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Să acționăm ferm pentru înfăptuirea sarcinilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea tu cadrele de conducere din economie!

INVESTIȚIILE
în funcțiune la termen sau chiar mai devreme

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al Uniunii Naționale
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.)

Să ne oprim la două din elemen
tele care ilustrează , amploârea si 
complexitatea olanului de investiții 
din acest an. asezindu-1 la baza 
progresului și mai accelerat al în
tregii economii, la temelia creșterii 
mai susținute a nivelului de trai al 
poporului nostru :
• volumul lucrărilor planificate 

depășește 233 miliarde lei. cu 9.1 la 
sută mai mult 
decit in anul pre
cedent :

• numărul o- 
biectivelor și ca
pacităților pro
ductive importan
te prevăzute să 
intre in funcțiu
ne. in industrie si 
agricultură, se ri
dică la 800.

Iată de ce con
ducerea partidu
lui. secretarul ge
neral. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
situează cu consecvență în cen
trul atenției problemele realizării 
in bune condiții a planului de 
investiții. în acest sens, la recen
ta Consfătuire cu cadrele de 
conducere din economie s-a sub
liniat necesitatea concentrării și 
mobilizării forțelor si intensificării 
ritmului de execuție pe șantiere 
pentru recuperarea .restantelor. în
cadrarea in graficele de lucrări si 
punerea în funcțiune la timp si, 
acolo unde este posibil, mai devre
me a tuturor capacităților de pro
ducție.

Chiar si un succint tur de orizont 
demonstrează că. pc majoritatea 
șantierelor, constructorii si montorii 
desfășoară o activitate energică și 
susținută, reflectată direct în rezul
tatele obținute, multe concretizate

în depășiri substanțiale ale preve
derilor din graficele de execuție. 
Să concretizăm: ne șantierele com
binatelor de utilai greu din Iași, 
Clui-Napoca si Craiova. Combina
tului siderurgic din Călărași, plat
formei chimice din Roman si altele, 
unde au fost adoptate din vreme 
măsuri ample in vederea asigurării 
forței de muncă, folosirii raționale

urmă fată de prevederile de plan
— în industriile chimică, metalur
gică. în economia forestieră si In
dustria materialelor de construcții
— precum si nerespectarea terme
nelor de punefe în funcțiune la un 
număr de capacități de producție, 
atît din' ramurile amintite, cit si 
din industria constructoare de ma
șini si industria ușoară. Tocmaj de

Sint necesare măsuri hotărîte în vederea realizării 
programului de investiții. Avem rămineri în urmă și trebuie 
să înțelegem că în acești doi ani trebuie să realizăm în în
tregime investițiile industriale și agricole, locuințele și 
celelalte obiective sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU

a acesteia si a utilajelor de con
strucție din dotare, deschiderii unor 
largi fronturi de lucru pentru in
tensificarea montajului, construc
torii si montorii si-au mărit si con
solidat avansul dobindit anterior la 
executarea lucrărilor. în afara efor
turilor proprii ale colectivelor de 
oameni ai muncii de pe șantiere, 
un rol ’ determinant in obținerea 
acestor bune rezultate l-au avut sta
bilirea unor contacte mai strinse cu 
furnizorii de utilaje, precum si co
laborarea cu fiecare beneficiar de 
investiții in soluționarea tuturor 
problemelor si înlăturarea dificul
tăților intimpinate.

Dar rezultatele dobindite în reali
zarea investițiilor sint diferite. 
Cum se știe, la o serie de obiective 
noi se înregistrează rămineri in

aceea, zi de zi eforturile factorilor 
cu răspunderi in acest domeniu 
trebuie concentrate intr-o unică 
direcție de acțiune : accelerarea 
ritmului de construcții și montaj 
tehnologic, recuperarea grabnică a 
restanțelor existente. asigurarea 
condițiilor pentru intrarea in pro
ducție a tuturor obiectivelor plani
ficate in acest an.

INTENSIFICAREA MONTAJU
LUI TEHNOLOGIC reprezintă pri
ma Si cea mai importantă condiție 
pentru reușita examenului de pu
nere in funcțiune a multora dintre 
noile investiții. Există reale condi
ții pentru aceasta. La ora, acțuală,. 
stoctil de utilaje. îndeosebi pe șan
tierele din industria chimică, me
talurgie și construcția de mașini, se 
menține ridicat ; din diferite cauze.

mii de tone de utilaje și echipa
mente tehnologice nu se află in ha
lele de producție, acolo unde le este 
locul, ci rămîn în continuare aglo
merate In depozitele șantierelor. 
Consecințele unei asemenea situații 
anormale sint serioase dacă ținem 
seama că. potrivit graficelor de li
vrări. urmează să sosească în con
tinuare însemnate cantități de uti

laje. care se cer 
la rîndul lor mon-, 
tate grabnic.

Evident, accele
rarea ritmului de 
montaj cere o or
ganizare cit mai 
judicioasă a mun
cii. măsuri ener
gice din partea 
conducerilor de 
șantiere pentru 
organizarea lucru
lui in mai multe 
schimburi, pentru 
scurtarea cicluri
lor de montaj teh

nologic. aprovizionarea ritmică a 
punctelor de lucru cu toate mate
rialele. sculele și dispozitivele de 
execuție necesare. Principalele uni
tăți de specialitate — este vorba, 
îndeosebi, de Trustul de montaj 
pentru utilaj chimic și Trustul de 
instalații si montaj din București — 
sint chemate să pună in văloare 
experiența acumulată pînă acum, să 
promoveze noi și eficiente metode 
de organizare a activității de mon
taj. să concentreze forțele umane 
șt mijloacele tehnice pe. principa
lele platforme cp fronturi de lucru 
și utilajele ' asigurate. Un sprijin 
considerabil in acest sens pot și
(Continuare în pag. a IH-a)

Vineri, 16 martie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe Edgar Tekere. secretar gene
ral al Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe (Z.A.N.U.), care face o 
vizită de prietenie în țară noastră la 
invitația C.C. al P.C.R.

La primire au participat tovarășii 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu. adjunct 
de șșf de secție la C.C. al P.C.R. A 
fost prezent, de asemenea, Lovimore 
Mazivisa, reprezentant al Z.A.N.U. la 
București.

Mulțumind pentru onoarea de a fi 
primit, secretarul general al Z.A.N.U. 
a înminat tovarășului Nicolae

Ceaușescu un mesaj din partea pre
ședintelui Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe, Robert Mugabe. în același 
timp, el a transmis Partidului Comu
nist Român si secretarului său gene
ral. poporului român un salut căl
duros și urări de noi succese din 
partea președintelui Z.A.N.U.. a C.C. 
al Z.A.N.U.. a poporului Zimbabwe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Robert Mugabe, condu
cerii Z.A.N.U., tuturor luptătorilor, 
poporului Zimbabwe un cald salut și 
cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de păreri în probleme 
de interes comun privind relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Națională Africană Zim

babwe, evidențiindu-se Cu satisfacție 
evoluția pozitivă a acestor raporturi 
de trainică prietenie și solidaritate.

Secretarul general al Z.A.N.U. a 
înfățișat evoluția actuală a luptei pe 
care o desfășoară poporul Zimbabwe 
pe plan, politic și diplomatic, precum 
și pe plan militar, pentru înfăptuirea 
năzuințelor sale de libertate și inde
pendență, pentru afirmarea dreptului 
său de a deveni stăpin pe propriile 
destine. Totodată, el a relevat efor-: 
turile organizației pentru întărirea 
solidarității cu toate forțele progre
siste, democratice, antiimnerialiste 
din Africa și din întreaga lume.

Din partea președintelui Z.A.N.U., 
a conducerii și tuturor militanților
(Continuare in pag. a V-a)

Publicistul și scriitorul egiptean El-Sayed Farag Fuad
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe publicistul și scri
itorul egiptean El-Sayed Farag Fuad. 
autorul volumului ..Ceaușescu 
eroul României", apărut recent la 
Cairo, m editura ..Dar Al-Maaref“.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Adresind calde mulțumiri pentru 
înalta cinste de a fi primit de șeful 
statului român, oaspetele a înmînat

tovarășului Nioolae Ceaușescu un 
exemplar omagial din volumul 
..Ceaușescu —- eroul României". El 
a exprimat sentimente de profundă 
admirație față de activitatea vastă
(Continuare in pag. a V-a)

Ambasadorul Republicii Argentina
Președintele .Republicii Socialista 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Tulio Oscar Su-

gasti. ambasadorul Republicii Argen
tina, în vizită de rămas bun. in legă
tură cu încheierea misiunii sale in 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc 6 con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Discutînd despre o problemă de mare interes, și vest, perioada optimă se apropie de sfîrșit și avertizează

legata strîns de cerințele actuale
și de perspectivele industriei românești

1N CE STADIU NE AFLĂM 1N DOMENIUL
COMPONENTELOR ELECTRONICE ?

La adunarea generală a oamenilor 
muncii de la intreprinderea ..23 Au
gust" din Capitală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. adresindu-se specialiștilor 
din producție si din activitatea de 
cercetare, arăta că paralel cu soluțio
narea problemelor complexe curente 
trebuie să privim cu mai multă răs
pundere si problemele de perspecti
vă, „trebuie să ne gîndim la ce vom 
face in 1980. in 1981. chiar în 1985. 
Dacă nu veți gindi încă din acest an 
în perspectiva anului 1985 — sublinia 
secretarul general al partidului — nu 
veți putea deveni competitivi, nu veți 
realiza produse la nivelul tehnicii 
mondiale... Fără a privi în perspec
tivă. fără a ne gindi ce generație 
nouă trebuie să realizăm în diferite 
ramuri tehnice, nu vom putea fi 
competitivi!". Analizînd. în iumina 
acestor valoroase indicații. stadiul 
actual și dezvoltarea in perspectivă 
a electronicii este necesar să exami
năm modul în care această ramură a 
economiei naționale va satisface ce
rințele societății noastre.

Sinț cunoscute numeroasele reali
zări ale industriei noastre electro
nice. in cadrul politicii de industria
lizare a tării, potrivit obiectivelor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R. 
tronica a fost îndreptată 
ceea ce determină esența 
lutiei științifice șl tehnice
temporane, și anume spre 
matizarea proceselor de producție și 
a celor informaționale. Această poli
tică generală nu s-a înfăptuit dintr-o 
dată si nu putem spune că este pe 
deplin realizată, dar ea ghidează fără 
îndoială în continuare dezvoltarea in
dustriei electronice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat in repetate rîn- 
duri asupra aplicațiilor industriale 
ale electronicii si asupra conducerii 
proceselor tehnologice cu calculatoare 
electronice, in conformitate cu poli
tica stabilită in acest domeniu.

Concepția generală in domeniul 
electronicii. corect orientată din 
anul 1965 și pină în prezent, rămîne 
valabilă și in perspectivă, conform 
documentelor Congresului al Xl-lea 
si Conferinței Naționale ale partidu
lui. Aceste documente deschid calea 
dezvoltării unei industrii electronice 
care să permită satisfacerea cerințe
lor economiei intr-o măsură tot mai 
mare, inclusiv trecerea la cea de-a 
doua revoluție industrială. Politica 
tehnico-economică specifică dezvoltă
rii electronicii ridică însă unele as
pecte particulare, dintre care unele 
pot fi considerate de detaliu în ra
port cu orientarea generală, iar altele 
se pot înscrie ne planul politicii ge
nerale economico-sociale a tării. Nu

este suficient să elaboram un pro
gram detaliat de cercetare, dezvoltare 
și producție într-un anumit subdo- 
meniu al electronicii dacă aspecte de 
politică tehnico-economică. de prin

Prof. dr. docent
Mihai DRĂGĂNESCU

membru corespondent al Academiei

cipiu. nu au fost stabilite în prea
labil. Sistemul de prognoze si progra
me cu care lucrăm ar trebui să fie 
suplimentat cu definirea unor obiec
tive tehnico-economice specifice care 
permit o mai bună încadrare în ele
mentele politicii industriale a tării.

în ceea ce privește domeniul la

care mă refer, electronica, întrebarea 
care se pune este dacă vom trece la 
o orientare a acesteia către cea de-a 
doua revoluție industrială. întărind 
astfel prevederile din documentele 
de partid, începînd cu cincinalul 
1931—1985. O asenienea orientare ar 
obliga, fără indoială, la reorientarea 
treptată a altor domenii industriale 
ale tării, căci electronica va trece si 
în infrastructura acestora. Oricum 
vom proceda, esențialul politicii teh
nico-economice privind electronica îl 
constituie domeniul componentelor 
electronice. Este oare suficient de 
clară opțiunea noastră tehnico-eco
nomică în domeniul componentelor 
electronice ? Se bazează ea pe do
rințe irealizabile sau pe realități ? în 
ce măsură ne putem orienta în mij-
(Continuare in pag. a V-a)

Elec- 
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con- 
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In ' atenția consiliilor unice agroindustriale

ACCELERAT' ÎNSĂMlNȚAREA CULTURILOR
DIN PRIMA EPOCA!

Pregătirea terenului pentru cultura sfeclei de zahăr la C.A.P. Vîlcelele, ju
dețul Buzău: muncindu-se cu hărnicie, este posibil ca însămînțările din 

prima epocă să se încheie in cîteva zile
Foto : A. Papadiuc

„Așa se cunosc mai bine problemele/

așa pot fi ele soluționate mai operativ"
Biroul de audiente

Pe agenda de lucru a primului se
cretar al Comitetului județean Vran- 
cea al P.C.R. se află in permanență 
înscrise două cuvinte : scrisorile (oa
menilor muncii) și audiențele (acor
date lor). De fapt, ele reprezintă 
una și aceeași problemă de maximă 
importantă pentru partidul si statul 
nostru, pentru organizațiile de masă 
și obștești —. după cum se sublinia 
in recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în 
principal este vorba de legătura or
ganelor si organizațiilor de partid cu 
masele largi de oameni ai muncii, 
atragerea lor pe scară tot mai largă 
la viata economico-socială. partici
parea activă a fiecăruia, pe această 
cale, la conducerea tuturor dome
niilor de activitate, a întregii so
cietăți. în consecință, orice activist 
al partidului nostru cu răspunderi 
mai mari sau mai mici nu • poate 
considera această * activitate ca o 
campanie de zile mari, ci ca un mod 
permanent de lucru cu oamenii, ca 
un stil de muncă ce trebuie să ca-

comuna, întreprinderea, acolo unde trăiesc
racterizeze întreaga activitate de 
partid.

Dialogul permanent pe care comi-
să se constate in orice moment cum 
stau lucrurile în acest important do
meniu al muncii de partid : tematica

Vă amintiți cuvintele tovarășului Nicolae 
„Mulți, chiar dacă n-au scrisCeaușescu

pe ușă că nu este voie de intrat, spun 
fii atent că se murdărește covorul

O experiență utilă și pilduitoare pentru 
cei care „nu-și văd capul de treburi** și 
„nu au timp** să-i primească pe oamenii 
muncii.

si muncesc oamenii
urmează să fie initiate pentru ca 
propunerile, sugestiile, cererile si re- 
clamatiile oamenilor să fie rezolvate 
cu maximă solicitudine.

— Din toate acestea — ne spune 
tovarășul orim-secretar Simion Do- 
brovici — se , . __ ...
concluzie : în ce măsură organele 
si organizațiile de partid, de masă 
si obștești, organismele de condu- 

intreprinderilor. 
din județ, con- 
judetene ascul- 
și sesizările oa-

mai poate trage o

tetul județean
de partid, cu
unele situații .. ___ ____  ..._____
judicios întocmite dau posibilitate

t

11 întreține cu membrii 
oamenii muncii cit si 
și sinteze de probleme

scrisorilor adresate comitetului jude
țean de partid, felul cum sint ele so
luționate. concluziile care s-au des
prins si măsurile ce s-au luat sau

cere colectivă ale 
ale tuturor unităților 
ducerile instituțiilor 
tă părerile, sugestiile
menilor. iau măsuri atît pentru solu
tionarea lor. cît și pentru a împie
dica apariția sau proliferarea lipsu
rilor și neajunsurilor semnalate de 
oamenii muncii, trag la răspundere 
pe cei ce încalcă legalitatea. Pentru 
că. din constatările noastre, am nu

Neculai ROȘCA
(Continuare in pag. a V-a)

• Semănatul culturilor de ovăz, mazăre, in pentru ulei, 
plante furajere și sfeclă de zahăr trebuie grabnic 
încheiat.

• Vremea poate deveni instabilă și, de aceea, fiecare 
zi să fie folosită intens, din zori și pînă seara.

• Toate formațiile de mecanizatori să lucreze din plin 
în cîmp, să nu aștepte „timpul ideal”.

Ritmul lucrărilor executate ieri și citeva concluzii 
pe adresa organelor agricole județene

ieri, 16 martie, semănatul cul- 
din prima epocă a început in 
județe, suprafața însămințată 

la

turilor
30 de
— 119 500 ha — repreZentînd 13 
sută din prevederi. îndeosebi în 
unitățile agricole din județele aflate 
in sudul și vestul tării este 
importantă să se accelereze 
mum insămințarea acestor 
înțrucît.. perioada optimă se apropie

de mare 
la maxi- 

culturi.

de sfîrșit Calendarul agricol, dar 
mai ales încălzirea vremii si crește
rea temperaturii solului nu mai jus
tifică nici o tergiversare a semăna
tului I Totuși, intr-un șir de județe 
din aceste zone, ritmul semănatului 
este necorespunzător. Iată citeva 
concluzii reieșite din analiza rezul
tatelor înregistrate la semănat in 
ziua de 16 martie de unitățile agri
cole din zece județe :

a lunii mai. Ceea ce este cu totul 
inadmisibil I
• în toate județele țârii este po

sibil ca, folosindu-se din plin forțele 
mecanice aflate în dotarea stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii, 
însâmînțarea culturilor din prima e- 
pocâ sâ se încheie în cel mult 4—5 
zile. Rezultatele zilei de Ieri dove
desc însă câ. deși timpul este înain
tat, atît în județele amintite, cît Șl 
în altele, nu s-a intrat cu toate for-

Județul

Suprafața cu 
culturi din 

prima epocă 
rămasă 

de semănat 
la 16 martie

Ritmul realizat 
la insămințări 

in ziua 
de 16 martie

In cite zile 
s-ar încheia 

semănatul dacă 
se menține 
acest ritm

Tulcea 7 081 3 337 2
Constanța 14 066 3 342 4
Ialomița 17 667 3 410 5
Prahova 11 767 1 900 6
Teleorman 20 432 2 318 9
Timiș 30 879 3 541 9
Dolj 33 703 3172 10
Brăila 22 734 579 40
Arad 23 389 556 42
Caraș-Severin 3 110 70 44 .

• Prima concluzie: în timp ce în
tr-o serie din aceste județe ritmul la 
semănat înregistrat ieri, într-o zi cu 
timp favorabil lucrului în cîmp, este 
satisfăcător, în altele se lucrează 
încă lent, de parcă n-ar fi 
vorba de culturi din prima epocă. 
Un calcul sumar — pe care ar tre
bui să-l facă în primul rind specia
liștii din agricultura județelor Brăila, 
Arad șl Caraș-Severin — arată că 
dacă se menține ritmul atins ieri, 
atunci semănatul acestor culturi 
s-ar prelungi pînă în prima decadă (Continuare in pag. a IlI-a)
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Discuție de sezon în curtea I.A.S. Pre|mer. O susțin (in imagine de la stingă la dreapta) : Gheorghe Bota, Nicolae Păstirnac, "Con
stantin Tănăsescu, Octavian Vornicu, Ion Stoica și Ion Ignat. Tema discuției și a satisfacției: (erma a ieșit din iarnă cu grajdurile pline 

și cu vitele zdravene. A contribuit, fără indoială, și atitudinea relevată in ancheta de față Foto : S. Cristian

„Ochiul stăpînuluL“ 
intr-o meserie străveche

• Lucrătorii din zootehnie folosesc tehnici noi și neologisme, dar nu con
sideră că „sentimentalismul'1 față de Joiana ar fi desuet •-„La dumnea
voastră e ca în Elveția...11 - „De ce n-am zice că în Elveția e ca la 
Prejmer?11 • De vorbă cu specialiști care preferă să vegheze nopți 
la căpătîiul unui vițel bolnav decît să semneze într-o clipă certificate 

de „sacrificare din necesitate11

Ivindu-se pe neașteptate în ușa 
grajdului. Constantin Tănăsescu l-a 
surprins pe un îngrijitor bătind o 
vacă. Pe „307“ mi se pare. A doua 
zi, la ora la care se ține un fel 
de raport de gardă, vinovatul a fost 
scos in fata colectivului. Fără prea 
multă discuție, doar a fost arătat ce
lorlalți si s-a spus : „Ieri l-am sur
prins pe omul ăsta lovind-o cu coada 
furcii pe trei sute șapte'*. După „șe
dință". omul :

— Mai bine îmi dădeati o sancțiu
ne. tovarășe doctor. N-ați văzut cum 
se uitau la mine !

I.A.S. Prejmer are 8 300 de vite 
mari. De ce s-a făcut caz pentru lo
virea uneia singure 7 Pentru că la 
I.A.S. Prejmer lovirea animalelor e 
interzisă. De ce i-a fost văcarului 
rușine de privirile colegilor mai rău 
decît de o sancțiune 7 Pentru că, 
acolo, lovirea animalelor e sancțio
nată nu prin regulamentul de ordine 
interioară, nu prin instrucțiuni scrise, 
ci prin obicei. Printr-un obicei con
solidat de-a lungul anilor.

Epizootologul șef al întreprinderii, 
medicul veterinar Constantin Tănă
sescu. relata : „Mi s-a întîmplat de 
mai multe ori să vină oamenii și 
să-mi spună : «Cutare își bate va
cile. Să nu-i faceți nimic, dar vă ru
găm să-i atrageti atenția». De ce ? 
Din milă 7 Doar din milă interve- 
neau acești oameni ?“.

Fiu sau nepot de țărani, ori dacă 
nu. cititor de literatură despre lu
mea satelor, oricine s-a întrebat pro
babil, trecind pe lingă halele comple
xelor zootehnice, ce s-a ales. în con
dițiile megagrajdurilor. ale creșterii 
intensive. în ritm și proporții indus
triale. ce s-a ales de acea mult des
crisă coloană de susținere a psiho
logiei plugarului care era atașamen
tul fată de animalul din bătătură 7 A 
pierit prin comasarea efectivelor, ca 
urmare a noilor diviziuni ale muncii 
în agricultură 7 Plugarul plîngea 
după Joiana, lucrătorului zootehnic îi 
pasă de o taurină 7

Sincer vorbind, am fl fost tentati 
să răspundem negativ acestor între
bări. ba chiar să le considerăm de
suete. La urma urmei, „sentimen
talismul" țăranului individual avea 
o puternică motivație economică : 
murindu-i vita putea să-i moară si 
copiii de foame. Pe cind acum, sep- 
telul...

— ...Pe cînd acum — ne-a preluat 
dilema tovarășul Gheorghe Bota, 
secretarul organizației de partid de 
la I.A.S. Prejmer — septelul ridică la 
o amplitudine cu totul nouă vechiul 
atașament al omului fată de necu- 
vintătoarele din juru-i. Nu este vorba 
nici de disperarea micului producător 
că se ruinează, nici de mila vegeta
rianului fată de sacrificări. E vorba 
de altceva. Așa cum se naște o ati
tudine nouă a strungarului fată de 
strung, a sondorului fată de sondă, a 
mecanicului fată de locomotivă, tot 
astfel putem spune că apare un nou 
fel de grijă, un nou tip de interes 
si — de ce nu ? — o altfel de dra
goste a muncitorului agricol fată de 
„mașina", de „mijlocul de producție" 
încredințat lui.

— Ca să vă spunem drept, am în
țeles ideea. dar sună puțin cam teo
retic.

— Motivele acestei noi atitudini nu 
sînt deloc teoretice — a intervenit în 
discuție Si șeful de fermă Nicolae 
Păstirnac. Către ce își orienta odi
nioară țăranul interesul gospodăresc 
Si afectiv 7 Către un animal hotări- 
tor pentru viata lui si a familiei, dar 
hotăritor în coordonatele sărăciei. 
Locul văcuței costelive si stoarse la 
jug il ia astăzi exemplarul de mare 
productivitate. A obține 15. 20 sau 25 
de litri de lapte pe zi e un prilej de 
mîndrie. pune pe o bază nouă atitu
dinea îngrijitorului fată de animal, il 
face să vadă cum natura răspunde 
prompt prtceperii si conștiinciozității 
sale. îl face să-și vadă munca reflec
tată ca intr-o oglindă. Iar munca lui 
este o muncă din ce în ce mai califi
cată.. Multi oameni evită să mai folo
sească termenul „văcar". La noi. a 
lucra la vaci, a fi văcar e un semn 
de Încredere deosebită si meseria 
poate fi denumită ca atare. Avem 
numai animale de rasă superioară. 
Sint vaci care valorează 30 000 de lei. 
Calculați cită răspundere revine unui 
îngrijitor care poate să aibă 15—20 
de animale în primire !

Dacă vrei să porti o discuție 
profesională cu îngrijitorii Mihai 
Crăcană. Maria Nistor. Ion Ignatov 
trebuie să te pregătești să faci fată. 
Sint în stare să-ti vorbească despre 
hrănirea animalelor, despre obținerea 
metișilor sau despre tehnica mulsului 
cu siguranța de sine și vocabularul 
specialistului de clasă.

Ascultîndu-i. înțelegi că nu întim- 
plător in limbajul crescătorilor de 
animale au apărut atîtea neologisme, 
că in mod nemotivat avalanșa lor le 
pare profanilor ușor comică. în reali
tate. una e „să dai la vaci", alta e 
„să furajezi". adică să fii în stare să 
alcătuiești și să respecți retete sofis
ticate. de diferite tipuri de hrană și 
diferențiate după virsta. productivita
tea și starea fiziologică a fiecăruia 
dintre multele exemplare încredin
țate. Să minuiesti butoanele aparate
lor electrice de muls pare foarte sim
plu. L-am întrebat pe tovarășul Con
stantin Tănăsescu :

— Aceste premise, ale moderniză
rii întregii agriculturi, sînt comune 
tuturor unităților : de ce credeți to
tuși că mai sint întreprinderi sau 
cooperative cu animale urîte. cu mor
talități mari, cu disciplină slabă 7

— Probabil pentru că factorii de re
sort din respectivele unităti își în
chipuie că. beneficiind de investiții, 
fondurile sau dotările produc în mod 
automat si conștiință. Dar e mult 
mai ușor să obții o aprobare de cre
dit de la bancă, decît credit de în
credere de la urmașul unei ocupații 
vechi de cînd lumea.

— încredere fată de cine 7
— Fată de specialist, desigur. Față 

de acela care predă cunoștințe noi si 
recomandă rezultate mai bune, care 
cunoaște tainele geneticii sau ale me
canizării si vrea sau trebuie să se 
facă înțeles, crezut si urmat.

— Dumneavoastră cum vă faceți 
înțeles și crezut 7

— Neacceptînd nici o clipă ideea 
că omului care lucrează în zootehnie 
trebuie doar să-i ordoni ce să facă, 
fără ca el să știe pentru ce face. (Ca

un exemplu : simpla distribuire a 
felurilor de furaje fiecărui îngrijitor, 
dar fără ca ei să cunoască rațiunile 
diferenței de calitate. de ce unuia i 
se încredințează fibroase, iar altuia 
concentrate, poște deveni o problemă 
de încredere și de climat de muncă, 
ii poate face ne unii să se simtă în 
mod neîntemeiat defavorizați si pe 
alții favorizați). Apoi este curățenia, 
aspectul civilizat al întregii unităti...

— ...care la dumneavoastră se ob
servă de la intrarea principală pînă 
la cea mai dosnică haldă de gunoi.

— Da. ordinea și curățenia sint 
literă de lege în unitatea noastră. Șe 
întimplă ca unii vizitatori să-i spună 
directorului nostru : „La dumnea
voastră e ca în Elveția", dar dinsul. 
tovarășul inginer Toma. ii corectează: 
„De ce n-am zice că în Elveția e ca 
la I.A.S. Prejmer !“,

— Asta vrea să spună că ordinea sî 
curățenia sînt componente insepara
bile ale unui bun climat de muncă.

— Da. De aceeași importantă - este 
exemplul personal al cadrelor cu 
pregătire superioară, ingineri, medici 
veterinari si alții.

Poate că despre exemplul personal 
al medicilor veterinari de la I.A.S. 
Prejmer s-ar cuveni să lăsăm să 
vorbească mai bine o cifră. O cifră — 
rezultat din prima lună a anului, dar 
valabilă, proportional. în oricare pe
rioadă. Efectivul (mai sus anunțat) 
de cornute mari permitea mortalitate 
și sacrificări pînă la 33 de capete. 
Dar au murit numai cinci animale si 
au fost sacrificate din necesitate nu
mai trei. Adică, in total, și anume la 
mijlocul iernii, cînd sănătatea vitelor 
e mai debilă, s-au înregistrat scăderi, 
de mai puțin de unu la mie. De ce 
considerăm hotăritor aportul medici

lor veterinari 7 Pentru că. în loc să 
se ocupe de completarea de adeve
rințe justificative, cu muncă de birou, 
cu treabă pe picior de plecare, ca
drele cu această specialitate de la 
Prejmer duc. de ani de zile, o luptă 
îndîrjită. de zi și noapte, cu bolile, 
cu accidentele și moartea. A pune in 
gips piciorul fracturat al unei vite, 
a sta zile și nopți lingă un vițel bol
nav. a lăsa treburile personale baltă 
ca să operezi o junincă. sau zece, sau 
douăzeci sint fapte de rutină in a- 
ceastă întreprindere.

„Cind muncitorul zootehnic vede 
cit timp si cită sudoare, cit efort si 
cită dăruire pune medicul pentru 
salvarea vieții unuia din animalele 
îngrijite de el. de îngrijitor, in mod 
sigur nu-și va permite nici s-o tină 
flămîndă. nici murdară, nici s-o chi
nuiască. nici să nu respecte prescrip
țiile recomandate".

Nimeni nu-si închipuie că lucrul în 
zootehnie *e ușor. Această muncă 
presupune încă o doză de efort fizic, 
de duritate, de inconfort. Si condi
țiile muncii și rezultatele ei depind 
însă. în mare, de modul de abordare. 
De pasiune, de interes, de atașament, 
de corectitudine, de dăruire. Sint 
calități profesionale necesare si pre
zente în orice domeniu de activitate, 
dar colectivul de zootehnisti de la 
I.A.S. Prejmer propune ca temă de 
reflecție pentru etica muncii o ipos
tază mai aparte. Pînă la o definire 
mai exactă am putea-o numi atitu
dine de inimă fată de mijloacele de 
producție. Sau. pe scurt, cum îi spu
nea un.ul din interlocutori — afecti
vitate profesională.

Serqiu ANDON 
Nicolae MOCANU
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Lecția unei secunde

Fără cuvinte

S-a auzit bine, clar, 
răspicat, penetrant sem
nalul binecunoscut al si
renei Salvării venind din
spre Bulevardul Magheru 
spre Piața Universității, 
cerind imperios să i se 
dea cale liberă. Ceea ce, 
in lungul marelui bu
levard, la acea oră de virf 
a circulației automobilis
tice, s-a și obținut spon
tan, atit prin „unda ver
de", cit, mai ales, prin 
reacția promptă a majori
tății șoferilor care au cău
tat imediat dreapta, dega- 
jind culoarul central. De 
altfel, sirena nu izbucnea 
decit in spatele cite unui 
șofer care făcea urechea 
surdă, acele specimene 
obtuze gata oricind la o 
încăpățînată, dar mută 
recalcitranță, ce și-au 
„cucerit" carnetul de con
ducere uitind unele din
tre cele mai elementare

pulpana insensibilității șl 
a indiferenței, căci n-au
zeau și pace, ca și cind 
vaierul sirenei n-ar fi ți
pat „viață !“, căci unul 
nu s-a clintit din loc pen
tru a da cale liberă Sal
vării albe cu strigăt im
plorator. Mare, supremă.

rolptului obtuz și opac de 
la volan ? Era loc de fă
cut, și asta s-a putut do
vedi imediat cum un 
agent de circulație a in
tervenit ceva mai opera
tiv și mai energic ca de 
obicei. Era vorba de viața 
unui om, și fiecare din

„Salvarea11 
și cinismul. ------ i---------

Desen de Adrian ANDRONIC

prevederi 
rutțer.

La rondul 
Universității, 
curbă către

ale codului
din Piața 
in scurta 
Bulevardul

Bilcescu, la cițiva pași de 
Spitalul Colțea, parcă se 
adunaseră toți corigenta 
la această materie, vreo 
două duzini de parbrize 
bombate, cu ochi de gin- 
daci apatici: in spatele lor, 
cu otoscleroze avansate in
dosul timpanelor, cu ini
mile ascunse adine sub

febrilă, totală e dragostea 
„apropitarilor" pentru 
„fierul" lor pe patru roți 
și cumplită, acerbă, vio
lentă, pătimașă grija de 
a nu-și „șifona" tini
cheaua, de a nu o impin
ge bară la bară, roată in 
bordură — și chiar peste 
bordură dacă este nevoie 
— atunci cind imperativul 
clipei o cere și cind orice 
om de bun simț știe că, 
pentru viața celui de pe 
brancarda Salvării, con
tează flecare secvtndă.

Și dacă acolo, in duba 
albă, cu drumul zăgăzuit 
de indolență, s-ar fi aflat 
mama sau copilul cvadri-

tre cei ce nu catadicseau 
să se urnească din loc sub 
„scuza" ambuteiajului — 
care, in realitate, numai 
adevărat ambuteiaj nu 
era — s-ar fi putut afla 
in duba Salvării.

Da, in cele din urmă 
s-a făcut loc. s-a găsit su
ficient loc, și Salvarea a 
trecut. A rămas să dăi
nuie in urma ei, o vre
me, rușinea nesimțirii și 
protestele trecătorilor. Pă
cat că n-au rămas in tol
ba agentului de circulație 
și vreo două duzini de 
carnete de conducere din 
buzunarele ceicr ce ară
tau spre cel dinainte, și

acesta spre cel dinaintea 
lui, pasămite, ar face, dar 
ce să-i faci, intotdeauna 
„celălalt" e vinovatul, iar 
drumul spre infern este 
pavat cu bune intenții...

De unde această nepă
sare 7 De unde indolența, 
obtuzitatea celor ce nu 
înțeleg că a conduce o 
mașină constituie deopo
trivă pricepere automobi
listică și elementară etică 
umană ? Ce bună ar fi fost 
o lecție terminată prin 
citeva luni de suspendare 
a „dreptului" la indolen
ța dată de cultul „fieru
lui" ! Oare etica, omenia 
automobilistică se învață 
numai atunci cind te afli 
tu in duba Salvării ?

A trecut o Salvare. S-a 
auzit un vaier de sirenă. 
In dubă implora drum li
ber un licăr de viață. A 
rămas rușinarea indife
renței. Si, din păcate, au 
rămas carnetele roz să 
„circule" mai departe. Nu 
există decit o lecție ce se 
poate aplica celor insen
sibili : semaforul roșu 
aprins In calea incălcării 
codului eticii rutiere. Si, 
o eventuală, fie și măcar 
temporară, metamorfozare 
a condiției de automobi- 
liști, in cea de bipezi, 
pentru „zmeii" de la 
volan.
Ioan GRIGORESCU

Întâmplare povestită 
de maistrul laminorist 
Mihalcea Tașcă, de la 
întreprinderea „Repu
blica", membru al con
siliului oamenilor mun
cii al Centralei indus
triale pentru prelucrări 
metalurgice :

Ședință de secție cu 
o ordine de zi concisă: 
„Distanța dintre cup
tor și laminor". Adică, 
ce se întimplă pe por
țiunea scurtă pe care 
lingoul înroșit in cup
tor o parcurge pină la 
utilajul care-l trans
formă in țeava. Si se 
pot întimplă multe. 
Aici, secunda înseam
nă calorii care pot in
fluența calitatea pro
dusului. Cu alte cuvin
te, posibile calorii 
pierdute-n vînt, spori
rea gradului de uzură 
a laminorului, opriri 
pentru reparații și 
multe alte necazuri. Ei 
bine, pe această por
țiune ieșeau lipsă niș
te... secunde. Le-am 
tot căutat in datele 
tehnice, in funcționa
rea utilajelor. Nimic. 
S-a ridicat atunci ci
neva din secție. A 
început să ne citească 
o listă. Cu date pre
cise, pe zile, pe ore. 
Chiar cu numerotarea 
lingourilor care, zăbo
vind peste secunda 
stabilită, au intrat in 
laminor cu minus de 
calorii, făcindu-l să 
scrișnească din toate 
încheieturile. Vinova
tul ? Un tinăr lamino
rist care, tocmai cind

ieșea lingoul. fie își 
aprindea țigara, fie se 
uita in altă parte, fie 
se gindea la ale lui... 
Oricum, secunda tre
cea. Aici e buba, și-au 
zis oamenii. Că tinărul 
in cauză nu a fost 
cruțat — asta se înțe
lege de la sine. Cind e 
vorba de munca noas
tră. a tuturor, in sec
ție nu se face econo
mie de critică.

Ședința era pe sfir- 
șite, toți crezind că am 
găsit secunda bucluca
șă. S-a ridicat insă un 
muncitor mai vechi, 
azi la pensie, și l-a 
întrebat pe cel care 
citise lista :

— Ia să ne spui și 
nouă, tovarășe, unde 
te aflai cind ai obser
vat lucrurile astea, pe 
care le-ai notat atit de 
exact ?

— Păi, cum unde? 
s-a mirat omul, tn 
secție... la cuptor... ală
turi...

— N-ai fost nici un 
„alături", tovarășe dra
gă. Sau ai fost, dar pe 
post de grefier, nu de 
muncitor. Ți-a venit 
mai ușor să-ți comple
tezi fițuica, decit să te 
duci să-l tragi de 
mânecă pe flăcăul ăsta 
distrat. Nu te-a inte
resat cu adevărat nici 
problema risipei de 
timp, nici cum își face 
băiatul datoria.

„Grefierul" a încer
cat să se justifice : 
„Dar ce, numai eu am 
fost in toată secția ?

Ceilalți nu erau ală
turi ? De ce n-au fă
cut-o ?". Chiar așa. 
Noi ceilalți fuseserăm 
oare alături 7 Am 
luat cuvintul aproape 
toți, din nou. S-a vor
bit despre doctorul 
„milos", care-n loc să-i 
dea bolnavului medi
camentul cind trebuie, 
lasă să i se agraveze 
boala, despre prietenul 
care te lasă s-o apuci 
pe poteci greșite, ca 
să nu te „supere". Și, 
din nou, aceeași idee, 
exprimată cu diferite 
cuvinte : „Dacă eram 
cu adevărat alături...".

De atunci s-au schim
bat multe. „Secunda 
dintre cuptor și la
minor" nu mai consti
tuie o problemă, du
rata de folosire a lagă
relor de la laminor a 
crescut de patru ori. 
tinărul distrat este u- 
nul din muncitorii de, 
bază. Iar astfel de 
noutăți sint multe. Dar, 
a încheiat maistrul, 
îmi voi aminti toată 
viața de acea ședință, 
in care noi toți ne-am 
făcut autocritica pen
tru că nu luaserăm in 
seamă acea „secundă" 
din viața unui tovarăș 
de-al nostru, cind tre
buia să intervenim. 
Parcă atunci am simțit 
cu adevărat, privind in 
adincul nostru, cită 
răspundere, cită ome
nie cuprinde expresia 
asta a fi alături. Cu 
adevărat alături.
Laurențiu DUTĂ

Omul obișnuit știe des
pre sobe că acestea sint 
niște instalații de căldură 
și atîta tot. Cunoștințele 
unui expert in știința so- 
băritului se dovedesc însă
cu mult mai întinse și fun
damentate. Aflăm, de pil
dă. dintr-un raport de ex
pertiză asupra sobelor de 
pe- teritoriul I.C.V.A. — 
București (Centrala pentru 
valorificarea ambalajelor — 
n. a.), că. după anume ca
racteristici, se disting mai 
multe feluri de sobe : obiș
nuite. obișnuite cu focar de 
cărămidă refractară, tip șe- 
mineu, tip șemineu eu fo
car de cărămidă refractară 
etc. Iată insă că și un ex
pert in... sobologie nu-i 
ferit de lacune în pregăti
rea profesională, deoarece, 
între timp, am auzit și de 
sobe oarbe și neoarbe, cu 
un fum sau cu mai multe 
fumuri, nemenționate în 
doctul raport citat, ceea ce, 
să recunoaștem, e o lipsă. 
Dar omul cit trăiește, în
vață.

Nu-i exclus însă ca a-
mintitele omisiuni ale com
petentului raport să se fi 
datorat și grabei. Grabă la 
rîndul ei generată de două 
decizii de imputatii ajunse 
pe rol la Judecătoria secto
rului 3, încă din 1975. In 
virtutea acestor decizii
— semnate, parafate, înre
gistrate — la cererea unită
ții I.C.V.A. București, este 
pus în mișcare mecanismul 
justiției pentru a-i obliga 
pe Ion A., Constantin B., 
Gheorghe P.. Traian T. și 
Petre R.. care își desfășu
rau activitatea in această 

întreprindere, la plata su
mei de 55 884 lei. Motivul 7 
Cei de mai sus ar fi con
firmat niște lucrări fictive, 
lucrări executate la sobele 
unității, de către întreprin
derea de prestări-servicii 
din Capitală.

Mă rog, legea-i lege : 
cine nu deschide ochii, 
deschide punga. Dacă-s vi- 
novați, să plătească. Dar, 
aici e aici : oamenii che
mați în judecată declară 
că vina ce li se pune lor 
in circă nu le aparține. In 
problema sobelor poate al
ții ar trebui fripți, ei nu, 
în nici un caz. Cum se in- 
timplă în asemenea împre
jurări, unitatea „produce" 
și ea dovezile ei. E și nor
mal. în orice loc de muncă 
sînt oameni învestiți cu 
răspunderea gestionării cu 
chibzuială, pină la bănuț, 
a bunurilor societății date 
in grijă. Tocmai in numele 
acestei responsabilități con
tabilii experți trec și 
aici la numărarea cahlelor 
— din hirtii ! — și constată 
că, deși s-au facturat (deci 
plătit) 31 320 bucăți, în re
alitate s-au montat și de
montat numai 13 427 bucăți. 
Deci : unitatea a fost pă
gubită de 78 234 lei, din 
care 55 884 lei cad în vina 
celor cinci aduși în fața 
justiției. Cum spuneam, s-a 
procedat la o scrupuloasă 
numărare a cahlelor din 
hirtii și s-a ignorat inex
plicabil identificarea lor 
practică, la fața locului, 
acolo unde au fost montate 
ori demontate. Lucru ce se 
va dovedi a fi decisiv pen
tru desfășurarea ulterioară 

a procesului. Dar să tre
cem mai departe.

„Ei, ce mai aveți de 
zis 7". îi întreabă omul le
gii pe cei chemați în jude
cată. „Posibil să fie lipsă 
o sută de mii, un milion 
de cahle, noi tot nevino- 
vați răminem".

Cele mai redutabile forțe 

Misterul proceselor - plăpumioară
Din nou despre un principiu de bază al legalității socialiste: 

nimeni să nu fie tras, pe nedrept, la răspundere!
-------------------------------------------- anchetă socială --------------------------------------------
contabilicești de la I.C.V.A. 
sint puse din nou la lucru, 
pentru a se aduce probe 
zdrobitoare in acest litigiu 
de muncă. Se fac revizii la 
depozitele din Străulești, 
Chiajna. complexele Ghen- 
cea, Vitan, Popești-Leor- 
deni, pretutindeni unde s-a 
instalat ori s-a reparat 
măcar o dată o sobă. în
tre timp, au loc mai multe 
termene de judecată, cu 
oameni purtați pe drumuri 
și magistrați antrenați în 
lămurirea încîlcitei pro
bleme a sobelor. După o 
vreme, pricina ajunge la 
Arbitrajul de stat al mu
nicipiului București, care 

obligă nu pe pirițil no
minalizați in decizia de 
imputație, ci întreprinderea 
prestatoare de servicii din 
Capitală să restituie unită
ții I.C.V.A. suma de 34 247 
lei și 515 lei cheltuieli de 
judecată.

Soluția — clară ca bună 
ziua. Dar mecanismul jus

tiției o dată pornit, nu poa
te fi oprit așa, la un semn. 
După patru ani, iată-i din 
nou pe Împricinați la ju
decătorie. De data aceasta, 
unitatea I.C.V.A. recu
noaște că a cam încurcat 
numărarea cahlelor, a exa
gerat paguba și, eu o can
doare ce te lasă perplex, 
a încurcat ' și vinovății : 
nu-i vorba de Ion A. etc„ 
ci de întreprinderea pres
tatoare de servicii. Mă rog, 
se poate întimplă oricui, 
nu 7 De ce nu și la 
I.C.V.A. !... Drept care, 
I.C.V.A. nu mai are nici o 
pretenție...

Atita mai lipsea : să aibă 

și pretenții ! După ce vre
me de 4 (patru !) ani a ți
nut sub presiune cinci oa
meni. După ce i-a hărțuit 
prin judecăți. După ce a 
pus la lucru contabili și ex
perți contabili pentru a de
monstra ce 7 O vină imagi
nară ! După ce n-a cata
dicsit, din capul locului, să 

confrunte situația din hir
tii cu sobele concrete din 
unitate, ceea ce ar fi lămu
rit lucrurile din start. După 
ce a antrenat atîtea forțe 
la carul nervilor tocați ab
surd, asta mai lipsea : să 
emită și pretenții ! Cum 
să taxăm o asemenea op
tică 7 Să fie oare ea gene
rată doar de neglijență 7 
Cum să categorisim ușu
rința cu care s-a emis o 
decizie nu numai de impu- 
tație, ci și de răspundere 
penală 7 Lipsită de orice 
urmă de grijă față de om, 
în mod indiscutabiL Ne 
aflăm față în față cu prac
tica „prudentă" a unora 

care, pentru a-și fabrica 
„plăpumioare" de acope
rire, pentru a nu li se 
imputa lor neglijentele din 
propria ogradă, nu ezită să 
emită cu condamnabilă 
ușurință asemenea „acte". 
„Acte" pe care numai ce-i 
auzi justificîndu-le : „Face 
justiția lumină pină la 

urmă. Deocamdată, decit 
să plingă mama, mai bine..." 
(în cazul concret, continua
rea ar fi următoarea „...mai 
bine îi «imputăm soba»").

Cit de ridicat este prețul 
acestei „aserțiuni" ne-o 
spune și odiseea luj Ro
bert M., șofer la întreprin
derea de utilaj transport 
(I.U.T.) București. în ia
nuarie 1978, conducerea în
treprinderii semnează o 
decizie de imputație împo
triva șoferului amintit, in 
valoare de 45 000 lei. La 
baza deciziei — un proces» 
verbal și o notă din care 
reieșea că șoferul în cauză 
n-ar putea justifica o anu
me cantitate de carburanți 

și lubrifianți, n-ar fi exe
cutat niște lucrări și, în 
concluzie, că ar fi încasat 
retribuții nemeritate. La 
toate cele 8 (opt) termene 
de judecată, Robert M. a 
susținut că acuzațiile sint 
pure invenții și n-au cum 
fi probate. De-a lungul ce
lor opt termene de jude

cată, Robert M. a cerut un 
singur lucru : unitatea să 
depună la dosar foile de 
părcurs pretins fictive și 
alte acte doveditoare. A 
cerut cu insistență acest 
lucru și instanța de jude
cată. Dar întreprinderea a 
rămas la toate rece.,. Iată 
însă că este, ordonată o 
expertiză eontabilă care 
așază la dosarul cauzei ur
mătoarele concluzii : 1. Nu 
s-a produs nici un fel de 
prejudiciu. 2. Retribuția 
încasată de Robert M. in 
această perioadă este pe 
merit, potrivit muncii sale. 
3. Pe șantierele întreprin
derii se constată o întreagă 
harababură în ce privește 

evidența activității șoferi
lor de pe autobasculante. 
Drept care, la termenul din 
1 martie 1979. reprezentan
tul întreprinderii în proces 
se arată „înțelegător" și de
clară : „las solutionarea 
cauzei la aprecierea in
stanței".

Instanța, firește, a apre
ciat că Robert M. este ne
vinovat și a anulat decizia 
de imputație. Instanța insă, 
n-avea cum, nu putea să 
anuleze și semnul de între
bare ce stăruie în conti
nuare asupra ușurinței cu 
care conducerea I.U.T. a 
emis o asemenea decizie. 
O decizie împotriva unui 
om gata să fie scos țap is
pășitor pentru neglijențele, 
pentru vraiștea din eviden
tele unității. Ca să nu stă
ruim aici și asupra relei 
Credințe de care a dat do
vadă aceeași conducere a 
unității atunci cind a ră
mas surdă la cererea în
dreptățită — și legală ! — 
a omului tirît in judecată 
de a aduce în justiție pre
supusele probe concrete ale 
necinstei de care era incri
minat. ’.

— Ați fost președintele 
completului de judecată în 
aceste două procese, ne 
adresăm tovarășului Mihai 
Nucă, judecător la Judecă
toria sectorului 3. Ați dez
bătut și alte cauze de acest 
fel. Ce idei puteti desprin
de pe marginea lor 7

— Prin lege, conducerile 
întreprinderilor au obliga
ția să acționeze hotărit 
pentru recuperarea pagube
lor, atunci cind constată 
că acestea s-au produs. Lu

cru normal, firesc. Demers 
însă care se cuvine între
prins cu răspundere, în cu
noștință de cauză, vizind 
pe adevărații vinovați. Or, 
nu totdeauna se petrece 
așa. Afirmația pornește de 
la o constatare concretă : 
in sectorul nostru, din to
talul cauzelor de acest fel, 
soluționate, s-au dat mai 
multe hotărîri în favoa
rea persoanelor împotriva 
cărora s-au emis decizii de 
imputatii decît în favoarea 
unităților reclamante. Mo
tivul : graba nejustificată 
cu care, in unele locuri, se 
recurge la acest mijloc, su
perficialitatea și lipsa de 
răspundere în întocmirea 
dosarelor, lipsa de îndru
mare și de supraveghere a 
organelor de control finan
ciar intern,, lipsuri in ges
tionarea bunurilor date în 
grijă, fuga după acte „aco
peritoare". Consecințele : 
oameni purtați prin jude
căți, expertize, aglomerarea 
artificială a instanțelor, 
cheltuieli inutile. Desigur, 
adevărul este scos pînă la 
urmă la lumină. Dar mă
car așa, din cînd în cind, 
e bine să se vadă și cu ce 
preț. înainte de a scoate 
stiloul și a semna o deci
zie de imputație, e bine ca 
orice conducător de între
prindere să se asigure că 
sînt îndeplinite toate teme
iurile legale, că nu vor fi 
purtați pe drumuri oameni 
nevinovați.

Mai e cazul să spunem 
cît de îndreptățită este 
această invitație 7

Hie TANASACHE



SCÂNTEIA — sîmbătă 17 martie 1979 PAGINA 3

La recenta Consfătuire cu cadrele de conducere din economie, tovarășul Nicolae Ceausescu a indicat:

Cum răspund întreprinderile acestei cerințe imperioase ?
Ce relevă o anchetă a „Scînteii" in citeva __________  „INDUSTRIA BUMBACULUI“-BUCUREȘTI

unități industriale
Dispunem de importante fonduri fixe, în 

marea lor majoritate de înaltă tehnicitate, 
realizate în ultimii 10 ani. Practic, în fiecare în
treprindere se găsesc mașini și instalații mo
derne care, utilizate cu randament superior, 
asigură obținerea unor producții de calitate, 
cu eficiență economică superioară. Pentru 
utilizarea rațională a acestor mijloace teh
nice, secretarul general al partidului a indi
cat, la recenta Consfătuire cu cadrele de 
conducere din economie, să se acționeze 
ferm pentru reintroducerea în circuitul econo
mic a utilajelor nefolosite. Un calcul arată că 
dacă anul trecut ar fi fost utilizate în activi
tatea economică toate utilajele inactive, s-ar 
fi obținut suplimentar o producție de peste o 
jumătate de miliard lei.

Nu sînt puține unitățile în care există ase
menea utilaje nefolosite ; ici două-trei mașini- 
unelte, colo 10—15 mașini de țesut, în altă 
parte o instalație complexă adusă din import. 
Sînt fie utilaje cu un grad mai mare de uzură 
fizică sau morală, dar care pot fi încă folosite, 
în fabricile respective sau în alte întreprinderi,

fie mașini și instalații în perfectă stare de 
funcționare, care au devenit disponibile în 
urma schimbării tehnologiei sau a profilului 
producției, fie fonduri fixe aduse pe baza 
supraestimării necesităților de utilaje cu pri
lejul lucrărilor de investiții. în toate cazurile 
este vorba de mașini, utilaje și instalații ce pot 
produce și în care s-au investit milioane de lei 
din venitul național, lată de ce conducerile 
întreprinderilor care dețin asemenea fonduri 
fixe, centralele și ministerele de resort au obli
gația să exploreze și să valorifice toate căile 
de reintegrare a acestora în procesul de pro
ducție.

Prezentăm, în cadrul anchetei întreprinse cu 
sprijinul Inspectoratului teritorial București 
pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, 
trei cazuri concrete care ilustrează cît se poate 
de limpede ce se întîmplă cu anumite utilaje 
CÎnd se manifestă ușurință în dotarea între
prinderilor și, mai ales, cînd nu se acționează 
ferm, cu răspundere pentru folosirea lor în 
scopuri utile, productive.

—--------- FILATURA BALOTEȘTI-ILFOV-------------

Mașini care pînă acum
nu au produs decît... amortizări

Mașina <le mercerizat țesături de 
in sau de in în amestec cu poliester 
a fost adusă cu bani grei — 5,7 mi
lioane lei — din import și s-a mon
tat odată cu celelalte utilaje ale 
Filaturii și finisajului din Balo- 
tești-Ilfov. De atunci, dacă a 
fost folosită o lună dintr-un an. 
De ce ?

— Mal întli. pentru că abia din 
decembrie anul trecut am început 
să primim comenzi pentru țesături 
vopsite, a căror execuție include 
tehnologic si mașina de mercerizat 
— ne spune ing. Florin Iovan, 
șeful atelierului finisaj. Dar chiar 
dacă am fi avut comenzi, tot n-am 
fi putut folosi mașina respectivă la 
întreaga capacitate pentru că o 
instalație conexă, statia de supra
încălzire a agentului termic la 
mașina de vopsit, a fost defectă 
un .an și jumătate. Abia în aceste 
zile se va repara.

Facem un calcul împreună cu 
interlocutorul nostru : dacă mașina 
ar fi lucrat numai 18 ore pe zi timp 
de 280 de zile pe an. cu o produc
tivitate de 3—4 ori mai mică decît 
cea înscrisă in cartea tehnică, și tot 

z ar fi adăugat 2,5 milioane lei la va
loarea producției întreprinderii. Așa 
insă, a produs numai... amortis
mente : 142 280 lei pe an.

Ce perspective sînt pentru a se 
utiliza mașina de mercerizat la 
întreaga capacitate ? Nu prea mari. 
Comenzi în semestrul I a.c. există 
doar pentru 600 000 m 1 țesături. Ar 
putea fi mărite comenzile ? Da. 
dacă fabrica va dovedi că poate 
executa țesături vopsite de bună 
calitate. Dar în nici un caz nu va 
fi folosită integral, pentru că are 
o capacitate de producție mult mai 
mare decit linia tehnologică in care 
este încadrată.

Și atunci, ce este de făcut ? Do
rim să primim un răspuns la 
această întrebare din partea condu
cerii filaturii din Balotesti si a 
Centralei industriei inului, după o 
serioasă analiză a situației mașinii 
de mercerizat.

Poate, cu acest prilej, se va găsi 
o destinație utilă și mașinii de am
balat țesături in folie de polietilenă, 
care a costat 270 000 lei și zace de 
citlva ani sub o prelată intr-un 
colț de hală, plătindu-se insă în fie
care an aproape 22 400 lei amor- 

' i tizări.

(Urmare din pag. I)
trebuie să-I dea și beneficiarii, prin 
participarea la montajul tehnologic 
cu echipe proprii de muncitori ca
lificați.

ASIGURAREA FRONTURILOR 
DE LUCRU CORESPUNZĂTOARE 
MONTAJULUI se detașează ca o 
sarcină de prim ordin pentru toate 
unitățile de construcții, fără excep
ție. O investigație succintă relevă 
că aproape jumătate din utilajele 
aflate'în stoc de multă vreme — pe 
șantierele noilor instalații din ca
drul combinatelor petrochimice de 
la Teleajen. Borzeștl și Brazi, in
stalației de materiale fotosensibile 
din cadrul Combinatului de îngră
șăminte azotoase din Tîrgu Mureș 
ș.a. — nu au front de montaj asi
gurat. Cauzele sînt cunoscute : lip
sa forței de muncă, organizarea 
necorespunzătoare a lucrului, frec
ventele abateri de la disciplina 
muncii, care, toate Ia un loc, in
fluențează negativ activitatea con
structorilor. In toate aceste situații 
se cer aplicate măsuri ferme si

imediate menite să determine acce
lerarea la maximum a ritmului lu
crărilor de construcții. Esențial este 
să se acționeze energic, stăruitor 
pentru întronarea unei riguroase 
discipline în muncă, folosirea în 
2—3 schimburi a utilajelor de con-

Se caută vinovatul pentru o instalație 
construită și abandonată

Instalația de dedurizare a apei 
Industriale tehnologice, obiectiv 
construit in cadrul modernizării 
secției de finisaj a Întreprinderii 
„Industria bumbacului" din Capita
lă, este complet inutilă. Inutilă și 
costisitoare, după afirmația ing. 
Gheorghe Tutunaru, mecanic șef al 
unității. Nu numai că a costat 
aproape 250 000 lei, dar dacă ar fi 
pusă în funcțiune ar păgubi costu
rile de producție ale întreprinderii 
cu aproape o jumătate de mijion 
lei anual. Și parcă atîta nu ar fi 
de ajuns, instalația — care inerent 
creează în jurul ei un mediu umed, 
salin — a fost amplasată lingă... 
tablourile electrice. Ce s-ar putea 
întîmplă este limpede și pentru un 
nespecialtst: deteriorarea instala
țiilor electrice. Asa cum recunoaște 
și proiectantul, Institutul de pro
iectări pentru industria ușoară, in 
memoriul de prezentare a proiectu
lui de execuție, „apa din puțurile 
întreprinderii — avind duritate mică 
— nu necesită dedurizare". Iar uni
tatea are trei asemenea puțuri care 
îi asigură cantitatea de apă de care 
este nevoie. Cu toate acestea, în 
pofida oricărei logici, în proiectul 
de execuție... sa prevede realizarea 
instalației — și aceasta mult supra
dimensionată.

Dar — adăugăm noi — dincolo de 
răspunderea proiectantului, cum a 
„scăpat" în proiectul de execuție 
această instalație? Ce fel de control 
au exercitat unitatea beneficiară, 
centrala și ministerul de resort, 
Banca de Investiții, celelalte or
gane care și-au pus avizul favo- 
rabil?

Care este punctul de vedere al 
proiectantului ? Cităm din răspunsul 
scris adresat redacției de inginerii 
Constantin Adrian, șef de sector, și 
Sergiu Teodorescu, șeful consiliu
lui tehnico-economic : ..Considerăm 
că stația de dedurizare este ne
cesară procesului tehnologic din 
finisaj deoarece folosirea unei 
ape industriale care are duri
tate mai mare de 4—6 DG ar 
conduce la formarea de nete ne 
țesăturile finisate și de consu
muri suplimentare de coloranți și 
chimicale, Stația de dedurizare s-a

amplasat în unele spații disponibile 
existente în construcția centralei 
termice. Pentru a se asigura condi
ții normale de lucru, în stația de 
dedurizare s-au prevăzut detalii de 
execuție: zid despărțitor față de 
încăperea tablourilor electrice, usi 
de acces, fundații pentru utilaje, 
reamplasarea unui tablou electric, 
podește. canalizare (deci, alți 
bani ?! — n.n.). Beneficiarul nu Ie-a 
executat nici pînă în prezent".

Cine taie nodul gordian al păre
rilor diferite exprimate de benefi

ciar și proiectant? Potrivit spuselor 
tovarășului Vasile Dumitrescu, in
giner șef al Centralei industriei 
bumbacului, la întreprinderea „In
dustria bumbacului" se află un co
lectiv de specialiști din centrală 
care va analiza și această problemă. 
Dacă vor ajunge la concluzia că 
instalația nu este necesară, ea va 
fi transferată imediat la una, din 
unitățile aflate in construcție în 
țară. Deci, alți bani pentru demon
tare, transport, montare. Cine-i va 
plăti ?

'-------- — SECflA DE PREFABRICATE vitan-bîrsești

Milioane acoperite cu prelate

La Început. în 1971, au fost patru. 
Patru mașini de sudat bioțel pen
tru armături, aduse din import. 
Pentru ele s-a construit și o hală 
de producție, in cadrul secției 5 
prefabricate Vitan-Birsești a între
prinderii .(Granitul" din Capitală. 
Au și produs circa 1 500 tone de 
armături. Una din mașini a luat

drumul Brașovului. Cele trei răma
se, prin mai 1974, au fost vopsite, 
unse și acoperite cu prelate. Și așa 
au rămas pînă deunăzi cînd am 
înlăturat prelatele pentru a le foto
grafia.

— Ar fi foarte bine dacă am 
scăpa de aceste utilaje — ne spune 
tehnicianul Aurelian Stanciu, șeful

secției. Pe spațiul eliberat — circa 
400 mp — am începe imediat mon
tarea unei instalații de sudat plase 
pentru panouri mari, care ne este 
absolut necesară.

Valoarea celor trei mașini: aproa
pe 2,4 milioane Iei. Și nu pot fi u- 
tilizate ? Nu putem crede așa ceva, 
doar asemenea armături din bio

țel se folosesc frecvent la construc
ția silozurilor, turnurilor de răcire, 
tunelurilor; subtraversărilor, cana
lelor ș.a. Institutele de proiectări 
de construcții trebuie să aibă in ve
dere la elaborarea proiectelor și 
folosirea armăturilor de bioțel care 
s-au dovedit eficiente la aceste ti
puri de construcții.

Ne-am referit doar la cîteva situații flagrante de încălcare a unor norme elementare de gospodărire a fondurilor 
fixe. în ultimă instanță este vorba de o atitudine de indiferență a unor cadre de conducere investite să decidă asupra necesității 
și oportunității achiziționării unor mașini și utilaje. O atitudine care duce la pagubă, la pierderi pentru economie. Nici un 
fel de scuză, nici un fel de justificare nu pot fi admise în asemenea împrejurări.

Oriunde mai există astfel de utilaje inactive, conducerile de întreprinderi, centrale, ministere trebuie să acționeze ferm 
pentru introducerea lor cît mai operativă în circuitul economic.

Grupai realizat de CorneHu CÂRLAN

montaj. De mare importantă pen
tru grăbirea ritmului de execuție 
este asumarea de către beneficiarii 
de investiții a execuției unor lucrări 
in regie proprie — indicație clar 
formulată de secretarul general al 
partidului la recenta consfătuire.

mic din Ploiești și Făgăraș, Între
prinderile bucureștene de mașini 
grele, de pompe, „Grlvița roșie", 
„23 August" etc., decît să-și con
centreze la maximum forțele, să-și 
programeze mai bine producția, să 
dea dovadă de receptivitate sporită

INVESTIȚIILE
5

structii. utilizarea cu randament 
deplin a timpului de lucru, comple
tarea efectivelor existente cu mun
citori calificați. îmbunătățirea apro
vizionării cu materiale de construc
ții. Deci. în bătălia cu timpul, ho- 
tărîtoare sînt măsurile privind or
ganizarea cit mai rațională a mun
cii constructorilor pe șantiere, sta
bilirea unor programe de lucru pre
cise, realiste și judicios eșalonate, 
pe zile și ore, urmărindu-se perma
nent modul în care sint realizate 
lucrările fizice prevăzute si in care 
sint predate fronturile necesare la

INTRODUCEREA UNEI ORDINI 
DESAV1RȘITE în livrarea 
UTILAJELOR TEHNOLOGICE con
stituie o altă importantă și indis
pensabilă condiție pentru intra
rea in funcțiune a unui însem
nat număr de capacități noi. A- 
ceasta presupune. înainte de toa
te. respectarea de către furni
zori a termenelor stabilite prin 
contracte și grafice de livrare, 
lichidarea hotărîtă a restanțelor 
din lunile anterioare.

Nimic nu este mai important pen
tru întreprinderile de utilaj chi-

față de solicitările și apelurile 
mentorilor. Subliniem și o altă 
cerință : livrarea utilajelor pe 
șantiere potrivit ordinii lor de 
montaj. Și aceasta pentru a se 
atinge un ritm de lucru din ce in 
ce mai susținut, în concordanță cu 
termenele de punere în funcțiune 
și, totodată, pentru a se evita crea
rea de stocuri.

Intensificarea ritmului lucrări
lor de construcții și montaj, solu
ționarea rapidă și integrală a 
problemelor care condiționează in
trarea în funcțiune a tuturor ca
pacităților planificate pe acest an

Foto : Sandu Cristian

sint strîns legate de întărirea răs
punderii individuale și colective a 
oamenilor muncii de pe șantiere, 
din unitățile furnizoare și benefi
ciare. Iată rațiunea pentru care 
întreaga activitate din domeniul 
investițiilor trebuie să se desfă
șoare sub îndrumarea directă și 
nemijlocită a organelor și organi
zațiilor de partid, chemate să-și 
pună în valoare întreaga capaci
tate organizatorică pentru mobili
zarea tuturor factorilor cu răspun
deri în acest domeniu în vederea 
îndeplinirii in bune condiții a sarci
nilor ce le revin. Nici un moment 
nu trebuie să se piardă din vedere 
că societatea noastră este intere
sată în cel mai înalt grad ca fie
care capacitate productivă să intre 
în funcțiune la termenul planifi
cat sau chiar mai devreme, pentru 
ca marele efort de investiții pe 
care-I face să dea rezultatele scon
tate. Aceasta este o condiție esen
țială pentru accelerarea dezvol
tării economiei naționale, pentru 
creșterea mai rapidă a venitului 
național — suportul solid și trainic 
al ridicării continue a bunăstării 
întregului popor.

Accelerați însămîntarea
■ «

culturilor din prima epocă!
(Urmare din pag. I)
țele la semănat. De aceea, trebuie 
combătută cu hotărîre orice tendin
ță de a aștepta „condiții ideale" de 
lucru, trebuie să se facă totul pen
tru intensificarea ritmului insămîn- 
țărilor.

® Ritmul semănatului este diferit 
chiar Intre ludețe vecine, care dis
pun de condiții asemănătoare. în 
timp ce în județele Ialomița, Teleor
man și Timiș se înregistrează ritmuri 
mai bune la semănat, în județele 
vecine — Brăila, Caraș-Severin și

Arad — semănatul se desfășoară cu 
încetinitorul. O analiză a cauzelor 
și, mai ales, stabilirea de măsuri 
energice, imediate de către organe
le agricole și consiliile unice agro
industriale din județele rămase în 
urmă ar fi de un real folos pentru 
accelerarea semănatului.

® în unele județe — Caraș-Seve
rin, Brăila, Arad — se constată fluc
tuații mari ale ritmului însămînțări- 
lor de la o zl la alta, ceea ce dove
dește că se lucrează în salturi — și 
nu in mod organizat, cu toate for
țele.

Timpul presează, nu ne mai permite să așteptăm! De aceea este 
absolut necesar ca in toate județele și, mai ales, în cele din sudul șl 
vestul țării — unde perioada optimă se apropie de sfîrșlt — organele 
județene de partid și agricole, consiliile unice agroindustriale să acțio
neze cu toată stăruința pentru utilizarea din plin a mijloacelor tehnice, 
pentru mobilizarea mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor la în- 
sămințarea în cît mal scurt timp a culturilor din prima epocă.



PAGINA 4 SCINTEIA — sîmbătă 17 martie 1979

! FAPTUL; 
; DIVERS!

UN OBIECTIV MAJOR
Al PREDĂRII ȘTIINȚELOR SOCIALE
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Un geaman
tan si o 
damigeana

Un caz mai puțin obișnuit ne 
aduce la cunoștință D. Costaru, 
șeful postului de miliție T. T. 
Cimpina : „Vă informăm că a 
fost depus la noi un geamantan 
plin cu obiecte de îmbrăcăminte 
și lenjerie de corp, unele dintre 
ele fiind nou-nouțe. Odată cu 
geamantanul, a fost depusă și o 
damigeană. Atit geamantanul, 
cit și damigeana, s-au găsit pe 
peronul stației Florești — Pra
hova, in ziua de 27 decembrie 
1978. Pînă in prezent nu s-a 
prezentat păgubașul să și le 
ridice".

Poate acum. Dar, pentru a 
exista siguranța că el e păguba
șul, acesta va trebui să știe clte- 
va lucruri: dacă lenjeria din 
geamantan e de bărbat sau de 
femeie și care anume sint 
obiectele nou-nouțe. Dar mai 
ales să răspundă la întrebarea : 
ce se află in damigeană?

Oricum, ar trebui să se gră
bească, să nu zacă damigeana 
pină la un alt... An nou.

Un apel 
fulger și 
un răspuns 
prompt

Un țăran cooperator din Po
ieni, pe nume Gheorghe Genes, 
a fost adus la spitalul din Ba
cău în stare foarte gravă. Era 
nevoie urgentă de o intervenție 
chirurgicală. Pentru reușita aces
tei intervenții se impunea o ma
sivă transfuzie de singe. La ape
lul medicilor a răspuns prezent 
— emoționant răspuns! — aproa
pe tot satul Poieni. Cind carava
na Centrului de recoltare și con
servare a singelui a sosit la 
Poieni, gospodarii, în frunte cu 
primarul Sergiu Osman, au 
oferit singe pentru salvarea con
săteanului lor. Si consăteanul lor 
a fost salvat I

Bucurie
Mare bucurie a fost în 

casa soților Maria și Nicolae 
Birnicu din satul Ghelmegioaia 
(Mehedinți), care și-au sărbăto
rit nunta de aur. Fostul ceferist 
și soția sa au trăit marea bucu
rie de a-i avea alături de ei pe 
toți cei 9 copii. Care copii au 
și ei, la rtndul lor; copii... Trei 
dintre feciorii sărbătoriților — 
Ion, Nicolae și Iulian — sint tot 
ceferiști, ca și tatăl lor. Cei trei 
au fost, de altfel, sufletul cinte- 
cului și jocului, cărora le-au 
dat... cale liberă.
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Dezvoltarea capacității de orientare politică, 
modelarea profilului civic și moral al tinerilor

Predarea științelor sociale in școli se cere evaluată nu numai și nu 
atit prin cantitatea de cunoștințe transmise, ci mai ales prin contribuția 
adusă la dezvoltarea- capacității lor de orientare politică, la edificarea 
profilului lor civic și moral. Desigur, răspunderea pentru întărirea carac
terului formativ al procesului de învățământ revine tuturor obiectelor de 
învățământ. In cadrul orei de științe sociale ea capătă. însă valențe noi, 
dat fiind sarcinile deosebite ce revin acestor discipline în ceea ce privește 

modelarea fizionomiei spirituale acultivarea convingerilor comuniste, 
tinerei generații.
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Cascadorii 
de pe 
„Mobră“

Trafic intens pe șoseaua Bucu
rești — Constanța. Intr-un sens 
și in altul circulă zeci și sute 
de autobuze, camioane, tractoa
re, autoturisme, căruțe, bici
clete...

La un moment dat, in acest 
neîntrerupt du-te.-vino și-au 
făcut apariția in zona Sinești 
pe „Mobrele" lor (1—B—2313 și 
1—B—2282) doi tineri. Pină aici, 
nimic deosebit. Dreptul lor să 
circule cu ce vor. Dar nu și cum 
vor. Ne-am apropiat de ei. dar... 
stupoare : in loc să meargă pe 
șei, cei doi iși conduceau „Mo
brele"... întinși pe burtă. Si incă 
la o viteză de peste 60 de kilo
metri pe oră. Toți șoferii, spe- 
riați de poziția lor nefirească, ii 
claxonau și-i ocoleau. O clipă 
de neatenție sau o mică denive
lare pe șosea ar fi putut să le 
fie fatală.

Cei doi și 
complicii lor

Doi brașoveni — Ion Rab, de 
la I.C.R.A., și Carol Feher. șofer 
la I.T.A. — au bătut palma și 
au băut aldămașul :

—. Eu pot să scot din depozi
tele I.C.R.A. mărfuri pe sprin
ceană — a zis Ion Rab.

— Iar eu pot să le transport 
de urgență la cei care le cum
pără, a completat Feher.

Adică pe la diverși gestionari 
de la diverse magazine ale coo
perației de consum din comune
le apropiate. Afacerea mergea ca 
pe roate. Cei doi și complicii 
lor iși frecau miinile cind iși ve
deau buzunarele doldora. Acum 
se freacă la cap. Doare rău de 
tot, inai ales că au fost repede 
depistați. Apoi arestați, judecați, 
condamnați.

S-a întîmplat 
în trenul
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6224 I
Trenul 6224, care circulă pe 

ruta Pașcani — Iași, a sosit la 
destinație cu citeva geamuri fă
cute țăndări. Autorul năzbitiei: 
Simian Constantin din comuna 
Belcești și rudele sale cu care 
s-a „cinstit" și care l-au însoțit 

Iși in timpul călătoriei. Pe 
parcurs, din te miri ce. s-au luat 
la ceartă, apoi la bătaie. Din 

I încăierare, vagonul in care călă
toreau a rămas fără citeva gea
muri.

— De ce-ați făcut ce-ați fă- 
căt ? — a fost întrebat Simian 
Constantin, „capul răutăților".

— Din plăcere — a răspuns. 
In gara Iași au fost puși să 

plătească stricăciunile, plus o 
amendă de cite 1 000 lei de că
ciulă. De, plăcerea costă !

Petre POPA
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și corespondenții „Scînteli" |

Asistența la cîteva ore de științe 
sociale, discuțiile cu cadrele didacti
ce, cu elevii au reliefat preocupări 
tot mai stăruitoare în acest sens. Este 
îmbucurător faptul că lecția, ca for
mă principală a desfășurării proce
sului instructiv-educativ este astfel 
concepută, îneît să contribuie într-o 
măsură cît mai mare la dezvoltarea 
gîndirii și capacității de interpretare 
a elevilor, la formarea deprinderii de 
a pătrunde în esența fenomenelor, la 
explicarea și însușirea politicii parti
dului nostru, a măsurilor ce se adop
tă în diferite sectoare de activitate. 
Iată, de pildă, am asistat la lecția 
„P.C.R. — forța conducătoare a în
tregii noastre națiuni", desfășurată la 
clasa a X-a a Liceului de mecanică 
din Reșița. Pornind de la cunoștin
țele pe care elevii le aveau despre 
tema respectivă, prof. Ștefan Lucia a 
stăruit tocmai asupra unor aspecte de 
mare însemnătate, cum sînt : faptul 
că rolul conducător al partidului 
se realizează nu prin mijloace admi
nistrative. ci ca rezultat al vastei 
sale activități teoretice și practice, 
corespunzătoare cerințelor dezvoltării 
economico-sociale. intereselor vitale 
ale națiunii ; relația între exercitarea 
în bune condiții a rolului de forță 
politică conducătoare a partidului și 
nivelul de pregătire a fiecărui comu
nist, activitatea sa concretă la locul 
de muncă, cu exemple privind 
preocupări actuale ale partidului; 
introducerea noului mecanism econo- 
mico-financiar ; perfectionarea orga
nizării si conducerii agriculturii etc. 
Astfel concepută și desfășurată, ora 
și-a atins scopul educativ, depășind 
descriptivismul lecției din manual. 
Desigur exemplele discutabile în ca
drul unor parametri de exigență ase
mănători pot fi substanțial îmbogăți
te : „Statul socialist" 
a Liceului industrial 
Nouă). „Producția de 
a Xl-a a aceluiași 
transformării acumulărilor cantitative 
în salturi calitative" (clasa a XH-a, 
Grupul școlar industrial din Reșița) 
etc.

Pe linia accentuării caracterului for
mativ al predării'disciplinelor sociale 
pot fi. de asemenea, menționate pre
ocupările cadrelor de la Liceul de 
matematică-fizică din Caransebeș de 
a face, mai ales la temele de econo
mie, referiri sistematice, utilizînd 
grafice, schițe, calcule privind dez
voltarea localității, situația îndeplini
rii planului la întreprinderile din ca
drul acesteia. De remarcat că la mul
te teme referitoare la productivitatea 
muncii, costurile de producție, alți 
indicatori economici, eleyii sînt puși 
să facă diferite calcule, să rezolve 
probleme, astfel incit ei se deprind 
să opereze cu noțiunile și categoriile 
învățate.

Evidențiem, în fine, că la cele mai 
multe ore, profesorii stimulează in 
mod constant elevii să pună între

bări, să descifreze implicațiile unor 
fenomene pe care le analizează, lec
țiile transformîndu-se într-un dialog 
permanent. în cadrul căruia elevii 
„descoperă" cunoștințele, le asimi
lează mai profund. învață să le folo
sească în analiza diverselor fenome
ne. Sînt realizări care pun în eviden
ță răspunderea cu care acționează 
majoritatea cadrelor didactice pentru 
a transforma lecția într-o veritabilă 
dezbatere din care elevul să iasă nu 
numai cu un plus de cunoștințe, ci 
și cu convingeri mai puternice, cu

• Lecțiile trebuie mai strîns le
gate de practica socială • Cum 
se realizează relația cu cele
lalte discipline, cum se relie
fează concepția materialistă 

aflată la baza acestora ?

Însemnări din liceele 
județului Caraș-Severin

■■

!■

(clasa a X-a E 
din Moldova 

mărfuri" (clasa 
liceu). „Legea

sentimente de profund atașament față 
de orinduirea noastră, de valorile ei.

Subliniind toate acestea, nu putem 
să nu ne referim și la o serie de defi
ciențe care, neîndoielnic, diminuează 
înrâurirea pe care predarea discipli
nelor sociale ar trebui să o aibă asu
pra conștiinței elevului.

O lecție precum unitatea materia
lă și infinitatea lumii constituie un 
bun prilej pentru sistematizarea cu
noștințelor acumulate la celelalte 
discipline — fizică, chimie, biologie 
etc. — și, mai ales, pentru sublinie
rea implicațiilor filozofice, pentru re
liefarea concluziilor care confirmă 
pe deplin tezele de bază ale concep
ției materialist-dialectice despre 
lume și societate. La ora respectivă 
însă, desfășurată la Liceul de meca
nică din Reșița, tocmai această la
tură — esențială pentru reușita lec
ției — a fost slab tratată. în cadrul 
discuției, elevii au fost stimulați să 
„aducă exemple" de la alte discipli
ne. S-au amintit astfel diferite desco
periri recente în domeniul fizicii, 
geneticii, dar ele au fost discutate 
în sine, fără a fi corelate, integrate 
într-o imagine de ansamblu,.determi
nantă pentru a evidenția o concepție 
unitară, materialistă despre lume.

Un cîmp larg de afirmare a di
mensiunii formative a științelor 
sociale îl oferă înfățișarea preocupă
rilor actuale ale conducerii de partid 
și de stat pentru perfecționarea vie
ții social-economice în pas cu cerin
țele actuale. Nu de puține ori însă 
lecțiile pe asemenea teme, care ar 
trebui să clocotească de viață, sînt 
lipsite de o informare la zi, de exem
ple apropiate experienței elevilor,

nu urmăresc îndeajuns să pună în 
evidentă rațiunile care au stat la baza 
diferitelor măsuri și, astfel, să convin
gă pe elevi de necesitatea lor. Mărtu
risim că atunci cind înainte de a in
tra la lecția „Fondurile întreprinde
rii" desfășurată la același liceu, 
profesorul ne-a spus — incercînd 
parcă să se justifice — că a afectat 
capitolului autogestiunea economică o 
întreagă oră care tocmai urma să aibă 
loc. ne-am bucurat Dar trebuie să 
spunem că nu mică ne-a fost dezamă
girea constatînd că mai mult de ju
mătate din lecție a fost afectată re
capitulării, iar în ce privește autoges
tiunea economică, totul s-a redus la 
prezentarea generală a principiilor ei 
de organizare. Nu s-a amintit nimic 
despre noii indicatori de bază ai ac
tivității economice, despre faptul că 
în condițiile funcționării autogestiu- 
nii economice și autoconducerii mun
citorești, colectivelor de oameni li se 
încredințează o parte din avuția na
țională pe care trebuie să o gospodă
rească astfel îneît să acopere costu
rile de producție, să obțină beneficii 
necesare acumulării socialiste la nivel 
național, dezvoltării în contirîuare a 
întreprinderii, precum și realizării 
de obiective social-culturale. în 
felul acesta, lecția nu a reușit să 
arate elevilor în ce constă noutatea 
actualului sistem de organizare a în
treprinderilor, avantajele sale.

O deficiență asemănătoare am în- 
tilnit și în predarea temei „Producti
vitatea muncii" la clasa a Xl-a mine 
a liceului din Moldova Nouă. Teore
tic, lecția s-a desfășurat corect : a 
fost dată definiția productivității, s-a 
arătat cum se calculează aceasta, in
dicele ei de creștere. Nu a apărut însă 
limpede de ce este necesar să crească 
productivitatea muncii, de ce această 
cerință se impune in zilele noastre ca 
un imperativ stringent. Deficiențele 
la care ne-am referit ies și mai preg
nant în evidentă dacă avem în ve
dere că elevii ambelor clase vor 
munci nu peste mult timp în pro
ducție, se vor confrunta nemijlocit cu 
asemenea probleme.

Pani DOBRESCU 
Nicolae CATANA

Noua carte a eseistului 
și istoricului literar Nico
lae Balotă, „Arta lecturii", 
este excelentul rezultat al 
unei exegeze stăruitoare 
care orientează pe cititorul 
ei. prin irizările undelor si 
interferențelor comparatis
te. către toate punctele 
cardinale ale unui vast o- 
rizont cultural. Aceste lu
cide pagini de lectură și 
interpretare, scrise cu o 
intensă și frecvent emoțio
nată participare, sint un 
luminos reflex al armoni
cei conștiințe rationale, al 
echilibrului clasic care-l 
caracterizează pe un demn 
reprezentant al intelectua
lității românești contempo
rane.

Modernitatea conceptuală 
care străbate în profunzi
me structurile simetrice 
ale ultimei cărți a lui Ni
colae Balotă. îndrăznețele 
judecăți de valoare isi află 
expresia fluidă intr-un stil 
care nare îndelung cizelat 
pentru a deveni fosfores
cent. Cartea este dominată 
de tenacitatea încordată a 
autorului de a transmite 
mesaje și semnale din cel 
mai fascinant univers, din 
luminoasa Galaxie Guten
berg. Trebuie să mărturi
sim că de mult nu am mai 
putut citi rînduri mai ele
vate. însumate într-un a- 
devărat imn ridicat cărții 
și încărcăturii spirituale. 
Mihail Sadoveanu a contu
rat caracterul sacru al „ur
nelor" in care poeții si cu
getătorii și-au închis ini
mile. exaltînd în paginile 
cărților acea putere fără 
moarte care mișcă umani
tatea înainte, în progresul 
ei necontenit.

Intr-adevăr, cartea, cu 
toată concurenta cinemato
grafului. a radioului sau 
televiziunii, a rămas unul 
dintre instrumentele cele 
mai subtile de perfecționa
re a mintii omenești, poate 
cel mai de seamă depozit 
al gîndirii umane. Puteam 
afirma si altădată cum re
petăm acum cu prilejul a- 
paritiei Artei lecturii lui 
Nicolae Balotă. minunea 
prin care. în citeva grame 
de hîrtie si cerneală, car
tea sintetizează si iradiază 
în același timp, ca un pu
ternic far, cele mai înalte 
valori ale geniului omului. 
Cartea este memoria pe 
hirtie a umanității, mijlo
cul cel mai direct de trans
port al sufletului omenesc 
in toate direcțiile prezen
tului. trecutului și viitoru
lui. Cartea însumează tot 
vastul tezaur, toată expe
riența si cristalizarea con-

științelor. înaltul zbor și 
întregul. Îndelungul zbu
cium al valurilor de gene
rații care s-au succedat în 
modelarea spiritului uman, 
fiind oglinda cea mai fide
lă. din ale cărei profunde 
ape nu se șterg niciodată 
contururile de lumină ale 
unor oameni și epoci revo
lute.

Lumea ca o carte — poa
te să scrie Nicolae Balotă, 
e un străvechi simbol pe 
care semiotica zilelor noas
tre îl face din nou actual, 
adică prezent și activ. A- 
ceasta este cheia pe care 
autorul o folosește pentru

gestul inițiatic al lecturii. 
Autorul ei nu creează pa
ralelisme perfecte și nu 
identifică viata trăită cu 
cea citită, un cititor ne- 
tranșformîndu-se niciodată 
în dublul eroului care în
suflețește paginile creației 
de artă literară. El adună 
în paginile jurnalului său 
de lectură din ultimii ani, 
notațiile, nu marginale, ale 
impactului suferit în urma 
perfectării actului desci
frării semnalelor transmise 
de creatorii verbului, de 
aceia care au ridicat lumi
nosul edificiu al cuvîntului. 
Nicolae Balotă este pe de-

ARTA
LECTURII

însemnări de Alexandru BĂLĂCI

citirea astronomică si nu 
astrologică in intermiten
tele stele ale Galaxiei Gu
tenberg. „textualizînd uni
versul văzutelor și nevă
zutelor".

Nicolae Balotă slăvește în 
paginile sale și fervoarea 
trăirii în solitudinea’ crea
toare a bibliotecii, care nu 
este un depozit inert, o în
ghețată comoară de inesti
mabile valori, cuprinse ori 
expuse simetric în rafturi, 
un templu babilonic care 
s-a înălțat de la unicatele 
manuscriselor ori incuna
bulelor legate în lanțuri 
pentru a nu fi prădate în 
Evul mediu, pînă la mili
oanele de exemplare pe 
care le numără acum orice 
mare instituție similară din 
lume. O bibliotecă este un 
templu al lecturii, al dis
cursului lucid și patetic în 
tovărășia celor mai de sea
mă spirite ale culturii uni
versale. de la îndepărtata 
antichitate pînă la ultimii 
contemporani.

Cartea ultimă a lui Nico
lae Balotă trasează un lu
minos itinerar în meandre
le labirintului lumii fasci
nante a cărților, în explo
rarea profundă pentru afla
rea realei poezii și cunoaș
teri, încărcată de adevăr 
și frumusețe, acordată de

plin convins de posibilita
tea de a se comunica cu va
lorile literaturii universale, 
sub semnul unei înțelegeri 
contemporane, într-o des
chidere a sincroniei litera
re, care decantează facul
tăți și concordanțe ale spi
ritualității umane dincolo 
de spațiu și de timp.

Trebuie arătat că în par
curgerea acestui arc tem
poral al ultimilor ani de 
lecturi ale lui Nicolae Ba
lotă. el s-a apropiat în spe
cial de sublinierea pregnan
tă a circulației de idei, a 
fluxului veșnic viu al esen- 
țialității spirituale. Deși a 
trebuit să facă față servi
tutii săptămînale de croni
car al cărții străine, autorul 
masivului volum editat re
cent de „Cartea româneas
că" a știut să-și aleagă din 
numeroasele traduceri apă
rute în România acele opere 
care au putut servi lucidei 
sale demonstrații despre 
ritmurile concordantelor 
spirituale. Ordonarea capi
tolelor este a unei simetrii 
geografice și cronologice, 
dar și a genurilor literare, 
indicată de certa, solida 
erudiție a cercetătorului li
terar care discerne și dis
tinge din Babelul bibliote
cilor operele vii, a căror fi
nalitate modelatoare intere
sează. in primul și cel mai

înalt grad. Nicolae Balotă 
este un umanist modern, 
înrădăcinat adine în solul 
simetric al clasicismului, 
dar nerefractar nici unei 
unde a modernității experi
mentale. Totdeauna insă 
sub semnul stelar al ordinii 
umaniste pe care caută s-o 
aducă în fața cititorilor săi. 
Cartea sa este din 
punct de vedere și 
unui memorialist ale 
argumente tind să 
dească finalitatea 
toare a 
generate de 
literaturii.

Nu este străină scrisului 
lui Nicolae Balotă nici emo
ția participării directe care 
demonstrează că pînă la 
urmă, dincolo de fundamen
tarea teoretică, actul critic 
este in mare proporție 
transmiterea unei proprii 
vibrații in fața facultății 
magice a lecturii. Excelente 
ni se par a fi portretizările 
executate în culori rem- 
brandtești al bibliotecaru
lui generat de geniul fu
nambulesc al lui Arcimbol- 
di. al obsedantului perso
naj istoric in starea lui hie
ratică. Cezar, al copleșito
rului magician al verbului, 
Charles Baudelaire. Se re
levă în paginile lui Nicolae 
Balotă prezenta unui pu
ternic. viitor memorialist 
al contemporaneității sale.

Cartea lui Nicolae Balotă, 
o însumare a meditațiilor 
sale despre traducerile unor 
opere de seamă în limba 
română — expresie a dialo
gului nostru cultural cu tot 
ceea ce reprezintă valoare 
înaintată pe plan mondial 
— ilustrează totodată des
chiderea și lărgimea de ve
deri a autorului ei. com
prehensiunea, severitatea 
calmă, fără epitete virulent 
ornate, facultatea și dis
ponibilitatea alegerii care 
arată că judecata de valoa
re implică totdeauna o es
tetică. Estetica lui Nicolae 
Balotă, estetica prezentului 
românesc. înscrie arta și 
literatura în istorie, acea 
artă care transfigurează su
perior realitatea, mergînd 
spre oglindirea esențelor 
și a structurilor celor mai 
semnificative. Paginile căr
ții lui Nicolae Balotă, prin 
fervoarea argumentării în 
jurul nucleului unor mari 
valori spirituale, se înscriu 
între faptele remarcabile 
ale prezentului cultural ro
mânesc care recepționează 
semnalele umaniste ale tu
turor creatorilor din lumea 
artei si literaturii.

acest 
opera 
cărui 

dove- 
modela- 

emoției artistice 
frecventarea

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

„CLIPA"
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ecranizare a romanului CLIPA de Dinu Săraru. o producție a Casei de 
filme 5

Regia : Gheorghe Vitanidis. Imaginea ; Nieu Stan. Decoruri : Gută Știrbu 
și Zoltan Szabo. Costume : Gabriela Ricșan. Muzica : Richard Oscha- 
nitzky. Sunet : Dan Ionescu. Montaj : Magda Chișe Ghincioiu. Machiaj : 
Ioana Mocanii. In distribuție : Gheorghe Cozorici. Ion Dichiseanu, Violeta 
Andrei. Sebastian Papaiani, Emanoil Petruț, Mitică Popescu. Leopoidina 
Bălănuță Rodica Tapalagă, Margareta Pogonat. Vasile Nițulescu. Olga 
Tudorache. Octavian Cotescu, Valeria Seciu. Film realizat in studiourile 

de producție cinematografică „București".Centrului

Istoria patriei în desenul
„Istoria patrieiO expoziție cu tema 

in desenul și gravura contemporană 
românească11 a fost deschisă și poate 
fi vizitată in prezent la etajul I al 
Muzeului de artă al Republicii So
cialiste România. Lucrările provin 
din colecția Cabinetului de stampe și 
desene, expoziția inscriindu-se prin
tre manifestările ce urmăresc valo
rificarea bogatului patrimoniu al mu
zeului. Cu mijloacele specifice artei 
grafice, exponatele redau principalele 
momente din istoria tării noastre, 
lupta poporului român pentru împli
nirea marilor idealuri de libertate, 
dreptate socială și independentă na-

teatre
• Teatrul National București 
(sala mică) : Gaițele — 15, Au
tobiografie — 20. (sala Atelier): 
Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu"
(sala mică a Palatului) : Cvar
tetul „Orfeu" — 18. >
• Opera Română : Olandezul
zburător — 19.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

p

și gravura contemporană
țională, participarea sa eroică la 
opera de edificare socialistă in 
România. Sint reunite aici desene, 
acuarele, guașe, acvaforte. xilogra
vuri, linogravuri și litografii semnate 
de artiști contemporani, din diferite 
generații, printre care Ștefan Con- 
stantinescu. Vasile Dobrian. Marcel 
Chirnoagă, Fred Micoș, Constantin 
Piliuță. Iulian Olariu, Ion Stendl, 
Constantin Baclu, Vasile Nicorescu, 
Lidia Ciolac și alți reprezentanți ai 
genului.

Expoziția rămîne deschisă timp de 
două luni.

(Agerpres)

Emoționanta putere
a artei

Un remarcabil spectacol artistic la care și-au dat 
concursul dirijorul Ludovic Baci cu formația 
„Musica rediviva“, Leopoidina Bălănuță și 

Anda Călugăreanu
Zilele trecute am asistat 

la o remarcabilă manifes
tare artistică la care și-au 
dat concursul membrii for
mației de instrumente vechi 
„Musica rediviva" condusă 
de Ludovic Baci, precum și 
Leopoidina Bălănuță și 
Anda Călugăreanu, care au 
susținut un recital de poe
zie și muzică.

Formație de mare renu
me național și internațio
nal, „Musica rediviva" re
învie intr-un stil de înaltă 
elevație artistică pagini de 
muzică veche, preclasică, 
interpretează prelucrări de 
cintece populare datorate 
eminentului muzician care 
este Ludovic Baci. Am pu
tut asista la un concert in 
care impresionantă a fost 
prospețimea remarcabilă a 
interpretării unor creații 
aparținînd secolelor XV — 
XVI — XVII, ce-și dovedesc 
astfel trăinicia în contact 
cu tălmăcitori de o aseme
nea ținută artistică. De alt
fel, această formație și-a 
făcut un titlu de glorie toc
mai din a restitui publicu
lui. intr-o haină nouă, crea

ții vechi, făcind totodată și 
o strălucită demonstrație 
că, de fapt, arta adevărată, 
arta mare, nu are vîrstă.

Același sentiment al eter
nității marilor creații ni 
l-a transmis balada Mește
rul Manole în magistrala 
interpretare a artistei Leo- 
poldina Bălănuță. Ea a 
gindit și rostit, vers cu vers, 
balada in spiritul unui elo
giu patetic adus demnității 
și sacrificiului care intră in 
alcătuirea marilor creații 
durabile, prin care s-a ilus
trat geniul poporului nos
tru, al meșterului anonim 
simbolizind alesele sale vir
tuți etice și artistice. Ad
mirabile sint naturalețea, 
spontaneitatea ce se degajă 
din întreaga ei interpreta
re : spontaneitate in spate
le căreia stau, desigur, zile 
și nopți, săptămini 
luni de trudă, 
manente căutări. 
adincul nevăzut 
se înalță lujerul 
împlinite, firești, 
șese arderi de o intensitate 
greu imaginabilă in căuta
rea soluției inspirate, a 

.gindului ales, a gestului

și 
de per- 
Căci în 

din care 
creației 

se .săvir-

frumos : Leopoidina Bălă
nuță ne-a oferit 
impresionantă a 
triumf al muncii 
și al unei înalte 
lități.

In 
buie 
mea 
ține 
tragică a creatorului care 
știe ce trebuie să sacrifice 
la temelia monumentului 
pe care-l inalță, cu măreția 
omului conștient de forța, 
de puterea lui de a lăsa, 
peste moarte și împotriva 
morții, mărturia geniului 
său creator. Ea ne-a făcut 
să medităm, o dată mai 
mult, și la acest fapt tulbu
rător : singurul care aude, 
din zidul construcției, eter
nul vaiet sfișietor al sacri
ficiului este meșterul, con
structorul, artistul. In acest 
chip, dramatic, marii crea
tori, muncind cu abnegație, 
durează edificiul trainic al 
culturii, al artei.

„O parte dintr-o pasăre." 
— este titlul altui recital 
din care artista ne-a pre
zentat un fragment cu 
aceeași profundă vibrație

imaginea 
nobilului 
creatoare 
spiritua-

căci tre.'balada ei — 
spus că, prin adînct- 
ințerpretării. îi apar- 
— se îmbină condiția
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umană, intr-un dialog inspi
rat, cu cintecele nostalgice 
ale Andei Călugăreanu, 
rindul său o interpretă 
o rară sensibilitate 
căldură.

tntilnirea, la „Scinteia". 
cu prestigioșii componenți

la 
de

ai formației „Musica redi
viva", in frunte cu Ludovic 
Baci, precum și cu arta im
presionantă a Leopoldinei 
Bălănuță și Andei Călugă- 
reanu a prilejuit așadar 
susținerea unui program de 
înaltă calitate artistică.
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Foto : S. Cristian

landra" (sala Schitu Măgureanu): 
La Lilieci — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Zbor de stlcleți
— 15, Pluralul englezesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cinema
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mița in sac — 15: Familia 
Tot — 19.30, (sala Studio) : Ultima 
cursă — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești):
Rochia — Autograful — 19,30.
(sala Majestic) : O familie Îndo
liată — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Mu- 
niș — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă-

nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19.30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul — 
— 19,30,
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Po
veste de iubire — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e clntecul și 
jocul — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine se 
teme de crocodil — 10, Recreația 
mare — 17,
• Teatrul „Țăndărică" : Ninlgra 
și Aligru — 17.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la circ" — 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod — 19,30.

cinema
• 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 : VIC
TORIA — 15 f 17.30; 20, GIULEȘTI
— 15,30; 17,45; 20.

• Stepa J CINEMA STUDIO — 10; 
12.30; 15; 17,30; 20.
• Soarta Aurei șl Argentinei : 
TIMPURI NOI — 15; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 14,30; 16.30; 18,30; 20,15, GRI- 
VIȚA — 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 în spatele frontului — 
19,30 : DOINA.
• Al patrulea stol ; CENTRAL —
15; 17,30; 20, EXCELSIOR — 15;
17.30; 20.
• O simplă problemă de timp J 
FEROVIAR — 15,30; 18; 20,15, FLA
MURA — 15; 17,30; 20.

• Furtuni de vară : DACIA — 15; 
17,30; 20.
• Poliția este învinsă : BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20.
• Vlad Tepeș : BUCEGI — 15,30; 
19, FERENTARI — 16; 19.
• Lanțul amintirilor : LIRA — 
14 30; 17.30; 20,15, POPULAR — 
14,30; 17,30; 20,15.
• Strălucirea soarelui — 11,45, La 
Nord prin Nord-Vest — 14, Fe
meia în Lună — 16,15, Psycho — 
18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Excursie ciudată : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• 80 de husari : COTROCENI — 
15; 1730; 20.
• Drumuri în cumpănă : PACEA
— 15; 17,30; 20.

• Masca de apă : MELODIA —
15,15; 17,45; 20. GLORIA. — 15;
17,30; 20.
• Avocata î VIITORUL — 15.30;
17.45; 20.
• Prefectul de fier : FLOREAS- 
CA — 15; 17.30; 20.
• Omul fără identitate : MUNCA
— 15; 17. ,
• Șeriful din Tennessee : AURO
RA — 1-5; 17,30; 20, TOMIS — 15; 
17,30; 20.
• Sfîrșitul „împăratului din tal- 
ga“ : FLACARA — 15; 17,30; 20.
• Aurul lui Mackenna : COSMOS
— 15; 17,30; 20.
• Totul pentru fotbal : ARTA — 
15; 17,30; 20.
• A fost odată în clasa I : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.



SCINTEIA — simbătă 17 martie 1979 PAGINA 5

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

; - ——-----------------------------------------------------------------------------------n----------------------------------------------

Secretarul general al Uniunii Naționale
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.)

----------------  A APĂRUT: ----------------

Din gîndirea social-politică 
a președintelui României, 

NICOLAE CEAUSESCU
9

(Urmare din pag. I)
Z.A.N.U., oaspetele a exprimat cele 
mai calde mulțumiri și profun
dă recunoștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului român 
pentru sprijinul permanent si multi
lateral acordat poporului Zimbabwe in 
luptă sa Împotriva dominației străine

Publicistul și scriitorul egiptean El
(Urmare din pag. I) 
desfășurată de președintele Nicolae 
Ceaușescu. față de personalitatea sa 
prodigioasă, larg apreciată pe plan 
mondial. Oaspetele a arătat că aces
tea l-au inspirat în realizarea volu
mului consacrat vieții și activității 
șefului statului român, considerat un 
erou al luptei pentru pace. Oaspetele 
a relevat, de asemenea. înalta apre

și discriminării rasiale, pentru a trăi 
liber și a-și făuri destinul conform 
aspirațiilor proprii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat 
succes deplin poporului Zimbabwe in 
lupta pe care o desfășoară pentru 
cucerirea libertății și independentei, 
pentru lichidarea definitivă a politi
cii de discriminare rasială și 
apartheid. Secretarul general al P.C.R.

ciere de care se bucură In Egipt acti
vitatea și sprijinul permanent pe care 
șeful statului român îl acordă efortu
rilor politico-diplomatice pentru în
făptuirea unei păci drepte și trainice- 
în Orientul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit autorului pentru realizarea 
lucrării, apreciind că aceasta este o 
contribuție la mai buna cunoaștere și 
apropiere între popoarele român și 

a subliniat necesitatea intensificării 
sprijinirii luptei poporului Zim
babwe, a tuturor popoarelor oprimate 
din Africa pentru libertate si inde
pendentă națională, pentru a fi stă- 
pine pe propria soartă, pentru a-și 
organiza viata și a-și alege calea 
dezvoltării potrivit voinței si intere
selor lor.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială, prietenească.

Sayed Farag Fuad 
egiptean și. In general, între Româ
nia și țările arabe. Șeful statului ro
mân și-a manifestat convingerea că 
relațiile dintre România și Egipt se 
vor extinde și întări continuu, in 
folosul și spre binele ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

UMANISMUL

Cronica
La Ministerul Afacerilor Externe a 

fost semnat, vineri. Protocolul pri
vind schimbul instrumentelor de ra
tificare a Convenției dintre Guvernai 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste pentru soluționarea și pre
venirea cazurilor de dublă cetățenie, 
semnată la Moscova la 28 iunie 1978.

Documentul a fost semnat de Va- 
sile Gliga. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București. '

★
Vineri a părăsit Capitala Tulio 

Oscar Sugasti. ambasador extraordi
nar si plenipotențiar al Republicii 
Argentina, care și-a încheiat misiu
nea în Republica Socialistă România.

★
Sub genericul „Literatura neogrea

că in România“, la Casa cărții din

SOCIALIST
EDITURA POLITICĂ

zilei
Iași s-a deschis vineri o reprezen
tativă expoziție de carte, manifes
tare organizată de Seminarul de neo
greacă de la Universitatea „Al. I. 
Cuza“, Biblioteca județeană „Gh. A- 
sachi“ si Centrul de librării din Iași.

Prilejuită de apropiata sărbătorire 
a Zilei naționale a Republicii Ele
ne. expoziția — în perimetrul căreia 
sînt reunite peste 100 de volume de 
poezie, proză, teatru, istorie și cri
tică literară, memorialistică, traduse 
în limba română — relevă fenomenul 
literaturii si culturii grecești în 
România, ilustrînd cu precădere tra
diționalele legături culturale dintre 
România Si Republica Elenă.

(Agerpres)

COMPONENTELE ELECTRONICE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul din Mauritius și eu personal sîntem foarte recunoscători pentru 
amabilul mesaj de felicitări și bune urări al Excelentei Voastre adresat cu 
ocazia zilei noastre naționale, pe care noi l-am apreciat în mod deosebit.

Primiți, vă rog, mulțumirile noastre sincere.
Cu salutări frățești,

DAYENDRANATH BURRENCHOBAY
Guvernator general ad-interim 

al statului Mauritius

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Al REGATULUI 
ȚĂRILOR DE JOS VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ ÎN ROMANIA

La invitația ministrului afacerilor
externe 
România, 
afacerilor

al Republicii Socialiste 
Ștefan Andrei. ministrul 
externe al Regatului Țări

Delegația Ligii Tineretului Comu
nist Chinez, condusă de tovarășul 
Han Ying, prim-secretar al Comite
tului Central, care efectuează o vizi
tă în țara noastră, s-a întîlnit, în 
cursul zilei de vineri, cu tovarășii Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., Ioana Bratu, Nicu 
Ceaușescu și Radu Enache. secretari 
ai C.C. al U.T.C., cu alte cadre ale 
Uniunii Tineretului Comunist. Cu a- 

lor de Jos, Christoph A. van der 
Klaauw, va efectua o vizită oficială 
în România, între 25 și 28 martie 
1979.

cest prilej s-a realizat un schimb de 
opinii și experiență în legătură cu 
activitatea Uniunii Tineretului Co
munist și a Ligii Tineretului Comu
nist, cu preocupările actuale ale ti
neretului român și tineretului chinez.

în cursul aceleiași zile, membrii 
delegației Ligii Tineretului Comunist 
Chinez s-au întîlnit cu tineri și cadre 
ale U.T.C. de la întreprinderea „Elec- 
tronica“ din București.

tv • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
PROGRAMUL 1

12.30 Telex
12,35 Curs de limbă spaniolă
12.55 Curs de limbă franceză
13,15 Muzică populară
13.45 Corespondenții județeni transmit...
14,10 Semifinalele turneului internațio

nal de box ,,Centura de aur“ — 
selecțiuni înregistrate de la Pala
tul sporturilor

15.30 Agenda culturală
16,00 Fotbal : F.C. Baia Mare — F.C. Ar

geș (divizia A). Transmisiune di
rectă de la Baia Mare

17.50 Clubul tineretului — la Brazi
18,40 Săptămîna politică internă și in

ternațională
13.55 Prim-plan : „Patru povestiri des

pre patru oameni*.*
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedia
20.30 Film serial : ,.In spatele ușilor 

închise**. Episodul 2
21.20 Intîlnirea de simbătă seara. Emi

siune muzical-distractivă
21.50 Melodii românești de ieri și de azi
22.20 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 martie. în tară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul mai mult no- 
ros. In nordul țării vor cădea ploi 
temporare, ce vor avea și caracter de 
aversă. în aceste regiuni, izolat, se vot 
produce lapoviță și ninsoare. în restul 
țării vor cădea ploi locale. Vînt mode
rat, cu intensificări în zona de munte, 
din sectorul vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 4 și 
plus 6 grade, iar cele maxime între 3 
și 13 grade, mai „ridicate în sudul țării, 
în București : -Vreme schimbătoare» cu-- ■ 
cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vînt slab pină la 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 16 MARTIE 1979

Extragerea I : 63 24 74 25 3 29 35 
26 31

Extragerea a Il-a : 12 19 28 66 9 
73 53 1 65

HUINEIIIIIII ■■■■■■■■■■■ H ■ ■ ■
(Urmare din pag. I) 
tut desprinde concluzia că multe din 
acește sesizări si reclamatii au drept 
cauză faptul că nu se respectă peste 
tot, întocmai, legile țării. Iată, de pil
dă, sint cîteva comune din județul 
nostru de unde vin cele mai multe 
reclo'nații. Atunci, ce-am hotărit ? Să 
mergem noi în comunele respective, 
să acordăm audiente la fața locului. 
Chiar astăzi (era spre sfîrșitul lui 
februarie — n.n.). toti secretarii co
mitetului județean de partid și pri
mul vicepreședinte al consiliului 
popular județean acordă audiente în 
comunele Milcovul, Suraia. Păunești, 
Gugești, Jariștea. Fitionești. Eu merg 
la Vidra, un viitor centru urban. Fap
tul are mai multe aspecte. Pe de o 
parte, oamenii din comune nu mai 
cheltuie bani și timp pină la reședin
ța de județ. Apoi, putem trage con
cluzii practice, directe asupra felului 
cum muncesc organele locale, pe 
baza cărora putem lua hotărîri co
respunzătoare. în sfirșit, nu trebuie 
uitat nici aspectul educativ. Activiș
tii din comune văd cum discutăm cu 
oamenii, cum le rezolvăm proble
mele.

Se cuvine să precizăm încă o pro
blemă. Tinerea acestor audiențe in 
comune nu afectează programul zil
nic de audiente, organizat Ia comite
tul județean de partid si la consiliul 
popular județean.

...Am insoțit pe primul secretar al 
comitetului județean în comuna 
Vidra, unde, după cum se anun
țase cu aproape două săptămîni îna
inte. avea să’ acorde audiente, înce- 
pind de la ora 15. Am ajuns mai de
vreme și. întrucit se adunase ceva 
lume, pe listă fiind înscriși pentru 
început 19 persoane, ulterior mai ve
nind încă 4, a început discuția-cu oa
menii, bineînțeles pe rînd. Cite pro
bleme n-aveau ei să-i spună, să. dis
cute cu primul secretar ? De la cele 
de interes general, privind dezvolta
rea economică și socială a viitorului 
oraș- probleme ale pregătirii si edu

La Galați, în campionatul mondial
de hochei

Cea de-a 23-a ediție a campiona
tului mondial de hochei pe gheată 
(grupa B) s-a inaugurat ieri pe pa
tinoarul acoperit din orașul Galați, 
reunind selecționatele a zece țări.

în primul meci al competiției, echi
pa Norvegiei a întrecut' cu 5—1 (3—6,

BOX : „Centura de aur"

Biroul de audiențe: 
comuna, întreprinderea

(grupa B)
1—1. 1—0) selecționata Elveției. Al 
doilea meci s-a încheiat cu o surpri
ză : echipa Olandei, promovată anul 
acesta in grupa B, a întrecut cu sco
rul de 6—5 (2—2. 2—2. 2—1) formația 
Japoniei, clasată anul trecut pe locul 
2 în eșalonul secund al hocheiului 
mondial.

Echipa R.D. Germane a învins cu 
10—2 (5—1, 3—1, 2—0) selecționata 
Ungariei. Apoi spectatorii au asistat 
la festivitatea oficială de deschidere 
a campionatelor. în meci „vedetă" 
s-au întîlnit echipele României și 
Austriei.

În cîteva
TENIS : România — Belgia, 

in „Cupa Davis“, 
2—0 după prima zi

La Bruxelles a început vineri me
ciul de tenis dintre echipele Belgiei 
și României din cadrul „Cupei 
Davis". în prima partidă. Traian 
Marcu l-a învins cu 6—2, 6—3. 7—5 
pe, Thiejjy Stevaux, iar, in partidg a 
doua/Ilie Năstase l-a învins cu 6—3,” ' 
6—4, ,6—-2 pe Bernard Bolteau.„SJ,J*

• în ziua a doua a campionatelor 
de natatie ale tării noastre, care au 
loc in bazin acoperit la Hunedoara, 
în proba de 100 m liber Zeno Opri- 
tescu, noul campion, a corectat de 
două ori recordul national cu timpu
rile de 52”68/100 (în serii) și 52”89/100 
în finală. In cadrul unei tentative. 
Carmen Bunaciu a stabilit un nou 
record al tării în proba de 200 m 
spate cu rezultatul de 2’13”94/100.

• După desfășurarea a 10 runde în 
turneul international de șah al tării 
noastre pe primul loc în clasament

tarea unui liceu — de preferință sil
vic — specific locului.

Viorel Chius, dirigintele Oficiului 
P.T.T.R., a arătat că la unele blocuri 
nu se execută coloanele pentru insta
lații telefonice. Or. nu peste multă 
vreme se va da în folosință o nouă 
centrală telefonică, cu 600 linii, și nu 
se vor putea face noi abonamente 
dacă constructorii nu vor tine seama 
de acest aspect.

Petre Iancu a venit cu o seamă de 
propuneri privind îmbunătățirea pro

iectului de modernizare a comunei, 
în sensul amplasării unor unități co
merciale pe locurile unde există mare 
vad comercial. Profesorul Ion Ionaș- 
cu a sesizat calitatea necorespunză
toare a clădirii internatului școlii, 
construcție așa-zis terminată, dar 
nerecepționată nici pînă acum. Da
torită lucrărilor făcute de mîntuială, 
plouă prin acoperiș și nu se pot fo
losi încăperile de la etaj. El a pro
pus. de asemenea, ca si școala să fie 
racordată la noua centrală termică. 
Agricultorul cu gospodărie proprie 
Alexandru Murguleț s-a referit la 
unele probleme de ordin gospodă
resc. Din cauza neîntretinerii cores
punzătoare, șanțul de evacuare a re
ziduurilor menajere se înfundă, nro- 
ducîndu-se, mai ales vara, un miros 
greu. Se simte nevoia unor lucrări, 
nu prea greu de realizat, spunea el. 
Oancea Ionescu. tehnician la U.F.E.T. 
Vidra, a venit cu mai multe propu
neri pe linia valorificării resurselor 
locale, in scopul dezvoltării econo
mice a localității. El a propus înfiin

Azi, la fotbal
Campionatul diviziei A la fotbal 

programează astăzi meciurile etapei 
a 21-a.

Cete două locuri din Capitală se 
vor disputa astfel : Sportul studen
țesc — Politehnica Timișoara (sta
dionul Republicii) si Steaua — U.T. 
Arad (stadionul „Steaua").

în tară se vor desfășura următoa
rele întîlniri : F.C. Baia Mare — F.C. 
Argeș Pitești ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Universitatea Craiova ; Gloria Buzău
— Dinamo : C.S. Tirgoviste — S.C. 
Bacău ; Chimia Rm. Vîlcea — Jiul 
Petroșani ; F.C. Corvinul Hunedoara
— F.C. Olimpia Satu Mare ; Politeh
nica Iași — F.C. Bihor Oradea.

Cu excepția meciului Sportul stu
dențesc — Politehnica Timișoara, 
programat la ora 14,00. toate cele
lalte partide vor începe la ora 16,00.

rînduri
continuă să se mențină Taimanov 
(U.R.S.S.) cu 6,5 puncte, urmat de 
Ciociltea — 6 puncte. Șubă 5,5 (2) 
puncte, Stoica — 5,5 puncte etc. în 
runda a 10-a Taimanov a remizat cu 
Uhlmann, iar Haic a ciștigat la Peev.

• în cadrul unei ședințe tehnică 
la Phenian, a avut loc tragerea la 
sorti pentru stabilirea grupelor celui 
de-al 35-lea campionat mondial de 
tenis de masă, care va avea loc în 
capitala R.P.D. Coreene, între 26 apri
lie și 7 mai. în competiția be echipe 
(masculin), selecționata României 
va juca în grupa A, alături de for
mațiile R.P. Chineze. Ungariei, R.F. 
Germania. Iugoslaviei. Franței. Po
loniei, S.U.A. și R.P.D. Coreene. în 
grupa B vor evolua echipele Japoniei, 
Suediei, Cehoslovaciei, U.R.S.S., An
gliei, Coreei de sud. Australiei. Hong 
Kong și Danemarcei.

Echipa feminină a României a fost 
repartizată în grupa A. alături de se
lecționatele R.P. Chineze. Japoniei, 
Ungariei, Hong Kong, Suediei. Fran
ței, Poloniei și Olandei.

țarea. cu mijloace locale, a unei fa
brici pentru prelucrarea fructelor — 
care există din abundentă — ca si a 
fructelor de pădure, a unor complexe 
pentru crescătorii/de vaci cu lapte, 
a unei fabrici dezbinate.

Desigur, n-au lipsit, nici probleme
le de ordin personal, pentru că nici 
la Vidra nu merge totul ca pe roate, 
mai existînd unele greutăți. De pil
dă. Gaftoana Chetraiu. femeie in 
virstă de 69 de ani. nu are pe nimeni 
si se descurcă greu. în ce privește 
acest caz. s-a hotărit pe loc să i se 
întocmească dosar pentru a primi 
pensie socială.

La sfîrșitul audiențelor s-a făcut o 
succintă analiză a problemelor cu 
care au venit cetățenii, precum și a 
modului lor de soluționare. Așa cum 
s-a apreciat, multe dintre ele puteau 
fi rezolvate pe plan local dacă pri
marul, alți factori de conducere s-ar 
fi străduit să le cunoască și ar fi luat 
măsurile corespunzătoare.

Nu-i mai puțin adevărat Insă că 
pentru soluționarea multora din ele 
era nevoie de intervenția unor foruri 
județene. Motiv pentru care, chiar 
a doua zi dimineața, s-a discutat cu 
factorii competenti fiecare problemă, 
dîndu-li-se indicații precise si ter
mene de rezolvare.

Mă gîndeam că ar fi fost bine dacă 
cu acest prilej s-ar fi centralizat 
toate problemele aduse la cunoștință 
celorlalți secretari ai comitetului ju
dețean care au acordat audiențe in 
aceeași zi ; astfel, discuția cu factorii 
care urmează să materializeze cere
rile, propunerile, sesizările celor pri
miți în audiență să se facă o singură 
dată.

Desigur, orice nouă inițiativă ur
mează să fie perfecționată, pentru ca 
eficacitatea să fie cit mai mare. Im
portant este că se caută noi și noi 
soluții pentru ca legăturile cu ma
sele de oameni ai muncii' să fie tot 
mai strînse, iar participarea lor Ia 
conducerea treburilor obștești să fie 
tot mai activă, mai eficientă.

(Urmare din pag. I)

si. în 
ridică din 

această . problemă pentru noi. 
și pentru 

Franța, 
cea

locul realităților interne șl mal ales 
externe pentru a realiza obiectivele 
pe care le urmărim 7 Cit de puter
nică este implicația fabricării de 
componente electronice pentru a 
determina dezvoltarea mai accelerată 
a economiei ?

întrebarea cardinală este aceea 
dacă o tară ca România trebuie să 
fabrice sau nu componente electro
nice. Pină acum, răspunsul a fost 
pozitiv, dar la fiecare schimbare im
portantă de tehnologie sau la apariția 
unor noi progrese mari în domeniul 
componentelor, această întrebare poate 
fi. pe bună dreptate, reluată. Apari
ția microprocesorului și a circuitelor 
integrate pe scară largă 
curind. foarte largă, 
nou_ ..„li.
întrebarea se pune
alte țări, spre exemplu 
de la care am preluat 
mai mare parte a tehnologiilor ne
cesare industriei noastre de compo
nente. într-un raport către președin
tele Franței, dat publicității sub 
forma unui volum intitulat „Informa
tizarea societății" (autori — Simon 
Nora Si Alain Mine. Paris. 1978). sint 
consemnate păreri care pledează pen
tru renunțarea la fabricarea de com
ponente în favoarea companiilor 
transnaționale, dar și păreri potrivit 
cărora această politică va comporta 
riscuri mari, deoarece în privința mi
croelectronicii țările se vor deosebi 
la fel cum se deosebesc cele nucleare 
de cele nenucleare.

în documentele Congresului al 
Xl-lea al P.C.R. este prevăzută fa
bricarea componentelor microelectro
nice contemporane, inclusiv a micro
procesoarelor. dar ce* 1 am realizat pină 
acum în această direcție ? Construc-

Din nou mii de spectatori au fost 
prezenți vineri seara în tribunele Pa
latului sporturilor din Capitală pen
tru a urmări penultima reuniune a 
celei de-a 8-a ediții a competiției in
ternaționale de box „Centura de aur". 
La cat. muscă, tînărul Radu Daniel 
a obtinut decizia la puncte cu 4—1 in 
dauna lui Gh. Govici. în finala aces
tei categorii, Daniel Radu îl va întilni 
pe experimentatul pugilist cubanez 
J. Hernandez, fost campion al lumii, 
care l-a învins prin abandon în re
priza a 2-a pe A. Gheraisa (Algeria). 
O frumoasă comportare a avut cam
pionul național al „penelor" Titi 
Cercel, care, punîndu-și în valoare 
forța loviturilor sale, a ciștigat prin 
abandon în repriza a 3-a în fata vest- 
germanului D. Ott., Titi Cercel va . 
avea o misiune dificilă-în finală, unde 
urmează să fie opus cubanezului 
J-. So-lletr Acesta din urmă l-a scos 
din luptă chiar din prima repriză pe
I. Lungu.

Alte rezultate înregistrate : cat. 
ușoară : S. Cuțov b.p. M. Stamatescu; 
C. Hajnal b.p. D. Rahou (Al
geria); cat. mijlocie-mică: S. Deleaev 
(U.R.S.S.) b.p. pe I. Miron ; M. Sîrba 
b.p. pe M. Oatu; cat. semigrea.: C. Chi- 
racu b.ab. 3 Mircea Alexandru ; Gh. 
Donici b.p. I. Sarapov (U.R.S.S.); cat. 
supergrea : P. Hussing (R. F. Ger
mania) b.p. I. Boancă. în finală 
Hussing il va întilni pe Stevenson 
(Cuba).

cării tineretului si pînă la cele strict 
personale — solicitarea unei butelii 
de aragaz. încadrarea în cimpul 
muncii ori mutarea de la un loc de 
muncă la altul. Este si normal. Oa
menii unei localități, indiferent de 
mărimea ei. reprezintă în fapt o 
mică lume cu bucuriile și necazurile 
lor, cu năzuințe și aspirații — îndrăz
nețe ale unora dintre ei — cu fră- 
mintări și dorințe de mai bine, oa
meni cu trăsături de caracter dife
rite. dar toti laolaltă constructori ai 

societății noi pe care o edifică parti
dul si poporul nostru.

în cele ce urmează vom reda cîte
va nume de oameni veniti in audien
tă, problemele discutate, cererile si 
sesizările lor. Iftimie Sagău este con
tabil la unitatea forestieră de exploa
tare și transporturi — Vidra. Dar. in 
calitatea lui de responsabil al asocia
ției locatarilor la noile blocuri, a se
sizat două aspecte : a) clădirile nu 
sint racordate la noua centrală ter
mică. oamenii neducînd-o prea bine 
cu căldura si ana caldă : b) la blocu
rile cu acoperișul plan se infiltrează 
apa. cei de la etai avînd de sufe
rit, Pe de altă parte — a arătat el — 
dopes c să vă fac două propuneri. în 
numele mai multor locuitori. ai Vi
drei. La U.F.E.T. să se creeze o sec
ție de confecționat lădițe și unele 
obiecte de uz casnic, ușor de execu
tat. pentru a da astfel de lucru unor 
oameni mai în virstă sau cu anumite 
infirmități. Atît el, cit și alti cetă
țeni veniti in audientă au cerut să 
se întreprindă măsuri pentru înfiin-

■ torii de echipamente din tara noastră 
au trecut Ia utilizarea componentelor 
străine noi, evoluate, și din punctul 
lor de vedere pot să nu mai con
sidere necesară dezvoltarea industriei 
proprii de componente. Este o reac
ție firească, de care trebuie să se tină 
seama in stabilirea obiectivelor noas
tre în domeniul componentelor, dar 
nu constituie decît unul dintre argu
mente.

Dacă ținem seama de ceea ce se 
Intîmplă ne Plan mondial, putem avea 
insă în vedere alte două argumente. 
Primul, din punct de vedere strict e-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

O ramura tînără a unei vechi
DIEdWELT discipline științifice

ARHEOLOGIA SUBACVATICĂ
Arheologia subacvatică, această 

„soră" mai tînără a arheologiei, s-a 
născut odată cu secolul nostru — 
dacă e să dăm crezare legendei si să 
fim de acord cu această dată, con
vențională totuși, a nașterii sale. Se 
spune că. într-o zi de toamnă a anu
lui 1900. un vas grecesc pornit în 
căutare de bureți s-a adăpostit de 
furtună intr-un mic golf al insulei 
Antikythera. aproape de coastele 
cretane. Furtuna potolindu-se. căpi
tanul a decis să-și trimită scufundă
torii la treabă. Și. cînd colo, „re
colta" cu care s-au înapoiat era de cu 
totul altă natură, căci. îh loc de bu
reți. ei au dat peste o epavă ticsită 
cu opere de artă. Nava se scufundase 
in anul 82 î.e.n.

Asemenea descoperiri, datorate tot 
hazardului, s-au înmulțit in anii 
ce-au urmat, ca de pildă cea din 
1927, cînd, tot un căutător de bureți, 
a adus la suprafață statuia lui Posei
don și „Micul jockey", azi atracții ale 
Muzeului național din Atena. în 1952. 
Jacques Yves Cousteau și echipa sa de 
scafandri au recuperat din adîncul 
mării nu mal puțin de 8 000 de am
fore și 12 000 alte obiecte de olărie 
vechi de 2 100 ani. ce se aflau pe o 
epavă în apropiere de Cap Congloue. 
Aceasta a și fost, de altfel, prima 
operațiune de amploare în care s-a 
recurs la echipament modern de scu
fundare. prevăzut cu rezerve de oxi
gen. Căutarea sistematică si intensivă 
de mărturii scufundate ale trecutului 

conomic. este acela al scăderii ex
traordinare a prețului componentelor 
electronice datorită gradului tot mai 
mare de integrare — pe care reușesc 
să-1 realizeze în primul rînd indus
triile din S.U.A. și Japonia — și evi
dent volumului mare de producție. 
Din acest punct de vedere, ar părea 
rezonabil să renunțăm la fabricarea 
unor componente pretențioase simi
lare. Al doilea argument este acela 
că. din punct de vedere tehnic, dife
ritele aparate, calculatoare si sisteme 
încep să devină componente într-o 
singură pastilă de siliciu si deci fără 
o industrie de componente nu poate 
exista nici o industrie de aparate si 
calculatoare electronice. Fată de acest 
argument, s-ar putea obiecta că ar 
rămîne de elaborat software-ul (pro
gramele) care au pondere din ce în 
ce mai mare în costul sistemelor puse 
în funcțiune pentru utilizatori.

Avînd în vedere greutățile tehno
logice. dar și pe cele economice da
torate prețului ridicat, pe care le 
întîmpinăm în prezent in dezvolta
rea industriei de componente, s-ar 
părea că cele mai multe argumente 
ar înclina în favoarea renunțării la 
fabricarea de componente electronice 
evoluate. Dar cu o singură condiție: 
să fim siguri că nu va interveni o a 
doua revoluție industrială bazată pe 
electronică. că electronica nu va 
avea rolul care i se preconizează în 
economie și în viata socială si pe 
care de fapt a și început să-l desfă
șoare. Or. tendința de a completa 
mișcarea mecanică eu inteligența 
electronică, de a o utiliza pe aceasta 
din urmă in toate domeniile de ac
tivitate va duce Ia creșterea cererii 
de componente electronice evoluate 
in fiecare tară și, deci, fiecare tară 
va trebui să-și dezvolte o industrie 
proprie de componente. Nu este vor
ba numai de microprocesoare, de 
dispozitive informatice monolitice si 
de alte dispozitive microelectronice 
care vor deveni clasice (si obligatorii 
pentru aproape toate utilajele, spre 
a Ie spori randamentul, productivi
tatea și competitivitatea), dar si de 
viitoare componente care vor realiza 
funcții de inteligentă artificială, de 
vedere artificială, de recunoaștere și 
sinteză a vocii etc. Progresele mi
niaturizării in electronică sint ra
pide și spectaculoase. Dacă in urmă 
cu trei decenii un calculator ocupa 
spațiul citorva camere. în prezent el 

a demarat însă abia pe la sfîrșitul 
anilor ’50.

Unul dintre pionierii arheologiei 
subacvatice în Mediterana si Marea 
Neagră, oceanograful american Wil
lard Bascom, face in cartea sa „Si 
Roma se află în adîncul mării" o pre
zentare Cuprinzătoare a acestei științe 
relativ tinere. El apreciază că. în se
colele premergătoare erei noastre, pe 
Marea Mediterana au navigat între 
20 000—50 000 corăbii comerciale cu o 
încărcătură medie de 2 500 de am
fore conținind alimente : dintre aces
tea, fiecare a zecea s-ar fi scufundat 
datorită furtunilor, incendiilor sau 
atacurilor piraților. Acestora li s-ar 
mai adăuga corăbiile de război scu
fundate fie în cursul furtunilor, fie al 
bătăliilor.

Se știe, de pildă, că In timpul ce
lebrei bătălii de la Salamina. în anul 
480 î.e.n., din 1 300 de corăbii s-au 
scufundat peste 200 ; la Actium. în 
anul 31 î.e.n.. s-au scufundat 100 de 
corăbii din 900. Se poate, deci, pre
supune că. in anumite locuri, fundul 
Mediteranei este un adevărat depo
zit de corăbii. Nu toate se vor fi păs
trat la fel de bine — cele mai multe 
șanse le-au avut acele ambarcațiuni 
care, imediat după scufundare, au 
fost acoperite de un strat gros, de 
mii. „conservant" ideal in mediul* ac
vatic. De aceea nu este exclus ca în 
adîncurile sărace in oxigen ale Mării 
Negre și Marmara să se afle corăbii 
perfect păstrate datind din vremuri 
imemoriale, „corăbii din vremea lui 

poate fi redus la volumul unui dege- 
tar. Tableta de siliciu numită micro
procesor modifică arhitectura calcu
latoarelor electronice, transformă 
telecomunicațiile, structura instala
țiilor de automatizare, pătrunde în 
functionarea motorului și conducerii 
automobilului, în aparatura de uz 
casnic etc. în viitorul nu prea 
îndepărtat nu vor exista ma
șini. utilaje fără microprocesoare. 
Se înțelege că toate acestea nu 
vor putea fi realizate fără micro
electronică. Dacă ținem cont de toa
te aceste tendințe, nu putem renunța 
la producția noastră de componente. 
Această concluzie corespunde întru 
totul hotărîrilor partidului nostru, 
dar încă trebuie să elucidăm, in acest 
cadru și pe acest drum, o serie de 
alte elemente cu caracter tehnic 
în domeniul componentelor privind 
utilajele necesare acestei industrii, 
bazele de date si programele infor
matice adecvate, cercetarea proprie, 
structurile de inovare, aspecte ale 
diviziunii internaționale a muncii etc. 
Definindu-ne în mod clar concepția 
in domeniul componentelor electro
nice. vom defini de fapt elementul- 
cheie al căii tehnice pe care trebuia 
să progresăm în domeniul electro
nicii.

Se intelege că Înregistrarea da noi 
progrese în acest domeniu cere o 
bună cunoaștere a progreselor reali
zate de alte țări cu tehnică avansată. 
A colabora cu țări care generează 
noul in domeniul microelectronicii și 
care doresc să dezvolte relațiile teh
nice și industriale cu România, in
clusiv în domeniile electronicii și 
microelectronicii, constituie un ele
ment important al dezvoltării noas
tre, ca și al relațiilor țțqastre Inter
nationale.

Conceptul unei societăți socialiste 
transformate prin cuceririle revolu
ției științifice și tehnice, printr-o a 
doua revoluție industrială, ne obligă 
la definirea unei politici și atitudini 
active pentru industria componente
lor electronice, care constituie de fapt 
domeniul revoluționar al microelec
tronicii, unul dintre cei mai impor
tanți fermenți ai societății contempo
rane. Aceasta este o problemă care 
afectează activitatea noastră tehnică 
și economică in perspectiva dezvoltă
rii ei și de aceea trebuie stabilit mo
dul cum ne vom asigura componen
tele microelectronice necesare.

Iason". cum îi place lui Bascom să 
spere.-

în ultimele decenii au fost puse la 
punct aparate rafinate de localizare a 
unor obiecte la mari adîncimi. Prin
tre aceste aparate ce „adulmecă" 
marea în căutarea unei epave datind 
să zicem din timpul războiului 
troian sau a unei nave comer
ciale bizantine scufundate în Ma
rea Neagră se numără sonarele. Pină 
la adîncimi de 2 000 metri este 
eficient și un batiscaf. Cu toate 
acestea, dezavantajele pe care a- 
cesta le implică — vizibilitate limi
tată. costuri ridicate — au determinat 
în ultimul timp recurgerea la alte 
mijloace de investigare a mării, cum 
ar fi aparatele foto sau TV.

Unul din visurile arheologilor din 
acest domeniu este recuperarea unei 
corăbii antice păstrate în Întregime. 
Pentru a se apropia de acest tel și. 
în general, pentru a ușura si ghida 
cercetarea, oamenii de stiintă lu
crează în prezent la întocmirea unei 
hărți a eventualelor zone bogate în 
vestigii. Se cunosc în bună măsură 
traseele comerciale maritime din ve
chime. precum și locul desfășurării 
marilor bătălii navale. Pe baza aces
tor informații se pot localiza even
tualele zone de interes, astfel de 
hărți constituind prețioase instru
mente ale arheologiei subacvatice — 
această tînără ramură a unei stiinte 
care se îndeletnicește cu depistarea 
si valorificarea celor mai vechi urme 
materiale ale civilizațiilor umane.

• TUILERIES, ÎN RE
NOVARE. Renumitele gră
dini de 30 de hectare, unul din 
putinele locuri de destindere 
din centrul Parisului, vor fi su
puse în curind unei temeinice 
renovări. Mai înainte de a re
face plantatiite si peluzele, va 
trebui asigurată alimentarea cu 
ană. după o îndelungată perioa
dă de neglijare a ei : 7 km de 
țevi de canalizare n-au mai be
neficiat de reparații capitale de 
pe vremea lui Napoleon III. 
Trei kilometri de grilaie îm
prejmuitoare așteaptă si ele să 
fie reparate : arborii uscati tre
buie înlocuiti cu alții tineri, iar 
bazinele si statuile, multe din 
ele aduse în secolul XIX. de la 

Roma — vreme îndelungată de- 
lăsate si deteriorate de ne urma 
intemperiilor si mai ales a van
dalismului — trebuie si ele re
condiționate.

• CRONOMETRU 
SOLAR. Energia solară, ca 
înlocuitor pentru celelalte for
me de energie, se impune tot 
mai mult. în cele mai diferite 
sfere de activitate, ca o energie 
a viitorului. Astfel, in S.U.A. a 
fost fabricat un model de ceas 
solar care funcționează pe baza 
unui microgenerator solar. Acest 
ceas functionînd non-stop. fără 
intervenția omului care să-l 
„tragă", este recomandabil mai 
ales pentru grădini, piscine, ho

teluri. locuri de parcare, școli, 
spitale. El funcționează inde
pendent de alte surse de ener
gie. acumulatorul său asigurin- 
du-i functionarea in decursul 
nopții cu energia solară Înma
gazinată în timpul zilei.

• NAVA „CALLISTO" 
LA DRUM. Nava „Callisto", 
apartinînd Centrului științific 
din Extremul Orient al Acade
miei de Stiinte a U.R.S.S., a 
pornit într-o amplă expediție, 
spre tropice, in zona marilor re
cifuri din Australia. Ceea ce îi 
interesează pe participant!! la 
expediție sînt natura coralilor si 
modul de formare a recifurilor 
de corali. Apărute cu 450 de 
milioane de ani în urmă, aceste 
recifuri nu au suferit modificări

vizibile. Se consideră că ele re
prezintă sistemele ecologice cele 
mai rezistente de pe planetă. în 
apropierea lor se găsesc întot
deauna cantităti mari de sub
stanțe nutritive și de organisme, 
precum si bancuri de peste.

• TENIȘI SEMNALI
ZATORI. Firma vest-germană 
..Adidas" a conceput un nou tip 
de tenisi. destinați să protejeze 
copiii pe străzile cu intens tra
fic automobilistic. Atît ne vreme 
mohorită. cit si in întunericul 
nopții trifoiul de pe călcîi joacă 
rolul unui adevărat semnaliza

tor care reflectă la 120 de metri 
distantă lumina de la farurile 
mașinilor, avizîndu-i astfel la 
timp ne conducătorii auto.

•TELEVIZOR GI
GANT. Cel mai mare televi
zor din lume, „Wide-Screen- 
1 000". fabricat de concernul 
„General Electric’1, a fost ast
fel conceput incit să creeze 
iluzia de cinematograf in pe
rimetrul unei camere de lo
cuit. La acest gigantic aparat 
trecerea de pe un canal pe altul 
se face prin telecomandă. Ecra
nul este de trei ori mai mare 
decit ecranele-record de pînă 

acum (a căror diagonală mă
soară 69 cm).

• O NOUA GALAXIE. 
Astronomii americani de la 
Fundația națională de stiinte au 
descoperit o galaxie uriașă care 
ar cuprinde, dună estimările lor. 
de 10 ori mal multe stele decît 
Calea lactee șl ar putea fi cea 
mal mare din univers. După 
cum se știe. Calea lactee. In care 
este situat sistemul solar, este o 
galaxie de mărime mijlocie : cu 
un diametru de 200 000 de ani- 
lumină. ea este alcătuită din 100 
de miliarde de stele. Galaxia 
recent descoperită, care a fost 
botezată NGC 1961. se pare că 
ar ti alcătuită din mai multe 
sute de miliarde de stele, iar 
diametrul ei ar fi de 600 000 de 
ani-lumină.

• CONCORDE: 
SUCCES „POSTUM". 
După cum s-a relatat la vre
mea respectivă, guvernele bri
tanic si francez au hotărit să 
sisteze fabricarea avioanelor 
supersonice „Concorde". în total 
au fost construite 16 asemenea 
aparate, din care patru sînt uti
lizate de compania ..Air Fran
ce". cinei de ..British Airways", 
iar două slujesc la zboruri ex
perimentale. Restul de cinci se 
află in așteptarea unui cumpă
rător- Or, spre surprinderea 
plăcută a constructorilor, pentru 
aceste cinci aparate concurează 
un mare număr de societăți 
aeriene din diverse țări, inclu
siv companiile aeriene america
ne „Panam" și „Braniff". com
pania australiană „Quantas" și 

cîteva companii aeriene arabe. 
Neașteptatul succes postum a 
determinat însă cele două gu
verne să studieze posibilitatea 
creării unui supersonic din a 
doua generație, cu capacitate de 
transport dublă.

• SALAMANDRELE 
ÎN PRIMEJDIE. în Japonia 
există o veche credință potrivit 
căreia cine consumă came de 
salamandră... întinerește. Cum 
amatori de „întinerire" sînt des
tui. salamandrele sînt vînate cu 
predilecție. Au început să dis
pară si salamandrele, aflate sub 
pază. în grădinile zoologice. 
Pentru salvarea lor de la dispa
riție totală, micile animale au 
fost puse sub protecția statului.
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România se pronunță pentru intensificarea 
eforturilor in vederea creșterii rolului 

0. N. II. in viata internațională 
Dezbaterile din Comitetul special de la Geneva

GENEVA 16 (Agerpres). — Comi
tetul special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației, ale 
cărui lucrări continuă la Geneva, a 
trecut la discutarea propunerilor pre
zentate de statele membre privind 
sporirea contribuției O.N.U. la men
ținerea păcii si securității interna
ționale.

Delegația română a înfățișat pe 
larg conținutul propunerilor formu
late de tara noastră în acest dome
niu. reamintind constanta cu care 
România s-a pronunțat pentru întă
rirea rolului O.N.U. în dezvoltarea 
colaborării intre națiuni. în promo
varea unei politici noi. în curmarea 
si prevenirea actelor de agresiune si 
de folosire a forței. Delegația a 
subliniat caracterul prioritar al nro- 
punerilor românești vizind dezvol
tarea. nrecizarea si adoptarea norme
lor care trebuie să guverneze rapor
turile dintre state, corespunzător 
noilor exigente ale vieții internațio
nale. obiectiv căruia România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu i-au 
consacrat si îi consacră eforturi stă
ruitoare. atît pe Plan bilateral, cit si 
pe plan regional si mondial.

In acest spirit — a arătat delegația 
noastră — România a propus elabo
rarea si adoptarea in cadrul O.N.U. 
a unui cod de conduită, cu caracter 
universal, care să statueze drepturile

si îndatoririle fundamentale ale sta
telor.

Evidențiind necesitatea stingerii pe 
cale politică, prin negocieri, a tuturor 
conflictelor si litigiilor interstatale si 
marile primejdii ne care le implică 
folosirea forței. încercările de rezol
vare a problemelor dintre state pe 
calea acțiunilor armate, delegația a 
arătat importanta propunerii tării 
noastre privind consacrarea în cadrul 
unui acord internațional, cu forță ju
ridică obligatorie, a angajamentului 
tuturor statelor de a nu recurge. în 
nici un caz si în nici o împrejurare, 
la folosirea forței sau la amenințarea 
cu forța pentru intervenții în trebu
rile interne ale altor state si de a nu 
sprijini cu forte armate, sub nici un 
motiv, acțiunile diferitelor grupuri 
care se ridică împotriva guvernelor 
legale ale unor state suverane si in
dependente.

Au fost expuse propunerile Româ
niei vizind creșterea rolului Adunării 
Generale a O.N.U. în menținerea 
păcii si securității internaționale, 
apreciindu-se că traducerea lor în 
viată ar oferi cadrai corespunzător 
punerii în valoare a contribuțiilor 
utile, semnificative, pe care țările 
mici si mijlocii, care formează marea 
majoritate a membrilor organizației, 
sînt în măsură să le aducă la conso
lidarea păcii si promovarea colabo
rării intre națiuni.

Președintele Braziliei l-a primit 
pe reprezentantul președintelui României

BRASILIA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei. Joăo Baptista de 
Figueiredo, a primit în audientă pe 
membrii misiunii speciale, condusă 
de Gheorghe Rădulescu. viceprim- 
ministru al guvernului, reprezentant 
personal al președintelui Republicii 
Socialiste România, care a participat 
la ceremonia de instalare în funcție 
a noului sef al statului brazilian.

Cu acest prilej, președintelui Bra
ziliei i-a fost înminat un mesaj 
din partea președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. Totodată, din 
partea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu au 
fost transmise președintelui Joăo 
Baptista de Figueiredo și soției sale 
un salut cordial, iar poporului bra
zilian urări de pace și prosperitate.

Mulțumind pentru mesaj, pre

ședintele Joăo Baptista de Figueiredo, 
în numele său. al soției sale si al po
porului brazilian, a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceausescu si tova
rășei Elena Ceausescu cele mai bune 
urări de fericire si sănătate, iar po
porului român urări de noi succese 
si prosperitate. El a exprimat dorința 
guvernului brazilian de a dezvolta si 
adinei relațiile bilaterale pe multiple 
planuri.

In cursul convorbirii a fost evo
cată vizita efectuată. în 1975. de pre
ședintele României în Brazilia, rele- 
vîndu-se importanta acesteia, a dis
cuțiilor purtate cu înalte personalități 
politice braziliene, precum si a docu
mentelor semnate si a înțelegerilor 
convenite pentru dezvoltarea _ pe 
multiple planuri a relațiilor româno- 
braziliene.

Intervenția reprezentantului României în Comitetul de dezarmare
GENEVA 16 (Agerpres). — Comi

tetul pentru dezarmare si-a concen
trat lucrările asupra elaborării ordi
nii de zi pe anul 1979 si a programu
lui său de lucra.

Conlucrind activ cu țările nealinia
te si neutre, cu reprezentanții altor 
state, delegația României acționează 
în cadrul comitetului și al consultă
rilor ce au loc pentru ca organismul 
O.N.U. dedicat dezarmării să fie an
gajat în negocieri eficiente care să se 
soldeze cu rezultate concrete. Lulnd 
cuvintul. reprezentantul tării noastre, 
ambasadorul Constantin Ene. a subli
niat că ordinea de zi a comitetului 
trebuie să constituie o emanație a 
voinței colective a statelor membre. 
Agenda trebuie să fie funcțională și 
orientată spre negocierea unor mă
suri concrete de dezarmare — a de
clarat vorbitorul — astfel incit acest 
organism să-și poată îndeplini man
datul pe care Adunarea Generală a 
O.N.U. i-1 încredințează în fiecare an.

Anul acesta, în fata comitetului fi
gurează sase puncte ce i-au fost 
transmise spre negociere de către 
Adunarea Generală a O.N.U., care

privesc încetarea perfecționării arse
nalelor nucleare, convenirea unor ga
ranții de securitate pentru statele 
nenosesoare de arme nucleare că ase
menea arme nu vor fi utilizate contra 
lor. încetarea producției de materiale 
nucleare pentru scopuri militare si 
transferarea lor spre activitățile 
pașnice, interzicerea armelor chimi
ce. interzicerea dezvoltării unor noi 
arme si sisteme de asemenea arme, 
analizarea propunerilor de dezarmare 
prezentate de toate statele la sesiu
nea specială a O.N.U. dedicată dezar
mării. De asemenea. delegația 
U.R.S.S. a propus înscrierea pe 
agenda comitetului ă unui punct re
feritor la încetarea producției arme
lor nucleare.si reducerea lor graduală 
oină la eliminarea lor completă.

Ambasadorul tării noastre a subli
niat importanța pe care o prezintă 
temele de negociere ce privesc în
cetarea cursei înarmărilor nucleare 
și întărirea securității statelor nepo- 
sesoare de arme nucleare, problemă 
rămasă deschisă la încheierea trata
tului cu privire la neproliferarea 
armelor nucleare.

DAMASC : întrevedere a ministrului român 
al comerțului exterior și cooperării economice 

internaționale
DAMASC 16 (Agerpres). — După 

vizita întreprinsă în Kuweit și Emi
ratele Arabe Unite, tovarășul Cornel 
gurtică. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, a avut o întîlnire, în cursul 
unei escale la Damasc, cu Georges 
Hawranieh, ministrul sirian al pla
nificării.

Cu acest prilej s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra relațiilor bi
laterale. exprimindu-se de ambele

părți satisfacția pentru cursul ascen
dent al acestora, precum și hotărîrea 
de a se acționa în continuare pentru 
realizarea în bune condiții a hotărîri- 
lor președinților Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad privind dezvoltarea 
cooperării româno-siriene pe multiple 
planuri.

Au participat Ammar Jamal, vice- 
ministru al economiei și comerțului 
exterior, și Emilian Manciur. amba
sadorul țării noastre la Damasc.

TURCIA; Convorbiri ale ministrului 
afacerilor externe al României

ANKARA 16 (Agerpres). — După 
încheierea vizitei oficiale pe care a 
efectuat-o în Republica Irak, în drum 
spre țară, tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, s-a în- 
tilnit la Istanbul cu Giinduz Okcun, 
ministrul afacerilor exter.ne al Turciei.

Cu acest prilej, cei doi miniștri de 
externe au avut convorbiri în cursul 
cărora au abordat probleme ale dez
voltării și diversificării relațiilor 
prietenești dintre România și Turcia, 
în spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul ultimei vizite la București a 
primului ministru al Turciei, Biilent 
Ecevit, și a primirii sale de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în noiembrie 1978.

Miniștrii au exprimat satisfacția 
guvernelor lor pentru cursul ascen
dent al raporturilor româno-turce și 
au subliniat hotărîrea de a amplifica 
colaborarea pe plan politic, economic, 
cultural-științific și în alte domenii 
de interes comun.

Cei doi miniștri au făcut, totodată, 
un larg schimb de păreri privind

principalele probleme ale vieții in
ternaționale, îndeosebi în legătură cu 
securitatea și cooperarea în Europa 
și Balcani, relevînd necesitatea unei 
temeinice pregătiri a viitoarei reu
niuni de la Madrid. Ei au evidențiat 
hotărîrea României și a Turciei de 
a conlucra tot mai strîns pe plan in
ternațional în vederea întăririi cursu
lui destinderii, înfăptuirii unor mă
suri concrete de dezarmare. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice, a reglementării diferendelor 
și conflictelor dintre state pe cale 
pașnică, pentru consolidarea păcii și 
securității în întreaga lume.

In cursul convorbirilor, miniștrii de 
externe au subliniat că bunele rapor
turi statornicite între cele două țări 
servesc intereselor popoarelor român 
și turc, înțelegerii, cooperării și bu
nei vecinătăți între statele din Bal
cani. din Europa și din întreaga 
lume.

La convorbiri a fost prezent amba
sadorul român la Ankara. Vasile 
Alexandrescu.

Delegația parlamentară 
română primită de șeful 

statului columbian
BOGOTA 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Columbiei. Julio Cesar 
Turbay Ayala, a primit delegația Ma
rii Adunări Naționale, condusă de 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
M.A.N.. care, la invitația parlamen
tului columbian, efectuează o vizită 
în această tară.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis președintelui Julio Cesar 
Turbay Ayala un cordial salut. îm
preună cu cele mai bune urări de 
progres și prosperitate poporului co
lumbian prieten.

Exprimind călduroase mulțumiri, 
președintele Columbiei a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial omagiu, urări 
de sănătate si fericire, de prosperi
tate pentru poporul român prieten.

în cadrul întrevederii au fost rele
vate importanta vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Columbia, a do
cumentelor semnate cu acest prilej, 
precum și utilitatea continuării dia
logului prietenesc la cel mai Înalt 
nivel între cele două țări.

Subliniind bunele relații existente 
între România si Columbia, posibili
tatea intensificării și extinderii aces
tora pe multiple planuri, președintele 
Columbiei a exprimat interesul tării 
sale in dezvoltarea cooperării dintre 
cele două țări pe plan economic, pen
tru lărgirea si diversificarea schim
burilor comerciale.

De asemenea, delegația M.A.N. a 
avut convorbiri cu Guillermo Plazas 
Alcid, președintele Congresului Na
țional (parlamentul) și al Senatului 
columbian, cu membri ai conducerii 
Camerei Reprezentanților și preșe
dinți ai comisiilor permanente ale 
acesteia, preciim și cu ministrul re
lațiilor externe al Republicii Colum- I 
bia, Diego Uribe Vargas.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri economice 

româno-mozambicane. La 
Maputo au avut loc convorbiri pentru 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și a cooperării economice între Roma
nia și Mozambic. O delegație româ
nă. condusă de Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, s-a întîlnit cu miniștrii 
mozambicani ai oomerțului exterior, 
industriei și energiei, agriculturii și 
planului. Convorbirile au vizat fina
lizarea acțiunilor convenite anterior 
și identificarea unor noi posibilități 
de amplificare a schimburilor econo
mice și a cooperării economice între 
cele două țări.

Plenara C.C. al P.C. din 
S.U.A., desfășurată la New York, 
â fost consacrată pregătirii Congre
sului al XXII-lea al partidului, care 
urmează să aibă loc in luna august 
la Chicago. Proiectul rezoluției prin
cipale în probleme politice a fost 
prezentat de secretarul general al 
partidului. Gus Hali.

La Moscova 8 fost semnat 
protocolul de colaborare pe anul 1979 
intre uniunile de scriitori din Repu
blica Socialistă România și Uniunea 
Sovietică. Documentul prevede vizite 
reciproce de scriitori, organizarea de 
colocvii și alte acțiuni pe teme ale 
creației literare în cele două țări. în- 
tilniri între traducători din domeniul 
literaturii, schimburi de materiale 
documentare și publicații literare.

Scrutin cantonai în Fran- 
în zilele de 18 și 25 martie se vor 

desfășura în Franța alegeri cantona- 
le. cu care prilej vor fi aleși jumă
tate din cei 3 700 consilieri generali. 
La această consultare electorală parti
cipă peste 18 milioane de alegători, 
ceea ce reprezintă jumătate din elec
toratul francez.

Nou act de agresiune al 
rasiștilor rhodesieni. Regi' 
mul rasist rhodesian a săvîrsit un 
nou act de agresiune împotriva Mo- 
zambicului, lansind vineri un atac

Acord între R.A. Yemen si R.D.P. Yemen■
privind retragerea reciproca a trupelor
SANAA 16 (Agerpres). — R.A. 

Yemen si R.D.P. Yemen au căzut de 
acord asupra retragerii forțelor lor 
armate de o parte si de alta a fron
tierei care separă cele două țări. în- 
cepînd de simbătă seara — relatează 
din Sanaa agenția irakiană de presă 
I.N.A. în termenii acordului, negociat

sub egida Comitetului de control al 
Ligii Arabe. R.A. Yemen si R.D.P. 
Yemen au convenit asupra restabilirii 
calmului si stabilității în zonă. Acor
dul a intervenit în urma convorbiri
lor care au avut loc la Sanaa intre 
șefii statelor majore ale forțelor ar
mate din cele două țări.

aerian asupra unor tabere ale re- 
fugiaților Zimbabwe staționate la 
40 km de portul mozambican Beira 
— relatează agențiile de presă relu- 
înd un comunicat difuzat la Salis
bury. Atacul aerian, al treilea in 
ultimele cinci zile, a provocat pier
deri în rîndurile refugiatilor Zim
babwe.

în pregătirea alegerilor 
din Mexic. Comisla Federală 
Electorală din Mexic a aprobat în
scrierea candidaților Partidului Co
munist Mexican pentru alegerile de 
deputați programate pentru 1 iulie. 
Aceeași măsură a fost luată și pen
tru Partidul Socialist al Oamenilor 
Muncii și Partidul Democrat Mexican. 

iUrmează să fie aleși cei 400 membri 
ai Camerei Deputaților.

Criza guvernamentală 
din Italia. Partidul Socialist Ita
lian a confirmat refuzul său de a 
participa la guvernul pe care pre
mierul desemnat al Italiei. Giulio 
Andreotti, dorește să-1 formeze, in 
încercarea de a se evita in acest mod 
organizarea unor alegeri legislative 
anticipate. In schimb. Partidul socia
list-democratic și-a confirmat ade
ziunea la viitorul guvern.

Dezbaterile din parlamen
tul vest-german privind probIe- 
ma prescrierii în R. F. Germania a 
asasinatelor, și in consecință și a 
crimelor comise de naziști, vor avea 
loc la 29 martie, potrivit unei decizii 
adoptgte de Comisia președinților 
grupurilor parlamentare.

ROMÂNIA — GRECIA: relații prietenești,
sub semnul unei ample și fructuoase colaborări

Dezvoltarea unei colaborări trainice 
cu toate țările din Balcani constituie, 
așa cum se știe, una din coordonate
le fundamentale ale politicii externe 
a României. Este o orientare stator
nică. ce se bazează atît pe învățămin
tele istoriei, cit și pe cerințele actua
le. pe interesele de pace și bună în
țelegere ale popoarelor din regiunea 
noastră geografică. Stă mărturie in 
acest sens și dezvoltarea amplă a pri
eteniei și conlucrării româno-elene. 
Apropiata vizită in țara noastră a 
premierului Constantin Karamanlis 
oferă prilejul de a evoca bunele ra
porturi de colaborare existente intre 
popoarele noastre. Stimulate atît de 
vechile tradiții de prietenie, statorni
cite de-a ’ungul timpului, cit și de 
numeroși factori noi, generați de’ dez
voltarea contemporană, relațiile din
tre România și Grecia au cunoscut o 
continuă dezvoltare, pe temelia prin
cipiilor independentei și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc — care 
și-au dovedit și in acest caz caracte
rul rodnic, profund constructiv.

Este, fără îndoială, meritul esențial 
în ■ această privință al întâlnirilor și 
convorbirilor la nivel înalt desfășu
rate în ultimii ani in tara noastră, ca 
și pe pămintul Eladei. Ne sînt incă 
vii in amintire manifestările de ‘înal
tă stimă și prețuire cu care populația 
Atenei și Pireului a intimpinat. ui 
urmă cu trei ani, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. aflat. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. în vizită în 
Grecia, bucuria cu care sutele de mii 
de oameni ieșiti pe străzi au salutat 
pe solii poporului român, satisfacția 
manifestată pentru continua dezvol
tare a prieteniei și colaborării dintre 
țările și popoarele noastre. Cu ma
nifestări de caldă prietenie întîmpi- 
nase poporal nostru, cu un an mai 
înainte, pe primul ministru Constan
tin Karamanlis, cu prilejul primei 
sale vizite la București.

Cu ambele prilejuri, convorbirile 
la nivel înalt româno-elene. docu
mentele încheiate. între care Decla
rația solemnă comună, au deschis 
perspective largi pentru relațiile din
tre cele două țări, stimulînd efor'u- 
rile în vederea depistării de noi do

menii și forme de colaborare. Viata 
a validat pe deplin convingerea 
exprimată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU că prietenia și colabora
rea româno-elenă vor cunoaște o în
florire continuă. „Pot spune — arăta 
șeful statului român — că înțelegerile 
noastre deschid minunate perspective 
de colaborare între România și Gre
cia. Personal, am deplină încredere 
că poporul român și poporul grec vor 
ridica pe o treaptă nouă prietenia și 
colaborarea lor tradițională, că aceas
tă colaborare va servi nu numai in
tereselor popoarelor noastre, dar și

Iată numai citeva repere ale dez
voltării continuu ascendente a cola
borării româno-elene pe plan econo
mic. Cifric vorbind, volumul schim
burilor economice a crescut in 1978 de 
patru ori. in raport cu 1971. iar pen
tru anul in curs, sporul prevăzut este 
de 30 la sută, față de anul precedent. 
In afara domeniilor amintite. țara 
noastră satisface o serie de cerințe 
ale economiei grecești în ce privește 
dotarea cu mașini-unelte, produse 
electrotehnice, echipament de tele
comunicații, vagoane, produse chi
mice. Bune exemple de cooperare

opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sau consacrate activității șefului sta
tului român, ca și publicarea la Ate
na a cunoscutei lucrări a tovarășei 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. con
sacrată cercetărilor în chimie, și. pe 
de altă parte, apariția la București 
a unui volum al acad. Constantin 
Tsatsos. președintele Republicii Ele
ne. Cunoscînd o mare extindere în 
ultimii ani. relațiile culturale cu
prind. de asemenea, schimburi de ex
poziții. de colective teatrale și muzi
cale și au un ( rol important în mai 
buna cunoaștere a valorilor spiritua

• în ultimii ani — o creștere substanțială a volumului schimburilor econo
mice • Circulația valorilor culturale — factor de apropiere între popoare
• Destinderea, pacea, liniștea în Balcani — o preocupare majoră comună

cauzei păcii in Balcani și in intreaga 
lume**.

Intr-adevăr, vizitind Grecia, sesi
zezi amplificarea și diversificarea, de 
la un an la altul, a conlucrării econo
mice. In șuvoaiele de automobile, de 
pe străzile marilor orașe, de pe șo
selele din Atica. Peloponez și Thessa- 
lia, „Daoia“ românească este întîlni- 
tă adeseori alături de automobi
lele unor firme cu vechi tradiții. 
Cu cîțiva ani în urmă, un element 
inedit a apărut în delta fluviului Nes- 
tos, în nordul Greciei, dominată de 
înălțimile inveșmîntate în legendă 
ale Olimpului : sondele românești. 
Reprezentînd „începutul cercetării 
sistematice. în colaborare cu Româ
nia. a subsolului Greciei** — după o 
expresie oficială întîlnită — aceste 
foraje au deschis perspectiva unei 
cooperări cu largi posibilități de afir
mare într-un domeniu nou. Specialiș
tii noștri lucrează, de asemenea, la 
electrificarea căii ferate Atena — Sa
lonic. obiectiv de mare însemnătate 
pentru Grecia. în timp ce. in efortul 
lor de a spori randamentul cîmpiilor 
din împrejurimi, numeroși fermieri 
șe folosesc de tractoare românești.

oferă societățile mixte „Elpex** și 
„Terhellas", construirea sau echi
parea unor obiective economice din 
Grecia. La rindul ei. România, pe lin
gă importul unor produse tradiționa
le. beneficiază de realizări ale unor 
ramuri noi ale economiei elene, afla
tă în plin proces de dezvoltare. Evo
luția conlucrării pe acest tărîm oferă 
certitudinea că obiectivul stabilit in 
cadrul convorbirilor la nivel înalt de 
a se dubla volumul schimburilor eco
nomice in actualul cincinal, față de 
perioada precedentă de cinci ani. va 
fi nu numai îndeplinit, ci și depășit, 
fructificînd avantajele apropierii geo
grafice. ca și caracterul complemen
tar al economiilor țărilor noastre. _

In ce privește cooperarea științifică 
și tehnologică, măsurile stabilite re
cent. cu prilejul sesiunii comisiei 
mixte guvernamentale, țintesc spre 
adincirea conlucrării în acest dome
niu i care include, intre altele, energia 
și oceanografia, seismologia. fizica 
aplicată.

O dovadă elocventă a viului interes 
față de adincirea cunoașterii re
ciproce o constituie editarea în 
Grecia a numeroase lucrări din

le ale popoarelor noastre. în promo
varea prieteniei româno-elene.

Este bine cunoscut că România, ca 
tară situată în spațiul geografic al 
Balcanilor, depune neslăbite eforturi 
în vederea transformării regiunii 
noastre într-o zonă de pace, liniște 
și amplă colaborare, văzind in aceas
ta o componentă inseparabilă a pro
cesului de edificare a securității eu
ropene. Este adevărat că în regiunea 
noastră există state cu orînduiri so
ciale diferite ; dar înseși excelentele 
relații dintre România și Grecia ara
tă că aceste deosebiri nu sînt- un im
pediment pentru dezvoltarea colabo
rării si prieteniei între țările si po
poarele din această zonă. Pe deasu
pra oricăror deosebiri, există intere
sul comun de a asigura în regiunea 
noastră, atit de zbuciumată în trecut, 
un climat de destindere, de pace 
si conlucrare rodnică, astfel ca toate 
popoarele balcanice să trăiască în 
deplină securitate, să-și poată consa
cra eforturile si resursele dezvoltării 
pe calea progresului. în acest scop 
este necesar să se depună eforturi 
perseverente pentru soluționarea 
pașnică, la masa tratativelor, a dife

ritelor probleme aflate in suspensie 
— România și Grecia acțiOnind toc
mai în acest sens — să se facă totul 
pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre statele re
giunii. In mod evident, imbunătăti- 
rea raporturilor dintre statele balca
nice nu este și nu poate fi îndrep
tată împotriva nimănui, ea corespun- 
zind cerințelor majore ale păcii ge
nerale.

în lumina preocupării sale stator
nice pentru realizarea obiectivului 
transformării Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și colaborării rodnice. Româ
nia si-a manifestat sprijinul fată de 
inițiativa premierului Karamanlis 
privind convocarea unei reuniuni 
consacrate cooperării economice in- 
terbalcanice si a participat activ la 
această reuniune care, urmind la 
scurt timp după Conferința general- 
europeană de la Helsinki a fost pe 
bună dreptate apreciată ca o primă 
si concretă acțiune pe linia înfăp
tuirii prevederilor Actului final, pri
vind edificarea unui sistem de secu
ritate si cooperare pe continentul 
nostru.

Pe plan internațional, țările noas
tre acționează. de asemenea, in 
sprijinul eforturilor pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi or
dini economice internaționale, pentru 
democratizarea relațiilor dintre state, 
pentru întărirea rolului Națiunilor U- 
nite în menținerea păcii și consoli
darea securității internaționale.,

Opinia publică din tara noastră 
nutrește convingerea că apropiata 
vizită a premierului Greciei in 
România, noul dialog româno-elen la 
nivel înalt vor marca un nou pas 
important în dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre țările și po
poarele noastre. Această colaborare 
este apreciată cu deplin temei la 
București, ca și la Atena, ca răspun- 
zînd pe deplin intereselor popoare
lor noastre, cauzei dezvoltării prie
teniei și colaborării dintre toate ță
rile din Balcani, dezideratelor păcii, 
securității și destinderii în Europa 
și în lume.

Al. CÂMPEANU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

în legătură cu evenimentele 
de la granița chino-vietnameză

BEIJING 16 — Trimisul Agerpres, 
Ștefan Stancu. transmite : în cadrul 
unei conferințe de presă, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze, 
Huang Hua, a declarat că forțele de 
frontieră ale Armatei populare de 
eliberare din provinciile Guangxi și 
Yunnan și-au Încheiat, la 16 martie, 
retragerea din Vietnam si întregul 
efectiv a revenit pe teritoriul chi
nez. El a reafirmat poziția R.P. Chi
neze potrivit căreia disputele dintre 
China și Vietnam trebuie reglemen
tate prin negocieri, in cadrul cărora 
să se discute căile de asigurare a pă
cii și liniștii în regiunile de frontieră 
dintre cele două țări și apoi să se 
procedeze la reglementarea dispute
lor cu privire la frontieră si să se 
restabilească relații normale.

HANOI 16 (Agerpres). — într-o 
notă a Ministerului Afacerilor Exter
ne al R.S. Vietnam, adresată la 15 
martie Ministerului de Externe al 
Chinei, se propune ca, la o săptămtnă 
după retragerea completă a trupelor 
chineze, să înceapă convorbiri între 
Vietnam și China la nivelul miniștri
lor adjuncți de externe. în notă se 
menționează că tratativele ar putea 
să se desfășoare la Hanoi sau in
tr-un loc situat la frontiera dintre 
Vietnam și China sau. alternativ, in 
două localități aflate de o parte și de 
alta a frontierei, părțile urmind să 
discute măsurile privind menținerea 
păcii și stabilității in regiunile de 
graniță, pe baza respectării suverani
tății și integrității teritoriale, precum 
și problemele restabilirii relațiilor 
normale între cele două țări.

Opinia publică din Republica Socialistă România, care a urmărit cu îngri
jorare evenimentele din Asia de sud-est, ciocnirile militare de la granița 
chino-vietnameză, a primit cu un sentiment de ușurare ultimele știri și comu
nicate ale guvernelor Republicii Populare Chineze și Republicii Socialiste 
Vietnam. Poporul român apreciază ca un fapt pozitiv ceea ce se afirmă in de
clarațiile ministrului afacerilor externe al R.P. Chineze — și anume că for
țele armate chineze și-au încheiat retragerea din Vietnam, întregul efectiv 
revenind pe teritoriul chinez — precum și propunerile guvernului chinez de a 
se trece la tratative între cele două părți. De asemenea, oamenii muncii din 
țara noastră apreciază ca pozitivă declarația Ministerului Afacerilor Externe 
al R.S. Vietnam, conform căreia guvernul vietnamez este dispus ca la o săp- 
tămînă după retragerea completă a trupelor chineze să înceapă tratative între 
Vietnam și China, la nivelul miniștrilor adjuncți, pentru a se ajunge la mă
suri privind menținerea păcii și stabilității în regiunile de graniță.

Opinia publică din România așteaptă cu îndreptățită nerăbdare aplicarea 
în viață a acestor declarații, trecerea cit mai rapid cu putință la tratative 
între R.P. Chineză și R.S. Vietnam și iși exprimă speranța că pe această cale 
se va ajunge la stingerea conflictului și soluționarea problemelor litigioase, la 
întărirea prieteniei, colaborării și păcii între cele două popoare și țări care 
construiesc noua orînduire socială. Aceasta va sluji fără îndoială intereselor 
generale ale socialismului, creșterii forțelor sale, sporirii prestigiului și in
fluenței tui în lume. Totodată, va avea o înrîurire binefăcătoare asupra cil . 
matului politic din, Asia de sud-est, va contribui la lichidarea încordării in 
această parte a lumii, aducînd, de asemenea, un aport însemnat la cauza gene
rală a destinderii, securității și păcii, la dezvoltarea colaborării între toate 
națiunile pe baza respectării independenței și suveranității fiecărei țări, a 
neamestecului în treburile interne ale altui stat.

Precizări ale agenției M E N. privind prevederile 
proiectului tratatului de pace dintre Egipt și Israel

CAIRO 16 (Agerpres). — Agenția 
egipteană M.E.N. relatează că ope
rațiunea de retragere a trupelor is- 
raeliene din Sinai, în cursul acestui 
an. va avea loc în trei etape. Prima 
etapă, care va începe după două luni 
de la semnarea tratatului de pace, va 
cuprinde retragerea trapelor Israelu
lui din fîsia nordică de coastă a Si- 
naiului, pînă la Al Arish inclusiv. 
La acea dată — precizează agenția — 
Egiptul își va recăpăta suveranitatea 
asupra localității Al Arish. precum și 
asupra majorității bogățiilor naturale 
din Sinai.

Cea de-a doua etapă va avea loc la 
două luni după prima. Ea va cuprin
de retragerea Israelului din regiunea 
care se întinde între litoralul Golfu
lui Suez (la nord) și sudul Sinaiului.

Cea de-a treia etapă va începe cinci 
luni mai tîrziu. efectuîndu-se retra
gerea din toate strîmtorile si trecă- 
torile. Fiecare etapă a retragerii tru
pelor israeliene va fi urmată de in
stalarea administrației egiptene în 
regiunea evacuată.

Agenția M.E.N. precizează că pro
iectul de tratat include trei anexe : 
prima privește retragerea Israelu
lui din Sinai ; cea de-a doua cu
prinde hărți ; iar cea de-a treia 
se referă la relațiile bilaterale dintre 
Egipt si Israel. Prima anexă prevede 
formarea forțelor de urgentă ale 
O.N.U.. din care nu vor face parte 
unităti apartinind celor cinci mart 
puteri, membre permanente ale Con
siliului de Securitate.

Program de reducere a consumului
de energie în Japonia

TOKIO 16 (Agerpres). — în con
formitate cu recomandarea Agenției 
internaționale pentru energie, gu
vernul japonez a aprobat, vineri, un 
program de reducere a consumului 
de energie care să echivaleze cu o 
reducere de 5 la sută a consumului 
de petrol, respectiv cu aproape 15 
milioane tone din cele 290 milioane 
tone de petrol prevăzute a fi utili
zate anul acesta.- Programul include, 
printre altele, recomandări privind 
reducerea orelor de transmisie ale 
stafiilor comerciale de televiziune, a 
programelor de seară ale localurilor 
publice si ale reclamelor, a încălzirii 
locuințelor. în timpul iernii, sau a 
utilizării aparatelor de condiționare

a temperaturii. în timpul verii, si a 
reducerii consumului de benzină prin 
limitarea voluntară a utilizării auto
mobilelor. Programul cheamă la in
tensificarea eforturilor industriei pen
tru sporirea eficientei utilizării ener
giei. . diversificarea surselor energe
tice si valorificarea unor noi surse 
de energie. îndeosebi energia nuclea
ră si trecerea centralelor electrice de 
la consumul de petrol și gaze pe căr
bune si alti combustibili.

Acesta este al doilea program de 
economisire a energiei adoptat de 
guvernul japonez în cursul anului 
1979. în ianuarie a fost adoptat un 
program similar privind reducerea 
consumului de petrol cu 2.8 la sută.

„Misterioasa'' maladie...
La început, obișnui

tele simptome de gri
pă, după care copilul 
suferind este cuprins 
de spasme cardiace șt 
moare, in ciuda perfu
ziilor de la centrul de 
reanimare al unicului 
spital pentru copii din 
Mezzogiorno. Al 71-lea 
caz în decurs de patru 
luni...

Șapte experți ai Or
ganizației Mondiale a 
Sănătății s-au depla
sat la Neapole pentru 
a cerceta cauzele „mis
terioasei boli" care 
ucide copiii sub doi 
ani. Concluzia investi
gației : epidemia a fost 
provocată de un virus 
al aparatului respira
tor. Nu un virus necu
noscut. ci identificat 
incă in urmă cu 33 de 
ani in laboratoarele 
din S.U.A.

Cum a apărut și de 
ce face ravagii acest 
virus la Neapole ? Si 
mai ales, de ce afec
tează numai anumite 
categorii de copii din 
acest oraș ? întrebări
lor de acest gen le <țuu 
răspuns un șir de rea

lități. în această me
tropolă de un milion și 
jumătate de locuitori, 
mai bine de 50 la sută 
din popMația activă 
este lovită de șomaj, 
iar mulți din cei care 
au o slujbă trăiesc la 
limita unui minim de 
subzistentă. Dincolo de 
somptuoasele hoteluri 
de pe malul mării și 
de imobilele luxoase 
ale cartierelor reziden
țiale, familiile sărace 
se înghesuie în acele 
„bassi", căsuțe joase, 
întunecoase, cu o sin
gură încăpere — su
praîncălzită vara și 
năpădită de umezeală 
iarna — care găzduieș
te in medie cite 10 
persoane. O imagine 
concludentă asupra 
condițiilor in care lo
cuiesc, după însăși a- 
precierea municipalită
ții napolitane, nu mai 
puțin de 69 000 de fa
milii (230 000 de per
soane) o oferă fotogra
fia de mai jos. pe care 
o reproducem din re
vista vest-germană 
„Stern". Locuințele in
salubre, de multe ori

fără apă curentă și in
stalații sanitare, sint o 
cauză principală a sla
bei rezistențe la boală 
a copiilor din Neapole 
La aceasta se adaugă 
subnutriția și lipsa 
de ocrotire medicală 
(mulți n-au fost văzuți 
de uit doctor de la 
naștere), iar in spita
le condițiile sint abso
lut precare. Mai este 
oare de mirare că bo
lile, mortalitatea in
fantilă fac ravagii ? In 
medie, 70 de nou-năs- 
cuți dintr-o mie mor 
înainte de a împlini 
un an — record euro
pean de mortalitate 
infantilă ! Noua epi
demie ridică doar cu 
puțin această medie. 
Așa cum scrie „Die 
Welt“, in această „me
tropolă a infometati- 
lor" și șomerilor, ma
ladia „misterioasă" in 
rîndurile copiilor este 
doar o nouă modalita
te specifică de a muri 
de pe urmă unui virus 
de altminteri nemor
tal".

Ioana BĂRBAT
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