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in secția ventilatoare a întreprinderii „Metalul roșu" din Cluj-Napoca

Priorități pe agenda
lucrărilor agricole de sezon

construcții, transporturi si agricultură în această primăvară, însămîntările 
și celelalte lucrări agricole de sezon 
au început mai tirziu, situație de
terminată de prelungirea sezonului 
.rece. Dar, potrivit aprecierii meteo
rologilor, starea timpului se va îm
bunătăți chiar in cursul săptăminii 
actuale, creîndu-se astfel condiții 
pentru trecerea la executarea lucră
rilor agricole de primăvară. De 
altfel, potrivit determinărilor făcute 
în cursul zilei de 
ieri la Institutul 
de meteorologie 
și hidrologie,. în 
Cîmpia de sud a 
țârii temperatura 
solului inregisțra 
plus 2—3 grade ; 
temperaturi ridi
cate s-au 
gistrat în 
de vest a 
precum și 
brogea.
imperios necesar ca. in toate unită
țile din zonele unde temperatura so
lului corespunde cerințelor pe care 
le au plantele ce se însămînțează in 
prima urgență, să se treacă din plin, 
cu toate forțele la semănat și efec
tuarea celorlalte lucrări de sezon.

Există condiții ca lucrările din ac
tuala campanie de primăvară să se 
desfășoare mult mai bine decît. în ălți 
ani. Constituirea consiliilor unice 
agroindustriale și unificarea sectoa
relor de mecanizare constituie o bază 
puternică pentru manifestarea ini
țiativei și capacității de acțiune a oa
menilor muncii din agricultură, pen
tru utilizarea la maximum a trac
toarelor șt celorlalte utilaje, asigu
rarea semințelor și distribuirea lor ju
dicioasă. în funcție de cerințele fiecă
rei unități, Așa rum s-a subUnla| ieri 
la Consfătuirea cadrelor de conducere 
din industrie, construcții, transpor
turi și agricultură, aceste condiții 
trebuie folosite acum din plin pentru 
ca toate lucrările agricole de pri
măvară să fie executate în timpul 
optim și la un nivel tehnic ridicat.

O atenție deosebită trebuie acor
dată în această perioadă pregătirii 
terenului pentru semănat, folosindu-se 
utilajele recomandate de stațiunile de

cercetări agricole din fiecare zonă. 
Cu toate forțele trebuie acționat și 
pentru încheierea arăturilor pe acele 
terenuri unde lucrarea respectivă nu 
a putut fi executată în toamna tre
cută. Faptul că la 
sini de arat circa 
multe din aceste 
in județele Galați 
Brăila și Arad — 
Ialomița — 8 000

această dată mai 
175 000 hectare — 
suprafețe
— 12 000 
cite 9 000
hectare

se află 
hectare, 
hectare, 
— tre-

Eveniment de însemnătate deosebită in viața politică a țării, expresie 
a practicii profund democratice a partidului nostru de consultare 
permanentă cu activul de bază, cu toți oamenii muncii asupra 
problemelor fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a țării

nifestare. națională, ' organizată \ 
din ihițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, evidențiază cu deosebită 
pregnanță . metodele de. muncă ale 
partidului nostru, strălucita activi
tate revoluționară . a secretarului 
său general, carer prin viziunea sa 
politică, patriotică, prin energia 
și gîndirea sa creatoare, a inițiat 
si condus nemijlocit elaborarea și 
aplicarea tuturor măsurilor de per
fecționare 
științifice 
Acest sfat 
țărănimii 
prin amploarea 
racterUl problematicii ________
rodnicia politicii economico-sociale 
a partidului nostru, 
transpusă în practică 
cerea înțeleaptă a 
Nicolae Ceaușescu.

Este marele merit al conducăto
rului partiduluj și statului nostru, 
care a adus o inestimabilă contri
buție la adîncirea și dezvoltarea 
democrației socialiste, de atragere 
a maselor largi de oameni ai mun
cii la adoptarea deciziilor în toa
te domeniile de activitate, de parti
cipare activă a întregului popor în 
măreața operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate ne pămîntul României.

în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, președintele Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, la 6 martie s-au încheiat 
lucrările Consfătuirii cu cadrele de conducere din industrie, 
construcții, transporturi și agricultură.

Prin amploarea participării si im
portanta problemelor analizate, 
consfătuirea, organizată din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-a înscris ca un eveniment de pro
fundă însemnătate în viata politică 
a tării, menit să 
concluziile si 
salt important 
continuă a 

■».. organizare 
activități 
cerea la o 
în industrie si agricultură. în toate 
domeniile, valorificarea în cel mai 
înalt grad a tuturor resurselor ma
teriale și umane. în vederea dez
voltării ,în ritm susținut a econo
miei naționale, ridicării permanente 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc. înfăptuirii mărețului Program 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Marți dimineața. în, ultima zi a 
consfătuirii, lucrările au fost re-

determine, prin 
hotăririle sale, un 

în perfecționarea 
formelor și metodelor de 
și conducere a întregii 
economice, pentru tre- 
calitate nouă, superioară

luate intr-o ședință comună, care a 
reunit pe cei peste 6 000 de parti
cipantă

Sosirea 
Ceaușescu. 
conducerea 
sala Palatului sporturilor si cultu
rii. care a găzduit marți lucrările 
în plen ale consfătuirii, a fost în- 
tîmpinată. ca si in ziua precedentă, 
cu multă căldură si însuflețire. 
Minute in șir, miile de participanti 
ovaționează puternic, aclamă cu îh- 
flăcărare ..Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul!", reafirmind. 
si cu acest prilei. sentimentele de 
nețărmurită dragoste si recunoștință 
pe care toți oamenii muncii — ro
mâni. maghiari, germani si de alte 
naționalități — de la orașe si sate 
le nutresc pentru partid si secre
tarul său general.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiul 
tuirii au luat loc tovarășii 
Mănescu. Emil Bobu.
Burtică, Virgil Cazacu. Lina Cio-

tovarășului Nicolae 
a celorlalți tovarăși din 
partidului si statului în

consfă- 
: Manea 

Cornel

banu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Ion Ionită, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Râdulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif Gglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Ion Coman, Teodor Coma», 
Ludovic Fazekas, Mihai Gere, Ni- 
colae Giosan, Ion Iliescu, Ștefan 
Mocuța, Vasile Patilineț, Mihai Te- 
lescu, Ion Ursu, Richard Winter, 
Marin Vasile, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, 
precum și reprezentanți ai condu
cerilor unor ministere, organe ju
dețene de partid, centrale și între
prinderi. direcții județene agricole, 
I.A.S., S.M.A. și cooperative agri
cole de producție.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, care a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele dumneavoastră, să salutăm cu 
deosebită căldură, respect și înaltă 
considerație prezența la lucrările 
consfătuirii a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Consfătuirea noastră, amplă ma-

a conducerii pe baze 
a societății românești, 
al clasei muncitoare si 
întruchipează elocvent, 

participării si ca- 
dezba terilor.

elaborată si 
sub condu- 

tovarăsului

aceste semințe trebuie să fie puse 
în pămint ; cîștigul va fi mult mai 
mare decîț atunci cînd lucrările ar 
intîrzia. Iată de ce birourile execu
tive ale 
triale au 
întîlnită : 
unitățile 
începerea
— din birou, fără să iasă în cîmp I — 
că timpul este rece. In momentul 

cind se poate in
tra cu 
teren, 
ratura 
ajuns 
cerut de 
din culturile res
pective. să se lu
creze cu toate 
forțele la semă
nat.

Fertilizarea se
mănăturilor de 

toamnă, o altă lucrare de sezon, tre
buie să preocupe mai intens cadrele 
de conducere si specialiștii din uni
tățile 
lor de 
acum, 
tat pe 
sută din suprafața prevăzută, 
cooperativele agricole din ; 
țele Dolj, Olt, 
ta. Constanta. Tulcea. Brăila. Praho
va si Vrancea s-a încheiat fertili
zarea suplimentară a griului. Se im
pune ca și in județele Timiș. Bihor, 
Argeș, Caraș-Severin, Neamț, Cluj, 
unde fertilizarea griului a intirziat, 
să se acționeze mai prompt in ve
derea grăbirii acestei lucrări de care 
depinde, in mare măsură, nivelul vii
toarei recolte.

In această perioadă, lucrările agri- 
colg au caracter de urgență. Iată de 
ce organele și organizațiile de partid, 
consiliile unice agroindustriale sint 
chemate să acționeze hotărit in ve
derea bunei folosiri a utilajelor agri
cole. pentru mobilizarea la semănat 
și la celelalte lucrări de sezon a me
canizatorilor, a celorlalți oameni ai 
muncii din agricultură. Fiecare zi cîș- 
tigată acum la insămințări constituie 
o garanție în plus pentru a se obține 
în acest an recolte sporite I

consiliilor unice agroindus- 
datoria să combată tendința 
încă la unii specialiști din 
agricole de a tergiversa 

insămințărilor. motivind

® Prin organizarea exemplară a muncii, fiecare 
oră - folosită din plin la insămințări • Culturile 
din prima urgență - semănate fără întîrziere 
• încheierea arăturilor pe toate suprafețele 

rămase din toamnăinre-
partea 

țării, 
în Do- 
In asemenea situații este

Suplimentar:
32000 tone laminate

utilajele pe 
iar tempe- 
solului a 

la nivelul 
fiecare

buie să constituie pentru consiliile 
unice agroindustriale respective un 
semnal pentru a concentra tractoa
rele la arat, încit această lucrare să 
se încheie în citeva zile.

Grăbirea însămințării culturilor din 
prima urgență constituie principala 
sarcină, in aceste zile, a oamenilor 
muncii din agricultură. Institutul de 
cercetări pentru cereale si plante teh
nice recomandă ca. in zilele urmă
toare. avind în vedere că tempera
tura solului a crescut corespunzător, 
să fie insămînțate de urgență ma
zărea. borceagul. ovăzul, sfecla de 
ăahăr. culturi care la răsărire supor
tă temperaturi mai scăzute. Semă
natul mai de timpuriu asigură aces
tor culturi umiditatea necesară pen
tru germinație, creindu-se astfel 
premisele obținerii unor recolte 

J, mari la hectar.
In această perioadă, atmosfera us

cată și vintul. intîlnite îndeosebi în 
zonele sudice ale țării, favorizează 
pierderea rapidă a apei aflate în 
stratul de la suprafața solului. Prin 
urmare, trebuie făcut totul pentru 
grăbirea semănatului culturilor din 
prima urgență. Chiar dacă ar urma 
zile cu temperaturi mai scăzute si 
chiar zăpadă, după cum recomandă 
specialiștii de la I.C.C.P.T. Fundulea.

agricole, pe șefii sectoare- 
chimizare din S.M.A. Pină 
această lucrare s-a execu-

1 572 000 hectare — 78 la 
în 

agricole din jude- 
Teleorman, Ialomi-

Siderurgiștii au încheiat primele 
două luni ale anului cu importante 
realizări. Astfel, iootrivit datelor cen
tralizate la ministerul de resort, prin 
folosirea unor tehnologii moderne și 
a utilajelor din dotare la parametri 
superiori, ei au înscris în graficul în
trecerii socialiste, peste plan, mai 
mult de 32 000 tone laminate finite și 
aproape 6 000 tone de tablă. -Impor
tante contribuții la acest succes au 
adus laminoriștii de la Galați. Reșița 
si Hunedoara. Prin creșterea indicilor 
de utilizare a tuturor instalațiilor si 
agregatelor, respectarea cu rigurozi
tate a programului de opriri, revizii 
și reparații, laminoriștii combinatului 
gălătean au pășit în cea de-a treia 
lună a anului cu un spor de 3 000 
tone bandă laminată. 2 800 tone șle- 
buri. însemnate cantități de tablă 
groasă și tablă tandemizată si zinca- 
tă. De remarcat este și faptul că 
uzina de laminate plate a livrat la 
export, peste prevederile contractua
le. mai mult de 1 500 tone tablă 
groasă.

La rîndul lor. siderurgiștii din Re
șița. pe baza sporirii indicilor de uti
lizare a agregatelor și a vitezei de 
lucru la toate cajele. au realizat zil
nic. suplimentar, in medie circa 300 
tone laminate finite pline. De aseme
nea. siderurgiștii hunedoreni. care 
și-au propus ca. în paralel cu spo
rirea producției, să realizeze. în acest 
an. un coeficient de scoatere cu 4 
procente mai mare, montează. în pre
zent. pe întregul flux tehnologic al 
laminorului de 800 mm. diferite apa
raturi termotehnice moderne și de 
mare randament pe baza cărora vor 
reduce substanțial pierderile de me-(Continuare în pag. a III-a)

(Agerpres)

IN PAGINILE II, III

Din cuvîntul
participanților
la lucrările

0 filă din istoria prezentuluiConsfătuirii
cadrelecu Vasile

conducerede

saluturi 
mijlocul

de pe 
fluviu-

mare 
anti- 
ma-

jutorul remorcherului „Pa- 
ringul". a început în ziua 
de 28 aprilie 1977. la ora 
12. Datele trebuie neapărat 
reținute fiindcă vor mai fi

măvară vom fi mai multi 
și vom începe o etapă ho- 
tărîtoare în viața șantie
rului.

Seara, într-un dormitor

mecanic 
ajutoarele luila Porțile de Fier //

pediție temerară. Platfor
ma. de dimensiuni pu
țin obișnuite, trebuia să 
pornească din Gura Văii, să 
plutească pe Dunăre aproa-

din industrie,
construcții,
transporturi
și agricultură

Porțile de Fier II.
Autocamioane de 

capacitate, cu pneuri 
derapante, transportă 
teriale pentru închiderea
brațului mic al fluviului. 
E o lucrare de mare com
plexitate. Comunistul Du
mitru Vana nu a plecat de 
citeva zile din insulă. De 
curind a fost numit direc
tor adjunct al Grupului de 
șantiere de la hidrocentra
la Porțile de Fier II și, în 
această nouă calitate, răs
punderile lui au devenit 
deosebit de mari. Dar de 33 
de ani de cind a intrat în 
rindurile partidului a învă
țat să învingă greutățile.

— Iarna aceasta ne-a fă
cut citeva 1 — remarcă in
ginerul.

— De pildă ?
— Apele au venit mari și 

amenințau să străpungă un 
dig. Dar le-am învins. A- 
vem pe șantier niște oa
meni excepționali. La pri-

cald, am ascultat cum fluie
ră vîntul hai-hui prin insulă 

o 
primăvară din viața 
nistului Dumitru 
Pregătirile au fost 
din vreme și minuțios, așa 
cum se cuvine pentru o ex-

și am evocat zi de 
comu- 
Vana... 
făcute

pe 100 de kilometri și să a- 
costeze în Ostrovul
Acolo urma să ducă 25 de 
oameni. 2 buldozere, 2 ex
cavatoare și 9 rulote pen
tru cazarea celor debarcați. 
Desprinderea acestei ciuda
te platforme de mal, cu a-

Mare.
consemnate într-o posibilă 
istorie a Sistemului hidro
energetic și de navigație 
Porțile de Fier II.

Cei rămași la chei și-au 
scos șepcile și pălăriile și 
le-au urat celor îmbarcați 
călătorie bună, gîndindu-se,

poate, că momentul acela 
avea in el ceva festiv fiind
că porneau spre Ostrovul 
Mare primele „scule" ne
cesare înălțării celei de-a 
doua cetăți a luminii de pe 
Dunăre. De pe „Parîngul", 
căpitanul Gheorghe Budu- 
lan dădea indicații prin 
portavoce.

Ultimele 
mal și din 
lui...

Maistrul 
Blănaru și 
verificau atent cum se com
portă. cum se echilibrează 
încărcătura de p - platformă.

„Expediția" era condusă 
de inginerul Dumitru-Vana, 
omul care a rupt multe pe
rechi de cizme pe marile 
șantiere ale țării. Cînd 
vorbește despre el. ii place 
să spună în glumă că e
(Continuare in pag. a V-al

Lucian ZATTI

VEȘTI DIN ȚARA
Producție fizică peste 

prevederi. primeie două luni 
ale acestui an, colectivele de muncă 
din industria județului Alba au re
alizat o producție industrială su
plimentară în valoare de 66 mili
oane lei. Au fost livrate economiei 
naționale peste prevederi impor
tante cantități de 
care : 191 tone de ■ 
mașini și utilaje 
metalurgică, 236 
218 000 mp plăci 
peste 42 milioane mp hîrtie, 300 ma
șini de cusut de uz casnic. 4 337 ma
șini electrice de spălat rufe și 
altele. Comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, productivi
tatea muncii a crescut cu 8.6 la 
sută pe ansamblul industriei jude
țului. (Ștefan Dinică).

Activități industriale la 
Sate cornune'e Suseni, Că-
teasca și Leordeni. din județul Ar
geș, și-au început activitatea pe 
gă unitățile agricole un număr de 
25 de secții pentru activități indus
triale. Valoarea produselor ce se 
vor realiza în acest an — confecții, 
obiecte de artizanat, agregate de 
rîu. prefabricate din beton etc. — 
se ridică la 30 milioane lei. (Gheor
ghe Cirstea).

Expoziții de creație teh
nică mar’'e întreprinderi ale 
județului Dîmbovița au fost des
chise expoziții de creație tehnică 
în cadrul cărora prin machete, gra
fice și fotografii sint înfățișate pre
ocupările oțelarilor, constructorilor 
de utilaj petrolier și tehnologic, de 
strunguri și frigidere, ale producă
torilor de lămpi electrice și mate
riale de construcții pentru înnoirea 
și modernizarea produselor, intro
ducerea tehnologiilor avansate. 
(Gheorghe Manea).

Se modernizează re
țeaua de poștă și teleco
municații. In acest an’ 16 uni* 
tăți poștale din județul Harghita 
se vor muta în sedii noi. Totodată, 
vor fi introduse în circuit 1 000 de 
noi linii telefonice în orașele 
Miercurea Ciuc, Gheorghieni și To- 
plița. în comuna Praid se instalează 
prima microcentrală racordată la 
circuitul telefonic automat al țării 
dintr-o localitate rurală. (I. D. Kiss)

Unități sanitare pe plat
formele industriale. Pe p,at- 
formele industriale Vaslui-Rediu și 
Bîrlad a început construcția unor 
policlinici și a unui centru stoma
tologic. Totodată, in centrele civice 
ale comunelor Poenești, Arsura și 
Bunești-Averești se amenajează noi 
dispensare medicale. (Crăciun Lă- 
luci)

Orgă de lumini. Recent>
Teatrul Maghiar de Stat din Sf.

Gheorghe a fost înzestrat cu o orgă 
de lumini. De la pupitrul de co
mandă al acesteia se asigură inten
sitatea, după cerințe, a celor 96 re
flectoare. care asigură luminile 
rampei în patru culori. (Tbmori 
Geza)

produse, printre 
otel. 369 tone de 
pentru industria 

mc cherestea, 
fibrolemnoase,

lîn-

„Săptămîna tinerelor 
fete". Așa se intitulează suita de 
competiții sportive care include 
crosul primăverii și „Cupa Femina" 
la volei și handbal, spectacole de 
teatru pentru tineret, expoziții de 
pictură și grafică închinate zilei dte 
8 Martie, care ău loc în județul 
Arad. Organizate de Comitetul ju
dețean 
ample 
tive se 
succes.

Arad al 
manifestări 
bucură de 
(Constantin

U.T.C.. aceste 
politico-educa- 

un binemeritat 
Simion)

Noi balastiere pentru 
agregate de prund.ln scopul 
asigurării în cea mai mare parte 
pe plan local a agregatelor de prund 
pentru șantierele industriale și de 
construcții de locuințe din județul 
Prahova, pe riul Teleajen. la pune- . 
tele Zamfira si Berceni. s-au dat 
în exploatare două noi balastiere. 
Cu ajutorul utilajelor moderne, noi
le balastiere asigură anual 150 000 
mc agregate sortate utile. în aprilie, 
în județul Prahova se vor mai da 
în exploatare alte două balastiere 
locale pe rîurile Teleajen și Praho
va, fiecare cu o capacitate de 
75 000 mc agregate sortate. (Con
stantin Căprarul.

Un milion de flori. La T?
Mureș vor fi plantate in această 
primăvară peste un milion de flori 
și arbori de diverse specii, pe o su
prafață de peste 150 000 mp. în 
aceste zile, horticultorii, preocupați 
de înfrumusețarea orașului, plan
tează 25 000 arbori si arbuști orna
mentali și 14 km de gard viu. (Gh. 
Giurgiu).

Polideservirea mașini
lor. La „Electroprecizia" Săcele 
se extinde lucrul la mai multe 
mașini pentru a asigura o deplină 
folosire a potențialului tehnic și 
uman al întreprinderii. Polideservi- 
rea mașinilor a permiș ca 85 la 
sută din mașinile-unelte cu regim 
de prelucrare semiautomată și auto
mată să fie folosite in trei schim
buri. (Nicolae Mocanu)

Salon de artă fotogra
fică. La Clubul sindicatelor din 
Lupeni s-a deschis Salonul județean 
de artă fotografică și diapozitive ia 
care participă numeroși fotoamatori 
din Petroșani. Hunedoara. Deva, 
Lupeni, Vulcan și Brad. Expoziția 
cuprinde peste 70 de lucrări ce 
ilustrează aspecte semnificative din 
munca și viața hunedorenilor. (Sa
bin Cerbu).
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Tovarăși Gheorghe Pană 8 
spus In cuvintul său : Comuniștii, toti 
oamenii muncii din Capitală au ac
ționat cu perseverentă pentru trans
punerea in viată a hotăririlor de 
partid și de stat, a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
pentru realizarea in bune condiții a 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate. In acest scop, am ur
mărit infăptuirea In practică a obiec
tivelor actualului cincinal, a cerin
țelor noului mecanism economico- 
financiar. întărirea autoconducerti si 
autogestiunii muncitorești, concomi
tent cu creșterea răspunderii oame
nilor muncii pentru mai buna gos
podărire a resurselor materiale. îm
bunătățirea calității produselor și 
ridicarea eficientei întregii activitătl 
economice.

Ca urmare. în primii trei ani al 
cincinalului. în Capitală a fost reali
zată o producție industrială supli
mentară de aproape 13 miliarde lei, 
obținută în întregime prin creșterea 
productivității muncii și concretizată 
în produse solicitate de economia 
națională și la export. Planul pro
ductivității muncii a fost depășit cu 
2 la sută, cel de export cu 6 Ia sută, 
iar ponderea produselor noi și repro- 
iectate în totalul producției marfă a 
crescut cu peste 3 procente fată de 
nivelul planificat în cincinal. S-au 
realizat economii de aproape 44 mii 
tone metal, 364 mii MWh energie 
electrică si peste 500 mii tone com
bustibil conventional. Au fost puse in 
funcțiune 180 capacități de producție 
industriale si un număr însemnat de 
obiective social-culturale. Volumul 
vtnzărilor de mărfuri către populație 
a crescut cu aproape 30 la sută fată 
de anul 1975. S-a îmbunătățit con
tinuu aprovizionarea cetățenilor cu 
produse industriale și agroalimentare. 
s-a diversificat rețeaua prestatoare 
de servicii.

Rezultatele obținute puteau fi mai 
bune dacă in activitatea comitetului 
municipal, a organelor si organiza
țiilor de partid, a consiliilor oameni
lor muncii nu s-ar fi manifestat 
unele neajunsuri. Astfel, tn anul 1978 
cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă au fost depășite cu 7,7 lei. 
planul la utilaje tehnologice nu s-â 
realizat cu aproape 7 000 tone, nu 
s-au pus in funcțiune 18 capacități de 
producție, nu au fost realizate 27 000 
apartamente și s-au înregistrat ră- 
mîneri în urmă In livrarea la export 
a unor produse.

Aceste deficiente se datoresc si 
faptului că unele organe și organiza
ții de partid, conduceri ale unor uni
tăți s-gu ocupat insuficient de orga
nizarea producției, mecanizarea lu
crărilor ăi automatizarea procese
lor tehnologice, asigurarea ritmică 
a unor materii prime, materiale 
si colaborări, pregătirea forței de 
muncă și folosirea rațională a aces
teia. De asemenea, unele centrale 
industriale și întreprinderi nu acordă 
încă atenția cuvenită muncii în 
perspectivă, pregătirii din timp a 

. condițiilor necesare pentru desfăsu- 
'rarea normală a producției, ocupîn- 
du-se îndeosebi de rezolvarea unor 
probleme curente, adeseori minore, 
ceea ce diminuează • rolul activ pe 
care aceste organisme trebuie să-l 
aibă.

Pînă la sfîrșitul cincinalului au ră
mas mai puțin de doi ani. timp In 
care va trebui să realizăm aproape 
jumătate din angajamentul pe care 
ni l-am asumat. Rezultatele obținute 
pe primele două luni ale acestui an. 
perioadă în care industria Capitalei a 
realizat planul la principalii indica
tori. ne întăresc convingerea că vom 
realiza întocmai planul si angaja
mentele asumate.

Pe baza indicațiilor pe care 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. le-ati dat la adunarea 
generală a oamenilor muncii de la 
întreprinderea ..23 August**, situăm în 
centrul preocupărilor organelor sl 
organizațiilor de partid si consiliilor 
oamenilor muncii, din fiecare unitate, 
sarcina de a acționa în mod ferm 
pentru înnoirea si diversificarea pro
ducției. reducerea consumurilor, fo
losirea integrală a capacităților de 
producție, astfel încît acestea să 
producă la nivelul maxim al para
metrilor tehnico-functionali.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la acțiunile ce vor fi întreprinse, 
sub îndrumarea comitetului municipal 
de partid, pentru mecanizarea si 
automatizarea unor lucrări grele și 
procese tehnologice, folosirea eficien
tă a capacităților de producție, ex
tinderea polideservirii mașinilor- 
unelte, creșterea calității și competi
tivității produselor, ridicarea conti
nuă a productivității muncii, reali
zarea integrală a programului de in
vestiții.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Comuniștii, toti oamenii muncii din 
Capitală îsi exprimă întreaga lor 
adeziune la politica internă și externă 
a partidului si statului nostru, recu
noștința lor fierbinte fată de activi
tatea neobosită desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astăzi. 
România se bucură de un înalt 
prestigiu în Întreaga lume pentru 
consecventa cu care militează in ve
derea respectării de către toate sta
tele a principiilor independentei si 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii la 
forță sau amenințarea cu forța, pen
tru înfăptuirea dezarmării sl instau
rarea unui climat de pace, colaborare 
și securitate. •

Doresc să asigur conducerea parti
dului. pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii 
din Capitală nu vor precupeți nici 
un efort pentru ca sarcinile ce ne 
revin să le Îndeplinim în mod exem
plar. intimpinînd cu noi si tot mai 
mari succese a 35-a aniversare a 
eliberării patriei sl Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

întreprinderea constructoare de 
mașini Reșița, al cărei colectiv îl re
prezint la acest forum democratic, a 
spus în cuvintul său tovarășul Ale
xandru Bitang,8 reallZ8t în prl_ 
mii trei anî ai acestui cincinal un 
spor de producție de 511 milioane 
lei fată de prevederile inițiale ale 
cincinalului. Productivitatea muncii 
a crescut cu 45 la sută, iar consu
mul de metal s-a redus cu 38 la 
sută.

Potrivit indicațiilor dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. colectivul de oameni ai 
muncii reșiteni. în frunte cu comu
niștii. situează pe prim plan pro
gresul tehnic. înnoirea continuă a 
producției. Au fost, astfel, realizate, 
pentru prima dată în tară, motoare 
diesel semirapide de 3 600 și 8 400 CP 
si lente de 20 000 CP pentru propulsia 
navală ; motoare diesel rapide și 
motoare electrice speciale de diferi

te tipuri și puteri, grupuri electro
gene de intervenții, grupuri pentru 
platforme de foraj marin și terestre 
de mare eficientă economică, turbine 
hidraulice de tip Francis și Kaplan 
cu hidrogeneratoare aferente, intr-o 
gamă largă de puteri și debite.

Trebuie să arăt insă, a spus vor
bitorul in continuare, că criticile a- 
dresate de dumneavoastră siderur
giei. la Plenara C.C. al P.C.R. din 
1 februarie, cu privire la rămînerea 
în urmă a producției de metal se 
referă într-o anumită măsură și la 
activitatea noastră, pentru că deși 
anul trecut am realizat planul la u- 
tilaie metalurgice, totuși nu am sa
tisfăcut în totalitate solicitările, ceea 
ce a avut urmări negative asupra 
sporirii producției de metal. în spe
cial .de laminate. De asemenea, am 
creat unele greutăți beneficiarilor da
torită neasigurării la timp a unor 
produse, cum sînt boghiurile pentru 
locomotive, precum și piesele de 
schimb pentru mijloacele de trans
port

Anul acesta avem de executat, la 
utilai metalurgic, un plan cu 55 la 
sută mai mare fată de realizările a- 
nului trecut. în vederea obținerii re
zultatelor scontate, ne-am concentrat 
si mai mult forțele pentru punerea 
în funcțiune a noilor capacități. în 
care scop am organizat prin mijloa
ce proprii montajul utilajelor. Vom 
asigura, de asemenea, punerea în 
funcțiune. înainte de termen, a noii 
capacități pentru fabricația de motoa
re electrice mari, care să asigure în 
anul 1980 aproape dublarea progra
mului de execuție. Totodată, vom ex
tinde gama de motoare de diferite 
puteri și tipuri, propunlndu-ne ca 
performantă deosebită asimilarea mo
torului de curent continuu de 6 000 
kW. Vom furniza în cursul acestui 
an motorul de 30 000 CP pentru e- 
chiparea navelor de 150 000 tdw și 
vom asimila noi repere și suban- 
samble la aceste motoare, astfel ca 
gradul de integrare a producției să 
crească cu 10 la sută. Pregătim, de 
asemenea, asimilarea turbinelor hi
draulice. hidrogeneratoarelor si echi
pamentul hidromecanic pentru ame
najările hidrotehnice de la „Porți
le de Fier II“. de pe Olt. Rîul Mare- 
Retezat. Canalul Dunăre — Marea 
Neagră. între acestea fiind de re
marcat fabricarea, pentru prima dată 
în tară, a unui nou tip de turbină 
hidraulică menită să valorifice cu 
randament ridicat căderile mici de 
apă.

Pornind de la faptul că la fabri
cația de utilaj tehnologic si energe
tic de mare complexitate, care are 
un ciclu lung de uzinare. comenzile 
si documentația trebuie cunoscute cu 
cel puțin un an înaintea anului de 
plan, vorbitorul a propus să se re
glementeze mai ferm obligativitatea 
beneficiarilor de a respecta acest ter
men. De asemenea, el a propus să 
se accelereze programul de realiza
re în tară a sculelor speciale, iar 
pînă la asimilarea acestora să se 
asigure eșalonat sculele respective din 
import.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Asigur conducerea partidului si sta
tului. pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că reșitenii nu vor 
precupeți nici un efort pentru tra
ducerea în viată a prețioaselor dum
neavoastră indicații, pentru reali
zarea integrală și depășirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor asu
mate.

Consfătuirea de astăzi se înscrie 
ca o nouă expresie a democratismu
lui orînduirii nbastre socialiste, a 
grijii permanente a dumneavoastră 
de a vă întîlni și consulta cu cadrele 
de conducere, cu cei care lucrează 
nemijlocit în producție — a spus în 
cuvintul său tovarășul țJgjj SuTU* 
lescu.

Noi, minerii Văii Jiului, simțim din 
plin această preocupare, grija cu care 
sîntem înconjurați de conducerea 
partidului și statului, personal de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Dovezi 
ale acestei griji sînt măsurile adop
tate din inițiativa dumneavoastră 
pentru modernizarea mineritului car
bonifer, realizarea de noi obiective 
industriale și dezvoltarea social-cul- 
turală a tuturor localităților miniere 
din Valea Jiului. Pentru tot ceea ce 
ați făcut și faceți pentru mineri și 
familiile lor, vă adresăm cele mai 
calde și alese mulțumiri.

îngăduiți-mi să raportez că Indi
cațiile dumneavoastră, date cu pri
lejul vizitelor de lucru făcute in Va
lea Jiului, se împlinesc. Colectivele 
unităților miniere au obținut in 1978 
realizări .superioare față de anii pre
cedent!, îndeosebi la producția fizică 
de cărbune. în ultimul trimestru al 
anului trecut și începutul acestui an, 
colectivele de muncă de la Lupeni, 
Petrila, Dîlja, Uricani și altele au 
realizat productivități superioare in 
abataje și o creștere simțitoare a 
producției de cărbune.

S-a îmbunătățit raportul dintre 
muncitorii direct productivi și cel 
auxiliari, iar pentru folosirea cu 
succes a complexelor de mecanizare 
s-a trecut la organizarea cursurilor de 
policalificare, astfel Incit fiecare mi
ner să cunoască meseriile de elec
trician, lăcătuș sau mecanic, așa cum 
ne-ați indicat dumneavoastră. Prima 
serie de absolvenți însumează 450 de 
mineri, iar în prezent sînt în pregă
tire peste 500 mineri.

Ansamblul de măsuri pe care le-am 
luat și le vom lua în continuare 
ne-au deschis perspectiva ca în acest 
an să recuperăm o parte din restan
țele anului trecut.

Trebuie să arăt Insă că dotarea 
tehnică nu a fost însoțită, în toate 
unitățile, de preocuparea corespun
zătoare pentru folosirea cît mai efi
cientă a mașinilor și utilajelor.

Vom acționa cu mai multă hotărîre 
pentru perfecționarea, în continuare, 
a organizării producției și a muncii, 
întărirea ordinii si disciplinei, folo
sirea cît mai rațională a forței de 
muncă, creșterea eficienței econo
mice. atît prin folosirea deplină a 
utilajelor și instalațiilor, cit și prin 
reducerea costului pe tona de căr
bune extras, a consumurilor de ener
gie și combustibil. Vom lua, de ase
menea. măsuri ferme pentru mai 
buna folosire a cadrelor tehnice in
ginerești.

îmi îngădui să folosesc acest pri
lej pentru a transmite apelul pe care 
minerii îl adresează unităților con
structoare de utilaj minier — înde
osebi centralei de profil din Plo
iești — celor care ne furnizează di
verse produse, piese și utilaje, să ni le 
livreze la timp și să îmbunătățească 
radical calitatea lor. Considerăm, de 
asemenea, că trebuie grăbită asimi
larea utilajelor stabilite prin progra
mul de mecanizare, crearea de noi 
utilaje, specifice condițiilor de zăcă- 
mint din Valea Jiului. Este, de ase
menea, necesar ca Ministerul Minelor, 

Petrolului și Geologiei să ne ajute 
mai mult pentru realizarea volumu
lui mare de investiții — aproape 1,6 
miliarde lei — de care depinde soarta 
producției acestui bazin în următo
rii ani.

Doresc să exprim atașamentul de
plin al minerilor Văii Jiului față de 
politica internă și externă a partidu
lui, înalta lor apreciere pe care o 
dau efortului constant depus in 
această direcție de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a spus în în
cheiere : Am asentimentul tuturor 
ortacilor, maiștrilor și inginerilor din 
Valea Jiului, ca de Ziua minerului, 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 
la grevele din 1929, să vă transmitem 
că am fi deosebit de bucuroși să fiți 
în mijlocul nostru la acest important 
eveniment. Prezența dumneavoastră 
ar însemna pentru noi toți o mare 
cinste și bucurie.

Noroc bun ! Să trăiți. tovarășe se
cretar general !

în cuvintul său, tovarășul Qoi*f]g| 
Elefterescu 8 spus: Se îmPllnesc 
în aceste zile 30 de ani de cînd. pe 
baza hotărîrii partidului nostru, s-a 
trecut la transformarea socialistă a 
agriculturii. Această perioadă, dar 
mai ales realizările din ultimul dece
niu și jumătate, de cînd în fruntea 
partidului și statului avem pe cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. au de
monstrat cu puterea de netăgăduit a 
faptelor superioritatea agriculturii 
socialiste, importanta ei pentru 
schimbarea destinelor țărănimii, ale 
întregului sat românesc.

Noi. cei care trăim și muncim în 
localitățile de pe raza de activitate a 
Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Cocora. județul Ialomi
ța. ne bucurăm din plin de roadele 
agriculturii noi. socialiste. Cele trei 
cooperative agricole din cadrul consi
liului nostru au obținut, in primii trei 
ani din actualul cincinal, pe terenuri 
neirigate, peste 3 700 kg grîu, 6 000 kg 
porumb și 2 700 kg floarea-șoarelui 
in medie, iar în sectorul zootehnic 
principalii indicatori de plan au fost 
realizați și depășiți.

Experiența ne arată însă că rela
țiile socialiste din agricultură nu duc 
de la sine la creșterea producției ve
getale și animale, a eficientei econo
mice. Realizările de pînă acum, tre
buie să recunoaștem deschis și auto
critic, sînt departe de a exprima po
sibilitățile de care dispun unitățile 
noastre socialiste.

Măsurile adoptate de plenara Co
mitetului Central al partidului din 
februarie a.c. pentru perfecționarea 
conducerii unitare a agriculturii, crea
rea consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste au 
fost primite cu deplină aprobare de 
locuitorii satelor noastre. Ele răspund 
cerințelor progresului agriculturii în 
actuala etapă de dezvoltare a orîn
duirii socialiste, sînt menite să con
tribuie la creșterea mai accentuată a 
producției vegetale și animaliere.

Vorbitorul a arătat în continuare că 
unitățile din cadrul Consiliului unic 
agroindustrial de stat si cooperatist 
Cocora au trecut operativ la apli
carea hotăririlor plenarei Comitetului 
Central, urmărind în mod deosebit 
folosirea mai eficientă a fondului 
funciar, a bazei tehnico-materiale și 
a forței de muncă pentru creșterea 
producției în toate unitățile, cel pu
țin la nivelul celor realizate de uni
tățile fruntașe. Nu putem fi mulțu
miți cu faptul că. în timp ce la 
cooperativa agricolă Grlndu, de e- 
xemplu. s-au realizat 6 700 kg po
rumb boabe și 39 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar, la Cocora. în con
diții asemănătoare, recolta de porumb 
și sfeclă a fost simțitor mai mică. 
Pentru a asigura peste tot aplicarea 
riguroasă a tehnologiilor agricole ști
ințifice și efectuarea tuturor lucrări
lor prevăzute s-au asigurat. în toate 
sectoarele, cadre tehnice si de condu
cere stabile, cu multă experiență și 
responsabilitate, creîndu-le condiții 
bune de muncă si viață. Totodată, s-a 
organizat mai bine in acest an in
struirea profesională a mecanizatori
lor si cooperatorilor. In prezent, toa
te forțele sînt concentrate pentru e- 
fectuarea lucrărilor din campania de 
primăvară și întreținerea culturilor 
de toamnă, astfel încit să se obțină in 
toate unitățile agricole cel puțin 
4 150 kg griu, 6 500 kg porumb, 2 900 
kg floarea-soarelui și 40 000 kg sfeclă 
de zahăr. De asemenea, sîntem ho- 
tărîți să facem din 1979 anul celor 
mai bune producții la toate speciile 
de animale.

In încheiere, vorbitorul a propus ca 
de realizarea programului de instrui
re oractică-productivă a tineretului 
școlar din mediul sătesc să răspundă 
consiliile unice împreună cu inspec
toratul școlar județean și ca în atri
buțiile inginerului-sef al consiliului 
unic să fie incluse și problemele pre
gătirii si perfecționării profesionale 
a personalului muncitor.

In cuvîntul său, tovarășa Rqjq» 
lia Togor 8 spus: Lucrez Ia 
treprinderea de confecții Oradea, 
unde îndeplinesc și funcțiile de secre
tar al comitetului de partid și pre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii. Ca oameni ai muncii dintr-o 
întreprindere unde peste 76 la sută 
din personalul muncitor îl reprezin
tă femeile, apreciem în mod deosebit 
consecventa cu care conducerea 
partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, asigură dezvoltarea în 
ritm susținut a industriei și agricul
turii, a tuturor celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, înfăptuirea pro
gramului de creștere accentuată a 
nivelului de trai al întregului popor, 
o componentă a acestuia fiind și 
reducerea duratei săptămînii de lu
cru, de care și colectivul întreprin
derii noastre a beneficiat printre pri
mele din țară.

în activitatea economică pe care o 
desfășurăm pornim de la exigen
țele superioare pe care le impune 
aplicarea noului mecanism economi- 
co-financiar. Punem accentul pe 
realizarea producției fizice. în sorti
mente dintre cele mai diverse și în 
condiții superioare de calitate ; anul 
trecut, folosind mai bine propriile 
forțe de creație, am realizat 319 mo
dele noi, cu aspecte calitative superi
oare, ceea ce a sporit competitivita
tea lor pe piața externă, unde vin
dem 70 la sută din producția între
prinderii. Cumulat pe trei ani din 
acest cincinal, am realizat o produc
ție suplimentară de 84 milioane lei, 
dobîndind un avans de 34 zile în 
realizarea planului cincinal, iar în 
primele două luni ale anului 1979 
întreprinderea noastră a realizat in
tegral sarcinile economice, reducînd 
cheltuielile materiale la 1 000 Iei pro
ducție marfă cu 54 lei. Toate acestea 
arată justețea măsurilor adoptate de 
partidul nostru anul trecut privind 
perfecționarea mecanismului activită
ții economico-financiare, întărirea 
autogestiunii economice.

Sîntem conștient! că în activitatea 
colectivului nostru există încă des
tule neajunsuri. Mă refer la faptul 
că în unitatea noastră mai există 
acte de indisciplină, că unele locuri 
de muncă nu sînt organizate la ni
velul exigențelor economice actuale. 
In consecință, ne angajăm să acțio
năm cu hotărîre pentru ca neajun
surile semnalate să fie grabnic înlă
turate, să conlucrăm mai bine cu 
centrala si întreprinderea de comerț 
exterior în soluționarea problemelor 
de export, să perfecționăm continuu 
autoconducerea muncitorească.

Ca reprezentantă a unui colectiv a 
cărui producție este destinată în cea 
mai mare parte exportului, doresc să 
folosesc acest prilej pentru a expri
ma deplina noastră aprobare și înal
ta apreciere pe care o dăm politicii 
externe a partidului și statului nos
tru de largă dezvoltare a relațiilor 
economice, a cooperării în produc
ție, știință și tehnică cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Adu
cem calde mulțumiri secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru consec
vența cu care acționează în vederea 
dezvoltării largi a comerțului și coo
perării internaționale, pentru înlătu
rarea oricăror bariere restrictive din 
calea lor. pentru o nouă ordine eco
nomică în lume, bazată pe echitate 
și deplină egalitate între state.

In continuare, vorbitoarea a făcut 
unele propuneri privind mai buna 
aprovizionare cu materii prime, pre
cum și valorificarea eficientă a ma
terialelor secundare rezultate din 
procesul de fabricație.

In încheiere, ea a spus : Doresc să 
asigur înaltul forum întrunit aici, 
conducerea de partid și de stat, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, alături de toți 
oamenii muncii din județul Bihor, 
colectivul nostru va munci. în con
tinuare, cu înalt simț de răspundere, 
realizînd prevederile cincinalului cu 
cinci luni mai devreme, aducindu-și 
astfel din plin contribuția la înflo
rirea și prosperitatea scumpei noas
tre patrii.

Luînd cuvîntul, tovarășul Emil 
BobU 8 spus : 'a aceasta tribu
nă doresc să subliniez rolul imens și 
contribuția hotărîtoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea mă
surilor de perfecționare a vieții' eco
nomice și sociale a patriei noas
tre, la îmbunătățirea organizării și 
conducerii industriei, agriculturii, 
construcțiilor, cercetării științifice, a 
tuturor domeniilor de activitate. 
Succesele obținute în primii trei ani 
ai cincinalului, realizarea unei pro
ducții industriale de 60 miliarde lei. 
a unui ritm de dezvoltare a indus
triei de 11 la sută, diversificarea 
producției și ridicarea nivelului cali
tativ al acesteia au permis creșterea 

mai accentuată a veniturilor oame
nilor muncii, aplicarea programului 
de ridicare mai rapidă a nivelului de 
trai, telul fundamental al politicii 
partidului și statului nostru.

După cum se cunoaște, la Plena
ra C.C. al P.C.R. din februarie a.c., 
subliniind rezultatele obținute, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a criticat pe 
bună dreptate unele ministere si 
conduceri de întreprinderi pentru 
nerealizarea producției fizice, a sar- 
cinilor de Investiții sl export, pre
cum și pentru neîndeplinirea unor 
indicatori de eficientă economică, 
îndeosebi productivitatea muncii și 
cheltuielile de producție. Trebuie să 
recunoaștem că aceste nerealizări a- 
rată și existenta unor lipsuri în 
munca organelor și organizațiilor 
sindicale.

înțelegem foarte bine că realiza
rea prevederilor planului unic de 
dezvoltare economico-socială oe anul 
1979 este hotărîtoare pentru în
tregul cincinal. Adunările generale 
ale oamenilor muncii — forurile su
preme ale conducerii colective din 
întreprinderi — au dezbătut cu răs
pundere muncitorească măsurile ce 
trebuie luate în fiecare întreprindere 
pentru înfăptuirea prevederilor pla
nului pe acest an. au adoptat anga
jamente în întrecerea socialistă pen
tru depășirea planului. Participarea 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la adunarea 
generală a oamenilor muncii de la 
întreprinderea „23 August** din 
București, indicațiile prețioase pe 
care le-ati dat însuflețesc colectivele 
de oameni ai muncii din toate ra- , 
murile economiei naționale în înfăp
tuirea exemplară a planului pe anul 
1979.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că pe baza 
hotăririlor Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. si a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii din anul 
trecut. Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a stabilit un complex de 
măsuri pentru participarea activă a 
sindicatelor la înfăptuirea prevede
rilor planului și angajamentelor asu
mate pe acest an. In acest sens vom 
întreprinde largi acțiuni de masă 
pentru creșterea indicilor de utili
zare a mașinilor, utilajelor si insta
lațiilor,' pentru deservirea de către 
muncitori a mai multor mașini, folo
sirea mai bună a timpului de lucru 
și a forței de muncă. întărirea ordi
nii și disciplinei. Ne propunem să 
facem din preocuparea pentru reali
zarea de economii de materii prime 
și materiale, combustibil și energie o 
acțiune largă, de masă ; vom orga
niza dezbaterea cu regularitate in 
grupele sindicale a calității produse
lor ; vom participa efectiv. împreună 
cu consiliile oamenilor muncii, la 
pregătirea și perfecționarea profe
sională. la policalificarea personalu
lui muncitor. Sindicatele din I.A.S. 
și S.M.A. vor mobiliza toți lucrătorii 
la înfăptuirea exemplară a progra
melor stabilite de consiliile unice a- 
groindustriale de stat și cooperatiste.

Avlnd în centrul preocupărilor rea- 
Jizgrea sarcinilor economice.sipidica- 
tele vor parțipina. totodață. activ la 
înfăptuirea măsurilor stabilite de 
conducerea partidului și statulUi cu 
privire la reducerea săptărpiînii de 
lucru, realizarea programului de con
strucții de locuințe, precum și a ce
lorlalte măsuri de creștere a nive
lului de trai material și spiritual al 
întregului popor.

Pornind de la rolul sindicatelor și 
atribuțiile sporite încredințate de 
partid, vom aduce o contribuție și 
mai mare. în cadrul organelor de 
conducere colectivă din întreprinderi, 
centrale, ministere și instituții de 
stat, la elaborarea și aplicarea hotă- 
rîrilor pentru realizarea tuturor in
dicatorilor cantitativi și calitativi ai 
planului de stat Vom acționa pentru 
a materializa pe deplin indicația to
varășului Nicolae Ceaușescu ca adu
nările generale ale grupelor sindi
cale să constituie o formă organiza
torică prin care oamenii muncii să 
dezbată toate problemele economi- 
co-sociale din întreprinderi, să con
tribuie direct la elaborarea și înfăp
tuirea măsurilor pentru buna condu
cere și gospodărire a unităților, să 
înfăptuiască autoconducerea munci
torească

Angajindu-ne să facem totul pen
tru întimpinarea Congresului al XII- 
lea al partidului cu noi și însemnate 
succese, dorim să exprimăm, totoda
tă. adeziunea sindicatelor la politica 
externă a partidului și statului nos
tru, politică ce se bucură astăzi de 
un înalt prestigiu pe toate meridia
nele globului. Clădită și promovată 
cu consecventă de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — personalitate 
remarcabilă a vieții internaționale, 
militant strălucit pentru statornici
rea unei colaborări multilaterale în
tre state, pentru rezolvarea litigiilor 
pe calea tratativelor, pentru inde
pendenta și suveranitatea popoarelor, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice — politica externă a Româ

niei este politica întregului nostru 
popor, o politică de pace și progres.

în cuvîntul său, tovarășul Emil 
Moldovan 8 arătat c6> în primii 
trei ani ai cincinalului, ne șantierele 
întreprinderii de construcții industria
le și montaj Brașov s-a realizat o pro
ducție de 2,3 miliarde lei. colectivul 
unității asigurînd intrarea în funcțiu
ne a,203 obiective și capacități indus
triale. In 1978. ca urmare a sporirii 
continue a gradului de industrializare 
și prefabricate a construcțiilor și in
stalațiilor, a extinderii mecanizării 
unor lucrări de finisaj, a folosirii mai 
judicioase a mașinilor și utilajelor și 
a forței de muncă, s-au obtinut 39 
milioane lei beneficii peste plan. Pre- 
zentînd preocupările colectivului în 
direcția promovării unor tehnologii 
eficiente în construcții, vorbitorul a 
arătat că specialiștii întreprinderii au 
elaborat o nouă tehnologie pentru 
fabricarea elementelor spațiale, pe 
baza căreia se reduce manopera pe 
un apartament la 1 000 ore fată de 
1 800 ore în tehnologiile tradiționale. 
Pe baza acestei noi tehnologii s-au 
realizat pentru oamenii muncii din 
Brașov în anul trecut 877 aparta
mente fizice, iar pentru muncitorii 
întreprinderii alte 805 apartamente.

în continuare, vorbitorul a prezen
tat direcțiile principale în care s-a 
acționat pe șantiere pentru reduce
rea consumurilor de materiale.

Referindu-se la lipsurile manifes
tate in activitatea din anul trecut, 
perioadă în care planul nu a fost în
deplinit integral, vorbitorul a preci
zat că această situație se datorește 
deficientelor în conducerea și orga
nizarea producției și a muncii pe 
șantiere, neutilizării la capacitatea 
maximă a forței de muncă, a mași
nilor și utilajelor de construcții din 
dotare. De aceea. în spiritul exigen
telor economice pe care le impune 
aplicarea noului mecanism economic, 
în întreprindere se va trece din a- 
cest an - la înființarea de brigăzi 
complexe de constructori, care să 
execute integral obiectivele indus
triale sau locuințele, muncind în a- 
cord global. în cuvîntul său. vorbito
rul a solicitat ca. în acțiunea de re
ducere a consumului de ciment, fier 
beton, energie electrică și termică, 
unitatea să fie mai activ sprijinită 
de institutele de cercetare de specia
litate. De asemenea, a propus Mi
nisterului Industriei Metalurgice să 
asigure optimizarea fabricării și li
vrării laminatelor utilizate pe șan
tiere.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la sarcinile deosebite care revin con
structorilor și muncitorilor întreprin
derii în acest an. Astfel, în 1979 uni
tatea trebuie să asigure punerea în 
funcțiune a 120 de obiective și capa
cități de producție, printre care Fa
brica de rulmenți grei de la Ploiești, 
Secția de strunguri grele de la A- 
rad. Hala de punți motor de la în
treprinderea de tractoare Brașov, li
niile de producție ale noii fabrici de 
tractoare din Timișoara.

raportăm, știmațe tovarăș®, se--1 
, cretar genera), că am.luat toate mă

surile pentru buna organizare a 
ipuncii în vederea, realizării tuturor 
ă.cbșțor obiective și vă asigurăm că, 
împreună cu beneficiarii, vom acțio
na ferm pentru intrarea lor la timp 
în funcțiune, a arătat vorbitorul.

Exprimînd în încheiere adeziunea 
deplină a constructorilor și celorlalți 
oameni ai muncii brașoveni la poli
tica externă a partidului și statului 
nostru, al cărui strălucit ctitor și 
promotor este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. vorbitorul a spus :

Ne mîndrim că pozițiile principiale, 
ferme, promovate de România socia
listă pentru rezolvarea în interesul 
popoarelor a marilor probleme care 
frămintă omenirea, sînt unanim a- 
preciate de întreaga omenire progre
sistă și ne angajăm să muncim în 
așa fel încîț să contribuim mai mult 
la creșterea' tot mai puternică a a- 
cestui prestigiu, prin obținerea unor 
noi și importante realizări în activi
tatea economică și socială, în edifi
carea noii orînduiri.

Subliniind însemnătatea deosebită 
a problemelor supuse dezbaterii, to
varășul Iqqii Avram 8 arata*; 
actuala consfătuire demonstrează 
încă o dată atenția pe care condu
cerea partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, o acordă înde
plinirii în cele mai bune condiții a 
planuluț cincinal și a programului su
plimentar de dezvoltare economico- 
socială a tării. Analizînd apoi sarci
nile ce revin industriei construcțiilor 
de mașini în lumina acestor cerințe 
majore, vorbitorul a spus : In pri
mii trei ani ai cincinalului, produc
ția industriei constructoare de mașini 
a crescut intr-un ritm mediu de 13.6 
la șută, față de 12 Ia sută cît era pre
văzut. Inscriindu-și preocupările în 
efortul general al întregii națiuni, 
constructorii de mașini au reușit, 
pînă la sfîrșitul lunii februarie a 

acestui an, să sporească avansul ob
tinut în îndeplinirea cincinalului la 
19,3 miliarde lei. S-a accentuat în 
această perioadă dezvoltarea unor 
subramuri caracteristice pentru teh
nologia contemporană : tehnica de 
calcul, automecanica, mecanica fină 
și optica, echipamentele hidraulice și 
pneumatice, mașinile-unelte grele, 
utilajele tehnologice, sub formă de 
instalații complete, navele maritime 
de mare capacitate șl altele. în anul 
1978 au fost puse în fabricație peste 
2 000 de produse noi și modernizate, 
concomitent cu darea în exploatare a 
peste 200 noi capacități de producție.

Odată cu dezvoltarea producției a 
crescut considerabil nivelul de trai al 
oamenilor muncii din construcția de 
mașini. Retribuția medie a fost în 
1978 cu peste 20 la sută mai mare 
decît în 1975. Totodată, un număr de 
140 000 de oameni ai muncii au be
neficiat de reducerea săptămînii de 
lucru.

Cu toate aceste realizări, trebuie să 
arătăm și existența unor neajunsuri, 
și în primul rînd neîndeplinirea pla
nului fizic la unele sortimente deose
bit de importante, neonorarea inte
grală a contractelor la export, neatin- 
gerea nivelului planificat privind re
ducerea costurilor de producție, pre
lungirea unor cicluri de asimilare a 
produselor noi.

Cauzele se localizează, desigur. în 
eficienta nesatisfăcătoare a muncii 
de conducere atît la nivelul între
prinderilor. cit și al centralelor si mi
nisterului. Și, asa cum s-a subliniat 
în cadrul consfătuirii, neajunsu-*1^ 
din munca noastră au constitu 
ultima perioadă, obiectul unor Ana
lize concrete în cadrul adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii din în
treprinderi și centrale industriale.

Realizarea în bune condiții a 
planului pe anul 1979, a spus în con
tinuare vorbitorul, implică stăpinirea 
cu toată fermitatea a acelor factori de 
care depinde optimizarea procesului 
productiv. Aș vrea să precizez că în
treaga producție destinată beneficia
rilor interni a fost contractată, o 
atenție deosebită acordindu-se utila
jelor tehnologice, al căror volum 
crește cu 53 la sută fată de realiză
rile anului 1978. Au fost analizate 
toate relațiile de cooperare care au 
generat neajunsuri și depunem 
eforturi susținute pentru eliminarea 
unor locuri înguste, ca acelea apărute 
în producția unor componente de va
goane. motoare cu ardere internă, 
motoare electrice speciale, reductoa- 
re și pompe.

O problemă prioritară o constituie 
exportul de produse ale construcției 
de mașini. în acest an. sarcinile sînt 
cu 44 la sută mai mari decît reali
zările anului trecut. Pînă în prezent 
au fost încheiate contracte pentru 
70 la sută din volumul planificat al 
exportului, proporție nesatisfăcătoa
re. care arată că nu ne adaptăm încă 
la cerințele pieței externe și că ne 
bazăm prea puțin pe relații ferme de 
cooperare de lungă durată. Pornind 
de la faptul că aproape toate între
prinderile noastre au sarcini de ex
port, că în fiecare unitate este asigu
rat ‘Ccidrul Organizatoric pentru des
fășurarea activității de comerț ex
terior, vom acționa ferm, în spiritul 
indicațiilor date de conducerea parti
dului, pentru finalizarea acțiunilor de 
contractare și lansarea cu prioritate 
în fabricație a produselor contractate.

In contextul traducerii în practică 
a noului mecanism economic, urmă
rim cu prioritate sporirea multilate
rală a eficientei întregii noastre ac
tivități. Obiectivul reducerii cheltuie
lilor totale cu aproape 40 lei la 1 000 
lei producție marfă ne impune să 
mobilizăm eforturile pentru micșora
rea, în continuare, a normelor de 
consum. în special la metal. în para
lel cu valorificarea la maximum a 
materialelor utilizate, diminuarea re
buturilor — incă mari — generali
zarea tehnologiilor moderne, capa
bile să asigure economii substanțiale.

Referindu-se la sarcinile însemnate 
ce revin construcțiilor de mașini in 
asigurarea mijloacelor necesare me
canizării agriculturii, vorbitorul a 
spus : în primii trei ani ai cincina
lului agricultura și industria alimen
tară au primit utilaje fabricate in 
țară, reprezentînd peste 700 tipuri de 
mașini și utilaje, instalații în valo. ' 
de circa 23 miliarde lei, intre, 
aproape 40 000 tractoare și •£ >00 
combine de cereale. Ne concentrăm, 
în prezent, eforturile în vederea spo
ririi producției de tractoare grele și 
specializate, a unor sisteme de mașini 
și agregate complexe, a mașinilor 
pentru terenurile în pantă, a com
binelor de mare productivitate și a 
pieselor de schimb, precum si a uti
lajelor pentru industria alimentară.

în încheiere, exprimînd adeziunea 
deplină a tuturor constructorilor de 
mașini la întreaga politică internă și 
externă a partidului, vorbitorul a 
asigurat conducerea partidului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de ho- 
tărîrea fermă a acestui puternic de-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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tașament de oameni ai muncii de a 
îndeplini în bune condiții sarcinile 
ce le revin, contribuind prin aceasta 
la înălțarea tării spre noi culmi de 
progres și prosperitate, la întărirea 
independentei și suveranității patriei 
noastre socialiste.

In cuvîntul său, tovarășul Florin 
Tânâsescu 3 arata*' ca institutul 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru industria electro
tehnică (I.C.P.E.) a finalizat în 1978 
împreună cu specialiști din industrie 
o nouă serie de motoare electrice și 
a realizat o mașină electrostatică de 
copiat. De asemenea, s-au produs o 
serie de convertizoare de încălzire 
pentru locomotiva de 2 400 CP și noi 
tipuri de echipamente complexe pen- 

• tru industriile cimentului, mineritu
lui și chimică, ce se vor asimila la 
„Electroputere" Craiova, noi tipuri 
de motoare electrice speciale și apa- 
rataj. Cîteva obiective noi de profil 
ce se dezvoltă în cincinalul 1981—1985 
vor beneficia aproape în totalitate 
de concepția tehnică și tehnologică 
românească.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Cu doi ani in urmă, într-o plenară a 
Comitetului Central s-a cerut să 
dezvoltăm, din familia echipamente
lor de foraj, a instalațiilor F-200 și 
F-400, noi produse necesare în can
tități mari industriei petroliere. 
Ne-am mobilizat, alături de toți co
laboratorii, și vom furniza încă în 
acest an prototipurile de care are 
nevoie industria. De asemenea, ne-ati 
cerut, mult stimate tovarășe secretar 
general, să acordăm o mai mare a- 
tenție reducerii consumului de ma
teriale prețioase. Vă informăm că 
am reușit în ultimul an să găsim 
soluții de înlocuire pentru aproape 
22 tone metal prețios ; ne mobilizăm 
pentru ca încadrarea in cotele de 
consum pe anul 1979 să se bazeze tot 
mai mult pe contribuția cercetării, a 
arătat vorbitorul.

Referindu-se la unele neajunsuri 
ale cercetării, în special la cele le
gate de introducerea progresului teh
nic și a creșterii productivității mun
cii, el a subliniat că, în cazul unor 
echipamente complexe la care parti
cipă mai multe unități, se impune o 
coordonare mai bună a eforturilor.

Instaurarea unei ordini în planul 
tehnic, așa cum ne cereți dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, poate fi făcută stabilind 
prioritățile, tipizînd și specializînd, 
utilizînd mai bine fondul de oameni 
și resursele materiale pe care le avem 
în industrie și cercetare. De aseme
nea, prin urmărirea de către institut 
a planului tehnic al fabricilor — a- 
ceasta constituind și o propunere — 
poate să se creeze o corectă dirijare, 
ca și generalizarea unor rezultate. 
Sîntem datori să asigurăm generali
zarea unor rezultate bune, dar din 
păcate neaplicate pe acea scară care 
să permită în fabrici soluții pentru 
atingerea sporurilor de productivita
te planificate.

în expunere a fost exprimat an
gajamentul lucrătorilor institutului, 
care și-au propus devansarea asimi
lării unor motoare electrice pentru 
mașini-unelte cu 1—3 trimestre, a 
unor echipamente tehnologice cu 1—2 
trimestre. Colectivul institutului va 
dezvolta noi tehnologii mici consu
matoare de materii prime și energie, 
care să fie introduse în fabricație 
încă în acest cincinal, va elabora 
tehnologii și produse pentru unitățile 
noi, bazate prioritar pe concepția 
românească, va spori aportul cerce
tării la modernizarea întregii indus
trii electrotehnice.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Doresc să exprim și cu acest prilej 
profundul atașament al intelectuali
tății față de întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, promovată cu consecvență și 
fermitate revoluționară de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general. Sîntem hotărîti să acțio
năm cu abnegație, alături de toți oa
menii muncii, pentru a spori contri
buția intelectualității la înfăptuirea 
acestei politici de pace și largă cola
borare cu toate țările lumii, de afir
mare prestigioasă a României în 
viața internațională.

în numele milioanelor de femei din 
patria noastră — românce, maghiare, 
germane și de alte naționalități — 
doresc să adresez primele cuvinte 
de recunoștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cel mai iubit și devotat 
fiu al poporului, care prin laborioasa 
sa activitate teoretică și practică a 
avut și are un rol hotărîtor în fun
damentarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, în 
mersul victorios al României inde
pendente și suverane pe calea fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate — a spus la începutul cu- 
vîntului său tovarășa Af](( MlITC* 
ȘCin președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor. în același timp, vă 
rog să-mi permiteți ca. acum, in 
preajma Zilei internaționale a fe
meii. să exprim sentimentele noas
tre de dragoste și aleasă prețuire 
stimatei și iubitei tovarășe Elena 
Ceaușescu. pentru contribuția sa re
marcabilă la elaborarea si aplicarea 
politicii partidului de dezvoltare a e- 

. conomiei. științei și culturii româ
nești. pentru aportul deosebit în în
drumarea mișcării de femei și creș
terea rolului acestora în toate sec
toarele de activitate.

Datorită condițiilor minunate create 
de partidul și statul nostru, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
femeile se afirmă ca forță remar
cabilă în realizarea programului 
de dezvoltare a industriei, agri
culturii. științei, tehnicii și culturii, 
în viata politico-socială de ansam
blu. Subliniem în mod deosebit reali
zările bune obținute de numeroase 
unități ale industriei ușoare. în con
dițiile trecerii la săptămîna de lucru 
redusă de care unitățile cu pondere 
feminină s-au bucurat incepînd de 
anul trecut. S-a îmbunătățit activi
tatea comitetelor si comisiilor femei
lor pe linia recrutării și pregătirii 
forței de muncă. Numai în 1978 au 
fost calificate Si atrase în producție 
peste 100 000 femei. A crescut, de a- 
semenea. numărul de femei de la 
sate cuprinse în diferite cursuri de 
pregătire agrozootehnică. Femeile a- 
duc o contribuție deosebită la înfru
musețarea și buna gospodărire a o- 
rașelor și satelor, la extinderea si 
buna funcționare a rețelei de creșe, 
grădinițe, case de copii și școli, pen
tru creșterea si educarea în cele mai 
bune condiții a tinerei generații.

Cu toate rezultatele pozitive obți
nute în industrie, agricultură. în ce
lelalte sectoare de activitate — a spus 
în continuare vorbitoarea — trebuie 
să recunoaștem că în participarea fe
meilor la activitatea economico-so-

cială se mențin încă unele neajun
suri. Sînt întreprinderi, cu pondere 
feminină. în care un număr de mun
citoare nu-și realizează integral nor
mele sau înregistrează consumuri 
ridicate de materii prime și mate
riale. ca și rebuturi de produse. De 
asemenea. în agricultură, deși la ni
velul comitetelor județene, comuna
le și al comisiilor femeilor s-au sta
bilit măsuri concrete privind îmbu
nătățirea participării femeilor la lu
crările agricole, la întreaga activita
te economică și socială a satelor, nu 
se acționează peste tot cu suficien
tă răspundere pentru traducerea lor 
în viață, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă, pentru buna 
pregătire profesională a cooperatoa
relor.

Recenta plenară a Consiliului Na
tional al Femeilor — a arătat vor
bitoarea — a analizat, în spirit cri
tic și autocritic, activitatea desfășu
rată de organizațiile de femei, a sta
bilit un program de acțiuni pentru 
mobilizarea în mai mare măsură a 
femeilor de la orașe și sate la în
deplinirea Planului national unic de 
dezvoltare economică și socială a tă
rii pe anul 1979 și a programului su
plimentar pînă în 1980. în acest sens, 
Consiliul National, comitetele și co
misiile femeilor vor acționa mai e- 
ficient pentru cuprinderea unui nu
măr tot mai mare de femei în pro
ducția industrială, astfel încît în 1980 
să se atingă procentul planificat de 
39—40 la sută din totalul persona
lului muncitor. O atentie sporită se 
va acorda participării tot mai acti
ve a femeilor la întărirea autocon- 
ducerii muncitorești si autogestiunii.

Folosind mai bine cadrul organi
zatoric nou creat în agricultură, co
mitetele și comisiile femeilor vor in
tensifica munca politico-organizatori- 
că la nivelul fiecărei echipe, brigăzi 
și ferme, pentru, participarea largă 
a femeilor la lucrările agricole. în 
vederea creșterii producției vegetale 
și animale.

Permlteti-mi - 
iere vorbitoarea 
tuturor femeilor 
listă, să exprim tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și 
Ceaușescu recunoștința fierbinte pen
tru activitatea plină de energie re
voluționară desfășurată pe plan in
ternational în vederea asigurării pă
cii și realizării dezarmării. înlătură
rii pericolului unui nou război, pen
tru liniștea căminelor și fericirea co
piilor noștri. Asigurăm» conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
femeile de la orașe și sate, fără deo
sebire de naționalitate, nu-și vor 
precupeți forțele pentru întîmpiriarea 
cu noi succese în muncă a celei de-a 
35-a aniversări a eliberării patriei 
și. vor acționa cu toată puterea , " 
pentru înfăptuirea neabătută a 
biectivelor cutezătoare înscrise 
Programul partidului de făurire a 
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism.

- a spus în înche-
— ca. în numele 

din România socia-
tovarășei Elena

lor 
o- 
în 

so-

României, de unde decurg dreptul și 
datoria fiecăruia de a participa la 
elaborarea și înfăptuirea programu
lui pe care l-a adoptat în deplină 
cunoștință de cauză.

Răsună uneori cu insistență sus
pectă glasuri ipocrit-îngrijorate : ce 
nevoie are o tară mică de aseme
nea eforturi, de asemenea „ambiții" ? 
Fără asemenea ambiții, pe care eu 
le-aș numi formă concretă a dem
nității naționale, o tară mică se con
damnă pe vecie a rărnîne la che
remul altora. Făurindu-și o econo
mie puternică, modernă și. implicit, 
o cultură pe măsura spiritualității 
sale. România socialistă nu are de
cît ambiția nobilă de a asigura de
plina și libera dezvoltare a perso
nalității umane, pentru toti fiii săi !

- Răsună uneori și glasuri stupide : 
„De ce. după ce am muncit atita, 
după ce ne-am privat de multe, nu 
ne-am pune acuma pe huzurit și con
sum nesăbuit 7“ — ca și cum genera
țiile de azi n-ar avea și răspunderea 
sfîntă pentru cele de mîine. pentru 
locul în care vor munci, pentru ae
rul ce-1 vor respira, pentru' cărțile 
ce le vor citi — uitînd că. întt-un 
trecut nu prea îndepărtat,, cei mai 
buni fii ai acestei țări au înfruntat 
prigoana, ocnele si rhoartea pentru 
ca azi noi să avem dreptul de a de
cide asupra propriului destin. Drep
tul și, așa cum a reieșit din lucră
rile consfătuirii, poate în mai mare 
măsură responsabilitatea.

Ceea ce s-a spus la această con
sfătuire mă întărește în convingerea 
că în conștiința tuturor celor ce tră
iesc pe acest pămînt — indiferent de 
limba în care se exprimă — a de
venit o certitudine ideea că inde
pendenta acestei patrii este indiso
lubil legată de ascensiunea ei eco- 

, nomică și spirituală continuă, adică 
de modul in care fiecare își face 
datoria, la strung, la computer, pe 
tractor sau la masa de scris. Ascul- 
tînd luările la cuvînt. mi-a devenit 
mai clară ideea că democrația, pro
blema fundamentală a acestei epoci, 
nu rezidă numai în forma ei „clasi
că" parlamentară, ci se concretizează 
în primul rind prin participarea con
știentă. nemijlocită ,1a soluționarea 
concretă a sarcinilor pe care marile 
mișcări sociale, revoluția tehnico- 
știintifică. făurirea unei culturi su
perioare le pun in fața fiecărui om 
demn de acest nume.

Am înțeles mai clar că democra
tizarea vieții politice internaționale 
— singura alternativă in fata unei 
catastrofe planetare — incepe de la 
modul în care fiecare națiune își a- 
duce contribuția sa specifică și con
cretă și cred că nu voi fi acuzat 
de „îngustime" națională dacă-mi voi 
exprima mîndria că tara mea — prin 
activitatea președintelui ei. prin 
prestigiul obtinut de-a lungul anilor 
de neabătută consecventă a princi
piilor — se bucură de stima pe care 
o conferă, pînă la urmă, numai con
cordanta între vorbă și faptă, in 
te împrejurările. Că unii numesc 
„neutralism", nu are prea mare 
portantă.

închei exprimîndu-mî sincera
Vingere că spiritul ce domină aceste 
dezbateri își va pune amprenta de 
lucru responsabil și serios în dome
niul vieții cultural-artistice. în care 
toti cei ce trudim cinstit știm că a- 
vem multe de făcut pentru a fi la 
înălțimea chemării pe care nu o dată 
ne-ati adresat-o. 
Nicolae, Ceaușescu 
timpului pe 
noastră.

toa- 
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din pri- 
cuprin- 
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muncesc în întreprindere, fără deo
sebire de naționalitate. Pot spune că 
alcătuim o armonioasă familie mun
citorească în care hărnicia, 
tul pentru muncă, căutările 
re sînt atribute recunoscute.

Bilanțul activității noastre 
mii trei ani ai cincinalului
de realizări importante, cea 
fiind obținerea unei producții fizice 
suplimentare de peste 180 tone fire 
din bumbac și tip bumbac. Anul tre
cut am obtinut depășiri substanția
le Ia toti indicatorii economici. în 
condițiile aplicării săptămînii reduse 
de lucru și. mai ales, in paralel cu 
finalizarea unui complex program de 
investiții, destinat dezvoltării și mo
dernizării producției de fire.

Organizația de partid din între
prinderea noastră, consiliul oameni- 

' lor muncii acționează cu fermitate ca 
întregul personal muncitor să înțe
leagă — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
marea cantității intr-o nouă 
nu este o lozincă abstractă, 
supune un efort permanent 
folosirea la nivel superior a ___
rilor fixe și circulante, pentru mo
dernizarea întregii producții. Accen
tul îl punem pe creșterea gradului 
de valorificare a materiilor prime, 
obținînd, în cadrul activității noas
tre. fire cu procent mărit de mate
rii secundare, pe sporirea producti
vității muncii, perfecționarea califi
cării profesionale a personalului 
muncitor, introducerea unor tehnolo
gii de mai mare randament și în
tărirea ordinii și răspunderii mun
citorești.

Avem încă multe de făcut în ceea 
ce privește întreținerea și exploa
tarea la parametri superiori a tu
turor utilajelor, asigurarea condițiilor 
optime pentru realizarea normelor de 
producție de către fiecare muncitor, 
promovarea progresului tehnic. Ana
lizînd critic toate aceste neajunsuri 
la recenta adunare generală a re
prezentanților oamenilor muncii, am 
alcătuit cuprinzătoare programe de 
acțiune pentru eliminarea lor și a- 
tingerea obiectivelor propuse.

în încheiere, doresc să dau glas 
sentimentelor de adîncă aprobare pe 
care le nutresc sibienii pentru în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru. înaltei 
aprecieri și recunoștințe pentru bo
gata activitate internațională desfă
șurată de conducătorul partidului și 
statului nostru în vederea dezvoltă
rii colaborării și întăririi unității ță
rilor socialiste, a unității mișcării co
muniste și muncitorești, a, forțelor 
democratice si antiimperialiste con
temporane.

că transfor- 
calitate 
ci pre- 
pentru 
fondu-

cuvîntul la 
dezbat pro- 
..prozaice" :

Luînd cuvîntul, tovarășul Titus 
POpOViCi 3 SPUS • At putea părea 
ciudat că un scriitor ia 
o consfătuire în care se 
bleme economice, așa-zis
industrie, construcții, transporturi, a- 
gricultură ; deoarece se bănuiește că 
artistul locuiește în Olimp ; călăto
rește pe calul Pegas și se hrănește 
cu nectar și ambrozie. Dar oare in 
dosul cifrelor, al opțiunilor economi
ce. al bilanțului succeselor Si ne- 
realizărilor. dezbătute cu franchețe, 
nu stă omul, subiectul dintotdeauna 
al artei, omul viu. cu speranțele, 
căutările. întrebările, răspunsurile și 
aspirațiile sale ? Oare o asemenea 
consfătuire. în care. în fata întregii 
țări, deschis, sînt dezbătute direcții
le de dezvoltare a țării nu repre
zintă manifestarea democrației res
ponsabile. adică forma superioară a 
libertății, fără de care nu pot în
flori nici arta și nici cultura ?

După ce a reliefat marile proble
me economice care confruntă lumea 
contemporană, precum și faptul că 
aceste probleme nu se limitează nu
mai la economic, ci invadează sfe
ra politicului, a socialului, a culturii 
și pînă la urmă a fiecărui destin in
dividual. vorbitorul a spus : Este 
meritul partidului nostru că a înțe
les aceste adevăruri, uneori brutale, 
deseori implacabile. Acest partid n-a 
făgăduit niciodată nici marea cu sa
rea. nici paradisul terestru ; acest 
partid, cu precădere de la Congresul 
al IX-lea. n-a ascuns greutățile ce 
se ivesc si se vor mai ivi pe dru
mul făuririi unei -vieți demne, pe 
care o merită poporul ce i-a confe
rit. la bine și la greu, deplina sa 
încredere, deplina sa adeziune. A- 
cest partid, luînd asupra sa răspun
derea întregii națiuni, a considerat și 
consideră ca principală sarcină a sa 
înarmarea oamenilor cu înțelegerea 
procesului necesar de dezvoltare a

stimate tovarășe 
— la înălțimea 

care-1 trăiește patria

Subliniind 
reprezintă o 
secretarului general 
pentru perfecționarea întregii activi
tăți economico-sociale și dezvoltarea 
democrației muncitorești, tovarășul 
Oscar Schemmel3 evidențiat, în 
cuvîntul său. vasta activitate desfă
șurată de oamenii muncii din jude
țul Sibiu — români, germani și ma
ghiari — pentru obținerea pe pri
mii trei ani ai cincinalului a unei 
producții industriale suplimentare 
care se ridică la peste 4 miliarde 
lei. hotărirea lor fermă de a înde
plini angajamentul realizării în 
cinstea Congresului al XlI-lea al 
partidului nostru, de a da produse 
peste planul cincinal în valoare de 
5,6 miliarde lei.

Pe baza unei dezvoltări economi
ce și sociale armonioase — a ară
tat vorbitorul — au fost create in 
județul Sibiu. Ia fel ca în tara în
treagă, condițiile necesare pentru a- 
firmarea plenară, nestingherită a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, condiții si șanse auten
tic egale în muncă. în creație. în în
treaga viață socială. Fac parte din 
colectivul de muncă al Filaturii tex
tile „11 Iunie" din Cisnădie. Măsu
rile luate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din martie 1978 privind perfecțio
narea autogestiunii economice și au- 
toconducerii muncitorești au optimi
zat cadrul afirmării tuturor celor ce

că actuala consfătuire 
mărturie a preocupării 

al partidului

în cuvîntul său, tovarășul Jqjj 
Traian Ștefănescu 3 arătat că 
bilanțul îndeplinirii sarcinilor pe pri
mii trei ani ai cincinalului cuprinde 
și rezultatele muncii tinerilor, a Uni
unii Tineretului Comunist, care a ac
ționat mai activ pentru mobilizarea 
largă a tineretului la realizarea sar
cinilor economice.

Rezultatele obținute în dezvoltarea 
economică, a spus apoi vorbitorul, 
s-au răsfrînt în mod pozitiv asupra 
creșterii nivelului de trai al întregu
lui popor, al tineretului. Iată de ce 
folosim acest prilej pentru a exprima 
cele mai vii mulțumiri conducerii 
partidului și statului nostru, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija deosebită ce o poartă tinerei 
generații, formării sale pentru muncă 
și viață.

Referindu-se la neajunsurile ce 
s-au manifestat, în înfăptuirea Sar
cinilor economice, de către unele or
ganizații ale U.T.C. din industrie, 
construcții, transporturi și agricul
tură, vorbitorul a arătat că se menține 
încă ridicat numărul tinerilor care nu 
își realizează lună de lună sarcinile 
de producție, al celor care dau pro
duse de slabă calitate sau care absen
tează și întirzie la program, exploa
tează nerațional mașinile și utilajele, 
ca și. al celor ce folosesc incomplet 
timpul de lucru. La sate sînt tineri 
care nu participă la efectuarea lucră
rilor agricole în perioadele optime, 
nu respectă regulile agrotehnice, se 
preocupă în mică măsură de dezvol
tarea sectorului creșterii animalelor.

Recentele indicații ale secretarului 
general ăl partidului, date cu prilejul 
adunării oamenilor muncii de la în
treprinderea „23 August" din Bucu
rești și al Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului din 1 februarie a.c., 
ne-au făcut să înțelegem eforturile 
pe care trebuie să le întreprindem 
pentru a asigura o largă mobilizare 
a tineretului, în vederea înfăptuirii 
sarcinilor pe acest an și pe întregul 
cincinal. Analizînd, în spirit de exi
gență comunistă, activitatea Uniunii 
Tineretului Comunist, se desprinde 
cu claritate concluzia că trebuie să 
intensificăm întreaga muncă politico- 
educativă pentru creșterea răspun
derii tineretului în realizarea sarci
nilor economice. Experiența de pînă

acum ne arată că trebuie să acor
dăm o atenție sporită aprofun
dării de către tineri a noului me
canism economico-financiar, a ce
rințelor creșterii eficienței economice, 
și, pe de altă parte, participării ac
tive a .organizațiilor U.T.C. de la sate 
la aplicarea recentelor măsuri adop
tate de plenara C.C. al P.C.R., pri
vind conducerea unitară a agricultu
rii. Legat de aceasta, în prezent ac
ționăm pentru reorganizarea muncii 
aparatului U.T.C., astfel încît să pu
tem răspunde, în condiții mai bune, 
cerințelor impuse de crearea consi
liilor unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste.

Vorbitorul s-a referit în continuare 
la preocupările organizațiilor de tine
ret pentru îmbunătățirea calificării 
tineretului. Pînă în prezent, împreu
nă cu ceilalți factori, organizațiile 
U.T.C. au contribuit la pregătirea a 
peste 400 000 tineri care urmează să 
intre în producție în anul 1979. în 
agricultură, la cursurile învătămîn- 
tului agrozootehnic de masă au fost 
cuprinși peste 200 000 de tineri. La 
rîndul lor, concursurile și olimpia
dele pe meserii au cuprins în anul 
1978 aproape " - .............
întreprinderi 
asemenea, în 
tineri vor fi 
muncitorești
Tineretului Comunist și se va acționa 
în direcția sprijinirii policalificării 
tinerilor, astfel încît un număr sporit 
dintre ei să poată lucra simultan la 
mai multe mașini.

O preocupare deosebită o va con
stitui temeinica organizare a muncii 
patriotice. La canalul Dunăre—Marea 
Neagră se prevede suplimentarea 
volumului excavat, în acest an, de la 
8.5 la 12,5 milioane mc, iar la Com
binatul minier Oltenia, de la 3,5 la 
5.2 milioane mc. Uniunea Tineretului 
Comunist va recruta pentru șantie
rele naționale ale tineretului peste
6 000 de tineri muncitori și aproape
7 000 de elevi și studenți. Se va ex
tinde inițiativa organizațiilor U.T.C. 
din București, Dplj, Vîlcea și Pra
hova ca tinerii să preia, în răspun
dere directă, realizarea unor con
strucții de locuințe.

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
adeziunea deplină și unanimă a tine
rei generații față de politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, față de activitatea exemplară 
desfășurată pe plan international de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în condițiile in
ternaționale actuale, deosebit de 
complexe, politica externă a parti
dului și statului nostru nu numai că 
se vădește departe de a fi neutrală, 
dar se verifică, din nou, și cu atit 
mai mult, ca o politică profund an
gajată, principială, animată de înaltă 
răspundere comunistă. în concordan
tă deplină cu aspirațiile fundamen
tale ale poporului nostru, cu cauza 
socialismului, a păcii și progresului 
in întreaga lume.

1 milion de tineri' din 
și unități agricole. De 
acest an, aproape 50 000 
cuprinși în politehnicile 
organizate de Uniunea

In cuvîntul său tovarășul QtlgQf» 
ghe Alexa 3 spus ■ Dorescca pri_ 
mele mele cuvinte de la această 
înaltă tribună a tării să le adresez 
conducătorului partidului și statului, 
mult iubitului nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușescu. Vreau să vă transmit cu 
acest prilej, stimate tovarășe secre
tar general, cele mai fierbinți urări 
de sănătate și putere de muncă din 
partea țăranilor cooperatori din Bu
cecea și din tot județul Botoșani, ca 
și mulțumirile noastre călduroase 
pentru noile măsuri adoptate privind 

, îmbunătățirea conducerii si planifi
cării unitare a agriculturii, care 
creează condiții pentru creșterea mai 
rapidă a producției și ridicarea sa
tului românesc pe noi trepte de pro
gres și civilizație. Țin să vă aduc la 
cunoștință că în timpul care a tre
cut de cind am avut cinstea, să fiți 
oaspete în cooperativa noastră agri
colă. urmîndu-vă 
reușit să obținem 
cupînd din acest 
locuri de frunte 
pentru care am

îndemnurile. am 
producții mari, o- 

punct de vedere 
pe județ și tară, 

fost răsplătiți de 
patru ori cu „Ordinul 
sa I. de două ori cu „Ordinul Meri
tul Agricol" clasa I și o dată cu Înal
tul titlu de „Erou al Muncii Socia
liste".

în primii trei ani ai acestui cin
cinal am realizat producții medii la 
hectar de 4 510 kg porumb boabe, 
55 000 kg sfeclă de zahăr și 3 610 litri 
de lante pe vacă furajată. Prin de
pășirea nroductiilor medii planifica
te și reducerea cheltuielilor, am reu
șit să obținem o producție netă su
plimentară in valoare de 5,5 milioa
ne lei. Ca urmare, retribuția medie 
pe o normă de categoria I ce a re
venit în ultimii trei ani în coopera
tiva noastră a fost in medie pe an 
de 52 lei. cu 12 lei 
nificat.

Desigur, așa cum 
tidul. așa cum noi 
ne putem declara

Muncii" cla-

peste nivelul pla-

ne-a învătat par- 
înșine simțim, nu 
mulțumiți cu re-

zultatele de producție obținute. Avem 
încă multe rezerve nepuse în va
loare. N-am preluat și aplicat în
deajuns experiența altor unități 
fruntașe și n-am generalizat în pro
ducție tot ceea ce e mai înaintat în 
agricultura românească, ultimele cu
ceriri ale științei agricole. Nu exe
cutăm încă la momentul optim și de 
bună calitate toate lucrările. De ase
menea, nu realizăm încă o produc
tivitate ridicată a muncii pe măsu
ra posibilităților și. ca urmare, efi
cienta economică la unele produse 
nu este satisfăcătoare. Apreciez că 
noul cadru perfecționat de organiza
re va permite soluționarea unitară 
și rapidă. în condiții superioare, a 
tuturor acestor probleme.

în ceea ce ne privește, pe baza 
indicațiilor t o v a r ă ș u 1 u i Nicolae 
Ceaușescu, odată cu aplicarea măsu
rilor de reorganizare din prima etapă 
am trecut la acțiuni practice de pre
gătire a recoltei, la executarea lucră
rilor agricole de sezon. Sub îndru
marea directă a biroului executiv al 
consiliului unic agroindustrial, am 
organizat transportul și administra
rea în cîmp. în această iarnă, a peste ‘ 
11 mii tone gunoi de grajd și am fer
tilizat cu îngrășăminte chimice su
prafețele de păioase. lucernierele, 
ca și cele pe care le vom însămînta 
în primăvară cu sfeclă, cartofi și alte 
culturi. Avem pregătite îngrășămin- 
tele chimice, erbicidele și semințele 
pe care le vom folosi în primăvară, 
am reparat toate mașinile si trac
toarele și am organizat mai bine în
treaga activitate în vederea apro
piatei campanii, ceea ce ne creează 
condiții să obținem anul acesta re
colte superioare la toate culturile.

Vă încredințăm, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune Întreaga noastră pu
tere de muncă, învățînd din strălu
citul dumneavoastră exemplu, pen
tru a continua dezvoltarea . fermă, 
impetuoasă a agriculturii. Vă cer în
găduința. în încheiere, să alătur gin- 
durile și simțămintele moldovenilor 
celor exprimate aici de vorbitorii 
dinaintea mea. mulțumindu-vă din 
inimile noastre pentru tot ce faceți, 
pe plan extern, ca în lume să fie 
pace și înțelegere intre popoare, ca 
România noastră să se bucure mai 
departe de apreciere și prestigiu in 
lume.

Metalurgia, în pas cu întreaga eco
nomie. prin dinamica de creștere a 
producției de oțel și de neferoase, 
prin valoarea producției, prin indi
catorii de eficiență, exprimă, mai

mult decît edificator, efortul pe care 
l-a făcut țara noastră pentru dez
voltarea acestei ramuri — a mențio
nat in cuvîntul său tovarășul Ne
culai Agachi. In 3CtU31ul cinc‘- 
nal, fondurile de investiții alocate 
metalurgiei depășesc de 4 ori fondu
rile din cincinalul 1966—1970. Astăzi 
tara noastră produce, intr-o gamă 
diversificată, peste 650 kg oțel pen
tru fiecare locuitor, adică de peste 
3,5 ori mai mult față de 1965.

în paralel cu sprijinul primit pen
tru dezvoltarea producției, an de an 
s-a materializat din plin si grija pen
tru pregătirea si viata oamenilor care 
lucrează în această 
primată direct prin 
fesionale si licee 
capacitate de peste 
cele peste 45 000 
locuri în cămine, prin faptul că im
portante centre metalurgice au deve
nit orașe noi, moderne, în dezvoltare 
continuă.

Avind la dispoziție o bază mate
rială puternică și în continuă moder
nizare si dezvoltare, metalurgia a ob
ținut în anii actualului cincinal re
zultate bune ; producția netă a înre
gistrat anul trecut o creștere de 12 la 
sută fată de 1977, iar productivitatea 
muncii a crescut in aceeași perioadă 
cu 8,3 la sută, au fost reduse chel
tuielile materiale.

Deși bilanțul muncii noastre cu
prinde numeroase realizări, trebuie 
să arăt însă că în anul trecut, cît șî 
în primele două luni din acest an. 
rezultatele sînt sub posibilități, sub 
sarcinile de plan. Considerăm că 
unele neajunsuri și deficiente puteau 
fi înlăturate mai operativ dacă în 
activitatea unităților, a centralelor 
și a ministerului se dădea dovadă 
de mai multă fermitate, dacă acțio
nam. pe toate treptele, cu mai multă 
exigență și simț de răspundere.

O deficientă de prim ordin o re
prezintă modul in care am utilizat 
fondurile de investiții pentru dezvol
tare. Deși realizările au 
în anul trecut o creștere 
sută față de 1977, planul 
îndeplinit. Considerăm, de 
ca realizări sub posibilități modul în 
care au fost folosite instalațiile com
plexe, mașinile-unelte. felul în. care 
au fost realizate unele norme de 
consumuri energetice si materiale.

în spiritul aprecierilor si indica
țiilor date de dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., am proce
dat la o analiză atentă si responsa
bilă a tuturor acestor lipsuri și ne
ajunsuri. atît la nivelul consiliilor 
oamenilor muncii din întreprinderi si 
centrale, cît șl al consiliului de con
ducere al ministerului. Măsurile sta
bilite vizează in primul rind reali
zarea producției fizice, a planului de 
investiții, urmărindu-se în mod deo
sebit punerea în funcțiune a obiec
tivelor restante din anul trecut, pre
cum și a capacităților care trebuie 
să producă încă din prima parte a 
acestui an.

Vom acționa, cu toată hotărîrea 
pentru a .asigura cu prioritate livra
rea metalului pentru utilajele tehno
logice. participînd direct la rezol
varea operativă a tuturor probleme
lor. atît Ia uzinele constructoare de 
mașini, cît si în uzinele noastre, a că
ror sarcină de producție de utilaje se 
ridică la circa 80 mii tone.

Ca sarcini deosebite, pentru noi. se 
impun îmbunătățirea calității pro
ducției, ridicarea caracteristicilor fi- 
zico-mecanice și a fiabilității produ
selor metalurgice, prin creșterea 
gradului de prelucrare, prin trata
mente termice, asigurînd astfel spo
rirea valorii de întrebuințare a meta
lului. De asemenea, vom urmări cu 
insistentă realizarea sarcinilor din 
programele vizind reducerea consu
murilor specifice de cocs, combusti
bili, energie electrică si mai ales 
îmbunătățirea scoaterii de laminate 
finite dintr-o tonă de otel. Forțele 
de cercetare-proiectare din unitătl 
vor fi orientate cu precădere spre 
rezolvarea sarcinilor vizînd aspectele 
energetice ale ramurii, fiind cunos
cut faptul că pentru metalurgie con
sumul specific energetic constituie 
un indicator global sintetic reprezen
tativ.

Considerăm că avem toate condi
țiile create pentru a ne îndeplini sar
cinile complexe ce ne revin in acest 
an și pe întregul cincinal, angajin- 
du-ne în fața conducerii partidului 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea și depășirea 
acestor sarcinț.

ramură, grijă ex- 
cele 54 școli pro- 
metalurgice. cu o 
59 000 locuri, prin 

apartamente și

înregistrat 
de 35 la 
nu a fost 
asemenea.

w •

în continuarea dezbaterilor gene
rale au luat cuvîntul tovarășii : 
Gheorghe Pană, prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.. Alexandru Bitang, directo
rul întreprinderii constructoare de 
mașini din Reșița, Dan Surulescu, 
directorul întreprinderii miniere 
Lupeni, Cornel Elefterescu. pre
ședintele Consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist Co- 
cora. județul Ialomița. Rozalia 
Togor, secretară a Comitetului de 
partid de la întreprinderea de con
fecții din Oradea. Emil Bobu, pre
ședintele ~
U.G.S.R.. ____ __
Moldovan, directorul întreprinderii 
de construcții industriale și mon
taj din Brașov. loan Avram, mi
nistrul industriei consțructiijor de 
mașini. Florin Tănăsescu, directorul 
Institutului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru in
dustria electrotehnică. Ana Mure- 
șan. președinta Consiliului Național 
al Femeilor. Titus Popovici, scrii
tor, " ' ~ '
rul 
din , _____  ____ __
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului, Gheorghe 
Alexa, președintele cooperativei 
agricole de producție Bucecea, jude
țul Botoșani, Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice.

Apreciindu-se că problemele im
portante înscrise pe ordirea de zi a 
Consfătuirii cu cadrele de condu
cere din industrie. construcții, 
transporturi și agricultură au fost 
dezbătute în ședințele plenare și 
secțiunile consfătuirii, la propu
nerea prezidiului, participantii au 
aprobat sistarea discuțiilor, urmînd 
ca tovarășii care nu au vorbit și au 
de făcut propuneri să le prezinte 
în scris la secretariatul consfătuirii.

în continuare, participantii au 
adootat în unanimitate, cu înde
lungi aplauze, Hotărîrea Consfă
tuirii cu cadrele de conducere din 
industrie, construcții. transporturi 
și agricultură elaborată pe baza

Consiliului Central al 
ministrul muncii. Emil

Oscar Schemmel, directo- 
intreprinderii „11 Iunie" 

Cisnădie, județul Sibiu. Ion

sarcinilor care revin acestor ramuri 
esențiale ale economiei naționale 
din hotărîrile de partid și de stat, 
din indicațiile și orientările date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Parti
cipantii au stabilit ca hotărirea să 
fie îmbunătățită pe baza expunerii 
și concluziilor prezentate de secre
tarul general al partidului.

Primit cu deosebită căldură și în
suflețire, în încheierea lucrărilor 
consfătuirii a luat cuvîntul tova- 

NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. . (Cuvîn- 
tarea va fi dată publicității).

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție, cu deplină aprobare și 
satisfacție și subliniată, in repe
tate rinduri, cu vii aplauze, cu ova
ții entuziaste de participanti.

La sfîrșitul cuvîntării, în sală 
izbucnesc puternice urale. într-o at
mosferă de mare entuziasm. întrea
ga asistentă, în picioare, scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pacea !“. exprimînd 
sentimentele de fierbinte dragoste, 
de înaltă stimă si Dretuire 
conducătorul partidului și 
nostru.

Participantii la lucrările 
tuirii cu cadrele de conducere din 
industrie, construcții, transporturi 
și agricultură, făcîndu-se ecoul a 
milioane de oameni ai muncii — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — de la orașe și 
sate, au manifestat voința lor fer
mă de a înfăptui cu consecventă 
sarcinile și orientările de o deose
bită însemnătate cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, amplu program de 
acțiune pentru mobilizarea tuturor 
energiilor poporului nostru în ooera 
de înfăptuire a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, care 
asigură ridicarea României socialis
te pe noi culmi de progres și civi
lizație.

fată de 
statului

Consfă-
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S-au luat măsuri, au fost stabilite
graficele de execuție

ACUM AU CUVlNTUL FAPTELE
I Doctorița, | 
I deși v I 
| bolnavă...

Elisabeta Dinu din Pitești • 
I (strada Justiției nr. 1) a fost

dusă cu „Salvarea" în stare , 
foarte gravă la spitalul din lo- | 

I Calitate. Datorită unor compli
cații la căile respiratorii, se su- ■ 
foca și, din moment in moment, 
situația devenea tot mai critică. ■ 

ITimp de cinci zile și cinci nopți,
fără preget, doctorița Angela 
Stoicescu a făcut tot ce a fost l 

I omenește cu putință pentru a o
salva, fapt pentru care femeia I
ii mulțumește din toată inima. | 

IAm aflat că toate cele cinci
zile și cinci nopți, doctorița An- > 
gela Stoicescu le-a vegheat pe... I 
timpul ei: Mai exact : cinci zile * 

Iși cinci nopți din concediul me
dical, fiind ea însăși bolnavă... I

I „Tot
■ înainte!“

Eleva Tanța Răspopa, de 
Ila Școala generală Cașin (Ba

cău). are numai 14 ani, dar 
la concursul național de crea
ție științifică și tehnică a 

I pionierilor și școlarilor, ea a 
fost distinsă cu marele premiu 
individual și medalia de aur 

I pentru lucrarea „Sistem electro
nic pentru irigarea automată di
ferențiată șl determinarea sali- 

Inității solului B 2050“.
Dar nu e singura băcăuană... 

inventivă. Au mai fost distinși 
cu premiul III și medalia de 

I bronz pionierii Romulus Nantu,
Nicolae Bonta și Vasile Balcanu 
din Bacău, care au realizat apa- 

I râtul „Verflx multifuncțional",
precum și pionierul Ovidiu 
Raicea, din municipiul Gh 
Gheorghiu-Def, pentru lucrarea 

(„Sistem electronic pentru pro
tecția muncii în încăperi cu 
înalt grad de pericol".

IToți sint de o virstă cu Tanța. 
Mici, dar cu preocupări mart. 
Cinste lor șl... „Tot înainte !“.

' 85 garoafe
Briil lsac din Cluf-Napoca 

este unul din primii constructori 
ai fabricii de porțelan „IRIS" 
din localitate. Tot el a pus u- 
mărul la înălțarea fabricii de 
ceramică din Turda. Si tot el a 
fost printre primii dascăli ai 
primei școli profesionale de ce- 
rămiști. ** ’
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Foștii elevi ai fostului meșter 
și profesor — azi ceramiști cu 
mare faimă — au venit să-l fe
licite și să-i ureze ani multi cu 
sănătate și fericire.

In semn de omagiu, foștii săi 
elevi i-au făcut o surpriză : cele 
85 de flori dăruite (cite una 
pentru fiecare din cei 85 de ani 
ai săi) i le-au înmânat intr-o 
superbă vază de ceramică, fău
rită, bineînțeles, de ei înșiși.

Nu aduce 
anul...

In stația centrală de taximetre 
din Satu Mare, un cetățean 
adresa șoferilor una și aceeași 
întrebare : „Nu cumva știți care 
o fi taximetristul căruia i-am dat 
acum un an un ceas de mină ?“ 
Cei întrebați ridicau nedumeriți 
din umeri. Cînd aceeași întreba
re i-a fost adresată și lui loan 
Olah (despre care am mai scris 
in rubrica noastră), acesta a 
răspuns :

— Cum să nu ? Eu sint. Îmi 
amintesc perfect. Era acum un 
an intr-o ' seară, cind v-am dus 
cu taxiul pină la gară. Intrucit 
n-aveați bani pentru taxi, mi-ați 
lăsat ceasul amanet pe banche
tă, cu toată împotrivirea mea. 
după care ați fugit să nu pier
deți trenul.

Bucuros că s-a recăzut în po
sesia ceasului, omul ne-a spus . 
„N-aduce anul ce aduce... cea
sul. Mie mi-a adus odată cu 
ceasul și bucuria de a fi cunos
cut un om de omenie".

Ceainărie 
sau cafenea?

Pe strada Unirii din Craiova 
s-a inaugurat, cu cițiva am în 
urmă, o ceainărie. De altfel 
singura din „Orașul Băniei". De 
la început, a fost luată tu asalt 
de numeroși solicitanti. Cu 
timpul insă, ceaiurile au devenit 
tot mai rare. In schimb, tot mai 
des au inceput să se servească 
țigări și cafea. Deunăzi, cineva 
a solicitat un ceai de tei.

— Ceai ? Vai, nu avem — i 
s-a răspuns.

Dar magazia . era plină cu 
ceaiuri, inclusiv de tei.

Una din două : ori ceainăria 
să fie... ceainărie, ori să i se 
schimbe firma.

Te pomenești că se va alege 
ultima variantă.

Adormit 
la volan
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Dacă Sadolescu Gheorghe din 
Horezu ar fi știut că mașina lui 
l-VL-4713 o să intre la... apă. 
n-ar mai fi dat-o, sub formă de 
împrumut, pe mina lui Nicolai 
Ghlță. Ce credeți că a făcut 
Ghită ? După ce a pornit la 
drum, deși era foarte obosit, pe 
raza comunei Budești. județul 
Vilcea, a adormit la volan. Ma
șina a părăsit partea carosabilă 
a șoselei și nu s-a 
decit sub 
unei ape 
metri. De 
șl Ghiță, 
spital.

mai oprit 
un pod. în mijlocul 

adinei de vreo patru 
acolo a fost ..pescuit" 
pentru a fi dus la

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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Oricine trece in.aceste zile pe lîngă 
șantierele noilor ansambluri de lo
cuințe Hipodrom III. Hipodrom IV. 
Vasile Aaron și Calea Dumbrăvii din 
Sibiu nu poate să nu observe ritmul 
intehs de lucru al constructorilor. în 
acest an. ei trebuie să dea în folo
sință. conform planului și angaja
mentelor asumate. peste 3 000 de 
apartamente proprietate de stat și 
personală. Pentru a transpune în 
viată sarcinile trasate de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 1 februarie, construc
torii sibieni și-au mobilizat forțele 
și sînt deciși să facă totul pentru 
recuperarea cit mai grabnică a res
tantelor la construcțiile de locuințe, 
care însumează peste 900 de aparta
mente. Constructorii sibieni s-au 
angajat să acționeze concomitent 
pentru lichidarea restantelor si rea
lizarea ritmică a planului pe primul 
trimestru al anului. La intervenția 
fermă a organelor locale de partid 
și de stat s-a trecut la asigurarea 
forței de muncă necesare pe șantiere 
și la mai 
teriale a 
fapt care 
lucrărilor 
Tovarășul _____
rul întreprinderii județene de con- 
structii-monțai. ne-a spus :

— Stabilirea unor grafice riguroase 
de recuperare a restantelor și respec
tarea lor punct cu punct ne obligă 
să luăm măsuri pentru întărireă dis
ciplinei, folosirea judicioasă a poten
țialului tehnic, organizarea temeinică 
a lucrului la toate punctele-cheie. la 
toate loturile. A fost reprofilată una 
din subunitățile întreprinderii, de
venind acum o formație complexă 
pentru construcția de locuințe. S-a 
trecut la execuția în ritm susținut a 
extinderii cu 2 600 mp pe an a poli
gonului pentru panouri mari prefa
bricate. ea însăsi o lucrare restantă 
din 1978. Deosebit de important este 
faptul că a fost deschis un larg front 
de lucru, astfel că. la ora actuală, se 
află în diverse faze de execuție peste 
1 200 de apartamente.

lată-ne la noul ansamblu de 
cuinte din strada Vasile Aaron, 
mai mare ansamblu de acest 
aflat în lucru la ora ăctuală. Aici, 
s-a trecut la organizarea schimbului 
III pentru structura de rezistentă si 
transporturi, după ce cu puțin timn 
înainte se organizase schimbul II 
pentru o bună parte din echipele de 
montaj și transporturi. Avantajele 
acestor măsuri sînt evidente. Reali
zările fizice din ziua respectivă erau

mai mari cu 22 la sută decît pină 
atunci, iar aprovizionarea diverselor 
puncte de lucru se desfășura ..ca la 
carte".

La un bloc restant din anul trecut 
se lucra la structura de rezistentă a 
ultimului ni vel de la cel de-al treilea 
tronson. 
Samuel 
mon tori 
Nicolae 
astfel 
prezenți aproape 80 
terminaseră lucrul 
și urmau să înceapă finisajele încă 
de a doua zi. Dar. în ziua si la ora 
aceea, unele blocuri restante de anul 
trecut, printre care nr. 12. 15 și 49. 
fiecare cu ..urgentă expresă", duceau

Echipa
Sonnleiter, < 

prefabricate 
Blaga. își 

că începea

de montori a lui 
ca și cea de 

> condusă de 
făcuseră datoria, 
finisajul. Erau 

de zidari, care 
pe un alt Iot

pe
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șantierele de locuințe 
din Sibiu

buna aprovizionare cu ma- 
fiecărei formații de lucru, 
dă garanția desfășurării 

in cele mai bune condiții, 
inginer Dan Vasu. directo-

lo- 
cel 
fel

lipsă de forță de muncă la finisai. 
S-a găsit însă soluția si aici. La 
intervenția organelor locale de partid 
Si de stat au fost recrutați din dife
rite întreprinderi din oraș peste 200 
de zidari, faiantari, vopsitori. De 
asemenea, la unele lucrări, în spe
cial de infrastructură, de la blocurile 
de locuințe proprietate de stat, lu
crează numeroși viitori locatari.

Constatăm, de asemenea, la fata 
locului, că pentru întărirea contro
lului întregii activități de pe șantie
rele de locuințe din ultimul timp, pe 
lingă analizele săptămînale la nivel 
de comandament, se efectuează si 
analize zilnice, prin statia de radio, 
ale situației realizărilor, ritmului de 
lucru, aprovizionării cu materiale. 
Consemnăm, de asemenea, faptul că. 
prin măsurile politico-educative în
treprinse de comitetul 
întreprinderii județene 
ții-montaj. climatul de 
ordine și disciplină 
absențele nemotivate 
pierdut". într-un fel sau altul, au fost 
înlăturate cu desăvîrșire.

Desigur, mai sînt și unele neajun
suri, care vor trebui lichidate în pe
rioada imediat următoare. Se face 
simțită, de pildă, nevoia reamenaiă- 
rii și curățirii drumurilor si căilor 
de acces din incinta șantierelor si. în 
primul rînd, de la lotul Vasile Aaron, 
fapt care duce la sporirea vitezei 
transportului de materiale. După 
cum se cere ca absolut toate aparta-

de partid al 
de construc- 
exigentă. de 
a sporit. Iar 
și ..timpul

mentele — fie cele din planul pe 
acest an sau restante — să fie exe
cutate în condiții de cea mai bună 
calitate.

— Pe baza măsurilor stabilite în 
cadru! unei analize minuțioase efec
tuate de biroul comitetului județean 
de partid — ne spune tovarășul 
Vasile Popa, secretarul comitetului 
municipal de partid, vicepreședinte 
al Consiliului popular municipal Sibiu 
— activitatea pe șantierele de locu
ințe cunoaște acum un puternic revi
riment. Faptele constructorilor de la 
principalele loturi de pe strada Vasile 
Âaron și Calea Cisnădiei reprezintă 
un adevărat model de dăruire și 
angajare deplină în efortul de recu
perare a restantelor de anul trecut și 
de respectare a graficelor de execuție 
din acest an. Una din cele mai efici
ente măsuri luate în ultimul timp 
este aceea a turnării betoanelor in 
două si trei schimburi. Aceasta asi
gură o îmbunătățire 
lucru, 
muncii 
laielor. 
măsura 
finisaje 
constructori întărite cu lucrători au
xiliari detasati din întreprinderile 
municipiului. împreună cu comitetele 
de cetățeni si deputati au fost nomi
nalizate lucrările ce vor fi efectuate 
de către populație. în special dc 
viitorii locatari ai blocurilor aflate in 
construcție. începînd încă din această 
lună, numărul oamenilor muncii si al 
cetățenilor orașului prezenți 
șantierele construcțiilor de 
este în continuă creștere, 
deosebit, cetățenii vor lucra 
la efectuarea unor lucrări 
gospodărești. Ia extinderea 
de apă si canalizare, la amenajarea 
de trotuare si căi de acces. De ase
menea. o serie de lucrări — locuri d" 
joacă pentru copii, terenuri de snort 
si agrement — au fost repartizate 
organizațiilor de tineret care răsnund 
de amenajarea lor. Pentru realizarea 
punct cu punct a întregului program 
de locuințe din acest an. De lingă 
sprijinul acordat constructorului în 
asigurarea materialelor deficitare ne
cesare. organele locale de partid și 
de stat au luat măsuri pentru un 
control riguros pe fiecare lot în parte 
atît prin comandamentul care acțio
nează în aceste zile, cit si prin 
partizarea pe șantiere a cadrelor 
conducere, a tuturor activiștilor 
partid și de stat.

a ritmului de 
o creștere a productivității 
și o folosire intensivă a uti- 
Pe de altă parte, s-a luat 
ca un important volum de 
să fie executat de echipe de

ne 
locuint° 

In mod 
voluntar 
edilitar- 
retelelor

re-» 
de 
de

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii'

„ROMÂNIA-FILM" PREZINTĂ

Expresul de Buftea
O-producție a Casei-de-filme „numărul 

, patru". Scenariul : Matty Asian. Ima
ginea : Alexandru David. Decoruri : 
Guță Șții'bu. Costume : Tomina. Mu- 

_ Urmuzescu.
Yolanda 
Cavadia.
Cu Dem
Sebastian Papaiani,

Montajul : 
Mintulescu. 
Regia : Ha- 

Rădulescu,

zica : Paul 
Cristina Ionescu. 
Sunetul : Bogdan 
ralambie Boroș. 
Jean Constantin.
Puiu Călinescu. Coca Andronescu. Nae 
Roman. Paul Lavric, Adriana Tranda
fir. Petre Lupu și Anamaria Iosif. Film 
realizat în studiourile Centrului de 
producție cinematografică „București"
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Casa de culturâ din Alba lulia

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI” <

CALITATEA REPERTORIULUI FORMATELOR
MUZICALE ALE AMATORILOR

artiști profesioniști
Intr-un sumar bilanț al formațiilor muzicale participante la fazele 

de pină acum ale Festivalului național ..Cîntarea României", putem nota:
1 767 de coruri mixte, 607 — coruri pentru voci egale, 190 — coruri de ca
meră, 5 375 — grupuri vocale, 174 — formații de muzică de cameră — 33. or
chestre simfonice, 578 — fanfare, 1 901 — formații de muzică ușoară, folk,
2 839 — orchestre de muzică populară, 864 — instrumentiști populari, 13 — co
lective de operă și operetă. în total, peste 300 000 de iubitori ai muzicii 
din sate, din orașe, din comune, din Capitală. Multi dintre cei trei sute 
de mii — impresionant numărul de iubitori ai cîntecului ! — concep 
satisfacerea acestei pasiuni ca o exigentă muncă de autoeducație estetică, 
formulează cerințe tot mai înalte 
muzicală în general.

față de ceea ce prezintă, fată de viața

„Ce putem afirma după încheierea 
etapei de masă, acum, cînd s-a dat 
„startul" fazei județene? în primul 
rînd — ne spune prof. AI. Bărbules- 
cu. vicepreședintele Comitetului jude
țean de cultură 
Prahova — con
semnați crește
rea numerică a 
formațiilor artis
tice participante : 
cu circa i 
față de 
precedentă, 
rul 
Ploiești 
ria Proca, 
natului petrochimic Brazi - 
jat de prof. Cornel Irimia. 
bărbătesc, al Institutului de cercetare 
si proiectare tehnologică pentru in
dustria extracției de titei si gaze din 
Cîmpina — dirijat de Mircea Vlă- 
descu au fost frecvent ne scene. 
S-au remarcat apoi noile formații 
corale apartinînd Școlii populare de 
artă din Ploiești (trei ansambluri 
conduse de prof. Mazilu Georgeta). 
Casei de cultură a sindicatelor și 
așezămintelor culturale din Slănic, 
Vălenii de Munte. Băicoi. Măgureni".

Se observă că si aici, ca în multe 
alte locuri, a fost părăsit criteriul 
cantitativ, a încetat goana după al
cătuirea unor ansambluri-gigant în 
favoarea unei priviri diferenția-

te : se caută să se stimuleze, alături 
de activitatea marilor coruri, si aceea 
a formațiilor mai mici, a grupurilor 
vocale si instrumentale ce reunesc o 
mină de oameni sub semnul aceleiași

o sută ___________ 
ediția

_____ Formații precum co- 
mixt al întreprinderii „I Mai" 

— dirijat de prof. Ma- 
corul mixt al Combi- 

diri- 
corul

Insemnări din județele Prahova, Alba 
și Botoșani

După un lanț de ecrani
zări ale unor lucrări clasi
ce. după un film „inspirat 
de opera" unuia din marii 
noștri scriitori ’ moderni 
iată o „adaptare liberă" a 
piesei „jocul de-a vacanța" 
de Mihail Sebastian : fil
mul „Ai patrulea stol", pro
ducție a Casei de filme 
numărul 1. Scenariul sl 
regia : Timotei Ursu. Ima
ginea : Marin Stanciu.

Regăsim în „Al patrulea 
stol" cam aceleași șituatii. 
cam aceiași eroi. Nici nu
mele nu prea diferă. Vă 
amintiți de Corina si de 
Ștefan Valeriu. de Bogoiu 
ori de Jeff, de Maior si de 
madam Vintilă ? Altul e 
locul acțiunii : nu mai sîn- 
tem la pensiunea montană 
Wagner, ci la mare, la 
cherhanaua de la Malu 
Roșu. Altul e. mai ales, 
timpul acțiunii — un sep
tembrie din zilele noastre. 
Asemănările, oricit de nu
meroase. sint mai puțin 
semnificative decit se cu
vine să fie deosebirile. 
„Jocul de-a vacanta" era o 
comedie lirică, ce sfîrsea 
trist, o comedie subtilă 
izvorîtă dintr-o explorare 
rafinată a situațiilor si o 
fructificare spirituală a 
jocurilor de cuvinte ce di
simulau cu umor, cu iro
nie. 
Cu 
cu 
lui 
de originala idee a Iul Ște
fan 
acel 
gic. 
tele 
sentimentele originare 
eternitate si independentă.

„Al patrulea stol" e mai 
mult o meditație nostalgi
că. Comedia se încheagă 
greu. Lipsește nota aceea 
de stupefacție si neliniște 
..comică" în fata lui Ștefan, 
a revoltei Iui împotriva 
mijloacelor de comunicare 
etc. Lipsește mai ales ob
servația nouă, proaspătă, 
bazată pe investigarea rea-

elanurile sufletului, 
ciocniri mediocre, dar 
atracții violente. Eroii 
Sebastian, contaminați
Valeriu. regăseau (în 
ioc ce sfîrsea nostal- 
dună o lună) instinc- 

nierdute. amorțite, 
de

cinema
• Incredibila Sarah : SALA PA
LATULUI - 17,15: 20.
• Al patrulea stol : SCALA — 15; 
17.30; 20. GLORIA — 15: 17.30; 20.
• Stepa : CAPITOL — 15; 17.30:
20.
• Furtuni de vară : VICTORIA — 
15: 17.30; 20.
• Lebedele sălbatice : CENTRAL
- 15.30: 17.30: 19.30.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
- 15; 17; 19; 21. FAVORIT —

litâtii. a unei alte realități. 
Lirismul e o vreme firav 
și chiar căznit. Cine are in 
minte farmecul scenelor lui 
Sebastian (și memoria e 
foarte activă atita vreme 
nît nici nu ti se propune, 
într-un mod captivant ar
tistic. altceva) 
bună 
chiar 
poezia 
eroii 
statura

este, oe o 
durată a filmului, 
dezamăgit. Lipsește 

relațiilor dintre 
principali, care n-au 

si prestanța sau

care îl opunem jocului) ; 
dramele înăbușite, tensiu
nile existente de fiecare zi 
ale eroilor care. înțelegem, 
le influențează starea 
vacantă : le pun plumb
aripi. împiedică perfecțiu
nea travestiurilor, dau de
gajării un aer artificial, 
dau jocului o gravitate 
neașteptată. Mai mult de- 
cît măștile estivale, ne Ti- 
motei Ursu nar a-1 fascina 
chipurile obișnuite si esen-

e prea neputincios pentru 
a minui arbaleta. Adoles
centul (remarcabil debut : 
Ștefan Maetec) a căzut la 
examen. Cleopatra (în care 
găsim anlombul si adresa 
si tonul inimitabil al Ilenei 
Stana Ionescu) e o biată 
femeie singură. Ștefan (ju
cat de talentatul actor al 
Teatrului Mic. Nicolae 
Iliescu cu degajare moder
nă. lipsită de ostentație si 
cu o pregnantă inteligentă

„Al patrulea stola
a încer- 
Și eroii 
stol" au 
Femeia,

prospețimea si freamătul 
celor ai lui Sebastian.

Realizatorii filmului evi
tă în bună măsură capcana 
ilustrativismului Doetizant. 
dar nici nu stabilesc (cînd 
si cît ar fi fost necesar) 
corespondentele. echiva
lentul cinematografic al 
poeziei si zborului imagi
nației personajelor.

Este. cert, pină la un 
punct, o limită a adaptării 
după „Jocul de-a vacanța". 
Este, iarăși cert, de la un 
punct înainte, o opțiune, 
un act deliberat.

Timotei Ursu (scenaris
tul „Cursei" si al lui „Sep
tembrie". film în care, ca 
Si în „Al patrulea stol", 
semna regia) e preocupat 
— consecvent deci — de a 
aduce în atentie chipurile 
unor oameni comuni, obis- 
nuiti. în condiții obișnuite. 
El pare a identifica tocmai 
în acest aspect actualitatea 
lui Sebastian. Mai mult 
decît orice îl interesează 
legile, mecanismul, „ca
nonul vieții" (antonim pe

ta dramatică, mai autenti
că a personajelor. In acest 
sens se produc si cele mai 
evidente intervenții, dar și 
palide, neconvingătoare în
cercări de actualizare. Din 
păcate, nu putem trece pes
te caracterul destul de firav 
si. mai ales, conventional 
al încercării de actualizare: 
anume semne, cîteva con
strucții sau „invazia" echi
pei de măsurare a terenu
lui nu ne pot da decît 
prea puțin sentimentul ac
tualității. care rămîne. 
în general, marea șansă 
a filmului românesc încă 
prea timid încercată, cerce
tată. Spre deosebire de 
eroii lui Sebastian, perso
najele filmului „Al patru
lea stol" ascund un mai 
vital si mai patetic dialog 
cu fericirea. Bogoiu (in
terpretat cu sensibilitate 
de Boris Ciornei) e prea 
bătrîn si obosit pentru a 
avea curajul de a-si con
frunta fie si contemplativ 
visul cu posibilitățile. Ma
iorul (Constantin Guriță)

grefat de 
nefericit al unei 

Corina, in care 
gingășia, privirea 

a Violetei Andrei

reflexivă) este 
finalul 
căsnicii, 
regăsim 
sensibilă
(distribuirea actriței e sin
gura concesie clară făcută 
frumuseții, de către un re
gizor în genere anticalofil) 
are si ea o poveste...

Dramele sint adinei, tă
iate in carne vie. rozînd în 
carne vie : recreate si 
dezvăluite în general cu un 
ton discret, in culori stinse 
Si abia în final cu o anu
mită brutalitate. Nu mai e 
vorba de Mozart, ci de me
ciuri de fotbal. Misterioa
sa Civita Vecchia e un 
mare si cunoscut oraș in
dustrial. Nu numai că au
zim la telefon vocea mis
teriosului „domn", dar îl 
cunoaștem. E un ..individ", 
îl vedem reintrînd. mereu 
degajat. în ..normalul" anor
mal. îi auzim replicile cini
ce si indiferente : îi auzim 
vocea antipatică, vorbele 
azvîrlite parcă direct din 
stomac printre dinți. (Mir

cea Danieliuc reușește să 
creeze admirabil, șocant, 
cu mijloace simple, pe 
parcursul citorva scene — 
un tip de lichea funciară, 
profund antipatic).

Aici (tîrziu 1) cu intrarea 
în scenă a unui atare per
sonal. filmul, a cărui vi
ziune proprie se lasă mai 
mult ghicită, devine cu 
adevărat original, intere
sant. pătrunzător în psiho
logii actuale.

Mai mult decît capacita
tea de a visa si iluziona 
— pe Timotei Ursu îl in
teresează capacitatea eroi
lor săi tineri de a curăța 
zgura incendiilor prin care 
au trecut (scena de pe va
por pare simbolică), de a 
depăși criza si de 
ca să fie fericiți, 
din ..Al patrulea 
această putere.
care avea inițiativa refuzu
lui la Sebastian, o are aici 
pe cea a apropierii. Este, 
aceasta din urmă, o „re
plică". un gest optimist ce 
corespunde altui timp isto
ric. altui orizont de împli
niri deschis oamenilor la 
noi. aici si acum.

Pentru a-1 reflecta — 
Timotei Ursu a recurs aici, 
la o adaptare liberă după 
o piesă de mai bine de pa
tru decenii. Dar chiar cele 
mai bune momente ale fil
mului „Al patrulea stol" 
argumentează oe deplin că 
problematica morală și so
cială a actualității se lasă 
greu servită de vechile ti
pare. că ea cere noile, pro
priile sale structuri lite
rare. cinematografice, ar
tistice. Mai direct : nimic 
nu poate înlocui în raport 
cu conținutul si vigoarea 
mesajului contemporan pe 
care- le așteptăm de la fil
mul românesc necesitatea 
elaborării unor scenarii 
noi. inspirate din actuali
tate. din realitățile zilelor 
noastre. A unor scenarii pe 
deplin originale.

Natalia STANCU

pasiuni. Mii de artiști amatori din 
Cîmpina Breaza, de la căminele cul
turale din Podenii Noi și Iordăchea- 
nu. de la Palatul culturii din Plo
iești. de la Căminul cultural din 
Brebu și altele apar în programe di
verse și sint. aplaudate de marele^ 
Public, adevăratul „juriu" al acestei 
manifestări naționale.

Și în județul Alba, paralel cu un 
număr sporit de formații artistice,’ 
înregistrăm mai mult interes pentru 
alcătuirea și pregătirea unor ansam
bluri adecvate posibilităților și spe
cificului din diversele colective de 
muncă, cluburi, case de cultură, că
mine culturale. Alături de ansam
bluri cu experiență, precum corul din 
Bistra. înființat încă din 1892, fanfa
ra din Petrești care împlinește o sută 
de ani. celebrele tulnicărese din 
Avram Iancu. fluierașii din Sugag și 
Inuri au apărut numeroși „debutanți": 
14 formații corale. 95 de grupuri 
vocale. 26 de tarafuri. 9 forma
ții de instrumente populare. 8 for
mații de muzică ușoară, aproximativ 
1 800 ' ’ ‘ 
primul 
impus 
Pianul _.T _____ ____
egale din Bucerdea Vînoasă și Cîm- 
peni. grupurile vocale din Tiur. Pe- 
trisat (in limba maghiară). Lancrăm, 
Ciuruleasa. Benic. tarafurile din Șard. 
Păgida. Sohodol. Sebesel. formațiile 
de instrumente populare din Gîrda, 
Blandiana. Valea Mare. Poenî etc.

La Botoșani: etapa de masă a adus 
729 de coruri și grupuri vocale. 159 
de tarafuri, fanfare, formații popu
lare. aproape 260 de soliști vocali, 
rapsozi. 13 formații de muzică ușoa
ră. Consemnăm aici o inițiativă deo
sebită. valoroasă : un grup de inter
pret ai Școlii populare de artă au 
hotărît să monteze, in premieră ab
solută. o operetă al cărei subiect este 
inspirat din realitățile unui colectiv 
de muncă botosănean.

Urmărind diversele faze de concurs 
coral în Prahova, am constatat frec
vența unor noi lucrări, multe dintre 
ele scrise la cererea unor colective 
de artiști amatori : o colaborare rod
nică ce va face să crească amploarea 
și calitatea festivalului. Amintim : 
„Patrie, credința mea" de Dinu Stelian. 
versuri T. Utan. „Columne către soare" 
(cîntec special scris pentru corul între
prinderii „1 Mai") si „Stegari ai nea
mului" de Fi. Comisei, versuri An
gel Cîrstea. „Triptic prahovean" de 
George Petrescu. „Visul României" 
de C. Arvinte si „Suită lirică praho- 
veană" de Mircea Neagu — piese 
scrise pentru corul Căminului cultu
ral din comuna Brebu. „Să împlinim 
al tării program cutezător" de L. Bre- 
zeanu. „Uteciștii de azi. comuniștii 
de mîine" de Temistocle Popa. De
sigur. un loc însemnat in repertoriu 
îl ocupă creațiile reprezentative din 
trecut și de azi semnate de C. Porum- 
bescu. Kiriac. Musicescu. loan Gr. 
Danielescu. Sigismund Todută. Radu 
Paladi. Deosebit de important este 
însă faptul că pornindu-se de la ela
borarea unor piese cerute de amatori, 
această colaborare s-a extins, s-a di
versificat. îmbrăcînd și alte aspecte. 
A apărut, astfel, cenaclul ..Paul Con- 
stantinescu" condus de Dinu Stelian 
Si Florin Comisei. In acest cadru s-au 
prezentat formațiilor de amatori pri
me audiții din creații noi. militante, 
aici s-au stabilit formele adecvate de 
sprijinire a unor formații din Cîm
pina. Vălenii de Munte. Cocorăstii 
Mislii si altele. Formele colaborării

de artiști amatori : de la 
contact cu publicul s-au 

corurile mixte din Totoi și 
de Jos. corurile pentru voci

nu s-au oprit la cenaclu : instituții 
profesioniste precum Filarmonica din 
Ploiești ori Școala populară de artă 
au pregătit temeinic, in cadrul unui 
program bine conceput și desfășurat, 
instructori artistici. In acest fel. in
tr-adevăr, trebuie să se continue 
activitatea, ținind cont de multiplele 
cerințe, de numeroasele resurse ce 
pot fi valorificate.

Tovarășul Sabin Popescu, directorul 
Centrului județean de îndrumare a 
mișcării artistice de amatori la Alba 
lulia. ne spunea, la rîndul său. că 
majoritatea profesorilor de muzică 
răspund de activitatea formațiilor co
rale. tarafurilor, 'grupurilor vocale, de 
alegerea repertoriului, de calitatea 
______________ interpretării și 

stimularea talen
telor. Aceasta 
constituind o da
torie de onoare a 
slujitorilor școlii, 
a muzicienilor, a 
profesorilor, căci 

festivalul, în oricare formă de mani
festare. este menit să fie o mare școa
lă de educație multilaterală. Cei care 
se evidențiază merită pe deplin să fie 
cunoscuti . prof. Moise Rusneac, di
rectorul Școlii populare de artă, in
struiește corul Căminului cultural 
din satul Totoi ; prof. Mariana Bo
lea este mereu în mijlocul corului 
din satul Bucerdea Vinoasă, în timp 
ce de la repetițiile corurilor de lă 
întreprinderea mecanică „Alba lulia" 
și grupului vocal de la întreprinde
rea „Ardeleana" este nelipsită prof. 
Felicia Rosea de la Școala populară 
de artă. Și lista nu este încheiată: 
ar mai trebui citati ca animatori 
entuziaști ptx>f. Iosif Fit, Cezara 
Tenie. Valentin Farcaș.

Și experiența celor din Botoșani 
arată că atunci cînd nu ne mulțumim 
doar cu ceea ce există la un mo
ment dat, cu ceea ce ni se oferă, 
este pe deplin posibil ca. solicitînd 
condeie dc prestigiu, să îmbunătățim 
substantial repertoriul cu piese anu
me create. Iată cîteva 
de la Botoșani, odată 
semnarea cărora ne facem 
datorie de a transmite si 
rile botoșănenilor adresate unor com
pozitori care s-au aplecat cu înțele
gere. cu respect fată de pasiunea ar
tistică ce-i însuflețește pe amatori: 
Mircea Neagu a scris „Sus pe plai 
la Botoșani". Constantin Arvinte — 
„Botoșani, meleag de dor". Gh. Du
mitrescu — „Dorohoi. străvechi tl- 
nut". Mihai Moldovan — „Popas la 
Vorona" si „Vorona". Am ascultat 
aceste lucrări ale compozitorilor noș
tri : sint pagini vibrante. încărcate 
de melodie, cu armonii clare, repede 
îndrăgite și învățate de artiștii ama
tori. La Botoșani s-au mai tipărit și 
difuzat culegerile „Zece piese pentru 
grupuri vocale". „Pe plaiuri molda
ve". s-au alcătuit alte două cuprin- 
zînd folclor vocal si instrumental. Șl 
nu trebuie uitat că la îmbunătățirea 
repertoriului formațiilor de muzică 
ușoară au colaborat compozitori ca 
Radu Șerban. Edmond Deda. Vasile 
Spătărelu. Ni se pare că domeniul 
muzicii cunoaște unele dintre cele 
mai elocvente realizări în privința 
strînsei colaborări, pe toate planu
rile. a profesioniștilor cu amatorii. 
Căci. iată, numai la Botoșani, celor 
de mai sus se cuvine adăugată mun
ca pasionată a unor cunoscuti diri
jori si compozitori precum D. D. Bo
tez. Marin Constantin. Doru Popovici, 
Radu Paladi.

Am prezentat pe larg mai ales as
pectele unei fructuoase colaborări 
dintre profesioniști si amatori cu sco
pul de a sublinia, acum la începutul 
etapei județene, un element esențial: 
acela că în mișcarea artistică de 
amatori încep să se creeze bazele 
solide ale ridicării reale a ca,i*<tii. 
înlăturîndu-se hotărî! orice manifes
tare de diletantism. Din exemolele 
citate se desprinde clar că există su
ficiente resurse pentru ca întreaga 
activitate să se desfășoare la un nivel 
calitativ superior, printr-o instruire, 
pregătire corespunzătoare, prin aju
torul neprecupețit pe care. iată, pres
tigioșii artiști contemporani înțeleg 
să-l acorde cu generozitate maselor 
de oameni ai muncii dornici de artă 
de bună calitate.

rezultate 
cu con- 
o plăcută 
multuml-

Smaranda OTEANU 
Silvestru A1LENE1 
Ștefan D1NICĂ

14.30; 16,30; 18.30: 20.30. TOMÎS — 
14.30; 16 30: 18.30: 20.30,
• Masca de apă : LUCEAFĂRUL
— 15,30; 18: 20, BUCUREȘTI — 15; 
17 30; 20, FEROVIAR - 15:17.30: 20.
• Poveste de dragoste și onoare î 
TIMPURI NOI - 15; 17.30; 20.
• O simplă problemă de timp : 
FESTIVAL - 15: 17: 19: 21, ME
LODIA — 15.15: 17.45; 20. MO
DERN — 15: 17.30; 20.
• între oglinzi paralele : GRI-
VIȚA - 15: 17.30; 20. FLOREAS- 
CA — 15; 17.30: 20.
• Poliția este învinsă : CINEMA 
STUDIO — 10: 12; 14; 16: 18: 20. 
GIULEȘTI — 15; 17.30; 20. ARTA
— 15: 17.30; 20.

• Aventurile maimuței Nuky —
15; Aurul lui Mackenna s — 17:
19.30 : DOINA.
• 80 de husari : DACIA — 15:
17.30: 20.
• Șeriful din Tennessee : EX
CELSIOR - 15: 17.30: 20. FLA
MURA — 15: 17.30: 20.
• Tom și Jerry — 9; 11.15, Rîul 
care urcă muntele — 15; 17,30; 20: 
BUCEGI.
• Prefectul de fier : BUZEȘTI — 
15; 17.30: 20. AURORA - 15; 17.30;
20.
• Moartea obosită —11.45. Idiotul 
— 14; 16,15. Piratul — 18.30; 20.30: 
CINEMATECA.
• Omul fără identitate : LIRA
15.30; 18: 20.

• Circiuma de pe strada Piatniț-
kaia : DRUMUL SĂRII — 15.30;
18; 20.
• Excursie ciudată : FERENTARI
- 15: 17.30; 20.
• Sfîrșitul „împăratului* din tai
ga : COTROCENI - 15; 17.30: 20.
• Front in spatele frontului : 
PACEA — 15.30: 19.
• Lanțul amintirilor : VOLGA —
14.30; 17.30: 20.15. MIORIȚA —
14.30: 17.30: 20.30.
• A fost odată în clasa I : VII
TORUL - 15: 17; 19.
• Totul pentru fotbal : POPULAR
- 15: 17.30: 20
• Vlad Țepeș ; MUNCA — 15,30: 
19. FLACARA — 15.30: 19.

• Din nou împreună : COSMOS
— 15: 17.30: 20
• Drumuri In cumpănă : PRO
GRESUL - 16: 18: 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19.30, (sala Ate
lier) : Aventură tn bana) — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu* 
(sala mică a Palatului) : Valen
tin Gheorghiu prezintă ciclul „De

la Bach la Enescu*. își dau 
concursul : Ștefan Gheorghiu — 
vioară, George Georgescu — vio
loncel — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
iandra* (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30. (sala- 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19.30.
• Teatrul „Nottara* (sala Maghe- 
ru) : Mîța In sac — 19.30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă-

nase* (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19.30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul
— 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* : Buni
ca se mărită — 19.30.
• Ansamblul artistic „Raosodia 
română” : Așa se cîntă pe la noi
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Cine 
se teme de crocodil ? — 17.
• Teatrul „Țăndărică* : Pescarul 
și norocul — 9.30.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la circ* — 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19.30.
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al Norvegiei

La București au continuat, marți 
după-amiază convorbirile oficiale 
dintre ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Stefan 
Andrei, și ministrul afacerilor exter
ne al Norvegiei. Knut Frydenlund.

Au fost examinate noi posibilități 
și acțiuni concrete menite să conducă 
la adîncirea si diversificarea colabo
rării și cooperării bilaterale în do
meniile economic, tehnico-stllntific. 
cultural și în alte sfere de activitate.

în cadrul schimbului de păreri în 
probleme actuale ale vieții interna
ționale a fost relevată necesitatea 
intensificării eforturilor îndreptate 
spre înfăptuirea integrală a prevede
rilor Actului final al Conferinței de 
la Helsinki, pentru dinamizarea pro

cesului de destindere și de edificare 
a unei securități reale pe continentul 
nostru, pentru dezangajare militară 
și dezarmare, pentru solutionarea 
prin mijloace pașnice, prin tratative, 
a problemelor litigioase dintre state, 
pentru asigurarea unui climat ele 
pace. înțelegere și colaborare între 
popoare.

Ministrul afacerilor externe. Stefan 
Andrei, a oferit un dineu în onoarea 
ministrului afacerilor externe. Knut 
Frydenlund. ★

în cursul aceleiași zile, ministrul 
norvegian a vizitat Combinatul petro
chimic de Ia Brazi si serele între
prinderii agricole de stat Tătăreni- 
Ploiesti. (Agerpres)

Cronica zilei vremea

Vizita unei delegații a Fundației 
„Ambasadorii prieteniei66 din S.U.A.

Tovarășii Emil Drăgănescu, mi
nistrul sportului și turismului, și 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, au primit, marți după-amia- 
ză, delegația de conducători de gru
puri ai Fundației „Ambasadorii prie
teniei" din S.U.A., în frunte cu 
dl. Harry W. Morgan, președintele 
Fundației, și d-na Catherine Flynn 
Devlin Morgan, vicepreședinte al 
fundației, care se află intr-o vizită 
în țara noastră.

în timpul întrevederii a fost evi
dențiat cu satisfacție rolul pe care 
îl are organizarea de vizite recipro
ce de turiști din România și S.U.A., 
remareîndu-se că aceste contacte 
contribuie la mai buna cunoaștere 
reciprocă dintre popoarele român și

american, la extinderea și consolida
rea relațiilor dintre cele două țări.

Oaspeții ' au exprimat gratitudine 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru bunele condiții pe care România 
le creează vizitatorilor americani de 
a vedea și cunoaște cît mai multe 
din realitățile României contempo
rane.

S-a relevat, totodată, dorința co
mună de a sq dezvolta și amplifica 
și în viitor schimburile de vizite și 
contactele directe, de a găsi formele 
cele mai potrivite pentru organiza
rea unor acțiuni menite să ducă la 
întărirea prieteniei și respectului re
ciproc dintre popoarele român și 
american.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

MARAMUREȘUL
ÎN SOARE

Astfel se poate numi 
actualul sezon turistic 
maramureșean, căruia 
luna martie îi rezervă — 
potrivit prognozei meteo
rologilor un timp cu 
soare și zăpadă pe creste
le din preajma stațiunilor 
montane Izvoare si Borșa 
care pot găzdui anual 
peste 200 000, turiști din 
țară și din străinătate 
Atracția actualului sezon 
turistic este întregită de 

. posibilitatea practicării 
sporturilor de iarnă, de 
excursiile organizate pen
tru turiști pe Valea Izel și 
Valea Vișeului — zone 
folclorice de un pitoresc 
cu totul aparte — care 
oferă prilejul vizionării

unor spectacole tradi
ționale de sfîrșit de 
săptămină in satele Ma
ramureșului. în circuitul 
turistic al județului sint 
cuprinse,- de asemenea, 
stațiunea de tratament 
de la Ocna Șugatag. Ci
mitirul vesel de la Săpin- 
ța, Muzeul etnografic de 
la Sighetu Marmației. 
precum și numeroase așe
zări rurale. adevărate 
monumente de artă și ci
vilizație a lemnului de pe 
aceste meleaguri. (Gh. 
Susa).

în fotografie, realizată 
de Petre Aoșan. unul din 
hotelurile Complexului 
turistic Borșa al O.J.T. 
Maramureș.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, a primit, marți după-amiar 
ză, pe Zouhir Chelii, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Tunisiene la București, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.
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Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 martie. In țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații slabe locale, mai ales 
sub formă de ploaie, îndeosebi în 
nordul și vestul tării. Vint moderat, cu 
intensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
minus 6 șl plus 4 grade, izolat mal 
coborîte. iar maximele între 2 șl 12 
grade, local mai ridicate. Ceată, dimi
neața și seara. In București ; Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii slabe. Vint moderat. 
Temperatura ușor variabilă. Ceată di
mineața șl seara.

Excursii peste hotare
La oficiile județene de turism 

din întreaga tară, precum și la 
Agenția de excursii cu turiști 
români în străinătate au început 
înscrieri pentru interesante si 
atractive excursii în R.P. Bul
garia. R.S. Cehoslovacă. R.D. 
Germană. R.P. Polonă. R.P. Un
gară și U.R.S.S.

Detalii suplimentare not ti 
obținute în București, la ghi» 
șeele Agenției de excursii cu 
turiști români în străinătate 
(str. Episcopiei nr. 2, telefon : 
16 44 31). precum și la toate fi
lialele oficiilor județene de tu
rism.
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Schiul nostru alpin
in lumina rezultatelor de la „Dinamoviada internațională de iarnă"

FOTBAL
Azi, meciurile etapei a 

XlX-a

Trei decenii de agricultură socialistă
Seară cultural-artistică

„Treizeci de ani de la începuturile 
agriculturii socialiste în Bărăgan" a 
fost tema unei ample manifestări ar
tistice organizată la Călărași în ziița 
de 5 martie a.c. de Casa de filme 
numărul patru în colaborare cu Co
mitetul județean de cultură și edu
cație socialistă Ialomița.

Cu acest prilej au avut loc o sea

ră de poezie la care au citit din 
versurile lor un grup de scriitori, 
precum si poeți din cercurile lite
rare locale, o intîlnire cu publicul a 
principalilor interpreti si realizatori 
ai filmelor „Drumuri în cumpănă" și 
„Nea Mărin miliardar" si vernisa
jul unei expoziții cu tema „Bără
ganul în arta plastică".

tv

întrecerile celei de-a V-a ediții a 
„Dinamoviadei internaționale de 
iarnă", găzduită de țara noastră — 
la startul căreia au participat spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G., Polonia, U.R.S.S. și România 
— au reprezentat, fără îndoială, o 
bună propagandă pentru acest fru
mos sport.

Reunind la start sportivi de 
frunte, cunoscuți pentru perfor
manțele lor în marile competiții in
ternaționale sau în campionatele 
europene și mondiale, ediția din 
acest an a „Dinamoviadei" s-a de
tașat prin întreceri spectaculoase, 
de ținută, Ia care și reprezentanții 
schiului românesc și-au adus o în
semnată contribuție. Cea mai mare 
satisfacție ne-a oferit-o comporta
rea schiorilor noștri alpini, veterani 
cit și tineri (antrenați de fostul 
campion Kurt Gohn), care prin cali
tățile și dîrzenia demonstrate au do
vedit. o dată mai mult, că pot face 
față cu succes unor confruntări in
ternaționale de amploare.

Dacă modul în care multiplul 
nostru campion Dan Cristea a do
minat spectaculoasa probă de co- 
borire, desfășurată pe pirtia Lupu
lui, întrecînd schiori cu o bogată 
„recoltă" de puncte F.I.S., ca Nikolai 
Kedrin (U.R.S.S.) și Ian Pavur 
(Cehoslovacia), n-a constituit o. 
surpriză foarte mare, în schimb, com
portarea excepțională a tînărului 
său coleg de club Alin Năstase. în 
cele două manșe ale probei de

slalom special, care i-au adus aces
tuia medalia de aur, poate fi apre
ciată ca o performanță deosebită a 
schiului nostru alpin. De altfel, 
Năstase a abordat cu multă tenaci
tate și cursa de slalom uriaș, unde 
s-a clasat pe locul III, fiind întrecut 
de polonezul Ian Walkosz și de bul
garul Ivan Denev, ceea ce prefigu
rează — în condițiile aceleiași serio
zități și hotărâri de continuă autode- 
păsire de care a dat dovadă pină a- 
cum — un autentic și valoros schior, 
ce poate contribui. împreună cu alți 
talentați colegi de generație, la re
lansarea pe plan internațional a 
schiului alpin românesc. Bine primită 
a fost și comportarea lui Ion Cavași, 
clasat pe locul II în proba de co- 
borîre și pe locurile IV la uriaș și 
la special.

întrecerile fetelor au fost dominate 
de sportivele oaspete, care, ne lingă 
curaj, au evidențiat și calități teh
nice deosebite. Reprezentanta noas
tră Daniela Uncrop n-a reușit să 
obțină decît locul III la special și 
V Ia uriaș.

Foarte disputate au fost și cele 
trei probe de biatlon (10 km, 20 km 
și, respectiv, ștafeta de 4 X 7,5 km), 
în ambele curse individuale, experi
mentatul nostru biatlonist Gheor- 
ghe Gîrniță s-a aflat, datorită ma
nierei decisive în care a alergat, 
foarte aproape de obținerea unei 
medalii. Dar. tirul — această veșnică 
si principală carență a biatloniștilor 
noștri — a afectat în mod serios

timpul realizat Ia fond, situîndu-1 
doar ne locurile V și VI in probele 
de 10 si. respectiv. 20 km. Oricum 
Girniță rămîne concurentul numărul 
unu al biatlonului românesc și sîn- 
tem convinși că el nu si-a spus încă 
ultimul cuvînt, că are resurse sufi
ciente pentru a se autodepăși. pentru 
a ne reprezenta cu succes în între
cerile internaționale. în biatlon. sin
gura medalie obținută de sportivii 
noștri a fost la ștafetă, unde echipa 
formată din Todașcă, Foriko, Duca 
și Girniță s-a clasat pe locul III, 
după ștafetele R.D.G. și U.R.S.S.

Protagoniștii probelor de fond au 
fost, atît la băieți cît si la fete, 
schiorii din Uniunea Sovietică — cu- 
noscuti pentru tradiția lor în aceas
tă probă — si cei din R.D.G.. reve
lația marilor concursuri internațio
nale din ultimii ani. Diferența valo
rică exprimată în multe minute între 
învingători si primii fondisti români, 
clasați de la locul 12 în jos. trebuie 
să reprezinte, fără îndoială, un prilei 
de meditație pentru tehnicienii noștri..

în general, specialiștii. federația 
si sportivii înșiși trebuie să între
prindă cele cuvenite pentru afirma
rea internațională mai pregnantă a 
schiului nostru — nu numai alpin. 
Perspective, cum s-a văzut, există 1

B. RADU

Campionatul diviziei A la fotbal 
continuă astăzi cu meciurile etapei a 
XlX-a. a doua a returului.

în Capitală sint programate două 
partide : Sportul studențesc — F.C. 
Corvinul (stadionul Republicii) și 
Steaua — F. C. Bihor (stadionul 
„Steaua"). în țară se vor disputa ur
mătoarele jocuri : Chimia Rm. Vîl- 
cea — F.C. Olimpia ; F.C. Baia Mare
— Jiul ; Gloria — A.S.A. ; U.T.A.
— Dinamo ; S.C. Bacău — F.C. Ar
geș ; Politehnica Iași — Universita
tea Craiova : Politehnica Timișoa
ra — C.S. Tirgoviște,

Toate partidele vor Începe la ora 
16.00.

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală

10.00 Teatru TV : „Așteptînd In prag" 
de Mircea Enescu

11,25 Șoimii patriei
11 35 Telex
16,00 Fotbal : Politehnica Iași — Uni

versitatea Craiova (divizia A). In 
pauză : • Telex • Rezultatele
tragerii speciale Pronoexpres

17,50 Gala antenelor : Transilvania (I)
18,45 Telecronica pentru pionieri
19,00 Itinerar francez : Paris — Tou

louse — Marsilia

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 La ordinea zilei tn economie.
20,10 8 Martie. Emisiune dedicată Zilei 

femeii
20,35 Telecinemateca. Ciclul „Mar! re

gizori". „Două săptămînl In alt 
oraș" — Premieră pe țară. Copro
ducție a studiourilor din S.U.A. 
și Italia

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.30 Telejurnal
20.00 Desene animate
20.25 Studio T ’79. „Anii tinereții, anii 

afirmării" (II)
20.50 Debuturi muzicale pe micul ecran
21.20 Telex
21.25 Muzică ușoară

Depunerile 
pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
Obligațiunile C.E.C. cu cîști

guri sint instrumente de econo
misire „la purtător" care se emit 
in valori fixe de 200, 100, 50 și 
de 25 de lei. Se pot procura în 
numărul dorit de la unitățile 
C.E.C. șl poștale, fără a se înde
plini nici un fel de formalitate.

Casa de Economii și Consem- 
natiuni acordă pentru sumele 
depuse pe obligațiuni C.E.C. cîș
tiguri în bani prin trageri la 
sorti lunare. Cele 9 825 de ciști- 
guri care se acordă în fiecare 
lună au valori cuprinse între 
50 000 de lei și 800 de lei.

Obligațiunile C.E.C. cu cîști
guri se pot procura pînă la 10 
martie a.c. inclusiv la valoarea 
lor nominală, fără diferență de 
preț.

Pe pistele
în masivul Paring a fost organi

zată cea de-a V-a ediție a concursu
lui de schi alpin dotat cu „Cupa 
ziarului «Steagul roșu»". La startul 
acestei1 competiții de masă s-au 
aliniat peste 200 de concurenți 
de virste între 5 și 60 de ani. 
Principalele trofee au fost cîști- 
gate de Dumitru Bîrlida și Angela 
Manole, Ion Sin și Elena Szuhanek, 
cărora li s-au acordat cîte o frumoa
să cupă. Pentru locurile II și III au 
fost acordate medalii și diplome. De 
asemenea, unii sportivi au primit 
insignele „Cea mai spectaculoasă 
evoluție", „Ghiocelul", „Speranța", 

Cel mai vîrstnic participant", „Fa-

din Paring
milia cu cel mai multi participant! 
la concurs" și altele.

Și la această ediție, organizatorii 
au beneficiat de sprijinul catedrei de 
schi a Institutului de educație fizică 
și sport București, prin cadrele di
dactice și studenții aflați la baza di
dactică Paring.

La cea de-a V-a ediție, „Cupa zia
rului «Steagul roșu»" a înregistrat un 
număr record de spectatori — peste 
2 000 de oameni ai muncii — care, 
într-o frumoasă duminică de martie, 
au petrecut clipe de recreare în de
corul plăcut al masivului Paring-

I. MUSTAȚA

„CUPA MONDIALĂ"
• „Cupa mondială" la schi-fond a 

programat la Lahti (Finlanda) o 
probă masculină de 50 km, în care 
victoria a revenit suedezului Lars- 
Erik Eriksen, cu timpul de 2 h 
30’38”57/100. în proba feminină de 
ștafetă 4X5 km, pe primul loc s-a 
situat echipa U.R.S.S. (Nina Roceva, 
Zinaida Amosova, Raisa Sme- 
tanina și Galina Kulakova), cro
nometrată în 1 h 07’21”3/10. Proba 
de sărituri cu schiurile de la tram
bulina de 70 m a fost cîștigată de 
americanul Jim Denney — 245,8
puncte (sărituri de 84,5 m și 84 m), 
care i-a întrecut pe favoriții Kari 
Heinonen (Finlanda) — 220,9 puncte 
și Aleksei Borovitin (U.R.S.S.) —
219,5 puncte.

În cîteva rînduri0 în aula Bibliotecii Centrale Uni
versitare din Capitală a început marți 
cea de-a XVIII-a ediție a turneului 
internațional de șah al României, la 
care participă jucători din zece țări. 
Haik (Franța) a cîștigat la cehoslova
cul Lanc. Ghițescu a obținut victoria 
în partida cu Biriescu. S-au încheiat 
remiză partidele: Stoica-Subă, Bielc- 
zyk (Polonia) — Peev (Bulgaria) și 
Barczay (Ungaria)—Uhlmann (R. D. 
Germană). Restul partidelor au fost 
întrerupte.

® în urma rezultatelor înregistrate 
în turneul de la Dallas, în clasamen
tul pe puncte al celor mai bune ju
cătoare de tenis din lume pe primul 
loc se află Martina Navratilova — 
2 500 puncte, urmată de Chris Evert 
— 1 456 puncte. Tracy Austin — 1 220 
puncte, Dianne Fromholtz — 1 180 
puncte. Virginia Ruzici — 1 026 punc
te. Wendy Turnbull — 1 000 puncte, 
Greer Stevens — 896 puncte. Virgi
nia Wade — 796 puncte. Ann Kiyo- 
mura — 710 puncte și Mima Jauso- 
vec — 662 puncte.

® Federația olandeză de specialitate 
a anunțat lotul pentru meciul amical 
pe care reprezentativa Olandei îl va 
susține la 22 mai. la Berna, cu selec
ționata Argentinei, meci ce consti
tuie o reeditare a finalei campiona
tului mondial de fotbal disputată 
anul trecut la Buenos Aires.

Din lot facjparte. printre alții, cu- 
noscuții jucători Rob Rensenbrink, 
Johan Neeskens, Piet Schrijvers, 
Rene van der Kerkhof. Willy van 
der Kerkhof și Ruud Geels.

ilM„Depozitele" inepuizabile
DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Q/g OCOCUlUlUI DI CI D CÎ CI f
• Din apa mării — hrană, materii prime, energie • Răspunderea 
omului pentru exploatarea rațională a unor inestimabile bogății

• „Să începem prin a cunoaște marea !“

(Urmare din pag. I)
„moț fără moț". Fiindcă s-a 
născut și a copilărit la 
Cheia, pe valea Arieșului, 
în țara moților și fiindcă o 
chelie mare, arsă de soare 
și de vinturi. îi luminează 
chipul cînd își scoate șapca 
de protecție.

Cei din jur îl cunosc ca 
pe un priceput organizator 
de șantier. A făcut această 
dovadă poate, cel mai mult, 
atunci cînd au fost concen
trate o forță umană uriașă, 
mașini și utilaje gigant pen
tru închiderea torentului 
Dunării la Porțile de Fier 
I. Operația — fără prece
dent în istoria marilor șan
tiere din tara noastră — 
s-a dovedit atît de com
plicată și de importanță in
cit a fost urmărită cu in
teres de un mare număr de 
specialiști. O echipă de 
cineaști a filmat toate ac
țiunile constructorilor, mo
dul cum se succedau, cu o 
rapiditate uimitoare. pe 
frontul Dunării. Totul a fost 
calculat pină la cel mai mic 
amănunt și s-a desfășurat 
așa cum se cronometrase.

Cu acest prilej unic a fost 
realizat filmul „Demiurgii". 
Aflind data cînd el urma 
să fie transmis de televi
ziune. inginerul i-a dat de

veste bătrînei lui mame de 
pe valea Arieșului să stea 
în fața televizorului să vadă 
și ea unde și cum muncește 
el, fiindcă își dorea nespus 
de mult acest lucru. Bătrî- 
na. mindră de fecior, a 
bătut din poartă în poartă 
și așa s-a făcut că majori

pe-ndelete ce înseamnă de
miurg. Si cînd a înțeles, 
bătgîna s-a bucurat din toa
tă ființa ei.

Poate că și la întîmplarea 
aceasta emoționantă se gin- 
dea inginerul Dumitru Vana 
cînd călătorea cu mica 
insulă de metal de la Gura

cîteva manevre, un buldo
zer de pe platformă a fost 
pus in funcțiune și lama lui 
a spulberat malul de pă- 
mint de la joncțiunea din
tre bordul de metal și 
ostrov. Fiindcă altfel nu se 
putea transporta încărcătu
ra pe mal.

O filă din istoria prezentului 
la Porțile de Fier II

tatea locuitorilor din Cheia 
au văzut filmul „Demiur
gii". Mama, fără îndoială, 
s-a bucurat cel mai mult, 
dar a rămas în sufletul ei 
cu o nelămurire pină cînd 
băiatul i-a călcat pragul 
casei :

— Ascultă, feciorul mamei 
— l-a întrebat — te-am vă
zut și mi s-a umplut ini
ma de bucurie. Dar nu pot 
pricepe de ce ți-ai schim
bat numele, că pe tine te 
cheamă Gheorghe si acolo 
ți-au zis... demiurg ?

Inginerul a îmbrățișat-o 
și. acolo, in casa unde ea 
l-a crescut, l-a explicat

Văii spre Ostrovul Mare, 
unde oamenii-demiurgi por
neau să construiască o nouă 
cetate a luminii pe bătrinul 
Danubiu. Soarele dădea va
lurilor sclipiri de metal. 
Locul de acostare se con
tura din ce în ce mai clar, 
în după-amiaza acelei zile, 
insula de metal s-a întîlnit 
cu insula de-o vîrstă cu 
veșnicia, mareînd clipa din 
care începea să trăiască o 
nouă viață.

Au coborît ancora. în- 
chipuindu-se, poate, o cli
pă. un Columb modern, in
ginerul Dumitru Vana a 
pășit pe uscat. S-au făcut

Prima grijă a temeraru
lui echipaj — să pună în 
funcțiune stația de radio- 
recepție. Oamenii s-au 
strins în jurul telegrafistu
lui care lansa apeluri. A in
trat pe recepție Drobeta- 
Turnu Severin și noii insu
lari au comunicat : „Am a- 
juns cu bine, călătoria a 
decurs normal. Am des
cărcat". Li s-a răspuns : 
„Felicitări ! De mii de ori 
felicitări !“. Și. deodată, în 
aparat s-au auzit alte sem
nale : „Atențiune. Ostrovul 
Mare ! Aici stația de la Lo
tru. V-am recepționat și 
noi. Felicitări din toată ini

ma. Sperăm să ne vedem 
în... Ostrovul Mare".

Rememorînd aceste mo
mente. inginerul Dumitru 
Vana retrăiește aevea emo
țiile încercate :

— Mă simțeam bucuros 
ca un copil. îmi venea să 
alerg, să mă joc în nisip. 
M-am depărtat cîteva sute 
de metri să cercetez împre
jurimile. să-mi umplu plă- 
mînii cu aer înmiresmat de 
florile primăverii. Cînd 
m-am întors, oamenii im
provizaseră o masă. Nu 
era ziua nici unuia dintre 
ei. dar s-au trezit, așa, din- 
tr-o dată, cîntînd cu toții : 
„mulți ani trăiască !“. Cîn- 
tau pentru ei. pentru flori
le din ostrov, pentru valu
rile Dunării, pentru începu
tul noii construcții. Deasu
pra lor începuseră să se a- 
prindă și să se oglindească 
în apele fluviului stelele 
cerului...

Dimineața, cînd am pă
răsit dormitorul acela cald, 
Ostrovul Mare era învăluit 
într-un covor proaspăt de 
zăpadă. Ninsese in timpul 
nopții. în albul imaculat 
erau imprimate nenumăra
te urme de pași.. Pe acolo 
oamenii șantierului trecu
seră odată cu zorii spre lo
cul unde se închide brațul 
mic al fluviului.

Cele 4 oceane și 18 mări aferente 
de pe planeta noastră dispun de un 
volum de apă sărată impresionant. 
Valorificarea acestei imense bogății 
va însemna oare sfîrșitul tuturor ne
cazurilor, al tuturor grijilor cu care 
este azi confruntată omenirea ? 
Sfirsitul foametei — gratie rezerve
lor imense de albumine ele care 
dispune marea ? îndepărtarea spec
trului penuriei de materii prime — 
prin inaugurarea unei noi ere, aceea 
a mineritului subacvatic ? Asigura
rea de energie — din valuri, maree, 
curenți și diferențe de temperatură 
între diferitele straturi de apă ? 
Și poate chiar a spațiului locuibil 
pentru această omenire în continuă 
creștere — prin construirea de 
insule artificiale, aprovizionate ex
clusiv din depozitele inepuizabile ale 
adîncurilor marine ?

Chiar dacă entuziasmul viitorolo
gilor a mai fost temperat în ultima 
vreme de barierele de ordin tehnolo
gic. realitatea este că oceanul plane
tar conține cantităti uriașe de 
hrană, materii prime si energie. Se 
ridică însă întrebarea dacă nu 
cumva aceste bogății sint risipite de 
către om încă înainte de a începe 
exploatarea lor ! Căci marea, această 
„minune a naturii", este un „sistem 
extrem de sensibil la influențele 
nocive" — după cum spune reputa
tul oceanolog britanic Nicolas Flem
ming. Științei îi revine, de aceea, 
sarcina stringentă de a decide care 
influențe trebuie evitate și care nu, 
căci feluritele posibilități de exploa
tare a mării deseori se exclud re
ciproc, în sensul că exploatarea unei 
resurse poate fi condiționată de re
nunțarea la o alta. Doar o colabo
rare și înțelegere internațională largă 
pot crea condițiile utilizării cît 
mai depline a acestui rezervor care 
este marea, iar orice inițiativă izo
lată, unilaterală se poate solda cu 
urmări ireparabile.

Marea, susține dr. David Ross de 
la „Oceanographic Institute" din 
Boston (S.U.A.), este capabilă să re
zolve problemele de ordin existen
țial ale omenirii — este drept, nu în 
proporție de sută la sută, dar într-o 
măsură considerabilă. Viata omului 
a fost dintotdeauna condiționată 
de apă, care acoperă 71 la sulă din 
suprafața terestră și care conține 
probabil toate cele 93 elemente exis
tente în natură. ,

Plantele acvatice, fitoplanctonul și 
algele, eliberînd oxigen în proce
sul fotosintezei, au pentru atmos
feră si oxigenarea ei un rol mai 
mare chiar decît al tuturor păduri
lor de pe uscat. Iar capacitatea apei 
de a înmagazina de 10 ori mai multă 
căldură decît pămîntul sau aerul in
fluențează vremea și asigură locui
torilor planetei condiții climatice 
potrivite. La capitolul hrană, apa ne 
furnizează rezerve inepuizabile, cu 
condiția ca omul, în procesul ex
ploatării lor, să respecte acel cir
cuit firesc al vieții subacvatice, căci

distrugerea oricăreia dintre verigile 
sale le afectează pe toate celelalte. 
Dacă pe la mijlocul anilor ’50 can
titatea de pește pescuit anual era 
de 30 milioane tone, ea a urcat, 
acum, la 70 milioane tone ; în decurs 
de 10 ani, tonajul flotei de pescuit 
a crescut cu 50 la șută, ajungînd as
tăzi la 11 milioane tone, iar meto
dele de pescuit moderne (detecta
rea electronică a bancurilor, teleghi
darea plaselor) nu mai lasă nici o 
portiță de scăpare peștilor. Cu toate 
acestea, limita superioară a canti
tății de pește ce se poate pescui 
anual este plasată de către spe
cialiști la 200 milioane tone — cu 
condiția însă ca „moravurile" să se 
îmbunătățească și chiar să se modi
fice ; adică să pescuiască și alte 
soiuri de peste decît cele tradi
ționale. De pildă, cele care trăiesc 
în largul oceanului, la adîncimi mai 
mari (chiar dacă aceasta ar presu
pune o nouă tehnologie). O altă po
sibilitate utilizată deja în unele țări, 
ca de pildă Japonia, o constituie 
fermele marine pentru puiet de 
pești, moluște și crustacee. In pre
zent, „recolta" anuală a acestor 
crescătorii este de 6 milioane tone, 
dar specialiștii F.A.O. consideră că 
ea se poate ridica la 30 milioane 
tone.

La începutul anului trecut, un 
grup de specialiști americani, ca
nadieni, niponi și vest-germani a 
repurtat Un succes de natură să 
deschidă noi perspective geologiei 
subacvatice : de ne fundul Oceanului 
Pacific, de la o adîncime de 5 000 m, 
ei au adus pentru prima dată la 
suprafață cantități mai mari din 
așa-numiții noduli de mangan. No- 
dulii conțin metale diverse — nichel, 
cupru, cobalt, titan, mangan. Există 
însă destule semne de întrebare în 
legătură cu repartizarea și cantita
tea acestor zăcăminte, mijloacele 
tehnice actuale de investigare a 
adîncurilor marine nepermițind o 
evaluare cit de cît exactă. Exploata
rea lor la scară industrială va în
cepe în 1989—1990 și, pentru început, 
se va putea conta pe o producție de 
3 milioane tone de noduli, din care 
se pot obține, printre altele, 34 000 
tone nichel, 5 000 tone cobalt, 30 000 
tone cupru.

Incertitudinile persistă și în pri
vința evaluării rezervelor de țiței 
din mare. în prezent, peste 400 insule 
de foraj plutesc pe mările lumii în 
căutarea prețiosului carburant ; 
3 000 platforme de exploatare îl 
extrag deja din adîncuri. Ceea ce se 
știe aproape cu certitudine este că 
sedimentele petrolifere sint din ce 
în ce mai rare pe măsura înde
părtării de platforma continentală 
șl a creșterii adincimii mării. Re
zervele — ipotetice și depistate 
s-ar ridica la 90 miliarde tone.

Obținerea de energie nemijlocit 
din apa mării se face, deocamdată, 
doar in cazuri izolate. Prima cen
trală care transformă mareele în 
electricitate funcționează cu bune

rezultate în nordul Franței ; o a doua 
se află in construcție in sud-vestul 
Angliei și este prevăzută a furniza 
8 la sută din necesarul de energie 
electrică al acestei țări. Se află in 
fază experimentală și utilizarea 
energiei valurilor. Trebuie speci
ficat insă că, utilizînd forța mareelor, 
centralele devin rentabile doar la o 
diferență de nivel intre flux și re
flux de 5 metri ; cît privește cen
tralele acționate de forța valu
rilor, ele pot fi construite numai in 
regiuni de coastă, și anume acolo- 
unde valurile au o înălțime, putere 
și direcție cît de cît constante.

Toate aceste posibilități sint însă 
cu mult depășite de o alta, capa
bilă să acopere — poate în secolul 
viitor — întreg necesarul de energie 
al planetei : fuziunea nucleară con
trolată. a cărei materie primă ar fl 
tot apa mării, mai exact izotopii de 
deuteriu pe care îi conține. Savanți 
de pretutindeni se străduiesc în 
laboratoarele lor să o realizeze, căci 
ea ar îndepărta, pentru miliarde 
de ani, orice grijă energetică.

Marea ascunde nu numai hrană, 
energie și materii prime. Ea ascunde 
o serie întreagă de probleme a 
căror soluționare devine de actua
litate. Spre sfîrșitul acestui mileniu, 
toate centralele funcționînd pe bază 
de cărbune, țiței sau energie nu
cleară vor necesita zilnic, conform 
calculelor energeticienilor, peste 18 
bilioane litri de apă de răcire. Apa 
caldă rezultată se va întoarce tot 
în mare. Dar cît de multă căldură 
suplimentară suportă oare marea ? 
Se știe, o încălzire artificială modi
fică ecologia locală, unele specii 
pier, altele își fac apariția și proli
ferează. Nu sint excluse nici efec
tele nedorite asupra funcției vitale 
a mării de termoreglare a vremii 
și climei.

O altă problemă este generată de 
fenomenul migrării populației spre 
mare, ca urmare a tendinței indus
triilor de a se localiza în regiuni 
de coastă. 60 la sută din orașele 
cu peste un milion de locuitori se 
află la mare sau în apropierea ei, 
iar prognozele indică o dublare, pină 
la sfîrșitul mileniului, a populației 
ce va locui în astfel de orașe. Ne 
putem așadar imagina cantitatea 
uriașă de ape reziduale pe care uzi
nele și gospodăriile le vor deversa in 
mări și oceane 1

Din păcate, știința dispune încă 
de prea puține date privitoare la 
oceanul planetar, la funcțiile sale. 
„Trebuie să începem prin a înțelege 
marea, dar acesta este un deziderat 
de care sîntem încă foarte departe" 
— scrie oceanologul Jens Meincke, 
autorul unei enciclopedii a mării. 
Dacă privim hărțile mărilor, pe ele 
abundă petele albe. Lipsesc date ele
mentare privind relieful oceanelor, 
geneza și vîrsta rocilor de pe fundul 
mărilor, de asemenea, despre inter
acțiunea dintre ocean și atmosferă, 
sau despre efectele poluării asupra 
vieții subacvatice. „în urmă cu 20 000 
ani. oamenii erau, pe pămînt, în faza 
de culegători și vînători. în ce pri
vește marea, ei nu au depășit nici 
astăzi acest stadiu primitiv" — este 
de părere oceanologul francez Henri 
Lacombe.

• RASIȘTII NU SE 
DEZMINT. în Republica Sud- 
Africană. tară unde rasismul a 
fost ridicat la rangul de politi
că de stat, autoritățile promit că 
apartheid-ul se va „moderniza", 
transformindu-se într-un „regim 
democrat". Faptele dezmint însă 
cu încăpătinare aceste afirmații. 
Una din aceste fante a fost 
dezvăluită recent de agenția 
Reuter. în regiunea Trans
vaal. din R.S.A., au fost înain
tate recent 219 cereri pentru 
primirea unor copii negri in 
„școli albe" : din acestea au 
fost aprobate doar trei. Pentru 
cele trei aprobări, autoritățile 
regionale au fost însă sancțio
nate cu amenzi, fiind învinuite 
că au încălcat legea potrivit 
căreia înscrierile negrilor in 

școlile pentru albi necesită a- 
probarea expresă a guvernu
lui... Dacă faptele dezmint in
tențiile rasiștilor. în schimb, ra
siștii nu se dezmint.

• GIMNAȘTI LA... 3 
LUNI. Așa cum există „bebe
luși înotători" (s-a dovedit, în- 
tr-adevăr, că, practic, copii de la 
cea mai fragedă vîrstă pot de
prinde înotul). In prezent se 
poate vorbi de nou născuți in 
ipostază de... gimnasti. într-un 
centru special amenajat la Pa
ris. micuți începînd de la virsta 
de 3 luni sint supuși unui pro
gram specific de gimnastică în 
scopul de a le ușura si grăbi 
tranziția spre mersul norma] în 
picioare. Sub îndrumarea unor 
specialiști in materie, mamele 
ce vin aici ii pun pe copiii lor 

să efectueze, progresiv, o serie 
de exerciții „la sol". La început 
— rostogoliri de tot felul, trece
re oe sub cercuri. Ca. mai apoi, 
să se ajungă la executarea de 
piruete și învățarea unor miș
cări ușoare de dans. Antrena
ment. nu glumă...

• OPERAȚIE MAI PU
ȚIN OBIȘNUITĂ. O echipă 
de chirurgi de la spitalul de 
cooii „St. Christopher" din Phi
ladelphia au efectuat zilele tre
cute o operație mai puțin obiș
nuită prin rezultatul și desfășu
rarea ei : separarea a două su
rori siameze unite în regiunea 
abdominală și avînd comune 
inima și ficatul. în aceste con
diții, unul dintre copii trebuia 
sacrificat, pentru a face să tră
iască celălalt. Opt medici și șase

asistente medicale au participat 
la operație, soldată cu plasarea 
organelor comune în corpul u- 
neia dintre cele două surori. 
Medicul Laurence Somers, care 
a condus operația, a declarat că 
pacienta este. în prezent. în 
afară de orice pericol.

• MUZEUL INSTRU
MENTELOR MUZICALE. 
Una din cele mai interesante 
colecții de instrumente muzica
le se află într-o clădire din 
Praga ce adăpostește filiala mu
zicală a Muzeului national ceho
slovac. Aici sint expuse peste 
300 instrumente, printre care și 

o colecție completă, unică în 
lume, de instrumente din epoca 
Renașterii tirzii. create de ma
eștrii cehi anonimi. Tot aici se 
păstrează si o colecție de in
strumente anartinind patrimo
niului national, din care anu
mite piese sint împrumutate 
temporar celor mai talentati in
terpreti din Cehoslovacia.

• CEL MAI VENI
NOS ȘARPE din lume a fost 
descoperit recent în Australia. 
Veninul șarpelui „parademansia 
microlepidotus“ este de trei sute 
de ori mai puternic decît al 
șarpelui cu clopoței din Ame

rica. de 20 de ori mai puternic 
decit al cobrei indiene si de 
patru ori în comparație cu rep
tila cea mai primejdioasă cu
noscută pînă acum pe cel de-al 
cincilea continent. ..Parademan
sia microlepidotus", care nu pre
zintă nici o particularitate, are 
o lungime de doi metri, corpul 
maroniu, iar capul de culoare 
maron închis.

• UN NOU FURT 
DE TABLOURI. I,aha 
furturile de tablouri au ajuns 
aproape un fapt cotidian. Zilele 
trecute, ziarele au anunțat fur
tul dintr-o biserică din orașul 
Spezla al unei celebre pînze a 
lui Brueghel, a cărei valoare este 
abreciată de specialiști la 500 000 
dolari.

• AȘEZAREA CU NU
MELE CEL MAI SCURT, 
în nordul Franței se află un o- 
rășel cu numai 108 locuitori. 
Dar nu populația restrînsă. ci 
laconismul denumirii sale con
feră orășelului faima de care se 
bucură. Căci acest orășel are un 
nume format dintr-o singură li
teră — Y. Primarul susține că 
denumirea provine de la drumul 
bifurcat In forma literei Y ce 
trece ne la o periferie a așeză
rii. Indiferent de proveniență, 
această denumire preocupă în
deaproape pe locuitorii orașu
lui Y. în orele libere, primarul 
obișnuiește să cerceteze un 
atlas geografic detaliat al țări
lor lumii pentru a identifica to

ponimiile cele mai scurte. Deo
camdată, investigațiile sale i-au 
întărit părerea că orășelul Y 
este unic în această privință.

• CRIMINALITATEA 
IN CREȘTERE. DuPă <> sta‘ 
tistică publicată in presa ame
ricană. anul trecut in Statele 
Unite s-au înfăptuit peste un 
milion de acte criminale, cu 
300 000 mai mult decît in urmă 
cu zece ani. în cursul acestui an 
s-au înregistrat 19120 de omu
cideri. 404 850 de jafuri. 522 510 
atacuri banditești ș.a. în mod 
deosebit a crescut numărul a- 
tacurilor banditești. Măsurile 
luate pentru stăvilirea crimina
lității n-au dat. din păcate re
zultatele scontate.
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în apărarea drepturilor legitime <
Convorbiri ale delegației P. C. B.

ale popoarelor namibian și Zimbabwe
cu secretarul general al C.C. al P.C. Mexican

Notă oficială adresată secretarului general al O.N.U. 
la încheierea reuniunii la nivel înalt a țărilor 

din „prima linie"
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).

— Cele cinci țâri din prima linie de 
confruntare cu regimurile rasiste din 
Africa australă — Angola, Botswana, 
Mozambic, Tanzania și Zambia — au 
prezentat luni secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, o notă 
oficială conținînd comunicatul dat 
publicității la încheierea reuniunii la 
nivel înalt pe care au avut-o, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, în capitala- 
Angolei. Documentul informează asu
pra acordului intervenit între parti- 
cipanții la reuniune și Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W’.A.P.O.) privind aplicarea pla

nului Națiunilor Unite de soluționare 
a problemei Namibiei. Potrivit acor
dului, forțele armate ale S.W.A.P.O. 
aflate pe teritoriul Namibiei vor fi 
încartiruite, sub supravegherea for
țelor O.N.U., în bazele lor, iar forțele 
din afara Namibiei se angajează să 
asigure cu scrupulozitate respectarea 
încetării focului.

După cum se știe, potrivit planului 
O.N.U., la 15 martie, pe teritoriul Na
mibiei ar urma să intre în vigoare 
încetarea focului. Deocamdată, se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, nu a primit încă un răs
puns afirmativ din partea regimului 
rasist al Republicii Sud-Africane.

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres). — Tovarășul Arnoldo Martinez 
Verdugo, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Mexican, a pri
mit delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. care între
prinde o vizită în Mexic.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
au fost transmise tovarășului Arnoldo 
Martinez Verdugo, conducerii P.C.M. 
un cald salut tovărășesc și cele mai 
bune urări de succes in activitatea 
Partidului Comunist Mexican.

Mulțumind, tovarășul Arnoldo Mar
tinez Verdugo a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
fierbinte salut prietenesc si sincere

urări de sănătate și noi succese în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul Româ
niei.

în timpul întrevederii s-a efectuat 
o informare reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor actuale ale ce
lor două partide și a fost exprimată 
satisfacția pentru bunele relații exis
tente între P.C.R. și P.Q.M. Tot
odată. s-a manifestat dorința comună 
de a amplifica și in viitor raportu
rile tovărășești dintre cele două 
partide.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, priete
nească. au participat Marcos Leonel 
Posadas, membru al Comisiei exe
cutive, secretar al C.C. al P.C.M.. și 
Dumitru Mihail, ambasadorul Româ
niei in Mexic.

Proiect de rezoluție prezentat de statele nealiniate 
membre în Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE. — Cele șapte 
țări nealiniate, membre ale Consiliu
lui de Securitate — Bangladesh, Bo
livia, Gabon. Jamaica, Kuweit, Nige
ria și Zambia — au prezentat luni 
seara un proiect de rezoluție în care 
„condamnă energic invaziile armate 
recente puse la cale de regimul mi
noritar rasist ilegal al coloniei brita
nice a Rhodesiei de Sud" împotriva 
statelor africane vecine și indepen
dente — Angola, Mozambic și Zam
bia. Documentul aduce mulțumiri 
acestor state, precum și celorlalte 
țări africane din „prima linie" pen
tru sprijinul acordat poporului Zim

babwe în lupta sa legitimă pentru cu
cerirea libertății și independenței, 
pronunțîndu-se, între altele, pentru 
acordarea unui sprijin substanțial sta
telor africane din „prima linie". Tot
odată, documentul cere Marii Brita
nii. în calitate de putere administra
tivă. să ia măsuri pentru împiedicarea 
acțiunilor de represalii împotriva po
porului Zimbabwe puse la cale de re
gimul rasist de la Salisbury, pentru 
dejucarea pretinselor alegeri din 
aprilie 1979, precum și a altor măsuri 
vizînd prelungirea existenței regimu
lui ilegal.

Un nou act de agresiune al rasiștilor de la Pretoria 
împotriva R. P. Angola

LUANDA 6 (Agerpres). — Forțele 
armate ale regimului rasist de la 
Pretoria au săvîrșit un nou act de 
agresiune împotriva Republicii Popu
lare Angola, lansind marți un violent 
atac asupra unor tabere de refu- 
giați namibieni aflate pe teritoriul 
angolez — la 240 km depărtare de 
granița cu R.S.A. — relatează agen

țiile de presă. Rasiștii sud-africani 
continuă astfel acțiunile agresive 
contra Angolei solidară cu lupta 
pentru libertate a poporului vecin, 
cit și împotriva a mii de namibieni 
refugiați in această țară pentru a 
scăpa de teroarea instaurată de Re
publica Sud-Africană in propriul lor 
teritoriu ocupat ilegal.

„Intîlnirea președinților României și Franței

— un moment pozitiv in aprofundarea 
relațiilor dintre cele două țări11

Viu interes în cercurile politice și economice franceze în preajma 
noului dialog la nivel înalt de la București

PARIS 6 (Agerpres). — De la tri
misul special Eugeniu Obrea : Apro
piata întilnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Valery Gișcard 
d'Estaing, prilejuită de vizita pe care 
șeful stalului francez o va efectua in 
zilele următoare in România, este 
apreciată la Paris ea un eveniment 
semnificativ pentru evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-franceze, 
de natură să propulseze extinderea 
legăturilor ce unesc cele două țări.

„Aștept ca pe un moment pozi
tiv noul dialog româno-francez. Sper 
ca apropiata călătorie pe care pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing o 
va întreprinde in România să fie un 
succes, ca intîlnirea sa cu președin
tele Nicolae Ceaușescu să stimuleze 
aprofundarea relațiilor romăno-fran- 
ceze" — ne-a declarat ALAIN 
POHER, președintele Senatului. Le
găturile dintre Franța și România se 
dezvoltă intr-un climat bun. stimu
late de afinități spirituale și de o 
prietenie tradițională — a adăugat cu
noscutul om politic.

Publicistul MICHEL HAMELET. 
autorul unei apreciate lucrări consa
crate vieții și activității președinte
lui Nicolae Ceaușescu. publicată în

Editura Seghers. și-a exprimat .spe
ranța că dialogul româno-francez la 
nivel înalt va accelera progresul rela
țiilor bilaterale și va accentua con
lucrarea celor două țări. Apropierea 
dintre România și Franța, in pofida 
diferențelor de regim, este consolidată 
de voința independenței naționale, de 
aspirațiile comune spre destindere și 
pace, a spus el. Consecvență cu care 
președintele Nicolae Ceaușescu afirmă 
necesitatea respectării, pretutindeni 
in lume, a principiilor independentei, 
suveranității naționale, neamestecului 
este apreciată de opinia, publică. 
„Este in interesul ambelor țări să se 
apropie, să se înțeleagă, să coopereze".

Convorbirile franco-române de la 
București sînt așteptate cu încredere 
de către cercurile industriale și co
merciale. doritoare să lărgească 
schimburile și cooperarea cu țara 
noastră. „Intîlnirea președinților 
României și Franței va influenta po
zitiv cooperarea economică” — opina 
JEAN M. CROST. director al socie
tății „Sotecom". Se remarcă, in con
text, existența unor largi posibilități 
pentru o creștere echilibrată a schim
burilor. ținînd seama de necesitățile 
șl interesele ambelor state.

Cei care au scris și scriu despre 
Paris (cine ar putea oare să știe citi 
sînt ?), copleșiți de diversitatea vieții 
acestui oraș, l-au împărțit în capitole 
și domenii. Parisul muzeelor... Parisul 
boemei artistice... Parisul istoric... 
Parisul metroului... Parisul cafenele
lor... Parisul automobilelor... etc. etc. 
Apoi, respectind o realitate istorică, 
arhitectonică, socială, l-au împărțit 
in zone și cartiere avind fiecare o 
puternică personalitate... Cartierul la
tin... Marile bulevarde... La rive 
gauche... Montmartre... etc. etc. Pen
tru că, într-adevăr. Parisul nu este 
un oraș ca toate celelalte orașe ale 
Franței, deși, in parte, e o reflectare 
a tuturor. Foarte vechi și, în același 
timp, foarte tinăr, trăiește cu frene
zie un prezent tumultuos, care nu 
ignoră cîtuși de puțin reflexele fabu
loasei sale istorii.

Iată un fapt : municipalitatea Pa
risului a decis și a început ceea ce 
presa franceză numește în titluri 
mari „La renaissance des Champs- 
Elysees” (renașterea bulevardului 
Champs-Elysees). O renaștere pe 
două căi. O cale a modernizării (prin 
noi construcții) și o cale a reconsti
tuirii atmosferei și decorului de altă
dată. Citesc intr-un „L’Express" cum
părat chiar de pe Champs-Elysees : 
„Parizienii sînt pe cale de a redes
coperi prestigiul și farmecul acestui 
drum triumfal, pe care automobilele 
l-au transformat într-o insuportabilă 
autostradă”.

în consecință, o bună parte din 
„cea mai frumoasă stradă din lume" 
a devenit șantier. Un șantier al 'în
noirii. dar și al... întoarcerii la far
mecul de altădată.

Pentru orice vizitator este un spec
tacol de neuitat să străbată pe jos 
bulevardul (in fiecare zi. pe Champs- 
Elysees urcă și coboară pe jos 120 000 
de oameni), mai ales seara. Cu deo
sebire între Arcul de Triumf din 
Place de l’Etoile și Rond point de 
Champs-Elysees, strada este o fas
tuoasă panoramă de lumini și 
culori, care, totuși, nu izbu
tește să acopere integral prive
liștea de șantier. Panouri mari peste 
care s-au lipit reclame care te invită 
aproape ultimativ să cumperi fel de 
fel de noi produse ori să te duci

în legătură cu conflictul 
de la frontiera chino-vietnameză

După cum s-a anunțat, Guvernul 
Republicii Populare Chineze a decla
rat că. incepînd de la 5 martie, toate 
trupele chineze de frontieră se re
trag in teritoriul chinez. Presa chi
neză a anunțat a doua zi că retra
gerea a și inceput. Totodată, agen
ții Internaționale de presă relatează 
că o bună parte a trupelor chineze au 
fost retrase și că. in ultimele 24 de 
ore. această acțiune continuă.

Marți, 6 martie — anunță agenția 
V.N.A. — reprezentantul Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii So
cialiste Vietnam a difuzat, din împu
ternicirea guvernului vietnamez, un 
document in care se declară solemn : 
„Dacă China își va retrage îhtr-ade- 
văr complet toate trupele sale de pe 
teritoriul Vietnamului, așa cum s-a 
declarat, atunci, după ce armata chi
neză va reveni de cealaltă parte a li
niei istorice de frontieră, pe care cele 
două părți s-au înțeles să o respecte, 
partea vietnameză va fi gata să trea
că imediat la tratative cu partea 
chineză, la nivelul miniștrilor ad- 
juncți ai afacerilor externe, privind 
restabilirea relațiilor normale din
tre cele două țări. Locul și data aces
tor tratative vor fi convenite de că
tre cele două părți".

Primele reacții ale observatorilor
★

Opinia publică din România, care a 
fost și este profund preocupată de 
conflictul izbucnit la granița dintre 
Republica Populară Chineză și Re
publica Socialistă Vietnam, de con
fruntările armate, care au provocat 
multe daune și suferințe celor două 
popoare și cauzei generale a destin
derii și păcii, a primit cu deosebită 
satisfacție știrea că Republica Popu
lară Chineză iși retrage trupele în 
interiorul granițelor sale și răs
punsul Republicii Socialiste Viet
nam prin . care își declară acordul 
pentru începerea convorbirilor în' ve
derea restabilirii relațiilor normale 
dintre cele două țări in condițiile re
tragerii complete a tuturor trupelor 
chineze de pe teritoriul său.

Opinia noastră publică așteaptă 
cu viu interes ca hotărirea Republicii 
Populare Chineze să fie îndeplinită 
cit mai repede cu putință, pentru a 
se trece la o etapă nouă, a tratative-

politici din unele capitale sud-est 
asiatice converg spre aprecierea . că 
evoluția conflictului chino-vietnamez 
se îndreaptă spre un făgaș mai puțin 
acut si că realismul părților ar putea 
deschide căi pentru o reglementare 
pașnică. Se relevă că dacă se va de
monstra bunăvoința reciprocă nece
sară. soluția tratativelor va prevala 
în reglementarea diferendelor exis
tente în prezent între China și Viet
nam, cu efecte pozitive asupra păcii 
în zonă.

Difuzind știrea privind hotărirea 
Guvernului Republicii Populare Chi
neze de a-și retrage trupele din Re
publica Socialistă Vietnam, agenția 
France Presse subliniază că, prin a- 
ceasta, „se creează posibilități pen
tru deschiderea negocierilor privind 
problemele de frontieră și teritoriale 
dintre cele două țări".

La rîndul său, agenția americană 
U.P.I-. relatînd despre hotărirea gu
vernelor celor două țări de a începe 
tratative, subliniază faptul că. „după 
retragerea chineză^. Vietnamul este 
gâta să participe la negocieri, la ni
velul adjuncților miniștrilor de ex
terne", și apreciază, comentînd de
clarația M.A.E. vietnamez, ..că trupele 
vietnameze se vor abține să atace 
trupele chineze în retragere".

★
lor directe, pentru ca între cele două 
țări socialiste să se restabilească li
niștea și pacea, să se soluționeze, pe 
această bază, diferendele dintre ele. 
în interesul ambelor popoare, pe baza 
principiilor egalității, respectului in
dependenței și suveranității, integri
tății teritoriale, neamestecului in tre
burile interne, asigurîndu-se întă
rirea prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări care făuresc noua 
orinduire.

Aceasta va contribui la creșterea 
prestigiului, autorității și influenței 
socialismului in lume și. totodată, va 
exercita o înrîurire puternică asupra 
vieții internaționale, va contribui la 
consolidarea păcii și securității in 
Asia de sud-est și în întreaga lume, 
la întărirea cursului spre destindere, 
colaborare și înțelegere intre toate 
națiunile lumii.

(Agerpres)

Pe agenda apropiatei intilniri la nivel inalt a C. E. E.
Consiliul Ministerial al Pieței co

mune a adoptat, marți, temele majore 
ce vor fi înscrise pe agenda întilnirii 
la nivel inalt a C.E.E., prevăzută să 
se desfășoare in zilele de 12—13 
martie la Paris. Pe Ungă tradiționa
lele schimburi de vederi asupra si
tuației economice și sociale, a utili
zării mai complete a forței de muncă.

Consiliul C.E.E. va examina deficitul 
persistent al balanței comerciale a 
„celor nouă" în schimburile cu Japo
nia. problemele pe care le ridică în 
prezent , și în perspectivă criza ener
getică. Consiliul va examina, de ase
menea, intrarea in vigoare a noului 
sistem monetar vest-european.

oslo: întrevederi ale 
reprezentantului P. C. R.
OSLO 6 (Agerpres). — Reiulf 

Steen, președintele Partidului Mun
citoresc Norvegian, de guvernămint, 
l-a primit, la Oslo, pe GeOrge Maco- 
vescu, membru al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej' din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. au fost transmise președintelui 
P.M.N. un cald salut prietenesc și 
cele mai bune urări. Mulțumind, 
Reiulf Steen a rugat să fie tranșrhise 
tovarășului Nicolae Ceaușescu urări 
de sănătate și fericire personală, iar 
poporului român — urări de prospe
ritate.

Subliniindu-se cu satisfacție evo-, 
luția ascendentă a relațiilor de prle- 
tenie existente intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Norvegian, în cadrtil convorbirii ce 
a avut loc s-a reafirmat dorința am
belor părți de a' extinde colaborarea 
dintre ele în folosul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și coope
rării in Europa și in lume.

★

George Macovescu. membru al C.C. 
al P.C.R.. care a reprezentat P.C.R. 
la Congresul Partidului Socialist de 
Stingă din Norvegia, s-a întilnit cu 
Rolf Nettum, vicepreședinte al Parti
dului Comunist din Norvegia, precum 
și cu alți membri ai conducerii parti
dului.

Cu acest prilej s-â efectuat un 
schimb de vederi privind preocupă
rile actuale ale P.C.R. și P.C.N., ex
prim îndu-se dorința reciprocă de a 
dezvolta în continuare bunele ra
porturi existente intre cele două 
partide.

CRIZA DE GUVERN 
DIN ITALIA

ROMA 6 (Agerpres). — Președinte
le Italiei, Alessandro Pertini, și-a 
încheiat marți după.-amiâză consul
tările cu președinții celor două 
camere ale parlamentului’ și cu lide
rii partidelor politice reprezenta
te in parlament in vederea soluțio
nării crizei guvernamentale, care’a 
intrat în cea de-a 34-a zi.

înțr-o declarație făcută după con
vorbirea cu președintele Pertini. se
cretarul general al P.C.I. a relevat 
că partidul comunist este pregătit 
pentru eventualitatea de a intra in 
opoziție, insă intr-o opoziție „con
structivă". El a arătat că P.C.I. nu se 
va opune formării unui guvern și a 
unei majorități parlamentare fără 
comuniști, adăugind totodată : „Avin- 
du-se în vedere bariera rigidă ridi
cată de democrația-creștină in fața 
partidului comunist, nu ni se poate 
cere să ne abținem de la vot in par
lament". Precizind, pe de altă parte, 
ce înțelege prin „opoziție constructi
vă", Enrico Berlinguer a declarat că 
P.C.I. intenționează să examineze 
„fără idei preconcepute" propunerile 
guvernului, tratîndu-le de la caz la 
caz.

Declarația secretarului general al 
P.C.I. a survenit în contextul în care 
o delegație a Partidului Democrat- 
Creștin, primită in aceeași zi de pre
ședintele Pertini, a afirmat că de- 
mocrat-creștinii sînt gata să depună 
„toate eforturile posibile" pentru for
marea .unui guvern capabil, să facă 
față problemelor țării, situindu-se 
insă, totodată, pe vechea poziție a a- 
cestui partid de a respinge orice par
ticipare a comuniștilor la viitorul 
guvern.

Pe de altă parte, după intîlnirea 
cu președintele Pertini. secretarul po
litic al Partidului Democrat-Creștin, 
Benigno Zaccagnini. a declarat că 
partidul său continuă să se opună 
formării unui guvern care să cuprin
dă reprezentanți ai P.C. Italian sau 
chiar independenți aleși pe listele 
electorale comuniste sau de stingă.

Observatorii politici din Roma a-, 
preciază că președintele Pertini ar 
putea acum desemna o nouă perso
nalitate. probabil democrat-crestină. 
cu misiunea de a încerca să foloseas
că ultimele posibilități in vederea 
constituirii unui guvern.

Rezultatele alegerilor pentru 
Sovietul Suprem al U. R. S. Ș.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La ale
gerile din 4 martie pentru Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. au participat 
174 920 221 alegători, ceea ce repre
zintă 99.99 la sută din cei înscriși pe 
listele electorale, a informat Comi
sia electorală centrală in bilanțul fi
nal al scrutinului. în total, au fost 
aleși 1 500 deputați ; in rîndurile lor 
se numără 522 muncitori și 244 col
hoznici. Numărul femeilor alese in 
Sovietul Suprem se ridică la 487.

Campania electorală, se arată în 
comunicatul Comisiei electorale cen
trale, s-a desfășurat pretutindeni in- 
tr-o atmosferă de puternic avînt po
litic și de muncă, sub semnul luptei 
pentru îndeplinirea sarcinilor trasate

de Congresul al XXV-lea, de plenare
le Comitetului Central. Mentionînd 
că au fost primele alegeri după 
adoptarea noii Constituții a U.R.S.S.. 
comunicatul Comisiei electorale cen
trale relevă că pregătirea și desfășu
rarea lor s-au făcut cu cea mai largă 
participare a poporului.

Rezultatele alegerilor, alegerea una
nimă în organul suprem al puterii 
de stat a candidaților blocului co
muniștilor și celor fără de partid — 
continuă comunicatul — constituie o 
nouă dovadă elocventă a unității de 
monolit a partidului și poporului, a 
sprijinului deplin al oamenilor mun
cii pentru politica internă si externă 
a P.C.U.S. și statului sovietic.

MOSCOVA: Intîlnire L. Brejnev — J. Kddăr
MOSCOVA 6 (Agerpres). .— La 6 

martie, la Kremlin a avut loc o intîl4 
nire intre Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. și Jânos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.. aflat în 
vizită de prietenie în Uniunea So

vietică. Cei doi interlocutori au sub
liniat cu satisfacție dezvoltarea cu 
succes a colaborării multilaterale so- 
vieto-ungare. la care contribuie in 
măsură hotărîtoare relațiile strînse 
dintre P.C.U.S. și P.M.S.U, transmite 
agenția T.A.S.S.

În sprijinul soluționării pe cale pașnică 

a conflictului dintre R. D. P. Yemen și R. A. Yemen 

Rezoluția adoptată de reuniunea ministerială a țărilor Ligii Arabe
KUWEIT 6 (Agerpres). — Reuniu

nea din capitala Kuweitului a miniș
trilor de externe ai țărilor membre 
ale Ligii Arabe. Consacrată soluție-1 
nării pe cale pașnică a conflictului 
dintre R.D.P. Yemen și R.A. Yemen, 
a adoptat luni noaptea o rezoluție 
prin care cere părților implicate să 
pună capăt luptelor.

Rezoluția aprobă acordul de înce
tare a focului intervenit la 1 martie, 
cerînd „punerea imediată în aplicare 
a acestuia si retragerea trupelor ce
lor două state yemenite in granițele 
lor naționale intr-o perioadă de ma
ximum 10 zile, precum și abținerea 
de la orice amestec in afacerile in
terne ale celeilalte părți".

Documentul prevede crearea unui, 
comitet compus din miniștrii de ex
terne ăi Iordaniei, Algeriei. Siriei, 
Kuweitului. Emiratelor Arabe J'nite, 
Irakului, Organizației penny >e- 
rarea Palestinei și' secretara e- 
neral al Ligii Arabe, care va n 
sărcinat cu aplicarea măsurilor con
venite. Comitetul va avea, de aseme
nea. misiunea „restabilirii dialogului 
intre R.D.P. Yemen și R. A. Y’emen 
la nivelul șefilor de stat, pentru a se 
reveni la situația normală si a se rea
liza acordurile de la Cairo si Tripoli 
referitoare la înfăptuirea unității ce
lor două Yemenuri".

In perspectiva continuării convorbirilor de pace 
egipleano-israeliene

CAIRO 6 (Agerpres). — Președin
tele Anwar El-Sadat a primit, marți, 
la Cairo, pe Zbigniew Brzezinski, 
consilier prezidențial pentru proble
mele securității naționale, și pe Al
fred Atherton, ambasador itinerant 
american pentru Orientul Mijlociu, 
care i-au înminat noile propuneri a-

vansate de președintele Jimmy Car
ter în vederea continuării convorbi
rilor de pace egipteșano-israeliene. 
Emisarii americani au sosit la Cairo 
pentru a pregăti vizitele pe care 
președintele S.U.A. le va efectua, în- 
cepind de joi, în R.A. Egipt și. ul
terior, în Israel.

agențiile de presă transmit:

Parisul de ieri, de
de totdeauna...

să vezi ultimele filme încearcă să 
se substituie unor ziduri temporar 
dispărute. Dincolo își înalță țesătura 
de oțel armăturile noilor construcții 
și vîrfurile macaralelor. Ce va fi aici 
după ce schelele șantierului vor fi 
coborî te ? Vor fi patru noi galerii co
merciale comunicînd cu Străzile în
vecinate, imobile pentru birouri și 
bănci, un hotel mare „patru stele"... 
Iar pe stradă, pe strada propriu-zisă, 
(de pe care automobilele vor fi alun
gate) vor apărea din nou florile (mari 
vase cu flori), alei înverzite, bănci 
pentru odihna pietonilor. Ca altădată. 
Ca in vremea de glorie a acestei 
străzi, care și-a cucerit celebritatea și 
prin ceea ce oferea ea promenadei 
romantice. Dar va fi și o în
toarcere în istorie. Sub Louis 
XVI, , era un drum de noroi și 
praf. După revoluție s-au înmulțit 
aici circiumile, manejurile și terenu
rile pentru jocuri cu mingea, rămî- 
nind un loc periculos pentru trecă
torii nocturni. Epoca de aur a acestei 
artere a inceput odată cu al doilea 
imperiu. Magnați ai timpului și-au 
construit aici locuințe somptuoase. 
Sub a treia republică s-au construit 
marile palate („Elysee-Palace”, „As
toria", „Claridge", „Stavisky"). Apoi 
au apărut cinematografele, magazine
le... Pe aici au defilat învingătorii în 
toate marile momente ale istoriei, din 
1814 pină în 1944... Intr-un fel, strada 
aceasta concentrează măcar o parte/ 
din destinul Parisului, poate tocmai 
partea care s-a fixat mai adînc în 
sufletul parizienilor.

Dar Parisul este și o capitală a 
modernismului. în artă și nu numai. 
Modernismul este, alături de istorie, 
încă una din obsesiile acestui oraș. 
Pină într-atit, incit i-a fost inchinat 
un edificiu special, un creuzet națio
nal al spiritualității contemporane. A 
primit numele de „Centrul național 
de artă și de cultură Georges Pom
pidou”. Parizianul de rind ii spune 
„Beaubourg" (după numele platoului 
pe care a fost înălțat).

Ciudată, frapantă arhitectură ! Pri
vită din stradă pare o... rafinărie. 
Cind au văzut-o, bătrînii francezi au 
fost scandalizați („Ce caută o aseme
nea monstruozitate în inima Parisu

lui ?“), tinerii au exultat („Da. iată, 
în sfîrșit, corsetul tradiției s-a rupt!"). 
Vizitatorul străin privește, încearcă 
să priceapă, meditează. Construcția 
propune un punct nou de vedere a- 
supra arhitecturii : funcționalitatea 
(chiar dacă împinsă pină la absoluti
zare). Metal, beton și multă, foarte 
multă sticlă. Nu sînt ziduri ci... insta
lații. Bare, tuburi, tunele de sticlă, 
escalatoare. Totul „pe afară". Cu ma
ximă economie de mijloace, cu 
maxim profit funcțional (accesul ușor 
la orice instalație electrică, termică, 
etc.). Nici măcar coloritul nu este aici 
dictat de rațiuni estetice, ci pentru 
a marca traseul uneia sau alteia din
tre instalații. Dacă este un centru al 
modernismului, atunci s-o facă în to
talitate, chiar și prin structura edi
ficiului însuși. „E doar o propunere 
pe care o fdcem viitorului" — ne 
spune o doamnă blondă ce ne con
duce cu un perpetuu surîs dintr-o 
parte în alta a clădirii.

Cuprinde un centru de creație in
dustrială („De ce un asemenea com
partiment într-un cântru cultural ? 
se întreabă un prospect. Pentru că 
— răspunde tot el — este un centru 
al vieții cotidiene, al tuturor celor 
cuprinse în noțiunea de civilizație a 
secolului XX) ; o bibliotecă publică 
(enciclopedică, multifuncțională, ofe
rind cărți, microfilme, diapozitive, 
casete și videocasete, filme pentru a 
fi consultate la fața locului. Și pri
mind zilnic 4 000—5 000 de cititori — 
nu e o bibliotecă de „conservare" a 
unor relicve livrești, ci una de lucru). 
Cuprinde, de asemenea, un muzeu de 
artă modernă, un centru experimen
tal de muzică modernă (cercetări asi
due pentru a impune mariajul dintre 
tehnică și muzică ; muzică a tehnicii? 
tehnologie muzicală ?). Și, în fine, un 
atelier al copiilor (in spații special 
amenajate, copiilor li se pun la dis
poziție mijloace pentru a realiza tot 
ceea ce se naște in imaginația lor și 
poate căpăta formă materială, mișca
re, sunet : jocuri și construcții biza
re, de la modelarea lutului pină la 
electronică, de la cîntec si dans la 
teatru de marionete).

Pentru orice vizitator care nu are 
prea mult timp la dispoziție.

azi.

Beăubourg-ul ri
dică o adevărată 
dilemă. . Ce să 
vezi mai întii ? 
Noi, gazetarii din 
România, ne-am 
oprit, firesc, mai 
mult la atelierul 
lui Brâncuși. re
constituit aici (nu 
in clădirea cen
trului. ci afară, la 

■> aer’ la soare., in
tre copaci — o 
casă, pare mai 
curînd un cub). 
Am intrat. O să- 
lită intunecoasă. 
Apoi o încăpere 
mai largă, exact 
aceea pe care o 
știam din foto
grafii. Vatra, masa 
de lucru, unelte
le atirnate în or
dine pe pereți, 
podeaua populată 
cu postamente de 
pe care se avîn- 
tă în spațiu ge
nialele plăsmuiri 
ale celui plecat din 
Hobița. Cocoșii, 
domnișoara Poga-

în inima Parisului, o piață istorică : Piața Charles de 
Gaulle, fostă „Place de l’fetoile"

In favoarea industriali
zării țărilor în curs de dez
voltare. Bangalore (Indig),tțu 
inceput lucrările unei conferințe a 
miniștrilor industriei din țările mem
bre ale Commonwealthului. care va 
examina posibilitățile pentru crearea 
unui organism de dezvoltare indus
trială in vederea accelerării indus
trializării în țări în curs de dezvol
tare. Inaugurind lucrările acestei 
conferințe, primul ministru al Indiei. 
Morarji Desai, a relevat necesitatea 
cooperării dintre țările dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare in ve
derea sprijinirii eforturilor de indus
trializare a țărilor în curs de dezvol
tare.

La Belfast a avut 'oc ?edinta 
Comitetului Executiv Național al 
Partidului Comunist din Irlanda, ales 
în cadrul celui de-al XVII-lea Con
gres al partidului. Michael O’Riordan 
a fost reales secretar general al P.C. 
din Irlanda, iar Andrew Barr — pre
ședinte al partidului.'

In Ghana vor avea loc 
alegeri prezidențiale și par
lamentare la 18 iunie ~ a 
anunțat. în cadrul unei conferințe .de 
presă organizate la Accra. Kingley 
Nylnah, comisarul electoral ghanez. 
Alegerea președintelui țării și a 
deputaților în noul parlament va 
marca trecerea la un regim civil după 
o perioadă de opt ani de guverna
re militară. Instalarea președintelui 
ales și a noului guvern va avea loc 
la 1 iulie in baza noii constituții pe 
care o elaborează in prezent Adu
narea Constituantă a țării.

Precizări privind expor
turile iraniene de petrol. 
Vicepreședintele Companiei națio
nale iraniene do petrol, Mohammad 
Aii Narvegh. a anunțat că Iranul 
preferă încheierea unor contracte pe 
termen lung pentru livrările de pe
trol in străinătate, și nu vînzările la 
preturile fluctuante pe piață, rela
tează agenția Reuter. Negocierile cu 
partenerii străini au inceput deja. In 
vederea asigurării unor asemenea 
contracte.

Greve ale feroviarilor ja
ponezi. Două importante uniuni
sindicale ale lucrătorilor din trans
porturile feroviare din Japonia au de
clarat marți greve limitate, marcind 
concret începutul ofensivei de Pri
măvară a oamenilor muncii japonezi 
in favoarea îmbunătățirii condițiilor 
de muncă si de viată — relatează 
agenția Kiodo.

Sonda spațială „Voya
ger 1" a transmis noi imaginț. mal

ny, oul, coloane...
Fiecare în parte ar cere un timp în
delung de îmbrățișare și meditație. 
Ce fac atiția tineri aflați aici, in uni
versul unde a trăit și a creat Brân
cuși ? Studiază ? Sint specialiști care 
doresc să surprindă o latură, un as
pect care pină acum le-a scăpat ? 
Plec, privind mereu înapoi. Toți sint 
tentați să adaste cit mai mult, să mai 
prindă, ca din zbor, o insesizabilă

și spiritele cele mai rebele. Parisul 
unde au răsunat irezistibil chemările 
la dănmarea Bastiliei. Parisul lui 
Gavroche, Parisul baricadelor din 
1848. Parisul epopeii comunarzilor. 
Parisul dirzei rezistențe antihitleriste, 
orașul vremelnic ocupat ale cărui 
energii avea să le galvanizeze istori
cul apel din 18 iunie 1940 al genera
lului de Gaulle. Parisul marelui

imagine, străfulgerarea unui, gînd...
Beaubourg-ul, hotărit lucru, nu 

e Parisul tradițional. Ci, poate, 
un embrion al unui Paris ce 
s-ar dori al unei supercivili- 
zații moderne, cu un contur încă 
voalat. Numai că, de jur împrejur, se 
întinde cetatea puternică, masivă și
severă, a moștenirilor de secole și se-
cole — valori îndelung elaborate de 
o istorie care cheamă la ordine chiar

triumf al eliberării, care, printr-una 
din acele fericite întimplări ale isto
riei, a coincis cu ziua izbăvirii Româ
niei de negura fascismului. Parisul 
celor ce muncesc. Parisul celor care, 
prin munca lor modestă și anonimă, 
au durat, de-a lungul secolelor, un 
nepieritor imn in piatră al iscusin
ței omenești. Parisul de ieri, de azi,
de totdeauna. Parisul etern.

i

Mihai CARANFIL

Remanieri la Kinshasa.
Președintele Republicii Zair. Mobutu 
Șese Seko. a procedat la o remanie
re intr-o serie de organe ale apara
tului de stat din țară. Prim-comisar 
de stat (prim-ministru) a fost numit 
Bo-Boliko Lokonga Monse Mihomba, 
fost președinte al Adunării Naționa
le, Mpinga Kasenda. fost prim-co- 
mișar de stat, deține în prezent func
ția de secretar permanent al Mișcării 
Populare a Revoluției, iar in calitate 
de comisar de stat pentru afaceri ex
terne și cooperare internațională a 
fost numit Nguza Karl I Bond, re
latează agenția zaireză de informații.

detaliate, ale sateliților jur 
Ganymede si Callisto, pe Im*. r r 
a trecut la o distanță de lltilvc. xhi 
și. respectiv. 127 000 km. Cei doi sate
liți, de dimensiunea planetei Mercur, 
sint alcătuit! în proporție aproxima
tiv egală, se apreciază, din apă și 
materie solidă, deosebindu-se astfel 
de ■ Io. cealaltă lună jupiteriană im
portantă. situată mai aproape de 
astru, care are o proporție mai redu
să de apă. în imaginile difuzate de 
N.A.S.A. marți. Callisto are o supra 
fată puternic marcată de cratere, care 
par a avea o origine internă. Aceas
ta. in timp ce craterele de pe Gany
mede. la fel de numeroase, au fost 
provocate, in opinia experților de la 
Pasadena, de impactul cu meteoriții. 
Suprafața lui Io pare a fi fost „sculp
tată" de procese de eroziune, care au 
produs depresiuni adinei și canioane, 
ce contrastează cu culmile înalte si 
cîmpiile întinse vizibile în imagini.

Bază militară transfor
mată în port de pescuit.Baza 
militară navală de la Chah Bahar, 
din sudul Iranului, va fi transfor
mată in port de pescuit — a anun
țat ministrul iranian al apărării, 
Ahmad Madani. într-un interviu ra
diotelevizat. El a subliniat că aceas
tă bază militară uriașă, a cărei con
strucție se ridică la cîteva miliarde 
dolari, nu constituia un obiectiv in 
interesul poporului iranian.

Zguduitoare documente filmate 
despre ororile naziștilor de la Auschwitz

WASHINGTON — Fără 
să aibă intenția, avia
tori anglo-americani au 
filmat, in timpul celui 
de-al doilea război mon
dial secvențe zguduitoa
re : șiruri nesfirșite de 
deținuți îndreptindu-se 
spre camerele de gazare 
de la Auschwitz. Aceas
tă descoperire se dato
rează curiozității a doi 
specialiști americani, 
cărora, după proiectarea 
serialului „Holocaust", 
le-a venit ideea de a 
viziona kilometri de pe
liculă filmată de avioa
nele de recunoaștere a- 
merlcane și engleze, in 
1944 și 1945, deasupra 
Germaniei și teritoriilor 
ocupate de aceasta.

Potrivit specialiștilor, 
fotografiile, luate de la 
o altitudine de 10 000 
metri, sint de o precizie 
uimitoare. Aviatorii an- 
glo-americani avuseseră 
misiunea de a filma o 
uzină de produse chimi
ce. situată la circa zece 
kilometri de lagărul de 
exterminare. însă, cițlva 
dintre ei și-au pus in 
funcțiune aparatele de 
fotografiat cu citeva mi
nute înainte de survo
larea obiectivului sta
bilit.

In imagini, mărite de 
15 ori și prezentate la 
sfirșitul lunii trecute 
presei, se văd clar deți
nuți coborind dintr-o 
garnitură de tren și a-

șezindu-se pe două rin- 
duri. Unul dintre rin- 
duri se îndreaptă spre 
poarta deschisă a incin
tei in care se aflau ca
merele de gazare de la 
Birkenau. Se pot vedea 
clar cele patru crema
torii. și camere de gaza
re ale lagărului, distru
se ulterior de naziști. 
Se pot distinge, fără di
ficultate. împrejmuirea 
de sirmă electrificată a 
lagărului, foișoarele de 
pază, intrarea principa
lă. construcțiile de ca
zare, coșurile înalte ale 
cuptoarelor-crematorii.

Aceste zguduitoare do
cumente au fost remise 
Arhivelor naționale ale 
S.U.A.
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