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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, simbătă

dimineața, pe V.I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice 
București, la cererea acestuia.

la
Cu acest prilej, a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Aminarea vizitei șefului statului ghanez, președintele Consiliului
Militar Suprem al Republicii Ghana, general F. W. K. Akuffo

Vizita în România a șefului sta
tului ghanez, președintele Consiliu
lui Militar Suprem al Republicii

Ghana, general F. W. K. Akuffo, 
care urma să aibă loc in prima parte 
a lunii aprilie a.c.,. a fost amînată,

de comun acord, pentru o perioadă 
ulterioară.

togiul lucrului bine făcut Șarjele FIECARE ora buna de lucru
V

„în marea întrecere care se desfășoară pentru 
o activitate mai bună, pentru dezvoltarea mai 
rapidă a economiei 
bunăstării poporului, 

muncii din

siderurgiștilor
HUNEDOARA

oamenii
angajeze 
și, dacă

naționale, pentru ridicarea 
toate organizațiile de partid, 
toate județele trebuie să se 
aspirină la un loc fruntașcu hotărîre,

e posibil, la locul întîi“.

NICOLAE CEAUȘESCU

FOLOSITĂ DIN PLIN LA SEMĂNAT
Agricultorii harnici muncesc pe orice vreme,

si-

nu așteaptă condiții climatice ideale

U
n..nVlrbătoresc. deve- 

a avut loc la 
săDtămini in cap® Ș JoieflimTarea 

dccscătre secretarul 
general al r-președintele re
publicii. totțoiae Ceaușescu. 
a orsanizatțene d>'. partid, 
consiliilor Pidetene. unități-, 
lor econom it ii lor de cerce
tare si croit au obținut cele 
mai bune în îndeplinirea 
planului si entelor oe anul 
1978. Confiatelor distincții 
omagiază a<r,borioasă. efor
tul exemnla<iior muncii de 
la orașe s| ru înfăptuirea 
prevederilorp. a hotăririlor 
Congresului si Conferinței 
Naționale ilț. pune fa evidență rodiiu, de muncă, 
contribuția s,jjia dezvol
tarea ecovo^ a patriei.

Ca de Te marea între
cere desfăiutara întregii 
țări s-a Wadrul de pu
ternică ențitîjvii și crea
ției. a acipț, a muncii 
fără pregp îndeplinirii 
sarcinilor Jelite, a anga
jamentelor a rezultatele 
cu care aș nul 1978 se 
regăsesc, t gran. efortu
rile generțș. clasă mun
citoare. dl le ingineri, 
ce.rcetătoriși, de toți oa
menii muțilebire de na- 
ționalitatețjțc •ea de re
zultate citn ptru o cali
tate nouă,it întreaga ac
tivitate. Fc dovedit mai 
.jiue pregjtoinici in a-

■ ceastă bătălie a 
ii vedem astăzi 
reală emoție a 
tași intre fruntași — organizații ju
dețene de partid, mari colective 
muncitorești, importante unități a- 
gricole. puternice institute de cerce
tare științifică și proiectare. Au ur
cat pe podiumul cîștigătorilor între
cerii aducind cu ei, in vițzul lumii, 
o experiență remarcabilă, dorința 
fără margini de a se ști autorii ce
lor mai inalte performanțe de care 
se simt in stare, redimensionind re
pere, propunind sisteme de referin
ță tot mai ambițioase pentru ce este 
de făcut de acum încolo.

Ciștigătoril Întrecerii ii știm pe 
nume, au identități și rezultate preci
se. dar dincolo de aceasta se află, așa 
cum ușor ne putem da seama, marele 
beneficiar — economia națională, 
țara întreagă. Dincolo de rezultatele 
'cantitative și calitative obținute anul 
trecut de fiecare dintre cei distinși 
se află marile realizări dobindite de 
întregul nostru popor, pe care le tre
cem in contul cincinalului actual și, 
prin asta, in contul viitorului. Smt 
rezultate ale muncii noastre libere, 
spre binele țării și a! fiecăruia din
tre noi ; sint rezultate ale muncii 
pașnice in care slă marele și nese- ■ 
catul nostru izvor de progres și bu
năstare.

N-avem Îndoieli, că privind înal
tele ordine ale Republicii și diplo
mele de onoare, care încununează 
zile și nopți de trudă, cei distinși au 
pornit să-și organizț-ze astfgj 
rile și activitatea incit rezultatele 
viitoare să fie pe măsura așteptări
lor, în consonanță cu experiența a- 
cumulată, cu posibilitățile reale de 
care dispun. Aceasta dovedește în
țelegerea răspunderii la care obligă, 
in continuare, distincțiile acordate.

Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului in cadrul solemnită
ții de inmînare a distincțiilor confe
rite. problema numărul unu pentru 
economia românească este problema 
calității, și pe această direcție va 
trebui purtată ofensiva de acum în
colo, făcind demonstrația „cu creio
nul in mină" cu privire la marile re
surse de care dispunem, intr-un com
portament de Ia egal la egal in com
petiția internațională de valori. Sin- 
tem in posesia unei puternice baze 
tehnico-materiale, fabricile și uzinele 
noastre, celelalte unități ale econo
miei naționale sint inzestrate, de 
la un an la altul, cu mașini și uti
laje de inalt randament. Folosirea 
lor la întreaga capacitate, cu rezul
tatele cele mai bune. înainte de a ti 
o obligație profesională, repreziniâ 
o înaltă îndatorire etică. Pentru fa
bricarea sau cumpărarea acestora 
s-au cheltuit, se știe bine, sute de 
miliarde de lei. Bunăstarea noastră 
viitoare depinde in mod nemijlocit 
de priceperea obținerii cu ajutorul 
acestora a unei producții materiale, 
a unui venit national cit mai mari, 
pe măsura mijloacelor ce ne stau la 
indemină.

Argumentul hotăritor al acestor ce-

lucrului bine făcut 
trăind clipele de 

recunoașterii, frun-
rințe, certitudinea înfăptuirii lor 
poartă numele oamenilor muncii care 
lucrează in industrie, pe șantiere, in 
institutele de cercetări și proiectări, 
pe ogoare. Experiența profesională, 
întregită de efortul perfecționării 
continue, se cere valorificată la exa
menul concret ăl creșterii producției 
de bunuri materiale, al ridicării mai 
accentuate a eficientei economice, 
intr-o permanentă confruntare cu 
rigorile competitivității. Am demon
strat în atitea domenii că putem im
pune inteligența românească, produ
sele de '■marcă ieșite din mina noas
tră. Pretenția fată de noi înșine Su
plică amplificarea acestor rezultate, 
generalizarea lor. Experiența frun
tașilor. să revenim la ei, se consti
tuie intr-un imens izvor de apă vie, 
a cărui forță trebuie cunoscută și fo
losită oriunde iși dovedește utilita
tea. Vom izbuti in acest fel să ajun
gem la rezultatele la care alții au 
a.iuns mai default sub aspectul ca
lității, al productivității muncii, al 
eficienței economice.

in acest an hotăritor al cincinalu
lui. cind vom sărbători cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și va 
avea loc Congresul al XII-lea al 
partidului, întrecerea dintre organi
zațiile județene de partid, consiliile 
populare județene, unitățile econo
mice și institutele de cercetare si 
proiectare cunoaște o și mai mare 
amploare. Prin rezultatele sale, bi
lanțul împlinirilor noastre viitoare 
va fi și mai rodnic. Cine va ciștiga 7 
Puțem avea două .sau .trei județe w?. 
TocuTfhnrr Saca irtdeplinăsc condiții
le. sublinia secretarul general al 
partidului, definind astfel cu clari
tate sensul acestei mișcări de masă 
care privește pe fiecare dintre noi : 
nevoia de efort permanent, de dă
ruire comunistă pentru accelerarea 
progresului economico-social al țării, 
pentru ridicarea continuă a bună
stării. Locul întîi ne apare astfel 
drept simbolul aspirației perpetue, o 
nobilă aspirație a întregului .popor 
spre mai mult și mai bine.
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Basief la Midia
Pe un pț/iroul 

transport aorma

1
i
I

șefului stației de utilaj și 
r _ petrochimică Midia—Năvo

dari a apărind un basorelief din lemn de 
mahon. To vin la conducere cu fel de fel 
de treburi e rezolvat, mecanici de pe uria
șele utilajearnă pămintul și-l mută in mare 
pentru a siren. electricieni de la instalațiile 
de betoane pe basculante, iși opresc privirile 
asupra bas<2 metri pe 91 de centimetri), care 
înfățișează anoramă a platformei petrochi
mice- Subit abordat prin complexitate, dar 
și prin tehtonul e un lemn dur, dens, care 
st lasă anat.

—Cine i
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Un m'l nostru — spune șeful stafiei.
I
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I
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Un tinăr dțn apropiere, Luminița. In 1974, 
cind am bșiloni de beton pe șantier, s-a 
prezentat teze cu noi. Tot atunci, i-am 
descoperit upă desenele pe care le făcea 
seara, la S; de muncă pe șantier, și care 
pol fi t’d- holurile atelierelor. Noi l-am 
încurajat iți, Ic o oră tirzie. l-am găsit in 
atelierul diculpta in lemn portretul unui 
zidar. Cind frumusețe ieșea din mina lui, 
i-am dat t-ar fi să încerci o panoramă 
a platform.il cel mai drag nouă, tuturor.

Atit l-a mei, fiecare clipă liberă a fost 
dăruită acu ambiția de a fi gata cu pri
lejul punene a rafinăriei. De cite ori 
simțea netuntări de ici mai cerea pă
rerea tovamuncă. Și astfel s-a conturat 
întreaga p-ezențele ei cele mai semnifi
cative, văznghi propriu al autorului care 
Semnează n Musin.

— Și ceiiine, poimtine, o să ne invite 
prime ersonală ?

— N-ar antierul, in felul său, este și 
o școală d>c prielnic talentelor de con
structori 1

1
I George M1HÂESCU

I P. S. Zaarea a putut fi admirată in 
cadrul exț ptastlci amatori, organizată 
la GalcriiConstanța.
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Peste prevederi 
23000 tone 
fontă și oțel

Colectivul Combinatului
derurgic Hunedoara, unitate dis
tinsă cu Ordinul Steaua Repu
blicii Socialiste România clasa 
T și titlul de fruntașă ne tară 
pentru rezultatele deosebite ob
ținute in 1978. se prezintă la fi
nele primului trimestru din 
acest an cu un bilanț bogat de 
realizări. în intervalul 1 ianua
rie — 31 martie, siderurgiștii 
hunedoreni au produs peste 
sarcinile stabilite aproape 23 000 
tone fontă și otel de bună cali
tate. Ei au realizat și livrat, in 
același timp, industriei construc
toare de mașini si altor unități 
din tară o cantitate suplimen
tară de laminate finite echiva
lentă cu metalul necesar fabri
cării a peste 2 300 de tractoare.

Acționind Pentru îndeplinirea 
ritmică și depășirea sarcinilor 
de plan la toți indicatorii, co
lectivul combinatului din Hune
doara a realiza'! de la începutul 
anului o producție netă peste 
prevederi in valoare de 5 mi
lioane lei.

REȘIȚA

Zilnic, 
peste plan, 

259 tone 
laminate finite
Siderurgiștii reșițeni încheie 

primul trimefțru iii anului cu 
importante realizări in produc
ție. In secția otelăție. de exem
plu. pe baza ridicării indicilor 
d uțijijațr n agțp-

r tehnice si creștetgafelor fchiîicc $i crederii pro-
ductivității muncii, cantitatea 
de oteluri aliate în producția 
totală elaborată in această pe
rioadă a crescut cu peste 20 000 
tone. La rindul lor, laminoristil 
au livrat in plus, de la începutul 
anului si pină acum, in medie 
pe zi, aproape 250 tone laminate 
finite, iar furnalistii 
suplimentar peste 
fontă. (Agerpres).

• Tractoarele - zi și noapte pe ogoare • Prioritate absolută 
sfeclei de zahăr și florii-soarelui • E vremea însămînțării porum
bului, trebuie urgentată pregătirea terenului 9 Pentru recuperarea 

întîrzierilor, și astăzi, duminica, toate forțele satelor la cîmp

Cu toate că in zilele precedente a 
plouat in cea mai mare parte a tării, 
in majoritatea unităților agricole 
lucrările de primăvară continuă cu 
intensitate. Ploile căzute au avut un 
efect bun atît asupra culturilor se
mănate oină acum, cit si asupra 
cerealelor de toamnă. Totodată, au 
contribuit la sporirea rezervei de 
apă din sol. asieurind condiții bune 
pentru pregătirea terenului. Acum.

i in toate 
unitățile 
celelalte 
continue 

se*  poate 
instabilă, dar agricultorii

timpul înaintat impune ca 
zonele din tară -si in toate 
agricole insămintările si 
lucrări <le primăvară să 
cu toate forțele. Vremea i 
menține 
harnici știu că nu trebuie să aștșpte 
condiții ideale, ci să lucreze pe orice 
vreme. Este o cerință ce decurge 
firesc, de altfel, si din analiza sta
diului insămin,tarilor la. zi.

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii rezultă că oină la 
data de 30 martie au fost insăm n- 
tate în total cu plante din prima 
epocă și cu floarea-soarelui 881 200 
hectare — 60 la sută din prevederi. 
Atrage în<ă atenția că există o 
mare neuniformi tate in desfășura
rea i nsăm in țări lor. Astfel, m timp ce 
înimajoritatea județelor din sudul si 
vestul tării semănatul culturilor d;n ’’ 
prima epocă și al florii-soarelui sint 
avansate, in județul Ilfov semăna
tul florii-soarelui s-a făcut nici pe 
jumătate din suprafețele prevăzute.

- AAtapeneiS diferente există 
alte iudele apropiate si cu 
naturale asemănătoare.

Ce măsuri se cer să fie ___
întreprinse pentru accelerarea 
sămîntărilor 7 In primul rind 
cere ca fiecare formație de lucru si 
toate unitățile agricole să realizeze 
si să depășească ritmul stabilit la 
semănat. Condiția esențială o con
stituie ca toate semănătorile sâ 
intre in brazdă, iar activitatea in 
cîmp să se desfășoare de cind 
zorile pină se Iasă noaptea.

st fe*re  
condiții

grabnic 
in
se

apar 
Evi-

au elaborat

O noua șarja de oțel elaborata de prernianții Hunedoarei

O anchetă sociologică și cîteva concluzii practice privind

stabilizarea forței-de muncă într-o mare unitate industrială

7000 DE ÎNTREBĂRI CONTUREAZĂ UN RĂSPUNS
• De la aprecieri „după ureche" la realitatea vieții «De ce mai sint „păsări călătoare" 

unele profesii ? • Nu ocoliți meseriile bărbătești, fără de care n-ar exista vapoare !
in

dent. !n aceste zile prioritate tre
buie acordată încheierii insăminlării 
sfeclei de zahăr si florii-soarelui. în 
al doilea rind. pentru executarea 
intr-un tiirm scurt a însămîntârllor. 
este nevoie ca sectoarele mecanice 
unice ale consiliilor unice agroin
dustriale să organizeze la un număr 
cit mai mare de tractoare schim
buri de zi si de noapte.

Temperatura solului este in creș
tere. in multe zone din tară ea a 
a.iuns la 10—11 grade. Aceasta face 
posibil să se treacă mai devreme 
la semănatul porumbului, cultură 
de mare importantă pentru econo
mie. care urmează să se cultive in 
acest an pe o suprafață de peste 
trei milioane de hectare. Pentru a 
se putea intra de la inceout cu

toate forțele la semănatul porum
bului. este nevoie ca acum să se 
lucreze neîntrerupt, zi si noapte, la 
pregătirea terenului, spre a se 
crea semănătorilor front de lucru.

Acum, fiecare zi, fiecare oră au 
o importantă covîrsitoare pentru 
nivelul viitoarei recolte. Iată de ce. 
organizațiile de partid de la șale 
au datoria să desfășoare o susținută 
muncă politică si organizatorică, 
astfel ca in fiecare zi. inclusiv du
minicile, să se înregistreze un ritm 
înalt la semănat. Răspunzind acesjtei 
cerințe majore pentru obținerea de 
producții mari in acest an. si as
tăzi. pretutindeni, mecanizatorii, 
specialiștii si cadrele de conducere 
ale unităților agricole 
lucreze

trebuie 
din plin la semănat.

a.c, in unitâțilemartie
și cooperatiste

Stadiul însdmințârii florii-soarelui la 
agricole de stat

Meșteri și artiști

Intr-o anchetă publi
cată nu de mult in ziarul 
nostru, stăruiam asupra 
unei cercetări sociologice 
întreprinse in ' marea 
uzină ploieșteană „1 Mai", 
pe tema adaptării tine
rilor la munca indus
trială. O investigație ase
mănătoare ne aduce azi 
in mijlocul colectivului 
Șantierului naval din Ga
lați. Loc unde lucrează 
mii de oameni, cu pro
fesii dintre cele mai di
verse. Loc unde tși des
fășoară activitatea, de 
cițiva ani, cu pasiune și 
dragoste pentru profesia 
lor, trei tineri: psiholo
gul Eugen Joldoș și so
ciologii Maria Manea și 
Paul Păcuraru. Prin stră
dania lor și prin ajuto
rul primit, aici ființează

un bun laborator atit de 
necesar cercetării de spe
cialitate, instrument in 
elaborarea unor studii de 
mare interes pentru or
ganizarea științifică a 
muncii și a producției, 
pentru temeinica cunoaș
tere a viefii de uzină.

Dintre numeroasele 
teme de cercetare de 
aici, ne vom opri in cele 
ce urmează la : „Fluctua
ția efectivă a forței de 
muncă din șantier1*.  Pro
blema a preocupat cu 
deosebire conducerea șan
tierului, comitetul 
partid. Ce anume 
rează fluctuația 7
sint cei care se lasă an
trenați in acest flux și 
care ar fi mijloacele a- 
decvate pentru diminua
rea intensității, pentru 
stoparea lui ?

Un prim pas pentru documentare 
și informare : s-au luat in cercetare 
circa 7 000 de fișe de pontaje ale ce
lor care, de-a lungul anilor, au lu
crat o vreme pe șantier. La această 
uriașă și migăloasă muncă au fost 
antrenați și elevii practicanți. Multe 
și necesare informații pot fi obținute 
dintr-o asemenea fișă. Din aceasta 
poți afla cum se numește cel in 
cauză ; ce meserie avea ; dacă a fost 
calificat aici ; la ce sector a lucrat ; 
vîrsta ; locul de origine ; cit a lucrat.

sâUn singur lucru nu era posibil 
se afle : motivația plecării.

Ce a urmat după aceste 7 000 
întrebări pe marginea fișelor de pon- 
taj, pentru aflarea unui răspuns con
cludent ? Normal, s-a trecut la al 
doilea pas, și anume : studiul pe un 
eșantion de 3 469 subiecți. O primă 
constatare nu lipsită de interes : din
tre aceștia — 3 123 erau calificați, 
229 necalificați, iar 117 făceau •parte 
din personalul TESA. Cum se pre
zenta însă situația pe virste 7

de

Subiecți 
investigați

intre
17—30 ani

intre
31—45 ani

peste
46 ani

3 469 87,41% 9,51% 3,08%

de
gene-
Cine

în consecință, ca o primă concluzie 
practică, comitetul de partid, consi
liul oamenilor muncii au cerut o 
atenție sporită față de muncitorii ti
neri ; s-au intensificat acțiunile 
educative în rindul acestei categorii 
de virstă, s-au căutat noi forme de 
apropiere pentru a afla cum gîndesc, 
ce-i preocupă, ce obstacole se așază 
în drumul unei vieți firești de pro
ducție. Se-nțelege că și cercetarea 
sociologică întreprinsă în această 
direcție și-a urmat cursul ei, pentru

a se ajunge la cauzele generatoare 
de fluctuație a forței 
primă necunoscută 
odată cu repartizarea 
eșantionului fluctuant 
subiecți). Tabloul concret al investi
gației întreprinse arată că fluctuația 
pe meserii se împarte astfel : lăcă
tuși — 21,6 la sută ; sudori — 18 la

de muncă. O 
s-a descifrat
pe meserii a 
studiat (3 469

Iile TANASACIIE
(Continuare in pag. a IlI-a)

Concluziile pe care 
un artist le poate des
prinde din îndruma
rea creației amatorilor 
sint, cred, interesante 
și pentru sine si pen
tru specificul acestei 
munci. Am avut oca
zia încă de Ia începu
turile activității mele 
să mă ocup . de 
cercuri de artiști plas
tici amatori si conti
nuă să mă preocupe 
și acum această zonă 
de creație. însem
nările mele nu sint 
străine do obser
vația sistematică asu
pra metodei de edu
care pe care o consti
tuie domeniul acesta 
bogat in evenimente, 
pe care treb’uie să il 
privim cu toată serio
zitatea — și cind spun 
acest lucru mă refer 
și la a-i acorda Încre
dere și la a-1 scuti de 
complezente si exage
rări care nu il servesc.

Printre cele dinții 
lucruri pe care le-am 
remarcat. ca îndrumă
tor de cercuri sau or- 
ganizind manifestări 
de amploare in cadrul 
concursurilor și festi
valurilor se află se
riozitatea acestor oa
meni Ia locul de mun
că. Mi se pare un fapt 
important de subliniat, 
fiindcă el demonstrea
ză că drumul creației 
nu este un drum al 
evaziunii din proble
mele muncii 
puțin nu in cazul ce
lor mai buni, 
teresul nostru 
trebui, deci, polarizat 
de artiștii angrenați 
efectiv in activități 
productive Si care își 
completează personali
tatea creind. 
substituie unei 
bine definite 
care nu le este 
fică (pentru care 
sint pregătiți), in baza 
unor reverii si a unui 
veleitarism străine de 
epoca noastră. Nu mi 
se pare intîmnlător 
faptul că la origine 
cuvintele artă, arte
fact. au sensul produ
cerii cu propriile 
mîini. ale meșteșugu
lui, și că termenul ar
tist se substituie frec
vent cu cel de meș
ter.

cel
In-
ar

și nu 
munci 
o alta 
speci- 

nu

Artiștii amatori 
care m-am ocupat 
cu care m-am consi
derat tovarăș (în pe
rioada cil am lucrat la 
Fabrica de rulmenți 
din Birlad, sau acum, 
cind mă ocup de 
cercul sindicatelor po
ligrafice din Bucu
rești) s-au remarcat ' 
de obicei la locul de 
muncă prin inventivi
tate, prin randament, 
prin calitatea muncii. 
Mi s-au părut de fie
care dată oameni cu 
simțul măsurii, cu sen
sibilitate. cu calități 

’ de observatori, mun
citori de mare per-

însemnări 
de Corneliu 
VASILESCU

de 
și

formanță. Sint con
vins că iși perfecțio
nau aceste calități 
practicînd artele plas
tice, in aceeași măsură 
în care își descopereau 
propria dijnensiune, 
completînd-o cu zone
le imaginației si fan- 
tazării, și*  sigur, cu 
aceea a (fcmunicării. 
Am remarcat, de ase
meni, că erau autodi- 
dacți de multe ori cu 
o cultură remarcabilă. 
Pentru uzină sau pen
tru locul lor de muncă 
ei sint oameni de nă
dejde, pe care te poți 
baza. Familiile lor — 
copiii în special, be
neficiau de atmosfera 
creatoare și de intere
sul pentru cultură. 
Mă emoționez cind îi 
întîlnesc și imi amin
tesc momentele cind 
părinții lor ii aduceau 
la ședințele cercului.

Această sensibilizare 
spre domeniile gindi- 
rii abstracte, dezvol
tarea capacității de 
observație și autocon
trol. de înțelegere a 
legilor generale, în 
contact cu arta sint 
firești dacă ne gindim 
la vechea accepție a 
artei ca armonie, ca 
proporție, ca echili
bru. Nu mai puțin im
portant mi se pare 
exercițiul artistic pen

tru individ, știind că 
el învață să gindeaseă 
in imagini, că experi
ența noastră este in 
mare parte vizuală și 
că drumul de ia sen
zație Ia gindirea ab
stractă trece prin ca
pacitatea de a organi
za. de a domina, de a 

■ ordona lumea de ima
gini cu care venim in 
contact permanent.

Pe baza acestor rea
lități, exprim con
vingerea că. Înainte 
de toate, pentru artis
tul amator, contactul 
cu artă are un carac
ter formativ.

■ Există însă si celă
lalt aspect care nu 
trebuie neglijat — a- 
firmarea valorilor ■ au
tentice în măsura in 
care ele apar în ca
drul mișcării de ama
tori. Este un mare 
merit al Festivalului 
național „Cintarea Ro- 
mâniei**  — care a de
venit o instituție 
democratizare a 
ducției artistice 
de afirmare a 
lor mai bune 
lente — să iasă in 
intîmpi narea artiștilor 
amatori care (iarăși 
cei mai serioși dintre 
ei) sint străini de 
procedeele contactului 
cu publicul. Timidi
tatea, sfiala în fața 
celorlalți sint calități 
ale oamenilor interio
rizați, înclinați spre 
creație și observație si 
cu alte preocupări 
decît contactul cu pu
blicul. Festivalul vine 
în întimpinarea 
tor oameni pe 
trebuie să știm 
distingem dintre 
preocupați mai ___
de afirmare decît de 
creație.

Noi. cei care am în
drăznit să ne dedicăm 
unor profesii artistice, 
să ne dedicăm 
întreagă 
sarcina 
și să îi 
cei care 
un complement al 
mației lor, să se 
prime prin in 
diul „pensule*  
ții“, fără 
dat „prir 
profesia

de 
pro- 

și 
ce- 
ta-

aces- 
care 

să îi 
cei 

mult

viata 
creației, avem 

să ii apărăm 
spriiinim 

cutează.
pe>. 
c.‘

r

platform.il
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I Chemarea |
| pădurii |
I Soții Ecaterina și Geza Bor- 

bely din Arad au găsit un pui I 
de căprioară, plăpind fi infome- | 
tat. L-au luat fi l-au îngrijit cu

I toată atenția, dindu-i lapte cu ■ 
biberonul. L-au tratat și cu me- I 
dicamente anume prescrise. La •

[scurt timp, Rozalia — așa i-au 
dat numele căprioarei — s-a I 
întremat și a început să-și facă | 
primii prieteni : dinele, pisica,

I orătăniile... ■
Dar odată cu venirea primă- | 

verii, căprioara a început să

I zburde și parcă adulmecă ceva ■ 
in aer. E chemarea pădurii, spre I 
care va fi dusă in curînd. 1

® Ghici ce este ' 
I în cutie?
Itn sfirșit. după o absentă în

delungată, in rafturile magazi
nelor de specialitate din Brasov 

Iau apărut cutii cu conserve de 
fasole. Un produs al întreprin
derii de conserve ..Mureșeni" 

Idin Tg. Mureș. Bucuria de mo
ment a gospodinelor a fost insă 
de scurtă durată.-După ce au 
ajuns acasă și au deschis cutiile, 

Iin loc de fasole au găsit... ma
zăre. Intimplare din care au ie
șit păcăliți atît consumatorii, cit 

Iși producătorul. Consumatorii 
— pentru că mazărea le-a 
încurcat meniul, iar producăto
rul — pentru că a ieșit in pler- 

Idere. intrucit mazărea fină are 
un preț mai ridicat decit faso
lea obișnuită. Sau o fi vorba de 

■ o păcăleală de 1 aprilie 7

I „Sa vina 
pompierii..

* Șlagărul de altădată : „Să vină 
I pompierii, inima să-mi stingă"

se auzea adeseori prin comuna 
Podu Turcului — Bacău. Era și 
melodia preferată a Valeriei 

IPopa, îndrăgostită lulea de con
săteanul ei D. Damian.

Pină la urmă, ce credeți 7 Au 
I venit, ce-i drept, pompierii, dar 

nu ca să-i stingă inima, ci focul 
care-i mistuia... casa. Pentru că, 

Iintrerupind brusc relațiile senti
mentale cu D. Damian, acesta 
n-a găsit altă cale de răzbunare 
decit să pună foc la casa iubitei. 

■ Pompierii l-au stins și Damian 
plătește.

Nu s intern in măsură să anun- 
Ițăm nici o nouă melodie prefe

rată.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

| Lingurițe...
| perforate

I
I

I
servit

I
I
I
I
I
I
I
I

Doi cetățeni, care au 
cite o „cafelută" in restaurantul 
din gara Satu Măre, au fost puși 
in fata unei ..enigme", pe cit de 
ciudată, pe atit de... amuzantă. 
Fiecăruia i se dăduse, odată cu 
ceașca de cafea, și cite o lingu
riță. Lingurița era insă perfora
tă. „S-o topi zahărul mai ■ 
de cu o astfel de linguriță 
fi cafeaua mai gustoasă “7 
întrebau ei. S-au adresat i 
tăriței, care le-a răspuns :

— Astea-s lingurițe antifurt. 
Ne-am gindit că dacă le perfo
răm, n-or să-i mai tenteze pe 
unii consumatori să plece cu 
lingurițele din inventarul nos
tru în buzunarul lor.

— Dar ceștile nu vă dispar 7 
— au întrebat cei doi consuma
tori. captivați de „originalitatea" 
procedeului.

— Ba da. se mai întimplă să 
dispară și cite o ceașcă, 
cum să perforăm și ceștile 7

— Nimic mai simplu. Le 
ceti... strecurători.

repe-, 
sau o 
— se 
ospă-

dar

fa-

j Poveste 
I cu mălai

Lucrind la întreprinderea de 
I transporturi auto Neamț, șofe

rul Nicolae Miron a ridicat de 
la' întreprinderea de morărit și 
panificație 5 040 kg mălai, pe 
care trebuia să-l transporte la 
I.C.R.A. Roman. Dar in loc să-l 
predea unde trebuie. N.M. s-a 
dus in comuna sa natală (Gîrci- 
na — Neamț) și a vindut mă
laiul amatorilor de chilipir.

După o vreme, același șofer 
a ridicat de la aceeași întreprin
dere tot mălai, dar de data asta 
ceva mai mult, adică 5 600 kg 

I pentru a-l duce tot la I.C.R.A.
Roman. Dar a făcut exact ce-a 
făcut la primul transport : s-a 

Idas în comuna natală și l-a 
vindut tot chilipirgiilor. De data 
asta însă — ne semnalează ofițe- 

Irul de miliție Darie Marcel — 
a fost prins și trimis in jude
cată. Era normal s-o pună de 
mămăligă.

' Vasilică 
I din Focsani*

(Miercuri. 21 martie, la ora 
21,40. in gara orașului Sfintu 
Gheorghe a fost dat jos din 

I acceleratul București Nord —
Sighetu Marmației un copil in 
virstă de 8—9 ani. După spusele 

Ilui, il cheamă Codreanu Vasile 
și este din Focșani. A plecat de. 
acasă pentru că l-ar fi bătut 

J mama lui. în prezent se află 
găzduit la Vasile Prodan, care 
'•icrează in cadrul stației C.F.R. 

'tu Gheorghe și locuiește în 
uglul Simeria, blocul 14, 

mentul 10.
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Printre criteriile fundamentale de 
apreciere a eficienței activității de 
cultivare a convingerilor comuniste, 
la loc de frunte se află rezultatele 
dobindite în cultivarea concepției 
științifice despre lume și viată, in 
formarea omului nou. cu un larg ori - 
zont cultural și gîndire înaintată, eli
berat de orice rămășițe ale cătușelor 
concepțiilor mistice.

Investigarea întreprinsă în județul 
Ilfov confirmă faptul că, sădite cu 
grijă și pricepere de „grădinari" care 
își cinstesc rostul, semințele concep
ției materialist-științifice încolțesc si 
rodesc în conștiința oamenilor — do
vadă grăitoare este munca lor plină 
de elan, dăruire și optimism pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
județului. Desigur, grădinarul vred
nic știe că rodul este cu atit mai bo
gat cu cit plivește neobosit buruie
nile care, dacă sînt lăsate în voie, 
cresc și se înmulțesc, înăbușă plan
tele.

Veacuri în șir felurite concepții re
ligioase. idei mistice, superstiții si 
prejudecăți retrograde și-au găsit 
reflectare intr-o gamă eteroclită de 
practici obscurantiste, începînd de la 
procesiuni- consacrate „sfinților" pînă 
la așteptarea pasivă a unei recolte 
bogate din „mila providenței" — ce-i 
drept. într-o vreme cînd nu se putea 
dovedi ce „minuni" reale este în stare 
a săvîrsi hărnicia omului atunci cînd 
sa sprijină -pe folosirea mașinilor 
agricole. îngrășămintelor chimice, 
hidroamelloratiilor.

Or, întreg acest balast al „vechiu
lui" nu dispare de la sine, cu atît 
mai mult cu cît propovăduitorii fa
talismului. apatiei și resemnării își 
continuă fără răgaz opera de „cîrtite" 
în mințile oamenilor șovăielnici, vic
time ale prejudecăților mistice. Iată 
de ce se impune desfășurarea siste
matică, pe front larg, a activității de 
educare materialist-stiintifică, imbi- 
nind tactul cu spiritul revoluționar 
ofensiv. Aceasta reprezintă un aport 
substanțial la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor.

Experiența acumulată în județul 
Ilfov ilustrează rezultatele pozitive 
pe care le are antrenarea în propa
ganda materialist-științifică, alături 
de organizațiile de partid, a celorlalți 
factori educaționali cu atribuții si 
răspunderi în acest domeniu. în fe
lul acesta s-a asigurat o mai largă 
sferă de cuprindere, precum si o va
rietate crescindă a modalităților si 
formelor de acțiune.

In cercurile largi ale populației au 
stîrnit un interes viu activitatea celor 
aproape 150 brigăzi științifice ; cursu
rile de ateism din cadrul universită
ților cultural-știintifice ; „mesele ro
tunde" și consultațiile pe teme ale 
educației ateiste ; conferințele „Ca
leidoscop ateist-științific": ciclurile de 
expuneri și dezbateri sub genericul 
„Știință, religie, societate". Deosebit 
de utile sînt discuțiile despre cauzele 
cutremurelor, eclipselor. furtunilor, 
bolilor, ca și despre superstițiile pri 
vind „ceasul rău", „ce o vrea soarta*  
„deochiul" sau „pisica neagră", des 
pre jalnicele efecte ale leacurilor 
băbești, „secretele" vrăjitoriei și ilu
zionismului. O asistentă numeroasă 
a atras prezentarea la bibliotecile- 
sindicale și căminele culturale a căr
ților „Religia în lumea contempora
nă", „Știința și religia despre om și 
univers". „Cultura si religia". întil- 
niriie cu oameni de știință și expu
neri ale acestora în cadrul Festiva
lului „Cîntarea României". Inspecto
ratul școlar județean a organizat 
simpozionul cu tema „Forme și me
tode de educare materialist-stiintifică 
a elevilor", precum și schimburi de 
experiență in toate centrele de co
mune cu directorii de școli si dirîgin- 
ții privitoare la căile de sporire a 
eficienței acestei activități. In cadrul 
lectoratelor pentru părinți au loc 
discuții privind rolul școlii și fami
liei în formarea concepției materia- 
list-științifice a copiilor. Consiliul 
județean al organizației pionierilor a 
inițiat crearea a peste 1 600 cercuri 
științifice și tehnico-aplicative în 
școli : o largă răspîndire cunosc 
cercurile „Prietenii adevărului". „Clu
bul curioșilor". în cadrul cărora oa
meni de știință răspund întrebărilor 
privitoare la apariția vieții Pe Pă- 
mînt, rezultatele cercetărilor cosmice, 
progresele ciberneticii și geneticii, se 
fac experiențe de fizică și chimie — 
„minuni în eprubetă".

Din păcate, prezentarea noilor des
coperiri științifice, gratie cărora omul 
pătrunde în cosmos, ca si în miezul 
celulelor unde se naște viata, con- 
firmînd convingător esență materială 
a lumii, nu este totdeauna urmată 
de reliefarea concluziilor ateiste de
gajate de ele. Caracterul abstract-in- 
formativ al unor expuneri, limbajul 
ermetic folosit deseori în virtutea 
unei „deformări profesionale" sau 
din dorința de a părea „savant", ca 
și formalismul propriu anumitor ac
țiuni se reflectă negativ asupra forței 
lor de influențare.

în cursul investigației întreprinse, 
am înregistrat un șir de propuneri 
care merită a fi luate în considera
re spre a contribui la creșterea efi
cientei activității de educare mate- 
rialist-științifică : organizarea unei 
consfătuiri de schimb de experiență 
la nivel județean privind activitatea 
organizațiilor de partid în domeniul 
combaterii misticismului ; încetăteni- 
rea unor sărbători laice la ziua naș
terii. cu prilejul logodnei, căsătoriei, 
majoratului, ieșirii la pensie (Ioana 
Ene, secretar al comitetului de partid. 
V. Cretu. ajutor de maistru — ..Du
năreană" din Giurgiu); comuniști cu

sporirea numărului broșurilor șl fil
melor de scurt metraj consacrate 
combaterii superstițiilor și prejude
căților mistice (comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, con
siliul județean al organizației pionie
rilor) ; elaborarea de tematici pentru 
uzul propagandiștilor specializați în 
activitatea de educare materialist- 
științifică (Gh. Badea, consiliul ju
dețean al sindicatelor).

Evident, realizarea unora din aces
te propuneri depinde, în bună măsură, 
de aportul diferitelor instituții cen
trale. Tot atit de adevărat este însă 
faptul că intensificarea activității de

• De la „Caleidoscop ateist-științific“, „Clubul 
curioșilor", „Prietenii adevărului” la „Minuni în 
eprubetă" • Cînd se va remedia „scurtcircuitul1 
dintre acțiunile la nivel județean, orășenesc și 
comunal ? • Stilul de „campanie" se cere înlo
cuit de o activitate permanentă, diferențiată, 

după un program unitar
însemnări din județul Ilfov

temeinică pregătire științifică să pri
mească drept sarcină de partid mun
ca politico-educativă de la om la om 
cu cite un adept al diferitelor culte 
religioase (V. Cristea, țăran cooperator 
la C.A.P. Radovanu); inițierea unor 
acțiuni unitare, coordonate, ale tutu
ror organismelor cu funcții educative 
în comunele unde cultele religioase 
încearcă să atragă mai multi adepti 
(ing. Olguța Ghiță, comisia județeană 
a femeilor); dotarea punctelor de do
cumentare politico-ideologică si a că
minelor culturale cu mijloace audio
vizuale moderne spre a înlesni înțe
legerea științifică a unor fenomene 
ale naturii (C. Grigore, inginer-sef — 
C.A.P. Tărtășesti) ; îmbunătățirea di
fuzării publicațiilor tehnico-stiintifice 
(dr. F. Mocănescu, cortiuna Ghim
pați) : un aport sporit al televiziunii, 
radioului și presei la formarea con
vingerilor ateiste (comitetul județean 
U.T.C.. Inspectoratul școlar județean, 
M. Voica, muncitoare la I.P.I.L.F. 
Giurgiu. Gh Stan, secretarul comite
tului de partid de 
binți); o mai largă 
blematicii educației 
în cadrul cursurilor
din licee și institute pedagogice :

la C.A.P. Fier- 
abordare a pro- 
ateist-științifice 

de știinte sociale

educare materialist-stiintifică presu
pune. în ordine prioritară, sporirea 
rolului organismelor educaționale lo
cale. Pe primul plan se situează in 
acest sens înlăturarea fenomenelor 
de „scurtcircuit" datorită cărora im
portante acțiuni inițiate la nivelul .ju
dețului nu sînt preluate și continuate 
în localități. Nu s-ar putea afirma că 
consiliile pentru cultură și edu
cație socialistă din Giurgiu, Urzi- 
cenl. Oltenița, Buftea, ca si organis
me cu funcții educative din comune, 
manifestă exces de inițiativă in acest 
domeniu. înlăturarea pasivității, a 
tendințelor de a aștepta mereu im
bolduri „de sus", utilizarea eficientă 
a uriașului potential pe care îl con
stituie largul detașament de intelec
tuali din localitățile județului ar de
termina fără îndoială 
calitativă a activității 
materialist-științifică.

Principalul neajuns 
întreprinse pe plan județean în acest 
domeniu îl constituie lipsa continui
tății, caracterul de „campanie" (mo
mentele „de virf" fiind urmate de în
delungate perioade de acalmie). Di
ferite initiative valoroase sint pără
site. lăsate in voia soartei. Manifes-

îmbunătățirea 
de educare

al acțiunilor ■

țări ca „Zilele creației științifice și 
tehnice". „Săptămîna brigăzilor știin
țifice" sau „Luna propagandei știin
țifice si tehnice" sînt, firește., bineve
nite : evident, cu condiția de a fi 
continuate de o acțiune susținută de-a 
lungul întregului an. Se manifestă 
încă insuficientă preocupare pentru 
adaptarea muncii laborioase de culti
vare a convingerilor ateist-științifice 
la cerințele, nivelul cultural si condi
țiile de viată specifice diferitelor ca
tegorii ale populației. Or. numai per
manentizarea acestei acțiuni, impri
marea unui caracter ofensiv, militant, 
integrarea ei organică în ansamblul 
activității politico-educative asigură 
creșterea forței sale de înriurire.

în acest context, apare cu atît mai 
necesară atenta coordonare a va
riatelor manifestări inițiate în ca
drul unui plan unitar, a cărui 
aplicare să fie sistematic contro
lată de comitetul județean de 
partid. Astfel s-ar înlesni atît o ju
dicioasă repartizare a forțelor in 
funcție de obiectivele prioritare, cît si 1 
evitarea tendințelor de paralelism sau 
de suprapunere, care se manifestă 
uneori.

Sînt, firește, binevenite proiectele 
secției de propagandă a comitetului 
județean de partid privind lărgirea 
grupului de lectori specializați în 
educația materialist-științifică. ini
țierea unor sondaje sociologice asu
pra formelor de manifestare a in
fluentelor mistice, generalizarea celor 
mai eficiente forme de propagandă 
ateistă, după cum numeroase acțiuni 
interesante sînt incluse în programul 
de măsuri pe anul 1979 al Consiliului 
județean al F.U.S. (comisia pentru 
răspîndirea cunoștințelor științifice si 
tehnice) și comitetului județean de 
cultură și educație socialistă (deși de
parte de a reflecta un mare efort de 
imaginație). Intenții lăudabile vădesc 
de ; altfel și diferite organizații de 
masă. Rămîne numai ca ele să fie 
transpuse efectiv în viată.

Atît reușitele incontestabile, cît si 
rămînerile în urmă, îhcă destule, re
levă că aspectele variate ale activi
tății educative materialist-stiintifiee 
merită să polarizeze în mai mare 
măsură, cu mai multă perseverentă 
si,mai accentuată combativitate pre
ocupările tuturor factorilor educațio
nali din județul Ilfov. Este unul din 
principalele „teste" ale maturității 
lor partinice.

Alba lulia — imagine din cartierul „Platoul rort

ALEGEREA PROFESI
ȘI ECHILIBRUL PSIHO

Una dintre problemele cu care este confruntat on con
temporană este adaptarea sa la exigentele și dinamiqalișți 
de diferite profesii — medici, psihologi, sociologi, pedaj eco
nomiști. ergonomi — studiază sub toate aspectele capac Psi
hice dc adaptare ale omului. Cercetările din tara noastiPsebi 
spre găsirea unor soluții și modalități adecvate de prăjelii 
nervoase prin orientarea spre activități corespunzătoarfizice 
și psihice individuale, în așa fel incît fiecare om săA m 
deplină stare de sănătate fizică și psihică, funcția sa t ap
titudinilor personale și instrucției dobindite in școalțticii.

Pentru lămurirea unora din aceste probleme. reds'lena 
Mant.u a adresat prof. dr. Petre BRÂNZEI, șefuliatrie 
„Socola" din Iași, consilier regional pentru Europa Cona
ționale de psihiatrie socială, cîteva

— In ce măsură aptitudinile indi
viduale influențează capacitatea de 
efort fizic și psihic 7

— Contrar părerii că prin educarea 
din primii ani ai copilăriei omul se 
poate acomoda oricărui fel de acti
vitate, realitatea este că fiecare po
sedă de la naștere anumite caracte
ristici temperamentale in Ceea ce 
privește intensitatea, durata, puterea 
de concentrare etc., care il fac mai 
apt sau mai puțin 
profesii. Tocmai 
această diversita
te de aptitudini 
contribuie la pro
gresul societății. 
De aceea, pentru 
a dezvolta, la fie
care om in parte, acele calități care 
ii oot pune în valoare personalitatea, 
atit in interesul lui. cit si al societă
ții. este necesar să se țină seama de 
aceste particularități 
tinerilor în special.

în zadar un tată 
strădui să facă din

intrebări.
noi simțim că oiu ne 
pricepem ne obpihic, 
mai intens și mp ac
țiune ori o luci’titu- 
dinilor firești și

— De aici delsem- 
nat, adesea detțH au 
profesorii șl pfiarea 
tinerilor la ah Ce 
criterii recomai5 •’

— Voi incerdPun- 
sul in baza re/esti- 

OMUL Șl VIAȚ^I 

RAȚIONALĂ

apt pentru unele

și

Twdor OLARU

Noua autogara datâ în folosințâ în comuna Pechea, județul Galați

* f '

■ <
<
r. 
o. 

să. luati in evident; 
sa.se ani. peste 50 h 
anul I, circa 25 la sut, 
restul se repartiza ap 
lorlalți ani de studii. A 
dențiază oscilațiile < 
viata universitară, arg 
care pledează pentru 
acțiunilor de orientar 
pe criterii obiective, 
tr-adevăr, mulți dlntn 
sideră că a face totul 
lor nu înseamnă' alice 
determina să intre ,s 
chiar și atunci .«S 
efort de pregătii A: 
pînă la pierderea A 
ori vin la noi rJ??1’!10- 
starea copilului. Inarn Si u
fiecare dată cont- apeste stări 
de oboseală ar . Ifate dacă 
tinerii in cauz^ °r,entați spre 
o muncă produ/„„,- e sa o fac§ 
cu plăcere, fă/„„i‘,.J?re să Ie 
depășească readcIt“I1 fizice și 
intelectuale.

— tn volum..,, "Adaptare 
și integrare t ■ *ndustrial“, 
citeva zeci dfore ectua,e de

etiunea.dtf prientșre p.rp- ■ - -°Infeleapta Zicala rpma- udăptafe sbvpuipăstrăm stfvatate. Ce re
zultate și dhtti semnificati
ve au pus jă aceste studii 7

— Lucrariunchează studii 
de mare sfi valoare știin
țifică pgin complexă a per
sonalității lub raportul ei 
fizic, psihiț Studiindu-se de 
exemplu cide adaptare so- 
cio-profesipui număr de 

: . in pro- 
mediul rural

individuale. ale
muzician se 
fiul său tot 

muzician dacă tînărul nu are i 
o înclinație în această direcție ; 
Obligîndu-l să se consacre acestei 
profesii, pentru care nu are vocație, 
îl va supune pe tînăr la un perma
nent efprt, la o stare de solicitare 
care îl va duce în mod sigur la obo
seală nervoasă. Sau. dacă un tînăr, 
dotat cu o .mare rezistentă la zgo
motul monoton și care are reflexe 
mai întîrziate, ajunge să lucreze în- 
tr-o secție cu zgomote trepidante și 
unde, in plus, trebuie să efectueze 
comenzi mai scurte decit îi permite 
mobilitatea proceselor 
el va obosi repede și 
timpul de la stări de 
nervoasă, pînă la stări
Or, toate acestea ar putea fi preve
nite de la bun inceput dacă s-ar ține 
seama de calitățile personale, de 
capacitățile fizice și psihice ale fie- 

: căruia. în , aci'
fesională. T..,___,  ____  .,......
nească „omul potrivit la Tocul po
trivit" este confirmată in prezent și 
de ample studii și cercetări care de
monstrează, pină la deplina evidentă, 
că o diplomă universitară nu poate 
nicicum suplini înclinațiile sau apti
tudinile pentru 
împrejurare sau

! va 
uri 

nici

sale nervoase, 
va aluneca cu 
suprasolicitare 
de neadaptare.

o profesie. îritr-o 
alta, fiecare dintre xemplu ci< 

cio-profesiP1- 
2 061 tiner*' rarea

u __ . al
înj de*  fibre sin- 
s-pt '

Cioburi cu... gestiune
In incinta sectorului 

electromecanic al în
treprinderii 
Rovinari a 
un chioșc 
aparținind 
derii 
stat 
Chioșcul a fost des
ființat cu aproape un 
an în urmă. Nici o su
părare. între timp, au 

alte 
în a-

miniere 
funcționat 
alimentar 
întreprin- 

comerciale de 
mixtă Rogojelu.

necaz

fost înființate 
unităti similare 
pioniere.

Si totuși, un
există. încăperea care 
a adăpostit sus-numi- 
tul chioșc a rămas in 
continuare... sub lacăt.

Cînd unii uită că au fost și ei copii..:
mare nevoie 
spațiu, care

depozitarea 
si materiale-

Si este 
de acest 
de fapt e o magazie.X 
pentru 
pieselor
lor de lucru. S-a in
sistat deseori la con
ducerea întreprinderii 
comerciale, dar de fie
care dată s-a’ pro
mis că va fi trimisă o 
comisie pentru a ope
ra inventarierea pro
duselor rămase neridi
cate.

Promisiuni s-au dat. 
dar comisia încă nu 
s-a prezentat. Ne-am 
interesat si noi, de cu-

rind. cît de important*  
este gestiunea tinută 
atîta amar de vreme 
sub obroc. într-o încă
pere căreia i se putea 
da o utilizare produc
tivă. Prin ferestruica 
fostului ghișeu de ser
vire se poate observa 
ușor întreaga ..zestre" 
a magaziei : vreo 50— 
60 de sticle sparte, 
niște borcane cu legu
me alterate si vreo 
7—8 lăzi de ambalaje. 
Iată ..valorile" care își 
asteaotă de un an de 
zile verdictul comisiei 
de inventariere. (D. 
Prună).

In municipiul Bacău 
se nasc anual cite 
7 000—8 000 de copii, 
fapt ce-1 si.uează prin
tre orașele cu cea moi 
mare natalitate din 
țară. Edilii orașului au 
avut grijă să rezerve 
destule spații pentru 
cei mici. Aproape in 
fiecare din noile car
tiere de locuințe, în 
Parcul sportiv „23 Au- 

Parcul 
centrul

am-.;- ’ 
oaze 
dis- 

copii. 
spațiile

gust", ca și în 
Libertății din 
orașului au fost 
najate adevărate 
dotate cu jocuri 
tractive pentru 
Acolo unde 
dintre blocuri nu au 
permis să se amenaje
ze asemenea mici

parcuri,parcuri, s-au creat 
platforme asfaltate cu 
scopul de a fi folosite 
tot de copii. Iată însă 
că. odată cu primăvara, 
au apărut, ca din pă- 
mint, niște așa-ziși 
„gospodari" cu iniția
tivă care, sub diferite 
pretexte. caută să 
schimbe destinația a- 
cestor locuri de joacă. 
Le sapă și le îngrădesc 
cu garduri. Unii sea
mănă pe ele iarbă, dar 
multi alții le transfor
mă in locuri de parca
re pentru autoturism?. 
Un asemenea loc 
joacă a dispărut 
fața blocului cu 
106 de pe strada Mil- 
cov. Ca să nu-i deran-

de 
din 
nr.

jeze copiii, cîțiva oa
meni de aici au spart 
asfaltul platformei și 
l-au „parcelat" cu gar
duri metalice.

Asemenea „minuni" 
s-au îniîmplat și la 
blocurile de pe Aleea 
Parcului, in cartierul 
Cornișa Bistriței și in 
alte părți ale orașului. 
Chiar și locul de joacă 
din Parcul Libertății, 
atit de frumos și popu
lat in orice anotimp al 
anului, a fost ciuntit. 
O întrebare pentru 
edilii orașului : de 
unde or fi făcînd 
rost cei in cauză de 
at-iția stîlpi metalici și 
plasă de sîrmă? 
(Gheorghe Baltă).

ducție, 
într-o 
tetice, 
mii ani d?- j-,----
lor era in*ț.  de factorii de 
mediu, cîLHjle :u noul co
lectiv de f>mp ce factorii 
de mediul1™. limină. zgo
mot, turăl etc-) erau impli
cați în gP°r fenomene de 
neadaptaf tje di circa 25 la 
sută, relft’ve. Personale, 
necorespF^u inplicate in 
proporție sută in apariția 
stării depvoai. Comuni
cate coptSții _ respective, 
aceste o’a si concluziile 
de ordin?s,hoteapic ce se 
degajau ic. aucondus Ia o 
adaptarefută- Rezultatele 
pozitive; ln meliorarea adaptăriies'ona a noilor 
veniți iPdustrl au con_ 
firmat, îjnd. mderea pe 
care o Jnteruane, rolul 
importaiutorqr în cadrul 
echipei,irlareâ perioadei 
de adanilpr lan nou loc 
de muncă niiț nu est- 
mai săipnic ptru sănă 
tatea w munefăcută ~ 
plăcere.) cp- jr" ert

ci. in pri_ 
randamentul

cu

7'

Ce practica 
ce practici!

Era oră de filozofie la anul I A de la 
Grupul școlar de prelucr.are. a lemnului 
Pipera. Nu-i exclus să se fi vorbit chiar 
despre conștiință. Ascultînd lecția cu sme
renie, elevii nu bănuiau că materialul di
dactic... bătea la ușă. A intrat maistrul in
structor Stoican Petre, a șușotit ceva cu 
profesorul Ștefan, apoi s-a adresat clasei. 
Maistrul pretindea că și-a făcut o autom- 
ventariere a stocului de piese afectate ore
lor de practică (îi învăța pe copii electro
nica) și a descoperit că lipsesc o mulțime 
de rezistențe, semiconductor!, tranzistoare 
ș.a.m.d. De indignat ce era. nu a mai apu
cat să precizeze că, în orele libere, făcea 
și el practică. Nu în producție, ci pe la 
clienți particulari, pe unde apuca și cu 
ce apuca.

Auzind bănuiala ce cădea asupra lor, 
elevii au roșit, s-au uitat unul la altul, 
eleva Radina M. a ridicat mina și a re
cunoscut rușinată că ea a luat odată „o 
mărgică d-aia de ceramică" să _ se joace, 
elevul Ion G. a ridicat și el mîna decla- 
mînd cu glas sacadat (în schimbare) că 
„și alți copii, tovarășe instructor, au luat 
mărgele să se joace", proba era făcută, 
clasa intrată în frămintare să-și spele ru
șinea. Numai că o piesișoară costă un leu 
sau un leu și cîțiva bani, copiii recunoș
teau subtilizarea cîtorva. pe cînd maistrul 
instructor reclama o lipsă de 3 000—4 000 
lei. profesorul nu s-a complicat să analizeze 
această neconcordanță, se grăbea să-și țină 
ora teoretică și, aplicind metoda numită in 
filozofie extrapolare, i-a somat pe copii 
să suporte paguba. Fiecare elev urma să 
predea cite 53 de lei, pe lingă o sumă con
siderabilă ce urma să fie încasată de la 
altă clasă.

Au strîns elevii cam o mie Și șase sute

de lei pe care profesorul de filozofie i-a 
remis, fără șovăială, lui Stoican. Era de 
presupus că acesta îi va depune în contul 
pagubei pretins a fi cauzate de elevii prac- 
ticanți. Cu aceeași lipsă de scrupule cu 
care a acuzat de furt în masă două clase, 
două colective de tineri în formare, S. P. 
a băgat în portofelul propriu banii colec
tați. Profesorul colector nu s-a mai ostenit 
să verifice corectitudinea maistrului, ori 
cel puțin să informeze colectivul didactic 
de gravele insinuări pe care acesta le 
făcuse.

încurajat de experiența dobîndită, Stoican 
a încercat să-și extindă sfera „practicii". A 
fost prins furînd din școală un cuier. Fap
tul a atras o percheziție, percheziția a dus 
la identificarea unui stoc de piese electro
nice de peste 8 000 lei dosite la locuința 
lui.

Directorul locuia în 
tehnician pe strada Lu- 

celălalt tehnician pe 
de secție pe Bulevardul

Schela 
fantomatica

Lista obiectelor curioase revendicate prin 
acțiuni în justiție s-a completat cu unul 
într-adevăr aparte. Foștilor soți care-și 
împart borcane goale, vecinilor care cer să 
se mute umbra gardului, moștenitorilor 
care-și reclamă un centimetru de groapă, 
amicilor care vor partajarea unui sfert de 
ciine (cazuri autentice) li s-a adăugat, la 
polul opus al bizareriilor, un șef de șantier 
ce se pretinde proprietarul particular al 
schelelor pe care se lucra.

Evident, se poate pune întrebarea : ce fel 
de întreprindere de construcții era aceea 
în care personalul venea pînă și cu schelele 
(cum de nu și cu excavatorul 1) de acasă ? 
Era o unitate de-un fel aparte. La consti
tuire, în anul 1972, întreprinderea coopera
tistă de construcții Călugăreni n-avea ma
teriale, n-avea schele, n-avea fronturi de 
lucru în raza comunei, doar amatori de

„cooperare" avea. 
Bucureștii Noi, un 
crețiu Pătrășcanu, 
strada Galați, șeful_ _____  .
Muncii... Să nu ne mirăm că toți evitau tu
multul șantierelor metropolei ; drumul spre 
Giurgiu reprezenta doar o manevră. De con
struit nu construiau în Adunații Copăceni 
sau Comana, ci tot îrr inima Capitalei (spo- 
iau muzee, renovau spălătorii „Nufărul"). 
Sediul îl aveau la 30 de kilometri j distanță 
numai așa, ca să-și semneze condica în ca
dru rustic, după care se întorceau la Bucu
rești, să lucreze cu spor. Roșea Ion, recla
mantul de astăzi, își scotea ordine de de
plasare pe care se menționa : „cu schela 
proprietate personală".

De unde schela ? în timpul procesului, 
reclamantul nu s-a ostenit să ofere o ex
plicație consecventă. A pretins că a cum
părat-o ba de la un deținător particular de 
asemenea instalații (? 1), ba de la... Fero- 
metal. Cert e că nici reprezentanții fostei 
întreprinderi (între timp dizolvate) n-au 
putut oferi explicații prea clare. In tulbu
reala activității echivoce, a evidențelor pre
care, a raporturilor juridice ambigue, pre
tențiile reclamantului au urcat fantastic : 
inițial 42 000 de lei, apoi 78 000, pentru ca 
în final să pretindă să i se achite din pa
trimoniul fostei întreprinderi modesta 
sumă de 187 000 lei, valoarea pretinsei 
schele și chirie pe ea 1

Invitat în instanță, întrebat dacă schela 
a existat ori ba, Mihalache Teodor, fostul 
director al fostei întreprinderi, a declarat : 
„Deși am văzut schela, nu aș putea să 
precizez ce suprafață în metri pătrați 
are [...]. Nu pot să denumesc un punct de 
lucru [„.]. Nu sînt de specialitate Și nu aș 
putea să apreciez în țoii grosimea țevilor". 
La așa întreprindere, așa director ; la așa 
director, așa gospodărire ; la așa mod de 
gospodărire, așa îndrăzneală din partea 
foștilor prepuși. După doi ani și jumătate 
de dezbateri, justiția a ajuns la o concluzie 
definitivă : „Schela respectivă nici măcar 
n-a existat".

nedorite
Cum se transformă dragostea în contra

riul ei ? E o întrebare ce-ti vine în gind 
aproape la fiecare proces de divorț.

Uimirea celui ce asistă la dinamitarea că
minului devine și mai mare după ce focu
rile au fost oprite, cînd contemplă ruinele 
peste care se așterne praful, cîhd morma
nele lor se acoperă cu o floră aparte. îm
părțeli pină la lingură, goniri din casă, re- 
clamațli, smulgeri de copil de la unul la 
altul...'

Reconstituiam recent, cu ajutorul magis
tralilor de la Deva, o întimplare sugestivă 
petrecută la grădinița din Căstău. O mamă 
venise să-și vadă copiii. O mamă nici mă
car divorțată, doar despărțită în fapt,. „în
drăzneala" ei de a da curs vocii sîngelui, 
ca să nu mai vorbim de drept și datoria 
morală și legală, de a nu se rupe cu totul 
de fiii ei, a stîrnit o adevărată furtună. E 
drept, pregătită de momente psihologice 
anterioare. Mai încercase să-i viziteze aca
să și n-a fost primită. Cei mici au fost pre- 
veniți de bunica paternă să nu mănînce ni
mic din ce le-ar oferi mama lor (era de 
prevăzut că le va aduce bunătăți), altmin
teri or să moară, pentru că mama lor le 
pregătește alimente otrăvite, mai rău ca-n 
basmul cu Albă ca Zăpada. Educatoarea în
săși a fost somată să nu-i permită legătura 
cu copiii. („Eu i-am spus educatoarei încă 
dinainte că nora mea va încerca să fure 
copiii și i-am pus 
mi-i restituie, că

In această stare 
mama a apărut în . 
apropie de grădiniță a declanșat îndată 
alarma. Unde mai puneți că avea și un pa
chet sub braț. („Haine, ca să-i fure", gin- 
diră „protectorii" țîncilor ; în realitate, ea

în vedere ca tot așa 
răspunde").
de tensiune, zvonul 
sat și a îndrăznit să

să

că 
se

să le pt cadou uni- 
școală). ipărut soțul la

îndrăznea
forme de ___ __ ,a
fața locului. „Era1,! . cel mic în 
brațe, i-am spus sl’tlal n-a vrut, 
după care eu...“. pnica paternă : 
„Cînd am ajuns jiniță, amîndoi 
trăgeau de copii"

Țipete. îmbrîncepvălire pe jos. 
Lecție de „educațdrată pe viu. 
Cum se vor fi sii1. Culiță T. în 
zilele următoare p1 lor ?

tul
greii

„După intercefvnvorbiri te
lefonice l-am suiă-se pe moto
cicletă cu o fetrtervenlia mea, 
intimatul reclarfviplu a acce
lerat".

(Din mofll,ui dppuș 
Tribunalul București sub 
nr. 2 658/K

„Eu nu am la muncă 
(tras la căruța sticle, fiindcă 
eram și sint tfle), dat fiind 
că acesta avejfns (se speria 
cind vedea sare Și i’igea cu 
căruța dintr-d a ăium.ului, 
spărgîndu-mi !eăesc cu doi 
martori care I cînd calul a 
fost pus la ,tj a manifestat 
viciul ascunspătat ie art.
1 352, pct. II,

(Motiv?ctaIe ce avo
cat, dej Tribtnalului 
Hunedo^

w ANBOIV
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PREOCUPĂRI PENTRU INDUSTRIALIZAREA CONSTRUCȚIILOR

CU FORJE PROPRII-0 BAZĂ PROPRIE
DE PRODUCERE A PREFABRICATELOR

Sporirea cu fiecare an a numă
rului de apartamente ce se con
struiesc in județul Neamț a impus 
înscrierea activității constructorilor 
de locuințe pe două coordonate 
importante : extinderea industriali
zării lucrărilor si — legat nemijlocit 
de aceasta — sporirea capacității 
proprii de producere a Prefabrica
telor. Urmărirea cu consecvență a 
acestor vectori vitali ai moderniză
rii si sporirii eficientei muncii lor 
ridică la cote superioare activita
tea întreprinderii județene de con
strucții Neamț. Nu este rievoie să 
apelăm la comparația cu realizările 
lor din anul 1969 — cind ponderea 
folosirii prefabricatelor era doar de 
15 la sută — pentru a nune in evi
dentă evoluția spectaculoasă a re
zultatelor înregistrate. Să amintim 
doar că productivitatea muncii a 
sporit numai in ultimii 3 ani cu 25 
de procente, iar in acest an va fi 
cu 12 la sută mai mare decit in 
1978. în prezent. 87 la sută din vo
lumul de lucrări il reprezintă ele
mentele prefabricate, din care mai 
mult de patru cincimi sint produse 
in bazele proprii ale întreprinderii.

Accentul deosebit pus ne dezvol
tarea bazelor proprii de producție a 
prefabricatelor a fost impusă în

Panouri de fațadă cu finisajul executat din turnare

CONTRASTE
Timpul trece, paguba rămîne?

La întreprinderea de 
vagoane din Drobeta- 
Turnu Severin se poa
te vedea. la multe 
locuri de muncă, ur
mătorul îndemn: „Fie
care mașină si utilaj 
— folosite cu randa
ment, . maxim". Prin 
calcule convingătoare 
se arată cit anume se 
pierde intr-un minut, 
intr-o oră sau o zi dacă 
o mașină stă nefolosită. 
Cum nu se poate mai 
bine ! Numai că în

Pomul cu promisiuni
încă din toamnă, in 

multe unități agricole 
din Mehedinți s-au 
amenajat suprafețe de 
teren in vederea ex
tinderii plantațiilor de 
vie și pomi. Normal ar 
fi — timpul o impu
ne ! — ca in aceste 
zile să se muncească 
de zor la plantat. Cei 
care s-au gindit din 
timp la ce e de făcut

Făina și macaraua
Ce legătură există 

între o macara si mă
lai 1 La prima vedere, 
greu de spus. Dar cei 
care răspund de șan
tierul morii de făină 
și porumb de la Slo
bozia ar găsi întreba
rea nu lipsită de iile. 
Pe șantier, la care lu
crările au început in 

■mă cu opt luni, con- 
îptorii au realizat 
r 8 milioane de lei 
valoarea invest i- 
„Ehe, dacă am 

: o macara turn., 
1 ar sta lucrurile, 
instructorii. Una-i 
uri cu roaba, alta 

practică cu totul altfel 
se petrec lucrurile. 
Bunăoară. într-o sin
gură lună, ianuarie, 
aici s-au înregistrat 
10 773 ore mașini ne
utilizate. Și iată si mo
tivele : 1 823 de ore 
din cauza reparațiilor, 
accidentale : 2 854 ore 
s-au pierdut din lipsă 
de forță de muncă, iar 
5 672 din cauza schim
burilor neprogramate. 
Cum se vede, răspun
derea nu prea este la 
înălțime. Cei din în

in primăvară au și 
incheiat această lucra
re. în schimb, alții dau 
zi de zi telefoane la 
organele agricole ju
dețene si întreabă : de 
unde vor primi mate
rial săditor ? Care or
gane agricole, la rin- 
dul lor. fac... promi
siuni. Șt uite așa. la 
ora actuală nu există 
in județ material de

cu macaraua ! Să vezi 
atunci ritmuri de lu
cru. productivitate 
înaltă. Nu va fi o 
problemă să realizăm 
cele 50 de milioane de 
lei pe care le avem de 
înfăptuit in următoa
rele 8 luni".

Așa-i, măi fraților, 
aveți dreptate. Pentru 
a putea măcina in de
cembrie la moara din 
Slobozia, dună cum 
prevede termenul de 
finalizare a investiției, 
este mare nevoie ' pe 
șantier de o macara. 
De unde să o luați ?

? ILUSTRATĂ PE ADRESA...
PRINDERII DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC BRAȘOV, care 
îă de-a „huța-huța" cu termenele de litAare a membranelor pentru 
ri presate șl a inelelor contractate cu Întreprinderea de piese 

auto Satu Mare

Fără cuvinte
Desen de "Viorel SANDV

deosebi de cererea crescindă de ast
fel de elemente. în 1975. în bazele 
de producție ale întreprinderii s-au 
produs 44 000 mc de prefabricate. 
Această cifră a urcat la 95 000 mc in 
1978. iar in acest an va depăși 
130 000 mc. în felul acesta. 80 Ia

Din experiența 
întreprinderii județene 
de construcții-montaj 

Neamț

sută din prefabricatele necesare 
construirii celor 5 400 de apartamen
te ce vor fi date in folosință în acest 
an in județul Neamț sint produse 
prin propriile forte ale constructo
rilor.

Un, prim pas l-a constituit, cu 
cițiva ani in urmă, folosirea for
melor cu dimensiuni reglabile pen
tru turnarea panourilor, fapt care a 
condus la reducerea Pînă la un 
singur set a acestor forme. .

A urmat asimilarea în producție 
Si a alt* *:-  elemente prefabrlcâte 
decit panourile : tronsoane de scări 

rile de corecție au fos 
adaptate de la caz la cu 
acestea — discuția indit 
cui de muncă, in ultim ,
cu sociologul ori psih%»>' X,
rului, dialog care s-a soȘ% * 
cu un om recîștigat dA' 
ducției. Dar demnă dy e' 
chip deosebit ni se par- 
o altă idee, și anume : 
stăruitoare de a 
dreaptă cei care 
VoT*opta pentru 
cîteva răspunsuri 
ajunge cercetarea 
tionul de 200 de 
care au plecat din șantier : 

vreme, înapoi. De regulă,
v prind acum rădăcini mult 

trainice.

• Deci, ca o concluzie genera 
valabilă se impune intensificai 
muncii de educație a noilor mun 
tori, fiind în interesul colectivulu-' 
a le călăuzi atent primii pași, dr 
forma ca muncitori statornici. 1 
de meseria și locul lor de munc 
oameni de bază.

treprindere recunosc 
un lucru : că dacă a- 
cest. fond de timp se 
folosea, s-ar fi obți
nut un considerabil 
spor de producție. Noi 
zicem că in loc să se 
tot calculeze pierderi
le. mai. bine traca- 
la acțiune. Nu de alta, 
dar nu precizia soco
telilor. ci — asa cum 
spune si îndemnul de 
care aminteam — ran
damentul mașinilor 
contează.

plantat pentru 160 
hectare pomi și 196 
hectare vie. De unde 
se va aduce ? Cînd se 
va aduce ? Nimeni nu 
prea știe. Tot așa. eu 
promisiunile n-ar fi 
exclus să se ajungă în 
vară. Să se fi uitat că 
promisiunile nu fac 
fructe 1 (Virgiliu Tă
tarul.

Vă dăm un sfat. Di
mineața cind intrați 
ne poarta șantierului, 
imediat în stingă veți 
vedea ceea ce va lip
sește. Adică maca
raua. Stă acolo, cu
minte si așteaptă o 
mină de gospodar s-o 
ridice, nu de azi de 
ieri, ci de aproape 
șase luni. Efortul nu 
va fi mare, vă asigu
răm ; macaraua' este 
autoțidicătoare. Deci, 
mi ine dimineață, cupr 
intratl în șantier. în 
stingă... (Dan Constan
tin). 

cu trepte turnate, elemente de ca
nale termice, balustrade, narapeti 
pentru balcoane, ba chiar si unele 
elemente ale fundațiilor si sub- 
structurilor. O noutate spectaculoa
să a constituit-o finisarea din pre- 
fabricare a panourilor pentru fața
de. creație originală a constructo
rilor nemteni. care a redus cu peste 
40 la sută necesarul de manoperă 
pentru tencuieli si finisaje exteri
oare. asigurînd în același timp du
rabilitatea mult sporită si aspectul 
Plastic deosebit al fațadelor noilor 
blocuri. De ultimă oră — asimilarea 
in producție a elementelor spațiale 
pentru camerele de baie, camere 
aduse acum pe șantier gata finisate.

— în acest an. doar 13 la sută din 
volumul total al lucrărilor noastre 
se vor efectua pe șantiere — ne 
spunea ing. <fr. Adrian Ghica. di
rectorul întreprinderii. Restul lu
crărilor s-au concentrat in bazele 
de producție, de a căror dezvoltare 
si modernizare' ne ocupăm in con
tinuare. Si utilajele acestor baze, 
cu excepția macaralelor, ni le rea
lizăm singuri. în atelierele proprii, 
cu cheltuieli minime.

C. BLAGOVICI
corespondentul „Scinteii"

Spiritul nou in cercetare 
împrospătează tehnologiile, întinerește producția

— Întreprinderea de piese radio și 
semiconductori, interesată in promo
varea noutăților' tehnico-științifice, 
vine in contact cu un important nu
măr de cercetători. Ce ii cereți, în 
primul rină, unui cercetător din 
acest domeniu a.1 tehnicii de virf'l 
. — Cu cițiva ani in urmă îi ce
ream competență tehnică. înalta 
competență tehnică este aerul pe 
care trebuie să-l respire zi de zi 
cercetătorul, materia prirttă cea mai 
valoroasă. Acum însă nu ne mai 
entuziasmăm in fața caracteristi
cilor tehnice competitive ale unei 
componente dacă nu obținem și 
costuri competitive. Iată de ce 
înclin să cred că in primul rind 
trebuie să-i cerem unui cercetă
tor să gindească „economic". Cu cit- 
va timp in urmă, un tinăr cercetă
tor a realizat un tiristor excepțio
nal, care impunea o soluție nouă în 
construcția televizoarelor. A venit 
plin de entuziasm și mi-a arătat pri
mele piese. L-am surprins cu între
barea : „Cit costă ?“. M-a privit lung. 
Furat de perfecțiunea dispozitivului 
nu se gîndise la acest aspect : „O să 
calculez". S-a intors după cîteva 
zile : „Va costa 240 lei". De data asta 
l-am privit lung: „Peste 30 de lei, dis
pozitivul acesta nu interesează pe 
nimeni". Bineînțeles, am fixat acest 
preț pornind de la realități. Efortul 
realizării dispozitivului la un preț 
competitiv a fost mai dificil decit 
concepția. Au trebuit modificate ra
dical tehnologiile, proiectul și chiar 
concepția. Și asemenea confrun
tări nu sint singulare. Am intrat 
într-o fază nouă. în prima etapă de 
dezvoltare trebuia să ne dovedim 
nouă înșine că putem realiza com
ponente electronice foarte dificile. 
Acum trebuie să arătăm că putem 
să le fabricăm și cu costuri competi
tive. Apreciez că această etapă este 
mult mai grea decît prima. Pot da 
zeci de astfel de exemple. Dacă 
cercetătorii nu vor aborda unitar 
latura tehnică și cea economică in 
elaborarea unui produs nou. ei vor 
veni cu tot felul de soluții fante
ziste.

(Urmare din pag. I)
sută ; tubulatori — 6,9 la sută ; elec
tricieni — 5 la sută ; strungari — 
4,4' la sută ; celelalte meserii (destul 
de numeroase) — 44,1 la sută.

După cum se observă, trei mese
rii — lăcătușeria, sudura și tubula
tura — dețin ponderea în fluctuația 
cadrelor la Șantierul naval din Ga
lați. Pornind de aici s-a căutat răs
puns la altă întrebare : de ce în 
aceste meserii se produc mai frec
vent mișcările amintite ? Cercetarea 
ajunge la următoarele explicații :
a) pentru că in aceste meserii sint 
încadrați cel mai mare număr de 
oameni în ansamblul șantierului :
b) pentru că ele sint și cele mai 
grele.

Ultima constatare, maî ales, a con
stituit o temă de ample dezbateri șl 
măsuri. Pe de o parte s-a căutat să 
se înlăture neajunsurile în ce pri
vește distribuția cu regularitate a 
materialelor de protecție, să se 
creeze, peste tot, pe calele de con
strucții, condiții bune de lucru, vi- 
zind ușurarea efortului fizic, prin 
mecanizarea și automatizarea unor 
procese tehnologice, prin îmbunătă
țiri aduse utilajelor. Pe de altă parte, 
s-au organizat discuții asupra mese
riei de constructor de vapoare — pro
fesie bărbătească, întrucît vaporul se 
naște pe cala de lansare, în aer li
ber, vară sau iarnă. Cei care îmbră
țișează frumoasa și romantica me
serie de a făuri nave, apte să înfrunte 
oceanele lumii, se cuvine să pă-

Un element spațial — camera de 
baie — avînd instalațiile gata 

montate

Convorbire cu ing. Anton VĂTĂȘESCU,
director tehnic la întreprinderea de piese radio și semiconductori — Băneasa

— Totuși, fantezia și îndrăzneala 
sint necesare in cercetare.

— Da. cu o condiție : cercetăto
rul să rămînă „cu picioarele pe pâ- 
mint". Aici trebuie neapărat să 
facem ordine. în relațiile cu unită
țile de cercetare am întîlnit două ca
tegorii de oameni : cercetători cara 
voiau să-și materializeze propriile 
idei fără să țină seama de nevoile 
noastre și cercetători care erau obli
gați de institutele lor să aibă con
tracte cu producția, deoarece altfel 
nu ar fi putut exista. în cazul cel 
mai bun ni se ofereau produse noi, 
pe tehnologiile existente. Produse 
putem face și noi în întreprindere, 
dai- ceea ce "ițe interesează sint teh
nologiile. De'exemplu, cred că ni
meni nu poate face mai bine decît 
cei din întreprinderea de profil un 
tiristor nou. deoarece fabricăm tiris- 
toare de ani de zile. Specialiștii din 
unitățile de învățămint și cercetare 
pot insă cerceta procese noi, care să 
conducă la creșterea tensiunilor aces
tor tiristoare. O astfel de soluție ar 
avea implicații valoroase asupra în
tregii fabricații. Producția realizează 
încă serii de zeci de milioane de 
componente pe baza unor procese 
care ar putea fi îmbunătățite. Ase
menea neajunsuri provin si din fap
tul că cercetătorii nu cunosc nevoile 
reale, nefiind implicați direct in an
samblul de cauze tehnico-economice 
în care apare și dispare o componen
tă electronică.

— Este vorba, în fond, de necesi
tatea unei mai strinse legături intre 
cercetare și producție. Cum o reali
zați practic ?

— în primul rind. am antrenat 
cercetarea de la noi din întreprindere 
prin adoptarea unei soluții organiza
torice originale, dovedită a fi utilă, 
in cazul nostru. Inițial aveam Și noi 
un serviciu „constructor-șef" care nu 
putea cuprinde și aprofunda numă

trundă, din capul locului, aceste ade
văruri despre profesie. Și realitatea 
a confirmat : atunci cînd, de la pri
mul pas pe șantier, fiecare a trecut 
printr-o pregătire psihologică despre 

7000 de întrebări conturează un răspuns
ce urmează să facă, despre viața de 
producție de aici, a prins mai lesne 
rădăcini, n-a considerat că profesia 
aleasă i-ar depăși puterea și curajul 
bărbătesc.

Deosebit de utile — din punctul de 
vedere al orientării acțiunilor prac
tice vizînd combaterea fluctuației — 
s-au dovedit investigațiile privind 
motivațiile acestui fenomen. Cerce
tarea pe un eșantion de 200 de su
biecți — vîrsta medie : 22 de ani ; 
vechimea medie în șantier : 4 ani — 
a arătat limpede două motive prin
cipale :

a) Motive ce țin de șantier (invo
cate de 58,2 la sută din numărul ce
lor investigați) :

— neînțelegeri în relațiile de muncă 
cu meșterii, brigadierii ;

— dorința de a li se crea posibi
litatea să cîștige mai bine ;

— intervenția mai promptă in asi
gurarea unor condiții mai bune 
de lucru în locurile dificile de 
muncă.

■ Vom caligrafia cu litere aurite numele celor distinși recent du înal
tul titlu de Erou al muncii socialiste pentru rezultatele de excepție în în
deplinirea planului pe anul trecut: Organizația de partid a județului Cluj, 
Trustul de construcții Ciuj, întreprinderea „Agroexport" București și, pen
tru a doua oară, Institutul de cercetări chimice — ICECHIM — Bucu
rești. ■ La Combinatul de fire și fibre sintetice Săvinești, județul 
Neamț, se estimează realizarea unei producții nete suplimentare 
de 30 milioane lei pînă la sfîrșitul, anului. Pentru înfăptuirea aces
tui obiectiv, ni s-a spus, „intră pe fir" creația tehnică originală, rezulta
tele căutărilor din ultima vreme ale specialiștilor combinatului. Concretizat 
în produse, sporul promis înseamnă, între altele, o mie de tone fibră me- 
lană, 200 tone fire textile covor, 200 tone fire tehnice și rețelele-cord. 
B A.R.O. la borna 250 000. Ieșirea de pe banda de montaj a autoturismu
lui de teren-înmatriculat cu acest număr ne prilejuiește o recapitulare re
confortantă. In cei 22 de ani de cînd a început producția vehiculelor de 
acest tip, întreprinderea musceleană a reușit să se facă cunoscută și să 
se impună în peste 50 de țări. B întreprinderea craioveană „Electropu- 
tere" va beneficia de un dispozitiv electronic realizat de specialiștii facul
tății de electrotehnică din localitate. Acesta are rostul să întrerupă ali
mentarea aparatelor de sudură, evitînd mersul în gol. în schimb, merg în 
plin economiile de energie electrică ale întreprinderii: 200 000 kWh anual. 
B A intrat în funcțiune, cu 40 de zile mai devreme, o modernă filatură 
la Tîrgu Lăpuș, județul Maramureș. Tînăra întreprindere este do
tată cu utilaje românești și garantează, în comparație cu filaturile 
clasice, o productivitate de trei ori mai mare. B Avantajul lucrului ia 
mai multe mașini și argumentele practicii: prin extinderea poliservirii 
în cele două mari întreprinderi constructoare de mașini arădane se 
asigură o economie de forță de muncă de circa 200 de oameni. In 
întreprinderile textile și „Tricoul roșu" din aceeași locolitate, la mașinile 
de țesut și filat raportul este de un muncitor la 7 mașini, ffl Bine primite 
pretutindeni, autovehiculele românești aleargă pe șoselele lumii la în- 
tîlnirea cu beneficiarii. Produsele întreprinderii de comerț exterior „Auto- 
export-import" Brașov, sîntem informați, vor fi prezente în acest an la 
35 de tirguri din Europa, Asia, Africa și America, fl La Beiuș a fost fa
bricată mașina-unealtă cu numărul 500. Măsurătorile arată că în primul 
trimestru al acestui an, al doilea de funcționare, întreprinderea respectivă 
a realizat aproape jumătate din producția anului trecut. Un pas tineresc, 
convenabil, sub toate aspectele. B Ne-a parvenit știrea că, la Brașov, 
constructorii de rulmenți care au lansat inițiativa „Micronul, gramul, se
cunda, kilowattul — la parametrii noii calități" au realizat peste prevederi 
6 000 de rulmenți. Fiind vgrba de rulmenți, este posibil ca la data tipăririi 
felicitărilor noastre cifra sa fie și mai rotundă. B Am scris în multe rînduri 
despre hărnicia chimiștilor din Tg. Mureș. Ce avem a spune, după primul 
trimestru al acestui an ? Notăm o singură cifră care spune multe: pro
ducția netă peste prevederile de plan se ridică la 3 milioane lei. S Izvoa
rele de fontă ale Galațiului își probează destoinicia : în lunile februarie- 
martie, uzina furnale-aglomerare a depășit sarcinile de plan cu peste 6 000 
tone. în martie, în fruntea plutonului se situează furnalul 3 cu 1 500 tone 
fontă Dește plan și furnalul nr. 2 cu aproape o mie de tone, ffl Minerii 
din Maramureș raportează la final de trimestru importante cantități de 
minereu peste plan. Numai în abatajele Herja și llba sînt consemnate 
22 mii tone. B Cit valorează două zile în viața industrială a unui județ ? 
Ne răspund sătmărenii, avind la îndemînă calcule grăitoare: 210 tone 
mașini și utilaje pentru industria chimică și economia forestieră, 300 000 
metri pătrați țesături, produse de sticlărie in valoare de 2,5 milioane lei 
și multe altele. Motive să se bată în continuare pentru ciștigarea bătă
liei cu timpul...

Neaqu UDROIU

rul mare de tehnologii din uzină și 
care nu putea fi dotat cu echipa
mente care să dubleze liniile tehno
logice. Slabele lor încercări iși gă
seau greu loc printre loturile de pro
ducție, iar aplicarea in fabricație era 
un chin. Mai mult de 1—2 produse 
noi pe an nu reușeam să realizăm. 
Așa că am reorganizat serviciul res
pectiv si am introdus cercetători in 
sectoarele productive. Acum, șeful 
de sector primește plan de produc
ție, plan de asimilare produse 'noi, 
plan de cercetare și are tot perso
nalul în subordinea sa. Toți lucrea
ză la un loc, avînd în majoritatea 
lor sarcini și de producție și de 
cercetare. Punerile în fabricație se 
fac mult mai ușor, fără lungi tato
nări și planuri de măsuri mereu îm
bunătățite. Am ajuns astfel să reali
zăm 40—50 produse noi pe an. ,

— Cum folosiți potențialul de cer
cetare din afara întreprinderii, cum 
stimulați aplicarea soluțiilor valoroa
se ?

— Cercetătorii noștri din între
prindere știu care sint temele care 
ne interesează în mod deosebit și pe 
care nu le puterri cuprinde. De exem
plu, la un moment dat ne interesa o 
cercetare aprofundată a contactelor 
metal-semiconductor. Un colectiv de 
la catedra de „Dispozitive, circuite 
și aparate electronice", condus de 
cont. ing. Dascălu Dan, a fost recep
tiv la cererile noastre. Rezulta
tele s-au îmbinat cu concluzii 
de ordin practic foarte utile nouă. 
Alt colectiv (condus de ing. M. Bo- 
dea și A. Szilard) de la aceeași cate
dră a Politehnicii bucureștene 
ne-a rezolvat probleme deosebite, 
legate de transferul termic la circui
te integrate și dispozitive de mare 
putere ș.a. Cu bune rezultate colabo
răm și cu Institutul de tehnică de 
calcul din . Cluj-Napoca, care a rea

Asupra ultimului punct am stăruit 
mai sus. Cit privește pa celelalte 
două, trebuie spus că atit comitetul 
de partid, cit și biroul executiv al 
consiliului oamenilor muncii din 

șantier au acționat cu promptitudine. 
Un număr de meșteri și brigadieri, 
deficitari la capitolul aptitudini de 
conducere, și^ organizare, au fost în- 
locuiti. Potrivit dispoziției conduce
rii, noii brigadieri și meșteri, pre
cum și viitorii candidați la școala de 
maiștri sînt testați obligatoriu în la
boratorul de psihologie. Brigadierul 
și alți muncitori specialiști care iși 
mai risipeau timpul cu diferite tre
buri neproductive au fost obligați să 
presteze, așa cum spune și legea, 
muncă productivă efectivă, la cate
goria lor de calificare, contribuind 
astfel la ciștigul global al brigăzii. 
S-au luat și alte măsuri, precum în
cărcarea echilibrată, mai echitabilă, 
cu lucrări potrivit categoriilor profe
sionale etc.

b) Motive ce țin de individ (invo
cate de 41,8 la sută din numărul ce
lor investigați) :

— dorința apropierii de casă ;
— motive personale (de exemplu : 

lizat, după cîțiva ani de strădanii, 
procesul de implantare ionică cu 
care dorim să schimbăm tehnologia 
diodelor varicap. După cum vedeți, 
numai procese și tehnologii. Am fă
cut și o excepție : același colectiv, 
condus de conf. ing. Dascălu Dan și 
de ing. Marin N., ne-a propus și 
realizat într-un termen foarte scurt 
o diodă de microundă. De fapt, și în 
acest caz nu e vorba numai de un 
dispozitiv semiconductor nou. ci de 
o familie nouă, de o nouă direcție 
de fabricație în domeniul dispoziti
velor semiconductoare de înaltă frec
vență.

— Cum vă explicați, ca specialist, 
că un asemenea dispozitiv, al cărui 
istoric începe cu o temă de cerce
tare în 1973 pe baza ținui contract 
C.N.S.T., al cărui model experimen
tal a fost gata in 1974 (primul dispo
zitiv de microțindă realizat în țară), 
o cercetare distinsă cu premiul „Tra
ian Vuia" al Academiei pe anul 1974, 
după o lungă gestație de 3 ani în in
stitutul de profil, a putut să fie fina
lizată, pregătită pentru intrarea in 
fabricație in numai 6 luni, la I.P.R.S. 
Băneasa ?

— Am pus la dispoziția colegilor 
de la Politehnica bucureșteană mij
loacele necesare și un mediu ingine
resc propice realizării, materializării 
ideii lor. Totul a mers de la sine și 
cred că este meritul organizării. Pro
priii noștri cercetători au suficiente 
idei și capacitatea de a sprijini des
chis și dezinteresat realizarea ideilor 
altora. Se confirmă încă o dată că 
integrarea cercetării, invățămîntului 
și producției, acest concept al condu
cerii superioare de partid, se reali
zează în condiții mai bune cînd ba
zele sint realiste, sănătoase. In 
această colaborare, în integrarea, cer
cetării cu producția și invătămîntul 
văd secretul permanentei întineriri a 
producției, al creșterii competenței 
tehnice și, să nu uităm, mal ales 
economice.

Elena MANTU

s-a căsătorit cu o fată care lu
crează în altă parte, are părinți 
bolnavi, a divorțat etc) ;

— dificultăți legate de condiția 
de navetist ;

— nu le mai place meseria (un 
procent extrem de mic).

Imensa majoritate a acestor moti
vări fiind de ordin subiectiv, măsu-

NOUL LOC DE MUNCA VIZAT
Numărul 

subiecților 
investigați

Tot in 
Industrie

In sectoare 
industriale 

din agricultură
•indeciși In aceeași 

meserie
In a
mese

200 72,5% 11,5% 16% 67,5% 2>‘*ț 0/i
— y'

Se cuvine remarcat faptul că op
țiunile a 84 la sută din cei investigați 
se îndreaptă tot spre industrie sau 
sectoarele industriale din agricultură, 
iar un procent la fel de ridicat 
— 67,5 la sută — declară că doresc 
să practice în continuare aceeași me
serie. Cu această concluzie de ordin 
sociologic ajungem, într-un anume 
sens, se înțelege, la punctul de por
nire al acestor rinduri : mulți dintre 
cei care au lucrat aici și au plecat 
din di verste motive revin, după o

Creat» ale stffnte! 
si tehnicii romaniști

Transformatoare 
electrice de măsură

Extinderea relațiilor economice ale 
țării noastre cu alte țări își găsește 
concretizarea și în realizarea 
promptă de produse pe care unele 
întreprinderi nu le-au mai fabricat 
anterior. Transformatoarele de mă
sură pentru tensiunile de 66 kV și 
132 kV — tensiuni neutilizate în 
energetica românească — sînt, în 
această privință, un exemplu con
cludent. La solicitarea unor firme 
din Siria și Pakistan, specialiștii de 
la Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică de la „Elec- 
troputere" au proiectat, iar cunoscu
ta întreprindere craioveană a asimi
lat operativ fabricația transforma
toarelor de tensiune tip TEMO-66- 
132 kV și a transformatoarelor de 
curent tip CESO-66-132 kV.

Prin asimilarea acestor aparate 
s-au creat condițiile pentru înlocui
rea unor tipuri de transformatoare 
aflate in fabricație de peste 20 de 
ani cu noile serii de 110 kV. care 
vor mări gama produselor destina
te exportului. Față de vechile tipuri 
de aparate, noile . -ansformatoare au 
o serie de avantaje .tehnice : sint 
etanșe, fiind dotate cu STrcmb’'’ 
elastică ce preia și variațiili 
mului ocupat de ulei ; izolat 
condensator asigură uniform 
solicitărilor electrice ; transfi 
toarele de curent au 4 înfășură 
cundare in loc de 3 și rapoan 
transformare multiple. Acestor 
lități li se adaugă două avantaje 
mai puțin esențiale : gabaritele 
consumurile de materiale sint n
mici decit cele ale tipurilor simil- 
re aflate in fabricație. (Nicolae 
Băbălău).

Stație pentru 
radiocomunicații 

maritime

Specialiștii de la întreprinderea 
„Tehnoton" din Iași, Institutul de 
cercetări și inginerie tehnologică 
pentru electronică din București și 
Institutul politehnic Iași au con
ceput și realizat un tip modern de 
stație pentru comunicații maritime 
folosind unde radio. Noua stație are 
in componența sa toate echipamen
tele prevăzute în regulamentele ra- ,
dionavigățlei maritime : emițătoari 
receptoare, echipamente de alarr 
și de salvare etc. Specialiștii au i 
lizat. pină acum stații pentru î 
petroliere și mineraliere do r 
tonaj ce se construiesc la- șan' 
navale din Constanța șiV 
Două dintre aceste stații, 
in condiții de exploatare? 
montate la bordul mi' 
lor „Buziaș" și „Beiuș", t 
portat excelent : pripna.
călătorii făcute in firazîîț 
iar a doua — pe coasta A 
gătura prin' radio intre c< 
stații, cit și legătura acest 
portul de bază, Constanța 
menținut permanent, ceea ce c 
mă performanțele lor tehnice

în prezent, specialiștii pr 
un nou lot de stații pentru 
parea mineralierelor, petro 
și altor nave din flota mari 
țării. Acest lot cuprinde w 
mai mare de repere mt 
lizate la intreprinderer 
a căror fabricare se 
inclusiv pentru asigur 
de schimb — in cadru 
alte unități industrk 
(Manole Corcaci).

■ ■ H ■ I

ști încoi'ț ; 
pleacă din 
alte meserii 
revelatoare i 
sociologică pe 
subiecți inves

tn
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Experiența construcției socialiste a 
demonstrat necesitatea creșterii ro
lului conducător ai partidului.' ca o 
cerință legică și o condiție primor
dială a edificării cu succes a noii 
orînduiri. tn această perspectivă, 
apare limpede intreaga Însemnătate 
a recentei PLENARE A C.C. AL 
P.C.R.. DESFĂȘURATĂ SUB PREȘE
DINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. eveniment dominant al 
lunii pe care o încheiem. într-adevăr. 
documentele ce au format obiectul 
dezbaterilor în plenară au relevat 
tocmai aspecte esențiale de care de
pinde continua întărire a rolului con
ducător al partidului.

Astfel, creșterea numerică si cali
tativă a rindurilor partidului, remar
cată de plenară, exprimă cu preg
nantă marea încredere a oamenilor 
muncii în partid, uriașa sa influentă 
si prestigiul ne care l-a cîstigat. ca 
forță conducătoare a operei de edifi
care a noii orînduiri în România.

Documentele plenarei orientează 
organizațiile de partid spre intensifi
carea în continuare a activității noli- 
tico-ideologice de educare a membri
lor de partid, spre ridicarea spiritului 
de răspundere si disciplină comunistă, 
spre respectarea cu strictete a crite
riilor politice, profesionale si morale 
în selectionarea si promovarea ca
drelor — un rol deosebit de impor
tant în acest sens avind acțiunea de 
preschimbare a documentelor de 
partid, ce urmează să se desfășoare 
in cursul anului viitor. /

Un deosebit relief capătă. în lumiria 
documentelor plenarei, problemele 
privind întărirea caracterului de 
clasă si a nucleului muncitoresc al 
partidului — domeniu în care s-au 
înregistrat o serie de modificări po
zitive (concludent oglindite în creș
terea ponderii muncitorilor în totalul 
membrilor de partid la 52.61 la sută) 
— promovarea cu prioritate a mun
citorilor în organele si aparatul de 
partid si de stat, in toate domeniile 
de activitate, desigur concomitent cu 
promovarea cadrelor din rîndurile 
celorlalte categorii sociale. Este o ce
rință firească, deoarece partidul nu 
constituie o entitate abstractă : parti
dul sint oamenii care îl alcătuiesc, 
iar preponderenta muncitorilor în 
partid. în verigile sale conducătoare, 
este o chezășie că partidul va reflec
ta si mai departe, fidel. în politica 
si întreaga sa activitate, interesele si 
năzuințele clasși muncitoare, trăsătu
rile definitori/ce-i sint esentialmen- 
te Dronrii de clasă cea mai înaintată 

s'»eietătîi : consecventa revolutio- 
. spiritul de fermitate si com ba- 

tate. devotamentul neclintit fată 
cauza socialismului.

La creșterea rolului conducător al 
rtidului si întărirea legăturilor sale 

i masele sint menite să contribuie 
1 măsurile ce au fost indicate de 
>lenară pentru desfășurarea în cele 
mai bune condiții a activității de re
zolvare a sesizărilor, reclamatiilor si 
cererilor oamenilor muncii. Se va 
asigura totodată prin aceasta o mai 
bună valorificare a cadrului organi
zatoric si institutional ce a fost creat 
pentru manifestarea largă a celor ce 
muncesc în viata ecoiiomico-socială. 
pentru participarea lor cit mai activă 
la conducerea societății.

Bunul mers al activității economice 
a polarizat, si în cursul lunii martie, 
preocupările si eforturile oamenilor 
muncii, doritori să încheie trimestrul 
I dl aeestui an hotărîtor al cincina
lului cu sarcinile de plan trimestriale 
integral îndeplinite.

Colectivele de oa^ni ai muncii. 
Organizațiile dș, partid au dobîndit un 
ipdreptar detriebit de prețios pentru 

soluționarea problemelor complexe 
pe care le ridică in toate sectoarele 
economiei procesul transformării 
acumulărilor cantitative într-o calita
te nouă, superioară, prin concluziile 
CONSFĂTUIRII CU CADRELE DE 
CONDUCERE DIN INDUSTRIE, 
CONSTRUCȚII. TRANSPORTURI ȘI 
AGRICULTURĂ, respectiv prin 
CUVlNTAREA ROSTITA LA ÎN
CHEIEREA LUCRĂRILOR DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
— document politic de mare impor
tantă principială si practică, veritabil 
program de acțiune pentru îmbună
tățirea substanțială a întregii activi
tăți economice. Pornind de la analiza 
aprofundată a modului în care s-au 
realizat sarcinile de olan în primii 
trei ani ai cincinalului, de la exami
narea atît a rezultatelor pozitive, cit 
si a neaiunsurilor. secretarul general 
al partidului a definit, ca direcții 
principale de activitate în perioada 
actuală, realizarea în întregime a 
producției fizice la toate sortimen
tele ; înnoirea si modernizarea rapidă 
a producției in pas cu exigentele pro
gresului tehnologic pe plan mondial : 
ridicarea continuă a calității produ
selor : creșterea substanțială a pro
ductivității muncii prin utilizarea la 
maximum a capacităților de produc
ție existente, ridicarea gradului de 
automatizare si mecanizare a proce
selor de producție, perfectionarea ca
lificării si extinderea policalificării ; 
reducerea simțitoare a consumurilor 
de combustibil si energie ; realizarea 
la termenele stabilite a investițiilor 
si recuperarea tuturor restantelor ; 
înfăptuirea riguroasă a prevederilor 
Planului de export. Este ne deplin 
posibil si necesar — a arătat secreta
rul general al partidului — ca. printr-o 
mai bună utilizare a utilai elor. să 
realizăm, cu actualele capacități, 
într-o perioadă relativ scurtă, o 
dublare a producției industriale, asi- 
gurindu-se astfel valorificarea la ma
ximum a investițiilor uriașe făcute 
in ultimul deceniu.

In mod firesc, luna martie, prima 
lună de primăvară, a adus în primul 
plan al preocupărilor insămintările. 
celelalte lucrări agricole de sezon. Si 
în acest domeniu, orientările consfă
tuirii cu cadrele de conducere din 
economie spre realizarea „unei 
revoluții in agricultură", care să de
termine dublarea producției agrico
le, exercită un puternic rol mobili
zator ; consiliile unice agroindus
triale recent create, aflate la primul 
lor examen. îsi dovedesc în practică 
avantaiele. înlesnind concentrarea 
forțelor, mai buna utilizare a mijloa
celor- mecanice. La sfîrșitul lunii, în- 
sămînțările la culturile din prima e- 
pocă sînt în stadiu final aproape 
pretutindeni în tară. în prezent aflîn- 
du-se la ordinea zilei pregătirea te
renurilor pentru culturile care se în- 
sămînțează în epoca a doua. Oamenii 
muncii din agricultură sînt chemați 
să folosească din plin condițiile cli
matice favorabile din această primă- 

•. vară — umezeală suficientă si tempe
raturi ridicate — pentru a grăbi ritmul 
si a efectua lucrări de cea mai bună 
calitate, punînd astfel bazele unor, re
colte bogate.

Pentru oamenii muncii din econo
mie ca si din frontul cercetării con
stituie un puternic stimulent în ac
tivitatea lor creatoare înalta prețuire 
acordată în societatea noastră muncii 
harnice pentru înflorirea patriei, 
prețuire ce si-a găsit o nouă expresie 
prin ÎNMÎNAREA DE CĂTRE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A 
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII ALE 
REPUBLICII ȘI DIPLOME DE 
ONOARE UNOR ORGANIZAȚII JU

DEȚENE DE PARTID. CONSILII 
POPULARE JUDEȚENE. UNITĂȚI 
ECONOMICE ȘI INSTITUTE DE 
CERCETARE ȘI PROIECTARE pen-: 
tru rezultatele deosebite obținute in 
anul 1978 in îndeplinirea planului și 
a angajamentelor asumate in între
cerea socialistă. Semnificația acestei 
manifestări, desfășurată la Palatul 
Marii Adunări Naționale, dună înche
ierea ședinței forului legislativ su
prem al tării, a sporit si mai mult 
prin caldele aprecieri, prin prețioa
sele recomandări si sarcini trasate de 
secretarul general al partidului, pre
cum si prin angajamentele exprimate 
de reprezentanții organizațiilor si 
unităților respective de a obține re
zultate mereu superioare, a intimpina 
cu cit mai mari succese cea de a 
XXXV-a aniversare a eliberării pa
triei si Congresul al XII-lea al parti
dului.

Unitatea întregului popor în jurul 
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partidului, hotărirea de nezdruncinat 
a tuturor locuitorilor tării — români, 
maghiari, germani — de a înfăptui 
neabătut politica sa au fost puse 
pregnant în evidentă si cu ocazia 
VIZITEI DE LUCRU A TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL ARAD. A MARII ADU
NĂRI POPULARE CE A AVUT LOC 
ÎN MUNICIPIUL ARAD. După cum 
se știe, cu acest prilej s-a sărbătorit 
împlinirea a 2 000 de ani de la înte
meierea ne meleagurile arădene a ce
tății dacice Ziridava Si a 950 de ani 
de la prima mențiune documentară 
a municipiului Arad, căruia i s-a 
conferit Ordinul Steaua Republicii 
clasa I. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu în cuvîntarea 
rostită la adunarea populară, aceasta 
simbolizează cinstirea atît a trecutu
lui. in care poporul român, cu rădă
cini milenare ne aceste meleaguri, a 
luptat cu eroism. în strînsă unitate 
cu oamenii muncii de alte naționali
tăți ce s-au așezat aici, pentru elibe
rare socială si națională, pentru pro
gres. cit si a prezentului glorios, a 
contribuției deosebit de importante ne 
care locuitorii Aradului o aduc. îm
preună cu întregul ponor, la edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Nu am putea încheia cronica 
internă a acestei luni fără a 
consemna preocupările pe linia 
îmbunătățirii condițiilor de mun
că si de viată ale celor ce mun
cesc — obiectiv suprem al poli
ticii partidului. Aceste preocupări 
s-au concretizat în dezbaterea în ȘE
DINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. a ra
portului cu privire la situația în do
meniul protecției muncii si în multi
plele recomandări pentru toii factorii 
învestiți cu răsnundferi iii acest donle- 

niu — de la mai buna organizare a 
producției si a muncii, instruirea si 
educarea personalului muncitor si 
pînă la reducerea numărului locurilor 
de muncă cu condiții grele, nocive 
sau periculoase — ca si in măsurile 
adoptate în vederea unei mai bune 
protecții a apelor.

în acest context se cuvin amintite 
si măsurile pentru rentabilizarea unor 
bunuri de consum, pentru eliminarea 
pierderilor înregistrate la anumite 
produse si stimularea fabricării sorti
mentelor de mărfuri solicitate de 
populație, pentru mai buna aprovizio
nare a pieței — măsuri care, inscriin- 
du-se în limitele stabilite win plan, 
nU afectează in nici un fel prevede
rile Programului de creștere a nive
lului de trai, adoptat de Conferința 
Națională, fiind însoțite de altfel de 
reducerea preturilor la o serie de pro
duse. de natură să ' compenseze in 
bună parte majorările.

în ce privește problemele interna
ționale. se cuvine subliniat că activi
tatea intensă si multilaterală desfă
șurată în ultimul timp de România 
pe arena mondială a făcut obiectul 
unei analize aprofundate la Plenara 
Comitetului Central al partidului, 
care a adoptat Hotărirea cu privire 
Ia politica internațională a partidului 
si statului nostru. Este un important 
document care, validind orientările 
fundamentale ale politicii externe, 
principiale si constructive a Româ
niei. precum si activitatea practică 
desfășurată pentru traducerea ei în 
viată, jalonează. în același timp, căile 
de acțiune viitoare. în deplină con
cordantă cu hotărîrile Congresului 
al XI-lea.

Pe bună dreptate, plenara a. dat o 
înaltă apreciere contribuției fiotări- 
toare a tovarășului Nicolae Ceausescu 
în elaborarea si înfăptuirea acestei 
politici, numele său fiind asociat, 
direct și firesc,» în conștiința po
poarelor de pe toate meridianele, cu 
lupta pentru cauza libertății si inde
pendentei. pentru solutionarea mari
lor probleme ale contemporaneității 
potrivit intereselor tuturor națiunilor, 
cauzei progresului și păcii.

O serie de noi fapte si evenimente 
din cursul lunii martie atestă con
secventa cu care partidul si statul 
nostru acționează pentru ÎNTĂRIREA 
ȘI DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
DE PRIETENIE ȘI COLABORARE 
CU TOATE STATELE SOCIALISTE. 
Schimbul prietenesc de mesaje intre 
tovarășii Nicolae Ceausescu si Iosip 
Broz Tito, reliefînd bunele relații 
româno-iugoslave, a dat expresie 
voinței partidelor si țărilor noastre 
de a extinde și aprofunda conlucrarea 
dintre ele. atît in sfera construcției 
noii orînduiri. cit si pe plan interna
tional. Cursul ascendent al relațiilor 

româno-bulgare a fost pus în evi
dentă de Biroul Politic ai C.C. al P.C. 
Bulgar, care, dînd o înaltă apreciere 
rezultatelor recentelor convorbiri des
fășurate între tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Todor Jivkov. a subli
niat rolul de excepțională importantă 
al întîlnirilor dintre conducătorii de 
partid si de stat la cel mai înalt 
nivel pentru adîncirea si întărirea 
continuă a prieteniei si colaborării 
dintre cele două partide, țări si po
poare. Hotărirea României si Po
loniei de a dezvolta în continuare 
colaborarea dintre ele. pe multiple 
planuri, in spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt, a fost reafir
mată în cadrul convorbirii prilejuite 
de primirea de către tovarășul 
Edward Gierek. a ministrului de ex
terne al tării noastre. Pe aceeași 
linie, cronica lunii martie consem
nează convorbirile româno-sovietice 
de la Moscova, consacrate extinderii 
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conlucrării economice dintre țările 
noastre, crearea Comisiei mixte 
guvernamentale româno-cehoslovace, 
vizita în țara noastră a ministrului 
comerțului exterior al R.P.D. Co
reene. a unei delegații a Ligii Tine
retului Comunist Chinez etc.

Partidul nostru acționează con
secvent în această direcție cu con
vingerea că dezvoltarea relațiilor 
dintre țările socialiste. întărirea uni
tății și conlucrării lor corespund in
tereselor majore ale fiecăruia dintre 
popoarele care edifică noua orîndulre. 
cauzei socialismului, creșterii presti
giului său în lume.

Pe linia LĂRGIRII COLABORĂRII 
CU TOATE STATELE. FĂRĂ DEO
SEBIRE DE ORÎNDUIRE SOCIALĂ, 
ca acte politice de o deosebită În
semnătate se înscriu vizitele efectu
ate în tara noastră de președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
de președintele Portugaliei. Antonio 
Ramalho Eanes, și de primul minis
tru al Greciei, Constantin Caraman- 
lis — vizite soldate prin rezul
tate cărora Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. le-a dat 
o înaltă apreciere. Constituind o con
tinuare nemijlocită a dialogului la 
nivel înalt dintre România si aceste 
țări, care tinde să capete un carac- , 
ter de periodicitate, convorbirile de 
la București au demonstrat din nou 
că, pe deasupra deosebirilor de sis
tem social-politic și apartenenței la 
alianțe diferite, atunci cînd se ma
nifestă voință politică, se poate dez-| 
volta o colaborare rodnică, bazată pe 
egalitate și încredere reciprocă. Re
zultatele deosebit de frucțuoase ale 
acestor convorbiri au fost' sintetizate 
in documente și înțelegeri ce deschid 
largi perspective cooperării economi
ce.; inclusiv .in- domenii de virf .ale 
industriei, ca și în forme noi, de 

înaltă eficientă, cum ar fi societățile 
mixte pentru producție si comerț, 
dezvoltării și mai intense a colaboră
rii pe tărîmul științei, culturii, pre
cum și in alte sfere de activitate.

Cu prilejul acestor vizite a fost 
reliefată din nou necesitatea conjugă
rii eforturilor pentru transpunerea in 
viață a prevederilor Actului final de 
la Helsinki în vederea edificării 
securității pe continent, pentru buna 
pregătire a viitoarei reuniuni gene- 
ral-europene de la Madrid, fiind 
subliniată in același timp. însemnă
tatea transformării Balcanilor într-o 
regiune a bunei vecinătăți, a liniștii 
și colaborării prietenești dintre toate 
popoarele peninsulei. Totodată, con
vergenta sau apropierea puncte
lor de vedere privind imperativul 
dezarmării, lichidării subdezvoltării 
și făuririi unei noi ordini economice, 
democratizării relațiilor internațio
nale și sporirii rolului Națiunilor 
Unite în solutionarea problemelor 
majore ale lumii de azi au lărgit 
aria colaborării dintre România și 
aceste țări.

în aceeași direcție de preocupări 
pentru extinderea cooperării interna
ționale se înscriu schimburile de 
mesaje dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și șefii de stat ai unui șir 
de țări arabe, ai unor țări latino- 
americane, ca Brazilia, Columbia. 
Venezuela. încheierea unor docu
mente și înțelegeri, cu prilejul Con
vorbirilor purtate de reprezentanți 
ai guvernului român în Kuweit, Irak, 
Sirța, Libia. Emiratele Arabe Unite, 
Turcia.

în perioada la care se referă cro
nica de fată a fost puternic misă în 
evidentă preocuparea P.C.R. de a 
dezvolta COLABORAREA SI SOLI
DARITATEA CU TOATE PARTI
DELE COMUNISTE SI MUNCITO
REȘTI — așa cum ilustrează partici
parea la congresele partidelor co
muniste din Italia și Belgia — 
cu celelalte detașamente ale cla
sei muncitoare, cu partidele socia
liste și social-democrate. cu mișcă
rile de eliberare națională, cu forțele 
progresiste, antiimperialiste de pre
tutindeni.

Numeroasele întilniri și convorbiri 
care au avut loc în acest sens, la 
București și peste hotate. participa
rea la congresele unor partide comu
niste și muncitorești atestă voința 
partidului nostru de a milita neabătut 
in vederea unirii eforturilor tuturor 
forțelor înaintate, a tuturor popoare
lor, în lupta pentru progres social, 
pentru întărirea încrederii între na
țiuni. a păcii în lume.

Este, de altfel, o cerință imperioa
să, puternic scoasă in evidentă de 
complexitatea situației internaționale 
actuale, asupra căreia îsi lasă am
prenta persistenta unor focare de în
cordare și conflict — ceea ce 
reclamă să se pună capăt cu ho- 
tărîre folosirii forței în relațiile din
tre state și solutionarea exclusiv 
prin mijloace pașnice a problemelor 
divergente dintre ele. în acest sens, 
opinia publică din tara noastră, care 
a urmărit cu profundă neliniște și 
îngrijorare evenimentele din Asia de 
sud-est, ciocnirile militare de la 
frontiera chino-vietnameză, aprecia
ză ca fapte pozitive declarația R.P. 
Chineze în care se afirmă că forțele 
sale armate s-au retras din Vietnam, 
precum și declarația R.S. Vietnam că 
guvernul acestei țări este dispus ca. 
după retragerea completă a trupe
lor chineze, să înceapă negocieri pen
tru a se ajunge la restabilirea păcii 
și stabilității la frontiera dintre cele 
două țări. Este convingerea Româ
niei că aceasta este singura cale de 

soluționare a problemelor litigioase ' 
ivite, de statornicire a unor relații 
de prietenie și colaborare între cele 
două țări, pe baza principiilor de 
deplină egalitate, respect reciproc și 
neamestec in treburile interne. Așa 
cum se subliniază în Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R,, care a 
aprobat pe deplin poziția partidului 
și statului nostru fată de evenimen
tele din Asia de sud-est. România 
consideră necesar ca toate proble
mele ce privesc țările respective să 
fie soluționate de către ele insele, 
fără ingerințe din afară, și numai pe 
calea tratativelor, ceea ce este în in
teresul propășirii economice si so
ciale a popoarelor din aceste țări, al 
cauzei generale a socialismului, al 
Întăririi securității în această parte a 
lumii, al destinderii și păcii.

în Orientul Mijlociu situația con
tinuă să se caracterizeze printr-o 
deosebită complexitate și după sem
narea tratatului egipteano-israelian. 
Aceasta reclamă eforturi susținute 
pentru realizarea unei păci globale, 
ceea ce presupune retragerea Israe
lului din toate teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967. so
lutionarea problemei poporului pa- 
lestinean pe baza principiului drep
tului la autodeterminare, inclusiv la 
constituirea unui stat independent al 
palestinienilor arabi, respectarea in
dependentei și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din zonă. Așa cum 
a subliniat din nou în aceste zile to
varășul Nicolae Ceaușescu. in actua
lele condiții este mai mult ca oricînd 
necesar să se acționeze pentru întă
rirea solidarității arabe și să se facă 
totul pentru convocarea unei confe
rințe internaționale cu participarea 
tuturor celor interesați, inclusiv a 
O.E.P., a copreședinților Conferinței 
de la Geneva. Uniunea Sovietică și 
Statele Unite, precum și a altor state 
— un rol important revenind în acest 
sens Organizației Națiunilor Unite.

Animată de sentimente de simpa
tie și solidaritate militantă fată de 
lupta de eliberare națională. Româ
nia și-a reafirmat și in această pe
rioadă. în cadrul O.N.U. si al altor reu
niuni internaționale, sprijinul deplin 
cu lupta popoarelor din Rhodesia, 
Namibia și Africa de Sud împotriva 
rasismului, pentru neatirnare si liber
tate. Condamnînd în modul cel mai / 
energic acțiunile agresive repetate 
ale regimurilor rasiste de la Pretoria 
și Salisbury împotriva Zambiei. An- 
golei și Mozambicului, România și-a 
ridicat cu tărie glasul, cerînd să se 
pună capăt neîntîrziat acestor acte, 
să fie respectate independenta, su
veranitatea și integritatea teritorială 
a statelor africane. în spiritul pozi
ției sale consecvente, România so
cialistă acordă și va acorda si de aici 
înainte întregul său sprijin luptei 
drepte a popoarelor din Africa 
australă, de pe întregul continent 
pentru eliminarea definitivă a vesti
giilor colonialismului și rasismului, 
pentru cucerirea și consolidarea in
dependenței naționale.

★
Confirmînd pe deplin justețea po

liticii externe a României, profund 
ancorată în realitățile lumii contem
porane și răspunzînd perspectivelor 
dezvoltării istorice, evoluția eveni
mentelor internaționale constituie un 
puternic imbold pentru continuarea 
neabătută a acestei politici dinamice 
și constructive, care aduce o impor
tantă și apreciată contribuție la cauza 
păcii și colaborării. destinderii și 
înțelegerii Internationale.

Ada GREGORIAN 
Al. CĂMPEANU

Citadelă de nebiruit a luptei antifasciste, 
școală de călire revoluționară

Cîntec pentru galaxia noastră
însemnări pe marginea expoziției lui BRĂDUȚ COVALIU, deschisă în sala Dalles

„Privesc din Doftana prin gratii 
de fier 

Departe în zare un petec de cer"...
Sînt primele versuri ale unui cin- 

tec ce a răsunat de nenumărate ori 
intre zidurile Doftanei. Cintec de 
luptă și nădejdi neistovite. Departe 

viitor, comuniștii intemnițați în- 
vedeau zorile unei lumi in care 

rirea, exploatarea, înjosirea 
lității umane aveau să fie inlă- 
■■ pentru totdeauna, iar pentru 

rea acestei lumi a libertății și 
a orinduirii socialiste, nu 
it în fața nici unei jertfe, 
ți, cu lanțuri la mîini și 

, înfometați și lipsiți de 
cență medicală, bătuți

drugi
.ncarce- 

ru orice 
in celu- 

jeciale de 
•să ale sec- 
I" — întu- 

și ume- 
ră naturi 
car rogo- 
ide în toiul gerului se arun- 
'''ri de apă pe ciment, avind 

deopotrivă „regimul tă- 
:ția de a comunica între 
area de cei de afară, 
ieteni, deținuții comu- 
îtut fi siliți să cedeze 
unii cumplitului an- 
țios reglat spre a le 
atea de rezistență fi- 
ă, -și a-i sili la capitu-

c- c bestialului arsenal al
'■$> arul scut și. totodată,

cA"'’ o armă erau convingerea
o.1;.' V . dîrzenia și tenacitatea
a„Idealul pentru a cărui 

a-și jertfi viața.
& ■ o. . <Ji dovedit invulne-

— de nebiruit, 
, ■'•P de istorie:

z? ânsuflat militanți-
■ VI-: . șl necesară spre

ț , oricăror opre-
s «A,' a cu neputință,

' cu poporul, 
« efectiv la 

e H; jiste. Nici un
Q ■ rici cind aveau

,ai bre<e incer- 
' W din rinduri".

cercurile guver- 
lente de nimicire 

drelor de bază ale 
.itorești, Doftana și 

■ori au fost transfor- 
,iuții comuniști în ade

vărate școli de călire revoluționară 
a militanților care aveau să se si
tueze in primele rinduri ale luptei 
pentru sfărîmarea regimului bur- 
ghezo-moșieresc și construirea orin
duirii noi. socialiste. Amintind cu 
emoție de aceste grele încercări, 
pe care le-a înfruntat cu neabătută 
dirzenie în anii îndelungați de deten
țiune la Doftana, ca și în alte închi
sori și lagăre, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Lupta revolu
ționară, viața în colectivele din în
chisori și lagăre au constituit o înaltă 
școală de pregătire politico-ideolo- 
gică, de educare și formare în spiri
tul principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste. Activiștii 
revoluționari, comuniștii puneau

41 de ani de la cucerirea de către partid 
a regimului politic pentru deținuții comuniști 

și antifasciști

mai presus de orice interesele ma
selor populare, lupta împotriva asu
pritorilor ; ei renunțau la tot, împăr
țind de multe ori intre ei ultima 
bucată de piine, dar tinînd sus stea
gul luptei revoluționare".

Nici cele mai crunte măsuri de 
represiune nu i-au putut împiedica 
pe deținuții comuniști să se pregă
tească politico-ideologic, chiar in 
celulele Doftanei, spre a aduce o 
contribuție cît mai substanțială la 
lupta revoluționară dincolo de por
țile închisorii. Studierea, în con
diții de conspirativitate, a unor opere 
ale Iui Marx, Engels, Lenin, ca și 
a diferite lucrări ale lui Bălcescu, 
Dobrogeanu-Gherea, Xenopol ; citi
rea ziarelor de partid ilegale s-a 
îmbinat cu editarea de publicații, 
scrise de mină, ale organizației de 
partid din închisoare — printre care 
..Doftana Roșie", „Antifascistul în
cătușat", „Buletinul".

Apare semnificativ în acest sens 
un raport al comandantului închi
sorii în care se menționa : „In peni
tenciarul Doftana, comuniștii, deși 
izolați, duc muncă politică printre 
elementele de acolo. Se țin zilnic 
conferințe și se fac discuții asupra 
problemelor ce agită partidul comu
nist. O celulă comunistă, alcătuită 
din toți membrii P. C., conduce colec
tivul și, conform instrucțiunilor din 
afară, dau linia de conduită întregu
lui colectiv". La începutul anului

1938 a avut loc conferința celulei 
P.C.R. din închisoarea Doftana, cu 
participarea a 48 delegați reprezen- 
tînd peste 300 de deținuți antifas
ciști ; cu acest prilej s-au adoptat 
măsuri politico-organizatorice care 
aveau să călăuzească activitatea co
lectivului antifascist în perioada 
următoare.

Parte componentă a ansamblului 
acțiunilor desfășurate pe un front 
larg de Partidul Comunist Român 
pentru apărarea drepturilor și li
bertăților democratice, lupta pentru 
cucerirea regimului politic de către 
deținuții antifasciști de la Doftana 
și din celelalte închisori — desfă
șurată prin acțiunea coordonată a 
comuniștilor întemnițați și a celor de 

afară, și susținută 
de mișcarea largă, 
de solidaritate a 
opiniei publice 
din țară și de 
peste hotare — 
și-a atins telul în 
aprilie 1938.

Importantă vic
torie politică a 
mișcării noastre 

muncitorești, cucerirea regimului 
politic în închisori a reliefat pregnant 
forța de mobilizare a partidului, ca
pacitatea sa de raliere a numeroase 
grupări democratice. îmbogățindu-și 
experiența acumulată în această peri
oadă, partidul a izbutit, în anii dic
taturii antonesciene și ai războiului 
hitlerist, să stabilească legături per
manente între cadrele de partid de 
afară și din închisori, între mișca
rea de rezistență antifascistă și 
colectivele de deținuți revoluționari 
din temnițe și' lagăre, ceea ce a con
tribuit la pregătirea și înfăptuirea 
glorioasei insurecții din august 1944. 

Dezvoltarea și ridicarea pe o 
treaptă superioară a tradițiilor sale 
revoluționare au constituit un impor
tant factor al victoriei dobindite de 
partid în lupta pentru triumful cau
zei socialismului în România. Erois
mul, abnegația și dîrzenia comuniș
tilor în anii grei ai ilegalității repre4- 
zintă un exemplu însuflețitor pen
tru toți membrii partidului nostru. 
Cultivarea perseverentă a spiritului 
revoluționar, astfel îneît să devină o 
trăsătură definitorie' a modului de 
gîndire și acțiune al fiecărui comu
nist, al oamenilor muncii, constituie 
un factor hotărîtor al accelerării 
progresului multilateral al societății 
noastre socialiste.

Tudor OLARU

„Cîntec pentru galaxia noastră"

tegrată parcă ritmurilor u- 
niversale, în care freamă
tă o existență elementară, 
inocentă si fermecătoare, 
prelungită în mit și mito
logie. .

Un sistem de accente 
grafice propriu lui Brăduț 
Covaliu, un sistem de e- 
crane, colorate care se su
prapun sugerind dinamica, 
vastitatea spațiilor teres
tre pun în valoare com
poziții cu personaje în ca
drul cărora mișcarea co
lectivă devine o regulă de, 
construcție, in care cerul, 
contopindu-se cu pămîntul, 
este adus la îndemîna oa
menilor.

Atit compozițiile de mari 
dimensiuni, cît si guașele 
reunite in acest ciclu con
țin aceeași energie a ex
presiei, cuprind un mod de 
exprimare în care pasta 
colorată, densă și prețioa
să, atestă material calita
tea picturii. Ritmurile de 
mișcare sînt trasate într-o 
solemnitate calmă, aproape 
rituală a peisajului, a oa
menilor.

Există o legătură, o con
tinuitate de preocupări în
tre acest ciclu și acela al 
„Zburătorilor" pe care pic
torul îl prezintă de ase
menea în expoziție. Iar dacă 
imaginea lui Icar realizată

de pictor în 1971 pare a fi 
unul din reperele impor
tante in materializarea unei 
nostalgii a zborului spre 
necunoscut, „Zburătorii" 
expuși acum exprimă par
că aceeași aspirație spre * 
lumină, spre revelația uni
versalei identități. Silue
ta. dominată de uriașe 
aripi. a omului pornit 
în zboruri interplanetare, 
contemplind de pe înălțimi 
un cosmos vegetal, devine 
simbolică.

• Brațele Afroditei : PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FA
VORIT - 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45: 18; 20.15.
• Mizez pe 13 : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18;i5: 20,30.• Incredibila Sarah : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.

Modificarea de perspec
tivă, privirea largă, cu
prinzătoare cu care se 
oprește asupra pămintului 
determină parcă o depla
sare de accent spre inte
riorul conștiinței în stare 
a răscoli straturi mai as
cunse și a le provoca să 
emită semnale noi. Această 
investigare nu aduce insă 
neliniștea. Dimpotrivă. O- 
dată cu fiecare lucrare. 
Brăduț Covaliu descoperă 
parcă noi zone de echili
bru și pace interioară. O 
blîndă melancolie învăluie, 
de pildă, imaginea albă a 
unei ierni de liniște și de 
tăcere. Artistul înregistrea
ză spectacolul naturii cu o 
privire simultan extatică și 
clarvăzătoare. Toamna ob
sesivă și totuși reconfor
tantă în chiar agonia ei

domnește într-o gamă va
riată de imagini in care 
spațiul obiectiv se între
pătrunde cu cel mental, în 
care realitatea imaginii 
percepute direct se supra
pune celei știute. Amestec 
de intuiție sensibilă și de 
concentrare lucidă, aceste 
peisaje pun în evidență o 
dată mai mult echilibrul, 
acea „cumpănire" a mij
loacelor atit de caracteris
tică picturii lui, cu rezo
nanțe atît de importante in. 
tradiția picturii noastre.

Ca și in peisaj, în por
tret pictorul se manifestă 
refractar retorismului. în 
această ultimă categorie de 
lucrări el știe să regăseas
că frumusețea lăuntrică, 
plină de autenticitate și 
forță a modelelor.

Fertilizate de valorile 
culturii și implicind cu ne
cesitate manifestarea inte
ligenței artistice, lucrările 
prezentate acum marchea
ză, în ansamblul lor, pe 
lingă calitățile bine cunos
cute ale picturii lui Bră-, 
duț Covaliu, o foarte clacă 
opțiune, credința generoa
să in menirea integratoare 
a liniei și culorii ca pur
tătoare de mesaj artistic, 
de fundamentale adevăruri 
umane.

Marina PREUTU

Au trecut cinci ani de la 
ultima expoziție pe care 
Brăduț Covaliu ne-o pre
zenta în sala Dalles. 
Centrul de greutate al ex
poziției pe care pictorul a 
deschis-o de curînd în a- 
ceeași sală se află tocmai 
în ceea ce a lucrat în acești 
ani. Nu este vorba în pri
mul rînd de o reprezentare 
cantitativă, cît de faptul că 
actuala manifestare dezvă
luie preocupări artistice 
proprii acestor ani de rod
nică creație, că ea dezvă
luie în ansamblu procesul 
unor decantări lente, ale u- 
unei concentrări esențiale 
în direcția realizării unor 
imagini definitorii, ale u- 
nor reveniri pline de sem
nificații asupra citorva 
preocupări întrezărite in 
expozițiile trecute.

Artistul a știut să-și păs
treze, de-a lungul anilor,

cu remarcabilă acuratețe, 
un ton al său, a știut să-și 
individualizeze emoția dînd 
formă temelor mari care 
i-au animat din totdeauna 
pictura spre a le releva 
poezia conținută și a-și evi
denția o dată mai mult 
personalitatea. Pictura sa 
expusă acum la Dalles 
dezvăluie privitorului un 
univers fabulos si fami
liar totodată, date care țin 
de adîncurile ființei uma
ne, de tensiunea aspirațiilor 
care-i acordă statutul și no
blețea in lume.

O respirație amplă, poe
matică, străbate de exem
plu un Întreg ciclu de lu
crări pe care artistul l-a 
intitulat „Cintec pentru 
galaxia noastră". Sînt lu
crări care îmbrățișează in
tr-o privire fraternă, fiin
țe și lucruri, imagini in 
care ființa umană este in- „Portret" „Pâmîntul copiilor"

;inema
• Napoli se revoltă : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI — 8,45; 11;
13,15: 15.30; 17,45; 20,15.
• în vîltoate : TIMPURI NOI — 
12; 15.30; 19.
• Clipa : SCALA — 9; 12,30; 16;
19.15, CAPITOL — 9; 12,15; 15,30;
19, GLORIA — 11,30; 15; .19.
• Expresul de Buftea : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30, FLOREASCA — 11; 13; 15; 17.30; 20.
• Cuibul iluziilor : VICTORIA — 
9: 12: 15,30; 19.
• Lebedele sălbatice — 9,15; 10,43; 

12,15; 13,45, Drumuri in cumpănă 
— 15,30; 17,30; 19,30 : DOINA.• Aurul lui Mackenna : CEN
TRAL — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20
• între oglinzi paralele : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 
20, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Cobra : EXCELSIOR — 9: 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15, AURORA — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 20.45, MO
DERN — 9; 11; 13; 15: 17; 19;
20.45.
• Furtuni de vară : LIRA — 9;
11.15; 13,30: 15,30: 18: 20.
• Rebel fără cauză — 9.45; 11,45,

Sechestrați! din Altona — 18,30;
■'20.30 : CINEMATECA.• Nea Mărin miliardar : DACIA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15,
BUCEGI — 10,30; 12,30; 14,30;
16,30: 18.30: 20,30.
o Republica din Uzice : DRUMUL 
SĂRII — 9; 12; 15,30; 19.
• 80 de husari : FERENTARI — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.• Lanțul amintirilor : PACEA — 
9: 11,45: 14.30; 17,30; 20,15, COS
MOS — 9; 11,45; 14.304 17,30; 20.15.• Leac împotriva fricii : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,13; 15,30; 17.45;
20.

teatre
« Teatrul Național București 
(sala mică) : Autobiografie — io, 
Căsătoria — 15, Un fluture pe lam
pă — 20, (sala Atelier) : Trei pe 
o bancă — 10,30, Aventură în ba
nal — 15,30, Fanteziile lui Faria- 
tiev — 19,30.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert susți

nut de formațiile artistice ale Li
ceului pedagogic București în ca
drul Festivalului național „Cînta- 
rea României*.  (Ediția a Il-a) — 
19.
• Opera Română : Cosi Fan 
Tutte — 11, Seară vieneză — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
10,30, Văduva veselă — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra44 (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10, Undeva, o lumină — 
15, O scrisoare pierdută — 19,30,
(sală Grădina Icoanei) : Alibi — 
10. Elisabeta 1 — 15, Tineri căsă
toriți caută cameră — 19,30.

• Teatrul Mic : Emigranții —
10.30, Efectul razelor gamma asu
pra anemonelor — 15, Pluralul 
englezesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 10,30, Cinema — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Micul infern — 10, Adio 
Charlie — 15. Timon din Atena —
19.30, (sala Studio) : Conversație...
— 10,30, Carambol — 15,30, Jocul
— 19.
• Teatrul Giulești (sală Giulești):
Cocoșelul neascultător — 10, Ho
tel „Zodia gemenilor*  — 19,30.
(sala Majestic) : Serenadă tîrzie

— 10; 15, Oedip rege — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cel
care primește palme — 11, Cintați 
cu mine un cintec — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Ucu- 
uitucu — 10, Piatră la rinichi —
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
românâ“ : Mugurel de cintec ro
mânesc — 19,30, (la Sala Palatu
lui) : Primăvara ’79 — 16; 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică și lupul — io: 12.
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TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL

IZ, PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
exprimăm mulțumiri pentru salutările transmise cu ocazia celei de-a 
iversări a proclamării Republicii Ungare a Sfaturilor.
ublica Ungară a Sfaturilor, prima care a urmat Marii Revoluții So- 
din Octombrie, deși a fost înfrintă de forțele reacțiunii internațio- 

templul ei a rămas ca o făclie luminoasă atit pentru mișcarea comu- 
muncitorească ungară, cit și pentru -cea internațională.

asigurăm că Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, clasa muncitoare 
și poporul ungar păstrează cu fidelitate amintirea internaționaliștilor 
care, ca adevărați reprezentanți ai cauzei poporului român, ridicin- 

mpotriva propriei clase dominante, au fost alături de Republica Un- 
Sfaturilor.
im poporului român prieten. Partidului Comunist Român noi succese 
tructia societății socialiste dezvoltate.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

Cronica zilei
Sîmbătă a fost semnat la Bucu

rești Protocolul de colaborare pe anul 
1979 între Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și Ministerul 
Alimentației, Agriculturii și Crește
rii' Animalelor din Republica Turcia. 
Documentul prevede efectuarea în 
colaborare a unor cercetări științifi
ce la principalele plante de cultură, 
specii de animale și păsări, studie
rea reciprocă de tehnologii în unități 
agricole din cele două țări, precum 
și schimburi de material biologic, 
de documentații și informații știin
țifice.

(Agerpres)

tv

Primire la C. C. al P. C. R. AL XV-LEA CONGRES AL PARTIDULUI

tlenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

>fund mișcat de amabilele urări și felicitări pe care mi le-ați transmis 
da zilei noastre naționale, adresez Excelenței Voastre mulțumirile mele 
ai vii, împreună cu cele mai sincere urări de fericire personală, de 
ritate pentru poporul român prieten.
i exprim convingerea că relațiile prietenești care există între cele două 
(le noastre vor continua să se dezvolte în viitor in interesul păcii 
joperării în Balcani și în lume.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Duminică, 1 aprilie
Programul 1

8.39 Gimnastica la domiciliu8.40 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei
9,35 Film serial pentru copii: Insula 

misterioasă. Episodul 6
10,00 Viața satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.45
16.30
16,50

varășul Ilie Verdeț. prim-mlnlstru al Guvernului Republicii Socialiste 
lia. a primit, cu prilejul alegerii sale în această funcție, telegrame 
licitare din partea președintelui Consiliului Executiv Federal al Re- 
ii Socialiste Federative Iugoslavia, Veselin Giuranovici, președintelui 
iului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, 
lintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane. Willi 

președintelui Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace. Lubomlr 
;al. președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, 

Gyorgy, președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
ole, J. Batmunh, primului ministru al Republicii Finlanda, Kalevi

telegramele de felicitare trimise, prim-miniștrii urează tovarășului Ilie 
ț succes deplin în activitatea de mare răspundere ce i-a fost incredin- 
Si își exprimă convingerea că prietenia și colaborarea multilaterală 
■ țările lor și România se vor dezvolta și adinei continuu. în folosul 
irelor noastre, al cauzei păcii și socialismului.

UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI 
Al PARTIDULUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

invitația Comitetului Central al 
■ului Comunist Român, o dele- 
de activiști ai Partidului Mun- 
sc Socialist Ungar, condusă de 
on Hugonă, secretar al Comi- 
i județean de partid Komăron, 
luat o vizită pentru schimb de 
iență în tara noastră, in perioa- 
—31 martie a.c.
sgatia ă avut convorbiri la C.C. 
C.R., la Comitetul municipal

București și la Comitetul județean 
Dolj ale P.C.R.. la Ministerul Educa
ției si învătămintului și a vizitat 
unităti de invățămînt din București, 
Craiova si Scornicești. județul Olt.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ilie Radu
lescu. secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Rajnai Săndor, am
basadorul Republicii Populare Unga
re la București.

ITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE INDONEZIENE
ată de cîteva zile în tara noas- 
delegația parlamentară indone- 
, condusă.de Kartidjo, vicepre- 
te al Camerei Reprezentanților, 
tă de Iuliu Fejes, secretar al 
siei pentru politică externă și, 
■rare economică internațională a 

și de ambasadorul acestei 
la București, general brigadier 
darto, a făcut sîmbătă o vizită 
dețul Dolj.
cursul dimineții, oaspeții au 

o întrevedere cu Petre Preotea- 
iresedintele comitetului executiv 
msiliului popular județean, in 
11 căreia au fost înfățișate reali- 
e obținute în diverse domenii de

activitate, perspectivele de dezvol
tare a județului, precum si aspecte 
din activitatea deputaților și a con
siliilor populare comunale și orășe
nești.

în continuare, parlamentarii indo
nezieni au vizitat combinatul chimic, 
întreprinderea de tractoare si mașini 
agricole, cartiere de locuințe con
struite în ultimii ani 
cooperativa agricolă 
„Unirea Principatelor" 
care face parte din 
agroindustrial Bîrca. ,

în onoarea oaspeților indonezieni, 
președintele consiliului popular iu- 
dețean a oferit un dineu. (Agerpres)

locuințe
la Craiova și 

de producție 
din Goicea, 

consiliul unic

A apărut
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00 253 06 50 000
20 356 91 50 000

l 70 982 20 40 000
'A 10 410 106 40 000

40 032 46 40 000
82 568 66 30 000
48 483 120 30 000

. 89 488 44 30 000
1 85 550 95 30 000
l 38 730 22 25 000
1 89 410 30 25 000
1 70 870 42 25 000
1 54 908 108 '5 000
1 07 240 07 „5 000
1 24 742 90 20 000 —
1 29 90S 06 20 000
1 52 216 17 20 000
1 95 384 94 20 000
1 79 666 78 20 000
1 72 441 79 20 000
1 96 060 75 15 000
1 48 104 104 15 000
1 41 157 . 74 15 000
1 11 743 98 15 000
1 67 919

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

65 15 000

100 844 60 5 000
100 896 83 3 000
100 347 68 1 000
100 495 38 1 000
100 052 101 1 000
100 187 109 1 000
100 131 112 1-000
100 023 66 1 000

1 000 87 102 800
1 000 12 125 , 800
1 000 71 112 800
1 000 17 37 800
1 000 31 54 800
1 000 22 03 800
1 000 04 38 800
1 000 32 83 800
1 000 14 74 800
9 825 TOTAL 9 260 000

Cistigurile revin întregi obligatiu- 
lilor de 200 de lei. In valoarea cîsti- 
urilor este cuprinsă si valoarea no- 
ninală a obligațiunilor ieșite cîsti- 
■ătoare.

Plata cîstigurilor
0 rin sucursalele, 
t/ile C.E.C.

La obligațiunile 
’'JOOOl—099999 care 
■ente cuprinse intre 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

se efectuează 
filialele si agen-

C.E.C. din seriile 
au numerele cu-

Stadion
Micul ecran pentru cel mici
Film serial : Dickens la Londra. 
Episodul 3
Handbal masculin : Dinamo Bucu
rești — Empor Rostock, meci retur 
în semifinalele „Cupei Campioni
lor Europeni". Transmisiune di
rectă de la Palatul sporturilor și 
culturii. în pauză : „Un cavaler al 
fluierului din România la două 
campionate mondiale de fotbal" — 
reportaj de Grigore Illsei 

19.09 Telejurnal
19,20 “ ~ "
19,40

17,45

Reportaj TV : Punți peste ape 
Pe marea scenă a țării — Timi
șoara 4Film artistic : „Surpriză Ia Yon
kers". Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor americane 
Telejurnal • Sport 
închiderea programului
Programul 2

19,00 Concert educativ •
11,45 Teleșcoală
12.30 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Desene animate
19,40 Telerama-sport
20,10 Elegie pontică. Transpunere cine

matografică a poemului simfonic 
„Ovidiu", de Teodor Grigorlu

20.30 Clubul tineretului
21.20 Bijuterii muzicale
21,50 închiderea programului

20,30

22,30
22,40

Luni, 2 aprilie
Programul 1

16,00 Telex16,05 Emisiune tn limba maghiară
19,05 Efigii lirice19,20 - — ■
19.30
20,00
20.30

1001 de seri
Telejurnal
Panoramic
Roman foileton : Poldark. Episo
dul 6Orizont tehnico-știlnțific21.25 ..

21.55 Cadran mondial
22.13 Telejurnal
22.30 închiderea

Programul
17,00 Selecțiunl . _ 

nireâ de sîmbătă seara".
17.25 Cenaclul „Lumina" al tinerilor 

din sectorul 8 al Capitalei
17.55 Muzică populară
18,10 ~ "
18.30

programului
2
din emisiunea „Intu

Reportaj TV : Găeștl
In alb și negru: Comoara din San- 
Bosco (II) 
1001 de seri
Telejurnal
Seară de balet : Treptele istoriei 
Un fapt văzut de aproape
Telex
O viață dăruită artei. Pictorița Ce
cilia Cuțescu-Storck (1879—1969) 
Film serial : In spatele ușilor în
chise. Reluarea episodului 4

22,30 închiderea programului

19.20
19,30 20,00 
20,45 
21.05 
21,10

LISTA OFICIALĂ

ISTA
iligațiunilor
e la tragerea la sorți lunară din 

31 martie 1979

OFICIALA
C.E.C. ieșite cîstigă-

a libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri ieșite cîștigătoare 
la tragerea la sorți pentru trim. L 1979

Numărul cîstigurilor
Nr. libretului 

cistigător Valoarea cîștigului

1 1899879 50 000
1 3419784 40 000
1 4579282 40 000
1 4593226 40 000
1 4689568 30 000
1 4066771 30 000
1 1780065 30 000
1 1786008 30 000
1 419267 30 000
1 4659825 20 000
1 1564002 20 000
1 842112 20 000
1 4885014 20 000
1 4677120 20 000
1 4746632

Terminația 
libretului 

. ciștigător

20 000

49 87695 10 000
49 31336 10 000
49 52958 10 000
49 20978 10 000
49 23882 5 000
49 88057 5 000
49 07038 5 000
49 54783 5 000
49 69069 5 000
49 48572 5 000
49 54475 5 000

489 6237 2 000
489 3008 2 000
489 6400 2 000
489 2605 2 000
489 0219 2 000
489 1316 1 000
489 1469 1 000
489 4793 1 000
489 2160 1 000
489 5788 1 000
489 7826 1 ooo
489 4390 1 000

4885 845 500

11 307 cîștiguri In valoare de lei 14 870 500

Cîștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel 
puțin 10 la sută din valoarea cîști- 
gului ; dacă soldul mediu trimestrial 
este mai mic de 10 la sută din va-

loarea cîștigului. se acordă un ciștig 
de 10 ori mai mare decît soldul me
diu trimestrial al libretului. Libretele 
cu sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de cîștig.

V

• DEMOGRAFIE A- 
FRICANĂ. lntr*un sfert de 
veac, populația Africii se va du
bla. conform datelor avansate 
de un expert al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Africa, 
la recentul seminar de la Mon
rovia. consacrat problemelor e- 
conomice si 
continentului, 
în 
813 
401 
de 
vieții de la 45 la 56,6 ani. Peste 
un sfert din numărul total al 
populației va fi constituit din 
copii în vîrstă de 5—15 ani ; 37 
la sută din populația africană 
va locui in orașe, dar participa
rea țărilor in curs de dezvoltare

de pe acest continent la produc
ția . industrială mondială va 
creste doar în mică măsură : de 
la 0.6 la sută. în prezent, la 0,9 
la sută in anul 2 000.

demografice ale 
Se apreciază că 
Africa va avea 

locuitori, fată de
anul 2 000 
milioane 
milioane in 1975. Va spori.
asemenea. durata medie a

• „TELECOM-1- 
denumirea unui satelit francez 
ce urmează să fie lansat pe o 
orbită staționară, deasupra gol
fului Guineei, în 1983. 
mijloc de comunicație 
destinat. în principal, 
prinderilor. „Telecom-1" 
lesni organizarea de 
conferințe intre toate 
șele 
transmite facsimile de ziare sau 
hărți meteorologice și va per
mite. de exemplu, transferarea 
cu o mare viteză a tuturor da
telor acumulate intr-un ordi-

Noul 
va fi 
între- 

va în- 
video- 

ora- 
Franței. Simultan, el va

Sîmbătă dimineața, tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a primit delegația 

f Ligii Tineretului Comunist Chinez, 
condusă de Han Ying, prim-secretar 
al Comitetului Central, care efec
tuează o vizită în țara noastră, la in
vitația C.C. al U.T.C.

Primul secretar al C.C. al Ligii 
Tineretului Comunist Chinez a ru
gat să se transmită un salut călduros 
și urări de succes tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cu prilejul primirii s-a eviden
țiat importanța întîlnirilor și a 
înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Hua Guofeng, președintele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, pentru dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare, pentru 
extinderea legăturilor dintre tinere
tul român și chinez.

La primire și la convorbirile care 
au avut loc, desfășurate într-o at
mosferă caldă, prietenească, au luat 
parte tovarășii Ion Traian Ștefă
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Nicu Ceaușescu și Radu Enache, se
cretari ai C.C. al U.T.C.

A fost prezent Chen Shuliang, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

In aceeașî zi s-au încheiat, la Co
mitetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, convorbirile dintre tova
rășii Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., și Han 
Ying, prim-secretar al C.C. al Ligii 
Tineretului Comunist Chinez. Cu 
acest prilej, s-a convenit asupra dez
voltării pe mai departe a raporturi
lor de prietenie și colaborare dintre 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Liga Tineretului Comunist, dintre ti
neretul român și tineretul chinez, ca 
o contribuție la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și popoare.

Cu prilejul vizitei, sîmbătă a avut 
loc o întîlnire prietenească a dele
gației Ligii Tineretului Comunist 
Chinez cu tineri și cadre ale U,T.C. 
din Capitală.

A fost prezent Chen Shuliang, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

întîlnirea prietenească a fost des
chisă de tovarășul Virgil Hampu, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al U.T.C. Au 
luat cuvîntul tovarășii Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., și Han Ying, prim-secretar al 
C.C. al Ligii Tineretului Comunist 
Chinez, care s-au referit la preocupă
rile celor două organizații în direcția 
participării tineretului la traducerea 
în viată a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea Și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român și. res
pectiv, ale Congresului al XI-lea 
Partidului Comunist Chinez.

COMUNIST ITALIAN

Mesajul de salut al C. C. al P. C. R.
ROMA 31 (De la trimisul nostru. 

Radu Bogdan). Sîmbătă. în cadrul 
celui de-al XV-lea Congres al Parti
dului Comunist Italian, din partea 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului general al partidului, tova-

*

al

Convorbiri româno -malgașe
Sîmbătă dimineața, tovarășul Cor

nel Burtică, viceprim-mlnistru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. a primit pe Christian Remi 
Richard, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democratice Madagas
car, președintele părții malgașe 
Comisia mixtă guvernamentală 
cooperare economică și tehnică 
mâno-malgașă.

în cursul întrevederii, apreciin- 
du-se stadiul colaborării economice 
dintre cele două țări, au fost discu
tate posibilitățile existente pentru 
lărgirea si diversificarea acestei con
lucrări în diverse domenii de interes 
reciproc.

A luat parte Neculai Agachi. mi
nistrul industriei metalurgice, pre-

în 
de 

ro-

ședințele părții române în comisia 
mixtă.

★
în aceeași zi s-au încheiat lucră

rile celei de-a V-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale de coope
rare economică si tehnică româno- 
malgasă. Cu acest prilej a fost sem
nat protocolul sesiunii, în care sînt 
stabilite măsuri privind dezvoltarea, 
în continuare a cooperării economice 
si tehnice reciproc avantajoase în 
domeniile siderurgic și minier, agri
col. cultural-știintific, al transportu
rilor aeriene si maritime, al asisten
tei tehnice, precum si acțiuni vizînd 
creșterea si diversificarea schimburi
lor comerciale.

Protocolul a fost semnat de miniș
trii Neculai Agachi și Christian Remi 
Richard.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Dinamo București - campioană națională 
la volei masculin

După ce. zilele trecute, voleibalis
tele de la Dinamo București au îm
brăcat tricourile de campioane națio
nale. iată că și echipa masculină de 
volei a aceluiași club cunoaște o ase
menea satisfacție. Clasindu-se pe lo
cul I la încheierea turneului final al 
celor mai bune patru echipe ale țării, 
voleibaliștii antrenorilor G. Eremia 
și W. Schreiber au intrat ieri în po-

sesia celții de-al 10-lea titlu național 
al lor.

Rezultatele ultimei zile : Explorări 
Baia Mare — Tractorul Brașov 3—1 ; 
Dinamo — Steaua 3—2.

Clasamentul final al ediției ’79 
este deci : 1. Dinamo București ; 2.
Steaua București ; 3. Explorări Baia 
Mare ; 4. Tractorul Brașov etc.

în cîteva rînduri
• în Sala sporturilor din Baia Mare, 

în cadrul semifinalelor „Cupei cupe
lor" la handbal masculin, s-a dispu
tat aseară meciul retur dintre for
mațiile H.C. Minaur Baia Mare și 
S.C. Magdeburg. Victoria a revenit 
sportivilor români cu scorul de 26—22 
(14—12). Principalii realizatori ai în- 
tilnirii au fost M. Voinea (6), Miro- 
niuc (6) și Boroș (4), de la gazde, 
respectiv Wiekert (7), Kruger (4), 
Rothe (3).

învingători în prima întîlnire cu 
scorul de 27—19, jucătorii echipei 
din Magdeburg s-au calificat in fi
nala competiției.
• în primul meci al turneului pe ca- 

re-I întreprinde în tara noastră, echi
pa Iugoslavă de fotbal Radnicki Niș 
a jucat ieri. t pe stadionul Republicii 
din Capitală. în compania formației 
Sportul studențeso. Au ciștigat fot
baliștii români cu scorul de 2—1 
(0—0). prin golurile marcate de Chi- 
haia și M. Sandu.

• Cea de-a 7-a etapă a competi
ției cicliste „Cupa F.R.C." disputată 
pe traseul Constanta — Adamclisi și 
retur (130 km) a revenit rutierului 
cehoslovac Vlastimil Konecny în 3h

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trim. I. 1979

30’41”, urmat de Mircea Romașcanu, 
același timp. Szemethy (Ungaria) 3h 
32’49”. Tanev (Bulgaria) și V. Teo
dor, același timp. în clasamentul pe 
puncte al trofeului „Cupa F.R.C." 
înaintea ultimei etape, conduce Va- 
sile Teodor, urmat de bulgarul Tanev 
și Constantin Nicolae.
• La Belgrad s-a dat startul în cel 

de-al 13-lea raliu internațional auto
mobilistic al Iugoslaviei, competiție 
care contează pentru campionatul eu
ropean și cel balcanic (traseul măsoară 
1 463 km și cuprinde 17 probe spe
ciale). La actuala ediție participă 
echipaje din Austria, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Turcia, Monaco, Ita
lia, Portugalia. Bulgaria, Cehoslova
cia, România, Elveția și Iugoslavia.
• în sferturile de finală ale turneu

lui internațional masculin de te
nis de la Milano, australianul Ale
xander l-a eliminat cu 6—3, 3—6, 
6—4 pe marele favorit, suedezul 
Borg.
• în mai multe orașe din Marea 

Britanie se desfășoară meciurile unui 
turneu internațional de fotbal rezervat 
echipelor de școlari. Iată primele re
zultate înregistrate : Irlanda de 
Nord—Scoția 1—0 ; R-F. Germania— 
Irlanda 1—0; Anglia—Olanda 5—2; 
Țara Galilor—Elveția 1—0.
• în meci retur contind pentru 

semifinalele „Cupei cupelor" la hand
bal masculin, echipele Banyasz Ta- 
tabanya și Gummersbach (R.F. Ger
mania) au terminat la egalitate : 21—

■e
U z

Terminația 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

21 (8—12). învingători in primul meci 
cu 18—10. handbaliștli vest-germani 
s-au calificat în finala competiției.

DE LA ADAS
1 621 250%
2 484 200% La tragerea de amortizare a asisu-
3 618 100% rărilor de viată pentru luna martie
4 705 50% 1979 au ieșit următoarele opt combi-
5 333 25% nații de litere :
6 922 25%
7 369 25% J.O.I. ; Y.X.M. ; V.M.T. ; T.H.M. ;
8 651 25% U.D.M. ; O.V.L. ; A.G.R. ; Q.N.Q.
9 489 25%

Toți asigurații cărora le-au ieșit10 414 25%
11 987 25% \. una sau mai multe din aceste corn-
12 440 25% binatii de litere înscrise in polițele
13 166 25% lor urmează să se adreseze unităților
14 739 25% ADAS pentru a li se stabili dreptu-
15 450 25% rile cuvenite.

Pentru a participa si la următoa-

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm 
un cald salut tovărășesc delegaților 
la cel de-al XV-lea Congres al Par
tidului Comunist Italian, comuniști
lor italieni, tuturor oamenilor mun
cii din Italia, împreună cu urările 
noastre de succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor congresului dumnea
voastră — eveniment de importanță 
majoră în viata politică italiană.

Comuniștii români, toți oamenii 
muncii din Republica Socialistă 
România urmăresc cu deosebit inte
res și sentimente de vie solidaritate 
activitatea desfășurată de Partidul 
Comunist Italian — forța socială șl 
politică cea mai înaintată a Italiei 
contemporane — pentru profunde re
înnoiri revoluționare în viata socie
tății italiene, pentru apărarea inte
reselor fundamentale ale clasei mun
citoare, ale tuturor oamenilor mun
cii italieni, pentru democrație și pro
gres, pentru triumful idealurilor so
cialismului și comunismului, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Folosim acest prilej pentru a re
afirma adînca noastră satisfacție față 
de bunele raporturi de prietenie, co
laborare și solidaritate ce se dezvoltă 
cu succes, pe multiple planuri, între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Italian. O contribuție de 
cea mai mare importanță în extinde
rea acestor raporturi frățești, bazate 
pe stimă, Încredere și înțelegere to
vărășească, au avut-o rodnicele în
tâlniri și, convorbiri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășii Luigi 
Longo și Enrico Berlinguer.

întemeiate ferm pe stimă șt res
pect reciproc, pe deplină egalitate, 
raporturile dintre partidele noastre 
se înscriu ca un aport de seamă la 
dezvoltarea și amplificarea continuă 
a colaborării multilaterale dintre 
România și Italia, atît pe planul 
schimburilor și cooperării bilaterale, 
cit și al conlucrării pe arena mon
dială. Sîntem convinși că aceste ra
porturi vor continua să se dezvolte 
și în viitor în interesul popoarelor 
român și italian, al cauzei păcii și în
țelegerii în Europa și în lume.

Dragi tovarăși.
Comuniștii români, întregul nostru 

popor desfășoară în prezent o amplă 
activitate pentru înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism, hotăriți să întâmpine cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. — care 
va avea loc în cursul acestui an — 
cu realizări cît mai deosebite in dez
voltarea economică și socială a țării, 
în opera de edificare a noii orînduiri. 
Succesele pe care le obținem în toate 
domeniile de activitate sînt rezulta
tul puternicei unități a poporului în 
jurul Partidului Comunist Român, al 
secretarului general al partidului, 
rodul înfăptuirii politicii partidului 
nostru, care, călăuzindu-se neabătut 
după concepția revoluționară a mate
rialismului dialectic și istoric, aplică 
creator principiile, adevărurile și le
gitățile generale ale socialismului ști
ințific la condițiile concrete din țara 
noastră.

Conducînd și organizînd întreaga 
operă de construcție socialistă din 
România, partidul și statul nostru 
desfășoară, totodată, o amplă activi
tate pe plan internațional, militează 
cu fermitate pentru dezvoltarea co
laborării și solidarității cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu toate 
forțele înaintate ale lumii, in lupta 
pentru împlinirea idealurilor de li
bertate, dreptate, progres social și 
pace ale popoarelor, pentru democra
tizarea relațiilor Internaționale, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

Ca tară ce edifică noua orînduire, 
România acordă o însemnătate deo
sebită dezvoltării continue a priete
niei și colaborării cu toate statele 
socialiste, acționează neabătut pen
tru întărirea unității și conlucrării 
lor. tn același timp, tara noastră ac
ționează pentru întărirea solidarității 
și colaborării cu țările în curs de dez
voltare, cu țărjle nealiniate, extinde 
raporturile sale cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduirea lor so- 
cial-politică, în spiritul principiilor 
coexistentei pașnice. La baza relații
lor noastre cu toate țările lumii, si
tuăm ferm principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectării indepen
dentei și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, ale nerecurgerii 
la forță șl la amenințarea cu forța, 
singurele în măsură să contribuie la 
dezvoltarea unor raporturi normale

AL

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

răsul Nicolae Ceausescu, participan- 
tilor le-a fost transmis, de către con
ducătorul delegației noastre, tova
rășul Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. mesajul de 
salut.

★

între state, să asigure pacea, progre
sul și prosperitatea tuturor națiuni
lor.

România acționează consecvent 
pentru înfăptuirea securității în Eu
ropa. pentru transpunerea în viață, 
ca un tot unitar, a documentelor 
semnate la Helsinki, convinsă că a- 
ceasta va influența pozitiv întregul 
climat international. în acest scop, 
sîntem hotăriți să ne aducem întrea
ga contribuție, alături de celelalte 
țări europene, la buna pregătire a vi
itoarei reuniuni de la Madrid, din 
1980, astfel îneît aceasta să marcheze 
un moment important în impulsiona
rea eforturilor consacrate păcii și se
curității pe continent. în mod deose
bit este necesar să se acționeze mai 
hotărît pentru dezvoltarea colaboră
rii economice, tehnico-știlnțîfice șl 
culturale între, toate statele europene, 
și în special pentru realizarea dez
angajării militare și dezarmării con
tinentului, fără de care nu se Pot a- 
sigura pacea și securitatea în Europa 
și în lume.

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă acționează în modul 
cel mai hotărît pentru abolirea defi
nitivă a folosirii forței și amenință
rii cu forța in relațiile internaționale, 
pentru stingerea și lichidarea orică
ror stări de încordare și conflicte mi
litare existente în diferite părți ale 
lumii. Ne-am pronunțat Întotdeauna 
pentru soluționarea oricăror litigii 
dintre state exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative politice, prin discuții 
între părțile direct interesate, consi- 
derînd că aceasta constituie singura 
modalitate rațională de rezolvare 
justă și durabilă a problemelor in
ternaționale.

în spiritul unei Înalte răspunderi 
față de propriul popor, față de des
tinele păcii și securității pe planeta 
noastră, partidul și statul nostru se 
pronunță în modul cel mai hotărît 
pentru înfăptuirea dezarmării, în 
primul rind a dezarmării nucleare. 
Considerăm că este necesar să se 
facă totul — pînă nu este prea tîr- 
ziu — pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor, care împovărează tot 
rtiăi greu popoarele și sporește pe
ricolul războaielor nimicitoare, pen
tru trecerea la măsuri concrete, prac
tice de dezarmare.

Pornind de la realitatea că una 
din cele mai grave probleme ale epo
cii noastre o constituie 
stării de subdezvoltare 
mai află o mare parte 
considerăm că trebuie 
pentru lichidarea marilor decalaje 
economice și sociale dintre state, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, bazată pe 
egalitate și echitate internațională, 
care să asigure dezvoltarea mai ra
pidă a tuturor popoarelor, îndeosebi 
a celor rămase in urmă, stabilitatea 
economiei mondiale, progresul eco
nomic și social al întregii omeniri.

Noi apreciem că la soluționarea 
tuturor acestor mari probleme care 
preocupă omenirea contemporană 
trebuie să participe, în condiții de 
deplină egalitate, toate statele lu
mii, indiferent de mărime, potențial 
economic și militar sau orînduire 
socială. Un rol deosebit în această 
privință au întărirea solidarității și 
conlucrării' partidelor comuniste și 
muncitorești, realizarea unei unități 
noi, bazate pe egalitate in drepturi 
și neamestec în treburile interne, pe 
respectarea dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili de sine stătător li
nia politică, strategia și tactica re
voluționară. Totodată, se impune, 
după părerea noastră, întărirea co
laborării partidelor comuniste cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, alte forțe progresiste, demo
cratice. antiimperialiste în lupta 
pentru transformări democratice în 
viata, societății, pentru 
rea cauzei păcii si 
ternationale. Partidul 
hotărît să acționeze 
mitatea ■ si în viitor _____  ___
rirea colaborării și solidarității sale 
cu partidele comuniste și muncito
rești, cu forțele revoluționare, pro
gresiste și democratice de pretutin
deni, să-și aducă întreaga contribu
ție la cauza socialismului și pro
gresului social, a păcii și înțelegerii 
între națiuni.

Avînd convingerea că actualul 
congres și hotărîrile pe care le va 
adopta vor determina o creștere și 
mai puternică a forței și capacității 
de acțiune ale Partidului Comunist 
Italian, vă urăm, dragi tovarăși, 
succes în întreaga activitate revolu
ționară pe care o desfășurați în 
slujba idealurilor de progres, drep
tate si echitate socială ale poporului 
italian, pentru o Italie democratică, 
independentă și prosperă, pentru so
cialism și pace.

perpetuarea 
în care se 
a omenirii, 
făcut totul

promova- 
securitătii in- 

nostru este 
cu toată fer- 
pentru întă-

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

it
Tot sîmbătă au început dezbaterile 

pe marginea raportului de activitate 
al Partidului Comunist Italian, pre
zentat de Enrico Berlinguer. secretar 
general al P.C.I.

Delegații care au luat cuvîntul, 
printre care Armando Cossutta și Ugo 
Pecchioli. membri ai Direcțiunii 
P.C.I.. Onelio Prandini. președintele 
Ligii naționale a cooperativelor. 
Umberto Ranieri, prim-secretar al 
Comitetului regional Lucania al

★

P.C.I., Renato Zangheri, primarul 
orașului Bologna, au abordat o gamă 
largă de probleme privind situația 
politică, economică si socială din 
tară, rolul Partidului Comunist Ita
lian în rezolvarea actualei crize po- 
litice. în depășirea numeroaselor di
ficultăți prin care trece in prezent 
Italia, poziția P.C.I. fată de evoluția 
situației internaționale. întărirea co
laborării si solidarității comuniștilor 
italieni cu celelalte partide comuniste 
și muncitorești.

nator din Marsilia în memoria 
unui ordinator din Strasbourg. 
Mesaje telex, cursurile de la 
bursă, fotocopii, dispozitiuni sub 
formă de cod de la societatea- 
mamă spre o filială, iată alte 
atribuții ale acestui nou instru
ment de lucru.

• SIGURANȚĂ Șl 
COMODITATE. Asemenea 
atribute prezintă un nou costum 
de scafandru realizat de specia
liști britanici. îmbrăcat cu a- 
ceastă ușoară „cuirasă", confec
ționată dintr-un aliaj de alumi
niu. scufundătorul poate coborî 
fără teamă pină la o adîncime 
de 610 metri. Costumul său este 
dotat cu un sistem de alimen-

DE PRETUTINDENI
tare cu oxigen, care-i permite să 
rămină timp de 14 ore sub apă.

• Protejat de un asemenea cos- . 
turn, care este astfel confecțio
nat incit elimină decompi-e- 
siunea. plonjorul se poate ridi
ca foarte repede la suprafață.

• JACHETA... NUTRI
TIVĂ. Doar in aparență o pie
să vestimentară, această jache
tă. confecționată de savanti a- 
mericani de la Universitatea din 
Texas, are un rol nutrițional. -Ea 
a salvat viața micului Jackson, 
în vîrstă de 8 ani. căruia me-

dicii i-au extirpat stomacul și o 
parte din intestin. într-unul din 
cele două buzunare de pe piept 
ale jachetei se află pungu- 
lite din material plastic, pline 
cu o soluție nutritivă. în celă
lalt — o pompă miniaturală, 
care trimite această soluție, 
printr-un tub implantat în cor
pul pacientului, direct în singe, 
evitindu-se traiectul bucal-di- 
gestiv. în felul acesta soluția 
este asimilată rapid, evitindu-se. 
totodată, primejdiile pe care le 
pot crea necontenitele perfuzii, 
în prezent. 19 persoane care nu 
se pot hrăni pe calea obișnuită 
duc o viată normală, gratie 
cestui mod de alimentație.

a-

• EXPERIENȚĂ. « ««
înfamilii japoneze au încercat.

cadrul unui experiment, să re
nunțe. timp de o lună, la vizio
narea programelor de televiziu
ne. Una din familii a rezistat 
tentației de a deschide televi
zorul doar o săptămină. iar alte 
patru au abandonat experimen
tul puțin înainte de termen. Au 
fost și ..trișori" : bărbați care au 
urmărit, de la aparate instalate 
în baruri, meciuri de base-ball, 
în reluare. Eliminarea din pro
gramul de viată cotidiană a emi
siunilor favorite TV a fost su
portată cu greu si de copii, care 
s-au plîns de această măsură. 
Alte efecte ale abandonării „cu
tiei cu imagini" : insomnii la 
unele persoane, iar la altele ten
dința de a umple „golul" creat 
prin consumarea de băuturi al
coolice...

• LICITAȚIE ÎN... 
VĂZDUH. O licitație cu to
tul originală s-a desfășurat luna 
trecută la ...mare înălțime, res
pectiv intr-un avion de linie a- 
partinînd companiei de zbor iu
goslave JAT. La bardul aerona
vei DC-10 a fost organizată o 
licitație de tablouri cu prilejul 
inaugurării liniei aeriene Bel
grad — Zagreb — New. York. 
Călătorii au avut prilejul să 
discute cu pictorii iugoslavi ale 
căror opere au fost puse în vîn- 
zare. întreaga sumă realizată 
din licitație va fi vărsată în 
fondul destinat cercetărilor ce 
se efectuează în Iugoslavia în 
domeniul maladiei canceroase.

condus%25c4%2583.de


PAGINA 6 SCÎNTEIA — duminică 1 aprilie

tai al preseMeloi Nicolae Ceassescu 
transmis presedintelBi Maltei

LA VALLETTA 31 (Agerpres). — 
Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost transmise șefului 
statului maltez. Anton Buttigieg, un 
mesaj de prietenie și urări de noi 
succese pe calea dezvoltării indepen
dente, de sănătate și fericire perso
nală, dorința pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre Româ
nia și Malta în toate domeniile.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul si urările transmise, președintele 
Republicii Malta a rugat, la rindul 

■său. să se transmită președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, urări de 
sănătate si fericire personală.- iar

Retragerea ultimelor forte străine 
din Malta

Ziua de 31 martie a consemnat în Malta un important eveniment : 
retragerea ultimelor forțe străine dislocate in această țară. Prin aceasta 
s-a pus capăt, in mod oficial, îndelungatei prezențe militare britanice pe 
teritoriul maltez.

Așezat intr-o zonă de încrucișare 
a căilor maritime din Mediterana, 
arhipelagul maltez (suprafață totală — 
316 kmp, populație — 330 000 locui
tori) a avut o istorie foarte zbuciu
mată. Aflată, de-a lungul secolelor, 
sub stăpiniri din cele mai diverse, din 
1815 Malta devine colonie engleză. 
Datorită poziției sale strategice, 
Malta a fost transformată intr-o pu
ternică bază militară, ea devenind 
după al doilea război mondial și cea 
mai însemnată bază a N.A.T.O. in 
Mediterana.

După un secol și mai bine de do
minație engleză, in 1964 Malta își 
dobîndește independența. Odată. cu 
venirea la putere a guvernului Dom 
Mintoff, în 1971, această țară acțio
nează și mai hotărit pentru afirma
rea independenței sale. Un moment 
important îl reprezintă eliminarea 
comandamentului forțelor navale ale 
N.A.T.O. din Mediterana. tn 1974, 
Malta se proclamă republică. Un an 
mai tirziu, în urma hotăririlor adop
tate după îndelungate negocieri intre 
autoritățile britanice și guvernul 
maltez, se trece la evacuarea trupe
lor engleze, al cărei ultim act a fost 
consemnat ieri.

Pe linia acelorași eforturi de con
solidare a independenței țării, po
porul maltez și-a propus accelera
rea dezvoltării' economice a țării. 
Strategia economică a Maltei decurge

în favoarea „dialogului, Nord-Sud"
BONN 31 (Agerpres). — în ca

drul unei alocuțiuni rostite la Uni
versitatea din Hamburg, secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
a apreciat că eșuarea dialogului 
dintre țările industrializate si cele 
în curs de dezvoltare ar avea efec
te imprevizibile. Existenta unor 
bune relații între cele două grupuri 
de state ar oferi cea mai bună 
șansă pentru o dezvoltare rapidă a 
schimburilor comerciale internațio
nale. a adăugat el. ..Dacă nu vor fi 

poporului român urări de prosperi
tate și bunăstare.

. ..Mesajul președintelui'român — a 
afirmat președintele Maltei — este 
cu atit mai prețios cu cit el vine din 
partea unei personalități proeminen
te a vieții internaționale, care des
fășoară o intensă activitate pentru 
afirmarea liberă si independentă a 
popoarelor, pentru consolidarea păcii 
și dezvoltarea colaborării internațio
nale".

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de participarea adjunctului minis
trului afacerilor externe, Vasile Gli- 
ga. la festivitatea organizată cu oca
zia închiderii ultimei baze militare 
străine din această tară.

din economia sa de tip insular. 
Această particularitate a determinat, 
mai ales, dezvoltarea unor ramuri 
precum pescuitul și turismul. Ținind 
seama de specificul maritim al țării, 
sectorul industrial predominant este 
cel al șantierelor navale, în acest 
sens un obiectiv de seamă, spre care 
sint dirijate importante investiții, 
reprezentindu-l marele șantier na
val de la Kalafrana. De asemenea, 
există fabrici de textile, întreprinderi 
ale industriei alimentare. Pe plan 
extern, Malta promovează o poli
tică de nealiniere.

D. O.

înregistrate progrese, singura alter
nativă va rămîne confruntarea, care 
va avea efecte catastrofale pe ter
men lung", a afirmat Kurt Wald
heim. ..Dialogul Nord-Sud este 
marea problemă a epocii noastre, 
căreia trebuie să îi facem fată cu 
curai și hotărire. Ea reprezintă sin
gura cale ce poate asigura întregii 
umanități o viată demnă si liberă", 
a subliniat secretarul general al 
O.N.U.

Spre formarea unui stat yemenit unificat
KUWEIT 31 (Agerpres). — Comu

nicatul comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor din Kuweit 
dintre președintele Republicii Arabe 
Yemen. Aii Abdallah Saleh, și pre
ședintele Prezidiului Consiliului Su
prem al Poporului al Republicii De
mocrate Populare Yemen. Abdel 
Fattah Ismail, prevede formarea unei 
comisii constituționale pentru ela
borarea. intr-un interval de patru 
luni, a proiectului legii fundamentale 
a noului stat yemenit unificat — in
formează agenția Q.N.A.

Referendumul din Iran
TEHERAN 31 (Agerpres). — Sîm- 

bătă. în Iran s-au desfășurat opera
țiunile de votare din cea de-a doua 
zi si ultima a referendumului consa
crat viitoarei forme de guvernămînt 
a tării. După cum s-a anunțat, 
la urne au fost chemați aproximativ 
24 milioane de cetățeni iranieni pen
tru a-si da votul la unica întrebare : 
..în locul vechiului regim doriți o 
republică islamică ?“ — la care ale
gătorii trebuiau să răspundă prin 
„Da" sau „Nu".

Seminar internațional consacrat luptei 
împotriva șomajului în rindul tinerilor

LISABONA 31 (Agerpres). — La 
Lisabona s-a deschis, sîmbătă, un 
seminar internațional consacrat luptei 
împotriva șomajului în rindul tinere
tului. La lucrări, care vor dura două 
zile, participă delegați reprezentînd 
aproximativ 30 de organizații națio
nale și internaționale de tineret.

Dezbaterile vor prilejui-un amplu 
schimb de idei privind cele mai adec
vate forme de luptă împotriva șo
majului în rindul tinerei generații.

Negocierile comerciale dintre Japonia și C.E.E. in impas
TOKIO 31 (Agerpres). — Noua 

rundă a negocierilor dintre Japonia 
și Piața comună consacrată proble
melor economice și comerciale s-a 
încheiat și de data aceasta fără un 
rezultat concret. Delegația C.E.E. — 
condusă de Wilhelm Haferkamp, vi
cepreședinte al Comisiei Pieței co
mune — părăsește insulele nipone 
fără a obține măcar promisiunea 
guvernului japonez de a reduce sol
dul său activ în comerțul cu ..cei 
nouă" (6.8 miliarde de dolari în 1978).

în cadrul întîlnirilor pe care emi
sarul C.E.E. le-a avut cu premierul 
Masayoshi Ohira. precum și cu alți 
membri ai cabinetului nipon. Wilhelm 
Hăferkamn a reluat reproșurile cu
noscute ale Pieței comune că partea 
japoneză nu a îndeplinit obligațiile 
asumate anterior pe linia echilibrării 
comerțului bilateral. Piața comună 
insistă ca Japonia- să reducă exportul 
său spre „cei nouă", să sporească im
portul de produse chimice si din alte 
ramuri ale industriei comunitare si 
să diminueze tarifele vamale la im
portul de produse agricole.

Japonia. în schimb, respinge aceste

Textul definitiv al proiectului — 
arată comunicatul — urmează să fie 
aprobat în cadrul unei întîlniri a ce
lor doi șefi de stat și ratificat, ulte
rior. de parlamentele respective. 
Totodată, este prevăzută formarea 
unui comitet' ministerial ce va avea 
ca sarcină organizarea și suprave
gherea desfășurării unui referendum 
pentru aprobarea noii Constituții, 
precum și alegerea organelor legisla
tive ale noului stat.

După cum s-a anunțat oficial, noul 
stat se va numi Republica Arabă 
Yemen si va avea capitala la Sanaa.

Potrivit agențiilor Internationale 
de presă, participarea la urne a fost 
masivă în marea majoritate a pro
vinciilor iraniene. Ahmad Noor- 
bakhsh. șeful autorității referendu
mului. organism constituit în vederea 
alegerilor, a declarat sîmbătă că în 
prima zi a scrutinului a participat 
la vot 98 la sută din electorat. Rezul
tatele definitive si oficiale ale refe
rendumului urmează să fie date pu
blicității în următoarele zile.

pentru recunoașterea și respectarea 
dreptului tinerilor la muncă și la 
pregătire profesională.

Alegerea Lisabonei ca loc de des
fășurare a seminarului internațional 
a fost determinată de faptul că Por
tugalia este ea însăși confruntată cu 
această problemă gravă, în întreaga 
țară existînd aproximativ 300 000 de 
tineri aflați în căutarea unui loc de 
muncă.

cereri, limitîndu-se la promisiuni în 
sensul că va reexamina situația în 
viitor. Totodată, guvernul nipon soli
cită țărilor Pieței comune să anuleze 
restricțiile impuse unor mărfuri 
„made in Japan".

BRUXELLES. — După cum infor
mează agenția France Presse. „mă
suri semnificative" de limitare a im
porturilor comunitare de produse ja
poneze sint preconizate pentru toam
na viitoare intr-un document elabo
rat de experți ai Comisiei C.E.E.

Documentul, dat publicității la 
Bruxelles, afirmă că este inacceptabil 
pentru Piața comună să înregistreze 

iun deficit cronic in schimburile sale 
cu Japonia. Acest deficit se perpe
tuează de peste un deceniu.

TOKIO. — Ministrul de externe al 
Japoniei va pleca la 5 aprilie la 
Washington, unde, urmează să aibă 
întrevederi cu oficialități americane 
în probleme legate de dezechilibrul 
din schimburile comerciale ale celor 
două țări și găsirea mijloacelor de 
corectare a acestuia. /

„Dezarmarea
— o necesitate 
a destinderii"

Concluziile unui studiu 
elaborat de oameni 
de știință americani

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
Un grup de oameni de știință 
americani a publicat o culegere 
de materiale sub titlul „Prețul 
apărării. O nouă strategie pen
tru cheltuieli militare",. în care 
demonstrează necesitatea încetă
rii cursei înarmărilor și consoli
dării destinderii internaționale. 
Studiul subliniază imperativul 
reducerii bugetului Pentagonu
lui, care în anul financiar 1980 
va înscrie un nou record in is
toria cheltuielilor militare ale 
S.U.A. — 138.2 miliarde dolari.

In prefața la această culegere, 
semnată de William Fulbright, 
fost președinte al Comitetului 
senatorial pentru afaceri exter
ne, se subliniază că sporirea 
continuă a cheltuielilor destina
te înarmării nucleare nu are 
menirea să ducă la întărirea 
securității S.U.A. Securitatea tu
turor statelor ar avea de ciști- 
gat de pe urma unei reduceri 
reciproce a cheltuielilor militare.

BBHBBBBBBBBBBBBBBBI

agențiile de presă transmi
Acord româno-thailan- 

CÎ8Z. La Bangkok a fost semnat 
Acordul Intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și cel al Re
gatului Thailandei în domeniul trans
porturilor aeriene civile. Din îm
puternicirea guvernului român, docu
mentul a fost semnat de ing. Mirică 
Dimitrescu. prim-loctiitor al coman
dantului aviației civile, iar din partea 
thailandeză de Arun, Panupong, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

Ședințe ale C.A.E.R. Intre 
27 și 29 martie 1979. la Moscova a 
avut loc ședința a 89-a a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. Din partea țării 
noastre a participat tovarășul Ion 
Pățan. viceprim-ministru al guver
nului, reprezentantul Republicii So
cialiste România în C.A.E.R. Co
mitetul Executiv a dezbătut pro
bleme privind pregătirea conven
țiilor pentru dezvoltarea specia
lizării și cooperării multilaterale 
în producția de utilaje pentru cen
trale nuclearoelectrice. unele produse 
chimice, produse ale industriei u- 
șoare. Comitetul Executiv a adoptat 
proiectul Convenției privind colabo
rarea dintre C.A.E.R. și U.N.E.P. — 
O.N.U.. în înfăptuirea brogramului 
respectiv. La ședință a avut loc un 
util schimb de păreri in legătură cu 
desfășurarea celei de-a V-a sesiuni a 
U.N.C.T.A.D. Comitetul Executiv a 
examinat, de asemenea, probleme le
gate de propunerea C.A.E.R. privind

Congresul extraordinar
al Partidului Congolez al Mu

Denis Sassou-Nguesso ales președinte al C.C. al P.C
BRAZZAVILLE 31 (Agerpres). — 

La 31 martie, la Brazzaville, s-au în
cheiat lucrările celui de-al IlI-lea 
Congres extraordinar al Partidului 
Congolez al Muncii (P.C.M.). în func
ția de președinte al Comitetului Cen
tral al P.C.M. a fost ales' Denis 
Sassou-Nguesso. în conformitate cu 
prevederile constituționale, președin

Frontul Patriotic Zimbabwe condan 
manevrele rasiștilor de la Salisb
MAPUTO 31 (Agerpres). — Robert 

Mugabe, președinte al Frontului Pa
triotic Zimbabwe, a respins orice con
vorbiri cu actualele ..autorități" de 
la Salisbury, subliniind că un dialog 
asupra reglementării problemei rho- 
desiene poate fi purtat doar cu auto
ritățile britanice, statutul Rhodesiei 
fiind în continuare colonial.

într-un interviu acordat publicației 
mozambicane ..Tempo". Robert Mu
gabe a condamnat pretinsele alegeri 
preconizate de regimul minoritar 

o nouă întîlnire între delegațiile 
C.A.E.R. și C.E.E.

La Moscova au, avut loc ședința a 
49-a a Consiliului Băncii Internațio
nale de Colaborare Economică si șe
dința a 23-a a Consiliului Băncii In
ternaționale de Investiții, la care au 
participat reprezentanți din țările 
membre ale celor două bănci. între 
care și România. S-au aprobat dările 
de seamă privind activitatea celor 
două bănci în anul 1978. repartizarea 
beneficiilor între țările membre.

Pakistanul și-a depus 
candidatura pentru a obține sta
tutul de membru cu drepturi depline 
în mișcarea de nealiniere. O scrisoa
re în acest sens a fost trimisă de mi
nistrul pakistanez de externe minis
trului de externe al Republicii Sri 
Lanka — tară căreia ii revine. în 
prezent, președinția în cadrul acestei 
mișcări.

Primele alegeri munici
pale libere, ■ după înlăturarea 
dictaturii franchiste. se vor desfășura, 
marți, în Spania. Cei aproximativ 
27 milioane de alegători se vor pre
zenta din nou în fata urnelor, după 
ce la 1 martie au participat la ale
gerile generale. De data aceasta, 
electoratul este chemat să desemne
ze pe cei aproximativ 63 000 de con
silieri municipali.

Un simpozion internațio
nal consacrat Saharei va 
începe, azi. la Mainz (R.F.G.). Parti

tele C.C. al P.C.M. devine 
si președinte al Republicii f 
siliului de Miniștri.

în ședința de închidere a 
congresului a fost ales nou 
Central al partidului, form 
de membri. De asemenea, a 
Biroul Politic al C.C. a] P.C

rasist de la Salisbury. în ved 
mării unui guvern de tranz 
participarea reorezentantulu 
al poporului , Zimbabwe — 
Patriotic.

Aceste precizări ale lu 
Mugabe intervin la puțin fii 
convorbirile Pe care le-a 
Maputo cu reprezentantul 
britanic. Robin Renwick, ca 
trenrins o misiune de infer 
Salisbury. în compania amb 
lui american la Lusaka. Stepl 

clpanții șl-au propus să disc 
tre altele, posibilitățile de i 
care a înaintării deșertului 
seama că pe baza desenelor i 
descoperite recent s-a dovedi 
urmă cu citeva mii de ani S 
fost o adevărată grădină.

Noul premier al Bc 
deshului. Președintele R< 
Populare Bangladg'sh, Ziaur R 
a anunțat, sîmbătă, numirea li 
Azizur Rahman An funcția de 
ministru al guvernului după ce 
a fost ales l'der al grupului 
mentar al Partidului Naționa 
guvernăminț. Noul premier, fi 
nistru al muncii în guvernul 
dent, este un vechi luptător 
independența țării.

Rezervele mondial
petrol, descoperite și explo
care sint în prezent apreciate 1 
650 miliarde de barili, ar put 
sporite cu cel puțin 400 milia 
barili cu ajutorul unor tehni 
de extracție, se arată într-un 
al companiei „Shell". Potrivit l 
lui, la ora actuală numai 33 1 
din conținutul zăcămintelor tx 
adus la suprafață. Există dej 
tode pentru sporirea acestui
ment. dar ele. sint prea costiș

A încetat din viață 
președinte al Ecuadorului. V 
Ibarra, fondatorul ..Partidului 
quist". de tendință centru-stin

Mîinî înfrățite 
sub soarele Africii

SPECIALIȘTI ROMÂNI PE ITINERARE ALE PRIETENIEI ȘI COLABORĂRII
Sub soarele fierbinte al Africii, in deșert sau în junglă, în imensitatea 

tavanelor ori pe culm) de munte — itinerare ale muncii, ale neodihnei și 
dăruirii specialiștilor români... Aici lucrează mineri, dincolo petroliști. 
Aici constructorii noștri sint la inălțime — și la propriu și la figurat — 
in altă parte, agronomii au prefăcut pustiul in cîmpie roditoare. Aici sint 
medici, dincolo profesori... Cu toții au misiunea de onoare și răspundere 
de a da viață înțelegerilor înscrise in numeroasele programe de colaborare 
semnate, in ultimii ani, de România socialistă cu țările africane. Ei sint 
purtătorii unui nobil „Mesaj al prieteniei", emblemă in care își găsesc 
împletire patriotismul șt spiritul de solidaritate internațională,~ competența 
tehnică și hărnicia românească în slujba progresului și propășirii popoa
relor.

♦

Deșertul verde
în nord-vestul LIBIEI, într-o zonă 

deșertică, nu departe de Nalut. „ora
șul berberilor", un grup de tehni
cieni și specialiști români înfăptu
iește miracole. Pe scena de nisip, în 
piatră seacă, o sută de români au 
„semănat" oaze de viață. Intr-un ți- ’ 
nut cutreierat, odinioară, numai de 
caravanele de cămile, specialiștii ro
mâni au realizat două „perimetre 
complexe". Primul dintre acestea, 
Ruis Zigzaw, înseamnă în cifre sta
tistice : 13 km de drum asfaltat. 17 
km rețele electrice de înaltă tensiu
ne, 11 puțuri de adîncime echipate 
cu pompe submersibile, 17 km con
ducte de azbociment de aducțiune a 
apei subterane, 14 km conducte pen
tru irigație și apă potabilă, rezervor 
din beton armat de 2 800 metri cubi, 
hidrofor etc. Un areenâl cu ajutorul 
căruia s-au smuls nisipurilor 330 de 
hectare, în cadrul programului „De
șertul verde".

Ieri, pe aceste terenuri bîntuia nu
mai „ghibli", vîntul de flacără, pus
tiitor. Azi, aici cresc livezi, viță de 
vie, orz, legume. Odinioară, o zi pe
trecută în deșert era o aventură. 
Acum, aici e o oază de civilizație. 
Zeci, sute de familii de nomazi alun
gați cîndva de vitregia naturii, sub 
biciul nisipurilor, au aici casă, cu 
lumină electrică și apă. Vasile Dră- 
ghici, directorul executiv al socie
tății mixte „LIBROM", ne dezvăluie 
imagini ale viitorului : au fost des
chise alte trei șantiere, care vor 
vasculariza trupul sterp al pămîn- 
tului.

La Wishtata, spre „porțile" Saha
rei, am vizitat tabăra constructorilor 
noștri de drumuri. 400 de ingineri și 
muncitori români au tăiat în inima 
deșertului o șosea — 87 km de asfalt 
cu o lățime utilizabilă de 7 m, care 
leagă localitățile Tarhuna și Beni 
Walid. Alte trei șantiere asemănă-' 
toare vor însufleți pustiul : Tarhuna- 
Souk El Giuma, Tourchan-Awamer, 
Homs-Amamra. „Sîntem foarte sa- 
tisfăcuți de calitatea lucrărilor efec
tuate de prietenii noștri din Româ
nia — ne spunea,' într-o convorbire, 
Salem Mednini, subsecretar de stat 
la Ministerul Comunicațiilor. Dorim 
ca această colaborare să cunoască in 
viitor o dezvoltare și mai intensă".

„ARCOM" — înseamn^ de-acum o 
cunoscută carte de vizită a construc
torilor români, care se bucură de un 
binemeritat prestigiu, nu numai în

Libia (unde lucrează în număr de 
peste 3 000), dar și în SUDAN.

La Khartum, în oglinda de ape de 
la confluența Nilului Alb cu Nilul 
Albastru, se înalță clădirea Parla
mentului țării, rod al colaborării ro- 
mâno-sudaneze. Inginerul Dan Geor
gescu, de la întreprinderea ARCOM, 
unul din coordonatorii' acestei lu
crări, ne-a*  relatat pe larg epopeea 
șantierului de la Khartum. După pa
tru ani de muncă înfrățită, de legă
turi exemplare de conlucrare între 
specialiștii români și cei sudanezi, 
noul edificiu — integrat perfect pei
sajului arhitectonic — a devenit azi 
mindria locuitorilor capitalei sudane
ze. Iată de ce constructorii români 
sint așteptați acum să înceapă noi 
lucrări, cum ar fi : sediul preziden
țial din Khartum, centrul Televiziu
nii sudaneze, clădirile unor ministere 
și altele.

Pe Mureș șl pe... Cuanza
Pe pămîntul ANGOLEI, tractoarele 

românești trag, chiar în aceste zile, 
brazdă rodnică. Aici, specialiștii noș
tri au organizat două ferme pilot 
pentru cultura florii-soarelui și po
rumbului — una la Lucala. în pro
vincia Cuanza Norte, cealaltă în pro
vincia Cuanza Sul, la Baixa do 
Cuanza, chiar pe malurile fluviului 
ce dă numele acestor zone. Localni
cii au botezat cele două ferme in 
mod sugestiv „România 1“ și „Româ
nia 2". Tractoriști de pe malurile 
Mureșului, cum ar fi frații Vancea — 
Vasile și Ion, sau de pe Ialomița, 
cum e Petre Feiși, fac cunoscută, și 
pe aceste meleaguri îndepărtate, pri
ceperea românească de a cultiva pă
mîntul. La Lucala, ei au organizat o 
școală de tractoriști, propunîndu-și 
ca în următoarele două luni să pre
gătească prima promoție de 45—50 
mecanizatori. în fiecare zi, la școală 
se adună însă aproape o sută de ti
neri din împrejurimi, dornici să 
muncească pentru prosperitatea țării 
lor.

...Inginerul Adrian Mateescu. de la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pleacă din nou în An
gola, unde are deja mulți prieteni. 
Printre ei se numără și Francisco 
Lopes, absolvent al Liceului agroin
dustrial din Constanta, care acum 
lucrează la una din ferme. Versurile 
sale, compuse în limba română, sună 
ca o odă închinată prieteniei și co
laborării : „De la Poarta Albă a Do-

broget la Lucala. am tras împreună 
brazde adinei / Și-am semănat spe
ranțe de rod și de pace. / Prieteni, 
pămîntul Africii mele eliberate vă 
intîmplnă I Ca o uriașă floare a soa
relui".

Nota maximă... 
profesorilor români!

Printre cei care au făcut parte din 
primul grup de profesori români tri
miși să acorde asistență tehnică în 
MOZAMBIC s-a numărat și Vasile 
Ilașcu, de la Liceul industrial nr. 1 
din Iași. S-a reîntors de curînd acasă, 
după doi ani de activitate, cu multe 
satisfacții și împliniri pe linie pro
fesională.

— Munca noastră, a profesorilor 
români, s-a desfășurat pe mai multe 
planuri — de la predarea de cursuri 
la întocmirea și organizarea progra
melor de învățămint tehnic la scară 
națională. La școala industrială „Pri- 
meiro de Maio" din Maputo am pre
dat disciplinele mașini-unelte și de
senul tehnic. De asemenea, am ținut 
lecții la cursurile de perfecționare și 
reciclare a cadrelor didactice din re
țeaua de învățămint mediu tehnic. 
Astfel, în nord, la Beira, am pre
gătit, într-un termen record, 50 de 
profesori în specialitatea mecanică, 
în timp ce colegul meu. Dan Topală, 
din Satu Mare a calificat o promoție 
de profesori în electrotehnică.

Aș vrea să spun că ne-am bucurat 
cu toții de condiții bune de activitate. 
Iar firea deschisă, prietenoasă a mo- 
zambicanilor, ca și sirguința elevilor 
,au sporit eficiența muncii noastre.

Astfel că. la încheierea misiunii 
noastre, am primit felicitări și căl
duroase mulțumiri din partea tova
rășei Grapa Machel, ministrul învă- 
țămîntului și educației. Iar la festi
vitățile de sfîrșit de an, elevii mo- 
zambicani — după un obicei al locu
lui — au făcut caracterizări privind 
activitatea... profesorilor. Lăsînd la 
o parte modestia, vă mărturisesc cu 
bucurie că la adresa profesorilor ro
mâni au fost folosite numai superla
tive.

— Cum s-ar zice, profesorii noștri 
au primit calificativul 20, adică ma
xim după sistemul mozambican de 
notare.

— Exact. Ca, de altfel, și petroliștii, 
medicii, toți ceilalți specialiști ro
mâni prezenți în Mozambic.

Lumini noi în 
„constelația cuprului"

Pe „centura de cupru" (Copperbelt) 
a ZAMBIEI, o mînă de ortaci din 
bazinul Brad al Munților Apuseni 
și-au demonstrat măiestria într-o a- 
devărată competiție cu mari firme 
străine, arhicunoscute în toată lumea. 
Aici, ei au construit, numai cu utila
je românești, mina de exploatare 
Mokambo.

Tractorul românesc în savana angolezâ

— Trebuie s-o recunoaștem sincer, 
am fost priviți, la început, cu destul 
scepticism — ne povestește inginerul 
miner Constantin Roșea, șeful echi
pei. Mokambo se află la mai puțin 
de 25 km de Mufulira, cea mai mare 
mină subterană din Africa și chiar 
de pe glob, într-o zonă minieră in 
care se lucrează cu utilaje cu un înalt 
grad de tehnicitate. Pînă la noi, în 
Copperbelt nu mai funcționaseră de- 
cit utilaje britanice și americane. 
Competența minerilor români a fost 
insă la înălțime. Intr-o zi de ianua
rie a anului 1976, minerii noștri, îm
preună cu tineri mineri zambieni, 
vreo 40 la număr, au pus In mișcare 
pompele gigantice pentru evacuarea 
apelor de mină, realizate de fabrica 
„Aversa" din București. Pe fundul 
minei, în hala pompelor, mare cit 6 
sală de spectacol, am avut, zile în 
șir, oaspeți curioși. In „constelația 
Copperbelt", românii au aprins o 
nouă stea subterană — mina Mo
kambo.

Un izvor al prestigiului
Să-l ascultăm și pe ing. dr. Oprea 

Dicea, director la întreprinderea de 
prospecțiuni geologice și geofizice 
pentru hidrocarburi din București :

— Colaborarea dintre România șl 
GABON este foarte diversă. Mi-a 
făcut plăcere să intîlnesc pe drumu
rile Ecuatorului mașini românești — 
„ARO" și „Dacia". De cîțlva ani, aici 
își desfășoară activitatea medici din 
România. Echipa națională de fotbal 
este antrenată de un român și a 
cîștigat cîteva campionate interafri- 
cane. Cît despre munca noastră, a 
geologilor, gazdele au făcut, nu o 
dată, aprecieri elogioase cu privire 
la experiența și competenta noastră 
tehnică, ceea ce. fără îndoială, ne-a 
produs o mare satisfacție. Dar mai 
ales am fost impresionat să constat 
„pe viu" cît de cunoscută și prețuită 
este politica promovată de România, 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
Experiența românească în domeniul 
dezvoltării economice prezintă un 
deosebit interes pentru Gabon, așa 
cum au ținut să ne sublinieze un șir 
de factori de răspundere din această 
tară. Și subliniez că principiile inde
pendenței și suveranității, susținute

cu fermitate și consecvență de țara 
noastră, găsesc și în rindul gabone- 
zilor un puternic ecou. Iată de ce 
președintele României se bucură în 
Gabon, ca și in celelalte state afri
cane, de înaltă admirație și profund 
respect.

„Amahoro !“ — mereu în 
pace și colaborare

Cu marea bucurie a înfăptuirilor 
s-au întors acasă și specialiștii ro
mâni care au întocmit un inventar al 
bogățiilor subsolului în BURUNDI. 
Activitatea geofizicianului Antoniu 
Lung. în cei patru ani petrecuți pe 
pămintul burundez, împreună cu alti 
ingineri români, s-a finalizat în hărți 
și studii despre zone pînă acum vir
gine din punct de vedere geologic.

— Cea mai frumoasă clipă am 
trăit-o într-o zi de februarie a anu
lui trecut — ne povestește Antoniu 
Lung. Grupul de specialiști români se 
afla la una din bazele de lucru Mu- 
sigati-Nyaruzuru, Ia circa 2 400 de 
metri' altitudine. Aici ne-am bucurat 
de înalta cinste de a primi vizita 
președintelui Republicii Burundi, 
care s-a interesat îndeaproape de 
munca și rezultatele cercetărilor 
noastre. La sfîrșitul întrevederii 
ne-a îmbrățișat cu căldură : „Româ
nia este un prieten de nădejde al 
țărilor africane. In numele poporului 
meu, doresc să mulțumesc conducerii 
țării și poporului dumneavoastră pen
tru sprijinul acordat Republicii Bu
rundi pe calea dezvoltării economice 
de sine stătătoare" — ne-a spus pre
ședintele Bagaza. urîndu-ne succes, 
în continuarea misiunii noastre.

In Burundi, pe malul răsăritean al 
lacului Tanganika, oamenii te intîm- 
pină cu un salut tradițional : „Amă- 
horo 1“ (Să trăim în Dace). Un salut 
îngemănat, peste depărtări si vre
muri. cu celebrul vers eminescian — 
„Noi ? Bună pace !“. Aceeași aspira
ție perpetuă spre Dace. înțelegere si 
colaborare cu celelalte Doooare. sore 
un orizont senin — de Ia Carpati si 
Dunăre pînă în Inima „continentului 
negru". DÎnă aici, la țărmurile, lacu
lui Tanganika și mai departe...

Viorel POPESCU

Inundații in Europa, secetă
TOKIO 31 (Ager

pres). — tn timp ce în 
mai multe regiuni ale 
Europei sint semnala
te inundații, Japonia 
se află sub amenința
rea unei secete catas
trofale, căderile slabe 
de zăpadă in munți, 
din. timpul iernii, pre
cum și scăderea gene
rală a nivelului apelor 
riurilor determinind 
autoritățile să adopte 
in 21) de orașe măsuri 
de raționalizare a apei.

Agenția meteorologi
că niponă a avertizat 
că și in marile aglo

merări urbane cum 
sint Tokio și Osaka 
s-ar putea crea o si
tuație similară cu cea 
în care se află orașul 
Fukuoka. tn acest 
oraș, cu peste 1 mi
lion de locuitori, ali
mentarea cu apă se 
face doar șase ore 
pe zi.

Indiferent de durata 
actualei secete, bilanțul 
rezervelor de apă ale 
Japoniei, chiar in anii 
obișnuiți, cunoaște un 
proces de înrăutățire 
continuă. Pămintul

in Japonia
acoperit de beton 
absoarbe apa. iar ; 
cipitațiile se scurg 
mare, tn aceste co> 
ții, speranțe . n 
sint puse in extiadl: 
capacităților de des 
nizare a apei de m< 
Insă tehnologia i 

, pectivă este deos< 
de costisitoare, ceea 
ii determină pe S 
cialiști să afirme 
in condițiile actin 
există o singură so 
ție. și anume ut 
zarea rațională si e 
nomislrea resurse 
de apă existente.

senzaționale știrile care au sosit în. ui' 
fi înregistrate înainte de pornirea rotativei
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Incredibil 1 Sint absolut 
moment — abia au putut 
nici nu li s-a mai putut găsi spațiu de paginare.

Categoric, cea mai uirhitoare este hotărirea adoptată lq/Confe 
rința internațională a reprezentanților marilor companii / .ritfucătoarf 
de armament. Pornindu-se de la un preiei” -'rezoluție' al căru 
preambul arăta că din moment ce înarmării^ nenință teribil și îm
povărează grav existența umană, care .șt aș'tî se zbate in destule 
lipsuri și nevoi, respectivele trusturi au decis încetarea imediată o 
producției militare și reprofilarea acesteia : motoarele tancurilor să 
fie transferate pe șasiuri de tractoare, rachetele balistice vor ti 
adaptate să transporte saci poștali, crucișătoarele — reamenajate 
ca vase de odihnă și recreare, iar bombardierele ca avioane uti
litare, în special pentru împrăștierea de îngrășăminte și insecticide.

Toate forțele științifice și laboratoarele angaiate în. cercetări mi
litare vor trece la elaborarea de studii privind fertilizarea pămîntu- 
rilor sterpe, irigarea deșerturilor și combaterea maladiilor endemice. 
Respectivii specialiști au și început să-și facă bagajele spre a pleca 
în aceste scopuri in țările subdezvoltate. Dificultăți se anunță doar 
la transporturile feroviare și la florării — întrucit, pe lingă ei, se 
anunță că și toți soldații, ofițerii, experții și consilierii militari aflați 
în țări străine se vor întoarce acasă, iar populația intenționează să 
le aducă tuturor buchete la gară.

Dar nu mai puțin importantă este și cealaltă știre, proaspăt so
sită. După ce timp de ani și ani s-a tot discutat, în zadar, ca statele 
avansate să acorde măcar 1 la sută din venitul național pentru 
sprijinirea eforturilor țărilor sărace — iată că acum înseși aceste 
țări au luat inițiativa de a asigura alocări de 10—20 la sută, între- 
cindu-se, care mai de care, să ofere cit mai mult, ca Ta licitații.

Dezbaterile au fost interesante, reprezentanții țărilor industriali
zate au arătat că împărțirea lumii în bogați și săraci nu e dreaptă 
Si nu e de obrazul omenirii, și că menținerea subdezvoltării creează 
mari pericole și amenință să le taie croca de sub propriile picioare. 
Să mai spună cineva că rațiunea nu invinge I

...Și iată, de- la serviciul telex — incă un vraf de telegrame. Din 
Africa de Sud se anunță abolirea întregii legislații rasiste și sta
bilirea datei alegerilor generale cu participarea egală a tuturor cetă
țenilor, Iar din Rhodesia, o știre absolut identică S-au dat publici
tății trei „Scrisori către propriul popor", prin care Somoza din Ni
caragua. Stroessner din Paraguay și Duvalier din Haiti exprimă re
grete sincere că nu au înțeles virtuțile democrației și își anunță 
hotărirea de a se călugări

...Se pare că mai sint asemenea știri, dar tipografia presează să 
punem punct, altfel chenarul

Și doar nu în fiecare an 
ca astăzi...

...Astăzi, 1 Aprilie.
Cînd asemenea știri vor 

întîrzia — bucuros — pornirea rotativei.

nu mal poate apârea 
se întîmplâ sâ cadâ

sosi în oricare altă

la timp, 
duminica într-o zi

zi a anului, vom

N. CORBU
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