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PENTRU REALIZAREA UNEI RECOLTE BOGATE ÎN ACEST AN

CREȘTEREA ACCELERATĂ
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
cerință vitală a dezvoltării economiei 

și ridicării bunăstării
în flecare perioadă a dezvoltării 

sale, societatea dispune de un timp 
limitat de muncă. Așa cum au sta
bilit economiștii, cu cit se economi
sește mai multă muncă socială, cu 
cit se consumă mai putină muncă 

s pentru realizarea unui produs, cu 
at.it există posi
bilitatea de spo
rire' a producției, 
de satisfacere in 
mai bune condi - 
tii a consumului 
productiv și . ne-, 
productiv. Creș
terea necontenită 
a productivității 
muncii s-a afir
mat și se afirmă 
ca o lege econo- 
țnică generală, 
care reflectă ra
portul de cauzalitate și determinare 
reciprocă intre nivelul dezvoltării 
forțelor de producție și eficiența cu 
care este cheltuită munca ome
nească. în esență, creșterea produc
tivității reprezintă procesul prin 
care același volum de muncă socială 
se concretizează intr-o masă mai 
mare de bunuri materiale.

Pornind de la asemenea realități 
legic determinate, secretarul gene
ral al partidului a situat, din nou, 
la recenta Consfătuire eu cadrele de 
conducere din economie, creșterea 
mai rapidă a productivității muncii

între sarcinile economice fundamen
tale. aflate în permanență in cen
trul atenției colectivelor de oameni 
ai muncii. După cum se știe, in 
anul trecut, ca și in primele două 
luni din acest an. un important nu
măr de întreprinderi nu au reali

deschis că la noi productivitatea 
muncii este de citeva ori mai mică. 
Productivitatea muncii este o pro
blemă de viață, o cerință vitală a 
însăși afirmării superiorității so
cialismului, a victoriei comunismu
lui in lume !

Problemele productivității muncii trebuie să constituie 
o preocupare permanentă, de zi cu zi, a conducerilor de 
întreprinderi, a tuturor oamenilor muncii.

NICOLAE CEAUȘESCU

zat sarcinile planificate la acest, in
dicator esențial, ceea ce s-a reper
cutat asupra producției fizice și 
producției nete — indicatori de ase
menea nerealizați intr-un șir de 
intrtortnderi. Firește. asemenea 
netiCiuiisu'ri‘ tfSbuid 'TRittîaate... h'ăiil-
tîrziăt prin acțiuni energice, ime
diate. in fiecare întreprindere. Fără 
a realiza o productivitate a muncii 
la nivelul țărilor dezvoltate, nu vom 
putea spune că am depășit stadiul 
de tară in curs de dezvoltare — 
spunea secretarul general al parti
dului. Or. trebuie să recunoaștem

După cum se știe, sarcinile stabi
lite in acest an in privința creșterii 
productivității muncii sînt mobiliza
toare : in industria republicană, ni
velul acestui indicator sporește eu 
10.2 la sută față de anul precedent, 
urmind ca peste 85 la sută din 
sporul de producție al anului 19)9 
să fie realizat pe această cale. Sint 
prevederi mobilizatoare, dar pe de
plin realiste.. în fiecare întreprin
dere există încă rezerve nevalorifi
cate în privința creșterii productivi
tății muncii și de aceea și prevede
rile planului la acest .indicator tre

buie considerate minimale. în spi
ritul indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, in fiecare uni
tate trebuie să se acționeze hotărit 
pentru punerea cit mai operativă in 
valoare a tuturor resurselor de spo
rire a productivității muncii, pen

tru realizarea și 
chiar depășirea 
sarcinilor de plan. 
Iată două argu
mente care obli
gă la asemenea 
acțiuni. în primul 
rînd, relevăm că 
pe această cale se 
poate realiza pro
gramul suplimen
tar de dezvolta
re economico-so- 
cială adoptat de 
Conferința Na

țională, a cărui înfăptuire con
diționează. in măsură hotăfitoa- 
re, și îndeplinirea programului
de creștere . a nivelului de trai.
Un calcul sugestiv: creșterea su
plimentam cu numai .1 la suta - a 
productivității muncii echivalează, 
in acest an. cu un spor absolut de 
producție de 10 miliarde lei. în al 
doilea rînd. amintim că in acest an, 
potrivit programului adoptat de con
ducerea partidului, vor fi extinse
(Continuare in pag. a V-a)

ACUM îi sînt necesare agriculturii 
îngrășămintele contractate!

Cum își respectă unitățile din industria chimică 
și din transporturi obligațiile ce le revin?

Fertilizarea semănăturilor de toam
nă si a terenurilor care urmează a fi 
cultivate cu plante prăsitoare ește 
una din cele mai urgente lucrări de 
sezon, de care depinde în mare 
măsură, nivelul .viitoarei recolte. Din 
datele furnizate de Ministerul Agri
culturii rezultă că pină acum au fosl 
fertilizate 1 650 000 hectare cu semă
nături de toamnă, ceea ce reprezintă 
82 la sută din suprafața prevăzută, 
în unitățile agricole din iude- 
țele Dolj, Olt. Teleorman. Ialomița. 
Constanta. Tulcea. Brăila. Prahova. 
Gorj, Buzău și Ilfov lucrările s-au 
încheiat sau se apropie de sfîrsit. 
Aceasta se datorește. în primul rînd. 
combinatelor de îngrășăminte chimi
ce. cu- deosebire celor din Tg. Mures 
și Năvodari, care, comparativ cu alți 
ani, au livrat agriculturii cantităti 
mai mări de îngrășăminte si de cali
tate superioară.

O analiză in 'detaliu a modului în 
care au fost onorate contractele în
cheiate . cu unitățile agricole pune însă 
în evidentă unele deficiente în livra
rea si distribuirea îngrășămintelor 
chimice, neajunsuri criticate si la re

centa Consfătuire de lucru cu cadrele 
de conducere din industrie, construc
ții,. transporturi si agricultură. Pen
tru producția agricolă a acestui an. 
industria chimică a rămas datoare 
din toamna trecută cu aproape 
150 000 tone îngrășăminte fosfatice și 
potasice substanță activă. în lunile 
ianuarie și februarie, acestei restanțe 
i s-au mai adăuăat 70 000 tone 
îngrășăminte. îndeosebi cu azot si 
complexe de care agricultorii au 
acum cea mai mare nevoie. în pri
mele două luni ale acestui an. unită
țile agricole din județele Arad. Ti
miș. Alba. Galați. Vrancea. Suceava. 
Hunedoara. Caraș-Severin. Sibiu au 
primit doar 20 —■ 50 la sută din 
cantitățile dă îngrășăminte stabilite. 
Ca urmare, unele unități agricole din 
județele Arad. Alba. Timiș. Vrancea. 
Caraș-Severin. Hunedoara. Sibiu. 
Galați. Sălaj nu au primit nici un 
kilogram de îngrășăminte. Tar dacă 
mai adăugăm că. aceste unităti nu 
au beneficiat în toamnă nici de în- 
grăsămintele fosfatice prevăzute., vom 
înțelege mai bine si problemele cu 
care se confruntă agricultorii de aici.

acum cînd pornesc la' drum în reali
zarea recoltelor sporite de cereale 
stabilite pentru acest an.

Sint mai multe cauze care deter
mină neajunsurile amintite în ce 
privește asigurarea agriculturii cu 
îngrășăminte chimice. Unora li se 
pot da chiar explicații de natură o- 
biectivă. Cele mai multe nun in 
lumină însă deficiente de natură or
ganizatorică si chiar o anumită su
perficialitate din partea unor factori 
de răspundere in respectarea obliga
țiilor de serviciu. De exemplu, județe
lor Arad si Timiș le-au fost reparti
zate unele sortimente de îngrășăminte 
azotoase de la combinatul din Arad. 
Or. se știa foarte bine că la acest 
combinat au rămas încă nerezolvate 
unele probleme de fabricație. Ce 
anume rațiuni au determinat o ase
menea măsură este greu de găsit in 
noianul de explicații, după care se 
ascunde de fapt adevărul. Acum, fn

îosif POP
și corespondenții „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a>
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REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Întreprinderea de panouri și tablouri electrice din Alexandria: tinărul ei colectiv, lucrind cu productivitate 
sporită, grăbește ritmul livrărilor de instolații necesare montorilor de pe șantierele marilor obiective industriale
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LUCRUL 
SIMULTAN 

LA MAI MULTE
MAȘINI

IN INDUSTRIA UȘOARA

Vor veni și zilele despri- 
măvărării.

Ieșise o geană de soare, 
cimpul se ușurase de apă
sarea troienelor. bulgării de 
pinrtffl.'" parcă Începeau să 
respire incercind să se eli
bereze din strinsoarea ghe- 
ții. Cițiva bărbați îmbră- 
cați in scurteice groase și 
cu căciuli negre de oaie, 
în picioare cu bocanci grei 
străbătuseră, ei mai intii, 
drumul pină la pădurea din 
anropierea satului. Erau 
veseli, exuberanți, așa cum 
e omul cind, după zile 
grele de iarnă, vede pen
tru prima oară pămintul și 
văzduhul. luminate și în
veselite de soare. Vorbeau 
cu o bucurie deschisă des
pre apropiata primăvară, 
despre tractoarele care, dacă 
tine timpul așa. vor ieși 
pe cimp doar peste citeva 
zile. La marginea pădurii 
au ales un loc mal larg, cu 
iarbă ofilită, udă. ieșită și 
ea de sub zăpadă. „Aici 1“ 
în urma lor a venit ca
mionul cu mese și bănci 
de lemn, cu de-ale gurii și 
cu lăzi de bere. Apoi ves- 
tea s-a dus repede in sat:' căji^
„Tovarășii dih consiliul dc "" "
conducere au ales locul, ve- 
niți !“ Era duminică. Aco
lo. în marginea pădurii, 
într-o zi cînd primăva-

-ra încă nu venise, ci 
doar li se arătase de de
parte. ca o promisiune, oa
menii au petrecut citeva 
ceasuri, cu țuică fiartă, eu 
mititei și etalați. cu berea .pipă in iarna, viitoare !’

din nou. Noi le urăm sănă- tractoriștii. Nu contează că 
taie și muncă cu spor și să ' administrativ nu le aparțin, 
închinăm pentru ei. airi. 
in cimp unde o să fie locul 
lor de muncă de-acuni si

TRACTORIȘTII
acești băieți
de ispravă

care nu se mai cerea pusă 
la gheată. „Am zis, tova
răși. că pentru noi aici, ziua 
de azi e ziua tractoristului. 
Noi. consiliul, am propus, 
adunarea generală a apro- 
’ " ‘i sărbătorim
azi pe tractoriștii noștri 
pentru că anul trecut ne-an 
făcut o treabă foarte bună 
și-acuma, iată, doar peste 
citeva zile or să înceapă

Așa Ie-a vorbit președinte
le, după care s-a amestecat 
și el printre cei care se 
strînseseră in jurul focu
lui.

A fost un gest... un gest 
care se cere, totuși, expli
cat cumva.

De ani și ani. cooperativa 
agricolă de producție din 
Muntenii Buzău (județul 
Ialomița) își crește cu grijă
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Dimineața. in biroul său de director al centrului de 
îndrumare a creației populare, ne vorbise pe îndelete 
despre mișcarea artistică a amatorilor din județul 
Mureș. „Dticeți-vă la Șerbeni să vedeți lucrul făcut 
de Maria Veteanu. Țese dumnezeiește !“. Ascultam și 
priveam prin cameră la stilpii de poartă țărănească, 
iu obiectele de lut, la țesăturile risipite cu dărnicie pe 
masă, pe pereți, pe policioare de jur-imprejurul său 
și al nostru. „La Solocma puteți intilni pe Jakab 
Zsigmond. Toată lumea îl știe. E veteran în olărit". 
Mergem la Valea Largă ? „Acolo e centrul de pictură 
naivă pe sticlă. II conduce Piper Augustin". „La Logig 
să întrebați de Maria Gherman. Are niște cusături de 
mare frumusețe". Am discutat îndelung, ne-am notat 
nume din care, in mintea noastră, ajutată de vorbele
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frumoase ce le auzeam, prindeau contur chipuri de 
meșteri mari, de artiști adevărați. rămași să facă artă 
in satul lor. in casa lor, ei și familiile lor. ei și prie
tenii lor. „Nu uitați pe învățătorul Galuțiu Augustin 
din Bistra. Conduce o școală de sculptură în lemn".

în diferite locuri fusesem, in altele aveam să merg.
Mă minunasem dimineața, păzind camera de lucru 

populată cu atitea obiecte făcute de miihi cu 
Valea Mureșului. „Cind intri in biroul cuiva, 
nevoie â întrebă cu ce se ocupă" sunau parcă 
vorbele directorului centrului de îndrumare, 
Vaida.

Tocmai știind cu ce se ocupă, am ținut 
treb și să-l ascult vorbindu-mi îndelung 
oamenii locului, despre cei care fac toate astea, 
despre darul lor de a prelungi în timp, de a prelungi 
și șlefui filonul de aur al artei populare, născut in 
sufletul fără virstă al neamului. Se înflăcărează po
vestind despre spectacolele inegalabile ale grupului 
folcloric din Miheșul de Cîmpie, despre măiestria 
corului maghiar din Mica, despre dansatorii germani 
din partea Sighișoarei, despre ei și despre numeroși 
alții, îmbujorați de emoția ieșirii in public in ediția 
nouă a „Cintării României".

Pe mulți i-am. văzut chiar pe scenă, pe alții in 
atelierele unde prind viață nestematele. Cu unii m-am 
intilnit intimplător, la locul de muncă, incă departe 
de clipa in care vor pune mina pe fluier, pe. acul 
cusut ori penel.

Cu gindul la reintilnire, drumurile mele viitoare 
Mureș sint de pe acum străjuite de tei înfloriți.

har din 
să n-ai 
a scuză
Valenu

să-l in-
despre

de

pe
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Dacă lucrează pe pămintul 
lor și pentru ei, ai lor sint. 
Ai lor sint și pentru fap
tul că .sint aleși dintre 
mai zdraveni flăcăi ai ‘la
tului. Iar 
toriști ei 
peratorii.
Numai și

la școala de trăc- 
i-au trimis, eoO- 
pe cheltuiala lor. 
numai pentru ca 

in felul acesta să se 
băieții legați de satul 
pămintul lor.

— Așa că. spune 
Ședințele vorbind 
dar apăsat, noi i-am cres
cut din toate punctele de 
vedere. I-am trimis la școa
lă. i-am educat, i-am pri
mit. in partid.

Cooperatorii din Muntenii 
Buzău (mulți îi caută prin 
părțile Buzăului, cînd coio 
ei sint in Ialomița : în mun
ții Buzăului trebuiau rău
tăți acum o sută de ani) au 
învățat, i-a învățat viața 
că mai ales de oameni, de 
frații și tovarășii tăi. tre
buie să te ocupi cu mare 
grijă, că așa cum ii crești 
așa îi ai; și de ei multe se 
leagă, totul depinde de ei. 
Că dacă agricultura nu se

simtă 
si de

pre- 
molcom

Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a Il-a)

CENUȘA
DE TERMOCENTRALA
înlocuitor excelent 

al cimentului
• într-o singură unitate cenușa înlocuiește 

in acest an 800 tone de ciment — pentru 
producerea căruia se consumă o mare 
cantitate de energie electrică

• O inițiativă ce se impune a fi generalizată

Pină nu de mult, cenușa de Ia ter
mocentrala Comănești, provenită din 
arderea cărbunelui, umplea cimpul 
de pe Valea Trotușului. Se formau 
adevărați munți, care parcă se luau 
la întrecere eu masivul Lapoș din 
apropiere. Astăzi, această cenușă nu 
mai este aruncată la haldă, ci folo
sită in bună măsură de petroliștii din 
Tirgu Ocna la lucrările de cimentare. 
Despre această idee și despre valoa
rea ei ne-a vorbit, inginerul Stellan 
Nicolae. directorul Schelei de foraj 
Tirgu Ocna.

— Aș spune că adesea nevoia este 
cel mai ințelept sfetnic. Faptul că 
forăm numai in terenuri cu straturi 
poroase, fisurate, a condus Întotdeau
na Ia pierderi mari de ciment. Con
sumurile specifice erau depășite cu 
regularitate, cantitățile repartizate nu 
ne ajungeau niciodată. Ca să reducem 
acest consum exagerat sau să elimi
năm pierderile de circulație in timpul 
cimentărilor am început căutările. 
Trebuia găsită o soluție.

— Se pare că ați găsit-o.

Buni gospodari și specialiști competenți, petroliștii din Tirgu Ocna au schimbat radical 
destinația a două materiale: cenușa de termocentrală și cimentul. Ei economisesc, astfel, in 
acest an un milion de lei, iar constructorii ou ciment pentru a realiza în plus 80 de aportamente

— După multe cercetări și expe
rimentări. am obținut, prin ameste
cul cimentului cu cenușă de termo
centrală, o pastă ușoară, exact ceea 
ce ne trebuie pentru terenurile în 
care lucrăm. Obișnuit, procentul do 
cenușă care intră în compoziția pas
tei este de 30 la sută, dar la unele 
operațiuni de cimentare, cu pierderi 
de circulație mari, acesta ajunge 
chiar și la 50 la sută.

— Calitatea lucrării nu are dc 
suferit ?

— Dimpotrivă, folosind această 
pastă, a cărei densitate este mult mai 
mică decît a celei din ciment., am 
rezolvat în mod pozitiv o problemă 
tehnică pentru care ne-am zbătut 
ani de-a rîndul.

— Ce ne puteți spune despre efi
cientă ?

— Consumăm mai puțin ciment. 
Numai in anul trecut am economisit 
aproape 500 de tone. Dar cel mai 
valoros ciștig îl consider a fi îmbu
nătățirea considerabilă a calității lu
crărilor de cimentare prin folosirea

unui material ce-1- avem tot timpul 
ia indemină, cu cheltuieli minime.

— Nu ați amintit cine este autorul 
acestei valoroase inițiative.

— Greu da precizat un om anume. 
Ideea s-a născut în cadrul unui co
lectiv. Dar meritul principal în ope
rațiunea de colectare a cenușii apar
ține maistrului Ion Purcaru. iar in 
elaborarea tehnologiei și folosirea 
pastei merită evidențiați inginerii 
Nicolae Aldea și Mircea Ștefan.

— Din cite cunoaștem, anul acesta 
aveți de executat un volum mult 
mai mare de lucrări de foraj față da 
1978. Ce perspective întrevedeți ex
tinderii acestei inițiative, de a folosi 
cenușa termocentralei ca Înlocui to' 
al cimentului ?.

— La ora actuală se lucrează, pe 
baza unui proiect realizat în între
prindere. la modernizarea si mărirea 
capacității stației de captare, colec
tare si depozitare a cenușii ne care 
o avem Ia Comănești. Specialiștii noș 
tri, ajutați de oamenii termocentra

lei. montează noi cazane, compresoa- 
re și conducte, măresc capacitatea de 
absorbție a instalației pneumatice 
care captează cenușa de.la coșuri. în 
același timp, la baza noastră de apro
vizionare de la Dărmănești se fac 
ample lucrări pentru a se asigura de
pozitarea în conteinere a întregii 
cantităti de cenușă colectată. Ne-am 
propus să colectăm și să folosim tn 
acest an la lucrările de cimentare cel 
puțin 800 tone de cenușă, ceea ce în
seamnă o economie de 800 tone de 
ciment. Cu alte cuvinte, vom realiza 
o economie de 2 milioane lei.

Iată o lăudabilă inițiativă a unor 
oameni gospodari, care știu să pre- 
țuiască o materie primă importantă 
— cimentul, pentru producerea că
reia se consumă, cum bine se știe, 
o mare cantitate de energie electrică. 
O inițiativă care trebuie generalizată 
neîntîrziat pe ansamblul economiei.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

-------- ARTA---------- 
DE FOR PUBLIC 

in dezbatere 
publică 

Proiectele unui monument 
supuse discuției oamenilor 

muncii din Galați
Muzeul de artă contemporană românească din 

Galați găzduiește, in aceste zile, machetele con
cursului pentru desemnarea unei importante 
lucrări de artă monumentală ce urmează a fi ri
dicată in orașul de pe malul Dunării. Dincolo 
de alegerea celui mai bun, alegere ce va fi ho- 
tărită de analiza proiectelor, a calității între
văzute, a opțiunilor oamenilor muncii — ne 
oprim asupra semnificațiilor ce se desprind din- 
tr-un asemenea procedeu, de a inlesni oameni
lor posibilitatea de a-și spune părerea, de a dis
cuta despre opera de artă menită să imbo- 
gățească viața spirituală contemporană. Favo
rizată-' de. schimbările radicale petrecute in civi
lizația contemporană, de dezvoltarea arhitecturii 
și urbanismului modern, arta monumentală este 
din ce in ce mai mult obiectiv necesară — 
iată ideea de bază care s-a desprins din dis
cuțiile pe care, de curind, la Galați, le-am pur
tat cu vizitatorii acestei originale expoziții.

IN PAGINA A TV-A
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Să dăm 
copiilor 
culori!
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I
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La Școala generală din Lunca 
Mureș (Alba) a venit anul tre
cut un nou profesor de desen — 
Horia Herțeg. El conduce și cer
cul de pictură de la Casa pio
nierilor din Ocna Mureș. De 
cum a venit la Lunca Mureș, 
una din primele întrebări adre
sate copiilor a fost aceea dacă 
știu să picteze. Copiii au înăl
țat din umeri. La ora următoa
re, profesorul le-a adus vopse
le. In curind, rezultatele au în
trecut așteptările. Copiii au 
dovedit înzestrare, sensibili
tate, dragoste pentru frumos. 
Intr-un cuvint, talent. Primul 
succes: deschiderea unei expo
ziții in școală. Au urmat altele. 
Și tot alte succese. Elevul Adrian 
Gherasim a cucerit anul trecut 
premiul l la un concurs de de
sene pe asfalt organizat la Con
stanța. Elena Tatiana Ciungan 
și Ildiko Csegăldi au reprezen
tat județul Alba, cu succes, 
concursul „Cutezători spre 
tor". Este și deviza lor. i 
copiilor culori!

. la 
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Dați
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| Cărți cu... 
greutateI

I
La Muzeul județean i 

Miercurea-Ciuc s-a deschis

I
I
I
I
I

din
foarte interesantă expoziție de 
picturi și cărți vechi, care se 
constituie in tot atitea mărturii 
ale legăturilor frățești dintot- 
deauna dintre locuitorii de o 
parte și de cealaltă a Carpați- 
lor. Intre exponate se află și 
cîteva cărți rare care impre
sionează vizitatorii prin pro
porțiile lor... impresionante. Une
le dintre acestea — poate nu vă 
vine să credeți — cintăresc pină 
la 20 de kilograme. Vrmind 
sfatul cronicarului precum că 
nu este mai plăcută zăbavă 
decit cetitul cărților, față de cele 
expuse iți trebuie nu numai 
ochi, ci și... putere, nu glumă 1

I
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Poveste 
cu o căciulă

I
I
I
I
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I
I

In timp ce mergea pe stradă, 
printre ceilalți trecători, Ilie 
Marinescu din București, mun
citor la „Electroaparataj", s-a 
pomenit, deodată, fără căciulă 
pe cap. Deși omul a strigat : 
„Ajutor!“, „Săriți !“, „Puneți 
mina pe el !“, individul care-i 
furase căciula s-a pierdut, pur 
și simplu, în mulțime.

Omul a reclamat întimplarea 
la circa 1 de miliție. Au înce
put investigațiile, cercetindu-se 
căciuli asemănătoare. Pină la 
urmă, a fost depistată. Unde 
credeți ? La responsabilul res
taurantului „Potcoava", care-o 
cumpărase — chilipir — de la 
individul respectiv. Căciula a 
ajuns din nou pe capul stăpî- 
nului, la locul ei, după cum și 
făptașul (Ion Badea, fără ocupa- ... . ație, din Drăgănești — Vlașca) 
ajuns și el la... locul lui.
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Ciobanul 
„discret"

Peste noapte, turma coopera
tivei agricole Lucăceni, județul 
Satu Mare, se... mărise cu 69 
de oi. Nedumerită, Iuliana Haj- 
du, primărița comunei, l-a în
trebat pe ciobanul F. Traian ale 
cui sînt cele 69 de oi.

— Puteți să-mi faceți ce 
vreți, dar nu-mi calc cuvintul. 
Am jurat că tac ca mormântul, 
mormint sint — a răspuns cio
banul.

— Dar spuneți-mi măcar dacă 
stăpînii oilor sint sau nu de la 
noi din comună — a insistat 
primărița.

— Poate sint, poate nu sint. 
V-am spus : Cuvintu-i cuvint. 
Mormint sint !...

Dar s-a aflat că oile cu pri
cina erau chiar ale... ciobanu
lui. Oi care n-aveau ce căuta in 
turma obștii.

I Pricina

I
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cu găina
Erau nu numai vecine, ci și 

neamuri. Toată lumea din co
muna Pesceana, județul Vilcea, 
le cunoștea ca două surate care 
se înțelegeau de minune, se 
ajutau, se stimau. Pină deunăzi, 
cind una dintre ele a ologit o 
găină a celeilalte. Drept răz
bunare, stăpina găinei a bătut 
măr... capra suratei.

Iată motivele a nu mai pu
țin de trei procese la Judecăto
ria Rm. Vilcea. Și-ar mai fi 
fost și al patrulea proces, care 
ar fi durat mult și bine, dacă 
judecătorul nu ar fi reușit să 
le convingă pe cele două vecine 
și rude că trebuie să le despar
tă numai gardul gospodăriei. 
Nu și dușmănia.
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Oboseală 
ciudată
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loan Trandafir lucra 
unitate metalurgică din 
De la o vreme mergea 
viciu mereu obosit, lucra 
mântuială. O vreme, colegii 
muncă au crezut că suferă 
vreo boală 
meargă la 
fir era sănătos tun. Alta era 
„boala" lui : furtul de obiecte 
din autoturisme. Pentru a nu 
lăsa urme, folosea mănuși.

„Îmi place să lucrez curat" — 
a declarat el.

Curat murdar 1

la

Intr-o
Deva.

ser- 
de 
de 
de

și l-au sfătuit să 
doctor. Dar Tranda-
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IP. PETRE

și corespondenții „Scînteirj

De la IMPORTANT la ESENȚIAL in munca de partid
...sau de la elaborarea hotărlrilor la activitatea

politico organizatorică pentru traducerea
Organizarea si controlul îndepli

nirii hotăririlor partidului, a hotăriri- 
lor proprii au constituit și constituie, 
în general, una dintre laturile cele 
mai importante ale activității orga
nelor de partid. Este, deci, pe depiin 
firesc că. ținînd seama de acest prin
cipiu fundamental al muncii de par
tid. biroul Comitetului județean de 
partid Vrancea caută să îmbunătă
țească formele si metodele folosite în 
acest domeniu. Insistăm asupra îndru
mării și sprijinului acordate organi
zațiilor de partid, asupra exercitării 
unui control imediat, multilateral si 
operativ al acestora, în vederea dez
voltării spiritului de exigentă si răs
pundere in îndeplinirea hotăririlor. a 
tuturor sarcinilor, întăririi ordinii si 
disciplinei, prevenirii încălcării legi
lor, a oricăror abateri.

Așa cum a subliniat din nou se
cretarul general al partidului, pasul 
decisiv în activitatea de îndeplinire a 
hotăririlor este organizarea și desfă
șurarea unei munci politice vii, inte
resante, la obiect, în scopul cunoaște
rii temeinice a hotăririlor adoptate la 
nivelul conducerii de partid si de stat, 
a măsurilor și indicațiilor trasate. în 
mod organizat. în cadrul programe
lor lunare, trimestriale și anuale de 
instruire a aparatului si activu
lui de partid la toate nivelu
rile, asigurăm studierea temeini
că a noilor hotărîri adoptate, dezba
terea soluțiilor practice, concrete în 
vederea aplicării lor. De pildă, dis
cutarea hotăririi privind înființarea 
consiliilor unice agroindustriale — 
esențială pentru perfecționarea acti
vității în întreaga noastră agricul
tură — a fost organizată si condusă, 
peste tot, de membrii biroului și alți 
activiști cu experiență, în măsură să 
clarifice noile probleme legate de 
aplicarea măsurilor prevăzute Ia con
dițiile locale. La fel procedăm, in 
aceste zile, pentru însușirea ideilor 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire cu cadrele de conducere din 
economie : organizăm, totodată. întîl- 
niri sistematice între cadre cu funcții 
de răSDundere si oamenii muncii, 
adunări de partid deschise, expuneri 
și altele.

Cu răspundere și operativitate ac
ționăm și pentru a face cunoscute 
măsurile luate de organele locale ale 
partidului. în urma unui control, am

constatat deficiențe în fermele zoo
tehnice ale unor cooperative agricole 
de producție. Au fost stabilite mă
suri corespunzătoare, iar membrii 
biroului comitetului județean de 
partid au adus aceste prevederi la 
cunoștința organizațiilor de partid, 
au inițiat dezbateri cu consiliile de 
conducere ale cooperativelor agricole, 
în adunările generale ale oamenilor 
muncii din fiecare unitate.

Fără îndoială însă că centrul de 
greutate al activității îl constituie 
munca politico-organizatorică pentru 
asigurarea îndeplinirii măsurilor și 
hotăririlor. Avem în vedere, in pri
mul rînd. îndrumarea șî sprijinirea 
organizațiilor de bază în vederea sta-

cător politic al organizațiilor de 
partid la fiecare loc de muncă și 
înlăturarea unui șir de neajunsuri. 
Prin asemenea colective, ca și 
prin orice acțiune de control, ne 
preocupăm de ceea ce este esen
țial, urmărind finalizarea, rezol
varea pînă la capăt a probleme
lor. .Exigența manifestată pe acest 
tărim vizează eliminarea unor lipsuri 
mai vechi, pe care le mai întîlnim 
încă, și anume a controalelor așa-zis 
„constatative", descriptiviste. în urma 
cărora deficientele se mențin.

în același context, biroul comite
tului județean de partid acționează 
pentru asigurarea unui cadru or
ganizatoric care să ne permită

în județul Vrancea

bilirii. în lumina hotăririlor. a sar
cinilor. răspunderilor. termenelor 
precise și mijloacelor celor mai po
trivite de rezolvare a problemelor, 
în acest scop, repartizăm cele mai 

'bune cadre. începînd cu membrii bi
roului. în toate sectoarele și unită
țile și. cu precădere. în cele care 
au cea mai mare nevoie de îndru
mare și ajutor.

în lumina ‘indicațiilor conducerii 
partidului, pentru a corespunde Înal
telor cerințe formulate în această di
recție. controlul trebuie să aibă nu 
numai un caracter organizat, siste
matic, ci șl să fie exercitat de oa
meni competent! și exigenți, în mă
sură să-i asigure un conținut cores
punzător și eficientă Imediată. Ur
mărind îndeplinirea unor asemenea 
obiective, folosim deseori, unde si
tuația o impune, metoda trimiterii 
unor colective de sprijin pe terme
ne mai lungi. în cadrul controlului 
întreprins pentru a se urmări apli
carea unei hotărîri a organului ju
dețean cu privire la realizarea in
vestițiilor, de exemplu, s-a interve
nit practic prin trimiterea pe șan
tiere a unor colective care au dat 
un sprijin efectiv la recuperarea 
restanțelor, aplicarea pînă la capăt 
a unora dintre măsurile adoptate an
terior, acțlonînd cu bune rezultate 
pentru creșterea rolului de condu-

urmărirea termenelor de realizare 
a fiecărei măsuri. Ca atare, prin- 
tr-un sistem simplu și eficient este 
organizată o evidență precisă a în
deplinirii hotăririlor Ia termenele 
prevăzute, în toate domeniile.

Urmărind să cuprindem in sfera 
controlului toate sectoarele vieții e- 
conomico-sociale și, de asemenea, 
ca activitatea de control să fie uni
tară, evitindu-se suprapunerile și 
paralelismele, pe baza programelor 
semestriale uniee de control asigu
răm cuprinderea, de regulă, lntr-un 
control cu caracter complex a fiecă
rei localități cel puțin o dată la un 
an și jumătate. în ultimele 18 luni 
am efectuat controale complexe in 
toate cele 64 localități ale județului, 
concomitent fiind realizate numeroase 
controale tematice și analize la fața 
locului privind modul de înfăptuire 
a prevederilor unor hotărîri, legi sau 
instrucțiuni. în 28 de localități, con
cluziile acțiunii de control au fost 
prezentate in plenare lărgite ale co
mitetelor comunale de partid, de față 
fiind și membri ai secretariatului co
mitetului județean de partid. In ur
ma analizelor efectuate, de exemplu, 
în comunele Slobozia Ciorăștl. Poia
na Cristei, Măicănești, unde se înre
gistrau nerealizări la fondul de stat 
ca urmare a unor deficiențe de or
din organizatoric, la recomandarea

lor în viată
secretariatului comitetului județean 
de partid s-au stabilit măsuri organi
zatorice și politice al căror efect a 
fost realizarea si chiar depășirea, la 
Unii indicatori, pină la sfîrsitul anu
lui 1.978, a sarcinilor la fondul de stat. 

Aș dori să arăt că nu întotdeauna 
activitatea de control privind înde
plinirea hotăririlor se desfășoară la 
un înalt nivel calitativ șj cu exi
gență. Din aceste motive au existat 
cazuri cind nu s-au depistat la timp 
manifestările negative ale unor cadre 
și o serie de nereguli — cum s-a în- 
timplat în comunele Movilita. Nereju. 
Tulnici — acestea perpetuîndu-se, in
cit s-a ajuns la grave abateri. De 
asemenea, sînt încă destule ho
tărîri și măsuri bune care rămîn 
uitate în dosare ori se pierd pe 
drum, iar altele nu se realizează pen
tru că nu sînt urmărite pe parcurs și, 
la scadență, se constată că... nu s-a 
prea ocupat nimeni de ele. Așa se 
și explică, de altfel, în unele orga
nizații de partid, repetarea acelorași 
prevederi de la o perioadă la alta. 
Combătînd un asemenea stil defec
tuos de muncă, întărim îndrumarea, 
controlul preventiv și sprijinul con
cret. insistind mai ales asupra „re
citirii" periodice a hotăririlor și con
fruntării lor cu evoluțiile de pe te
ren, asupra sporirii exigenței și răs
punderii îh exercitarea controlului de 
partid în toate domeniile.

Congresul al XI-lea, Conferința Na
țională ale partidului au pus în fața 
organelor și organizațiilor de partid 
sarcini deosebit de complexe. în
făptuirea exemplară a acestora im
pune ridicarea pe trepte calitativ su
perioare a întregii noastre activități 
organizatorice și politico-educative — 
deci și pe aceea, de importanță de
cisivă, a îndeplinirii riguroase a tu
turor măsurilor adoptate. Sîntem 
ferm hotărîți ca și pe calea perfec
ționării activității în acest sector, a 
unei preocupări stăruitoare, perma
nente, să mobilizăm toate forțele, în
treaga capacitate creatoare a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor istorice stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului.

Ion ANASTASIU
secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R.

„CONSTRUCTORII?
SĂTENII NOȘTRI"

Cu forțe și resurse locale, 
valori de milioane de lei

— Doriți să vă pre
zentăm construcțiile 
nou realizate în ultimii 
doi ani în comuna 
noastră? Atunci notați: 
4 localuri pentru școli 
generale. 3 ateliere
școlare, o farmacie. 2 
săli pentru cămine
culturale. 3 localuri
pentru dispensare sa
nitare. Adăugați repa
rațiile capitale la toate 
școlile din comună. în 
total, peste 6 milioane 
lei lucrări de investi
ții. Dar lista nu e 
completă. în aceeași 
perioadă. în satul Că- 
lugăreni s-au construit 
încă două grajduri și o 
maternitate pentru oi, 
echipate cu tot ceea ce 
trebuie pentru furaja
rea și exploatarea co
respunzătoare a ani
malelor. La Sapoveni
— o grădiniță de co
pii. La Borzesti. un 
grajd. Iar în satele co
munei. numai în anul 
trecut au fost ridicate 
99 de construcții. între 
care numeroase case 
de locuit cu etaj.

Am vizitat cîteva 
dintre aceste construc
ții. Calitatea zidăriei
— Ireproșabilă. Finisa
jele — de asemenea.

Ba chiar multe exte
rioare prezentau orna
mentații de autentic 
bun gust. Mai ales că 
își găseau geneza în 
vechi și specifice tra
diții arhitecturale ale 
locului.

— Care dintre șan
tierele botoșănene de 
construcții v-au exe
cutat toate aceste lu
crări 7

— Nici unul din altă 
Parte, ci numai al 
nostru. ..Șantierul de 
construcții mixt din 
comuna Ungureni", 
unde lucrează peste 80 
de oameni.

Am înțeles, din dis
cuția purtată cu pri
marul comunei. Mihai 
Iurea. că la început 
constructorii din Un
gureni, atîtia citi erau 
pe atunci, au învățat 
meseria unul de la al
tul. ..Pe furate", cum 
se spune. Apoi, unul 
dintre ei. loan Dibu, 
care se calificase la 
Galați, a înjghebat o 
adevărată ..școală pro
fesională". Pentru ca 
zidarii să-și poată face 
meseria, au avut ne
voie de betoniști. Pe 
urmă, de dulgheri, de

tinichigii, de mozaicari 
și chiar de sobari. Li 
s-a creat posibilitatea, 
mai apoi, a atestării, 
cu alte cuvinte a cali
ficării în. meserie, prin 
intermediul Casei ju
dețene a agronomului.

— Acum, ne zice 
primarul, o singură 
problemă mai avem de 
rezolvat : să reînfiin
țăm. pînă în primăva
ră. cărămidăria din sa
tul Plopenii Mari. Și 
atunci, mai vedem noi 
care dintre comunele 
județului ne mai ..taie" 
în materie de investi
ții. Mai ales că „șan
tierul" nostru și-a pro
pus să preia toate lu
crările- de construcții 
din consiliul unic agro
industrial ce-și are 
sediul chiar aici în co
mună.

Nu numai în Ungu
renii Botoșanilor exis
tă asemenea posibili
tăți. ci și în multe alt» 
comune ale țării. Nu 
rămine decit ca aces
tea să fie puse în va
loare.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul 
„Scînteii"

pitești Gazde

La restaurantele cu autoservire 
Cina si Lacto-vegetarian din ca
drul complexului comercial „For- 
tuna“-Pitești servesc zilnic masa 
3 000—4 000 persoane. Afluența mare 
se datorează sortimentului bogat de 
preparate culinare. Aici sînt oferite 
zilnic numeroșilor consumatori 
70—80 meniuri gustoase și la pre
turi convenabile. Pentru prînz. de

ospitaliere

exemplu, sînt gătite 10—15 feluri de 
ciorbe si supe pe bază de legume, 
carne de pasăre și de vită. La ce
rere se servește mincare pentru a- 
casă. Sălile restaurantelor sint bine 
aerisite, iar mesele împodobite cu 
flori. Personalul întîmpină clienții 
cu ospitalitate, dîndu-le informațiile 
cerute. (Publicitate).

în această lună se organizează 
numeroase drumeții spre cabanele 
montane, călătorii cu autocarele si 
microbuzele pe trasee pitorești, 
minivacante în stațiunile de odihnă 
șl concedii de 12. 18 și 20 zile in 
renumite stațiuni balneocliftiatice. 
Cei ce participă în cursul lunii 
martie la diferite acțiuni turistice 
evită aglomerația obișnuită din 
stațiuni. Construcții noi cu dotări 
moderne la Herculane. Mangalia, 
Sovata. Tusnad. Călimănesti — Că- 
ciulata. Slănic Moldova sînt pregă
tite pentru a asigura, sub suprave
gherea unui personal medical cali
ficat. tratamentul diverselor afec
țiuni. Vacantele lunii martie pot fi 
transformate in minunate prilejuri 
de a cunoaște frumusețile tării, 
timp de cîteva zile. în stațiuni. Este 
posibilă. în această perioadă, procu
rarea biletelor de odihnă cu o du
rată de numai trei zile la Sinaia, 
Predeal. Bușteni. Poiana Brașov, 
Izvoarele. Borșa. Pucioasa. Borsec. 
Vîlcele. Păltiniș, la Mamaia. Nep- 
tun. Eforie. Mangalia. Și încă un 
amănunt. De la 1 martie costul 
biletelor în vile este redus sub
stantial.

După cum am fost informați de

conducerea întreprinderii de tu
rism. hoteluri si restaurante Bucu
rești. s-a lărgit aria excursiilor ce 
se organizează. Ținînd seama că 
tot mai numeroși sînt oamenii 
muncii care beneficiază de redu
cerea săptămînii de lucru, s-au 
programat si deplasări eu o durată 
de două si de două zile si jumătate. 
Valea Prahovei, valea Oltului, va
lea Oituzului. Oltenia de sub mun
te. centrul Transilvaniei, orașele 
foste capitale ale Tării Românești, 
construcțiile hidrocentralei de la 
Porțile de Fier sînt zonele pe care 
se vor derula in această lună călă
toriile turistice. Nu au fost negli
jate nici excursiile mai scurte, cu 
durata de o zi — la Cheia. Poiana 
Brașov. Slănic-Prahova. Tîrgoviște, 
Cîmpulung. cele de cîteva ore prin 
București si împrejurimile sale.

Informații suplimentare si rezer
vări de locuri la filialele de turism 
din Bd. Republicii nr. 68. str. Men
deleev nr. 14. Bd. 1848 nr. 4. Bd. 
N. Bălcescu nr. 35 si Calea Griviței 
nr. 140. care sint deschise de luni 
pînă vineri de la orele 8 la 20.

In fotografie : Noul hotel Peștera 
de pe valea Ialomicioarei.

Cine urîțește chipul vitrinelor?
în ultimul timp, in 

vitrinele unor magazi
ne alimentare din mu
nicipiul Brașov (care 
sint, în general, ame
najate cu gust) au 
apărut niște corpuri 
cubice din mase plas
tice strident colora
te. care rănesc din 
farmecul vitrinelor. 
L-am întrebat pe șeful 
unității nr. 23. Gheor- 
ghe Drăgoi. să ne spu
nă ce rol au asemenea 
apariții nelalocul lor 
și ce sînt ele. Ne-a 
răspuns :

— Sint un fel de ni
mic. Ne-au fost trimi
se ..pentru frumusețea

vitrinelor", dar tocmai 
ele strică aspectul 
acestora.

Ioan Baba, șeful bi
roului comercial al 
I.C.S. mărfuri alimen
tare Brașov, ne-a ofe
rit date suplimentare :

— Corpurile la care 
vă referiți îndeplinesc 
rolul de suporturi pen
tru etalarea mărfurilor 
expuse în vitrine. 
Le-am primit de la 
RECOM (întreprin
derea pentru reclamă 
comercială a M.C.I.). 
Este adevărat că nu 
sint prea reușite.

Deci, e vorba de 
lipsă de gust. Nu tre

buie să fii neapărat 
specialist în arta vitri
nelor pentru a dbSer- 
va că stativele respec
tive sînt văduvite toc
mai de rolul functio
nal si estetic pe care 
ar trebui să-l aibă. 
Nemulțumitor este sl 
faptul că pentru con
fecționarea lor s-a 
recurs cu multă ușu
rință la folosirea ma
selor plastice, soluție 
nu numai inadecvată, 
dar care scoate din 
circuitul economic ma
terie primă ce nu su
portă ea însăsi o ast
fel de „valorificare" 
aberantă! (N. Mocanu).

„Venim peste cîteva zile“
...dar

lată o întrebare pe 
care și-o pun de a- 
proape șase ani lo
cuitorii de pe strada 
Armoniei din Zalău, 
de cind constructorii 
blocurilor și-au luat 
schelele și au plecat 
pe alte șantiere.

n-au precizat
Acum șase ani. În

treprinderea județeană 
de construcții-montaj a 
promis că în cîteva 
zile, spațiul din jurul 
locuințelor va fi eli
berat de moloz, de o- 
biecte metalice, lem
noase etc. Este ade-

anul
virat, constructorul 
n-a precizat anul, dar 
nici beneficiarul (În
treprinderea județeană 
de gospodărie comu
nală și locativă) n-a 
întrebat. întrebări au 
rămas să și le pună 
locatarii și să le re

pete mereu : cind se 
vor ridica oare grinzi
le metalice, sutele de 
elemenți de calorifer, 
liniile de macara ? 
(lăsate vraiște, cum se 
văd și în fotografic). 
Cînd se desființează

De la
Prin oara din Dro- 

beta-Tumu Severin se 
perindă zilnic un mare 
număr de oameni. Fi
rește, oameni cu di
ferite treburi, grăbiți 
să ajungă mai repede 
la muncă sau la casele 
lor. In mare dilemă se 
află insă cei care vin 
din alte localități in a- 
cest municipiu. Mai 
ales cei care trebuie 
să-și continue drumul 
cu mijloacele I.T.A. că
tre unele localități din 
județ. Ei se află in

barăcile ? Cine plăteș
te materialele feroase 
pe care s-a îngroșat 
rugina și s-au distrlis? 
Vine, vine primăvara, 
locatarii vor să-și a- 
menajeze spațiile 
verzi, cele de joacă ale

gară pînă...
fața mai multor între
bări ; unde este auto
gara 7 La ce ore există 
curse de autobuze spre 
o localitate sau alia 7 
Ce distanță există și 
in cit timp se poate 
parcurge ? Întrebări la 
care călătorul este ne
voit să solicite „rela
ții" în stingă și în 
dreapta, la cite un bi
nevoitor care, și el, Ia 
rindul lui, mai puțin 
informat, își dă cu... 
presupusul. Șl uite 
așa, cel care vrea să

copiilor, să le gospo
dărească așa cum se 
cuvine. Strada Armo
niei se vrea... armo
nioasă din toate , punc
tele de vedere cu gin- 
durile și faptele oame
nilor. (loan Mureșan).

unde ?
ajungă tntr-un anumit 
timp intr-o localitate 
din județ rămine dez
orientat. Soluția ar fi 
simplă : să se afișeze 
in gară, pe un panou 
vizibil, orarul autobu
zelor I.T.A. și rutele 
pe care circulă. E sim
plu, civilizat, avanta
jos. Ideea a mai fost 
semnalată, dar încă 
n-a fost recepționată 
de cei in drept. Poate 
acum. (Virgiliu Tă- 
taru).

Și „Ascensorul" poate fi la înălțime
Necesitatea realiză

rii unei bune sincroni
zări intre ritmul rapid 
de construcție a blocu
rilor și lucrările de 
montare a lifturilor a 
făcut obiectul unei 
note critice publicate 
in ziarul nostru din 9 
februarie sub titlul: 
„Și ascensorul trebuie 
să fie la înălțime". Din 
răspunsul primit din 
partea conducerii în
treprinderii de fabrica
ție și montaj ascensoa
re București (I.F.M.A.) 
semnat de directorul 
ing. Cornel Stoenescu, 
rezultă că respectiva 
întreprindere vrea să 
fie la înălțime, dar a- 
ceastă dorință nu de
pinde numai de ea. 
„Începînd din 1974 — 
se spune in răspuns — 
această întreprindere a 
încheiat protocoale cu

o serie de unități din 
județe, care permit a- 
cestora să monteze as
censoare cu forțe pro
prii, I.F.M.A. urmind 
să efectueze numai 
controlul final. In pre
zent, sînt încheiate 
asemenea protocoale 
cu 23 de județe, inclu
siv cu două unități din 
județul Buzău, de unde 
s-a făcut sesizarea că 
se întîmpină greutăți 
din partea I.F.M.A. in 
darea in folosință a 
blocurilor. Din păcate, 
16 județe n-au dat curs 
incă acestui sistem. 
Sîntem și noi convinși 
că in ritmul actual in 
care se construiește nu 
se mai poate conta pe 
rezultatele necesare in 
montarea lifturilor in 
diferite puncte din țară 
cu muncitori domici- 
liați in București, si

tuație care prezintă nu 
numai dezavantaje e- 
conomice, ci și greutăți 
de ordin social. Așa
dar, prima soluție pro
pusă in răspunsul 
I.F.M.A. se referă la 
necesitatea ca to^te 
județele să-și creeze 
unități proprii de mon
tat lifturi, care, fie să 
funcționeze ca filiale 
ale I.F.M.A.. fie să 
aibă asigurată asisten
ța tehnică din partea 
acestei întreprinderi. A 
doua soluție are în 
vedere preocuparea 
I.F.M.A. de a crea, în 
anii 1979—1980. 10 sta
ții service în centrele 
județene cu un volum 
mai mare de construc
ții de locuințe.

După cum se vede, 
și „Ascensorul" vrea 
să fie la înălțime. (C. 
Priescu).

(Urmare din pag. I)
mai face acum cu sapa ci 
cu mașinile, apoi mașinile 
astea nu merg singure, tot 
oamenii sînt și sufletul ma
șinii. și dacă vrei să se 
facă o muncă temeinică 
atunci cu oamenii de pe ele 
trebuie să-ți bați capul. Și 
cînd unul dă să-și lase ma
șina în paragină (cum s-a 
și întîmplat mai de mult, 
nu vrea să-mi spună cine 
ca să nu-1 dau la ziar, că 
asta a fost de mult și-acu
ma omul e om clasa întîi), 
atuncea ei, cooperatorii, 
ce-au făcut ? L-au luat fru
mușel pe băiat și i-au ară
tat că tractorul acela, o fi 
el al statului, dar iată că 
lucrează pentru ei și că și 
el, tractoristul, și părinții și 
frații lui mănincă pîine albă 
făcută la brutăria din sat, 
din făina griului semănat 
și cules cu acel tractor. 
Așa că vine de se leagă cum 
că statul, dacă le-a dat lor 
tractor ca să mănlnce pîine 
de pe urma lui. tot al lor 
este. I-au spus chestia asta 
în fiecare zi, pînă cind bă

iatul a priceput, că prost 
nu era.

Și dacă au văzut că altul 
n-a arat adine („pentru că 
noi aici arăm adine de mul
tă vreme, nu rîcîim pămin- 
tul cum fac alții"), adică 
n-a arat la 30 de centimetri 
(nu, n-or să-mi spună cine, 
că omul e tot de-al lor din 
sat, chit că atunci jude
case ca un străin), ce-au 
făcut atunci ei. cooperato
rii 7 L-au sancționat oe 
tractorist (cum au și făcut 
cu alții cînd nu s-a mai 
putut altfel, nu, să n-aștept 
să-mi spună cu care) ? Nu, 
nu l-au sancționat deși pu
teau să nu-i recunoască lu
crarea. L-au dat pe mina 
cooperatorilor care aveau 
locul cu pricina in acord 
global și care din cauza 
arăturii proaste aveau să 
ducă toamna acasă mai pu
țin porumb. Și I-au jude
cat ei. Cum adică l-au ju
decat ? întîi că nu i-au mai 
spus bună ziua. Și i-au tot 
aruncat așa, vorbe grele : 
„se poate, măi cutare, să 
ne năpăstuiești tu, tocmai

pe noi ? Păi noi te știm 
de cînd erai mic. măi. și-am 
fost și cu taică-tu pe front, 
măi. și-am suferit amin- 
doi...“.

Și uite așa. tractoriștii au 
fost prinși ca intr-un cleș-

parte din cîștig, după lege 
și după muncă.

Răspunsul l-a dat un șef 
de fermă, cam îndesat, tă
cut ; pînă atunci, șezuse 
înfundat intr-un fotoliu 
și-așa, cu fața lui aspră și

ratorilor noștri nu le-a ve
nit ușor cind a spus ea, 
agrotehnica, atitea fire la 
hectar... Nu că știau ei că 
rarul umple carul... Nu. E 
greu, asta e, să tot numeri 
firele, să tot măsori distan-

pe la alții. Acuma le-au 
aruncat de mult, că au de
venit experți. Și-au format 
ochiul, apreciază distanta 
dintre plante la fix. Și să 
vezi cum discută ei la 
cimp s „Mă Gheorghe, vezi

Tractoriștii-acești băieți de ispravă
te... Adică, să nu înțeleg eu 
greșit cumva, un clește de 
omenie și cinste, cleștele 
judecății satului...

— Bine, dar tractoriștii 
ăștia aparțineau de S.M.A., 
nu 7, a încercat reporterul 
o „diversiune".

— Da. dar ce contează de 
unde iei simbria 7 Contea
ză pentru cine muncești. 
Și pentru ce. Și-am mai 
Zis : ei. toată secția de 
mecanizare, sînt ai noștri 
cu totul. Că noi i-am edu
cat și i-am urcat pe trac
tor și le-am făcut și lor

cu miinile lui grele de ță
ran. îi ședea bine în foto
liul acela pentru că îl me
rita.

— Da. a zis el mai de
parte. pentru că. să vezi 
dumneata, cu agrotehnica 
asta îi lucrul dracului. Sen
sibilă ca o fată mare. Dum
neaei să-i dai atenție, să 
te porti cu mănuși. îți 
place de mine 7 Vrei să te 
răsfăț și eu la toamnă cu 
niște saci în plus ? Poar- 
tă-te și tu cu mine acuma 
frumos, la semănat, la pră
șit... Cu densitatea. Coope-

ța... Omul vrea să ajungă 
mai repede la capul locu
lui. asta e. Și dă-i cu sapa 
repede, dă-i și taie I Dar 
noi am zis așa : cit în
seamnă o plantă tăiată 7 
Cit ar fi produs ea 7 Am 
făcut un calcul și-am zis : 
trei lei. Bun. Și-am scris 
acolo că un fir lipsă la den
sitate e trei lei. Oamenii 
au rămas pe gînduri. că ță
ranul nostru a învățat din 
strămoși să numere bănu
țul. întîi și-au făcut niște 
bețișoare. știți dumnea
voastră că ați mai văzut și

tu cum întorci tractorul la 
capul locului, să nu strici 
fire că-s ale noastre !“ Iar 
tractoristul : ..Auzi. dadă 
Mario, vezi cum răsucești 
sapa aia. să nu tai fire că 
eu răspund !“ Și uite așa.„ 

Președintele, care în acest 
timp a ascultat zimbind, 
revine în discuție.

— E o chestiune de edu
cație. de conștiință a mun
cii. Cum spuneam, oamenii 
au învățat că numai corec
titudinea și rîvna ne ajută. 
Orice-ar fi. orice ar veni, 
ei au învățat asta ai cu asta

răzbim orice. Și ploile cele 
mari, și apele care ies din 
pămînt... Că am făcut zeci 
de kilometri de canale de 
desecare, nu mai avem pro
bleme... Că prevederea e 
cel mai bun beneficiu...

Toate acestea ar putea 
să pară doar frumoase isto
risiri de iarnă, la gura so
bei. cînd oamenii visează 
și se văd mai frumoși, mai 
viteji decît sînt în realita
te. furați de reveria istori
sirilor fermecătoare. Așa ar 
putea să pară toate cele de 
mai sus dacă niște cifre 
n-ar sta înscrise adînc în 
registrele cooperativei (și 
dacă realitatea lor n-ar fi 
prezentă în casele oame
nilor) : din 1976 și pînă in 
*78 cooperativa a recoltat, 
an de an, între 7112 și 
7 809 kg de porumb boabe 
la hectar pe terenuri neiri
gate (ceea ce alte coope
rative n-au făcut nici pe 
teren irigat). Au primit, 
pentru asta, titlul de Erou 
al Muncii Socialiste și încă 
de două ori medalia „Se
cera și ciocanul" (care în

soțește titlul). Limpede, 
prin urmare : istorisirile 
lor, cugetările lor de iarnă 
se trag dintr-o realitate a 
muncii, sau mai degrabă a 
unui fel serios de a gîndi 
despre muncă.

Era. cum spuneam, o zi 
care anunța primăvara. O 
primăvară pe care înaintea 
berzelor și a ghioceilor au 
anunțat-o aici tractoriștii 
ieșiți pe cîmp mai întîi ca 
să fie sărbătoriți pentru 
ce-au făcut (și poate mai 
mult pentru ce se așteaptă 
de la ei). O primăvară care 
se anunță bogată în fru
moase. tulburătoare. în- 
timplări, ca un nou început 
de lume. Și care anunță și 
ea alte și alte primăveri...

P.S. Personajele acestui 
reportaj : Gheorghe Ghiță, 
președinte ; Ion Enache, 
șef de fermă ; Stan Dumi
tru, șef de fermă ; Stan 
Agapie, șef de fermă ; 
Constantin Simlon, șef de 
fermă ; tractoriști ; ingi
neri agronomi ; coopera
tori multi și destoinici.
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4. ESTE POSIBIL, ESTE NECESAR, Spor de producție=spor
ESTE AVANTAJOS de retribuție

LUCRUL SIMULTAN
La întreprinderea „Apollo" din Capitală, lucrul la mai multe mașini 

s-a extins în toate sectoarele principale de fabricație. în primii trei 
ani ai cincinalului, aici s-a realizat o producție suplimentarâ de 23 
milioane lei în 1979, productivitatea muncii pe un lucrâtor crește, 
comparativ cu realizările anului trecut, cu 12 884 lei. Totodată, extin
derea zonelor de deservire asigură fiecărui muncitor venituri sporite, 
lată trei dintre numeroasele exemple:

LA MAI MULTE MAȘINI
La baza rezultatelor —înalta calificare

ÎN INDUSTRIA UȘOARĂ
muncă și a capacităților de producție. în suita anchetelor „Scînteii" consacrate 
icestei probleme majore pentru progresul rapid al economiei noastre (vezi 
Scînteia" din 13 și 21 februarie, 1 martie a.c.), ne oprim astăzi asupra acțiu-

mereu sporite, 
să-și măreas- 
de deservire 
la 11 mașini, 
în obținerea

Din nou, la recenta Consfătuire cu cadrele de conducere din industrie, 
construcții, transporturi și agricultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea extinderii lucrului la mai multe mașini. Este o sarcină economică de 
mare importanță, pentru înfăptuirea căreia în fiecare întreprindere există posibi
lități ce trebuie valorificate neîntîrziat. Așa cum sublinia secretarul general al 
partidului, extinderea lucrului simultan la mai multe mașini nu trebuie să fie 
doar o lozincă, ci o activitate practică — aceasta fiind calea sigură a realizării 
unor însemnate sporuri de producție și productivitate. Practica a numeroase 
unități a dovedit că pe această cale se asigură o mai bună folosire a forței de

acestei probleme majore r.......................................
, ,, , , , 

nilor întreprinse, în acest sens, în industria ușoară. Este o ramură căreia în 
acest an și în întregul cincinal îi revin sarcini deosebit de mobilizatoare în ceea 
ce privește satisfacerea cerințelor mereu sporite ale populației și creșterea 
exportului.

lată, în graiul cifrelor, cîteva dintre rezultatele și preocupările colectivelor 
din această ramură privind extinderea polideservirii :

în prezent...
• In perioada care a trecut din actualul cincinal, numărul ma

șinilor deservite simultan de un muncitor a crescut, în medie, cu 30 
la sută ;

• Peste 50 la sută din totalul muncitorilor din întreprinderile 
textile lucrează în prezent la două sau mai multe mașini ;

• Prin extinderea lucrului la mai multe mașini, în acest an, în 
unitățile industriei ușoare se realizează un spor de producție echiva
lent cu roadele muncii a 1 000 de muncitori;

• întreprinderea „Integrata" de țesături din Constanța : pro
iectele elaborate pentru modernizarea acestei unități au asigurat 
mărirea cu 50 la sută a zonelor de deservire și creșterea productivi
tății muncii de 3,3 ori.

---------- ...în perspectivă------------
Prin extinderea polideservirii mașinilor, zona de lucru a unui 

muncitor va crește :
• de la 4—8 mașini la 8—12 MAȘINI, în unitățile cu mașini de 

țesut fără suveică ;
• de la 800 de fuse la 1 200 DE FUSE, în întreprinderile cu 

mașini de filat cu inele dotate cu dispozitiv de legare automată a 
firelor și scoatere automată a levatei ;

© de la
înzestrate cu 
electronic ;

• de la
mașinilor de

10—24 fuse la 30—60 DE FUSE, în unitățile care vor fi 
mașini automate de bobinat prevăzute cu curățitor

4-10
țesut

mașini la 12-18 MAȘINI, în urma modernizării 
fără suveică.

la Întreprinderea textilă din arad

De la 8 la 14 mașinij
Muncitoarea Dumitra losif de la întreprinderea bucureșteană „Dacia" 
lucrează la 6 războaie moderne, fiecare dintre acestea avînd un 
„front de lucru" de două ori mai mare, față ae vechile tipuri de 

mașini la care lucra pînă in urmă cu cîteva luni

cu un efort mult redus
Țesătoarea Maria Bulz și alte colege ale ei lucrează la 14 războaie

i

Texfiiiste, urmați-Ie exemplul!
Secția tesătorie I de la întreprin

derea textilă „U.T.A." din Arad. 
Sînt sute de mașini de tesut. dar 
țesătoare de citeva ori mai puține. 
Explicația o primim de la tesătoarea 
Maria Bulz, o muncitoare harnică și 
bine apreciată de colectivul în care 
lucrează.

— în urmă cu cîțiva ani lucram la 
8 mașini de tesut. Fără să exagerez, 
în anii cît am lucrat la aceste ma
șini. acționate mecanic, alergam de 
la o mașină la alta. Bobinele pline 
trebuia să le schimb manual. De mai 
bine de 4 ani lucrez Ia 14 mașini au
tomate. la care efortul fizic a fost 
practic eliminat. Acum, pe lingă pu
nerea in valoare a experienței pe 
care am acumulat-o. principala mea 
grijă este să urmăresc calitatea 
produselor pe care le realizez. In 
rest, functionarea normală a utilaje
lor este asigurată de brigăzile de 
întreținere si intervenție.

— Ce rezultate obțineți prin extin
derea lucrului Ia mai multe mașini ?

— în ce mă privește, dacă mă re
fer doar la anul trecut, acest sistem 
de lucru mi-a permis să obțin o pro
ductivitate sporită si să depășesc lu
nar sarcinile de plan, in medie, cu 
4—5 la sută. Concomitent, au sporii 
și ciștigurile mele lunare.

în țesătorie, extinderea polideser
virii a fost de multă vreme intro
dusă, ea fiind impusă atit de creș
terea gradului de automatizare a 
utilajelor, cît și de perfecționarea 
tehnologiilor de pregătire a semi
fabricatelor care, la rîndul lor, au 
permis extinderea zonelor de deser
vire. Odată cu introducerea in fa
bricație a unor produse realizate 
din fibre sintetice și prin creșterea 
formatelor din filatură, la operația 
de bobinat zona de deservire a cres

cut de la 20 fuse Ia 30 fuse ; prin 
înlocuirea vechilor mașini pentru 
realizarea articolelor vopsite în fir, 
cu mașini de țesut „IMATEX", zona 
de deservire a crescut de Ia 4 Ia 6 
mașini, iar prin dotarea în acest an. 
cu dispozitive de schimbare automa
tă a firului de bătătură se ajunge la 
8 mașini. Manopera economisită pe 
aceste căi este echivalentă cu timpul 
de lucru a 200 de lucrători, pe o pe
rioadă de un an. La mașinile de țesut 
pentru catifea, prin înlocuirea utila
jelor vechi, zona de deservire a cres-

cut de Ia 8 la 14 mașini, noile ma
șini fiind deservite, ca și in cazul 
Măriei Bulz, de muncitori cu expe
riență.

Concomitent s-a îmbunătățit siste
mul de întreținere a utilajelor prin 
aplicarea unui control tehnic sistema
tic. pe baza unui program-grafic, pre
cum si prin asigurarea întreținerii 
curente zilnice de către ajutorii de 
maiștri. Dar iată cîteva date, reve
latoare asupra evoluției lucrului la 
mai multe mașini pe ansamblul în
treprinderii :

Anii

Zona de deservire

mașini de filat cu inele
(fuse-om)

mașini de țesut
(mașini-om)

1975 872 7,31
1978 1 031 8,20
1979 1 036 8,24

Iată cum de la un an ia altul, 
prin acțiuni organizatorice, prin 
perfecționări tehnologice zona de 
deservire poate fi extinsă continuu. 
Și încă un fapt : in perioada amin
tită, in vederea extinderii polideser
virii au urmat cursurile de perfecțio
nare a calificării 1 026 muncitori.

Experiența bună acumulată de tex- 
tiliștii arădeni în aplicarea pe scară 
tot mai largă a lucrului la mai multe 
mașini este pregnant reflectată și 
de evoluția productivității muncii, 
în filatură, in perioada la care 
ne-am referit, productivitatea muncii 
a crescut cu peste 20 la sută, iar in 
țesătorii cu 12 la sută.

Au fost atinse limitele maxime

ale polideservirii ? Nicidecum ! Con
siliul oamenilor muncii a întocmit 
un program de acțiune concret, din 
care reținem cîteva elemente esen
țiale : prin înlocuirea mașinilor de 
bobinat clasice cu mașini similare 
automate, zonele de deservire vor 
crește de la 20—25 fuse la 44—48 
fuse ; dotarea cu mașini de țesut 
perfecționate va permite crește
rea zonelor de deservire de la 8—10 
mașini Ia 14—16 mașini ; prin auto
matizarea alimentării la mașinile 
bătătoare și introducerea transportu
lui pneumatic al semifabricatelor de 
la bataj la carde, zonele de deservire 
vor crește de circa 4 ori. (Constantin 
Simion).

Tricotoarea FLORI- 
CA TRAlSTARU lu
crează numai de un 
an în întreprindere. în 
această perioadă scur
tă ea și-a asumat sar
cini
reușind 
că zona 
de la 8 
O ajută 
acestei performante nu 
numai i " 
vrednicia, 
pregătire 
Dar. iată 
șeful de 
Rusu. despre tricotoa
rea Florica Trăisțaru : 
..Este o 
harnică, 
permanent 
de perfectionarea pre
gătirii sale profesio
nale. Se preocupă con
secvent de organizarea 
cit mai bună a muncii. 
Ea dovedește practic 
că prin hărnicie, bună 
pregătire profesională 
si organizare se poate

stăruința și 
, ci și buna 

profesională, 
ce ne spune 

! atelier. Ion

muncitoare 
pricepută, 
interesată

obține un spor de pro
ductivitate 
sută".

Hărnicia 
pe deplin 
comparativ

Lucrează
Despre muncitoarea 

STEFANIA MANEA 
aflăm că. practic, cu
noaște $i poate lucra 
la aproape toate tipu
rile de mașini din 
secția tricotaje. La fel 
ca Si multe alte lucră
toare. Nu întîmplător : 
în întreprindere se 
acordă o atentie spo
rită policalificării care, 
spre deosebire de spe
cializarea lucrătorilor 
pe anumite tipuri de 
mașini și operații, ofe
ră posibilități largi de 
extindere a zonelor de 
deservire.

Muncitoarea Stefa
nia Manea lucrează în 
prezent la 10 mașini, 
realizind o producție 
cu 36 la sută mai mare 
decît rezultatele obți
nute in condițiile lu
crului la 8 mașini.
Produse mai multe. de.*i  
calitate superioară I —ttf 
iată x deviza acestei ■ 
harnice si pricepute 
muncitoare. Deviză pe

Ambiția de
Iat-o pe muncitoarea 

MARIA OPREA, care 
lucrează la 12 mașini.

Comparativ cu 
care lu- 

la 10 mașini, 
obțin un spor 

de producție de 
sută, in totalita-

perioada în 
eram 
acum 
lunar 
21 la 
te prin creșterea pro
ductivității 
Pe 
crescut și 
mele : cu 363 
lună.

— Cum ati reușit 
zonă 
12 ma-

muncii.
această bază au 

veniturile 
lei pe

să 
deajungeți la o 

deservire de 
șini 1

— Aceasta 
de mai multi 
important este însă să 
folosești cu spor, din 
plin, fiecare minut, 
să-ti concentrezi aten
ția numai asupra ma
șinilor. Adică, este ne
voie de multă ordine 
și disciplină. fiecare 
— muncitor, meca-

depinde 
factori;

de 37 la
ei a fost 
răsplătită : 
cu rezul-

obținute in con- 
lucrului la 8

țațele 
ditiile 
mașini, ea a primit în 
acest an un spor lu
nar de retribuție de 
614 lei.

cit zece

.gaj® o transpune cu 
lidtărîre în practică : 
ponderea produselor 
de calitatea iutii pe 
care le realizează se 
situează, lună de lună,

cu 2—3 la sută peste 
prevederile planului. 
Cîștiguriie sale lunare 
au fost 
mari : cu 
lei.

si ele mai 
peste 600 de

a nu irosi nici un minut

nic, a.iutor de maistru 
sau maistru — să-și 
facă bine datoria la 
locul său de muncă.

— De cînd lucrați în 
întreprindere ?

— De peste 20 de 
ani.

LA ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ „DACIA“-BUCUREȘTI

O „pretenție1 ‘ a tehnicii moderne
organizarea superioară a muncii

Mai întîi, o informație : în pri
mele două luni ale anului la între
prinderea textilă „Dacia" din Bu
curești s-au realizat suplimentar 
22 500 mp țesături crude, spor obți
nut in exclusivitate pe seama creș
terii productivității muncii.

...Ne aflăm in secția tesătorie, 
sector care, în urmă cu mai puțin 
de un an, a fost dotat cu mașini 
noi. moderne.

— în parte, creșterea producției 
fizice era asigurată de inseși per
formanțele ridicate ale noilor ma
șini — ne spune inginerul Emil 
Stănilă, șeful secției. Avem con
vingerea însă că insemnate sporuri 
de producție pot fi obținute și prin 
extinderea lucrului la mai multe 
mașini. în acest domeniu acumu
lasem o experiență bună. Dar acum 
se ridicau probleme noi. deloc simple. 
Mai întîi, pentru că modernizarea 
secției urma să se efectueze din 
„mers“, concomitent cu realizarea 
sarcinilor de plan. Apoi, noile mașini 
nu erau cunoscute in întreprindere. 
Or. numărul mașinilor care urmau 
să fie deservite de un muncitor tre
buia să fie stabilit riguros, incit fie
care mașină să fie utilizată cu 
randament maxim. Altfel, ce s-ar 
fi cîștigat prin mărirea zonei 
de deservire s-ar fi pierdut prin 
utilizarea incompletă a mașini
lor. Iată de ce. permanent urmă
rim ca extinderea lucrului la 
mai multe mașini să se realizeze in 
condițiile creșterii continue a indici
lor de folosire a acestora. Se im
punea, înainte de toate, o bună 
organizare a producției.

în acest sens, o atenție deosebită 
a fost acordată, in timpul montajului, 
distribuirii mașinilor, acestea fiind

astfel grupate Incit să asigure ex
tinderea continuă a zonei de de
servire. Aceleași criterii au fost 
avute în vedere și la ampla-

nice și constructive ale noilor ma
șini, cunoașterea regulilor de între
ținere și exploatare. Au fost organi
zate schimburi de experiență la îri-

© Zilnic, fiecare lucrător realizează în plus 276 mp 
țesături • Se extind zonele de deservire, cresc 
indicii de folosire a mașinilor • în miezul producției — 

o școală pentru 300 de muncitori

sarea punctelor de aproviziona
re a locurilor de muncă. Tot
odată, au fost organizate cursuri de 
perfecționare a calificării pentru 
300 de muncitori, pentru familiari
zarea acestora cu caracteristicile teh-

treprinderile care obținuseră bune 
rezultate în folosirea mașinilor.

Care este eficiența modernizării 
tehnice, comparativ cu vechea dotare 
tehnică ? Iată ce relevă în acest 
sens calculele :

Indici Variante

Zona de deservire (nr. de mașini) 4 5 6
Necesarul de forță de muncă pentru un schimb 52 41 35
Sporul de producție (%) față de vechea dotare tehnică 5 31 60

Ce concluzii se desprind din 
aceste date ? Este limpede că in 
condițiile în care o țesătoare lu
crează la 4 războaie se asigură — 
comparativ cu rezultatele obținute 
în perioada în care se lucra cu ve
chile mașini — un spor de producție 
de numai 5 la sută. Adică, în acest 
caz investițiile făcute pentru dotarea 
secției nu aveau eficienta scon
tată. In situația in care zo.ia 
de deservire cuprinde cel puțin 5 
mașini se asigură un spor de pro

ducție de 31 la sută, iar necesarul 
de forță de muncă pe un schimb se 
reduce Ia 41 de țesătoare. Eficienta 
acțiunii de modernizare a secției 
este si mai evidentă in condițiile ex
tinderii lucrului la 6 mașini : produc
ția sporește cu 60 la sută, iar pen
tru un schimb sint necesare doar 
35 de țesătoare.

Raportate la aceste exigențe, re
zultatele obținute la început de sec
ția țesătorie au fost promițătoare ; 
în foarte scurt timp, zona de de

servire s-a extins de la 4 la 5 ma
șini și, apoi, în mare parte, la 6 
mașini. Numai că noile mașini se 
utilizau cu indici încă scăzuți : 
4 000—5 000 bătăi-război-oră.

De aceea, s-a acordat o mare 
atenție valorificării la un nivel supe
rior a potențialului creator al colecti
vului. Astfel, pentru creșterea sigu
ranței în funcționare a mașinilor, 
maiștrii Ion Popa și Alexandru Du
mitru au conceput și realizat noi 
accesorii pentru mașinile de țesut. 
Tot în acest scop. lăcătușul Andrei 
Dobre și șeful de echipă Aurel 
Strungariui și-au adus o contribuție 
substanțială la modernizarea unor 
mecanisme ale acestor mașini. Tu 
componența fjecărei echipe de lu
cru a fost inclus un regior, s-a 
întărit asistența tehnică din schim
burile II și III la nivelul schimbu
lui I. Dar iată rezultatele pe care le 
obține în prezent colectivul acestei 
secții :

• Fiecare țesătoare lucrează la I 
mașini de țesut neconvenționale.
• Indicii de utilizare a mașinilor 

9 500 bătăi-război-oră la articolu 
„Vucova". produs cu un grad supe
rior de finisaj.

9 276 mp țesături obținute . zilni 
în plus de fiecare lucrător. Âcesti 
este sporul de producție care si 
realizează în prezent, față de aceeaș 
peripadă a anului trecut, fără nici ut 
efort fizic în plus.

Colectivul secției și-a propus s 
depășească unitățile fruntașe, cu cel 
mai bune rezultate în aceste do 
menii. Rămine de văzut care va 1 
răspunsul acestora.
Paginâ realizată de Ilie ȘTEFAN 

Fotografii : S. Cristian
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Proiectele unui monument supuse discuției oamenilor muncii din Galați
„Ideea de a ridica în 

orașul Galați un monu
ment care să ne repre
zinte in cel mai inalt 
grad este rezultatul unei 
hotărîri a conducerii de 
partid și de stat, prin care 
orașele mari, ce au cu
noscut in ultimii ani o 
puternică industrializare, 
urmau să organizeze • con
cursuri in vederea rea
lizării unor monumen
te reprezentative — ne-a 
spus tovarășul Ion lor- 
dache, vicepreședinte al 
Comitetului județean de 
cultură și educație socia
listă. Ne amintim că la 
Conferința națională a ar
tiștilor plastici, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a expus 
pe. larg programul parti
dului nostru privitor la 
arta monumentală, la inte
grarea creației in ansam
blul arhitecturii urbanisti
ce, program străbătut de 
dorința creării tuturor con
dițiilor spre a ..se naște o 
artă demnă de aspirațiile 
și împlinirile pe care le 
trăim. Galatiul a cunoscut 
o. înflorire fără precedent, 
situindu-se acum, ca pon
dere industrială. printre 
primele patru orașe ale tă
rii. Aici iși desfășoară ac
tivitatea 300 000 do oameni, 
in marea majoritate mun
citori la combinatul side
rurgic (realizare a ultimilor 
15 ani), la șantierul naval, 
la laminorul de tablă, la 
NAVROM, la uzina me
canică navală, la combina
tul avicol, la ..Textila" 
— obiective de mare im
portantă economică in an
samblul . județului; într-un 
termen record, acest auten
tic centru muncitoresc si-a 
dublat populația. Iată de 
ce un monument de însem
nătatea celui pe care do
rim să-l vedem aici este 
menit să contribuie la de
finirea personalității aces
tui Oraș cunoscut nu nu
mai ca port, ci și ca mare 
centru industrial, cu o si
derurgie tînără. dar puter
nică. Este deci firesc ca 
oamenii să dorească mult 
ca viitorul monument să 
reprezinte Galatiul in ceea 
ce el are specific, să-i re
flecte profilul industrial, 
economic și uman, marile 
mutatii pe care socialismul 
le-a produs aici". Este o 
idee pe care a. continuat-o 
arhitectul șef al munici
piului, Păstorel Savu: „La 
fluxul de energie pe care 
a știut să și-1 creeze 
si pe care-1 degajă orașul, 
un monument de o aseme
nea amploare dobindeste 
.semnificații deosebite : o 
lucrare monumentală nu 
numai prin dimensiuni, ci 
si prin concepție, prin fe
lul armonios in care o idee 
clară, simplă se va inte
gra in spațiu. Din punctul 
meu de vedere, cred că ar 
trebui foarte atent discu
tate atit calitățile realiză
rii. ale sculpturii, cit si 
problema amplasamentului 
ei. în orașul Galati există 
mai ales . în cartierele noi 
largi spatii care se cer 
decorate și as aminti 
doar Piața siderurgiștilor 
și Piața magistralei. De 
altfel, aceste multiple . as
pecte vor fi dezbătute cu 
oamenii muncii, asa cum 
este firesc, spre.a găsi so
luțiile cele mai bune".

Accentuind asupra fap
tului că realizarea u- 
nei astfel de lucrări 

reprezintă un act de mare 
răspundere socială si cul
turală. pictorul Eugen 
Holban ne-a spus : „O 
sculptură de excepțio
nală valoare pe esplanada 
falezei, la întretăierea bu
levardului Republicii cu 
Dunărea ar împodobi fru
mos orașul nostru. Apro
pierea de tabăra de sculp
tură care cuprinde lucrări 
de foarte bună calitate ar 
constitui, cred, si un sti
mulent în favoarea ace
leiași calități". într-adevăr. 

tabăra de sculptură în me
tal. care a înregistrat pină 
acum două ediții, a contri
buit substantial la familia
rizarea publicului din Ga
lati cu problematica artei 
monumentale. într-un spa
țiu amplu, pe malul Dună
rii. se1 desfășoară lucrări 
realizate de artiști bine cu- 
noscuti Si apreciati. lu
crări care pot constitui tot 
atitea argumente in favoa
rea ilustrării capacității 
sculpturii noastre de a po
tenta expresivitatea spa
țială. de a reflecta măsura 
in care sculptura reușește 
să ateste existenta unei 
arte modeme de reală efi
cientă. Iar dacă la inceput

Citevo dintre proiectele supuse dezbaterii publice la Galați, in vederea realizării unui 
monument consacrat eroicului efort al clasei muncitoare in opera de industriali' 

zare socialistă

ideea unei tabere de sculp
tură in metal a părut 
unora foarte Îndrăzneață, 
odată cu amplasarea lucră
rilor, după cum ne-au re-, 
latat cei mai multi inter
locutori. centrul de agre
ment al orașului s-a mutat 
pe malul Dunării — deve
nit locul predilect de plim
bare al locuitorilor. ..Ora
șul trebuie să fie ca o gră
dină. spunea in acest sens 
tovarășul Ștefan Stanciu, 
inspector la Comitetul jude
țean de cultură și educație 
socialistă. Fiecare operă de 
artă integrată in acest spa
țiu trebuie să fie asemenea 
unui arbore : să fie de a- 
colo. să crească de acolo, 
in sensul in care, de pildă, 
marele Brâncuși desprin- 
zind forme din natură le 
reda naturii. lAceastă vastă 
acțiune de a ridica pretu
tindeni pe pămintul tării 
lucrări de artă monumen
tală reflectă de fapt grija 
conducerii noastre de par
tid si de stat de a crea 
simboluri durabile, lucrări 
in care să fie imortalizat 
eroismul muncii contem
porane. Un asemenea mo
nument închinat de fapt 
tuturor oamenilor muncii 
este normal să stirnească 
interesul acestora fată de 
artă, fată de creatorii noș
tri care iși dedică munca 
și talentul realizării și aici, 
la Galați, a unei pagini din 
epopeea națională realizată 
in cadrul democratic al

Festivalului national „Cîn- 
tarea României".

tn sălile Muzeului de 
artă contemporană 
românească din Ga

lati rezervate expoziției de 
machete; se perindă zilnic 
multi oameni. Au loc ade
vărate confruntări de opinii 
în care, pe lingă aprecieri 
cu privire la conținutul si 
calitatea artistică a lucră
rilor expuse, se ridică si 
unele probleme cu caracter 
mai general, interesante 
pentru conturarea unor as
pecte semnificative oe care 
le pune viata artistică, spi
rituală a județului. Sint 
scoase in relief calitățile 

unora dintre machete. să 
fac sugestii, propuneri. Așa 
este normal, . pentru că 
este . vorba despre lu
crări menite să înfrumuse
țeze viata oamenilor. lu
crări despre munca si via
ta lor. asupra cărora pu
blicul se poate pronunța. 
Cu atit mai mul't cu cit 
nivelul înțelegerii este ri
dicat. gusturile — elevate, 
exigentele — destul de mari. 
Este o modalitate ce oferă 
prilejul Consumatorilor de 
artă de a-si spune părerea, 
dovedind că înțeleg cre
ația. că doresc să fie cit 
măi reprezentativă. Este, 
pe de altă parte, un lucru 
firesc să se discute în ju
rul acestor propuneri — ca 
de altfel asupra oricăror 
opere de artă — fiindcă, .la 
urma urmei, creația odată 
propusă si expusă este 
dreptul oamenilor de a-si 
spune opinia, de a face a- 
precieri. Aceasta corespun
de si climatului de demo
crație reală, responsabilă, 
caracteristică întregii noas
tre vieți materiale și spi
rituale. Iată de ce salutăm 
asemenea acțiuni prin in
termediul cărora se dă po
sibilitatea unor veritabile 
confruntări intre operă si 
public. Sudorul Ion Va- 
sile de la Atelierul confec
ționat I A al șantierului 
naval, conducătorul unei 
brigăzi de sudori care 
au lucrat la preasambla- 
rea sculpturilor realiza

te in cadrul primelor două 
ediții ale taberei, si-a ex
primat. de pildă. dorința 
de a vedea in lucrările 
prezentate mai multe sim
boluri ale navaliștilor. ..Na
vele au profiluri foarte fru
moase. in munca noastră, 
de asemenea, se pot găsi as
pecte interesante pentru 
artiști. Avem, pe șantier, 
mașini Logatom — de tă- 
.iere rapidă a pieselor pen
tru nave. Rămin din aceas
tă operație deșeuri, forme 
care ar trebui văzute de 
artiști, care ar putea fi fo
losite in sculptură". Vor. 
bindu-ne cu mindrie des
pre contribuția sa la ta
băra de sculptură, sudorul 

propunea crearea unor lu
crări. poate de mai mici, 
dimensiuni, pentru alte car
tiere ale orașului, ca. de 
exemplu, cartierele Dună
rea și Aeroport sau chiar 
pentru arterele de intrare 
in orașul Galați.

Receptarea si înțelege
rea artei sint si o pro
blemă de educare a 

gustului : sint o problemă 
de climat artistic. Fap
tul că sint organizate săp- 
tăminal la Muzeul de artă 
și lunar la Galeriile de 
artă dezbateri cu publi
cul contribuie la întreține
rea unui climat care 'înles
nește o confruntare perma
nentă a produsului artistic 
cu publicul și o circulație 
firească a valorilor. Tre
buie să spunem, de ase
menea. că nu este prima 
dată cind la Galați se face 
un asemenea sondaj de 
opinii. De pildă. înainte de 
a fi montată lucrarea lui 
Petre Balogh ..Progresul", 
în cartierul Tiglina I a fost 
instalată o machetă cu de
talii ale lucrării in ghips 
și cu acel, prilej au avut 
loc interesante discuții cu 
oamenii.

Dezbaterile care au loc 
de aproximativ o lună asu
pra proiectelor de monu
ment au același rol. ne 
spunea tovarășul Costică 
Moisică, maistru principal 
la uzina cocsochimlcă. ca 
și chestionarele pe margi

nea spectacolelor teatrului 
din Galati sau ca dezbate
rile organizate pe platfor
mă cu ocazia prezentării 
filmului „Vlad Țepeș". Oa
menii. mai ales tinerii, de
vin mai interesați. mai 
preocupați de viata cultu
rală a orașului, participă 
mai direct la această viată, 
invată mai mult. ..Ideea 
unui monument atit de im
portant la Galati, spunea 
el. mi se pare foarte bună. 
Avem aici adevărati eroi 
ai muncii socialiste si este 
bine ca peste 100 de ani 
urmașii să poată vedea în 
acest monument prețuirea 
pe care o acordăm muncii".

Ofițerul mecanic Gh. 
Vrabie, de la „NAVROM", 
a adus in discuție fap
tul că publicul reacțio
nează diferențiat, in func
ție de afinități si pregătire 
în fata aceleiași imagini. 
..în contact cu o lucrare de 
artă, spunea el. fiecare 
privitor intră altfel in re
zonantă. înțelege diferit. 
Monumentul ar trebui să 
fie pentru muncitorii din 
orașul Galati ca o încunu
nare a eforturilor lor. să 
le sugereze momente de 
seamă ale realizărilor, a- 
portul pe care-l aduc zi de 
zi la dezvoltarea județului. 
Să fie astfel realizat, incit 
să intereseze pe cit mai 
multi. Am văzut in expo
ziție lucrări care sugerează 
forța de muncă, de luptă 
pentru împlinirea celor mai 
scumpe năzuințe ale po
porului".

La Galati a fost organi
zat primul muzeu de artă 
românească, contemporană 
din tară — instituție de 
înalt prestigiu cultural, care 
contribuie nu numai la 
păstrarea a tot ceea ce a 
fost creat mai valoros in 
arta românească contem
porană. ci și la educarea 
unui larg public. Numeroa
sele întîlniri cu publicul, 
care au avut loc în cadrul 
acestei instituții, l-au pre
gătit. i-au stirnit interesul 
pentru problemele artei 
contemporane si mai ales 
ale artei monumentale. 
Existenta unui monument 
al Unirii sau a primului 
monument din tară închi
nat lui Eminescu. au sub
liniat interlocutorii, sint 
insuficiente, pentru un oraș 
de mărimea si importanta 
Galațiului, „Un monument 
închinat industrializării ju
dețului. a precizat scriito
rul Nicolae Itu. director al 
muzeului, ar pplariia aten
ția cetățenilor, ar constitui 
un centru de interes civic, 
un punct de reper, cu sem
nificații deosebite pentru 
oraș. Dacă pină nu de mult 
Dunărea era elementul re
prezentativ. in ultimii am 
otelarul a devenit o pre
zentă emblematică pentru 
acest oraș. Semnificațiile 
deosebite ale unui aseme
nea monument ne obligă, 
cred, să nu ne grăbim. 
Multe din soluțiile pre
zentate ritai pot fi încă îm
bunătățite". Reluînd ace
eași idee, tov. Ion Iordache 
o formulat rezerva, justifi
cată, că unii artiști, reali
zatori ai acestor machete, 
au pus . aproape in exclusi
vitate accentul pe aspectul 
fizic al muncii, pe. torta 
mușchilor si a uneltelor. 
..Muncitorii! actual, a spus 
el. este cu mult mai. activ 
in domeniul creației, al in
ventivității si mi-ar plăcea 
ca măcar un element al 
viitoarei, lucrări să sugere
ze această forță a mintii".

Menite să creeze ca
drul unei receptări crea
toare. să explice intenții, 
ginduri. să stabilească co
ordonatele etica si proble
matica acestei lucrări de 
artă monumentală, dezba
terile iau. pe măsura des
fășurării lor. forma dialo
gului : un rodnic dialog cu 
publicul, beneficiarul vii
toarelor lucrări.

Marina PREUTEJ

Poet social si citadin, neoclasic sau 
chiar romantic, promovind simbolis
mul cu argumente in care crede fără 
limită și pe care le renegă cu 
aceeași atașare, prozator de rafina
ment modern sau dramaturg vetust 
scriind cu aceeași luciditate manifes
tul simbolist („Poezia viitorului") din 
1892 sau acele „Mustrări postume 
către o generație neînțelegătoare" 
(1919), Alexandru Macedonski este 
un creator de prima mină in istoria 
literaturii române.

Prin articole, prin cenaclul și re
vista pe care le conduce (Literatorul), 
prin poezia pe care o scrie. Mace
donski este la noi precursorul simbo
lismului in accepția sa instrumenta- 
listă. înainte de a fi. in opera lui, 
un deschizător de drumuri, un avan
gardist autentic, direcția inițială si 
fundamentală a acestui poet este 
eminamente pașoptistă. El se reven
dică. de la începutul si pină la sfir- 
situl carierei literare, de la marea 
tradiție a literaturii pașoptiste, soli
dar cu toți scriitorii acestui moment 
al scrisului românesc, o generație 
plină de elan nutrită de mari idea
luri. generoasă, luptătoare pentru 
unire, independentă, afirmarea spe
cificului national. Din diverse scrieri, 
se poate deduce o atitudine de recu
noștință si solidaritate cu precursorii, 
atitudine identică in fond — cum re
marca Adrian Marino, exegetul cel 
mai autorizat al lui Macedonski — 
cu a lui Eminescu in Epigonii. G. Că- 
linescu îl socotea un poet „de aripi 
mari, de patos, de atitudini", ca să 
adauge „ceva din solemnitatea stră- 
fulgerătoare a lui Dante, din sălba
tica lui Byron, din jovialitatea mis
tică a lui Blake...".

Poetul care debuta în 1872 cu vo
lumul Prima verba se impune mai 
ales prin Excelsior (1895) și Flori 
sacre (1912). unde se amestecă un 
romantism (de tip Byron—Musset) 
cu parnasianismul (tip Heredia — 
Leconte de Lisle) si simbolismul. 
Poemele sale cele mai izbutite ates
tă existenta unui mare poet. O poe
zie ca Noaptea de decembrie, simbo- 
lizind drama geniului si explicind 
condiția esențială a artei, un sonet 
ca cel intitulat Avatar, aproape în
treaga carte a rondelurilor, acceptată 
fără rezerve de sensibilitatea post- 
macedonskiană. iată cîteva din pie
sele de rezistentă ale unei cariere 
poetice ce-si depășise temporal 
epoca. Acel Rondel al rozelor ce mor 
a devenit o piesă de repertoriu al 
acestei sensibilități : „E vremea roze
lor ce mor / Mor in grădini și mor 
și-n mine. / Și-au. fost atit de viată 
pline. 7 Și azi se sting așa ușor. / In 
tot ce simte un fior. / O jale e in ori
șicine. / E vremea rozelor ce mor — 
/ Mor in grădini și mor și-n mine. // 
Pe sub amurgu-ntristător, / Curg 
vălmășaguri de suspine, / Și-n marea 
noapte care vine /Duioase-și pleacă 
fruntea lor... / E vremea rozelor ce 
mor". E aici și grație trubadurescă. 
si extaz romantic, si simbolism de
cantat, și cursivitate armonică emi
nesciană. si ceva ce trece granița

timpului spre noi. anuntindu-1 . pe 
Bacovia.

Dacă în Noaptea de decembrie 
poetul declară, simbolic desigur, că 
poezia este in realitate un miraj, o 
căutare1 fără sfirsit. in rondeluri mi
rajul devine muzică. Pentru acest 
simbolist (ce-si renegă apartenența) 
poezia e tensiune, dar si o nălucă, 
ca-n visul emirului din „Noapte de 
decembrie": „Ca gindul aleargă spre 
alba nălucă, / Spre poamele de-aur 
din visu-i ceresc: / Cămila cit poate 
grăbește să-l ducă... / Dar visu-i nu 
este un vis omenesc".

Proza lui Macedonski este în între
gime poetică, după unele opinii mai 
simbolistă decît poezia, prin invenție

125 de ani 
de la naștere

verbală si cruditate stilistică, prin 
profesionalizarea metaforei.

Primele sale proze sint descripții 
pitorești si povestiri memorialistic- 
documentare (ciclul Năluci din ve
chime din Cartea de aur (1902)). După 
1886. devenind adept al tehnicii sim
boliste, este inițiatorul unei proze 
descriptive rafinate, bazîndu-si crea
ția (ca-n pictura impresionistă) pe 
efectele de culoare si lumină ; un 
exemplu îl constituie acea bucată 
intitulată Bucureștii lalelelor si tran
dafirilor. De amintit apariția în 1906 
in limba franceză a volumului Le 
Calvaire de feu (Paris), refăcut mai 
tirziu în versiune românească sub 
titlul Thalassa (1915). Tudor Vianu 
fixează cu preciziune caracterul pic
tural original al poeziei lui : „Mace
donski pictează, de altfel, nu numai 
natura și corpul omenesc, dar și cos
tumul. apoi interioarele domestice, 
adevărate naturi moarte. într-o vre
me cind literatura noastră rezerva 
un loc cu totul sumar acestui sector 
de descripție (...). Marea linie a des- 
eriotionismului în proza noastră care 
începe cu Călătoriile lui V. Ale- 
csandri si ajunge la T. Arghezi. trece 
prin Macedonski".

Teatrul său. care nu se ridică la 
nivelul poeziei sau al prozei, trezește 
mai ales o curiozitate de ordin bio
grafic (Moartea lui Dante Alighieri, 
Le fou). Unele piese sint localizări

★
Comitetul județean de cultură si 

educație socialistă Dolj, in colabo
rare cil Uniunea scriitorilor și 'Mu
zeul literaturii române, organizează o 
suită de manifestări menite a omagia 
împlinirea a 125 de ani de la naște
rea lui Alexandru Macedonski. Ma
nifestările vor debuta cu vernisajul 
unei expoziții conținînd manuscrise, 
fotografii, ediții princeps. obiecte 
personale ale scriitorului aflate in 
arhiva Muzeului literaturii române. 
Urmează sesiunea de comunicări 
„Al. Macedonski și modernitatea li
teraturii române", in cadrul căreia iși 
vor aduce contribuția specialiști din

(Romeo si Juiieta), citeva tratează 
teme autohtone (Cuza Vodă. Uuchia- 
șul sărăcie).

Fiu al generalului Macedonski, al 
cărui strămoș din părțile Craiovei fu
sese unul dintre aghiotantii lui Tudor 
Vladimirescu, Al. Macedonski a fost 
si un poet social, cu vii accente de 
revoltă antiburgheză si antidinastică.

Macedonski este un poet foarte 
modern într-o vreme de mari mutații 
in evoluția poeziei românești. Prin 
cenaclul său — expresia unei gene
rozități nedezmințite și a unei comu
niuni spirituale rar întîlnite — au 
trecut multi poeți de context (ca 
Mircea Demetriad. Al. Obedena.ru, 
C. Cantilli. Carol Scrob. Th. Stoe- 
nescu etc.), dar și mari creatori, ca 
T.udor Arghezi sau Bacovia. Minu- 
lescu. Pillat sau Tudor Vianu. Debu
tul lui Arghezi are loc. cum se știe, 
sub îndrumarea si in una din revis
tele lui Macedonski.

Contribuția lui Macedonski ia de z
voltarea literelor române este inesti
mabilă si putem spune că modei-nis- 
mul nostru începe cu el, iar cei 125 
de ani ce se împlinesc de la nașterea 
lui (n. 14 III 1854 — m. 24 nov. 1920) 
i-au confirmat clasicitatea si postura 
de mare poet. La această aniversare 
e mai mult decit revelatoare poezia 
prin care singur poetul isi prevăzuse 
destinul : „Dar cind patru generații 
peste moartea mea vor trece. / Cind 
voi fi de-un veac aproape oase și ce
nușă rece, / Va suna și pentru mine 
al dreptății ceas deplin, / Ș-al meu 
nume, printre veacuri inălțindu-se 
senin, / Va înfiera ca o stigmată ne
ghiobia dușmănpasă, / Cit vor fi pe 
lume inimi și o limbă românească".

Citind poezia lui Macedonski — 
scrie Adrian Marino — sufletul, 
sorbit din mijlocul impurităților, este 
redat esenței sale celei mai inalte. 
Senzația, in același timp vertiginoa
să si diafană, este aceea a privirilor 
care aleargă, din ce in ce mai acce
lerat. pe suprafața sclipitoare a 
„Păsării măiestre" a lui Brâncuși, pină 
cînd — transformată in săgeată, 
sunet si rază — vîrful de metal scân
teietor ne proiectează într-un punct 
cosmic, la zenit. Poezia lui Mace
donski se situează, într-adevăr, sub 
emblema zborului, a superbului 
..Excelsior" adresat spiritului uman 
căutător de adevăr, neliniștit de 
absolut.

Emil MANII
*

București (Al. Dima. membru cores
pondent al Academiei. Claudia Di- 
miu. Emil Mânu. Dana Popescu) si 
Craiova (istoricii literari Ion Pătras
eu. Rodica Firescu. Florea Firria). 
în încheiere, actori ai Teatrului Na
tional din Craiova, in frunte eu me
nestrelul Tudor Gheorghe, și membri, 
ai cenaclului „Al. Macedonski" al Li
ceului de filologieristorie. vor pre
zenta. sub genericul „Veniti, privi
ghetoarea cintă...". un spectacol lite- 
rar-muzical.

Manifestările au loc astăzi. 14 mar
tie. in sala Filarmonicii de stat din 
Craiova.

CARNET TEATRAL ATELIER EDITORIAL
Teatrul din Oradea îsi 

face un titlu de mindrie 
din a oferi spectatorilor săi 
o nouă premieră pe tară, 
după ce. la ediția de anul 
trecut a „Săptăminii tea
trului scurt", prezentase 
cel mai vechi text de tea
tru in limba română. Uci
derea lui Grigore Chica 
Vodă in Moldova. Avem a 
înregistra in felul acesta o 
continuitate de preocupări 
in intenția programatică de 
a asigura repertoriului pro
filul unor investigații in 
fondul de aur al teatrului 
românesc și universal. De 
data aceasta. colectivul 
teatrului orădean a reluat 
premiera TV Regele trac, 
transmisă în toamna anu
lui trecut. Este vorba des
pre o piesă ulterior atri
buită lui Euripide. avînd 
însă titlul Rhesos. care si 
figurează pe afișul specta
colului. Nu ne aflăm totuși 
in fata unei „reluări". Re
gizorul Sergiu Savin a re- 
gîndit spectacolul, l-a creat 
pentru scenă, într-o nouă 
structură, păstrind viziunea 
poematică, lirismul, mono
loagele patetice, efigia im
presionantă a unor perso
naje.

Spectacolul are profilul 
unei monografii a persona
jului titular. întreaga ac
țiune e gindită spre a im
pune personalitatea regelui 
trac. Iată că avem nu un 
simplu spectacol, ci un act 
de restitutie bibliografică 
Si. totodată, o mărturie

emoționantă.dramatică.
despre unul din strămoșii 
noștri, figură de primă mă

rime a epocii. Intiia men
țiune cu privire la perso
najul istoric vine de la 
Homer. în Cintul X al 
„Iliadei" ne sint evocate 
viata si moartea eroului. 
A fost victima unei mir- 
săvii. Ne sint descrise am
bianta de fast și măreție a 
mediujui. caii „albi ca ză
pada". „carul cu aur si ar

Premieră la Teatrul de stat din Oradea 

„RHESOS“^ EURIPIDE
gint". si desigur moartea 
sa. in miez de noapte. Eu
ripide preia datele acestea 
si le inserează in acțiune. 
Alteori, procedeul primor
dial devine evocarea, rela
tarea prin martori oculari 
a puternicei personalități 
a eroului trac.

Reprezentația orădeană 
e concepută, cum spuneam, 
să imprime in conștiința 
noastră emoția vie a intîl- 
nirii cu o epocă de glorie 
a trecutului istoric al pa
triei. Rhesos nu e un sim
plu rege. Autoritatea si 
prestigiul acestuia se ba
zează ne politica ce o pro
pagă. de a veni în ajutorul 
celor care vor pacea si li
niștea lumii, de a zdrobi 
pe oricine încearcă ,să stea 

in calea prosperității po
porului său. Demnitatea 
neîntinată pe care se stră
duiește /să i-o asigure po
porului șe conjugă astfel 
cu omenia personajului, cu 
spiritul său justițiar, cu. 
dăruirea pentru cauza no
bilă a prieteniei. A venit 
la Hector nu in. urma răz
boiului. nu să împartă 

prăzile. ci să intre neintir- 
ziat in luptă. Nu apucă să 
o facă. în tabără se infil
trează dușmanii, inspăimin- 
tati de vitejia sa. Cu inteli
gența lui Ulise și. ca în 
tragedia antică, prin con
cursul zeiței Atena, vrăș
mașii reușesc să-i afle cor
tul si să-l ucidă in somn.

Aceasta este povestea 
strămoșului nostru mort pe 
meleagurile străine, cum il 
Si deplinge soldatul sfău de 
strajă. Hector, care l-a în
vinuit pentru întîrziere. e 
obligat apoi să-și schimbe 
părerile si să vadă in 
Rhesos pe prietenul ade
vărat. sincer și devotat, 
care a plătit cu viata cu
vin tul dat.

Spectacolul are curgerea 

maiestuoasă a unui fluviu 
de neinfrint. Cind intră in 
scenă. Rhesos (interpretai 
cu calm și prestanță sta
tuară de Liviu Rozorea) a- 
rată într-adevăr „ca un 
zeu. in picioare pe un car 
trac". Un cumul de calități 
excepționale propune in
terpretarea lui Rozorea : 
dirzenie. hotărîre dreaptă, 
răbdătoare cunoaștere a si
tuației. demnitate fără piz
mă. înțelegere fată de sta
rea nu tocmai ușoară a ar
matelor lui Hector. De 
altfel, cei doi se infruntă 
indirect si prin felul de a 
gindi. Așa cum il înfăți
șează Ion Miinea. Hector e 
măcinat de neliniște, im
pulsiv. contradictoriu, dar. 
în cele din urmă, plin de 
recunoștință. Decorul si 
costumele concepute de 
Eliza Popescu se integrea
ză ideii spectacolului, sub- 
liriiindu-i gravitatea, cu
loarea unei epoci definite 
de ultimele cuvinte ale 
marelui dispărut, care in
vocă patria, pămintul ei. 
Contrastează totuși cu linia 
sobră, de o vigoare drama
tică imnică. cîteva poze, 
fără voie comice, ale cî- 
torva actori (soldați) care 
rostesc replicile intr-un alt 
registru. Cu acest control, 
mai riguros urmărit pe 
parcursul spectacolului, 
premiera orădeană ar cîș- 
tiga in pregnantă si omo
genitate. Observația noas
tră nu-i umbrește insă ca
litățile deja remarcate.

Ioan LAZAR

EDITURA „MINERVA"

Ediții noi 
din patrimoniul 

clasic
Cunoscuta editură biicu- 

reșteană specializată in ti
părirea lucrărilor din pa
trimoniul clasic, după ce la 
sfirșitul anului trecut ne-a 
dat primul volum din Do- 
softei și Ti tu Maiorescu. 
este prezentă și la începu
tul acestui an cu impor
tante lucrări din Eugen Lo- 
vinescu, „Scrieri", voi. 7, 
Lucian Blaga, „Opere", voi. 
6, cate cuprinde „Hronicul 
și cintecul viratelor", Ion 
Agirbiceanu, „Povestiri" 
(col. „Arcade"), cum și vo
lumul 4 din „Scrierile" lui 
Radu . Boureanu. Totodată, 
a văzut lumina tiparului, 
cu ocazia sărbătoririi a 80 
de ani de viață, cunoscutul 
roman „Calea Văcărești", 
al prozatorului I. Peltz.

„In următoarele săptă- 
mîni vor apărea, după cum 
ne informează tovarășul 
Aurel Martin, directorul 
editurii, o serie de lucrări 
importante. In seria «edi
țiilor de autor» pregătim 
«Scrieri», voi. 9 de Zaha- 
ria Stancu și volumul 8 de 
Mihai Beniuc, romanul lui 
G. Călinescu «Enigma Oti- 
liei» (col. «Patrimonium»), 
Octavian Goga, «Poezii», 
Ion Vinea, «Ora fintînilor», 
ambele în colecția «Arca
de», cum și o serie de vo
lume în cunoscuta colecție 
«Biblioteca pentru toți» : 
«Antologie de proză scurtă 

românească de la C. Ne- 
gruzzi la Pavel Dan», patru 
volume, alcătuită de N. 
Ciobanu, și o traducere din 
Goldsmith, «Văcarul din 
Wakefield»".

EDITURA „CARTEA .

ROMÂNEASCA"

Literatură 
contemporană 
încă de la începutul anu

lui, editura a tipărit o serie 
de lucrări de literatură 
contemporană. Poezia este 
reprezentată, printre altele, 
de volumul lui Marin So- 
rescu „Sărbători itineran
te" și „Temele lui Orfeu" 
de Radu Cârneci. Se re
marcă lucrările, de critică 
și istorie literară: „Scriitori 
români", vol. I, de Eugen 
Simion. ediție revăzută și 
amplificată. „Eseu despre 
generația războiului", apar- 
ținind criticului Emil Mânu.

„în săptăminile următoa
re, ne informează Cornel 
Popescu, redactor-șef al 
editurii, vor apărea o serie 
de volume, din care amin
tim: romanele 'lui Dumitru 
M. Ion, „Elfi la Brusa", 
„Pasul alăturea" de Olga 
Caba și „Petrecere la Mir
midon" de Mircea Palaghiu. 
Poezia anunță un volum de 
Mircea Dinescu. iar critica 
— un volum de Liviu Rusu, 
„Scrieri despre Titu Maio
rescu".

EDITURA „FACLA"

Valorificarea 
tradițiilor 
bănățene

Printre lucrările editate 
aici și apărute in ultimul 
timp am cita următoarele : 
„De la Cintecul Zaverei ia 
imnurile unității nationals" 
de Viorel Cosma, „Unirea 
din 1918 și poziția șvabilor 
bănățeni" de William Ma
rin, „Obiceiuri șvăbești de 
peste an. Studii etnografice 
șvăbești" (sub coordonarea 
dr. Hans Gehl, in limba 
germană), „Fericita jale a 
Cumbriei", roman de Pavel 
Bellu, dedicat revoluționa
rului român bănățean Efti- 
mie Murgu. „Reciful", ro
man de Paul Eugen Banciu. 
„Un drum nespus de lung" 
de Gulyăs Ferenc (în limba 
maghiară). „Povestiri cu 
Seppi și Peppi" de Niko
laus Berwanger, „Concert 
pentru mina stingă", proză 
satirică de Lucian Bureriu, 
„Ingineria biosistemelor" de 
dr. ing. Dan Teodorescu.

„Se află sub tipar, după 
cum ne comunică tovarășul 
Simion Dima, directorul 
editurii, un nou volum de 
versuri al poetului Mihai 
Beniuc. „Vă las ca frunza", 
un studiu monografic asu
pra revistei „Romănische 
Revue" de Walter Engel, 
„Observații de limbă româ
nească" de Paul Iorgovici 
(într-o ediție critică), vo
lumul de debut al poetului 
Octavian Doclin, „Neliniș

tea purpurei", o traducere 
germană din proza Anișoa- 
rei Odeanu, versuri de 
Eduard Pamfil ș.a.“.

EDITURA „ALBATROS"

Colecții de mare 
popularitate

în colecția „Cogito" a 
apărut de curind volumul 
Eminescu : „Cugetări". Ale
xandru Bălăci este prezent 
cu monografia „Ugo Fosco
lo", Mircea Coiistantinescu 
cu o lucrare de folclor 
comparat — „Triumful lui 
Făt-Frumos". iar Horia 
Matei dă o versiune româ
nească despre „Istoria Ro
mei antice".

„în curind, ne informează 
prozatorul Mircea Sintim- 
breanu, directorul editurii, 
cititorii vor întîlni în libră
rii. printre alte lucrări, un 
volum de Flaut. Terențiu, 
«Teatru. Comedia latină» 
in populara colecție -Ly
ceum». Evenimentul edito
rial il considerăm insă apa
riția, în aceeași colecție, a 
unor scrieri de referință 
din literatura noastră con
temporană : «Cartea Oltu
lui» și «Priveliști și senti
mente». de Geo Bogza. De 
asemenea, se află sub ti
par : Nichita Stănescu, «O- 
perele imperfecte» și «E- 
popeea navelor» de Ale
xandru Retinschi, «Strămo
șii» de Radu Teodoru".

Emil VASILESCU

Ld noua casă a tineretului din 
Tulcea, dată în folosință anul 
trecut, funcționează o serie de 
cercuri tehnico-aplicative și se 
organizează numeroase mani
festări culturale și politico-edu
cative. Elevi ai liceelor, tineri 
tehnicieni de la șantierul naval 
și platforma combinatului me
talurgic iși petrec aici timpul 

liber în mod util și plăcut
Foto : E. Dicliiseanu

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Vă prezentăm Teatrul de stat din 

Oradea : „Fluturii sint liberi*  de 
Leonard Gershe

1.1.20 Șoimii patriei
11.30 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limbă germană
17,55 Consultații medicale
18,10 Tnvățămînt-educație
18.30 Gala antenelor : Transilvania (II)
19,05 Telecronica pentru pionieri
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal
20.00 Noi, femeile !
20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mari ae- 

tori* ‘ : „In zori“ — premieră pe 
țară.

22,00 Intîlnire în Studioul 2. Muzică 
ușoară

22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,30 Telejurnal
20,00 Desene animate
20.25 Studio T ’79
20,45 Treptele afirmării. ,
21.25 Muzică ușoară
21,40 Emisiune literară

Obedena.ru
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Primire la C.
Marti după-amiază. tovarășul Du

mitru Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit pe Elio Quercioli, 
membru al Direcțiunii P.C. Italian, 
care se află în vizită în tara noastră, 
la invitația C.C, al P.C.R.

Oaspetele a rugat să se transmită 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Partidului Comunist Italian, Luigi 
Longo, și a secretarului general al 
F.C.I.. Enrico Berlinguer, un cald 
salut tovărășesc, urări de sănătate si 
fericire personală.

Elio Quercioli a fost rugat să 
transmită din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu președintelui și 
secretarului general al Partidului 
Comunist Italian, celorlalți membri 
ai conducerii partidului un salut to
vărășesc, împreună cu cele mai bune 
urări de succes în lupta și activita
tea pe care le desfășoară P.C.I.

Cu această ocazie, s-a procedat la 
o informare reciprocă in legătură cu 
activitatea actuală a celor două parti-

Dezbatere pe tema =

„Soluții noi pentru clădiri de locuit66
în Capitală au avut loc. marți, lur 

crărlle plenarei lărgite a comitetului 
de conducere al Uniunii arhitectilor 
cu tema ..Soluții noi pentru clădiri 
de locuit". Au luat parte reprezen
tanți ai institutelor și unităților de 
proiectare, arhitecti. ingineri con
structori. alti specialiști în sistemati
zare si urbanism din București și din 
jutetele tării. în lumina recentelor 
ingicatii date de secretarul general 
al * * partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. participanții au dezbătut 
pe larg soluții prin aplicarea cărora 
se va asigura îndeplinirea sarcinilor 
ce stau în fata arhitectilor și con
structorilor pentru realizarea amplu
lui program de construcții de locuin
țe prevăzut în actualul cincinal. Nu

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Komulus cel mare
— 17; 20; (sala Atelier) : Trei pe 
o bancă — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Elefăn- 
țelul curios — 10.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la circ" — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Homin) : Orga și muzi
ca marilor epoci creatoare. Pro
gramul VIII. Recital : Ursula Co- 
pony — Philippi — 20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul de operetă : Poveste din 
Cartierul de West — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna —
19.30.
• Teatrul Mic : Să Îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
•_Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
_  19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Micul infern — 19,30, (sala 
Studio) : Contratimp (cedat) — 19,
• Teatrul Giulești (sala Giuleștl): 
Omul care a văzut moartea — 19,30, 
(sala Majestic) : A cincea lebădă
— 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Ta- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bom
ba zilei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cintece de tinerețe fără 
bătrinețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfirlă 
năzdrăvanul — 17.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. ; 
Vedere de pe pod — 19,30.

ducției. înalta productivitate se va 
putea obține insă numai și numai 
dacă fiecare, absolut fiecare lucrător 
din întreprindere — de la muncitor 
la director — iși va face conștiincios 
datoria, iși va mări continuu aportul 
Ia sporirea producției, va folosi din 
plin timpul de lucru. în această pri
vință. extinderea lucrului la mai 
multe mașini — așa cum a indicat 
din nou secretarul general al parti
dului — constituie o necesitate de 
primă actualitate intr-o serie de 
ramuri — îndeosebi în construcțiile 
de mașini, industria ușoară, indus
tria de prelucrare a lemnului și 
chiar in chimie. Iar finalizarea cu 
bune rezultate a acestei acțiuni, de 
pe urma căreia s-ar putea obține o 
economie relativă de cîteva zeci de 
mii de muncitori calificați, depinde, 
deopotrivă, de o serie de acțiuni 
tehnico-organizatorice din întreprin
deri, dar și de spiritul de solicitu
dine al muncitorilor. Altfel spus, 
drumul spre Înalta productivitate 
trece prin conștiință, prin înalta 
disciplină.

Stntem conștient! că timpul de 
muncă al fiecăruia dintre noi, al fie
cărui colectiv este o părticică din 
timpul societății. Pretutindeni tre
buie să facem totul pentru ca acest 
timp să fie folosit din plin. în fo
losul societății, iar organizațiile de 
partid trebuie să facă totul pentru 
extinderea inițiativelor valoroase e- 
xistente în acest domeniu. în dez
voltarea ei prezentă și viitoare, so
cietatea noastră are nevoie de o 
înaltă productivitate, pentru a pro
gresa mai rapid, pentru a ridica 
necontenit nivelul de trai. Și pen
tru aceasta nu trebuie precupețit 
nimic!

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 martie. în țară : Vremea va 
fi în general caldă, îndeosebi în sudul 
și estul țării. Cerul, variabil, va pre
zenta înnorări mai accentuate în Ba

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

Box: „CENTURA DE AUR" Șah: TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN CAPITALĂ

în cea de-a treia gală a competiției 
Internationale de box „Centura de 
aur" ce se desfășoară la Palatul 
sporturilor din Capitală, s-au dispu
tat meciuri interesante, de bun nivel 
tehnic în cadrul categoriilor pană si 
ușoară.

Pugilistul român Titl Cercel a ob
ținut o victorie spectaculoasă în 
limitele categoriei pană în fata lui 
Iordan Lesov (Bulgaria). La aceeași 
categorie, românul Vasile Duchin în
vinge la puncte după un meci dra
matic pe japonezul Hani Hiroshi. 
Alte rezultate la această categorie : 
Ion Sandu b.p. Ion Goantă ; Șt. Ata
nasov (Bulgaria) b.p. Asetein (Tur
cia) ; D. Kraus (R.F.G.) b.p. Lakonici 
(Iugoslavia) ; J. Foye (Cuba) b.p. 
Abdulkarin (Irak). în cadrul catego
riei ușoară, Simion Cuțov l-a întrecut 
lă puncte pe Ion Corneanu. iar Carol 
Hajnal a cîștigat la puncte meciul cu 
grecul H. Kakulis. Alte rezultate la 
categoria ușoară: Hidekazu (Japo
nia) b.p. L. Sandu (România) ; B. 
Rahu (Algeria) b.p. Gavrilas (Româ
nia) ; Traianov (Bulgaria) învinge 
prin abandon pe M. Mihalache 
(România).

ACIM ii sint netesare agriculturii 
ingrușămintele contractate I

(Urmare din pag. I) 

al doisprezecelea ceas. Centrala in
dustrială pentru producerea îngrășă
mintelor chimice a trebuit să se con
vingă de ceea ce era foarte clar pen
tru orice om care are tangentă cu 
această activitate : combinatul din 
Arad nu putea si nu poate încă 
să producă azotatul de amoniu in 
condiții eficiente pentru simplul mo
tiv că nu are pusă în funcțiune linia , 
de producție respectivă. Aceasta ar 
fi explicația corectă. Dar tovarășul 
Laurențiu Cătană. directorul tehnic 
al combinatului din Arad, din mo
tive greu de înțeles, ocolește acest... 
amănunt.

Direcția generală de aprovizionare 
tehnico-materială din Ministerul In
dustriei Chimice a transmis agricul
turii un telex cu indicativul foarte 
urgent : „Vă facem cunoscut că toate 
combinatele de îngrășăminte chimice 
au primit sarcina să livreze în luna 
martie cantităti care. însumate cu 
livrările din lunile ianuarie si febru
arie a.c.. să ducă la realizarea inte
grală a contractelor pe primul tri
mestru al acestui an". Iată o veste 
Îmbucurătoare pentru unitățile agri
cole. Am urmărit cum vor fi recupe
rate aceste restante la Combinatul 
din Piatra Neamț, care, în mod nor
mal. ar trebui să livreze în Juna 
martie de aproape 1.5 ori mai multe 
îngrășăminte chimice decît a livrat 
în Ianuarie și februarie la un 
Ioc. La telefon, tovarășul Constantin 
Fodor, șef de serviciu la combinatul 
de îngrășăminte, este pur si simplu 
derutat la auzul cifrei de 17 400 tone

C. al P. C. R.
de și cu unele aspecte ale situației 
internaționale.

A fost exprimată dorința comună 
de dezvoltare și diversificare în con
tinuare, pe multiple planuri, a 
raporturilor dintre P.C.R. și P.C. 
Italian.

întrevederea, la care a participat 
tovarășa Ghizela Vass. membru al 
C.C. al P.C.R., s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
în aceeași zi. Elio Quercioli a avut 

o convorbire cu tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de conducere și 
rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

în cursul șederii în tara noastră, 
oaspetele a făcut expuneri pe mar
ginea tezelor P.C. Italian pentru cel 
de-al XV-lea Congres la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" și la Cabinetul 
municipal București al P.C.R. pentru 
activitatea ideologică și politico-edu- 
cativă.

meroși vorbitori au făcut propuneri 
privind introducerea în proiecte a 
unor soluții constructive care să con
tribuie la ridicarea gradului de in
dustrializare a construcțiilor, redu
cerea consumului de materiale. în 
special a celor deficitare, energie și 
combustibili, sporirea gradului de 
confort si de funcționalitate al lo
cuințelor. Arhitecții și constructorii 
au analizat măsurile pentru diversi
ficarea construcțiilor, reducerea înăl
țimii clădirilor, crearea unui echili
bru armonios intre centru si cartie
rele localităților urbane, asigurarea 
unei compoziții arhitecturale cit mai 
variate, tinîndu-se seama de specifi
cul și tradiția zonei respective.

(Agerpres)

nat, Crișana, Transilvania, Maramu
reș și nordul Moldovei, unde vor că
dea ploi locale ce vor avea și caracter 
de aversă. în rest, ploi izolate. VLnt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 4 
și 6 grade, iar cele maxime între 3 șl 
13 grade, local mai ridicate în sudul 
țării. Dimineața, local, se va produce 
ceață. în București : Vremea va fi cal
dă, cu cerul variabil,

La cea de-a 4-a reuniune. în ring 
au urcat de data această boxerii de 
categoriile cocoș și semiușoară. O 
victorie înainte de limită a repurtat 
pugilistul român Teodor Dinu in fața 
japonezului C. Hideo. La aceeași ca
tegorie. cocoș, juniorul Ionel Pâ- 
naite a opus o rezistență dîrză ruti
natului pugilist cubanez V. Lazarro, 
juriul acordînd acestuia din urmă 
victoria cu 3—2. Constănțeanul Ibra
him Faredin l-a învins prin abandon 
pe Fon Căprărescu, iar boxerul sovie
tic ;-Grecek Oganesian a cîștigat la 
puncte meciul cu Dumitru VoineScu.

în limitele categoriei semiușoară, 
Florian Livadaru l-a învins prin K.O. 
tehnic pe F. Kunzel (R.D.G.).

Alte rezultate la această categorie : 
V. Prohorov (U.R.S.S.) învinge prin 
abandon pe I. Yamamoto (Japonia) ; 
Ilie Dragomir cîștigă prin abandon în 
fata lui Iosif Șandor.

în cadrul categoriei mijlocie, bo
xerul român Sandu Tirîlă l-a întrecut 
prin K.O. pe Ghenadi Zinkovici 
(U.R.S.S.). La categoria grea. Leo
nid Zadorojnîi (U.R.S.S.) învinge 
prin K.O. tehnic pe G. Miiller (R.D.G.), 
iar Micu Dumitru (România) cîștigă 
prin descalificare în fata Jui P. Car
denas (Cuba).

cit trebuie să livreze unitatea in a- 
ceastă lună. Ni se recomandă mai 
mult realism și să nu amăgim lumea 
cu vorbe. După 3 zile revenim cu 
aceeași întrebare. De data aceasta 
intrăm în legătură directă cu direc
torul combinatului, tovarășul Mihai 
Vicol. „Pină la sfîrșitul lunii martie 
vom recupera toate restantele. Or
dinul e ordin si nu vreau să rămînem 
datori. Și-apoi. cînd e vorba de 
agricultură, facem orice, doar de aici 
mîncăm pita..."

La sfîrșitul primei decade confrun
tăm livrările cu graficele stabilite 
combinatului din Piatra Neamț. 
Plan : 5 069 tone, realizat .— 1 859 
tone. Comentariul îl lăsăm pe seama 
tovarășului director Vicol. în ce pri
vește restanta de 8 600 tone înregis
trată pe ansamblul fabricilor de în
grășăminte. tot in această decadă se 
așteaptă nu explicații prin telex, ci, 
mai ales, măsuri concrete pentru re
cuperarea lor.

Prima condiție care trebuie să o 
îndeplinească actualul sistem de dis
tribuire a îngrășămintelor chimice 
este de a asigura o repartizare propor
țională a acestora între unitățile a- 
gricole. Adică de a-i pune în condiții 
egale de producție pe toti agricul
torii din aceeași zonă de fertilitate. 
Numai că. în timp ce unităților agri
cole din județele Olt. Dolj, Ilfov, 
Mehedinți, Teleorman, Argeș, Gorj 
li s-au asigurat integral cantitățile 
stabilite, altor județe li s-au livrat 
doar între 20 și 50 la sută din îngră- 
sămintele repartizate pe primul tri
mestru. Ar fi greșit să se înțeleagă că 
Ministerul Agriculturii sau Ministerul

Vizita secretarului general al Uniunii Naționale
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.) cinema

Marți după-amiază, Edgar Tekere, 
secretar general al Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), care 
face o vizită de prietenie în tara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R., 
s-a întilnit cu tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. Au 
participat g-ral mr. Constantin Ol- 
teanu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.,

Cronica
La Ambasada Republicii Populare 

Ungare din București a avut loc, 
marți, inminarea. de către ambasado
rul Rajnai Săndor. a Diplomei de 
membru de onoare al Societății un
gare de istoria medicinei prof. dr. 
Samuel Izsâk. de la Institutul de 
medicină și farmacie din Cluj-Na- 
poca. pentru îndelungata sa activi
tate didactică și de cercetare.

Au rostit alocuțiuni ambasadorul 
R.P. Ungare la București, președin
tele Uniunii societăților de științe 
medicale din Republica Socialistă 
România, prof. dr. docent Marin Voi- 
culescu. și prof. dr. Samuel Izsâk, 
care a mulțumit pentru titlul acordat.

★
Rotonda sălii mici a Palatului Re

publicii Socialiste România găzduieș
te, începind de marți, expoziția pic
torului Jorge Elias Triana din Co
lumbia. prezent la vernisai.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
criticul de artă Mircea Deac. directo
rul Oficiului de expoziții, si Gloria 
Gaitan Jaramillo, ambasador al Re-

Eclipsă parțială de Lună observată și in țara noastră
Dacă prima eclipsă a anului 1979, 

eclipsa totală de Soare din 26 fe
bruarie nu a putut fi observată in 
tara noastră. în schimb de pe teri
toriul României a putut fi urmărită 
eclipsa parțială de Lună din noap
tea de 13 spre 14 martie si care a 
durat 198 de minute.

Suprafața Lunii a început să fie 
acoperită de umhra Pămintului 
marți, la ora 21 și 29 de minute, 
eclipsa durînd oină miercuri, ora 0

în turneul internațional de sah de 
la București după opt runde conduce, 
marele maestru sovietic Mark Tai- 
manov cu 5,5 puncte, urmat de Mi
hai Șubă (România) 5 puncte (1), 
Victor Ciociltea (România) 4,5 punc
te.

În cîteva rînduri
• Azi, la fotbal. Lă Cîmpiha se va 

disputa astăzi meciul internațional 
amical de fotbal dintre selecționatele 
de tineret ale României și R. D. Ger
mane. Partida va începe la ora 16.00.

Tot astăzi, pe stadionul Republicii 
din Capitală (ora 11,00), lotul repre
zentativ de fotbal al României va 
susține un joc de verificare in com
pania lotului olimpic al tării noastre.
• Turneul internațional feminin 

de șah de la Belgrad a continuat cu 
runda a 8-a, in care maestra român
că Gertrude Baumstark a remizat cu 
Tereza Stadler (Iugoslavia), rezul
tat consemnat și in partida Osto-

Chimiei ar duce o politică preferen
țială în acest sens. La originea lucru
rilor amintite se află. în primul rînd. 
deficientele in activitatea unor unități 
producătoare de îngrășăminte. du
blate în mod păgubitor de actualul 
sistem de optimizare a transportului 
îngrășămintelor chimice. Pentru că, 
în condițiile în care sint cunoscute 
greutățile și problemele cu care se 
confruntă unele din combinatele chi
mice, este antieconomic să perse
verezi în aplicarea, punct cu punct, 
a unui program foarte bun. teoretic, 
dar practic — ineficient. Cu atit mai 
mult cu cit primii care nu-1 pot res
pecta sint tocmai cei care l-au 
conceput. Fapt este că la sfîrsitul 
lunii februarie. în timp ce un număr 
mare de unităti agricole duceau o 
lipsă acută de îngrășăminte, din lipsa 
mijloacelor de transport. în magaziile 
unităților producătoare se aflau în 
stoc peste 90 000 tone de Îngrășăminte.

Există deci suficiente motive care 
trebuie să îndemne factorii răspun
zători la măsuri ferme și eficiente 
pentru a îndrepta pe făgașul normal 
întreaga activitate de producere și 
distribuire a îngrășămintelor chimice. 
Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă că cea mai mare parte din 
îngrășămintele repartizate agricul
turii sînt necesare acum pentru a 
se obține sporurile prevăzute de re
coltă.

Iată de ce în acțiunea de recuperare 
a restantelor, de asigurare a întregu
lui necesar de îngrășăminte, este 
absolut necesară intervenția hotărită 
a ministerelor de resort, care sînt 
chemate să găsească o rezolvare ur
gentă a problemelor legate de asigu
rarea agriculturii cu cantitățile de 
îngrășăminte stabilite. Și aceasta cit 
mai repede. încît agricultura să 
poată obține sporurile mari de pro
ducție prevăzute pentru acest an. 

Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., precum 
și Lovemore Mazirisa, reprezentant 
permanent al Z.A.N.U. la București.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme de Interes comun privind 
activitatea și preocupările actuale ale 
P.C.R. și Z.A.N.U., dezvoltarea rela
țiilor bilaterale de prietenie, colabo
rare și solidaritate militantă.

zilei
publici! Columbia Ia București. Vor
bitorii au relevat că această expozi
ție se înscrie în contextul bunelor 
relații statornicite între România si 
Columbia, in cadrul cărora au avut 
loc, in ultimii ani. o serie de reușite 
acțiuni culturale si manifestări artis
tice reciproce.

Au asistat reprezentanți al Consi
liului Culturii si Educației Socialiste. 
Ministerului Afacerilor Externe. Aso
ciației de prietenie româno-colum- 
biene. Uniunii artiștilor plastici, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Erau de fată șefi de misiuni diplo
matice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

A apărut revista 
„Probleme ale păcii și so

cialismului**  nr. 12/1978

și 47 de minute. în faza sa maximă, 
fenomenul a umbrit 0.858 la sută din 
suprafața discului lunar.

Dintre evenimentele astronomice 
ale lunii martie mai amintim echi- 
nocțiul de primăvară de la 21 mar
tie, ora 7 și 22 de minute. Pînă la 
sfîrșitul anului vor mai avea Ioc o 
eclipsa inelară de Soare, la 22 au
gust si o eclipsă totală de Lună, la 
6 septembrie, care nu vor fi vizibile 
de pe teritoriul României. (Agerpres)

Rezultate din runda disputată a- 
seară : Taimanov — Haik 1—0 ; 
Barczaiy — Ciociltea remiză ; Foișor 
— Biriescu 0—1 ; Negulescu — Lanc 
remiză ; Bielczik — Stoica remiză. 
Restul partidelor s-au întrerupt. As
tăzi este zi de repaus, turneul se reia 
joi cu runda a 9-a.

vici — Verbczy. Aleksandria a cîști
gat la Ivanici, iar Ciburdanldze a in- 
vins-o pe Konarkowska-Sokolov.

• Finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la tenis de masă (feminin) a 
programat la Budapesta meciul dintre 
echipele Statisztika Budapesta și 
C.S.M. Arad. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 5—1.

• Concursul de schi de la Hea
venly Valley (S.U.A.) s-a Încheiat cu 
o probă masculină de slalom uriaș, 
ciștigată de suedezul Ingemar Sten- 
mark, care obține astfel a noua vic
torie consecutivă în acest sezon în 
probele de slalom.

CREȘTfREA ACCELERATĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
(Urmare din pag. I)
măsurile de redueere a săptăminii de 
lucru, urmind ca la sfirsitul anului 
circa 55—60 la sută din personalul 
muncitor din economie să beneficieze 
de această măsură. Dar pentru aceas
ta. planul trebuie îndeplinit la toti 
indicatorii — creșterea productivității 
muncii fiind o principală cale de 
acțiune.

Fără îndoială că rezultatele obți
nute în primele două luni din acest 
an puteau fi mai bune. Fie că este 
vorba de mai buna folosire a capa
cităților de producție, de promova
rea susținută a metodelor de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, de extinderea mecanizării și 
automatizării, de ridicarea calificării 
profesionale, de întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă ș.a. — toate a- 
cestea sînt direcții de acțiune ma
jore, in care fiecare colectiv, fiecare 
om al muncii poate și trebuie să-si 
aducă o contribuție din ce în ce mai 
importantă, la nivelul exigențelor 
actuale stabilite de partid. Din însăși 
expresia matematică a productivită
ții muncii — raportul dintre pro
ducția globală și numărul de lucră
tori — rezultă clar că în determina
rea nivelului acestui indicator rolul 
hotărîtor îl are omul; omul care 
prin pregătirea și competenta sa, 
prin conștiința și disciplina sa, prin 
spiritul de ordine știe să fructifice 
zestrea tehnică din ce în ce mai per
fecționată pe care o are la îndemînă. 
Desigur, fiecare întreprindere dis
pune azi de un număr de munci
tori — in general de un număr de 
personal muncitor — riguros deter
minat, în strinsă corelare cu gradul 
de dotare tehnică, cu volumul pro

• Police Python 357 : SCALA — 
15; 17,45; 20,30, BUCUREȘTI — 
14,45; 17,15; 20, FAVORIT — 14,45; 
17,15; 20.
• Expresul de Buftea : CAPITOL
— 14,45; 16,45; 18,45; 20,45, MO
DERN — 15; 17,30; 20.
• Cobra : LUCEAFĂRUL — 15;
17; 19; 20.45, FESTIVAL — 15; 17; 
19; 20,45.
• Intre oglinzi paralele : VICTO
RIA — 15; 17,30; 20, GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
• Stepa : CINEMA STUDIO — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
TIMPURI NOI — 15; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,15, GRI-»
VITA — 14,30; 16,30; 18,30; 20.30, 
VOLGA — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
MIORIȚA — 14,30; 16,30; 18,30;
20,30.
• Lebedele sălbatice — 15; 16,30;
18, Front in spatele frontului — 
19,30 : DOINA.
• AI patrulea stol s CENTRAL —
15; 17,30; 20, EXCELSIOR — 15;
17,30; 20.
• O simplă problemă de timp :
FEROVIAR — 15,30; 18; 20,15,
FLAMURA — 15; 17,30; 20.
• Furtuni de vară : DACIA — 15; 
17,30; 20.
• Poliția este Învinsă x BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș : BUCEGI — 15,30;
19, FERENTARI — 16; 19.
• Lanțul amintirilor î LIRA — 
14,30; 17,30; 30,15, POPULAR — 
14,30; 17,30; 20,15.
• Mantaua — 11,45, Nibelungil 
(ambele serii) •— 14, Metropolis
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Excursie ciudată : DRUMUL 
SÂRII — 15,30; 18; 20.
• 80 de husari : COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
• Drumuri In cumpănă : PACEA
— 15; 17,30; 20.
• Masca de apă s MELODIA —
15,15; 17,45; 20, GLORIA — 15;
17,30; 20.
• Avocata : VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.
• Prefectul de fier : FLOREASCA
— 15; 17,30; 20.
• Omul fără identitate 3 MUNCA
— 15; 17.
• Șeriful din Tennessee : AURO
RA — 15; 17,30; 20, TOMIS — 15; 
17,30; 20.
• Sfîrșitul „împăratului din tai
ga*  : FLACÂRA — 15; 17,30; 20.
• Aurul lui MacKenna : COSMOS 
-—15; 17,30; 20.

teatre

R. P. D. COREEANA

Șarjele industrializării
într-o cameră de comandă, o tî- 

nără urmărea pe micul ecran 
de televiziune cu circuit intern des
fășurarea secvențelor-cheie dintr-un 
proces de producție de mare com
plexitate tehnică. Nici n-a observat 
prezența noastră in apropiere, fiind 
atentă, foarte atentă la semnalele 
și indicatoarele luminoase, la bu
toanele de reglare care aduceau in 
prim-plan zbaterea feerică a pan
glicilor de metal incandescent su
puse unor succesive prelucrări au
tomate, la capătul cărora, imblin- 
zite, luau forme de țevi, șine de 
cale ferată...

Sint numai cîteva din produsele 
realizate in acest mare și modern 
combinat siderurgic din apropiere 
de Phenian. Vizitind secțiile și sec
toarele sale dotate cu tehnică de 
prim rang, oțelăria electrică și la- 
minoarele, cu greu iți poți imagina 
că exact pe aces
te locuri se inălța 
in perioada in
terbelică o uzină 
care a fost apoi, 
in două rinduri, 
transformată in ruină și moloz și că, 
de fiecare dată, asemenea păsării 
Phoenix, renăscută din propria-t 
cenușă, uzina s-a inălțat din nou, 
mai puternică, devenind astăzi un 
mare și modern combinat siderur
gic.

— îndată după eliberarea țării, 
in 1945 — ne spune Cia Hi Ciun, di
rectorul adjunct al combinatului — 
se părea că fosta uzină n-o să mai 
poată atinge multi ani în șir. nive
lul producției dinainte de distru
gere. Am avut marea cinste să fim 
primul colectiv de muncă pe care 
l-a vizitat, după eliberare, iubitul 
nostru conducător Kim Ir Sen. A 
venit și ne-a spus că țara are ne
voie de metal, de cit mai mult me
tal, iar pentru a reuși trebuie să 
închegăm un puternic detașament 
muncitoresc. Ceea ce am și făcut, 
astfel că, intr-un timp record, am 
reconstruit totul din temelii. Dar 
tocmai cind uzina iși trăia din plin 
a doua tinerețe, fiind mai mare și 
mai productivă, au venit alte vre
muri de restriște și tot ce clădisem 
cu trudă s-a năruit din nou. Și 
din nou, in august 1953, la puțin 
timp după încheierea armistițiului, 
a venit in mijlocul nostru tovarășul 
Kim Ir Sen. Nu mai > aveam nici 
măcar o încăpere unde să-l pri
mim. Am stat cu toții la sfat pe 
niște pietre sub plopul pe care-l 
vedeți aci, în curte. îmbărbătați de 
îndemnurile sale, ne-am suflecat 
mînecile și am pornit la treabă, 
zile și nopți la rînd, cu indîrjire. 
Țara ne cerea, avea nevoie de me
tal. Și noi am reușit să-i dăm pri
mele cantități după numai... 45 de 
zile !

45 de zile, in răstimpul cărora 
acest detașament al eroicei clase 
muncitoare coreene a trecut un

NOTE DE CĂLĂTORIE

PRESA STRĂINA
„CRONACHE ECONOMICHE" (Torino)»

O valoroasa inițiativa»
„Bursa materialelor secundare* 1

Fenomenele crizei materiilor prime, care, într-o formă sau alta, 
tntr-un grad sau altul se resimt pe plan mondial, stimulează eăuta- 
rea de soluții cit mai adecvate — și aceasta cu atit mai mult în țările 
care au o situație economică dificilă cum este Italia. Revista cercuri
lor economice și industriale italiene „Cronache Economiche" publică 
un articol în legătură cu o originală inițiativă lansată la Torino (una 
din zonele puternic industrializate din Italia) privind realizarea Unei 
așa-numite „burse a materialelor secundare".

Ca o primă fază — se arată în ar
ticolul din revista amintită — s-a tre
cut la organizarea unei ample cam
panii de propagandă șl totodată de 
investigație în rîndurile unor între
prinderi industriale. Campania și-a 
propus să facă cunoscute atit scopu
rile unei asemenea burse, cit și mo
dalitățile prevăzute pentru buna ei 
desfășurare. în același timp, ea ur
mărește crearea unei opinii de masă, 
dacă se poate 1 spune așa, în ce pri
vește necesitatea reintroducerii în 
circuitul productiv a materialelor se
cundare. in general a reziduurilor re
zultate din procesul de producție. în? 
treprinderile industriale au fost in
vitate să-și prezinte sugestiile în le
gătură cu modalitățile de administra
re a acestei „burse".

în acest scop, a fost pregătită o 
amplă documentație, argumentînd ne
cesitatea de a se acorda maximum de 
atenție recuperării reziduurilor de 
orice fel, ca una din principalele re
surse în viitorul imediat al activi
tății industriale. în același timp, Ca
mera de Comerț din Torino a început 
editarea unui buletin special pus la 
dispoziția întreprinderilor industriale 
și care cuprinde rubrici de oferte și 
cereri privind diferitele materiale se
cundare existente într-o anumită 
întreprindere sau de care are nevoie 
o astfel de întreprindere. în vederea 
întocmirii acestui buletin a fost tri
mis unui număr de 356 de întreprin
deri din zona industrială Torino un 
chestionar prin care întreprinderile 
respective sint solicitate să semnaleze 
disponibilitățile de materiale secun
dare sau să formuleze cereri, de ase
menea materiale. însoțite de specifi
cațiile respective (calitate, cantitate, 
tip de ambalaj, mijloace de trans
port etc.). Totodată, s-a creat posibi
litatea de a se proceda, în mod gra
tuit, Ia analizarea unor mostre de 
materiale secundare (admise de dife
rite întreprinderi, precum și de a se 
efectua orice consultații tehnice su
plimentare, pentru a se stabili desti
nația cea mai corespunzătoare ce 
poate fî dată reziduurilor respective. 

examen pe cit de dificil, pe atit de 
generator de noi energii creatoare. 
Apoi, de la un an la altul, uzina 
s-a extins și modernizat, devenind 
acum un puternic centru siderur
gic al țării. Vizităm, intre altele, 
laminorul de țevi, unde ne impre
sionează o desăvlrșită ordine și or
ganizare a muncii.

— V-am adus la acest laminor 
— ne spune directorul adjunct — 
pentru a vă face și o surpriză, fără 
îndoială, plăcută. Laminorul a fost 
construit in cadrul colaborării eco
nomice romăno-coreene. Tin să 
subliniez că ne-am înțeles foarte 
bine și am conlucrat cit se poate 
de fructuos cu specialiștii români 
care s-au aflat aici, printre noi. în 
numele muncitorilor din combina
tul nostru, vă rugăm să transmiteți 
siderurgiștilor și tuturor muncitori
lor români un cald salut fră

țesc, muncitoresc. 
Ne-am bucurat 
din toată inima 
că in primăvara 
anului 1978, emi
nentul conducător 

al partidului și poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-a 
vizitat țara și țara toată l-a primit 
sărbătorește, cu cea mai aleasă 
cinstire.

înainte de a intra intr-o altă sec
ție, ne oprim in fața unui panou 
cu chipurile celor mai buni oțelari. 
Pe trei dintre ei — Zăng Cian Zu 
(șef de cuptor, membru supleant 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea), Kang Dăk 
Kil, șef de echipă, și Pak Dong Cial, 
oțelar — i-am întilnit apoi în fața 
cuptoarelor și a convertizoarelor 
electrice, în timpul elaborării unor 
noi șarje. De jur-împrejurul oche
larilor de protecție, dogoarea meta
lului, care se zvircolea ca intr-un 
crater de vulcan, le arunca pe fețe 
o lumină roșietică, aidoma răsăritu
lui de soare din această frumoasă 
„țară a dimineților liniștite".

Pretutindeni, în fiecare sector și 
loc de muncă din cadrul combina
tului — de la cel care descarcă 
materia primă sau încarcă produsul 
finit pină la tînăra din fata 
micului ecran de televiziune — am 
întilnit. aceiași oameni harnici și 
pricepuți, lucrind cu pasiune și dă
ruire, pentru ca — așa cum ne spu
nea unul dintre ei — „și realizările 
noastre să fie in ritm de Ciolima". 
Adică, asemenea calului înaripat 
dintr-o veche legendă coreeană, 
care trece, fără opreliști, dintr-un 
salt, peste munți și peste ape. Un 
veritabil salt de „Ciolima" a înre
gistrat și colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni al acestui 
combinat siderurgic de lingă Phe
nian : volumul producției dintr-un 
an întreg din perioada interbelică 
se realizează în prezent în numai 
cinci zile !

Petre POPA

Primele constatări care au reieșit 
în urma studierii răspunsurilor la a- 
cest chestionar au evidențiat că sec
toarele industriale care dispun de cele 
mai mari cantităti de materiale se
cundare sint industria metalurgică, 
construcțiile de mașini, industria mij
loacelor de transport, industria cau
ciucului și cea textilă. Potrivit unei 
anchete efectuată de către Confede
rația industrială, cantitatea medie lu
nară de materiale secundare și alte 
reziduuri la două mari întreprinderi 
din sectorul metalurgic din Torino 
atinge 6 000 tone ; în sectorul textil, 
cantitatea medie de deșeuri este do 
92 tone lunar. Or, procentajul de va
lorificare a acestor materiale secun
dare este încă foarte nesatisfăcător.

Această situație explică, probabil, 
și ecoul pozitiv pe care l-a avut ini
țiativa creării acestei „burse" a rezi
duurilor. Răspunsurile prompte au 
subliniat oportunitatea unei aseme
nea măsuri nu numai în ce privește 
valorificarea intr-un grad mult mai 
ridicat decît pînă acum a reziduuri
lor. ci și efectele pozitive în ce pri
vește apărarea mediului înconjurător, 
serios periclitat ca urmare a canti
tăților mari de reziduuri industriale.

Din multitudinea de observații 5> 
propuneri primite a fost reținută ca 
deosebit de interesantă propunerea 
referitoare la constituirea unui centru 
de colectare a reziduurilor la scara 
întregii zone industriale torineze, cen
tru care, eventual, să fie încredințat 
spre administrare unei întreprinderi 
specializate. Un asemenea centru ar 
permite valorificarea nu numai a re
ziduurilor care se string în mari can
tități, ci și a reziduurilor acumulate 
în cantităti mai reduse, dar a căror 
recuperare este deosebit de utilă atit 
în ce privește materialele noi care 
pot fi realizate, cit și eliminarea unor 
surse de poluare.

Datele primite pînă acum — în
cheie revista italiană — sînt încu
rajatoare. justificlnd întru totul ini
țiativa lansată la Torino.

• GRĂDINILE ZO
OLOGICE „REABILITA
TE". Rolul rezervațiilor natu
rale In conservarea formelor de 
viată devenite rare este bine 
cunoscut. Grădinile zoologice, 
în schimb, nu se bucură de o 
faimă prea bună, datorită fap
tului că ar tine în captivitate 
animale doar pentru plăcerea, 
sau. în cel mai bun caz. instru
irea vizitatorilor. Această apre
ciere este însă nu numai ne
dreaptă. dar și incompletă. în 
realitate, multe specii de ani? 
male au fost salvate de la dis
pariție si continuă să existe azi 
chiar si în stare liberă tocmai 
datorită grădinilor zoologice — 
cum este cazul așa-numitei 
gîște de Hawai si al bizonului

european. De asemenea, numă
rul tigrilor de Ussuri aflăti In 
captivitate (450) este chiar mai 
mare decît al acelora ce trăiesc 
in spatii deschise (200) ; „calul 
lui Prjevalski", o fosilă vie 
considerată strămoș al calului, a 
putut supraviețui numai datori
tă protecției speciale de care 
s-a bucurat în astfel de grădini. 
Cît privește cerbul chinezesc, 
mai există astăzi 777 exemplare, 
aflate exclusiv în captivitate.

• TRANSPORTUL RE
ZIDUURILOR ÎN CON
DUCTE PNEUMATICE. 
La Leningrad a început con
strucția unei conducte pneuma
tice care va servi la îndepărta
rea gunoiului din oraș. Această

linie poate fi comparată cu un 
minimetrou. Ea dispune de cir
cuite duble. în lungime de 11 
km. Prin conductele, cu diame
trul de 1 200 mm, vor circula 
cite 6 vagoneti Pe roti de 
cauciuc, țransportind containere 
cu o capacitate de încărcare de 
1.5 tone fiecare. Pe una din 
conducte se vor transporta de- 
seurile. pe cealaltă se vor reîn
toarce la punctul de pornire, în 
vederea reincărcării. vagonetli 
goi. Anual, cu ajutorul sistemu
lui pneumatic, se vor transporta 
circa 500 000 mc de reziduuri 
menajere. în viitor, noul mijloc 
de transport, nepoluant, mai 
Igienic și mai operativ, va în
locui întreg parcul de autovehi
cule pentru îndepărtarea de
șeurilor urbane.

• O CURSĂ A RE
ZISTENTEI. Se desfășoară, în 
aceste zjle. în Alaska, tradițio
nala cursă cu sănii trase de 
cîini care, urmind traseul stră
bătut în secolul trecut de aven
turierii atrași de febra aurului, 
traversează practic Alaska. 53 
de bărbați, două femei si 800 de 
cîini au luat startul, la Ancho
rage. în această cursă a curaju
lui și rezistentei, care se va în
cheia in extremul nord alaskian, 
la Nome. Cei mai buni dintre 
ei vor trece, dună circa două 
săptămîni. linia de sosire. în
vingând astfel nu numai o dis

tantă de 1 680 km. dar și fur
tuni de zăpadă si geruri cum
plite.

• O ENIGMĂ DEZ
LEGATA. Desenele străvechi 
de pe platoul Nazca din Peru, 
avînd dimensiuni de sute de 
metri, au suscitat, de la desco
perirea lor. un deosebit interes 
din partea specialiștilor. Propor
țiile. ca si formele ciudate, au 
alimentat explicații și interpre
tări din cele mai fanteziste. Nu 
putini au fost aceia care au 
susținut că ele ar fi fost con
cepute pentru uzul... extrate

restrilor. O privire mai atentă, 
cît si comparațiile cu ceramica 
Nazca. în care revin aceleași 
motive, anulează insă toate a- 
ceste ipoteze. îp fapt, scrie re
vista franceză ..Science et vie", 
desenele nu au fost făcute nici
decum pentru a fi privite de 
sus. de către extraterestri, la 
„aterizarea" lor. Privite de pe 
pămînt. de la înălțimea unei 
coline, perspectiva corijează pro
porțiile, iar desenele arată exact 
ca acelea întîlnite în ceramica 
acestei civilizații precolum- 
biene. De altfel, acest artifi
ciu nu este singular. Arhitectii 
piramidelor mexicane au modi
ficat paralelismul rampelor scă
rilor, pentru ca, privite de jos, 
piramidele să pară mai înalte.

• „AIRPORT 79 
CONCORDE". Succesul 
deosebit al filmelor din seria 
„Aeroportului" (au fost realiza
te pînă acum trei pelicule din 
această serie, din care două au 
rulat și pe ecranele noastre) a 
determinat studiourile „Univer
sal" de la Hollywood să treacă 
la turnarea unei a patra părți, 
intitulate „Airport 79 Concorde". 
De data aceasta „tradiționalul" 
accident din care după multe 
peripeții echipajul iese, pină la 
urmă, firește, eu bine, se pe-- 
trece la bordul unui supersonic 
„Concorde". în film, acest avion 
servește una din liniile compa
niei „Âir France" si ca atare, 
pentru mai multă autenticitate, 
rolul pilotului va fi încredințat

popularului actor francez Alain 
Delon.

• 96 TRIPLEȚI LA UN 
MILION DE PRUNCI. 
Din calcule efectuate de Oficiul 
central de statistică al Poloniei 
reiese că în perioada anilor 
1949—1972 la fiecare un milion 
de nou născuti în această tară 
au văzut lumina zilei 96 de tri- 
pleți. Același studiu a relevat, 
de pildă, că marea majoritate a 
femeilor care au născut trei ge
meni depășiseră vîrsta de 30 ani. 
Da asemenea, s-a constatat că 
în rîndul tripletilor procentul fe
telor este mai mare decît al 
băieților, deși în general în 
Polonia se nasc mai multi bă
ieți si mai puține fete.
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„Un vibrant omagiu adus președintelui României 
pentru activitatea sa constantă m favoarea luptei 

de eliberare a popoarelor africane si păcii in lume11 
NUMĂR SPECIAL AL PUBLICAȚIEI „CORRIERE AFRICANO" 

CONSACRAT DECERNĂRII PREMIULUI „SIMBA" 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ROMA 13 (Agerpres). — In capitala 1 tal let a apărut primul număr 
din acest an al publicației „Corriere Africano" consacrat evenimen
tului decernării președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a premiului „Simba" pentru pace pe anul 1978.

REPREZENTANTUL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI PRIMIT 
DE PREȘEDINTELE VENEZUELEI

Intr-un amplu grupaj in
serat pe șapte pagini, ilus
trat Cu numeroase fotogra
fii. se scoate în evidentă 
semnificația politică a aces
tui eveniment de răsunet 
international. se relevă 
prestigiul deosebit, pre
țuirea și considerația 
profundă de care se bucură 
în lume opera și persona
litatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Relevîndu-se că 
decernarea premiului ..Sim
ba" reprezintă „încă o re
cunoaștere. care se adaugă 
multor altor omagii din 
toate colturile lumii a- 
duse președintelui Nicolae 
Ceaușescu". revista pu
blică articolul intitulat 
..NICOLAE CEAUȘESCU
— O VIAȚA CONSACRA
TĂ PĂCII", semnat de 
Antonio Acone. directorul 
publicației.

..Premiul .,Simba" pentru 
pace a fost atribuit în una
nimitate președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, 
pentru îndelungata și con
stanta sa operă in favoarea 
păcii in lume și îndeosebi 
în favoarea țărilor africane
— scrie autorul. Popoarele 
africane. în impetuosul, dar 
adesea durerosul lor marș 
spre eliberarea de funeste
le consecințe ale colonia
lismului. au ajuns la con
vingerea că pot conta pe solidaritatea 
promptă și frățească a unora dintre 
cei mai prestigioși lideri politici din 
lume. Printre aceștia se numără 
Nicolae Ceaușescu".

Arătind apoi că „lupta de elibe
rare națională în fiecare regiune 
africană s-a bucurat de interesul

Vizita delegației 
parlamentare române 

in Costa Rica
SAN JOSE 13 (Agerpres). — Dele

gația Marii Adunări Naționale, con
dusă de tovarășul Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al M.A.N., care, efec
tuează o vizită în Costa Rica, la in
vitația Adunării Legislative a acestei 
țări, a fost primită de Rodrigo Alt
mann Ortiz, președintele interimar 
al Republicii Costa Rica.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a fost transmis un salut 
cordial președintelui Republicii Costa 
Rica. Rodrigo Carazo Odio. imDreună 
cu cele mai bune urări de prospe
ritate și bunăstare ponorului costari- 
can prieten.

Rodrigo Altmann Ortiz a mulțumit 
si a rugat să se transmită președin
telui Republicii Socialiste România 
un călduros salut din partea pre
ședintelui Rodrigo Carazo Odio si a 
sa personal.

în timpul întrevederii au fost rele
vate bunele relații de prietenie si co
laborare dintre România si Costa 
Rica — stimulate de vizitele la cel 
mai înalt nivel, de măsurile conve
nite cu acest prilej — și a fost-evi
dențiată existenta unor posibilități 
reale pentru intensificarea si diversi
ficarea raporturilor bilaterale pe 
multiple planuri.

TRANSFERUL DE RESURSE FINANCIARE 
CĂTRE TARILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE
sau cînd ce

La sediul Națiunilor Unite din New 
York se desfășoară lucrările Comite
tului plenar pentru noua ordine eco
nomică internațională, organism al 
Adunării Generale însărcinat să caute 
soluții, reciproc avantajoase, la pro
blemele care formează obiectul dia
logului dintre țările dezvoltate și cele 
in curs de dezvoltare. Creat în vede
rea pregătirii sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată noii ordini, ce va 
avea loc în anul 1980, Comitetul ple
nar a trecut la abordarea unui aspect 
esențial al cooperării economice in
ternaționale : transferul de resurse 
financiare din țările bogate spre cele 
sărace.

Este vorba de o problemă care — • 
așa cum relevă și studiile O.N.U. pe 
această temă — se dovedește a ii 
deosebit de complexă. In abordarea 
ei se pornește de la angajamentul pe 
care și l-au luat inseși statele dezvol
tate. în cadrul O.N.U., de a acorda 
un sprijin financiar țărilor în curs de 
dezvoltare. Cuantumul sprijinului 
era prevăzut să atingă 0,70 la sută 
din produsul național brut (P.N.B.) 
al statelor care si-au asumat acest 
angajament. în realitate, cu unele ex
cepții. acest plafon nu a fost atins ț 
dimpotrivă, ajutorul public pentru 
dezvoltare a cunoscut o curbă des
cendentă : în 1978 ei a coborit pină 
la 0.30 la sută din P.N.B.

Problema nu se limitează numai la 
ajutorul public, ci la ansamblul for
melor de transfer. Privit din acest 
punct de vedere, volumul total al 
mijloacelor financiare internaționale 
(publice sau particulare. bilaterale 
sau multilaterale) orientate către „lu
mea a treia" a sporit considerabil în 
perioada postbelică : de la 2.5 miliar
de de dolari în 1950 la peste 60 de 
miliarde in 1978. Dar cifrele globale 
riscă să dea o imagine falsă, 
deoarece în structura mijloacelor fi
nanciare internaționale au intervenit, 
intre timp, schimbări substanțiale. 
Astfel, mijloacele obținute din surse 
nubîiee — sub forma donațiilor, a 
împrumuturilor pe termen lung, cu 
dobînzi scăzute sau chiar fără do-

și contribuția politică a președintelui 
Ceaușescu", Antonio Acone scrie : 
„Acțiunea omului de stat român nu 
s-a limitat la rolul de „propovădui
tor al păcii" ; România a desfășurat 
și desfășoară o colaborare amplă și 
fructuoasă cu țările africane".

Convorbiri oficiale
BAGDAD 13 (Agerpres). — Marți 

au inceput la Bagdad convorbirile- 
oficiale dintre ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Ștefan Andrei, și 
Saadoun Hammadi, ministrul aface
rilor externe al Republicii Irak. în 
cursul discuțiilor care s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească. cei doi miniștri au exprimat 
dorința celor două părți de a dez
volta continuu relațiile bilaterale in 
toate domeniile de interes comun, in 
spiritul înțelegerilor convenite intre 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr.

Cei doi miniștri de externe au fă-

Se dezvoltă colaborarea româno - burundeză
Declarația președintelui Republicii Burundi cu prilejul inaugurării 
unor importante lucrări efectuate în cooperare cu țara noastră
BUJUMBURA 13 (Agerpres). - 

Președintele Republicii Burundi, co
lonel Jean-Baptiste Bagaza, a inau
gurat lucrările de defrișare și ame
najare a zonei agricole de la Nvau- 
za-Lac, care se execută sub îndru
marea specialiștilor români și bu- 
rundezi și cu utilaje adecvate furni
zate de România. Localitatea este 
situată în sudul țării, pe malul la
cului Tanganica. în cuvintarea rosti

bindă — care. în 1950. aveau o pon
dere de două treimi în totalul trans
ferurilor financiare, nu mai repre
zintă azi decit o treime. Locul asis
tentei pentru dezvoltare acordată in 
condiții de favoare a fost luat de ca
pitalul particular, prin intermediul 
investițiilor directe, al hîrtiilor de 
valoare sau al creditelor bancare 
oferite pe baze pur comerciale.

După cum s-a subliniat in cursul 
dezbaterilor din Comitetul plenar, 
aceste mutații în structura mijloa
celor financiare internaționale au 
avut largi implicații asupra evolu

Pe marginea lucrărilor Comitetului plenar 
pentru noua ordine economică internațională

ției statelor rămase în urmă pe 
plan economic. în fapt, curentele 
de capital particular, devenite pre
ponderente în transferurile de re
surse din țările bogate spre cele 
sărace, sînt la originea unei mișcări 
inverse de mijloace financiare, care 
se accelerează intr-un ritm îngri
jorător, sub formă de cote de amor
tizare. dobînzi. dividende etc. Așa, 
de pildă, la un transfer de resurse 
financiare de 35,5 miliarde de do
lari în 1975, cotele de amortizare 
s-au ridicat la 25.8 miliarde. în 
același an, societățile transnaționale 
au investit în „lumea a treia" 7 mi
liarde de dolari, de pe urma cărora 
au obținut profituri de 11,5 miliarde, 
din care 80 la sută au fost repa
triate. în felul acesta, finanțarea in
ternațională. concepută ca un stimu
lent al eforturilor de dezvoltare ale 
„lumii a treia", transformă de fapt 
sărăcia unor state într-o adevărată 
sursă de îmbogățire a altor state.

Dincolo de aceste „fluxuri inverse", 
finanțarea internațională în condi
țiile pieței capitalurilor are și alte 
consecințe negative asupra țărilor

Sub titlul „ACORDAREA PRE
MIULUI „SIMBA" PENTRU PACE 
LUI NICOLAE CEAUȘESCU — 
ÎNFLĂCĂRATĂ MANIFESTARE LA 

BUCUREȘTI A PRIETE
NIEI AFRO-ROMĂNO- 
ITALIENE". ziaristul En
rico Merini. după ce subli
niază că „Africanii, româ
nii si italienii au primit cu 
căldură știrea conferirii pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
a premiului „Simba" pen
tru pace", prezintă amplu 
ceremonia oficială de la 
București consacrată înmî- 
nării acestui premiu șefu
lui statului român.

Articolul este ilustrat 
cu fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu. precum 
și cu imagini de la înmî- 
narea premiului „Simba" 
pentru pace șefului statu
lui român, de la primirea 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ambasadorilor 
din Africa. Asia si Ameri
ca Latină, precum si a re
prezentanților studenților 
din țările Africii. Asiei și 
Americii Latine care stu
diază la București., prezen- 
tîndu-și omagiul și felicită
rile lor.

Sub titlul „PREMIUL 
„SIMBA". SIMBOL AL 
LUPTEI POPOARELOR 
AFRICII PENTRU ELI
BERARE ȘI PENTRU 
PROGRES", la loc de frun
te este inserat textul inte
gral al cuvin tării rostite 
de președintele Nicolae 

Ceaușescu la ceremonia decernării 
distincției..

„Corriere Africano" publică, de 
asemenea, cuvîntul rostit de membrii 
delegației italiene desemnate să in- 
mîneze la București președintelui 
Nicolae Ceaușescu premiul „Simba" 
pentru pace.

româno-irakiene
cut un larg schimb de păreri cu pri
vire la problemele internaționale de 
interes comun și au exprimat dorința 
celor două părți de a intensifica dia
logul dintre ele și conlucrarea în so
luționarea marilor probleme ale lu
mii contemporane, in interesul tutu
ror popoarelor, al păcii, cooperării și 
securității internaționale.

în aceeași zi, tovarășul Ștefan An
drei a avut întîlniri de lucru cu 
Hassan Aii, ministrul comerțului, și 
Adnan Hussein, ministrul planificării. 
Cu acest prilej au fost examinate noi 
posibilități pentru intensificarea 
schimburilor comerciale si a cooperă
rii economice reciproc-avantajoase 
dintre România și Irak.

tă cu acest prilej, președintele Ba
gaza a dat o înaltă apreciere coope
rării pe multiple planuri româno- 
burundeze și a precizat că obiectivul 
de la Nyanza-Lac are o importanță 
prioritară in planul de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Bu
rundi. El a evidențiat politica exter
nă activă de cooperare cu țările afri
cane promovată de România.

cu o mînă se
rămase în urmă, mai ales în dome
niul dezvoltării industriale, al schim
burilor comerciale, folosirii forței 
de muncă și transferului de teh
nologie. Așa cum s-a arătat și la 
actuala reuniune a Comitetului ple
nar, societățile transnaționale nu 
se orientează către industrializarea 
țărilor in curs de dezvoltare și o 
mai bună folosire a miinii de lucru 
locale, ci spre satisfacerea nevoilor, 
in special de materii prime, ale țări
lor de origine.

Oricît de paradoxal ar părea, 
această evoluție nu poate rămîne 

multă vreme fără urmări negative 
și asupra țărilor dezvoltate. Pe 
bună dreptate, la actuala reuniune 
a Comitetului plenar s-a relevat 
strînsa legătură între curentele 
financiare internaționale și comer
țul mondial. De mai multă vreme, 
finanțarea internațională a devenit 
un important factor de stimulare a 
exporturilor țărilor dezvoltate și, 
in general, a schimburilor econo
mice dintre state. în cazul R. E. 
Germania, de pildă, patru cincimi 
din valoarea ajutorului pentru dez
voltare se reîntoarce în tară sub 
forma comenzilor de mașini și insta
lații din partea statelor rămase in 
urmă, iar unul din șapte muncitori 
din industria vest-germană de ex
port lucrează pentru „lumea a treia". 
Pe de altă parte' însă, două treimi 
din totalul curentelor financiare 
internaționale orientate spre țările 
in curs de dezvoltare îmbracă for
ma diferitelor împrumuturi, care 
nu pot fi rambursate decit printr-o 
capacitate sporită de a obține 
devize. Or, se pune întrebarea : 
cum vor putea țările dezvoltate să

înaltă apreciere dată rezultatelor 
convorbirilor dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
de Biroul Politic al

SOFIA 13 (Agerpres). — Biroul Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar a au
diat informarea tovarășului Todor 
Jivkov. prim-secretar ai C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, cu privire la 
convorbirile purtate cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. in timpul vizitei de prietenie e- 
fectuate în Bulgaria la 15—17 fe
bruarie. relatează agenția B.T.A. S-a 
subliniat că în timpul convorbirilor 
au fost abordate probleme importan
te ale colaborării bulgaro-române și 
a avut loc un schimb de păreri în 
unele probleme ale situației interna
ționale. Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, au afirmat 
hotărirea Republicii Populare Bulga
ria si Republicii Socialiste România, 
a Partidului Comunist Bulgar și a 
Partidului Comunist Român de a 
lărgi relațiile lor de prietenie in in
teresul celor două popoare vecine, al 
țărilor socialiste, al cauzei păcii si 
socialismului.

Tovarășii Todor Jivkov si Nicolae 
Ceaușescu au subliniat că cele două 
tărl sint gata să întreprindă noi e-

EMIRUL STATULUI KUWEIT A PRIMIT 
PE VICEPRIM-MINISTRUL GUVERNULUI RUMÂN

KUWEIT 13 (Agerpres). — Emirul 
statului Kuweit, șeic Jaber Al-Ah- 
med Al-Sabah, a primit, la 13 mar
tie, pe tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al. guvernului, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost înmînat 
șefului statului Kuweit un mesaj, 
prin care se transmite un cald salut 
prietenesc, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și pace 
poporului kuweitian.

Mulțumind pentru mesaj, șeful 
statului Kuweit a transmis, la rin- 
dul său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, calde urări prietenești 
de sănătate, iar poporului român 
prosperitate și bunăstare,

în cadrul întrevederii s-a evocat 
cu satisfacție evoluția pozitivă a 
relațiilor de prietenie și colaborare

Încheierea convorbirilor președinteloi s.h.a., 
JIMMY CARTER. IN EGIPT Șl ISRAEL

telefon — din Cairo — despre decizia 
lui Sadat de a accepta propunerile 
americane.

în aceeași zi. președintele Carter 
a părăsit Cairo. îndreptîndu-se spre 
Washington.

CAIRO 13 (Agerpres). — Președin
tele S.U.A., Jimmy Carter, a avut 
marți la Cairo convorbiri cu pre
ședintele Egiptului. Anwar El Sadat, 
consacrate negocierilor de pace egip- 
teano-israeliene. în dimineața acele
iași zile, președintele american a avut 
o ultimă rundă de convorbiri cu pri
mul ministru israelian, Menahem 
Begin.

După întrevederea de la Cairo, pre
ședintele S.U.A. a declarat că în pre
zent dispune de „toate elementele 
importante ale unui tratat între 
Egipt și Israel". în declarația sa. pre
ședintele american a mai precizat că 
l-a informat pe președintele' Sadat 
asupra negocierilor pe care le-a avut 
în Israel și că „S.U.A. au formulat 
propuneri pentru rezolvarea unui 
număr de probleme în suspensie". 
Carter a informat, de asemenea, că 
a prezentat președintelui Sadat și 
premierului Begin propuneri ..pen
tru soluționarea puținelor probleme 
rămase în suspensie". El a afirmat 
că Begin a „consimțit să prezinte a- 
ceste probleme cabinetului israelian 
pentru a le lua de urgență în consi
derare". iar Sadat „a acceptat a- 
celeași propuneri". Președintele S.U.A. 
a spus că l-a informat pe Begin prin

ia cu două
mențină în funcțiune mecanismul 
„creșterii prin exporturi" in condi
țiile sărăcirii tot mai accentuate a 
țărilor „lumii a treia" ?

în aceste condiții, se impune — 
după cum s-a arătat și în Comitetul 
plenar — un control riguros asupra 
activității societăților transnaționale, 
care trebuie subordonată obiective
lor naționale de dezvoltare ale sta
telor rămase în urmă.

Totodată, este imperios necesară 
eliminarea tuturor restricțiilor și 
barierelor artificiale din calea co
merțului mondial în vederea unei 
mai bune valorificări a produselor 
de export ale țărilor în curs de dez
voltare.

Firește, așa cum s-a relevat și în 
cadrul reuniunii Comitetului plenar, 
în aceste condiții apare și mai acută 
necesitatea stăvilirii cursei înarmări
lor — care absoarbe anual uriașa sumă 
de 400 miliarde de dolari — și adoptă
rii unor măsuri efective de dezarmare. 
Convertirea, chiar și parțială, a su
melor alocate in scopuri militare ar 
crea, așa cum a subliniat in repetate 
rinduri România, importante disponi
bilități materiale și financiare, care 
ar face mai eficiente programele de 
dezvoltare adoptate atit de țările ră
mase în urmă, cît și de diferitele or
ganisme internaționale.

Toate acestea trebuie să ducă, 
în cele din urmă, la sporirea 
capacității fiecărei țări de a crea 
resurse proprii pentru dezvolta
re. Este un obiectiv realizabil numai 
dacă transferul de resurse financiare 
va fi real și eficient, dacă se va in
spira din dorința tuturor statelor de 
a acționa in direcția EDIFICĂRII 
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE, care să reducă — 
și în cele din urmă să elimine — de
calajele în creștere dintre țările bo
gate și cele sărace. Evoluțiile din 
economia mondială dovedesc tot 
mai mult că noua ordine ar fi în 
interesul tuturor statelor, al progre
sului general.

Gh. CERCELESCU

C.C. al P.C. Bulgar
forturi pentru adîncirea procesului de 
destindere, întărirea securității si 
dezvoltarea colaborării în Balcani. în 
Europa si în lumea întreagă.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. a 
dat o înaltă apreciere rezultatelor 
convorbirilor, desfășurate in spiritul 
prieteniei tradiționale, intre tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu și 
a subliniat rolul de o excepțională 
importantă al intilnirilor dintre con
ducătorii de partid și de stat la cel 
mai inalt nivel pentru întărirea și a- 
dincirea continuă a prieteniei și 
colaborării dintre cele două partide, 
țări și popoare. Comunicatul agenției 
B.T.A.. precizează că Biroul Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar a apreciat in- 
tilnirea dintre tovarășii Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu drept o contri
buție importantă la întărirea conti
nuă a unității țărilor socialiste.

Biroul Politic ai C.C. al P.C. Bulgar 
a dat indicații instituțiilor centrale 
de a stabili măsurile concrete pen
tru îndeplinirea hotăririlor adoptate 
de tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu cu privire la dezvoltarea 
continuă a relațiilor multilaterale 
bulgaro-române.

dintre România și Kuweit. A fost 
exprimată dorința de a extinde și 
diversifica raporturile de coope
rare româno-kuweitiene. in folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii între. națiuni.

La întrevedere a participat amba
sadorul României în Kuweit, Con
stantin Căruntu.

în aceeași zi. viceprim-ministrul 
român a avut o întîlnire cu prințul 
moștenitor și prim-ministru al gu
vernului kuweitian, șeicul Saad 
Abdallah, Al-Sabah. în cursul căreia 
au fost discutate probleme ale co
operării economice și unele aspecte 
ale situației internaționale.

De asemenea, ministrul român a 
avut o întrevedere de lucru cu pre
ședintele Camerei de comerț și in
dustrie, Abdul Aziz al Sagar, cu 
Mohamed Ateeqi, președintele Or
ganismului kuweitian pentru in
dustrializare, și cu oameni de 
afaceri.

Agențiile de presă

transmit:
Intr-o declarație dată pu

blicității la Nicosia 13 inche* 
ierea reuniunii Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Progresist al Oameni
lor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) se 
subliniază că in actuala situație sar
cina principală a guvernului, a for
țelor antiimperialiste, a tuturor pa- 
trioților din Cipru este de a sprijini 
eforturile secretarului general al 
O.N.U. care a lansat inițiativa reluă
rii negocierilor intercon+unitare.
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La Conferința pentru re
conciliere națională în 
Ciad d0 'a Nano. președintele 

I Felix Malloum și primul ministru 
ț Hissen Habre. părți direct implicate 

în conflictul armat, și-au exprimat 
i voința de a restabili pacea. Premie- 
i rul Habre s-a declarat dispus să 
! contribuie la „găsirea unei soluții 

definitive a problemei ciadiene, in 
interesul superior al națiunii", iar 
președintele Malloum s-a adresat 
tuturor grupărilor politice ciadiene, 
cerindu-le să facă totul pentru resta
bilirea păcii.

Lovitură de stat în Gre
nada în Grenada, mic te
ritoriu insular caraibian. a avut loc 
o lovitură de stat. Liderul opoziției, 
Maurice Bishop, a preluat puterea 
la Saint George’s, formîr.d un nou 
guvern, în locul cabinetului condus 
de Eric Gairy.

Autoritățile elvețiene de 
resort au hotărit să blocheze fondu
rile depuse la băncile elvețiene de 
liderul așa-numitei secte religioase 
„Templul Poporului", Jim Jones, care 
s-a „sinucis" în Guyana, la sfîrșitul 
anului trecut, împreună cu mulți 
adepți ai săi. Departamentul Justi
ției din Statele Unite a solicitat in 
mod oficial confiscarea acestor fon
duri, apreciate la 10 milioane dolari, 
și comunicarea tuturor detaliilor pri
vind condițiile în care ac,esțeâ au 
fost depuse in Elveția.

Un nou candidat, senatorul 
american republican Lowell Weicker, 
din Connecticut, și-a anunțat candi
datura pentru alegerile prezidențiale 
de anul viitor. Din Partidul Repu
blican din Statele Unite s-au anunțat 
pină în prezent 5 candidați in cursa 
pentru Casa Albă.

Reuniune consacrată problemelor 
verificării interzicerii producției 

armelor chimice
BONN 13 (Agerpres). — La Bonn 

se desfășoară lucrările unei reuniuni 
de experți în problemele verificării 
interzicerii producției armelor chimi
ce, la care participă specialiști din 
25 de state, intre care și Româ
nia. Scopul reuniunii este de a 
demonstra că un sistem de verificare 
a interzicerii producției armelor chi
mice poate funcționa fără a aduce 
prejudicii intereselor legitime ale in
dustriei și cercetării.

CARACAS 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Venezuelei. Luis Herrera 
Campins. l-a. primit pe Gheorghe Ra
dulescu. .viceprim-ministru al guver
nului, reprezentant personal al. pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. pin partea președintelui Repu
blicii Socialiste România s-a transmis 
un mesaj special de prietenie îm
preună cu urări de succese cît mai 
mari in înalta sa misiune.

La rîndul său. președintele Luis 
Herrera Campins a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae Ceausescu 
mulțumiri pentru mesaj. însoțite de 
cele mai bune urări de sănătate si 
fericire personală, de prosperitate și 
pace pentru poporul român.

Evocind cu multă plăcere vizitele 
președintelui României în Venezuela, 
precum și vizita sa în tara noastră, 
în calitate de parlamentar, șeful sta

Discursul de învestitura al șefului statului 
venezuelean

CARACAS 13 (Agerpres). — In 
discursul de învestitură pronunțat în 
fata parlamentului, noul președinte 
al Venezuelei. Luis Herrera Campin's, 
a arătat că politica externă venezue- 
leană se bazează. în principal, pe 
cooperarea cu statele latino-america- 
ne si caraibiene și pe solidaritatea cu 
țările în curs de dezvoltare, și-a ex
primat dorința de a menține bunele 
relații ale tării sale cu statele so
cialiste și de a dezvolta cola
borarea cu acesțea. După ce a 
arătat că Venezuela își va res
pecta angajamentele in cadrul 
O.P.E.C., președintele Campins s-a 
pronunțat în favoarea instituirii unei

MOSCOVA întrevedere L.Brejnev-E.Gierek
MOSCOVA 13 (Agerpres) — La 13 

martie, la Moscova a avut loc o în
trevedere între Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S . 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. și Edward Gie- 
rek*.  prim-secretar al C.C. al P,M.U.P„

>RAN Poziții si opțiuni înaintea 
referendumului de la 30 martie

TEHERAN 13 (Agerpres). — Trimi
sul special Agerpres. N. Chilie, trans
mite. : .Viața politică iraniană cunoaș
te o dinamizare pe măsura apropierii, 
referendumului de la 30 martie, in 
cadrul căruia cetățenii cu drept de 
vot urmează să se pronunțe asupra 
viitoarei forme de guvernămint. Din 
pozițiile enunțate pină acum fată de 
referendum se constată că in timp ce 
reprezentanți ai clerului șiit se pro
nunță pentru o republică islamică, 
punct de vedere susținut și de „Fron
tul Național", condus de actualul 
ministru de externe, Karim Sanjabi. 
alte formațiuni politice. în special 
Frontul Național Democratic, cer ca 
în cadrul referendumului să se pună 
la vot doar chestiunea abolirii mo
narhiei, urmind ca stabilirea viitoa
rei forme de guvernămint să fie de
cisă printr-o nouă consultare electo

Acorduri privind reglementarea conflictului 
dintre R. A. Yemen și R. D. P. Yemen

ADEN 13 (Agerpres). — R.A. Ye
men și R.D.P. Yemen au căzut de 
acord asupra mai multor puncte pri
vind reglementarea conflictului din
tre ele, ca urmare a medierii „Comi
tetului de control" al Ligii Arabe, 
relevă din Aden agenția irakiană de 
informații I.N.A. Acordurile intre 
cele două țări se referă la încetarea 
războiului undelor începînd de luni, 
ora 17.00 G.M.T., deschiderea frontie
relor si reluarea comunicațiilor tele

încheierea lucrărilor Consiliului C.E.E.
Intrarea în vigoare a noului sistem monetar, 

hotărită de opt țări vest-europene
PARIS 13 (Agerpres). — La sfirși

tul lucrărilor Consiliului Pieței co
mune, președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, a ținut o cxrtife- 
rință de presă, in cadrul căreia s-a 
referit mai ales la hotărirea adop- 
tață de opt țări membre ale C.E.E., 
fără Marea Britanie, privind intra
rea in vigoare a noului sistem mo
netar vest-european (S.M.E.). El a' 
relevat că acest sistem este fondat 
pe rate de schimb stabile și că noua 
monedă comunitară — Ecu — va 
contribui „la dezvoltarea unei creș
teri stabile și durabile în Piața co

De pe
Mai agresivi și bă

tăuși ca oricind au de
venit, in ultima vre
me. „băieții cu jache
te de piele", acea cate
gorie de tineri debuso- 
lați, . fără căpătii, ce 
parazitează pe străzile 
orașelor americane și 
terorizează populația 
pașnică, li stimulea
ză. in ultimul timp, un 
eveniment „artistic" 
croit special pentru ei, 
pe măsura și gustul 
lor. Este vorba de un 
film intitulat ..The 
Warriors" (in traduce
re liberă „Bătăușii"), de 
pe acum „antologic", 
dar nicidecum datorită 
calităților sale artisti
ce (acestea lipsesc cu 
desăvirșire). ci ecoului 
avut pretutindeni aco
lo unde a rulat, valu
lui de violentă fără 
precedent pe care l-a 
stîrnit.

în California, un ti- 
năr de 18 ani moare 
înjunghiat intr-o sală 
de cinema, iar un altul 
este răpus de un glon
te la ieșire. La New 
York, o bandă de ti
neri abia trecufi de 
virsta pubertății ia cu 
asalt o stație de me
trou. molestind călăto
rii. Episoade obișnuite. 

ecran în
s-ar putea spune, pe 
scena locală, dacă nu 
ar avea, toate, acea 
notă distinctă care de
curge din faptul că au 
avut loc nemijlocit 
după vizionarea „Bă
tăușilor". „Un. film al 

, violenței exacerbate"
— îl numește un co- 
'tidian american, un al
tul vorbește despre un 
..film al violentei des
tinat celor violen.fi". 
Intr-adevăr, publicul 
spectator pare riguros 
selecționat —. o selec
ție naturală, firește, 
după criteriile afinită
ților psihice. Pe de 
o parte, pentru a ur
mări, cu o sadică plă
cere imaginile șocan
te de pe ecran, căci 
„The Warriors" poves
tește cu lux de împuș
cături. bătăi si cruzi
me despre răfuielile și 
măcelurile săvirșite de 
unele bande potriv
nice de huligani, in
tr-un mare oraș ame
rican. Pe de alta, pen
tru a „trece imediat la 
fapte" — intrucit. sub 
imperiul celor văzute, 
mulți se grăbesc încă 
din timpul spectacolu
lui să imite „vitejiile" 
proaspăt vizionate.

tului venezuelean si-a exprimat con
vingerea că relațiile româno-vene- 
zuelene vor cunoaște o dezvoltare 
continuă. în folosul ambelor ponoare, 
precum și dorința de a efectua o vi
zită în. România.

★
Cu ocazia vizitei sale Ia Caracas, 

din. partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. reprezentantul personal al 
președintelui Republicii Socialiste 
România a transmis fostului pre
ședinte venezuelean. Carlos Andres 
Perez, un salut, cordial si cele mai 
bune urări de fericire personală.’

Carlos Andres Perez a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai călduroase mul
țumiri pentru salutul adresat pentru 
importanta acordată relațiilor româ- 
no-venezuelene. împreună eu urările 
sale de fericire și sănătate.

noi ordini internaționale, ■ care să nu Ș 
se limiteze numai la sfera economi- 5 
că. ci să cuprindă transformări și de 
ordin politic, cultural etc.

Pe plan intern, el a anunțat promo
varea unei politici de austeritate, 
adoptarea unei discipline fiscale 
stricte și a unor măsuri care să 
ușureze situația păturilor cu venituri 
reduse și medii. Președintele a decla
rat că va consolida și va aprof mda 
măsura de naționalizare a industriei 
petrolului, a menționat că vor fi 
adoptate noi măsuri de conservare a 
principalei bogății naturale a tării și 
se va trece la impulsionarea indus
triei prelucrătoare.

aflat la Moscova într-o vizită de 
prietenie. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., părțile s-au informat re
ciproc despre activitatea celor două 
partide, exprimindu-și. totodată, do
rința de extindere și adincire a co
laborării sovieto-polone.

rală. după o largă dezbatere pu
blică a acestei probleme.

In ultimele zile, la Teheran și în 
alte mari orașe ale țării au avut loc 
puternice demonstrații ale femeilor, 
în cadrul cărora s-a cerut ca femeilor 
să li se asigure drepturi și libertăți 
democratice și un statut egal cu al 
bărbaților, drepturi care să fie con
sacrate de viitoarea constituție a tării.

Concomitent cu pregătirile pentru 
referendum, in țară se depun efor
turi pentru normalizarea activității 
economice și sociale. In acest sens. 
Compania națională iraniană de pe
trol a anunțat că de la 1 aprilie, 
Iranul va relua vînzările de petrol 
brut pe bază de contracte (in prezent 
vînzările către străinătate, reluate la 
5 martie, se desfășoară pe bază de 
licitație).

fonice cu începere de marți, ora 7,00 
G.M.T. și stabilirea de zone demili
tarizate de-a lungul frontierei co
mune.

Președinții R.D.P. Yemen și R.A. 
Yemen au convenit să se intilnească 
la 28 martie in Kuweit pentru a 
examina problemele legate de regle
mentarea conflictului de frontieră — 
relatează agenția irakiană de infor
mații.

mună". Giscard d’Estaing a recunos
cut că rezervele britanițe. atît față 
de S.M.E., cit și față de politica agri
colă comună, au planat ca o umbră 
asupra lucrărilor Consiliului.

Referindu-se la rezultatele reuniu
nii de la Paris, agenția France Ptesse 
relevă că consiliul a abordat proble
mele privind energia, combaterea șo
majului, care se ridică in cele nouă 
țări membre la 6.5 milioane, coordo
narea politicilor economice și, în spe
cial. posibilitățile de reducere a ma
sivului deficit (6,4 miliarde dolari 
in 1978) înregistrat de „cei nouă" în 
schimburile comerciale cu Japonia.

stradă
Sub presiunea opi

niei publice, alarmată 
de inriurirea nefastă a 
filmului, casa produ
cătoare a acceptat ca, 
temporar, să reducă 
(nici vorbă să suspen-, 
de !) amploarea, cam
paniei publicitare.. De 
asemenea, două săli de 
cinema, unde inciden
tele au fost „prea" stn- 
geroase. au fost indii-, 
se. Mai rămțn ins.ă... 
670 de cinematografe 
pe. întreg . cuprinsul 
tării din care, seară de 
seară, ies valuri de ti
neri întăritati, „pro- ■ 
gramați". s-ar putea 
spune, să facă mereu 
noi victime. Victime, 
in ultima instanță, ale 
unui simplu calcul, 
aritmetic : dacă pen- ' 
tru turnarea peliculei' 
au fost investite cinci 
milioane dolari, ea va 
trebui să ruleze pină 
cind încasările vor 
atinge de x ori (un x 
care să reprezinte un 
coeficient cit mai ridi
cat, firește) 5 milioane 
dolari. Cu alte cuvin
te, aritmetica diabolică 
a profitului cu orice 
preț...

Mariana 
SASARMAN

violen.fi

