperea și 
fabricarea lui „Carusel 
1 700“ cu comandă nu

merică de conturare șl 
traversă fixă au cola
borat foarte multe co
lective constructoare 
de mașini din tară, 
începînd de la. proiec
tant!, turnători, strun
gari. montori. electri
cieni. monometristi . si 
pînă la electroniștii 
care i-au făurit strun
gului suportul comen
zii numerice din relee 
și piese deosebit de 
fine, unele miniaturi
zate, de ordinul su
timilor de milimetru.

Privit din unghiul de 
vedere al caracteristi
cilor tehnico-funcțio- 
nale, caruselul de 
1 700 mm de la Roman 
lucrează cu scule de 
așchiere.speciale și' pe 
bază de cartele perfo
rate, folosește progra
me prestabilite care, 
introduse în memo
ria comenzilor nume
rice, asigură efectuarea 
completă si simultană 
a tuturor operațiunilor 
necesare prelucrării 
unei roti de caie fera
tă. intr-un timp re
cord. de numai 21 de 
minute, fată de peste 
patru ore. cît durează 
în sistemul de prelu
crare clasic. (Ion 
Manea).

Noul utilai realizat de constructorii de mașini
romașcani — autenticâ bijuterie a creației teh

nice românești
Foto : Th. Radu^

Un palmares artistic Impresionant 
însoțește activitatea de aproape șapte 
decenii a maestrului ION JALEA — 
președinte de onoare al Uniunii ar
tiștilor plastici. De la monumente 
de o deosebită importantă in cultura 
noastră la statuete de mici dimen
siuni, de la reliefuri și basoreliefuri 
la portrete și statui, activitatea sa 
impresionează prin bogăția gindului 
și vigoarea formei. Sint lucrări în 
care privitorul poate descifra un a- 
numit fior liric, optimist și senin, un 
sens al echilibrului, al unei armonii 
și discreții pe care le-am numi cla
sice.

Aflat la vîrsta 
nectuți, decanul 
de vîrstă al sculp
torilor români, a- 
cademicianul Ion 
Jalea — artist al 
poporului - 
crează cu 
nul anilor

importantă atribuit! portre-

unei aureolate se-

Iu- 
ela- 
tineri.

la această afirmație ....____  __
că în curînd la Cîmpulung Moldove
nesc va fi inaugurat monumentul 
„Dragoș și zimbrul", ci și faptul că 
l-am regăsit pe maestru in atelierul 
său modelînd un portret al lui Dra
goș. Un portret monumental in care 
de pe acum energia expresiei atestă 
capacitatea atît de proprie artistului 
de a exprima cu simplitate trăsături 
definitorii, de a esențializa forma in 
scopul sublinierii sensurilor mari ale 
lucrării.

„Am reluat și studiez portretul lui 
Dragoș. ne-a spus maestrul, pentru 
că il consider drept una din perso
nalitățile de excepțională valoare ale 
istoriei și legendelor noastre. Nu e- 
xistă. desigur, în acest caz posibili
tatea unei documentări asupra per
sonajului. Există însă o tipologie a 
oamenilor din această zonă a tării, 
tipologie care s-a păstrat de-a lun
gul vremii. Am încă mult de lucru 
la acest portret, dar atunci cînd va 
fi gata aș dori să fie ridicat in Ma
ramureș, pentru că, conform legendei, 
Dragoș a plecat de acolo și a înte
meiat Moldova".

— Ce 
tului ?

I. J. : 
este în măsură să redea o icoană cit 
mai vie a trecutului. Ea ne ajută să 
medităm mai mult la oamenii care 
au trăit și au luptat pentru înfăptui
rea unor mari idealuri. Alături de 
portretul de evocare a unei persona
lități istorice, mi se pare însă la fel 
de importantă dorința unor artiști de 
a realiza portrete ale contemporani
lor. încercarea de a concretiza înfă
țișarea fizică și morală a celor ce au 
trăit înaintea noastră pe acest pă- 
mînt este la fel de importantă ca și 
aflarea unor modele printre semenii 

noștri. Astăzi, de 
exemplu, putem 
Înțelege mai bine 
timpul în care a 
fost creată arta 
greacă. romană 

' sau aceea a Re- 
portretisticii crea- 

Disciplina por- 
ea

Ca si pictura, sculptura

Convorbire cu acad. Ion JALEA,
artist al poporului

Ne îndeamnă 
nu numai faptul

nașterii datorită 
te în acea vreme, 
tretului este severă, ea cere foar
te mult exercițiu, o practică îndelun
gată pentru ca artistul să și-o poată 
însuși cu adevărat, și să poată, la 
rîndu-i, să confere lucrării valoarea, 
autenticitatea momentului în care 
trăiește, sensurile pe care contempo
raneitatea le acordă interpretării 
unui personaj. Sculptura noastră are 
portretiști foarte buni, există multi 
tineri foarte talentați, dar există șl 
multi artiști maturi care pot contri
bui prin arta lor la crearea unor 
portrete cu deosebită forță educați- , 
vă. Unul dintre marii noștri portre
tiști de azi și din trecut este Ion Iri- 
mescu. Portretul Iui Sadoveanu (unul 
din multele portrete realizate de el) 
este o lucrare demnă de toată lauda. 
Portretul se cere studiat după natu
ră. Documentele, fotografiile nu pot 
da niciodată adevărata imagine a 
modelului. Chiar dacă intr-un portret 
realizat după materiale documentare 
asemănarea este perfectă. întot
deauna mai rămîne ceva de perfec
ționat. de adăugat. d° retușat...
(Continuare în pag. a IV-a)
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Muncitorii din schimbul 
de la întreprinderea de postav 
Buhuși, Care veneau zilele tre
cute cu autobuzul dinspre Șipo- 
te, au intirziat cu toții de la 
lucru.

Trecind prin Racova-Șes, ei au 
zărit o casă in flăcări. Era a 
unei muncitoare ca fi ei, dar 
care la ora aceea se afla la în
treprindere. Șoferul Nicolae 
Nistor a virat brusc, t-a abătut 
de pe traseu fi a oprit autobuzul, 
cu muncitori cu tot, drept la 
locul cu pricina. Ion Nistor, 
Mihai Filip, Costal Moraru, Ion 
Chirilă fi ceilalți textiliști au 
dat o aprigă bătălie cu flăcările 
mistuitoare, pină le-au stins si 
au salvat tot ce-au putut salva.

Fapt pentru care, la întreprin
dere, pentru intirzierea din 
noaptea aceea, in log să fie ad
monestați, au fost felicitați, 
Meritau!

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

„Argint viu
ha clubul întreprinderii de 

conserve „11 Iunie" din orașul 
Dej a avut loc o festivitate. 
Sute de muncitori au venit s-o 
felicite pe Ana Biriș, inminin- 
du-i un cos cu 30 de garoafe, 
cile una pentru fiecare din anii 
munciți in aceeași întreprin
dere. Toată lumea i-a spus, pină 
in ziua pensionării, „argintul 
viu". Iute foc fi prezentă peste 
tot unde a fost nevoie de oa
meni care vorbesc puțin, dar 
muncesc mult. Cei prezenti — 
mulți dintre ei crescuți si for
mați de ea. ca muneitori des
toinici — i-au adresat calde 
urări de viață lungă și sănătate. 
La care se adaugă acum și 
urările noastre.

<4 I
I
I
I
I
I
I

I
I

„Tării" dar 
nu pentru

I
I

I oncme I
I
I
I
I
I
I

Duminică, 25 februarie, doi 
cetățeni au luat loc la o masă 
in cofetăria „Teatrului" din 
Satu, Mare:

— Două sucuri, vă rugăm.
— Nu servim sucuri dacă nu 

serviți si o tărie — le-a răspuns 
ospătară. Asa mi-a spus colega 
de la bar.

„Colega de la bar" a fost în
trebată din ce cauză condițio
nează vinzarea răcoritoarelor de 
cea a băuturilor alcoolice.

— Pentru că — a răspuns ea 
— sint unii neisprăviți (?!?) 
care vin fi ocupă multă vreme 
mesele cofetăriei, consumind 
numai sucuri. Dar cu dumnea
voastră este altceva. Dumnea
voastră nu sinteți „de-ăia“.

I
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I
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I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dribling 
ratat

Intr-un singur an cit a fost 
gestionar la depozitul de com
bustibil al Unității forestiere 
de exploatare si transport Bă- 
beni (Vilcea), Mihai Cazacu și-a 
însușit — prin metode numai de 
el știute — suma de 52 000 
lei. Spre a-i veni, chipurile, 
in ajutor, conducerea între
prinderii (director ing. Ion 
Pirșcoveanu) a înaintat instan
ței de judecată o caracterizare 
de zile mari. Dacă te-ai lua 
după ea, pe M.C. l-ai avansa, nu 
l-ai condamna. Stă scris, negru 
pe alb: „Mihai Cazacu a răspuns 
la toate chemările, a făcut parte 
din brigada artistică, iar in ca
drul echipei de fotbal a fost un 
element principal". Păi dacă era 
fotbalist, trebuia să se joace cu 
bunurile obștii ? Intrucit atit 
„fenta" lui cit fi „driblingul" 
celor care au căutat să-l scoată 
basma curată au fost surprinse 
in ofsaid, instanța urmează 
dicteze cuvenita lovitură 
pedeapsă.
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I Din nou
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printre cei vii I
După ce a băut pină n-a mai 

putut, instalatorul Ion S. din 
Zărnești s-a ... instalat intr-o în
căpere încălzită cu cărbuni, 
unde a căzut intr-un somn 
adine. Atit de adine, incit colegii 
de muncă l-au găsit abia după 
18 ore. L-au dus cu „Salvarea" 
la Spitalul județean Brasov. 
Medicii l-au găsit intr-o avan
sată comă etilică asociată cu in
toxicație acută cu oxid de car
bon. Și au încercat 
Adică să-l readucă 
vii. Și „minunea" 
Datorită eforturilor 
armată de oameni 
albe, timp de 24 de ore, fără 
o clipă de răgaz, „mortul" a re
venit printre cei vii. O minune 
de zile mari, din care, sperăm, 
Si alții vor trage concluziile de 
rigoare.

imposibilul, 
printre cei 

s-a produs, 
depuse de o 

in halate

Aprinde, 
neică, 
felinarul!

Odată cu apropierea primăve
rii. au început să circule tot mai 
multe cărufe pe șosele. Noaptea, 
unele dintre ele n-au nici un 
mijloc de semnalizare luminoa
să. O astfel de căruță, a coope
rativei agricole Teiuș-Alba. mer
gea pe șoseaua Teiuf—Aiud. Era 
întuneric beznă. Șoferul de pe 
autoduba 23—B—1398 a obser
vat-o prea tîrziu. Trei persoane 
au ajuns la spital. întrebat de 
ce nu are felinar, căruțașul s-a 
scărpinat după ureche. Acum îl 
doare capul.

Rubrică redactata de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

I
I
I
I
I
I
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analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Cu termene și responsabilități 

precise
Două aspecte esențiale erau vizate 

tntr-o scrisoare adresată conducerii 
partidului privind una dintre cela 
mai importante unități economice 
ale județului Brăila — Întreprinde
rea de utilaj greu „Progresul" : 
competența profesională și com-" 
portamentul moral ale unor cadre cu 
munci de răspundere și indisciplina 
în producție, cu repercusiuni asu
pra realizării calitative și cantita
tive a sarcinilor de plan.

Scrisoarea a fost cercetată de un 
colectiv de activiști ai Comitetu
lui județean Brăila al P.C.R, Irț răs
puns se precizează că. In marea lor 
maioritate. afirmațiile din sesszare 
s-au dovedit a fi reale, Referindu-se 
la faptul că unele cadre de condu
cere vădesc incompetență în func
țiile ce le dețin, în răspuns se arată 
că biroul comitetului de partid al în
treprinderii si consiliul oamenilor 
muncii s-au preocupat de înlătu
rarea acestui neaiuns. S-a Întocmit 
astfel un program concret. în două 
etape, respectiv 1979 si 1980, prin 
care se urmărește pregătirea si pro
movarea unor cadre corespunzătoare 
In conducerea unor compartimente. 
Răspunsul precizează, de asemenea, 
că legătura compartimentelor „Plan" 
si „Pregătirea, programarea si ur
mărirea producției" cu fabricile si 
secțiile productive nu se ridică la 
nivelul sarcinilor, potrivit regula
mentului de organizare si funcțio
nare. Pentru aceste neajunsuri, șefii 
de compartimente — ing. Ilie Gro- 
zea si Nicolae Vine» — au fost 
sancționați de către comitetul de 
partid si C.O.M. în legătură cu 
lipsurile semnalate in activitatea 
sectoarelor calde, s-a constatat că 
șe manifestă insuficientă preocu
pare tn cadrul atelierului de „Pro
iectare tehnologii la cald" pentru 
modernizarea tehnologiilor de tur- 
nare-foriare. creșterea productivi

tății muncii etc. S-a mai constatat 
că nu se acționează in suficientă 
măsură pentru reducerea adaosuri
lor de prelucrare sj a rebuturilor, 
pentru îmbunătățirea aspectului su
prafețelor nepreluerabile. Comitetul 
de partid si C.O.M. au adoptat mă
suri în vederea îmbunătățirii muncii 
Si au sancționat cadrele de condu
cere din sectoarele respective.

Fată de afirmațiile referitoare la 
instalația mecanizată de formare- 
turnare. s-a constatat că la efec
tuarea probelor tehnologice, benefi
ciarul. I.țJ.G. „Progresul", a stabilit 
că nu se poate atinge capacitatea 
proiectată datorită existentei unor 
ștrangulări în alimentarea cu ames
tec de formare, Comandamentul de 
investiții a stabilit măsuri de înlă
turare a deficientelor si de realizare 
a capacității proiectate.

în încheierea răspunsului se subli
niază că toate concluziile desprinse 
au făcut obiectul unei analize te
meinice în ședința comună lărgită 
a biroului comitetului de partid si 
C.O.M.. la care a participat primul 
secretar al comitetului județean de 
partid. Cu acest prilej, s-au anali
zat si dezbătut în mod critic si auto
critic toate problemele, manifestîn- 
du-se combativitate si exigență 
pentru înlăturarea cauzelor defi
cientelor constatate, a indisciplinei 
în producție, pentru îmbunătățirea 
muncii de partid si de stat, in 
strînsă concordantă cu sarcinile în
treprinderii. De asemenea. s-au 
stabilit măsuri politice și organiza
torice. cu termene și răspunderi 
precise ce revin comitetului de 
partid șl C.O.M. Consiliile jude
țean și municipal de control mun
citoresc vor controla si ajuta la 
aplicarea măsurilor adoptate, lnfor- 
mînd periodic biroul si secretaria
tul comitetului județean de partid 
asupra stadiului realizării lor.

mai constatat „erori" în nontaje. 
fiind trecuti prezenti. fără să lu
creze. anumiti membri ai colectivu
lui respectiv. Maistrul V, Cojocaru 
a mai comis si alte Ilegalități. în 
referat se precizează că el nu a ra
portat accidentarea în producție a 
doi muncitori, care au stat in con
cediu medical 15 și, respectiv, 6 zile. 
Așadar, pentru neprincipialitate in 
relațiile cu muncitorii, erori in pon- 
taie si neraportarea accidentelor de 
muncă, maistrul a fost schimbat din 
munca de secretar al biroului orga

nizației de bază si sancționat pe 
linie administrativă. Cazul a fost 
discutat cu tot colectivul de muncă 
și s-a atras atenția conducerilor 
I.F.E.T. Suceava si ,U.F.E.T. Ră
dăuți pentru a preveni în viitor 
asemenea abateri. Autorului sesiză
rii I s-a achitat suma de bani reți
nută pe nedrept. S-a stabilit să se 
afișeze permanent pontaiul munci
torilor. Constantin Andreiaș s-a de
clarat mulțumit de modul de rezol
vare a scrisorii.

Acțirnd concrete pentru

proțejareu mediului
Pe strada Operetei, din Brașov, ia 

nr. 117, se află o unitate a între
prinderii de produse cosmetice 
„Nivea". De ani de zile aceasta con
stituie un adevărat focar de poluare 
a mediului înconjurător, ingreunln- 
du-ne viata în acest cartier — se 
arăta intr-o scrisoare trimisă con
ducerii partidului de către un grup 
de locatari din zonă. Problema a 
fost sesizată organelor locale, dar 
pînă în prezent nu s-a întreprins 
nimic.

în răspunsul său. Ministerul In
dustriei Chimice precizează că 
există posibilități tehnice de îmbu
nătățire a factorilor de mediu din 
zonă, fără a suferi dezvoltarea sec
ției productive pe actualul ampla
sament. Dimpotrivă, prin moderni
zările si dezvoltările prevăzute, se 
vor crea condiții economice pentru 
remedierea unor aspecte negative 
existente. Astfel : 1. Eliminarea de
finitivă a mirosului va fi posibilă 
numai prin înlocuirea actualei fier- 
bătorii de grăsime cu o nouă insta
lație de saponificare în flux con
tinuu. Pină la realizarea acestei in
vestiții se va construi în cursul anu
lui 1979 o instalație pilot de saponi
ficare cu hidrat de sodiu a gazelor 
evacuate de la fierbătorie (proce

deul poate fi extins și la alte uni
tăți similare). 2. Cu privire la po
luarea sonoră. în răspuns se preci
zează că aceasta va fi diminuată în 
cursul primului trimestru al anului 
curent, prin reamplasarea actualei 
linii de prelucrare a săpunului din 
clădirea veche într-o altă incintă. 
Cît privește amenajarea secției de 
tuburi si doze, aceasta se va face 
într-o clădire nouă, realizîndu-se, 
dacă vor fi necesare, măsuri de pro
tecție Împotriva zgomotului, ca : 
fundații si structură separată pentru 
utilajele cu trepidații, antifonarea 
pereților secției in zona preselor de 
tuburi. 3. Referitor la unele aspecte 
negative de igienă, generate de lu
crările de investiții—modernizare, 
care se realizează concomitent cu 
desfășurarea procesului de produc
ție. în răspuns se precizează că s-a 
stabilit un program concret de ac
țiune.

Aceste măsuri au fost discutate șl 
cu organele locale de partid, care 
si le-au însușit. Din analiza efec
tuată rezultă că prin aplicarea tu
turor acestor măsuri — atit cele 
imediate, cît șl cele de modernizare 
a secției — se va obține o îmbună
tățire a protecției mediului înconju
rător în zonă.

S-au luat măsuri pentru
Intransigență față de abuz

u se înlătura o inechitate
«s nws

Oriclt de neînsemnată ar fi. ine
chitatea provoacă necazuri in rin- 
dul celor ce se simt nedreptățiți. 
Lucrurile se complică și mai mult 
dacă. în loc să se acționeze, de către 
Întregul colectiv de muncă, mai 
mare sau mai mic, pentru resta
bilirea principiilor etice Încăl
cate. se iau măsuri împotriva 
celor care nu se împacă cu astfel 
de situații. La o asemenea stare de 
lucruri se referea. într-o scrisoare 
adresată C.C. al P.C.R.. Constantin 
Andreiaș. muncitor la secția de in
dustrializare a lemnului Falcău, 
apartinînd de U.F.E.T. Rădăuți. 
El arăta că este tîmplar de la vîrsta 
de 18 ani. adică de peste jumătate 
din viata lui. timp în care nu a 
avut nici o abatere si. In consecință, 
nu a primit nici o sancțiune. De la 
o vreme insă a început să fie per
secutat de maistrul Victor Cojocaru 
pentru că n-a închis ochii in fata 
unor acte de inechitate. Faptul este

cu atit mai dureros, afirma el. cu 
cit respectivul maistru este si secre
tar al organizației de bază P.C.R. 
Concluziile si măsurile adoptate sînt 
redate în referatul de cercetare al 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R. Iată in ce constau ele. Con
ducerea secției a hotărit ca munci
torii de la atelierul de mobilă să 
execute, prin rotatie. în anumite pe
rioade de virf. unele operațiuni la 
depozitarea buștenilor si la hala ga
terelor. Autorul sesizării a lucrat în 
aceste locuri două perioade de timp. 
Dar maistrul a vrut să-l trimită din 
nou pentru încă 6 zile. El însă a 
refuzat, motivind că nu toti mun
citorii de la mobilă au lucrat la 
bușteni si la gatere, asa cum s-a sta
bilit. refuzul său fiind astfel înte
meiat. Drept pedeapsă, a fost pon
tat timp de 6 zile cu numai 4 ore 
pe zi. cu toate că omul a lucrat 8 
ore. redueîndu-i-se nelegal retri
buția. Cu ocazia controlului s-au

„La C.A.P. Gălăteni — Teleorman 
se comit abuzuri privind adminis
trarea loturilor în folosință perso
nală. munca nu este bine organiza
tă. din care cauză rezultatele nu 
sint oe măsura, .posibilităților, avu
tul obștesc nu este judicios gospo
dărit — se arăta într-o scrisoare tri
misă conducerii partidului de către 
Ilie C. Ștefan din localitate. Am 
sesizat unor organe locale această 
stare de lucruri, preciza autorul, 
dar scrisoarea a fost verificată su
perficial și măsuri nu s-au adop
tat".

Din răspunsul Comitetului Jude
țean Teleorman al P.C.R. rezultă că. 
într-adevăr. pînă în acest an nu s-a 
urmărit cu toată răspunderea de 
către consiliul de conducere al 
C.A.P. ca loturile în folosință per
sonală să fie repartizate numai ce
lor care au dreptuL Din această 
pricină, suprafața în plus deținută 
de cooperatori se ridică la peste 
15 ha. Se confirină afirmația din 
scrisoare că rude ale președinte
lui, ca și unii încadrați în dife
rite posturi în comună, dețin lot 
personal in plus.

în răspuns se arată apoi că via si 
livada, in suprafață de 17 ha, au

dat producții foarte mici, datorită 
neîntretinerii acestora ani de-a rîn- 
dul. Totodată, la barajul de acumu
lare a anei pentru irigații s-au 
cheltuit din 1976 și pînă în prezent 
360 000 lei. dar nu s-au putut rea
liza decit două udări pe cele 50'ha 
cultivate cu lucernă.

Organizarea muncii tn C.A.P. lasă 
de dorit, președintele său, ing. Du
mitru Ristea. manifestă nepăsare 
fată de ceea ce se întîmplă în uni
tate — se subliniază în răspuns. Cu 
toate atenționările, analizele făcute 
la comitetul comunal șl consiliul 
intercooperatist. unde a fost și 
sancționat material, el nu a înțeles 
să-si schimbe atitudinea fată de 
muncă. Fiind principalul vinovat 
de starea de lucruri descrisă, cazul 
său a fost discutat și în secretaria
tul comitetului județean de partid, 
care a hotărit ca la alegerile din 
luna februarie să recomande coo
peratorilor să nu-l mai aleagă pre
ședinte — se subliniază în încheie
rea răspunsului.

Propunerea a fost acceptată, coo
peratorii alegînd un alt tovarăș în 
această importantă funcție

Neculai ROȘCA

-——------------ - Un simbol al primăverii

Radioreceptoare portabile
Radioreceptorul portabil este un mijloc util de informare. Magazinele 

și raioanele specializate ale comerțului de stat dispun de diferite tipuri 
de asemenea aparate de radio.
Denumirea 
radioreceptorului Gama de undă Preț 

lei
Cora 1 345
Apollo 1 345
Pescăruș 2 450
Alfa 2 500
Cosmos 3 645—740
Albatros 4 800
Gloria 4 1 400
Predeal (auto cu antenă) 3 1 180

Principalele caracteristici tehnice ale aparatelor de radio portabile 
sint sensibilitatea, selectivitatea, claritatea sunetului.

Toate aparatele de radio se pot cumpăra și cu plata in 18 rate lunare, 
cu un aconto de 20 la sută. (Publicitate)

Milioane de mărțișoare sint dă- 
ruite azi — semne ale primăve
rii, dar șl ale sentimentului de 
prețuire pentru cele care ne 
sînt mame, soții, fiice, tovarășe 
de muncă. Mărțișorul, una din
tre vechile noastre tradiții, ne 
vorbește despre sensibilitatea, 
despre frumusețea spirituală a 

poporului nostru

Foto : S. Cristian

Spitalul de adulțl din orașul Buhuși, județul Bacău

Inimă sănătoasă
viață mai lungă

Statisticile Organizației Mondiale a 
Sănătății atestă că bolile cardiovas
culare constituie cauza a circa 50 la 
sută din totalul deceselor, depășind 
cu mult mortalitatea cauzată '• de 
cancer, accidente de circulație, boli 
pulmonare si traumatisme, luate la 
un loc. De asemenea, bolile cardio
vasculare determină aproximativ o 
treime din totalul Invalidităților. A 
crescut. în ultimii ani. frecventa îm
bolnăvirilor cardiovasculare si a de
ceselor provocate de acestea in pe
rioada activă, productivă a vieții, 
între 40 si 60 de ani. ceea ce dove
dește că aceste boli nu sînt un apanal 
al vîrstel înaintate, dar nici nu sînt 
o fatalitate care nu poate fi combă
tută șau prevenită. Se estimează că 
printr-o profilaxie eficientă a aces
tor boli speranța de viată a popu
lației ar creste cu 8—9 ani.

în tara noastră, de mai multi ani, 
combaterea acestor boli este în aten
ția conducerii partidului si statului. 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1968, do
cumentele Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale, Plenara 
C.C. al P.C.R. din octombrie 1977 au 
subliniat importanta în cadrul poli
ticii sanitare a 
organizării si in
tensificării luptei 
de prevenire si 
combatere a boli
lor cardiovascula
re. Referindu-se 
la sarcinile ce 
stau în fata 
sectorului sanitar, 
secretarul general 
al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a mențio
nat ca ■ un obiectiv prioritar și de 
mare importantă necesitatea elaboră
rii de către Consiliul Sanitar Supe
rior a unui plan de perspectivă pen
tru reducerea frecventei acestor boli.

Cu ' pâMiciparăa' uhdr largi colec
tive de specialiști — cardiologi, in-

ale bolilor. în acest sens a fost elabo
rat proiectul unui program de pre
venire si combatere a principalelor 
boli cardiovasculare pe termen lung. 

După cum am fost informați la Mi
nisterul Sănătății, numeroase preve
deri au aplicabilitate imediată, unele 
depind de dezvoltarea în continuare 
a bazei tehnico-materiale si de cadre 
a ocrotirii sănătății în tara noastri 
iar altele implică o colaborare larga 
cu diferite foruri centrale. Scopul 
programului, la a cărui realizare va 
participa întreaga rețea sanitară, este 
îmbunătățirea continuă a stării de 
sănătate a populației, scăderea mor
talității. morbidității, a incapacității 
temporare de muncă și a invalidi
tății. Pentru aceasta vor fi dezvoltate 
acțiunile de prevenire a bolilor car
diovasculare de către întreg perso
nalul sanitar și toate unitățile sani
tare. de la dispensarul medical pînă 
la instituțiile de învățămînt si cer
cetare. Dacă pentru asemenea as
pecte ca îmbunătățirea depistării, a 
asistentei medicale, dispensarizarea 
fiecărui bolnav, pregătirea in cardio
logie a medicilor, reorganizarea co
respunzătoare a rețelei sanitare, răs

punderea revine 
instituțiilor sani
tare, pentru alte 
laturi este prevă
zută o colaborare 
strînsă cu diferi
te foruri centrale, 
ministere și orga
nizații obștești- 
Astfel, utilizarea 
largă a factorilor 
naturali de cură în 

țara noastră pentru călirea și adapta
rea aparatului cardiovascular la noile 
condiții de muncă și viață, a bazei 
balneoclimatice pentru recuperare,^ a 
bazelor sportive pentru practicarea 
sportului la toate vîrstele etc., eite.

,.»:t presupun participarea la realizarea 
... programului si a Ministerului Educa- 

temisti. pediatri, cercetători, medici tiei Si învătămîntului. a Uniunii Ge- 
.... de.piedipină generglă, și alții. Minijș.-. D- •-‘~

terul Sănătății a făcut o analiză â 
situației actuale si de perspectivă în 
acest domeniu, evaluînd baza mate
rială si de cadre, apreciind critic si 
autocritic structura si funcționalita
tea unităților si activităților medico- 
sanitare. programele de cercetare 
științifică si de formare a cadrelor. 
Analiza situației existente a arătat 
că orientarea clasică, de tip cu
rativ, în care bolnavul se adresează 
medicului doar atunci cind boala 
este manifestată, tntr-un stadiu de 
obicei avansat, nu poate rezolva, con
trola sau preveni acest grav fenomen 
demografic. Realitatea este că aproa
pe 50 la sută din infarcte evoluează 
silențios, fără dureri, că peste 50 
la sută din cei care au hipertensiune 
nu știu că sînt bolnavi, că pesto 50 
Ia sută din cardiopatiile reumatis
male nu au avut manifestări reuma
tice si ca o concluzie se impune o 
depistare activă. în fazele incipiente, 
a principalelor boli cardiovascu
lare și măsuri care să prevină apa
riția lor. Acestea plus diagnosticul 
si tratamentul corect al bolilor, mai 
ales în fazele de urgentă, perfectio
narea metodelor de prevenire pri
mară și secundară, precum si recu
perarea pot influenta hotărîtor mor
talitatea si invaliditatea ridicată da
torită acestor îmbolnăviri. Numai 
concepția medicinii preventive. în 
care starea de sănătate și boală sînt 
abordate concomitent si complex prin 
prisma stării de sănătate a colectivi
tății. nu numai a 
o bază științifică 
un program unitar 
prevenire a bolilor 
Prin prisma acestei 
mul pune accent pe cunoașterea con
dițiilor de muncă și de viată ale in
dividului. pe toti factorii de risc sl 
ponderea fiecăruia în parte, pe me
canismele de adaptare ale organismu
lui uman față de condițiile în continuă 
modificare, iar activitatea medico- 
sanitară să fie orientată spre o mai 
activă depistare a fazelor incipiente

Măsuri pentru prevenirea 
și combaterea

cardiovasculare

individului, oferă 
eficientă pentru 
de combatere si 
cardiovasculare, 

orientări, progra-

neralg a Sindicatelor din România, 
a Ministerului Turismului, a Consi
liului National pentru Educație Fi
zică și Sport, a U.T.C. etc. Acțiunile în 
vederea aplicării unor norme de ali
mentație rațională si combaterii fac
torilor alimentari de risc, care favo
rizează apariția si evoluția unor boli 
cardiovasculare implică răspunderi 
pentru Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare. Ministerul Co
merțului Interior în ce privește îm
bunătățirea structurii și profilului 
producției și desfacerii produselor ali
mentare. De asemenea, răspunderi 
mari pentru asimilarea sî realizarea 
de aparatură medicală revin Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, iar pentru medicamentele 
necesare în bolile de inimă Ministe
rului Industriei Chimice.

Un rol deosebit revine educa
ției sanitare în crearea unui cu
rent de opinie și a unui comporta
ment corespunzător cerințelor de 
prevenire si combatere a bolilor 
cardiovasculare, in acțiunile privind 
comportamentul populației. îndeo
sebi a tinerilor, cît și a bolnavilor 
ce privește alimentația, regimul 
muncă și viată, fumatul, abuzul de 
alcool, de medicamente. în cultivarea 
unei atitudini cooperante, imo'icînd 
antrenarea populației la acțiunile de 
prevenire a bolilor.

După cum rezultă din cele arătate, 
profunda grijă pentru om se oglin
dește si în acest program de sănătate 
care interesează, practic. întreaga 
populație — de la viitoarea mamă, 
care trebuie să ducă un mod de viată 
corespunzător pentru a da naștere 
unui prunc sănătos, și pînă la vîrst- 
nicul care vrea să se bucure de o 
toamnă a vieții lungă și senină. Să 
răspundem acestei griji prin intere
sul cuvenit fată de propria noastră 
sănătate, fiindcă oricît de bun ar fi 
un program, el nu poate înlocui 
propria atitudine responsabilă a fie
căruia față de sănătatea sa.

Al. PLAIESU

Noi
Slobozia este una 

din localitățile care au 
crescut văzînd cu 
ochii în ultimii 10 ani. 
Proiectanții noilor 
construcții au creat, 
cu adevărat, un oraș 
nou. Dar dacă majo
ritatea blocurilor au 
fost armonios ampla
sate, cîteva s-au con
struit sau sint în curs 
de construcție în zone 
improprii. Școala ge
nerală nr. 2 de pe 
strada Matei Basarab, 
de exemplu, are la 
numai cîțiva metri de 
streașină un bloc cu 
10 niveluri. O parte din 
sălile de clasă sînt

Coborîm

în personalul 3002, 
după plecarea din sta
ția Brașov :

— De fapt — spune 
o bătrînică — puteam 
să mă urc la Dîrste. 
Avem și acolo gară. 
Oprește și la noi tre
nul. dar eu nu pot să 
mă urc. Nu ajung. în-

unde ne jucăm?
lipsite de soare, iar e- 
levii, cind nu se uită 
la tablă, privesc spre 
locatarii din respecti
vele apartamente.

Dar cum un necaz 
nu vine niciodată sin
gur, acum a început, 
pe singura suprafață 
rămasă drept spațiu 
de joacă, să se Înalțe 
un alt bloc. Bineînțe
les, tot în curtea șco
lii generale nr.’ 2. Con
structorii, respectînd 
proiectul, au intrat in 
acțiune. S-au săpat 
gropile pentru funda
ție, s-au adus utilaje 
și materiale. Curtea 
școlii a devenit șan- 

vagonul sau 
peronul?

tre peron și scară e o 
distanță prea mare. Nu 
numai pentru mine, 
care sînt o femele bă- 
trină. dar si pentru cei 
mai tineri...

între timp, trenul a 
ajuns la Dirste. Ne-am 
uitat pe fereastră. Bă-

tler. Și copiii, pentru 
ocolirea șantierului, 
fac mai mulți pași din 
stradă pînă în clasă 
decît de acasă pină în 
fața școlii. Oare pro
iectanții nu se gîndesc 
deloc la acești elevi ?

Dar situația nu este 
singulară la Slobozia. 
Pentru că. în apropie
rea liceelor pedagogic 
și de matematică-fizi- 
că. constructorii, con
form proiectelor, au 
început să dijmuiască 
din suprafețele care 
înainte erau terenuri 
de joacă sau baze 
sportive ale celor două 
școli. (Mihai Vișoiu).

înălțăm

trînica avea dreptate. 
Călătorii grăbiți se ur
cau care cum puteau. 
Cei cu „condiție fizi
că" se avîntau mai les
ne. dar erau si bă- 
trîni. oameni cu ba
gaje. femei cu copii în 
brațe. în cele 2—3 mi

nute cît stă trenul la 
Dîrste. n-ai timp de 
chibzuit. Trebuie să te 
cațeri cit mai repede. 
Și situația asta n-o 
întîlnești doar la Dîr
ste : din păcate, mai

sînt incă și alte gări 
cu asemenea anomalii.

Ce-i de făcut ?
Nimic mai simplu : 

peronul gării trebuie 
înălțat niteluș. astfel 
incit oricine să poată

urca tn tren. Dar. veți 
spune, dacă este atît 
de simplu, de ce nu se 
face ? Este și întreba
rea pe care o adresăm 
organelor în drept.
(Rodica Șerban)

Reorganizarea... organizării
Dimineața. strada 

Glinka, aflată în su
dul Ploieștiului. este, 
practic, blocată de zeci 
și zeci de autoguno
iere și autoconteinere, 
de personalul de ser
vire a acestora, care 
staționează acolo, u- 
neori. ore întregi.

— De ce stau aces
te utilaje, cînd nor
mal ar trebui să se 
afle pe străzi. în pli
nă activitate de salu
brizare ? — l-am în
trebat pe primul vi
cepreședinte al consi
liului popular al mu
nicipiului. ing. Petre 
Tănăsescu.

— Această situație, 
ne-a răspuns el. se 
datoreste unei proaste 
organizări a muncii... 

■ Și ne-a explicat că 
autogunoierele și au- 
toconteinerele pleacă 
de la garajul aflat in

cealaltă extremitate a 
orașului la orele 6,45. 
Fac vreo 4 km pină 
în strada Glinka, de 
unde echipajul îșl ia 
foaia-program a zilei 
respective. Cum aici 
se lucrează cu înceti
neală. se pierd zilnic 
ore bune de lucru. Cu 
asemenea organizare, 
orașul nu este bine sa
lubrizat. iar pe dea
supra se și consumă 
lunar mii de litri de 
benzină cu acel du-te 
vino inutil al mașini
lor de la garai la se
diu si de aici în sec
torul de lucru. Aceas
tă risipă de timp, de 
combustibil, de bani 
s-ar putea curma sim
plu de tot : programul 
de lucru să se înmî- 
neze la ieșirea din 
garaj.

— Și de ce nu luați 
măsuri dacă știți asa 
de bine cum se poa

te lichida o atare si
tuație păgubitoare 7

— Ei. aici e aici. 
Secția de salubrizare 
a orașului nostru a- 
parține grupului ju
dețean al întreprinde
rilor de gospodărie co
munală și locativă 
Prahova. Directorii de 
acolo au stabilit și au 
aprobat organizarea 
actuală. Ei se lasă greu 
convinși de semnalele 
noastre, ala primăriei 
municipale.

în ce ne privește, 
socotim că pentru a 
salva benzina irosită, 
pentru a debloca stră
zile orașului, pentru a 
contribui mai mult la 
salubrizarea lui e 
timpul ca la Grupul 
întreprinderilor de sa
lubrizare Prahova să 
se treacă la reorgani
zarea... organizării ac
tuale. (Constantin Că- 
praru).
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în lumina sarcinilor subliniate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C. R.

pentru mai buna folosire a capacităților de producție

ESTE POSIBIL, 
ESTE NECESAR, 
ESTE AVANTAJOS

LUCRUL
SIMULTAN

LA MAI MULTE
MA ȘINI

POLIDESERVIRE = POLICALIFICARE. O condiție pentru extinderea polideservirii este policalificarea. în imagine, muncitorul Adrian Voicu, 
care lucrează simultan la 3 utilaje diferite ; A) mașina de șevăruit; B) mașina de danturat . prin mortezare ; C) mașina de danturat prin frezare.

UN MUNCITOR DE ÎNALTĂ CALIFICARE LUCREAZĂ LA 6 MAȘINI. Organlzîndu-se munca pe baza unei ciclograme a folosirii 
timpului, reglorul Florian Buligă (in fotografie) lucrează, ajutat de Cristian Jinga’ muncitor cu categoria a ll-a, simultan la 6 stîpnguri automate 

monoax, în condițiile in care ciclul de prelucrare a unei piese nu depășește un minut

După cum 8-a anunțat, în ședința de marți, Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat rezul
tatele obținute în anul trecut în privința folosirii ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor, apreciind că indicii 
de utilizare a capacitâților de producție în 1978 au 
fost superiori celor din anii precedenți. Pornind de la 
lipsurile și neajunsurile manifestate în acest dome
niu, Comitetul Politic Executiv a indicat ministerelor, 
tuturor unităților economice să ia mâsuri ferme pen
tru lichidarea deficiențelor, urmărind sistematic, cu 
maximd exigențâ, folosirea întregului potențial teh 
nic, pe grupe de utilaje. în acest sens, s-a cerut să 
se acorde, in continuare, o atenție mai mare organi
zării superioare a producției și a muncii, aprovizio
nării ritmice, pregătirii și perfecționării forței de 
muncă necesare, întăririi disciplinei la locul de 
muncă.

în ziarul nostru din 13 februarie șl 21 februarie a c. 
relatam despre experiența colectivelor de oameni al 
muncii de la I.M.U.C. și întreprinderea „23 August"

din București, precum și despre măsurile organizato
rice care pot și trebuie să fie luate in fiecare unitate 
pentru mai buna folosire a capacităților de producție 
prin extinderea lucrului simultan ia mai multe mașini. 
Practica dovedește că, în condițiile actuale, în fiecare 
întreprindere există condiții să se treacă la organi
zarea lucrului simultan la mai multe mașini, in spiritul 
indicațiilor date de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru aceasta este ne
cesar să se treacă neîntîrziat la reorganizarea unor 
fluxuri de producție, reașezarea mașinilor, adaptarea 
unor mecanisme mecanizate sau automatizate, pentru 
a permite extinderea polideservirii mașinilor.

în ziarul de azi continuăm ciclul materialelor pe 
această temă, prezentind două ipostaze diferite ale 
modulul în care se acționează in două mari întreprin
deri Industriale pentru aplicarea polideservirii, folo
sirea și completarea necesarului de forță de muncă 
in vederea mai bunel folosiri a capacităților de pro
ducție și creșterii productivității muncii.

Față în față, două mari unități industriale
ÎNTREPRINDEREA DE MECANICĂ FINĂ DIN SINAIA

0 experiență originală, 
de mare eficacitate economică

De la bun Început se cuvine remar
cat faptul că, de mai mulți ani, la 
întreprinderea de mecanică fină din 
Sinaia există o preocupare perma
nentă pentru extinderea lucrului la 
mai multe mașini la toate locurile de 
muncă unde este posibil și, ca atare, 
s-a acumulat o experiență remarca
bilă în această direcție. ,.Am citit cu 
interes articolele din „Scînteia", in 
care slnt prezentate cîteva soluții 
valoroase pentru cei interesați să afle 
unele modalități practice de aplicare a 
polideservirii, ne spune tovarășul 
Petre Furdea. tehnologul-șef al între
prinderii. Experiența noastră, deși se 
referă la același domeniu, se impune 

— cred eu — atenției nrintr-o trăsă
tură particulară esențială, de mare 
importanță. Atît la I.M.U.C., cit și la 
..23 August" se realizează piese mari, 
cu ciclu lung de prelucrare. De altfel, 
adeseori se susține că polideservirea 
se poate aplica numai in cazul fabri
cării unor piese cu ciclu lung de pre
lucrare. Din propria noastră? expe
riență putem afirma că polideser
virea este posibilă si chiar absolut 
necesară si în cazul realizării unor 
piese cu ciclu scurt de prelucrare și 
precizie de microni. De fapt, as sus
ține că numai în felul acesta se pot 
obține rezultate economice supe
rioare. în întreprinderea noastră, 

ciclul de prelucrare a celei mai mari 
piese nu depășește cinci minute. In 
această privință, cred că ne situăm 
cu mult sub media din alte întreprin
deri. Cu toate acestea, polideservirea 
se practică de multi ani. cu rezultate 
dintre cele mai bune, iar în conti
nuare vrem să îmbunătățim șl să ex
tindem această metodă de lucru".

în oricare întreprindere, în secțiile 
de strunguri automate este normal să 
se găsească mai multe mașini decit 
oameni. Lucrul la 3—4 strunguri au
tomate este practicat în toate unită
țile. La I.M.F. Sinaia, diferă pro
porțiile și modul de organizare a 
muncii. Aici, un reglor de înaltă caii- 

ficare, ajutat de un muncitor cu o ca
tegorie inferioară, lucrează simultan 
la șase strunguri automate monoax.
.— Folosind acest sistem de orga

nizate a muncii, atingem două obiec
tive dintr-o dată, ne spune Ion Stoi
ca. șeful secției strunguri automate.

1. Folosirea rațională a forței de 
muncă, potrivit calificării fiecărui 
muncitor.

2. Adaptarea la condițiile specifice 
lucrului la mai multe mașini și califi
carea muncitorilor cu categorii infe
rioare.

• Polideservirea a fost extinsă la executarea pieselor cu ciclu 
foarte scurt' de prelucrare.

• La 38 de mașini în trei schimburi lucrează 35 de mun
citori în loc de 114.

•O „egalitate" bizară, dar reală: 2x1=4x8.

Care este modalitatea practică de 
lucru ? Să luăm exemplul reglorului 
Florian Buligă, muncitor cu catego
ria a V-a, care lucrează simultan la 
șase strunguri automate monoax 
INDEX C-29 și SARO-25. în . primul 
rînd, remarcăm faptul că strungu
rile. dispuse în'jinie dreaptă, au fost 
grupate — ca și în cazul celorlalte 
locuri de muncă — după mărimea și 
caracteristicile lor tehnice. Repe
rele executate sînt destul de diverse: 
bolțuri, racoarde, bucșe, șuruburi fi
letate ș.a. pentru pompele de injec
ție. Strungurile avind însă caracte
ristici asemănătoare, operațiile efec
tuate sînt și ele destul de apropiate. 
Precizăm că reperele se execută din 
bare de oțel și ciclul de prelucrare a 
unei piese nu depășește un minut. 
Munca este organizată în felul ur
mător. Florian Buligă reglează ma
șinile pentru fiecare reper, ascute 
cuțitele strungurilor, urmărește pre
cizia și calitatea lucrărilor. Ajutorul 
său, Cristian Jinga, muncitor cu ca
tegoria a Il-a, se ocupă de aprovi

zionarea cu materiale a strungurilor 
și efectuează celelalte operații care 
nu solicită o calificare superioară, 
în general, organizarea muncii și 
repartizarea sarcinilor de producție 
s-a făcut pe baza unei ciclograme a 
folosirii timpului de lucru, astfel 
incit, in cazul fiecărui muncitor, 
timpii de intervenție la o mașină 
sau alta să nu se suprapună. După 
acest principiu este organizată în
treaga activitate din secția de strun
guri automate.

Iată și cîteva date din biografia 

profesională a lui Florian Buligă : 
în anul 1971 a absolvit școala pro
fesională de pe lîngă întreprindere ; 
apoi a lucrat ca ajutor pe patru 
strunguri automate multiax ; din 
1974 muncește ca reglor pe șase 
strunguri automate monoax. O bio
grafie asemănătoare cu a multor 
muncitori din secția de strunguri 
automate.

In secția de prelucrări mecanice 
și montaj pompe de injecție în linie 
se realizează circa o treime din 
producția întreprinderii. Este deci 
una din secțiile cele mai importante 
ale unității și, in același timp, sem
nificativă pentru modul cum se ac
ționează in direcția extinderii lucru
lui la mai multe mașini. Concret, 
la cele 38 de mașini din atelierul de 
prelucrări mecanice lucrează in toate 
cele trei schimburi 35 de muncitori, 
în loc de 114 muncitori.

— Practicăm de ani de zile acest 
sistem de organizare a muncii, pre
cizează tovarășul Petre Dumitru, 
șeful secției. Nu avem mașini mari, 

pe care să se prelucreze piese cu 
ciclu lung de fabricație. Nici o ope
rație nu durează mai mult de un 
minut. ,',Secretul" polideservirii constă 
in aceea că mașinile au fost gru
pate în așa fel incit operațiile exe
cutate pe ele să fie complementare. 
Așa, de pildă, un astfel de nucleu 
tehnologic este format dintr-un 
strung SARO, pe care se execută 
împingătorii pompelor de injecție, și 
un agregat de găurit si alezat ace
lași' reper. Toate’ locurile de'muncă 
tint organizate în acest fel. Nu vreau 

să se Înțeleagă însă că am ajuns la 
o limită, că nu putem face mai 
mult. Chiar în această perioadă 
așteptăm să ne sosească o serie de 
mașini noi și studiem posibilitatea 
amplasării lor pe lîngă nucleele 
tehnologice existente. Cînd spun 
posibilitate mă refer la determinarea 
operațiilor tehnologice complementa
re pentru fiecare reper in parte. 
Vom face prin urmare și o re- 
amplasare a mașinilor pe care le 
avem acum in dotare. Astfel de 
reorganizări sînt necesare la anumite 
intervale de timp. Nu putem sta 
pe loc.

Polideservirea a devenit deci o 
metodă de lucru generalizată in 
atelierul de prelucrări mecanice. 
Modul de organizare a producției 
este următorul. Muncitorul Adrian 
Voicu, de pildă, care are numai 25 
de ani, lucrează simultan la trei 
utilaje : o freză, o morteză și o ma
șină de șevăruit. Cele trei mașini 
nu au fost grupate întîmplător, ci 
tinindu-se seama de ordinea opera

țiilor tehnologice. Executarea pinio- 
nului principal de la pompa de in
jecție — unul din reperele realizate 
— se desfășoară astfel : 1) frezarea 
danturii la un anumit diametru pe 
prima mașină ; 2) executarea dan
turii prin mortezare la alt diametru 
pe a doua mașină; 3) șevăruirea dan
turii. Muncitorul are deci simultan în 
lucru trei piese în trei faze diferite 
de execuție.'

Aeeșț principiu de organizare a 
producției este aplicat la toate 
locurile de muncă. Iar eficiența Iui 

,,estet demonstrată și de faptul că, 
anul trecut, indicele de utilizare a 
mașinilor a fost de 95,3 la sută, iar 
în luna ianuarie din acest an — de 
95,7 la sută.

Polideservirea are, fără îndoială, 
anumite limite în cazul mașinilor 
universale. Experiența întreprinderii 
de mecanică fină din Sinaia de
monstrează însă că pot fi depășite 
și aceste limite. Cum ? Răspunsul 
este destul de simplu și la înde- 
mîna oricărui colectiv : prin auto- 
utilare. Să dăm un exemplu. Mun
citorul Ion Drăgoi lucrează în pre
zent la două mașini : un strung 
CARUSEL și un agregat de găurit 
și alezat corpul împingător al pom
pei de injecție. Așa și figurează in 
scriptele atelierului de prelucrări 
mecanice. Un singur amănunt nu 
se precizează : agregatul de găurit 
și alezat realizat prin autoutilare 
execută nu mai puțin de 12 ope
rații, cu un randament dublu față 
de cele 4 mașini pe care le-a înlocuit. 
Iată cum se explică și este posibilă 
relația : 2X1 =■ 4X8. Altfel spus, 
la cele două mașini la care în pre
zent lucrează un singur om se execută 
același volum de piese pentru care 
înainte se foloseau 4 mașini in două 
schimburi, deci 8 oameni.

Concluzia : in fiecare unitate pot 
si trebuie să fie realizate o serie 
de mașini, dispozitive și agregate 
speciale, care să răspundă nevoilor 
producției si să iniocuiască mai multe 
mașini universale. Iată o altă cale 
de creștere a productivității muncii, 
un alt aspect al polideservirii.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROSIE"■ ■

Cu patru ani in urmă a răsărit, spontan, 
o floare; dar primăvara tot n-a sosit

întreprinderea de utilai chimic 
„Grivița roșie" din Capitală. Discu
tăm cu tovarășul Petre Filimon. se
cretar adjunct al comitetului de 
partid pe întreprindere, șeful birou
lui personal-învățămînt. despre asigu
rarea si folosirea forței de muncă în 
această mare unitate industrială.

— în ce privește asigurarea cu 
forță de muncă, nu stăm prea bine. 
Avem nevoie, și încă mare. îndeosebi 
de muncitori calificați pentru sectoa
rele prelucrătoare. Uneori, nici nu 
Știm cum să ne descurcăm.

— Practica a dovedit că prin extin
derea lucrului Ia mai multe mașini 
necesarul de forță de muncă se re
duce în mod simțitor.

— Este, intr-adevăr, o soluție. Dar, 
din cîte știu eu. în unitatea noastră 
nu se prea folosește această nietodă_. 
As spune chiar că nu se practică 
deloc ; însă ca să nu greșesc, stați 
să mă informez.

Șeful biroului personal ridică tele
fonul si formează un număr ; apoi 
altul si încă unul. De fiecare dată 
clatină dezamăgit din cap. „V-am 
spus eu. nu se lucrează la mai multe 
mașini". Totuși, nu renunțăm si vrem 
să verificăm la fata locului. Ne în
dreptăm spre secția nr. 2 mecanică, 
unde se găsesc cele mai mari masini- 
unelte din întreprindere. Discutăm 
cu cîtiva maiștri. Sîntem îndrumați 
spre atelierul nr. 3 răcitoare. Ajun

gem. în sfîrșit. la locul de muncă al 
muncitorului specialist Stoica Hu
lea, care începe să zîmbeașcă atunci 
cind îi spunem ce căutăm. De ce ?
— E o poveste întreagă cu lucrul 

acesta la mai multe mașini. în 1971, 
cind am venit la „Grivița roșie", mi 
s-a repartizat freza cu diametrul de 
6 300 mm. Mai aveam o freză de 2 400 
mm într-o hală învecinată, la care 
lucrau alti muncitori. Formam o 
echipă de șapte oameni, care mun
ceam la cele două freze in trei schim
buri. Eu eram șeful echipei. Toată 
ziua trebuia să alerg dintr-o parte 
în alta si tot nu eram mulțumit de 
treaba pe care o făceam. Nu am mai 
răbdat si i-am propus tovarășului 
director general să mutăm freza mică 
lîngă cea mare. A fost de acord. Așa 
se face că. de patru ani. lucrăm nu
mai trei muncitori la două freze în 
trei schimburi.

— Ce efecte a avut asupra pro
ducției această reorganizare a mun
cii ?

— Nici n-o să mă credeți. Să vă 
dau cîteva exemple. înainte, cu freza 
mică se executau. într-o lună, cam 
două pinioane pentru valtul G-30. 
Acum, pe aceeași freză, tot într-o 
lună, se prelucrează 14 pinioane și 
încă alte repere mai mici pentru 
presa de vulcanizare. înainte, o roa
tă melcată pentru vait era prelucrată 

In 36 de ore. iar acum în două ore și 
cinci minute.

— Cum se explică această creștere, 
cu adevărat impresionantă, a randa
mentului muncii 1

— în primul rînd. toti cei trei mun
citori care formăm actuala echipă 
avem o bună calificare. Aceasta ne-a 
permis să modificăm parametrii de 
aschiere. să mărim avansul, turația, 
în al doilea rînd. folosim mult mai 
eficient timpul de lucru. Sculele se 
găsesc in apropierea celor două freze, 
la indemînă si sînt bine întreținute.

— Lucrînd la două mașini, efortul 
fizic este mai mare ?

— Ciclul de prelucrare a unei roți 
dințate ajunge pînă la 7—8 ore. Ce 
are de făcut un muncitor? Prinde' 
piesa în freză si apoi supraveghează 
mașina. Desigur, prelucrind mai mul
te piese, se fac si mai multe manipu
lări. Efortul fizic este însă minim. 
Esențial este ca munca să fie in așa 
fel organizată incit timnii de supra
veghere si de schimbare a pieselor 
pe mașini să alterneze. în cazul nos
tru. din cauza spațiului pe care l-am 
avut liber în hală am fost obligati să 
așezăm freza mai mică in spatele 
celei mai mari. Nu e prea bine. Ma
șinile trebuie așezate fată in fată sau 
— dacă sînt mai multe — în semi
cerc.

— Adică, ati putea lucra si la mai 
multe mașini deodată ?

— Pariez, tovarășe șef de atelier, că timp de o oră, pînă trage mașina 
mea un șpan, dumneata tot n-o să termini povestea pe care mi-o spui 
de mult despre organizarea lucrului la mai multe mașini deodată...

— Acum, cînd lucrez la două mașini, o să am nevoie 
de un grafic mai... incăpător.

Desene de Viorel SANDU

— Nu numai că as putea, dar am 
si lucrat. Pînă în 1971 am muncit 
la „23 August". Acolo aveam in pri

• „N-avem destui muncitori calificați" - se spune. Dar 
muncitorii de înaltă calificare nu folosesc decît o mică parte din 
capacitatea lor lucrînd la o singură mașină - adăugăm noi.

• Un om aduce cu el experiența de ia uzina „23 August". 
De ce nu se generalizează ?

• Cîteva sugestii. concrete pentru extinderea lucrului la mai 
multe mașini.

mire trei freze mari. Nu era cu nimic 
mai greu. Sincer să fiu. mă simțeam 
chiar mai bine, mai util și — de ce nu? 
— mai important. Sînt muncitor spe
cialist. lucrez ca frezor de 29 de ani, 
am o experiență bogată. Știu bine ce 

se poate face si ce nu. Lucrul Ia mai 
multe mașini nu numai că este po
sibil. dar se si impune în cazul uti

lajelor care prelucrează piese mari, 
cu ciclu mai lung de prelucrare, 
în felul acesta, cîstig in primul rînd 
eu. la retribuție.

După discuția avută cu muncitorul 
Stoica Holea. edificatoare credem 

pentru avantajele ne care le prezintă 
lucrul la mai multe mașini, am în
trebat : de ce l-am găsit totuși atît 

de greu ? Am aflat imediat și răs
punsul : pentru că 'el și cei doi co
legi de schimb — Lucian Rîpanu și 
Constantin Hubăr — sînt singurii 
muncitori din secția nr. 2 care lu
crează la două mașini. De ce nu se 

extinde această metodă sl Ia alte 
locuri de muncă ? După cum am vă
zut. atunci cind oamenii au vrut, au 
fost mutate si mașinile. Mai mult. In 
prezent, in diferite hale există gru
pate mașini la care s-ar putea ex
tinde această metodă de lucru. Ast
fel. în hala nr. 3 sînt amplasate unul 
lingă altul două strunguri frontale ; 
tot în hala nr. 3 — alte două strun
guri carusel de 3 300 mm ; în hala 
nr. 5 — trei strunguri carusel de 
4 200 și 4 700 mm.

Șeful biroului personal-învățămînt 
ne vorbea, la început, de lipsa forței 
de muncă. Unde poate fi găsită ? 
Experiența, ca si răspunsul la aceas
tă întrebare se găsesc în propria 
unitate. Rămine numai ca în urmă
toarea documentare, pe care o vom 
face cit de curind la I.U.C. „Grivița 
roșie", polideservirea să treacă din 
faza de deziderat, în practică.

Pagină realizată de 
Ion TEODOR
Foto : S. Cristian
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Principalul eveniment politic al 
acestei perioade l-a constituit, desi
gur, PLENARA COMITETULUI 
CENTRAL AL P.C.R. care, pe baza 
analizei exigente a succeselor dobîn- 
dite în realizarea planului pe 1978, 
precum și a neajunsurilor manifes
tate, a adoptat măsuri de o deosebită 
însemnătate pentru realizarea obiecti
velor stabilite de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui. Cuvintarea rostită in încheierea 
lucrărilor plenarei de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înarmat colec
tivele de oameni ai muncii din in
dustrie și agricultură, organele și 
organizațiile de partid cu un program 
concret de acțiune menit să asigure 
îndeplinirea in condiții optime a 
prevederilor planului in acest an 
hotăritor al cincinalului. Ca princi
pale sarcini în acest sens au fost 
enunțate : înfăptuirea zf de zi a pla
nului producției fizice, în structura 
sortimentală prevăzută ; realizarea 
integrală a planului de export și re
cuperarea în cel mai scurt timp a 
restanțelor din anul trecut ; folosirea 
cu maximă eficiență a forței de 
muncă și a resurselor materiale ; darea 
în funcțiune a capacităților de pro
ducție restante și a celor planificate 
pentru 1979.

Aceste direcții de acțiune s-au 
afirmat, deopotrivă, ca obiective 
prioritare ale întrecerii socialiste, 
precum și ca teme majore dezbătute 
în ADUNĂRILE GENERALE ALE 
OAMENILOR MUNCII din industrie, 
construcții, transporturi, agricultură, 
principalele forifrt de conducere co
lectivă în unitățile economice, ilus- 
trînd creșterea continuă a participării 
clasei muncitoare, a țărănimii, a tu
turor oamenilor muncii la rezolvarea 
treburilor obștești.

Prezența tovarășilor din condu
cerea partidului la numeroase adu
nări generale a reflectat, o dată mai 
mult, atenția deosebită acordată de 
partid continuei dezvoltări a demo
crației socialiste, promovării auto- 
conducerii și autogestiunii muncito
rești. Cea mai pregnantă mărturie 
au constituit-o în acest sens 
VIZITA DE LUCRU ȘI PARTICI
PAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU LA ADUNAREA GE
NERALA A OAMENILOR MUNCII 
DE LA ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" DIN CAPITALA. Dobindind, 
prin sarcinile majore și concluziile 
subliniate, semnificații de ordin ge
neral, importante în cel mai înalt 
grad pentru colectivele tuturor uni
tăților industriale, cuvîntarea rostită 
cu acest prilej de secretarul general 
al partidului a avut drept idee fun
damentală călăuzitoare necesitatea 
îmbunătățirii calitative a întregii pro
ducții industriale, ca o condiție 
esențială a sporirii eficienței econo
mice, a accelerării dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării. Pe baza analizei 
aprofundate a cerințelor obiective 
impuse de afirmarea plenară a revo
luției tehnico-științifice, au fost de
finite ca direcții majore de acțiune 
în larga „ofensivă pentru moderni
zarea economiei, pentru o calitate 
superioară" — obținerea unui înalt 
randament al muncii ; îmbunătățirea 
organizării producției ; extinderea 
mecanizării și automatizării ; folosi
rea rațională a forței de muncă șl 
creșterea productivității prin trecerea 
pe scară largă la lucrul simultan la 
mai multe mașini ; continua înnoire 
a produselor și. tehnologiilor prin 
compararea lor cu Cele mai bune re
zultate dobîndite peste hotare, ast
fel Incit să devină competitive pe 

plan internațional ; reducerea sub
stanțială a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie.

Corespunzător măsurilor adoptate 
de plenara C.C. al P.C.R., din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la îmbunătățirea condu
cerii și planificării unitare a agricul
turii, luna februarie a marcat în
ceputul unor noi și profunde trans
formări revoluționare în conducerea 
și organizarea acestei ramuri de bază 
a economiei, menite să pună în con
cordanță dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale, condițiile noi ale agricul
turii, cu cadrul organizatoric, să asi
gure o conducere unitară a tuturor 
sectoarelor agriculturii.

în acest context s-a înscris CON
STITUIREA CONSILIILOR UNICE 
AGROINDUSTRIALE care, asigurînd 
integrarea tot mai profundă a activi-

/

tățiî de producție șl economice a uni
tăților agricole de stat și coopera
tiste, creează condițiile pentru folo
sirea cu maximă eficiență a pămîn- 
tului, mijloacelor tehnice șl forței de 
muncă, accelerarea proceselor de 
concentrare și specializare a produc
ției agricole, valorificarea marilor po
sibilități de sporire a producției de 
care dispune agricultura noastră.

Primul examen aflat în fața con
siliilor unice agroindustriale îl vor 
prilejul pregătirea și desfășurarea 
CAMPANIEI AGRICOLE DE PRI
MĂVARĂ. Concentrîndu-sl eforturile 
spre mobilizarea la lucru a tuturor 
locuitorilor satelor, statornicirea pre
tutindeni a unui climat de ordine si 
disciplină, solutionînd operativ as
pectele variate privitoare la organi
zarea si coordonarea întregit activi
tăți productive, utilizarea mașinilor 
agricole, aprovizionarea cu semințe 
Si îngrășăminte chimice, consiliile 
unice agroindustriale și sectoarele 
unice de mecanizare create în cadrul 
lor vor pune temelii trainice unei 
recolte bogate în1 1979.

Un moment de amplă rezonanță l-a 
constituit, în ultimele zile. ÎNMÎNA- 
REA DE ÎNALTE DISTINCȚII DE 
CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU UNOR VECHI MILI
TANT! AI MIȘCĂRII NOASTRE 
MUNCITOREȘTI, expresie a înaltei 
prețuiri a activității lor pline de ab
negație desfășurate In anii ilegalității 
și a aportului la făurirea orînduirii 
socialiste. După cum se arăta în cu
vîntarea rostită cu acest prilej de 
secretarul general al partidului, este 
o datorie de onoare a comuniștilor ca 
— paralel cu cultivarea sentimentelor 
de stimă și recunoștință față de cei 
ce nu au șovăit să înfrunte cele mai 
grele încercări în asprele bătălii 
pentru victoria cauzei revoluției — 
să militeze fără preget pentru sădi
rea, în rîndurile întregului popor și 
îndeosebi ale tineretului, a spiritului 

revoluționar care a caracterizat în
totdeauna activitatea miiitanților 
partidului nostru.

Preocuparea constantă a partidului 
privind perfecționarea continuă a ca
drului legislativ, astfel ca acesta să 
corespundă pe deplin cerințelor pro
gresului multilateral al societății 
noastre, a fost din nou reliefată de 
ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT, 
pe a cărei ordine de zi s-a aflat 
adoptarea unui mare număr de de
crete referitoare la mai buna regle
mentare a activității în cele mai di
verse sfere ale vieții sociale, de la 
controlul provenienței unor bunuri 
dobîndite ilicit sau normarea stocu
rilor de mărfuri în comerțul cu ridi
cata, pînă la ratificarea unor acor
duri și convenții internaționale.

în contextul preocupărilor stator
nice ale partidului privind îmbună
tățirea calitativă a activității in toate 

CRONICA LUNII FEBRUARIE

sferele vieții economico-sociale s-a 
înscris ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL 
P.C.R. într-un tot armonios se îm
bină ansamblul măsurilor stabilite 
privind creșterea gradului de utili
zare a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, ca o condiție a reducerii 
cheltuielilor de producție și creșterii 
eficienței economice ; îmbunătățirea 
calității produselor, precum și a ser
viciilor către populație, aprovizio
narea acesteia tn cele mai bune con
diții, respectîndu-se riguros legea 
privind stabilirea prețurilor și tari
felor ; aprobarea proiectului de de
cret pentru aplicarea unor prevederi 
ale Legii retribuției.

Concludente pentru acțiunea per
severentă desfășurată de conducerea 
partidului pentru adîncirea continuă 
a democrației noastre socialiste sint 
Hotărîrea Comitetului Politic Execu
tiv referitoare la îmbunătățirea în
drumării și controlului de către 
partid a activității organelor de secu
ritate și miliție spre a asigura stricta 
respectare a legalității, a normelor 
eticii și echității socialiste, precum 
și sublinierea imperativului aplicării 
consecvente de către toate unitățile 
economice și sociale a prevederilor 
Hotăririi și Legii privind rezolvarea 
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii — im
portant element constitutiv al cadru
lui instituțional de participare activă 
a maselor largi populare la condu
cerea societății.

Paralel cu eforturile pentru reali
zarea sarcinilor construcției socia
liste, partidul și statul nostru au 
desfășurat și în cursul lunii încheiate 
o intensă activitate pe plan inter
national.

Preocuparea neabătută a politicii 
noastre externe pentru DEZVOLTA
REA ȘI APROFUNDAREA RELA
ȚIILOR DE PRIETENIE, SOLIDA

RITATE ȘI COLABORARE CU 
TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE și-a 
găsit o expresie concludentă in vizita 
de prietenie întreprinsă de secretarul 
general al P.C.R.. președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Bulgaria, la 
invitația tovarășului Todor Jivkov. 
înscriindu-se în practica curentă, sis
tematică. a schimburilor de vizite, 
noua întîlnire la nivel inalt — așa 
cum a apreciat Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. — a pus în 
evidentă profunzimea raporturilor de 
prietenie si bună vecinătate româno- 
bulgare. a relevat dorința comună, 
reciprocă, de intensificare a acestor 
relații, a dat noi impulsuri colaborării 
economice, tehnico-stiintifice si în 
alte domenii.

Pe aceeași linie de preocupări se 
înscrie vizita în U.R.S.S. a mi

nistrului afacerilor externe al Româ
niei. în cursul căreia a fost reafir
mată hotărîrea ambelor țări de a ex
tinde și adinei relațiile româno-so- 
vietice în domeniile politic, econo
mic. tehnico-științific. cultural si in 
alte domenii, potrivit înțelegerilor rea
lizate la întîlnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și L. I. Brej nev. 
conținutului Declarației comune sem
nate la București în noiembrie 
1976.

Totodată, vizita delegației Consiliu
lui Național al Femeilor din Româ
nia în R. P. Chineză a constituit un 
nou prilej de reliefare a colaborării 
prietenești româno-chineze.

In cursul lunii încheiate, politica 
României de AMPLIFICARE A RE
LAȚIILOR CU STATELE ÎN CURS 
DE DEZVOLTARE, CU TOATE ȚĂ
RILE LUMII, FĂRĂ DEOSEBIRE 
DE ORÎNDUIRE SOCIALA, in spi
ritul coexistentei pașnice, si-a găsit 
expresie în primirea de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a unor re
prezentanți ai guvernelor, cercurilor 
politice și de afaceri din Liban. Bu
rundi, Marea Britanic; in convorbirile 
economice purtate la Londra și Atena 
de reprezentanții părții române în 
respectivele comisii mixte guverna
mentale de colaborare economică si 
în alte contacte și lntîlniri. de- 
monstrînd voința comună de a in
tensifica și diversifica relațiile bi
laterale. corespunzător avantajului' 
reciproc, cerințelor destinderii și 
colaborării internaționale.

Linia consecventă a P.C.R. de 
DEZVOLTARE A COLABORĂRII CU 
TOATE PARTIDELE COMUNISTE 
ȘI MUNCITOREȘTI, CU PARTI
DELE SOCIALISTE ȘI SOCIAL- 
DEMOCRATE, CU MIȘCĂRILE DE 
ELIBERARE NAȚIONALA, CU FOR
ȚELE DEMOCRATICE ȘI PRO
GRESISTE DE PRETUTINDENI s-a 
concretizat în această lună într-un 
Sir de manifestări semnificative. 

Intre care vizita unei delegații de 
partid in Elveția, la invitația Parti
dului Muncii. în Franța, la invita
ția Partidului Socialist. în întîlnirile 
delegației cu membri ai condu
cerii Partidului Comunist Francez ; 
participarea la Congresul Partidului 
Progresului și Socialismului din 
Maroc ; mesajul Comitetului Cen
tral al P.C.R. către Congresul 
P.C. din Irlanda — tot atitea pri
lejuri de a afirma hotărîrea fermă a 
partidului nostru de a face totul pen
tru întărirea solidarității cu si intre 
toate forțele revoluționare, progre
siste. iubitoare de pace.

Această cerință a devenit mai im
perioasă ca oricînd în SITUAȚIA 
INTERNAȚIONALĂ ATÎT DE COM
PLEXA și care s-a complicat si mai 
mult in cursul acestei luni — prin 
manifestările sub diferite forme ale 
politicii de forță, persistenta unor 

vechi focare de încordare si conflict 
si apariția altora noi. cu implicații 
deosebit de serioase si riscuri grave 
pentru pacea si securitatea interna
țională.

O profundă mîhnire și Îngrijorare 
au produs în rîndurile poporului ro
mân, ca și ale opiniei publice progre
siste de pretutindeni, situația din In
dochina, marcată de agravarea con
flictului chino-vietnamez. în urma 
pătrunderii trupelor chineze pe teri
toriul vietnamez, cît si de conflic
tul dintre Vietnam și Kampuchia. 
Fată de aceste evenimente atît de 
tragice. România, acționînd tn spiri
tul relațiilor de statornică prietenie 
cu popoarele respective, a subliniat 
că nimic nu poate justifica recurge
rea la forță si s-a pronunțat ferm 
pentru încetarea oricăror acțiuni mi
litare. pentru retragerea neîntîrziată 
a trupelor străine in interiorul gra
nițelor naționale și soluționarea dife
rendelor pe cale pașnică, prin tratati
ve, așa cum cer interesele păcii și 
stabilității în această regiune, ale 
prestigiului socialismului, ale destin
derii și securității în întreaga lume.

Situația internațională a fost, de 
asemenea, afectată și de evoluțiile 
negative din alte r.egiuni ale lumii. 
Astfel. în Cornul Africii, la frontie
ra dintre Uganda și Zambia, la fron
tiera dintre R.D.P. Yemen si R.A. 
Yemen. în Ciad, au avut loc In aceas
tă lună răbufniri ale unor conflicte, 
mai vechi sau mai noi.

Or, actele de forță, confruntările 
militare nu numai că nu aduc nici un 
fel de rezolvări problemelor deschise, 
dar complică șl mai mult lucrurile, 
aduc grave prejudicii cauzei indepen
dentei și dezvoltării libere a popoa
relor respective, sporesc încordarea 
internațională, periclitînd pacea și 
securitatea generală. Iată de ce ra
țiunea reclamă, ca un imperativ 
categoric. eliminarea definitivă a 
tortei ca modalitate de soluționare a 

conflictelor interstatale, recurgerea 
la tratative politice, singura cale in 
stare să asigure reglementarea con
structivă a problemelor nesoluționate, 
dezvoltarea economico-socială. asigu
rarea independenței naționale și a 
păcii.

însemnătatea CĂII TRATATIVE
LOR este concludent evidențiată de 
pașii intreprinsi spre restabilirea 
dialogului intre Nord și Sud pentru 
reunifiearea Coreei. In urma inițiati
vei luate de Republica Populară De
mocrată Coreeană prin Declarația din 
23 ianuarie a Comitetului Central al 
Frontului Democratic pentru Reunifi- 
carea Patriei, s-a realizat intîlnirea 
de Ia Panmunjon, de la 17 februa
rie. a reprezentanților celor două 
părți — întîlnire apreciată ca un 
„prim pas important pe calea înfăp
tuirii idealului national". Insusi fap
tul că cele două părți au luat loc în 

jurul aceleiași mese. că. în pofida 
unor deosebiri de păreri, s-a stabilit 
data următoarei reuniuni, atestă că 
dialogul se dovedește util, putînd 
duce la solutionarea unui grup de 
probleme din cele mai complicate 
ale vieții internaționale.

In același sens, poate fi mențio
nată reluarea negocierilor din
tre Egipt. Israel si S.U.A. în vede
rea perfectării înțelegerilor la care 
s-a ajuns. în cursul primei faze de 
negocieri. într-un sir de probleme. 
Firește, așa cum a susținut perma
nent și cum a reafirmat si recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Româ
nia consideră că. în actualele con
diții. este necesar să se acționeze 
cu toată hotărîrea pentru o soluție 

/ globală, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, precum si soluționarea 
problemei poporului palestinean. in
clusiv prin constituirea unui stat 
palestinian independent. în legă
tură cu aceasta, devine necesar să 
se ajungă la reluarea conferinței de 
la Geneva sau la o altă reuniune in
ternațională. cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei — 
numai astfel putîndu-se ajunge la o 
pace justă și trainică, bazată pe res
pectul independentei si integrității te
ritoriale a tuturor statelor din zonă.
Un șir de alte probleme cardinale care 

confruntă omenirea au fost abordate 
în cursul acestei luni în diferite 
reuniuni internaționale : DEZAR
MAREA, In cadrul noului Comi
tet pentru dezarmare de la Geneva ; 
continuarea procesului de edificare a 
SECURITĂȚII EUROPENE. ]a reu
niunea consacrată colaborării in zona 
Mării Mediterane. care-și desfășoa
ră lucrările în capitala Maltei, La 
Valetta ; NOUA ORDINE ECO
NOMICA INTERNAȚIONALA la 
reuniunea ministerială a țărilor mem

bre ale „Grupului celor 77". care s-a 
desfășurat la Arusha (Tanzania).

Evoluția evenimentelor din Iran a 
dus în cursul acestei luni la instau
rarea unui guvern provizoriu, sub 
conducerea căruia se desfășoară în 
prezent eforturi pentru normalizarea 
situației în diferite sectoare unde 
activitatea a fost multă vreme pa
ralizată. S-a hotărît. de asemenea, 
organizarea unui referendum — în 
cadrul 'căruia cetățenii să se pro- 
hunțe asupra viitoarei forme de gu- 
vernămînt a țării. Apreciind că pro
blemele din Iran sint probleme de or
din intern, care trebuie soluționate 
de poporul iranian, fără nici un 
amestec din afară, România recu
noaște guvernul provizoriu al Ira
nului și își exprimă convingerea că 
relațiile prietenești de conlucrare ro- 
mâno-iraniene vor continua să se 
dezvolte — convingere pe deplin îm
părtășită, după cum se specifică în 
telegrama de răspuns a primului 
ministru al Guvernului Revoluționar 
Islamic Provizoriu al Iranului.

In țările capitaliste dezvoltate. în 
pofida încercărilor de relansare a ac
tivității productive, au continuat și în 
cursul lunii încheiate să persiste fe
nomenele de criză economică — în 
special șomajul și inflația — un fac
tor de accentuare a lor constituindu-1 
sporirea suplimentară a prețurilor 
produselor petroliere. In S.U.A., 
Franța și alte țări au fost anun
țate măsuri energice de reducere a 
consumului de combustibil si ener
gie. In urma unor proiecte de ren
tabilizare. elaborate de Comisia Exe
cutivă a Pieței comune. într-un șir 
de țări vest-europene au fost lua
te măsuri de închidere a unor uzi
ne siderurgice, deschizîndu-se astfel 
perspectiva unei sporiri considera
bile a șomajului — ceea ce a dat 
naștere unei ample mișcări sociale, 
în legătură cu aceasta, se cuvine 
subliniat că fenomenele de Instabi
litate economică se îmbină cu cea 
politică. în Italia, criza de guvern 
nu a fost încă soluționată, dar. ca 
un fenomen nou în viața politică a 
tării, pentru prima oară în perioada 
postbelică, a fost desemnat să for
meze guvernul o personalitate ce nu 
aparține partidului democrat-creștin. 
în Spania, alegerile ce au loc as
tăzi au fost precedate de o intensă 
campanie electorală avînd ca prin
cipale subiecte consolidarea cursu
lui nou. democratic, asanarea situa
ției economice, combaterea tero
rismului. Este semnificativ că In toa
te aceste țări se fac auzite tot mai 
multe voci care se pronunță pen
tru destindere, coexistență paș
nică, relații economice cît mal 
largi între toate statele, ca modali
tăți primordiale, atit pentru ieșirea 
din criză, cît si pentru asigurarea 
păcii. în care sînt interesate toate 
popoarele.

★

Ca șl pînă acum, evenimentele lu
nii încheiate arată că. Intr-o situa
ție internațională complexă și com
plicată. România sdcialisță se ma
nifestă atît prin politica sa internă, 
cît și prin cea externă, ca un fac
tor actjv de pace, stabilitate și co
laborare internațională — ceea ce 
îi sporește prestigiul și autoritatea 
pe arena mondială.

Ion FffVTlNARU 
Tudor OLARU

tv ARTA MONUMENTALĂ

Avem in față o impor
tantă — și mai demult aș
teptată — apariție edito
rială : „Enciclopedia isto
riografiei românești", tipă
rită sub auspiciile Edi
turii științifice șl en
ciclopedice. Eveniment edi
torial — prin conținu
tul lucrării, ca și prin 
viziunea problematicii, cu
prinsă în judecata profun
dă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din motoul cu 
care se deschide lucrarea, 
și anume : idealurile de li
bertate. unitate și dreptate 
socială ale poporului le-au 
înțeles și le-au cultivat toți 
istoricii români cu gîndire 
înaintată.

Această idee i-a călăuzit 
pe autori în tot ce se cu
prinde în cele 470 de pagini 
ale enciclopediei. Lucrarea, 
potrivit mărturisirii coordo
natorului științific, prof. 
Ștefan Ștefănescu, înfăți
șează gîndirea istorică din 
momentul afirmării ei și 
îmbrățișează întreg terito
riul românesc. Concepție 
fără îndoială justă, ca și 
aceea ce stă la temeiul ar
hitecturii lucrării — împăr
țită în 6 capitole mari in 
care sînt prezentate pe 
rînd personalități, instituții, 
izvoare, instrumente de lu
cru, periodice, sinteze.

Cea mai bogată dintre 
secțiunile cuprinse tn en
ciclopedie — lucru pe de
plin explicabil — este 
aceea a personalități
lor, în care sînt înfăți
șate microbiografiile a 
circa o mie de istorici (dar 
și a unor cercetători din 
domeniile istoriei artei și 
literaturii, științei și tehni
cii. medicine! etc.), o 
scurtă caracterizare a acti
vității științifice a fiecă
ruia, bibliografia selectivă 
a lucrărilor elaborate și 
bibliografia referitoare la 
istoricul respectiv. Se rea
lizează astfel o amplă fres
că a dezvoltării științei is
torice românești. Iar faptul 
că mai multe sute de cerce
tători își desfășoară acti
vitatea astăzi atestă pu
ternica înflorire a acestei

discipline științifice în anii 
socialismului, fertila inriu- 
rire exercitată și în acest 
domeniu de concepția ma
terialismului dialectic și is
toric.

Așa cum este bine cunos
cut, merite excepționale în 
avintul cercetării istorio- 
grafice românești revin se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. fapt relevat și 
în articolul ce-i este con
sacrat. Sînt subliniate

secolul trecut șl pînă astăzi. 
Reies, din această secțiune, 
numărul mare și însemnă
tatea cultural-științifică a 
instituțiilor din trecut și 
mai ales a celor din zilele 
noastre.

Aceeași apreciere se poa
te formula și despre secți
unea „Izvoare", care cu
prinde marile colecții de 
mărturii istorice de toate 
categoriile: diplomatice, na
rative. juridice, legislati
ve. genealogice, epigrafice.

„ENCICLOPEDIA 
ISTORIOGRAFIEI 
ROMÂNEȘTI"

aici prețuirea pe care 
președintele României o 
acordă istoriei, înțeleasă ca 
un izvor de înțelepciune 
acumulată secole de-a rîn- 
dul, care trebuie studiat și 
cunoscut în profunzime 
tocmai pentru a înțelege 
prezentul în dimensiunile 
lui reale și a făuri conștient 
viitorul si. totodată, con
tribuțiile sale remarcabile 
la îmbogățirea și dezvolta
rea cutezătoare a teoriei 
istoriei, la analiza unor 
evenimente’ și momente de 
mare însemnătate din tre
cutul patriei, contribuții de 
deosebită valoare științi
fică în care se regă
sesc însușirile proprii 
gîndirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — spiritul crea
te1'. potrivnic închistării 
și dogmatismului, larga 
deschidere către nou. capa
citatea de sinteză, simțul 
perspectivei istorice.

Un larg interes prezintă 
secțiunea „Instituții", care 
cuprinde date despre aso
ciațiile. societățile si in
stituțiile cu contribuții la 
progresul istoriografie, din

(lipsesc cele memorialis
tice). Rezultă nu numai 
nreocunarea insistentă, dar 
si marile realizări in acest 
domeniu, ce înscriu istorio
grafia românească cu cin
ste în marea mișcare ar- 
heografică europeană.

Foarte utile sînt secțiu
nile „Instrumente de lucru" 
(bibliografii, cataloage, dic
ționare de dregători, indici 
cronologici, inventare arhi- 
vistice, îndrumătoare, re
pertorii etc.) și „Periodice" 
(care înmănunchează, în- 
tr-o succesiune cronologică, 
reviste din trecut și de 
astăzi).

„Enciclopedia istoriogra
fiei românești" se încheie 
cu secțiunea „Sinteze", cu- 
prinzind mai vechi lucrări 
ale unor mari istorici ro
mâni și din rîndul naționa
lităților conlocuitoare, ca și 
pe cele contemporane în 
limba română, și în limbi 
străine, oferind posibilita
tea cunoașterii evoluției so
cietății de pe teritoriul ță
rii noastre.

O lucrare de acest gen si 
de această cuprindere, ca și

alte lucrări de acest fel nu 
este — și era greu să nu 
fi fost — lipsită și de unele 
neajunsuri. De întindere 
inegală, in general, in ra
port cu însemnătatea știin
țifică a celui caracterizat, 
tabletele distonează prin 
tonul aprecierilor — unele 
mai sobre și exacte, altele 
folosind un limbaj ..baroc", 
cu floricele. Nu s-a aflat, 
la această primă ediție, mo
dalitatea pe baza căreia ju
decățile de valoare să ope
reze cu etaloane sau „mă
suri" identice ori asemănă
toare (de altfel, colecti
vul de autori și colabora
tori numără nu mai puțin 
de 22 de membri deosebiți 
din multe puncte de vede
re : în treacăt fie spus, 14 
sint din București. 8 din 
Cluj, nici unul din Iași sau 
din alte centre academice 
și universitare). Se pare 
că a lipsit și un criteriu 
ferm potrivit căruia să fie 
incluși diferiți autori dece
dați sau în viață, rămînînd 
în afara lucrării unii cer
cetători valoroși. Cu un 
anume discernămînt tre
buie privite și bibliografiile 
de la sfîrșitul fiecărei ta
blete despre istorici, uneori 
lipsind din acestea studii și 
chiar lucrări mai ample, 
de sine stătătoare.

In ansamblu, „Enci
clopedia istoriografiei ro
mânești" este o lucrare 
meritorie și deosebit de 
utilă. Mai întîi, pentru 
că ea contribuie la cunoaș
terea marilor eforturi și 
realizări ale cercetători
lor în domeniul isto
riei și al altor știin
țe înrudite. în al doilea 
rînd. pentru că pune la în- 
demîna tuturor celor ce se 
ocupă cu cercetarea în do
meniul istoriei și al altor 
științe social-umaniste un 
instrument prețios de lucru. 
Si nu în ultimul rînd. „En
ciclopedia" este o amplă 
frescă, o oglindă generală a 
unui important capitol din 
istoria 'civilizației româ
nești.

Acad. Ștefan PASCU

PROGRAMUL 1
11.90 Telex
17.05 Teleșcoală
17.25 Curs de limbă rusă
17.45 Ansambluri corale
18,05 Reportaj pe glob : Mozamblc
18.25 Consultații juridice
18.45 Marele premiu la sărituri cu 

scbiurile de la Engelberg (Elveția)
10.20 1001 de seri V
19.30 Telejurnal J 
20,00 ora tineretului
20,55 De la prima cooperativă agricolă 

la agroindustrie. (Reportaj reali
zat la împlinirea a trei decenii de 
agricultură socialistă in comuna 
Cuza Vodă, jud. Ialomița)

a,10 Mărțișoare, mărțlșoare 1 (Emisiu
ne muzieal-distractlvă)

21,50 Tezaurul incașilor : Enigme !n 
Cuzco șl Machu Pichu — referi
toare la tezaurul incaș. (Docu
mentar realizat de televiziunea 
engleză)

22,15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
20,00 Concert simfonic : Concertul or

chestrei simfonice a Radlotele- 
vlzlunii Române. Dirijor : Ludovic 
Baci. (Transmisiune directă din 
studioul de concerte al Radiotele- 
viziunll). tn pauză : Aurul negru, 
aurul mîlnilor noastre (reportaj) 

22,05 Mult e dulce...
22.30 închiderea programului

Sesiune științifica
In Capitală au început, miercuri, 

lucrările celei de-a XlV-a sesiuni 
științifice a Institutului de igienă și 
sănătate publică, la care participă 
peste 300 de cercetători și cadre di
dactice — medici igienisti. clinicieni. 
fiziologi. psihologi, sociologi si ingi
neri. Comunicările prezentate în ca
drul sesiunii se referă la o serie de 
probleme de actualitate. între care 
adaptarea organismului la diferite 
condiții de muncă, de viață și de 
mediu, potențialul de muncă feminin 
si modalitățile concrete de creștere 
a randamentului muncii femeilor, 
igiena mediului ambiant în prezent 
și în perspectivă. îndeosebi în loca
litățile in curs de urbanizare, si mă
surile necesare pentru prevenirea in
fluentei poluării asupra stării de să
nătate in unele zone ale tării. De 
asemenea, numeroase comunicări au 
ca subiect studiul sănătății publice, 
cu referiri speciale la optimizarea 
organizării asistentei medicale si a 
educației pentru sănătate.

(Agerpres)

Acad. Ion Jalea, în atelier, lucrînd la bustul lui Dragoș
Foto : E. Dicbiseana

(Urmare din pag. I)
— Vorbeați, in cuvîntul dv. la Con

gresul educației politice și al culturii 
socialiste, despre dialogul între tre
cut și viitor pe care-1 prilejuiește 
arta monumentală. In ce constă acest 
dialog ?

I. J. : Momentul de evocare is
torică are menirea de a prezenta oa
menilor cît mai viu. sintetic, mari 
momente ale trecutului. Poporul tre
buie să-și cunoască istoria, să-și pri
vească înaintașii, pe aceia care au 
fost cu adevărat purtătorii unor idei 
generoase. Ridicate în zilele noastre, 
aceste monumente vor vorbi peste 
secole generațiilor viitoare despre 
eroismul, despre frumusețea morală 
a celor ce au contribuit la dezvolta
rea și înflorirea țării. Unirea și in
dependenta. de pildă, pentru care 
poporul nostru a luptat întotdeauna, 
sint momente de maximă importantă 
pentru istoria noastră. Numeroase 
monumente ridicate la noi in ulti
mul timp pe aceste teme vor consti
tui pentru generațiile viitoare tot 
atitea temeiuri de rememorare, de 
mîndrie. Artiștii noștri, cercetînd 
cronicile șl pisaniile, au reconstituit 
din ele. ca și din lucrările vechilor

zugravi care ne-au lăsat documente
le lor in întunecoasele unghere ale 
străbunelor ctitorii, o bună parte din 
istoria poporului nostru, așezînd-o în 
mijlocul poporului și la vederea lui. 
Aceasta reflectă o dată mai mult pa
siunea pentru redarea virtuților stră
moșești. a valorii educative pentru 
generațiile de azi. pentru cele vii
toare. a acestui act de artă și patrio
tism. Ele au contribuit la conturarea 
unor imagini caracteristice din epo
peea națională. O imagine care obli
gă prin ea însăși pe fiecare artist să 
contribuie mai, activ la investigarea 
spațiului tării cu opere de largă res
pirație artistică, de adine suflu pa
triotic. opere care, celebrînd trecutul, 
să dea tărie prezentului în efortul 
de a-și apropia viitorul.

— Știm că peste puțin timp la 
Cîmpulung Moldovenesc va fi inau
gurat monumentul ..Dragoș si zim
brul" realizat de dv. Vă rugăm să 
amintiți cîteva din calitățile pe care 
trebuie să le îndeplinească o lucrare 
de artă monumentală închinată evo
cării istoriei noastre. , ,

I. J. : tn general, un monu
ment public, mai ales unul care tre
buie să vorbească despre oamenii 
unei anumite epoci si despre istorie.

cred că trebuie astfel conceput Incît 
să intereseze atît pe cunoscători, cit 
și pe cei care nu au ajuns la o su
perioară înțelegere a evoluției arte
lor plastice. Un monument trebuie 
să fie deci simplu, să exprime cu 
claritate mesajul pe care și-a propus 
să-1 transmită publicului de toate 
categoriile.' Evocînd trecutul, un mo
nument trebuie creat cu respect pen
tru . istorie ; el trebuie să exprime 
atît vremea in care evenimentul a 
avut Ioc. cit și spiritul epocii in care 
artistul trăiește.

— Cum vă imaginați monumentele 
axate pe reflectarea contemporanei
tății 7 t

I. J. : Ca pe o reflectare a 
vremii in care trăim. Cred că un 
monument al contemporaneității 
noastre trebuie să fie o imagine în 
care să se întrepătrundă înfățișarea 
etică, morală și spirituală a oameni
lor în mijlocul cărora trăim, imagini 
în care ei să se recunoască, recu- 
noscînd în același timp și fiziono
mia spirituală a artistului plastic, 
creator dăruit idealurilor poporului 
său. Pentru aceasta sînt necesare o 
gindire și o interpretare superioară, 
uneori sînt necesare modalități de 
exprimare bazate pe simboluri, pe 
forme cu un caracter mai mult sau 
mai puțin decorativ.

Exemple de spiritualitate, de in
terpretare superioară, contemporană 
a sculpturii sînt, de pildă, atît de cu
noscutele monumente ridicate de 
Brâncuși la Tg. Jiu. Ele nu pot fi 
însă reluate, ci servesc doar ca exem
ple ale forței de creație a unui ar
tist excepțional.

De mare importantă Intr-un mo
nument axat pe o problematică con
temporană (ca de altfel pentru orice 
monument) mi se pare legătura pe 
care sculptura trebuie să o stabi
lească cu spațiul, cu arhitectura în
conjurătoare. Am rămas In această 
privință un adept al părerilor mare
lui sculptor Bourdelle — pe care-1 
cred adevăratul maestru al monu
mentului modern și care se autoin
titula „sculptor și arhitect". Arhitec
tura lui nu era însă aceea care se 
învață in școli, ci o arhitectură a 
constructorului-sculptor. o concepție 
unitară menită să confere monumen
tului deosebite calități plastice.

In țara noastră a avut loc în anii 
puterii populare o mare și puternică 
experiență a monumentului public. 
Avem forțe promițătoare si rămin 
optimist în ceea ce privește crearea 
unor monumente publice tn viitor.

Interviu consemnat de 
Marina PREUTU

cinema
— 14,30: 16.30; 18,30; 20.15, 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* *4 : VICTORIA - 15; 17.30; 20, 
BUZESTI - 15: 17.30; 20.
• Șeriful din Tennessee ; FERO
VIAR - 15: 17.30; 20. MELODIA

• 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 Mlrin miliardar î PATRIA
— 15: 17: 19: 21, floreasca - 
14.30: 16.30; 18.30; 20,30. AURORA

— 15.15: 17.45: 20.
• Intre oglinzi paralele ; CAPI
TOL — 15; 17.30; 20. FLAMURA — 
15: 17.30: 20.
• 80 de husari : CENTRAL — 15; 
17.30: 20.

• Poliția este învinsă : GRIVIȚA
— 15; 17,30; 20, TOMIS — 15; 17,30: 
20
• A fost odată in clasa 1 — 18;
20. Din nou... Disney — 15: 16,30 : 
DOINA.
• Lanțul amintirilor : DACIA — 
14,30; 17.30; 20.15, ARTA - 14.30; 
17.30: 20.15.
• Totul pentru fotbal s BUCEGI
— 15: 17.30: 20, FERENTARI - 15: 
17,30: 20. VIITORUL — 15; 17,45; 
20.
• Valsul absolvenților î DRUMUL 
SĂRII - 15: 17.30; 20.
• Vlad Țepeș ; GIULEȘTI - 15,30:
19. COSMOS — 15.30; 19.

• Explozie tn Marea Egee : CO- 
TROCENI - 15; 17.30; 20.
• Orașul-fantomă : PACEA — 15: 
17,30: 20.
• Drumuri in cumpănă : VOLGA
— 15; 17.30: 20.
• Vreau să vă văd : POPULAR
- 15: 17.30; 20.
• Din nou împreună : MUNCA
— 15: 17.30: 20.
• Front in spatele frontului :
FLACARA - 15.30; 19.
• Excursie ciudată : PROGRESUL
- 15. 17.30; 20.
• Bulgărele de seu — 11.45: 14, 
Funia — 16.15, Păpușa (ambele 
serii) — 18,30 : CINEMATECA.

• Detectiv particular : LIRA — 
15: 17,30; 20. MIORIȚA - 15: 17,45: 
20
• Tată! risipitor — 15: 17,30. Omul 
fără identitate — 20 : TIMPURI 
NOI.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Viața unei femei —
19.30. (sala Operei Române) : Că
sătoria — 19,30. (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 19.

• Filarmonica „George Enescu**  
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : SILVA PEREIRA 
(Portugalia). Solistă : MAGDA 
NICOLAU — 20.
• Radiotelevlziunea Română (str. 
Nuferilor 62—64) : Concert simfo
nic. Dirijor : LUDOVIC BACI —
20.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19 30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania —
19,30, (sala de spectacole a Cen

tralei de confecții și tricotaje 
București) : Zbor de sticleți —
15.30.
• Teatrul de operetă : Stelele 
Operetei — 19,30.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19.30.
• Teatrul ..Nottara*  (sala Ma- 
gheru) : Familia Tot — 19.30, (sala 
Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Noaptea păcălelilor — 19.30. (sala 
Majestic) : O familie îndoliată —
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-I de glumit — 18.30.
• Teatru] satiric-muzical ,,C. Tă- 

nase*  (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul —
19.30.
• Teatrul ,,lon VasiJescu" : Scene 
din viața unui bădăran — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* 4 : Bucuroși de oaspeți ! 
- 17: 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă44 : Cine se 
teme de crocodil ? — 17.
• Teatrul ..Țăndărică44 : Pescarul 
și norocul — 9.30.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la circ*  — 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 1 
Cercul în patru colțuri — 19,30.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită satisfacție mesajul de felicitare pe care Excelența 
Voastră a avut amabilitatea să mi-1 adreseze cu ocazia Zilei naționale a 
Kuweitului.

Mulțumindu-vă pentru sentimentele cordiale exprimate, am plăcerea să 
transmit, la rindul meu, Excelenței Voastre cele mai calde urări de sănătate 
și fericire personală, precum si de prosperitate continuă pentru poporul 
român prieten.

împărtășesc, de asemenea, convingerea că bunele relații dintre cele 
două țări ale noastre se vor întări și adinei in continuare.

JABER AL AHMED AL SABAH
Emirul Kuweitului

Cursuri postuniversitare de comerț exterior 
și cooperare economică internațională

Cronica zilei Conferință de presă Ia Ambasada Uniunii Sovietice

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

In numele guvernului și poporului Noii Zeelande, vă mulțumesc pentru 
călduroasele dumneavoastră urări transmise cu ocazia Zilei noastre naționale.

ROBERT D. MULDOON
Primul ministru al Noii Zeelande

Miercuri și-a Început activitatea 
cea de-a II-a serie de cursuri post
universitare de comerț exterior și 
cooperare economică internațională, 
organizate de Academia „Ștefan 
Gheorghiu*  si Ministerul Comerțului 
Exterior si Cooperării Economice In
ternaționale.

La ședința inaugurală au partici
pat tovarășul Leonte Răutu. pre
ședintele Consiliului de conducere si 
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu*.  reprezentanți al Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, cadre di
dactice.

In cadrul aceleiași festivități au 
fost tnmînate diplomele de absolvire 
cursantilor din prima serie. In în
cheiere. absolvenții cursului au adop
tat textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicoiae 
Ceausescu, in care se spune :

„Pe parcursul anului de studiu 
ne-am însușit temeinic politica parti
dului si a statului nostru, indicațiile

si îndrumările dumneavoastră privi
toare Ia activitatea de comerț exte
rior. solide cunoștințe de specialitate 
— concretizate în rezultatele obținute 
la examene si la susținerea lucrări
lor de absolvire — cunoștințe pe 
care le vom aplica în practică la 
noile noastre locuri de muncă.

Mulțumim si pe această cale pen
tru minunatele condiții de pregătire 
puse Ia dispoziție de conducerea 
partidului în vederea formării noas
tre ca viitori specialiști în comerțul 
exterior.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că. oda
tă ajunși la noile locuri de muncă, 
vom face totul pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a sarcini
lor nuse de conducerea partidului, de 
dumneavoastră personal. în fata co
merțului exterior, vom munci neobo
sit pentru a ne aduce întreaga con
tribuție la ridicarea eficientei acti
vității de comerț exterior si prin 
aceasta la înflorirea scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă România".

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

Sub egida competiției naționale „Daciada", ieri s-au disputat
șaisprezecimile Cupei României la fotbal

CA DE OBICEI, SURPRIZE
Sticla Arieșul Turda — C. S. Tîrgoviște 1—0 (0—0, 0—0) ;

Chimia Brazi — F. C. Bala Mare 2—0 (1—0) ; F.C.M. Ga
lați — F. C. Bihor 2—0 (0—0, 0—0) ; Metalul București — 
Corvlnul Hunedoara 3—1 (0—1, 1—1) ; Steagul Roșu Bra
șov — U.T.A. 1—0 (1—0) ; Dinamo Slatina — Chimia Rm. 
Vilcea 1—0 (0—0) ; Constructorul Iași — Jiul 2—2 (1—0, 
1—1) ; Energia Gh. Gheorghlu-Dej — Politehnica Timi
șoara 0—0 ; F. C. Constanța — Steaua 0—0 ; „U“ Cluj-Na-

• • •
poca — S. C. Bacău 2—2 (0—2, 2—2) ; Politehnica Iași — 
Olimpia Satu Mare 5—0 (1—0) ; Gloria Buzău — A.S.A. 
Tg. Mureș 1—0 (1—0) ; Laminorul Nădrag — Univ. Cra
iova 0—5 (0—3) ; Minerul Ghelar — F. C. Argeș 0—2 (0—0) ; 
Victoria Cărei — Sportul studențesc 0—1 (0—1) ; Muscelul 
Cîmpulung — Dinamo București 1—2 (0—2).

Echipele subliniate s-au calificat In optimile Cupei 
României la fotbal.

Așadar, sezonul oficial de fotbal a 
fost redeschis, ieri, prin 18 partide 
de cupă susținute de 5 divizionare 
„C“. 9 divizionare „B“ (calificate prin 
jocurile anterioare acestei faze) și, 
bineînțeles, de cele 18 divizionare „A" 
(intrate în cursă abia acum). Cea mai 
largă competiție fotbalistică, desfășu
rată sub generoasele auspicii ale „Da- 
ciadei". s-a dovedit și de data aceas
ta o competiție a surprizelor, mai 
mari sau mai mici. Dintre multele 
constatări și semne de exclamare pri
lejuite de aceste jocuri ale primei 
zile de fotbal oficial a anului 1979, 
inserăm mai jos cîteva...

...Marile performere — si deci ma
rile surprize — ale șalsprezecimilor 
se numesc Sticla Arieșul Turda (cea 
care în urmă cu 18 ani cîștlga Cupa 
României, cu Suciu in poartă). Chi
mia Brazi (care a reușit să elimine 
revelația turului campionatului pe te
renul din Ploiești — unde altădată și 
Poli Iași, și Steaua, și Dinamo pă
răseau Cupa). Metalul București (o 
specialistă în astfel de isprăvi). Stea
gul roșu Brasov și Dinamo Slatina.

...In mod deosebit a plăcut evolu
ția „stegarilor" de la Brașov. Privin- 
du-i. pe micul ecran, cum aleargă tot 
timpul, cum lovesc - mingea dintr-o 
bucată, cum fac presing pe Întreg 
terenul și cum atacă mingea grupați 
— înțelegeai că. într-adevăr. antreno
rul Constantin Teașcă nu se joacă 
de-a fotbalul pe sub poalele Tîmpei.

...Politehnica Iași și Gloria Buzău 
(în primul rînd, pentru că au întîlnit 
tot echipe de „A"), Universitatea 
Craiova, F.C. Argeș, Sportul studen
țesc și Dinamo (acestea în fața unor 
formații de categorie inferioară) și-au 
onorat cartea de vizită prin evoluții 
in general bune și victorii care le-au 
asigurat calificarea pe mai departe.

...Nu mai puțin de 7, din cele 16

partide programate ieri, nu au putut 
fi decise în timpul normal de 90 mi
nute de joc. Chiar și după cele două 
reprize (a 15 minute) de prelungiri, 
patru dintre ele au rămas tot la scor 
egal — ceea ce demonstrează echili
brul de forțe ce-1 creează îndeobște 
Cupa României.

...Patru formații de „A" — Steaua, 
S.C. Bacău, Jiul, Poli Timișoara — 
nu și-au putut învinge partenerii pe 
teren și s-au calificat prevalîndu-se 
de prevederea regulamentară care, la 
scor egal după prelungiri, dă ciștig 
de cauză echipei aflate în deplasare.

In virtutea aceleiași prevederi, 
F.C. Constanța. „U“ Cluj-Napoca, 
Constructorul Iași și Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — cele patru inimoa
se „egale" ale „norocoaselor" de mai 
sus — au trebuit să părăsească marea 
competiție. Neînvinse, deci cu frun
tea sus ! Ne gîndim, totuși, că parcă 
mai echitabil ar fi să funcționeze și 
în aceste situații criteriul sportiv de 
departajare (executarea penaltiuri- 
lor), dat fiind că avantajul de a juca 
acasă este anulat, practic, de dez
avantajul de a fi de o categorie in
ferioară. E o propunere, evident pen
tru viitor ! După cum n-ar fi lipsit de 
interes ca în etapele superioare ale 
Cupei României să se joace tur și 
retur — ceea ce ar îmbunătăți și 
programul competițional.

...Două Învinse au onorat, totuși, 
cît au putut ele mai bine Cupa 
României ; Muscelul Cîmpulung și 
Victoria Cărei.

...Opț divizionare „A" au fost eli
minate la debutul lor în competiție. 
Nu-i prea mult 7

...Susțlnînd prelungiri. Steaua. C.S. 
Tîrgoviște. C.S. Bacău. Jiul. Corvi- 
nul. F.C. Bihor și Poli Timișoara au 
făcut o mare cheltuială de efort. 
Vom vedea duminică. în prima etapă 
a returului, dacă aceasta le-a prins 
bine sau dimpotrivă.

...Jucători din categorii inferioare 
care au înscris golurile decisive in 
eliminarea adversarilor de divizia 
„A" : Varga (Turda), Vlăduț (Slati
na), Mișu și Dinu (Brazi). Ion Ion 
(Metalul București). Gherghe (Bra
șov).

...Doi cunoscutl fotbaliști au făcut 
ieri jocuri excelente ; stellstul Du
mitru și turdeanul Solomon (care 
numără 41 ani de viață !),

...în viitoarea etapă de cupă, cea 
a optimilor, se vor confrunta zece 
formații din „A", cinci din „B“ și 
una de categoria ,.C“. Sorții vor 
hotărî care cu care.

Acestea fiind zise — pe duminică. 
Ia reluarea campionatului...

Gheorqhe M1TRO1

„Săniuța de argint" 
la a Xl-a ediție

La Harghita Băi s-a desfășurat cea 
de-a XI-a ediție a competiției spor
tive de sanie dotată cu trofeul „Să
niuța de argint". Organizată de C.C. 
al U.T.C.. în colaborare cu forurile 
sportive din județul Harghita, tradi
ționala competiție a reunit la start 
fete si băieți reprezentînd toate ju
dețele tării. Din rindul celor 80 de 
participanti — cîstigători ai fazelor 
județene — au fost desemnați, după 
disputarea celor două manșe, pose
sorii trofeelor din acest an. La fete, 
pe primul loc s-a clasat Maria Ma
rina. reprezentanta județului Dîmbo
vița. urmată de Maria Mancas din 
București și Elena Giuvelea din 
Prahova. Competiția băieților a dat 
cîștig de cauză lui Ion Bălăceanu. 
reprezentantul județului Prahova, ur
mat de Călin Văleanu din Arad și 
Heint Schwartz din Caras Severin.

Evaluînd rezultatele tradiționalei 
competiții. C.C. al U.T.C. a evidențiat 
județele Harghita. Prahova și Dîm
bovița, pentru buna organizare și, 
respectiv, rezultatele obținute în com
petiție. (I. D. Kiss).

Cu prilejul celei de-a 23-a aniver
sări a creării Armatei populare na
ționale a Republicii Democrate Ger
mane. generalul-colonel Ion Coman. 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Socialisto România, a trimis o 
telegramă de felicitare generalului 
de armată Heinz Hoffmann, minis
trul apărării naționale al Republicii 
Democrate Germane.

*
La Ambasada R-D. Germane din 

București a avut loc, miercuri, o con
ferință de presă organizată cu prile
jul apropiatei ediții de primăvară a 
Tîrgului International de la Leipzig, 
care va avea loc intre 11 și 18 mar
tie, Desfășurată sub deviza „Pentru 
comerț mondial si progres tehnic", 
ediția din acest an va reuni 9 000 de 
expozanți din 60 de țări, care vor 
prezenta produsele cele mai repre
zentative ale economiilor lor națio
nale.

Aflată la a 30-a participare, țara 
noastră va fi reprezentată de 14 cen
trale industriale si Întreprinderi de 
comerț exterior care, pe o suprafață 
de circa 2 000 mp, vor expune o gamă 
largă de mașini-unelte, produse me
talurgice, electrotehnice, mijloace de 
calcul, mașini agricole, utilaj rutier 
și petrolier și altele. Vor fi prezen
tate pentru prima dată mai multe 
produse noi sau modernizate.

Este de remarcat faptul că, de-a 
lungul participărilor Ia această mani
festare, produsele și organizațiile ro
mânești au obtinuț pînă acum 28 de 
medalii de aur ale tirgului.

★
La Iași au luat sfîrșit miercuri lu

crările simpozionului național cu 
tema „Producerea și păstrarea fura
jelor", manifestare științifică la care 
au participat circa 150 de specialiști 
— cadre didactice de la institutele 
agronomice, cercetători de la stațiu
nile experimentale din țară.

(Agerpres)

Miercuri a avut loc la Ambasada 
Uniunii Sovietice o conferință de 
presă, organizată cu prilejul împli
nirii a trei ani de la Congresul al 
XXV-lea al P.C.U.S. Au participat 
reprezentanți ai ziarelor centrale. A- 
genției române de presă „Agerpres", 
Radiotelevizlunii șl altor publicații, 
corespondenți ai presei străine acre
ditați la București.

Ambasadorul V. I. Drozdenko a 
subliniat importanta Congresului al 
XXV-lea al P.C.U.S. în viata po
poarelor sovietice, arătînd că el a 
marcat un nou moment istoric în 
dezvoltarea societății sovietice pe ca
lea construirii comunismului. Vorbi
torul a relevat pe larg succesele de 
seamă pe care le obțin oamenii mun
cii din tara vecină și prietenă în tra
ducerea in viată a mărețelor obiec
tive ale congresului, pe baza căro

ra se asigură o dezvoltare dinamică 
și proporțională a întregii economii.

De asemenea, a reliefat activita
tea desfășurată de P.C.U.S. șl U.R.S.S. 
pe Plan international.

în expunerea sa. ambasadorul U- 
niunll Sovietice a evidențiat conti
nua dezvoltare pe care o înregis
trează relațiile pe multiple planuri 
dintre P.C.R. și P.C.U.S.. dintre 
România și Uniunea Sovietică, din
tre poporul român si popoarele so
vietice. subliniind rolul hotărttor al 
întllnirilor si convorbirilor dintre to
varășul Nicoiae Ceaușeșcu șl tova
rășul Leonid Ilici Brej nev în adîn- 
cirea si extinderea pe mai departe 
a raporturilor multilaterale româno- 
sovietlce in interesul ambelor țări șl 
popoare, al păcii in lume.

(Agerpres)

R.S.F. IUGOSLAVIA:

Un pilon al industriei 
petrochimice

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• O echipă de alpiniști iugoslavi a 

plecat la Katmandu, capitala Nepa
lului. pentru a încerca ascensiunea 
Everestului. planul expediției prevă- 
zînd tabăra de bază la altitudinea de 
5 400 m pe ghețarul Lola Kombu.

• Proba masculină de slalom 
uriaș, desfășurată pe pirtia de la Elm 
(Elveția), a fost cîștigată de schiorul 
Werner Rhyner. în clasamentul ge
neral al „Cupei Europei", după șapte 
probe, continuă să se mențină lider 
elvețianul Urs Raeber — 78 puncte.

PRODUCȚIA NETĂ
9

(Urmare din pag. I)
care se confruntă unitățile unde lu
crează. Am considerat necesară a- 
ceastă precizare pentru că în semes
trul II al anului trecut și în lima ia- 

arie a acestui an au existat și in- 
prinderi care nu au realizat valoa

rea producției nete și producția fizi
că. Vom menționa cîteva exemple 
mai recente, din luna ianuarie a.c., 
trecînd in paranteze proporția în care 
și-au îndeplinit planul la valoarea 
producției nete : Combinatul de pre
lucrare a lemnului Pitești (86,7 la 
sută), întreprinderea „Unirea" Cluj- 
Napoca (93,3 la sută), „Semănătoa
rea" București (68,7 la sută), „La- 
romet" București (68,1 la sută), 
„Granitul" București (55,9 la 
sută). în principal, este vorba de o 
preocupare insuficientă din partea 
colectivelor respective pentru aplica
rea măsurilor stabilite In vederea re
ducerii consumurilor materiale, pre
cum și de nerezolvarea de către fo
rurile de resort ale unităților amin
tite a tuturor problemelor legate de 
activitatea de producție (nominaliza
rea sarcinilor fizice, aprovizionarea 
tehnico-materială. corelarea unor in
dicatori de plan).

Cerința sporirii valorii produc
ției nete, a eficienței economice im
pune ca în fiecare întreprindere să 
se manifeste o atitudine gospodă
rească in efectuarea cheltuielilor de 
producție, pentru a se evita orice 
risipă, orice consum inutil, orice 
cheltuială neeconomicoasă care a- 
fectează rezultatele financiare ale 
activității productive. Este un ade
văr economic pe care practica l-a 
dovedit cu prisosință- Astfel, depă
șind anul trecut cu aproape 50 la 
sută nivelul planificat al cheltuielilor 
materiale la 1 000 lei producție 
marfă, combinatele de îngrășăminte 
chimice din Arad și Piatra Neamț 
și-au ■ diminuat serios producția 
netă ; totodată, întreprinderile de

anvelope „Victoria" Florești șl „Da
nubiana" București au înregistrat 
cheltuieli neeconomicoase de 22 
milioane lei și, respectiy, 11 mili
oane lei. care au afectat' beneficiile 
— element component al producției 
nete.

Din controalele financiare efectuate 
a rezultat următorul fenomen nedo
rit : unele întreprinderi nu au res
pectat metodologia de calcul și ra
portare a valorii producției nete, 
manifestîndu-și tendința de umflare 
a acesteia, luîndu-se în calcul și alte 
elemente decît cele prevăzute prin 
normele legale. Astfel, au fost cu
prinse în producția valorică produse 
care, neterminate sau neavizate de 
controlul tehnic de calitate, nu au 
fost scăzute din valoarea producției, 
produse refuzate'de beneficiari pen
tru calitate necorespunzătoare sau din 
cele fără desfacere asigurată. Un a- 
semenea exemplu îl oferă întreprin
derea de utilaj petrolier Tîrgoviște, 
unde s-au raportat ca produse finite 
sortimente neterminate, respectiv 11 
instalații de foraj și intervenție, 13 
remorci auto de 40 și 60 tone, precum 
și armături industriale din oțel în- 
sumînd peste 32 milioane lei. între
prinderea de utilaj chimic Borzești 
a raportat, pentru luna octombrie 
1978. în plus, o producție de peste 
3 milioane lei. reprezentînd valoarea 
a 5 utilaje la care nu se efectuaseră 
încă probele hidraulice. în mod fi
resc. in timpul verificărilor efectua
te. organele de control au restabilit 
legalitatea și au corectat datele ne
cesare calculării fondului de retri
buire a muncii. Orice subterfugii, 
orice încălcări ale normelor legale 
au viață scurtă, ajustările din condei 
nu pot suplini nicicum munca se
rioasă. activitatea gospodărească pen
tru sporirea producției și reducerea 
cheltuielilor materiale. O atenție mai 
mare trebuie acordată efectuării con
trolului preventiv asupra formării 
prețurilor la produsele la care aces

tea se stabilesc de către întreprinderi, 
centrale și ministere, intrucit se ob
servă o anumită tendință de supra
evaluare a volumului cheltuielilor 
materiale in fundamentarea propu
nerilor de preț, ceea ce dă posibili
tate unităților respective să realizeze 
producția netă fără efort.

Principiul autoconducerii și auto- 
gestiunii economico-financiare im
pune o înaltă responsabilitate din 
partea colectivelor din întreprinderi, 
a fiecărui om al muncii pentru des
fășurarea activității productive in 
condițiile unei eficiente economice 
superioare. Trebuie bine înțeles că 
autoconducerea nu se poate exercita 
in nici un caz în afara dispozițiilor 
legale, tot ce se hotărăște in cadrul 
organului de conducere colectivă 
trebuie să se încadreze riguros in 
lege. Organele de control financiar- 
bancare au luat o serie de măsuri de 
sprijinire a unităților economice in 
vederea soluționării operative a pro
blemelor ivite pe parcursul aplicării 
noului mecanism economic. Astfel, 
organele bancare au analizat în, fie
care lună modul de îndeplinire a in
dicatorului valorii producției nete, 
stabilind împreună cu conducerile în
treprinderilor măsuri concrete în ve
derea eliminării neajunsurilor con
statate. în cadrul întreprinderilor și 
centralelor industriale din fiecare ju
deț s-a asigurat instruirea aparatului 
financiar-contabil. De asemenea, au 
fost întreprinse acțiuni tematice ana- 
lizîndu-se situațiile concrete la uni
tățile care nu au realizat producția 
netă în trimestrele III și IV ale anu
lui trecut.

Așa cum a indicat conducerea 
partidului, organele de control finan- 
ciar-bancar își vor intensifica în con
tinuare activitatea de sprijinire a în
treprinderilor. vor pune accent pe 
latura preventivă a controlului, cu 
dorința de a-și aduce o contribuție 
și mai mare la buna funcționare a 
mecanismului economico-financiar.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 28 FEBRUARIE 1979

Extragerea 1 : 15 32 20 45 11 2. 
Extragerea a II-a : 8 23 12 31 29 6.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

28 februarie 1979

N
um

ăr
ul

 
ci

ști
gu

ril
or

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
ni

i

z | ă 
gs o V

al
oa

re
a 

ci
ști

gu
lu

i

1 90737 124 50 000
1 58952 81 50 000
1 23757 77 40 000
1 68775 109 40 000
1 94476 104 40 000
1 16603 11 30 000
I 97089 103 30 000
1 64446 78 30 000
1 50678 47 30 000
1 42157 83 25 000
1 31572 53 25 000
1 01466 116 25 000
1 73408 67 25 000
1 94076 115 25 000
1 39633 107 20 000
1 61237 97 20 000
1 03690 90 20 000
1 49745 51 20 000
1 99595 20 000
1 03457 77 20 000
1 07432 122 15 000
1 04895 22 15 000
1 08628 55 15 000
1 48946 03 15 000
1 45757

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

38 15 000

100 304 64 5 000
100 852 52 3 000100 451 11 1 000100 059 30 1 000100 312 06 1 000100 520 18 1 000
100 030 52 1 000
100 599 98 1 000

1 000 97 44 8001 000 43 04 800
1 000 78 125 800
1 000 43 40 8001 000 22 37 8001 000 89 119 8001 000 72 87 800
1 000 75 60 800
1 000 58 108 800
9 825 TOTAL 9 260 000

Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 de lei. în valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite clștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agenți
ile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

Sesiune științifică 
„30 de ani 

de la începerea 
cooperativizării"

La Stoicănești-Olt, unde în urmă 
cu 30 de ani a luat ființă una din 
primele cooperative agricole din 
țară, s-a desfășurat ieri, 28 februarie, 
o sesiune științifică dedicată Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 martie 1949. 
La lucrările Sesiunii, organizată de 
Comitetul județean Olt al P.C.R. și 
Academia de științe social politice 
din București, au luat parte pre
ședinți de cooperative agricole si de 
consilii unice agroindustriale de stat 
si cooperatiste, mecanizatori si coo
peratori fruntași, cercetători si spe
cialiști. Au fost prezentate mai multe 
referate si comunicări. La lucrările 
sesiunii a participat si a luat cuvîn- 
tul tovarășul Constantin Sandu, prim- 
secretar al Comitetului județean Olt 
al P.C.R. în încheierea lucrărilor, 
participantii au adresat o telegramă 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicoiae Ceaușeșcu, prin 
care se angajează să nu-si precupe
țească eforturile pentru continua în
florire a agriculturii noastre socia
liste. pentru creșterea aportului ei 
la mai buna aprovizionare a popu
lației cu produsa agroallmentare. 
(Emilian Rouă).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de Z, 1 

șl 4 martie. în țară i Vreme schimbă
toare. Cerul va fi variabil, cu înnorărl 
mal accentuate In jumătatea de vest a 
țării, unde vor cădea precipitații, la 
început sub formă de ninsoare, apoi și 
lapovlță șl ploaie. In celelalte regiuni, 
precipitațiile vor fl locale. Izolat, con-' 
diții de polei. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros, 
favorabil precipitațiilor slabe. Condiții 
de polei. Vtnt moderat. Temperatura în 
creștere ușoară. Ceață slabă, dimineața.

Contempltnd golful Kvarner. ce 
adăpostește renumita stațiune balneo
climaterică Opatia și cel mai mare 
port al Iugoslaviei la Marea Adria- 
tică — Rieka —. privirea descoperă, 
la numai cîteva sute de metri, o insu
lă ce înaintează paralel cu țărmul 
pe o distantă de cîtiva zeci de kilo
metri. Este insula cu nume mai greu 
de pronunțat pentru un străin : Krk. 
Datorită așezării, ea a fost predesti
nată turismului, locuitorii .de aici 
legîndu-si soarta de această ocupație, 
iar prospectele o recomandă vizitato
rilor iugoslavi si străini dornici să 
admire pitorescul mediteranean spe
cific și să facă 
cunoștință cu re
licvele trecutului 
istoric.

în ultimul timp, 
insula începe însă 
să piardă vocația exclusiv turistică 
și să capete atribute care o definesc 
ca zonă cu un pronunțat caracter in
dustrial. Hotărirea luată cu citiva ani 
in urmă de autoritățile iugoslave de 
a se construi o conductă de petrol, 
care să Înlesnească transportul de 
titei din import pînă la unitățile 
prelucrătoare aflate în zona continen
tală a tării, avea să rezerve un viitor 
nou pentru locuitorii insulei. In por
tul a cărui amenajare a Început pot 
ancora tancuri petroliere de mare ca
pacitate. cu toate instalațiile necesare 
descărcării. depozitării și pompării 
țițeiului pe conducta care, pornind de 
aici. îl va aduce pînă la rafinăriile 
de pe malurile Savei și Dunării — 
Sisak, Bosanskl Brod. Novi Sad, 
Pancevo. în drumul ei. de la Adria- 
tică și pînă la Dunăre, conductatrece 
Prin patru republici și o provincie 
autonomă, iar o ramificație merge 
spre nord pînă la frontiera cu Un
garia. de unde își continuă drumul 
spre Cehoslovacia. Cîteva date teh
nice conturează imaginea acestui 
obiectiv de o importantă deosebită 
pentru economia iugoslavă. Prin con
ducta lungă de 750 kilometri vor fi 
pompate anual 34 milioane tone titei. 
înainte ca in drumul său magistrala 
petrolieră să întîlnească. In 577 de 
puncte, riuri. canale, căi ferate, dru
muri. autostrăzi, ea trece marea. în 
zona golfului Omișali, de pe insula 
Krk, cu ajutorul unui pod suspendat, 
de unde urcă la o altitudine de 930 
metri, învingînd obstacolul lanțului 
Munților Dinarici.

Însemnări de călătorie

La punctul’de pornire. în antica lo
calitate Omișali. se construiesc două 
cheiuri unde pot acosta tancuri pe
troliere cu un deplasament de pînă 
la 350 000 tone, rezervoare uriașe cu 
capacitatea de 740 000 mc de titei. se 
montează sute de instalații. între care 
o uriașă stație de pompare — ul
timul cuvînt al tehnicii în domeniul 
respectiv.

Parte integrantă a acestui mare 
complex este și podul care leagă 
insula Krk de uscat, frumoasă reali
zare a constructorilor iugoslavi, pe 
care sint montate conducta de petrol, 
conducte de apă. diferite conducte 

pentru nevoile 
petrochimiei, ca
bluri electrice 
ete; Podul este 
prevăzut, de ase
menea. cu două 

benzi pentru vehicule și două 
pentru pietoni. Cînd se vorbeș
te despre acest pod, este amin
tit faptul că, in comparație cu alte 
lucrări similare din Iugoslavia, el are 
cel mai mare arc de beton, cu o des
chidere de 410 metri. Lungimea de 
peste un kilometru și distanta de 60 
metri, de la suprafața apei pînă la cel 
mai înalt punct, vin să completeze 
imaginea acestui obiectiv maiestuos.

în afară de aceste două obiective 
— conducta de petrol si podul — care 
vor fi date în exploatare în cursul 
acestui an. pe insula Krk este pre
văzută construirea. începînd de anul 
viitor, a unui mare complex petro
chimic format din 8 unități. Construit 
în colaborare cu „Dow Chemical Com
pany" din Michigan, combinatul va 
realiză anual'. Ini cele opt uzine ala 
sale. 1 675 000 tone produse chimice 
și semifabricate, ca polietilenă, .pro*.  
Pilenă. etilenă, etil-benzen. benzen, 
stiren. polistiren și alte produse ale 
chimiei organice : multe dintre ela 
vor lua drumul altor zeci de uzina 
din tară, unde vor fi supuse altor 
procese de fabricație. într-un cuvtnt, 
pe lingă că se va realiza o producție 
de înaltă calitate. Combinatul petro
chimic de pe insula Krk va scuti tara 
de importul unor asemenea produse 
și va contribui Ia folosirea cit mai 
deplină a celorlalte obiective de pe 
insulă, cu care formează un tot 
unitar.

S. MORCOVESCU

(Urmare din pag. I)
mai noi, curînd vor dis
părea. Ca cea a șoferului 
Dumitru Martiniuc, de 
pildă. Motiv de supărare, 
cumva ? O mărturisește 
singur. Notăm :

— Cînd mi-am clădit 
casa n-aveam de unde ști 
că pe acest loc va fi piața 
centrală a orașului, adică 
centrul, cum se spune. 
Apoi a sosit la primărie 
schița cea aprobată 
de tovarășul Nicoiae 
Ceaușeșcu, pe baza căreia 
se vor ridica construcțiile. 
Am privit-o poate printre 
primii. Am aflat că ni se 
vor acorda despăgubiri. 
Și că ni se va înlesni 
posibilitatea procurării de 
materiale de construcții, 
pentru ridicarea, eventual, 
a unor alte locuințe. 
Și am mai aflat că vom 
fi sprijiniți gratuit și cu 
proiecte de construcție. 
Acum totul este pregătit, 
cunosc și locul. Numai să 
se dezghețe și, în cîteva 
luni, noua casă îmi va fi 
gata. Asta, așa, pînă 'se 
vor ridica primele blocuri, 
căci cine știe... Oricum, 
sînt foarte mîndru și fe
ricit că pe locul unde am 
trăit mai bine de jumătate 
din viață va fi centrul 
orașului.

Ca Dumitru Martiniuc 
gîndesc astăzi, la fel, toți 
cei din Flămînzi. Unul și 
unul. Motivul ? L-am gă
sit chiar în cadrul fami
liei sale. De pildă, soția 
sa, Nicoleta Martiniuc, in
tenționa să plece Ia un 
curs de calificare pentru

viitoarea țesătorie a Între
prinderii textile din Bo
toșani. („Sînt încă tînărâ. 
De curind am terminat 
cursurile școlii generale 
la fără frecventă. Copiii 
cresc. Agricultura se me- 
canizează. Cît era să mai 
trăiesc pe buzunarul băr
batului ?“). Acum totul 
este hotărît : va urma a- 
celeași cursuri. Dar nu

marcarea terenurilor des
tinate amplasamentelor 
viitoarelor unități econo
mice : o țesătorie in care 
vor lucra circa 1000 de 
muncitori, o fabrică de 
produse lactate cu o ca
pacitate de producție a- 
nuală de peste 500 tone, 
o îngrășătorie de berbe- 
cuti (15 000 capete), un 
complex pentru exploa-

Priveliști contemporane 

intr-un sat istoric

pentru țesătoria din Boto
șani, unde ar fi trebuit să 
facă naveta cale de peste 
20 de kilometri zilnic. Ci 
pentru cea din Flămînzi, 
ale cărei temelii urmează 
a se turna zilele acestea. 
Iar in situația Nicoletei 
Martiniuc se vor afla încă 
sute și sute de locuitori 
din Flămînzi.

...întîi au sosit specia
liștii. Adică, mai multi 
proiectanti de la unitatea 
de resort a consiliului 
popular județean, conduși 
de ing. Eugen Tiperciuc, 
împreună cu directorul 
întreprinderii județene de 
construcții, inginer Ale
xandru Bădănac. A venit 
mai pe urmă și o echipă 
de constructori. Prima ur
gență, după montarea 
barăcilor și a utilajelor —

tarea vacilor cu lapte (706 
capete) și, desigur, utilită
țile edilitar-gospodărești. 
Adică, lucrările pentru a- 
ducțiunea apei potabile și 
pentru canalizare, pentru 
turnarea temeliilor prime
lor blocuri de locuințe (în 
total, se vor construi circa 
500 apartamente), ale se
diului politic-administra- 
tiv și casei de cultură, ale 
viitorului local al poștei 
cu centrală telefonică au
tomată și ale liceului a- 
groindustrial cu 16 săli 
de clasă. Cooperația de 
consum și-a fixat spatii
le comerciale, cele pentru 
prestări de servicii către 
populație. ț

Toate aceste obiective 
vor trebui predate Ia 
cheie pînă Ia sfîrșitul a- 
nului 1980. Unele chiar

in cursul anului curent. 
Lucrurile nu sint deloc 
simple. Vor trebui con
structori. o parte dintre ei 
există. Sînt tocmai cei 
care făceau naveta pe 
șantierele botoșănene, ple- 
cînd zilnic din Flămînzi. 
Dar sînt încă puțini. în- 
trucit noile construcții ur
mează să se ridice aproa
pe în întregime cu forțe 
locale. Elena Arionesei, 
tehniciană cu probleme de 
sistematizare din cadrul 
primăriei locale — funcție 
de curînd creată — colin
dă satele din jur pentru 
a găsi noi meseriași. Ba 
chiar trimite zilnic sume
denie de scrisori pe la cel 
din Flămînzi, aflați pe 
diferite șantiere de con
strucții din țară, să se în
toarcă acasă. S-a luat le
gătura și cu liceul de con
strucții din Botoșani. Se 
va organiza, aici, un șan
tier al tineretului. Deviza 
„totul pentru oraș" a de
venit cuvintul de ordine 
pentru toți locuitorii din 
Flămînzi. Chiar și pentru 
copii.

...Undeva în nord, în
tr-un sat cu rezonanțe 
istorice, acest început de 
primăvară — ci rid întrea
ga țară va sărbători 30 
de ani de la începutul 
cooperativizării agricultu
rii — găsește o adevăra
tă bătălie pentru punerea 
temeliei unui oraș agro
industrial. Un fapt care, 
alături de atltea altele, 
definește în profunzime 
adevăratele prefaceri pe
trecute astăzi pe cuprinsul 
patriei.

• RENAȘTE O AR
TERA VESTITĂ. Champs 
Elysăes, artera pariziană con
siderată. adesea. „cea mai 
frumoasă din lume", urmea
ză să aparțină în mai mare 
măsură pietonilor printr-o 
serie de interdicții în ce 
privește circulația autovehi
culelor. Noile reglementări ale 
traficului sînt însoțite de o ade
vărată „renaștere" comercială a 
arterei, care isi pierduse mult 
din strălucire în ultimii ani. De 
o parte si de alta a sa vor apă
rea un nou hotel ultramodern, 
patru noi supermagazine. mai 
multe bănci. 38 de noi restau
rante. Resuscitarea celebrei 
artere este apreciată de revista 
„L’Express" ca „un eveniment 

de primă mărime din viata Pa
risului".

• FAUNA IN PERI
COL. Potrivit datelor statis
tice. anul trecut au fost sa
crificate pentru comerțul cu 
blănuri prețioase 30 000 de pan
tere. 50 000 de leoparzi. 180 000 
de pui de focă groenlandeză, 25 
milioane de nurci. Vînarea săl
batică a acestor animale a avut 
loc tocmai in „Anul protecției 
animalelor". declarat în mod 
oficial ca expresie a preocupă
rii pentru salvarea unor specii 
din ce în ce mai rare. Pe de 
altă parte, naufragiile unor su- 
pertancuri petroliere au contri
buit la dispariția unui număr 
impresionant de păsări acvatice 

care trăiesc în apele din preaj
ma litoralului Franței. Marii 
Britanii si al altor țări europe
ne. Boom-ul contrabandei cu a- 
nimale si păsări exotice consti
tuie o altă cauză de îngrijorare 
pentru iubitorii si protectorii 
naturii. Cei ce au studiat mai 
Îndeaproape acest ultim feno
men sînt de părere că traficul 
cu animale si păsări aduse din 
junglă pentru amatorii de rari
tăți faunistice. foarte la modă 
astăzi în unele țări, este pentru 
unii extrem de profitabil.

• DENTIȚIA IMPER
FECTĂ Șl MIGRENELE. 
Migrenele intermitente sînt ca
uzate adeseori de o implantare 
imperfectă a danturii, susțin doi

stomatologi suedezi. Dună opi
nia lor. chiar și o nepotrivire de 
o fracțiune de milimetru între 
dispunerea dinților din maxila
rul de sus fată de cea din ma
xilarul de jos are efecte dăună
toare. în timpul zilei această 
neconcordantă nu este observa
tă de persoana în cauză. Noap
tea însă, cînd sursele de irita- 
tie exterioară sint estompate, 
subiectul respectiv scrîsnește 
fără să știe, iar acest lucru su
prasolicită mușchii capului. Sub 
efectul unei tensiuni permanen
te, mușchii provoacă durerile 
de cap. în asemenea cazuri, sus
țin specialiștii suedezi, este su

ficientă depistarea dintelui ce 
nu se aliniază perfect. Dacă a- 
cesta este pilit, el nu va mai 
provoca neplăcuta scrîsnire, 
somnul va intra în normal.

• ARESTAREA „MI
CULUI ADOLF". Mica lo
calitate Stahle. situată la grani
ța Saxoniei cu Westfalia. a atras 
recent atentia opiniei publice și 
presei din R.F. Germania. într-o 
pădure aflată la marginea aces
tei localități se auzeau adeseori 
împușcături, ceea ce a determi
nat politia locală să întreprin
dă o anchetă. A fost astfel des
coperit un poligon pe care își

desfășura pregătirea militară o 
așa-numită „grupă de luptă na- 
tional-socialistă". Conducătorul 
grupului, care a fost arestat, 
își spunea...... micul Adolf".

• CONSECINȚELE 
ALCOOLISMULUI. In- 
tr-un raport publicat recent 
de Ministerul Sănătății din 
S.U.A. se consemnează o în
grijorătoare accentuare a al
coolismului. fenomen ce a- 
fectează un număr de 10 
milioane de persoane. Consumul 
de alcool atinge din nou nive
lurile ridicate de pe -vremea 
Căutătorilor de aur si a cuceririi 
Vestului. înainte de scăderea 
bruscă, datorată prohibiției, ur
mată de lenta revenire dintre 
cele două războaie mondiale. 

Singurul semn Încurajator se 
pare că este scăderea cu 6.3 la 
sută. între 1974 și 1975, a numă
rului de decese datorate cirozei 
ficatului. Această boală rămîne 
însă a șasea cauză de mortali
tate. alcoolul fiind, de aseme
nea. răspunzător de jumătate 
din accidentele mortale de cir
culație. Tot alcoolului i se da
torează 12 la sută din cheltuie
lile pentru sănătate, respectiv 
12,7 miliarde dolari.

• „COMORI ALE 
MUZICII DE PIAN". Des
pre Aristide si Louise -Farrenc, 
promotori reputati — cîndva — 
ai muzicii secolelor trecute, nu 
se mai știe astăzi practic nimic, 
chiar de către cei care se 
preocupă Îndeaproape de acest 

domeniu. în secolul al 19-lea 
însă, numele celor doi erau 
bine cunoscute în lumea muzi
cală a Franței, fapt care se da
tora. mai ales, unei originale 
initiative : ei au alcătuit si pu- 

iblicat o masivă antologie „Co
mori ale muzicii de pian", con- 
tinind piese reprezentative ale 
genului, compuse între secolele 
16 și 19. O editură pariziană a 
avut ideea scoaterii din uitare 
a acestei remarcabile lucrări. 
Cele trei volume reeditate se 
constituie intr-o prețioasă măr
turie a evoluției pianului de la 
înaintași mai puțin știuti. pre
cum William Byrd. Orlando 
Gibbons. Claudio Merulo sau 
Jaques de Chambonniăres, pînă 
la autori celebri ai veacului tre
cut, ca Frederic Chopin si Cari 
Maria von Weber.
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Dezbaterile Consiliului ministerial 
al O.U.A.

ORIENTUL MIJLOCIU

• Noi eforturi pentru lichidarea stărilor de tensiune
și conflict din Africa

• Afirmări ale voinței statelor africane de a-și hotărî
singure

NAIROBI 28 (Agerpres). — La 
centrul „Kenyatta" din Nairobi, ca
pitala Kenyei. continuă lucrările ce
lei de-a 32-a sesiuni a Consiliului 
ministerial al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). Problemele înscri
se pe ordinea de zi a reuniunii sînt 
dintre cele mai actuale și mai im
portante care confruntă continentul 
african și lumea contemporană. Ele 
se referă la aspectele economice și 
financiare ale situației din Africa, la 
eforturile pentru lichidarea stărilor 
de tensiune si în special a conflictu
lui dintre Uganda și Tanzania, la 
eliminarea vestigiilor colonialismului 
și dominației rasiale din Africa 
australă, la transformarea Oceanului 
Indian într-o zonă a păcii și coope
rării internaționale.

Desfășurată în plen și in comitete 
pe probleme, sesiunea de la Nairobi 
a adoptat pînă acum bugetul O.U.A. 
pe 1979—1980. o rezoluție privind 
extinderea cooperării interafricane si 
intensificarea legăturilor dintre sta
tele membre ale organizației cu ță
rile în curs de dezvoltare de pe alte 
continente, a hotărît organizarea. în 
luna mai 1979. la Arusha (Tanzania), 
a unei Conferințe internaționale con
sacrate examinării problemei popu
lației africane refugiate din teritoriile

destinele
aflate sub dominația regimurilor ra
siste.

Comitetul pentru problemele poli
tice al actualei sesiuni a examinat 
raportul Comitetului de eliberare al 
O.U.A. și a trecut la elaborarea de 
măsuri colective ce se impun a fi 
luate împotriva provocărilor agresi
ve ale regimului rasist din Rhodesia 
și a manevrelor guvernului rasist 
sud-african de a-și perpetua domi
nația în Namibia.

Comitetul de mediere — un alt or
ganism al O.U.A. — a ascultat ra
poartele misiunilor speciale trimise 
de organizație in capitalele Ugandei 
și Tanzaniei pentru examinarea Și 
depistarea posibilităților practice de 
reglementare negociată a conflictului 
dintre cele două state africane.

Evoluția de pînă acum a lucrărilor 
Consiliului ministerial al O.U.A. — 
relevă observatorii — confirmă pre
ocuparea și hotărirea statelor Africii 
de a-și consolida unitatea, de a spori 
rolul O.U.A. în reglementarea pro
blemelor majore care apar pe con
tinent, în Vederea eliminării oricăror 
forme de amestec din afară, a insta
urării unui climat de pace. înțele
gere și conlucrare interafricană. spre 
binele, progresul și prosperitatea po
poarelor africane, decise să-și hotă
rască singure destinele.

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

Convocarea unei sesiuni extraordinare a Ligii Arabe
Prin comunicate oficiale publicate 

în capitalele respective. Siria. Irakul. 
Qatarul și Omanul s-au alăturat 
celorlalte țări care au cerut guver
nelor R.D.P. Yemen și R.A. Yemen 
să pună imediat capăt luptelor an
gajate la frontiera dintre cele două 
state yemenite. să-și retragă de ur
gență trupele în interiorul frontiere
lor lor naționale și să-și reglemen
teze problemele în litigiu pe calea 
dialogului constructiv.

Concomitent, președinții Siriei — 
Hafez Al-Assad. și Irakului — Ahmed 
Hassan Al-Bakr, au hotărît să trimi
tă emisari personali la Aden și Sanaa, 
cu misiunea de a „acționa în direc
ția încetării luptelor de la frontiera 
dintre R.D.P. Yemen și R.A. Yemen".

(Agerpres)

vizînd reglementarea politică a con
flictului dintre cele două state yeme
nite. Planul stipulează încetarea 
ostilităților și retragerea imediată a 
trupelor celor două State yemenite 
în limitele frontierelor lor naționale.

SANAA 28 (Agerpres). — Guvernul 
R.A. Yemen va saluta orice inițiativă 
privind încetarea ostilităților în curs 
dintre cele două state yemenite — 
se arată într-un comunicat al M.A.E. 
al R.A. Yemen publicat la Sanaa.

RIAD 28 (Agerpres). — După con
vorbirile cu miniștrii de externe ai 
R.D.P. Yemen și R.A. Yemen, aflati 
in vizită la Riad, Guvernul Arabiei 
Saudite a propus un plan de pace

RIAD 28 (Agerpres). — Consiliul 
Ligii Arabe se va întruni duminică, 
4 martie. în sesiune extraordinară în 
Kuweit, pentru a examina situația 
de la frontiera dintre R.D.P. Yemen 
și R.A. Yemen — a anunțat miercuri 
secretarul general al Ligii, Mahmud 
Riad, într-o declarație făcută agen
ției saudite de presă. El a precizat 
că reuniunea va avea loc la nivelul 
miniștrilor afacerilor externe.

Iranul va relua exporturile de petrol 
la 5 martie

Declarațiile președintelui Companiei naționale iraniene de petrol
TEHERAN 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Companiei naționale iranie
ne de petrol — NIOC — Hassan Nazih, 
a declarat că odată cu reluarea ex
porturilor de petrol iraniene, prevă
zută pentru 5 martie, nu se vor mai 
acorda reduceri de preturi pe vîn- 
zări. iar companiile membre ale con
sorțiului petrolier international care 
anterior comercializau cea mai mare 
parte a petrolului iranian vor trebui 
să părăsească tara. El a afirmat că 
Iranul este perfect capabil să atingă 
o producție de 6 milioane barili pe 
zi fără asistenta experților străini 
care, de altfel, au și părăsit Iranul. 
In prezent, a spus Hassan Nazih, 
Iranul extrage deja 1,5 milioane ba
rili zilnic.

Declarațiile președintelui NIOC sînt 
apreciate de observatori drept un 
avertisment direct la adresa compa
niilor petroliere britanice, olandeze, 
franceze și americane membre ale 
consorțiului pentru comercializarea 
petrolului iranian. Din acest consor
țiu fac parte „British Petroleum" 
cu o cotă de 40 la sută. „Royal Dutch 
Shell" cu 14 Ta sută...................'
Franțaise des Petroles" cu 6 la șută, 
„Exxon".
și „Standard Oil of California" — fie
care cu cite 7 la sută și „The Iricon" 
— grup de mici companii americane 
independente care totalizează o cotă 
de participare de 5 la sută. Consor
țiul a comercializat circa 80 la sută 
din exporturile iraniene de petrol.

„Compagîiie
„Texaco". „Mobil". „Gulf"

• Primul ministru al Egiptului reafirmă poziția țării sale referi
toare la o pace justă și globală • Premierul israelian va sosi la 
Washington pentru convorbiri cu președintele S.U.A. 0 Opoziția 
israeliană dezaprobă decizia șefului guvernului de a nu accepta 
o nouă întîlnire la nivel înalt americano-israeliano-egipteană

Pregătiri pentru Conferința 
la nivel înalt Azi, alegeri parlamentare

CAIRO 28 (Agerpres). — Președin
tele Anwar El-Sadat a conferit 
miercuri, la Alexandria, cu premie
rul Mustafa Khalil, care l-a Informat 
asupra convorbirilor de pace egip- 
teano-israeliene purtate la Camp 
David. După întrevedere, premierul 
Mustafa Khalil a apreciat, în cadrul 
unei întîlniri cu reprezentanții pre
sei. că negocierile de pace „nu sînt 
în mod serios în pericol". Khalil s-a 
declarat de acord cu declarația pre
ședintelui Carter că la Camp David 
II au fost realizate progrese notabile 
cafe pot constitui bâza unui adevărat 
tratat de pace. Mustafa Khalil a rea
firmat. totodată, poziția - „neschimba
tă a Egiptului referitoare la o pace 
justă și globală pentru popoarele din 
regiune, cu respectarea suveranității 
lor".

TEL AVIV 28 (Agerpres). — După 
respingerea de către guvernul Israe
lului a' propunerii președintelui 
S.U.A. referitoare la o nouă reuniu
ne tripartită americano-egipteano- 
israeliană la nivel înalt, cu partici
parea președintelui Carter, a pre
mierului egiptean Mustafa Khalil șl 
a premierului israelian Menahem 
Begin, șeful executivului american a 
avut o convorbire telefonică cu pri
mul ministru al Israelului. în cursul 
căreia l-a invitat la Washington pen
tru „convorbiri personale" — s-a 
anuntat oficial în capitalele celor 
două țări. Secretarul personal al 
premierului Begin a declarat că 
acesta a acceptat invitația si va 
pleca joi dimineața la Washington, 
unde va avea cu președintele Carter 
„convorbiri deschise asupra tuturor 
problemelor pe care le ridică" trata
tul de pace egipteano-israelian. El a 
precizat, totodată, că premierul Me
nahem Begin nu intenționează să se 
întîlnească cu conducători egipteni.

*
Miercuri a avut loc o 

niune extraordinară a 
Israelului. La încheierea

nouă reu- 
cabinetului 
dezbateri-

lor. premierul Menahem Begin a de
clarat că guvernul a aprobat ple
carea sa la Washington pentru „con
vorbiri personale" cu președintele 
Jimmy Carter.

Opoziția israeliană a dezaprobat 
decizia premierului Begin de a nu 
accepta o nouă întîlnire la nivel înalt 
americano-israeliano-eglpteană in 
actualele condiții. După cum transmi
te A.F.P.. în favoarea propunerii fă
cute în acest sens de președintele 
Carter au votat doi membri ai cabi
netului israelian : Moshe Dayan, mi
nistrul de externe, și Ezer Weizman, 
ministrul apărării.

a țărilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite a avut loc. miercuri, o 
ședință a Biroului de coordonare al 
țărilor nealiniate. Participanții 
examinat ordinea de zi a 
Conferințe la nivel înalt a 
nealiniate, care urmează să 
în luna septembrie a.c., la 
Printre problemele*  de pe 
provizorie a celei de-a VI-a confe
rințe a șefilor de stat și de guvern ai 
țărilor nealiniate se află încetarea 
cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării., precum șl rolul mișcării 
de nealiniere în promovarea destin
derii internaționale.

in Spania
electo-
26 mi-

au 
viitoarei 

țărilor 
aibă loc 
Havana, 
agenda

WASHINGTON 38 (Agerpres). — 
Vorbind la o conferință de presă, 
președintele S.U.A.. Jimmy Carter, 
a declarat că în funcție de rezulta
tul convorbirilor cu premierul Begin 
va decide dacă va adresa președin
telui Egiptului, Anwar El-Sadat, sau 
premierului egiptean. Mustafa Khalil, 
invitația de a se alătura celor două 
părți pentru a negocia în problemele 
Orientului Mijlociu.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Milițiile 
de dreapta libaneze, sprijinite de 
unităti israeliene. instalate în encla
vele de la Marjeyoun și Kleia din 
sudul Libanului. au bombardat 
miercuri orașul Nabatieh. cartierul 
general al forțelor palestiniano-pro- 
gresiste. în urma acestui tir. care a 
durat o oră si jumătate,
avariate mai multe locuințe și 
zine. O sală de cinema a fost 
diată cu bombe cu fosfor.

au fost 
maga- 
incen-

ȘeiculKUWEIT 28 (Agerpres). 
Kuweitului. Jaber AI-Ahmed Al- 
Sabah. a avut miercuri convorbiri 
cu Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, aflat în vi
zită în această tară. Au fost trecute 
în revistă situația din Orientul Mij
lociu. evenimentele din lumea arabă 
si alte chestiuni de interes comun.

Consultări în vederea 
constituirii noului 

guvern italian
Precizări ale secretarului 

general al P.C. Italian
ROMA 28 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Italiei. Ugo La Malfa, 
si-a început miercuri a doua rundă 
de consultări in vederea formării 
unui nou guvern, prin întilniri cu 
liderii partidelor comunist si demo- 
crat-crestin.

După întrevederea cu La Malfa. 
secretarul general al Partidului Co
munist Italian. Enrico Berlinguer. a 
reafirmat că partidul său este dispus 
la „un angajament total pentru o 
politică de solidaritate democratică", 
întrebat de ziariști pentru ce for
mulă guvernamentală ar putea opta 
P.C.I.. Enrico Berlinguer a declarat 
că „în fata persistenței refuzului 
democrat-creștinilor de. a guverna 
împreună cu P.C.I.. noi propunem ca 
Ugo La Malfa să prezideze 
incluzînd reprezentanți ai 
Republican. Partidului 
Partidului Socialist și.
Partidului Socialist Democratic, care, 
pe baza unui program negociat, să 
poată conta De sprijinul parlamentar 
al democrației creștine".

un guvern 
Partidului 
Comunist, 
eventual.

La capătul unei campanii 
rale de trei săptămini. peste 
lioane de alegători spanioli înscriși 
pe liste sînt chemați azi, joi. la urne 
pentru a-si desemna pentru a doua 
oară în patru decenii reprezentan
ții. în noile cortesuri. In ciuda 
timpului foarte friguros din capi
tală și din cea mai mare parte a 
tării, campania electorală a înregis
trat o participare largă a populației, 
îndeosebi în ultimele patru zile, 
cînd s-au consumat aproape o trei
me din cele aproximativ 1 200 mi- 

. tinguri. electorale?
pînă la 25 000 de 
persoane, 
fost cele 
zate de 
Comunist 
celona si 
sau de Partidul Socialist Muncito
resc la Valencia si Madrid.

Luînd cuvîntul la mitingul din 
capitală. secretarul general al 
P.C.S.. SANTIAGO CARRILLO, a 
trecut în revistă principalele poziții 
expuse în platforma partidului. In
tre altele, el a afirmat că „un gu
vern al progresului, sprijinit de o 
mare majoritate, incluzînd centrul, 
pe socialiști si comuniști, ar fi so
luția sigură in perioada de după 
alegeri". „Un asemenea guvern, a 
adăugat el. ar reprezenta garanția 
consolidării democrației si a ieșirii 
din criza economică". Afluență de 
public au înregistrat, de asemenea, 
o serie de adunări electorale con
vocate de Uniunea Centrului De
mocratic. partid condus de premie
rul Adolfo Suarez, care, asa cum se 
știe, a acționat de cind se află în 
fruntea guvernului în direcția im
pulsionării cursului democratic din 
viața tării.

în linii mari, mersul campaniei a 
decurs într-o ambiantă de calm, dar 
incidente izolate, inclusiv exploziile 
unor bombe, soldate cu victime, au 
continuat să se producă mai ales în 
Tara Bascilor si aici, la Madrid. 
Pentru a se preveni eventuale 
tentative ale extremiștilor de sabo
tare a scrutinului, efectivele poli
tiei. jandarmeriei si armatei au tre-

unele reunind
cum au 
organ i- 

Partidul 
la Bar- 
Madrid,

DE LA TRIMISUL NOSTRU

cut la aplicarea unui plan exceptio
nal de siguranță, destinat să asigure 
paza centrelor de vot. a localurilor 
publice și a liderilor politici.

Secvențele finale ale campaniei 
s-au consumat noaptea trecută Ia 
televiziune, cind liderii U.C.D. și 
P.S.M.S. au adresat alegătorilor me
saje de cite zece minute. In me
sajul său. premierul ADOLFO 
SUAREZ a cerut cetățenilor „res
ponsabilitate. moderare si spirit de 
concordie, elemente esențiale pentru 
a se putea soluționa multiplele pro
bleme ce confruntă Spania". Lide

rul P.S.M.S.. FE
LIPE GONZA
LEZ. s-a adresat 
în special „celor 
multi, care suferă 
consecințele crizei 

economice și a șomajului", afirmînd 
că partidul său are ca punct progra
matic prioritar „necesitatea ca oa
menii muncii să joace efectiv 
rol in viata politică a 
intervențiile liderilor 
tionali au subliniat 
procesului democratic 
rință obiectivă pentru redresarea 
economică si înlăturarea injustițiilor 
existente.

Previziunile electorale converg în 
sensul că nici una din cele trei prin
cipale grupări politice — centrul- 
democratic. socialiștii, comuniștii — 
nu ar putea obține majoritatea ab
solută a voturilor si a mandatelor 
parlamentare, ceea ce îi determină 
pe comentatorii de presă de aici să 
avanseze diverse formule aler unui 
probabil guvern de coaliție. Firește, 
asemenea calcule not comporta sen? 
sibile modificări la confruntarea cu 
urnele, chiar si numai pentru fap
tul că oină la această oră. procen
tul indecișilor si al abținerilor po
sibile însumează cam a cincea parte 
din electorat. La Palatul congrese
lor. unde se vor centraliza 
referitoare 
lui. si-au 
acum peste 
si străini.

un
tării". Toate 
politici na- 
consolidarea 
ca pe o ce-

da tele 
Ia despuierea scrutinu- 
anuntat prezenta pînă 
3 000 de ziariști spanioli

Madrid.
V. OROS

Intensa activitate de cercetare 
în spațiul cosmic

La bordul complexului orbital sovietic „Saliut-6" — „Soiuz-32"
MOSCOVA 28 (Agerpres). - 

Miercuri, cosmonauta Vladimir 
Liahov și Valeri Riumin au con
tinuat activitățile legate de repu
nerea in funcțiune a instalațiilor 
stației orbitale „Saliut-6“. Totodată, 
au început efectuarea unor expe
riențe biologice legate de compor
tarea unor plante și țesuturi in con
diții de imponderabilitate.

Sistemele de bord ale complexu
lui orbital de cercetări științifice 
„Saliut-6“—„Soiuz-32“ funcționează 
normal.

în Uniunea Sovietică a fost lan
sat satelitul „Intercosmos-19", echi-

pat cu aparate destinate studierii 
structurii ionosferei, particularită
ților propagării undelor radio in 
plasma ionosferei. Lansarea a fost 
realizată in conformitate cu pro
gramul de colaborare a unor fări 
socialiste in domeniul cercetării și 
folosirii in scopuri pașnice a spa
țiului cosmic.

In Uniunea Sovietică a fost lan
sat satelitul „Cosmos-1079" destinat 
continuării cercetărilor in spațiul 
cosmic. De asemenea, a fost- lansat 
satelitul de televiziune „Ecran" 
pentru retransmiterea programelor 
televiziunii centrale sovietice.

Pregătiri pentru întîlnirea sondei spațiale americane „Voya 
ger-1" cu planeta Jupiter

PASADENA
Experții NASA 
tru „întîlnirea" 
țială americană 
avea la 5 martie cu planeta Jupi
ter. Ultimele informații recepționa
te la „Jet Propulsion Laboratory" au 
surprins pe oamenii de știință, care 
nu se așteptau, intre altele, la com
plexitatea atmosferei planetei, așa 
cum este ea dezvăluită de fotogra
fiile transmise de „Voyager 1". 
Acestea înfățișează un astru mult

28 (Agerpres). — 
se pregătesc pen- 

pe care sonda spa- 
„Voyager 1“ o va

schimbat fată de imaginile obținute 
In urmă cu cinci ani gratie sonde
lor „Pioneer" 10 și 11. ceea ce 
ilustrează rapiditatea și profunzi
mea schimbărilor ce se produc pe 
Jupiter.

In prezent se apreciază că Jupi
ter — cea mai mare planetă a sis
temului solar (de 1 200 ori mai mare 
decît Terra) — este un imens glob 
de hidrogen și heliu, in centrul că
ruia se află probabil un mic nucleu 
solid.

agențiile de presă transmit
Hua

de 
pe 
fi
la

Primire la Beijing. 
Guofeng, premierul Consiliului 
Stat al R.P. Chineze, l-a primit 
Michael Blumenthal, ministrul de 
nante al S.U.A., aflat în vizită
Beijing. Cu acest prilej — relatea
ză agenția China Nouă — s-a apre
ciat că actualele convorbiri chino- 
americane au pus bazele pentru re
lații economice bilaterale mai strînse.

Partidul Comunist Mexi
can 8 dat Pub'îcitâtii, la Ciudad de 
Mexico, o declarație în care 
arată că o alianță formată din Parti
dul Comunist, Partidul 
Mexican, Partidul Socialist 
ționar și Mișcarea de Unitate 
Acțiune Socialistă 
candidați unici la alegerile de depu- 
tați programate pentru 1 iulie a.c.

La Geneva a avut 10c 0 nouâ 
întîlnire a delegațiilor U.R.S.S., 
S.U.A șl Marii Britanii în cadrul 
tratativelor privind elaborarea unui 
tratat referitor la interzicerea gene
rală și totală a experiențelor cu ar
mele nucleare. Totodată, la Geneva, 
la 28 februarie a avut loc o nouă în
tîlnire a delegațiilor sovietică si ame
ricană in cadrul tratativelor vizind 
limitarea armelor strategice ofensive.

La Moscova au avut Ioc con* 
vorbiri între miniștrii de externe ai 
U.R.S.S. și R.D.G.. Andrei Gromîko 
și Oskar Fischer. După cum relatea
ză agenția T.A.S.S.. au fost abordate 
probleme ale colaborării și relațiilor 
dintre cele două țări, ca și unele pro
bleme internaționale de interes co
mun.

piedica traducerea în viață a pro
gramului guvernamental de transfor
mări social-economice structurale, 
într-o scrisoare adresată primului 
ministru; Michael Manley, partidul 
comunist menționează că organiza
țiile democratice jamaicane sprijină 
programul de transformări anunțat 
de guvern și condamnă manevrele 
opoziției conservatoare.

se
Poporului 

Revolu- 
Și 

va participa cu

0 delegație de ziariști 
greci a sosit în Turcia,,n ca* 
drul unei misiuni de bunăvoință me
nite să contribuie la îmbunătățirea 
relațiilor dintre cele două țări. Dele
gația cuprinde reprezentanți ai publi
cațiilor „To Virna". ” 
„Kathimerini", afiliați 
stitutul international 
delegație de ziariști ___ ___  __
„Cumhuriyet". „Tercuman", „Milli
yet" și „Hurriyet" a efectuat o vizită 
similară în Grecia. în urmă cu o lună.

„Ta Nea" 
pe lingă 
al presei.
turci de

Și
In-

O
la

Jamaica
forțelor

Apel la unitate de acțiu 
țjg. Partidul Comunist din 
a lansat un apel tuturor 
progresiste, democratice din țară în
vederea realizării unității de acțiune 
și a solidarității lor în lupta împo
triva încercărilor reacțiunii de a im-

„Este în interesul tuturor popoarelor ca problemele care le 
au de soluționat între ele să fie rezolvate pe calea tratativelor, 
a înțelegerilor, renunțîndu-se la forță, deoarece orice conflict 
armat, cum au dovedit de atîtea ori evenimentele din ultimii ani, 
nu duce decît la înrăutățirea vieții popoarelor, nu creează decît 
noi și noi primejdii pentru pacea întregii omeniri."

NICOLAE CEAUȘESCU
Așa cum este cunoscut, una din 

trăsăturile fundamentale ale dezvol
tării mondiale contemporane o con
stituie afirmarea tot mai puternică 
a voinței de pace a popoarelor, a do
rinței lor de a trăi în liniște și a-si 
consacra toate resursele făuririi unei 
vieți mai bune, libere si independen
te. Lupta pentru lichidarea vechii po
litici de inegalitate și asuprire, pen
tru promovarea largă în viata inter
națională a unor relații noi. de stimă 
si respect între națiuni, de înțelegere 
si colaborare reprezintă principala 
direcție de evoluție a vieții interna
ționale, aspirația fierbinte a tuturor 
popoarelor, a întregii umanități.

Din păcate, materializarea acestei 
aspirații nu se desfășoară lin. ci prln- 
tr-un proces care cunoaște evoluții 
complexe, aspecte contradictorii. Re
alitățile arată că. în anumite regiuni 
ale globului, persistă focare de în
cordare si conflict sau apar altele noi. 
Din acest punct de vedere, anul 1979 
nu a început într-un mod prea feri
cit ; din primele zile au apărut noi 
probleme complicate, care periclitea
ză politica de destindere, de pace și 
securitate. Pe diferite continente au 
continuat și chiar s-au agravat unele 
conflicte și ciocniri militare ; un șir 
de fapte ilustrează o anumită ac
centuare a tendinței de a se recurge 
la acțiuni armate pentru rezolvarea 
diferendelor.

Se poate spune că evenimentele 
actuale, din diferite zone ale globu
lui. ca și întreaga experiență istori
că a umanității arată cit de 
este folosirea 
glementare a 
dintre state.

Recurgerea 
clusiv la forma cea mai ascuțită 
acesteia 
creează 
plicate, 
victime 
trugeri 
necesităților de dezvoltare și progres, 
intereselor vitale și eforturilor aces
tor popoare de a-și îmbunătăți con
dițiile de viață.

Totodată, confruntările armate în
veninează nu numai relațiile recipro
ce. ci și ansamblul climatului politic 
international, dau grele lovituri des
tinderii. agravează neîncrederea și 
duc la intensificarea încordării, pro-

duc destabilizări politice cu conse
cințe imprevizibile, prejudiciază cau
za I............
poarelor.
plexe ale vieții

libertății și independentei po- 
.relor. în condițiile atît de com- 

internaționale, ale

în perpetuarea și extinderea cursei 
înarmărilor, sînt invocate drept mo
tiv pentru sporirea bugetelor și alo
cațiilor în scopuri militare, în detri
mentul construcției pașnice, al solu-

porană există nu puține probleme 
litigioase, surse de diferende între 
state — probleme lăsate nerezolvate 
de îndelungata dominație a imperia
lismului și colonialismului, precum 
și altele noi, create și alimentate de 
politica neocolonialistă, de accentua
rea luptei pentru reîmpărțirea lumii 
în sfere de influență și dominație.

Cerința fundamentală a întregii 
omeniri, condiția esențială pentru 
salvgardarea păcii și securității ge
nerale este ca orice conflict, din orice 
parte a lumii, de pe orice continent, 
indiferent care ar fi natura sau cauza 
lui, să fie soluționat pe o cale radi
cal opusă forței — și anume pe sin
gura cale rațională și constructivă, 
pe cale politică, prin tratative. în-

afirmarea dreptului imprescriptibil 
al fiecărui popor de a fi stăpin pe 
destinele proprii și bogățiile sale na
ționale — singurele care pot asigura 
dezvoltarea liberă, independentă, 
propășirea fiecărei națiuni și, tot
odată, o largă colaborare internațio
nală, consolidarea destinderii șl apă
rarea păcii. Acestea 
consacrate de dreptul 
consemnate în Carta 
căror înfăptuire s-au 
statele membre ; ele 
tot unitar și se cer a 
tegral și consecvent aplicate.

Tocmai din aceste principii 
curge, ca un corolar de importanță 
primordială, necesitatea renunțării la 
forță și soluționării oricăror diferen-

sînt principii 
internațional, 

O.N.U.. la a 
obligat toate 
formează 

fi in mod
un 
in-

de-

nocivă 
forței ca mijloc de re- 
problemelor litigioase

la politica de forță, in- ....
ciocnirile militare — 

mari suferințe popoarelor im- 
se soldează cu numeroase 
omenești și importante dis- 
materiale. dăunează profund

0 CERINȚĂ ESENȚIALA A CONSOLIDĂRII PĂCII ÎN LUME
T

Eliminarea forței ca mijloc de soluționare

interdependențelor existente între 
fenomenele de pe arena mondială, 
orice conflicte sau înfruntări militare 
— indiferent în ce zonă a lumii ar 
avea loc — pot crea serioase riscuri 
și primejdii pentru toate popoarele, 
pot aduce mari daune și suferințe 
întregii omeniri.

Mai ales în zilele noastre, cînd 
cursa înarmărilor a atins asemenea 
proporții, cind în arsenalele statelor 
s-au acumulat uriașe mijloace de 
distrugere, recurgerea la forță, la ca
lea confruntărilor armate pentru so
luționarea problemelor dintre state 
reprezintă o gravă primejdie pentru 
cauza păcii mondiale, poate degenera 
oricind in conflicte de mari proporții.

Mai mult, politica de forță repre
zintă unul din factorii determinant! 
ai intensificării mai departe a cursei 
înarmărilor. Este știut că recurgerea 
la arme, existența zonelor de conflict 
creează obstacole din cele mai mari 
realizării dezideratului fierbinte al 
omenirii — înfăptuirea unor măsuri 
concrete de dezarmare — servesc 
drept justificare cercurilor interesate

ționării multiplelor probleme econo
mice, sociale, culturale cu care sint 
confruntate popoarele.

In același timp, caracterul dăunător 
și eronat al recurgerii la forță este 
demonstrat de faptul că această cale 
nu poate duce, in nici un caz, la o 
soluționare reală și trainică a pro
blemelor litigioase. Dimpotrivă, calea 
confruntărilor armate nu face decît 
să complice șl mai mult aceste pro
bleme, să le adîncească și să le as- 
cută, să genereze noi factori de ten
siune, să întrețină spiritul de re
vanșă, să creeze între popoare stări 
de animozitate greu de lecuit, com- 
promițînd viitorul relațiilor acestora 
pe îndelungate perioade de timp.

Toate acestea arată cit de imperios 
necesară este eradicarea hotărită a 
politicii de forță din sfera relațiilor 
internaționale, sub toate formele ei 
de manifestare — intervențiile ar
mate, amenințarea cu forța, practica 
dictatului^ presiunile economice sau 
politice.

Fără îndoială, în lumea contem-

treaga experiență a vieții internați o-, 
nale demonstrează că metoda regle
mentării pașnice reprezintă un im
perativ absolut al statornicirii 
păci durabile și edificării unor 
ții internaționale noi, bazate pe 
legere și incredere reciprocă.

Soluționarea problemelor litigioase 
dintre state prin mijloace pașnice, 
politice reprezintă singura metodă 
compatibilă cu principiile coexisten
ței pașnice. In condițiile în care, ca 
rezultat obiectiv al dezvoltării isto
rice, lumea de azi oferă imaginea 
unei mari diversități de state, atît 
de diferite ca dimensiuni, orînduire 
social-politică, nivel de dezvoltare 
social-economică, orientare politică 
este un comandament de prim ordin 
ca între toate acestea să se instau
reze relații de bună conviețuire, de 
pace, colaborare și înțelegere. Iar 
baza unor asemenea relații o con
stituie stricta respectare a principii
lor independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, integri
tății teritoriale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc,

unei 
rela- 
înțe-

de exclusiv pe calea tratativelor po
litice. Viața însăși demonstrează că 
orice problemă in suspensie, oricît ar 
fi de spinoasă, de complicată și difi
cilă, iși poate găsi reglementarea pe 
calea negocierilor politice, singura 
care oferă cadrul unei examinări lu
cide a motivelor de litigiu, ajunge
rea la soluții reciproc acceptabile. De 
aceea, soluțiile obținute pe calea re
glementărilor pașnice au un carac
ter viabil, apropie popoarele si sta
tele implicate, favorizează dezvolta
rea unor bune raporturi. în confor
mitate cu interesele lor fundamenta
le, cit și ale cauzei păcii și destinderii 
internaționale.

Pornind de la aceste realități, 
România socialistă s-a pronunțat și 
se pronunță în modul cel mai ferm 
pentru soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a problemelor litigioa
se. pentru eliminarea oricăror ma
nifestări ale politicii de forță, pentru 
încetarea acțiunilor militare si retra
gerea trupelor străine din zonele de 
conflict în cadrul frontierelor națio
nale. în concepția partidului nostru,

nimic, nici un fel de problemă liti
gioasă, veche sau nouă, apărută în 
relațiile interstatale nu poate justi
fica sau legitlmiza folosirea forței, 
recurgerea la arme.

Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în expunerea prezentată 
cu prilejul aniversării a 60 de ani de 
lă constituirea statului național uni
tar român. „România a manifestat și 
manifestă o preocupare constantă 
pentru lichidarea pe cale politică a 
conflictelor și stărilor de încordare 
existente astăzi in lume. Ne-am pro
nunțat intotdeauna pentru soluționa
rea pe calea politică, pașnică, prin 
tratative, a problemelor, considerînd 
că pentru realizarea acestui țel nu 
există o altă cale reală".

în acest spirit de înaltă responsa
bilitate. România a desfășurat șl des
fășoară o intensă activitate pentru 
reglementarea pașnică a diferendelor 
dintre state. Documente internațio
nale bi și multilaterale, tratate, de
clarații solemne comune, care poartă 
semnătura tării noastre. înscriu la 
loc de cinste principiul rezolvării pe 
calea tratativelor a tuturor proble
melor litigioase, excluderii forței și 
amenințării cu forța în raporturile 
dintre state, a abținerii de la orice 
acțiuni care ar putea să agraveze 
conflictele internaționale, să afecteze 
pacea și securitatea mondială.

Relevînd consecvența acestei pozi
ții principiale, se cuvin amintite pro
punerile făcute de România în acest 
sens — ca. de pildă, propunerea de 
elaborare a unui tratat general de 
reglementare pașnică a diferendelor 
și a unui cod universal de conduită 
specificind drepturile și îndatoririle 
fundamentale ale statelor. în cadrul 
cărora nerecurgerea la forță si solu
ționarea pașnică a diferendelor ocu
pă un loc central : in același sens 
se înscriu și propunerile privind 
crearea unei Comisii permanente a 
Adunării Generale a O.N.U. cu func
ții de mediere, bune oficii și conci
liere.

în condițiile Internaționale existente. 
România consideră că este datoria 
fundamentală a tuturor statelor de 
a-și aduce contribuția la eliminarea 
definitivă a forței din relațiile inter
naționale, de a nu cruța nici un efort 
pentru a se opri evoluțiile negative 
și a se împiedica agravarea climatu
lui internațional, de a face totul pen
tru ca să prevaleze abordările con
structive, reglementarea probleme
lor litigioase prin mijloace politice, 
prin tratative.

Aceasta și numai aceasta este ca
lea care corespunde intereselor fun
damentale ale tuturor popoarelor, 
dezvoltării înțelegerii și colaborării 
internaționale, cerințelor supreme ale 
salvgardării șl consolidării păcii în 
întreaga lume.

N. CONSTANTIN

Convorbiri nnglo—vest- 
QCinKHlC. Ministrul de externe al 
Marii Britanii, David Owen, care 
a sosit marți după-amiază la Bonn 
într-o vizită oficială de două zile, a 
început întrevederile cu omologul 
său vest-german, Hans-Dietrich Gen
scher. In centrul convorbirilor se 
află probleme ale dezarmării și as
pecte privind pregătirea reuniunii 
la nivel înalt a țărilor Pieței co
mune, programată pentru 12—13 mar
tie la Paris.

Lucrările Comisiei mixte 
chino-nepaleze de lnspectie la 
frontieră s-au încheiat la Katmandu. 
Intr-o declarație de presă — trans
misă de agenția China Nouă — se 
arată că în cadrul lucrărilor au fost 
discutate problema întocmirii unei 
hărți topografice a frontierei și pro
iectul documentului final al primei 
inspecții mixte. Cele două părți — 
subliniază declarația — au realizat 
un acord deplin asupra problemelor 
discutate.

Bilanț tragic. Potrivlt unaI 
comunicat publicat de autorii^' 
angoleze. în urma raidului întrțe ,is 
luni pe teritoriul Angolei de aviația 
regimului rasist rhodesian împotriva 
refugiaților din rîndul populației 
Zimbabwe au fost ucise 192 persoa
ne, între care 14 angolezi, iar aproxi
mativ 1 000 de persoane au fost ră
nite, jumătate dintre ele aflîndu-se 
într-o stare gravă.

Mișcare grevistă în Ma- 
layeZÎa. ^ntr_o încercare de a pre
veni extinderea mișcărilor greviste, 
autoritățile malayeziene au trimis 
unități militare în principalul port 
al țării — Klang — unde sindicatul 
lucrătorilor portuari s-a solidarizât 
cu greva salariatilor de la compania 
aeriană „Malaysian Airline System", 
ai cărei lideri sindicali au fost ares
tați în baza actului de 
internă.

securitate

încetat dinDeces.La Bremen a 
viață, în vîrstă de 88 de 
Heinrich Focke. constructorul primu
lui elicopter din lume. informează 
agenția Reuter.

NICARAGUA

ani. prof.

MANAGUA 28 (Agerpres). — In 
Nicaragua au loc lupte puternice în
tre trupe ale Gărzii Naționale, fidele 
generalului Anastasio Somoza, și de
tașamente. ale Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională (F.S.L.N.). în 
ultimele 24 de ore. ciocnirile cele 
mai violente s-au desfășurat la Ma- 
saya, oraș situat Ia 30 km est de ca
pitala 
soldat 
părți, 
citate 
formează că insurgenții 
sprijiniți de masele populare, au ata
cat diverse obiective strategice. între 
care gara orașului Rio Grande, si
tuat la vest de Managua, precum și 
cazărmi și patrule militare din loca
litatea Yali. la 170 km nord de capi
tală. Incidente violente au fost se«n- 
nalate. de asemenea. în zona El 
Sauce, la 120 km est de Managua.

nicaraguană. Luptele s-au 
cu morți și răniți de ambele 
Totodată, surse nicaraguane, 
de agenția France Presse, in- 

sandiniști.
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