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„Să promovăm o politică fermă de economisire a energiei și materiilor 
prime, orientînd, totodată, eforturiie spre îmbunătățirea structurii industriei 
noastre, spre dezvoltarea ramurilor și sectoarelor mici consumatoare 
de energie".

NICOLAE CEAUSESCU
Din cuvintarea rostită Ia marea adunare populară consacrată zilei de 1 Mai

ECONOMISIREA SEVERĂ A ENERGIEI Șl COMBUSTIBILILOR - 

0 IMPERIOASĂ NECESITATE ECONOMICĂ

Jff chibzuim mai mult. în industria

pentru u consuma mai puțin!
siderurgică;

IMPORTANTE

P RIMIRI L A TO VA RĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Socialist Democratic Italian

Dezvoltarea economică este strîns 
legată, pe toate meridianele plane
tei, de asigurarea surselor de 
energie, atit sub forma materiilor 
prime energetice, cit și a energiei elec
trice propriu-zise. Țara noastră, an
gajată in ritmuri înalte de 
de dezvoltare accelerată 
mico-socială, propunindu-și 
apropii treptat de nivelul 
țări cu îndelungată tradiție 
trială, să ridice continuu bunăstarea 
poporului, tre
buie să asigure 
sursele de ener
gie primară ne
cesare, in strinsă 
corelație cu ce
rințele econo
miei naționale și, 
evident, să pro
ducă maximum 
ele valori cu mi
nimum de 
gie posibil, 
cum a 
niat din 
al partidului, 
Ceaușescu, și la marea adunare popu
lară consacrată sărbătoririi zilei de 
1 Mai, este necesar să dăm o aten
ție deosebită reducerii consumurilor 
materiale in toate sectoarele de pro
ducție, și in special economisirii 
energiei electrice și termice.

Ofensiva hotărită pentru reducerea, 
pe toate căile, a consumurilor ener
getice este determinată cu stringen
ță și de situația încă necorespunză
toare. din multe puncte de vedere, 
a utilizării energiei și combustibili
lor intr-o serie de ramuri de acti
vitate. Acest lucru poate fi. după 
părerea noastră, mai ușor înțeles 
amintind următoarele date : pentru 
producerea unui dolar venit național, 
în țara noastră se consumă 2,17— 
2,73 kg combustibil convențional, in 
timp ce in alte țări acest consum 
este mult mai redus : R.F. Germa
nia — 0,92 ; Suedia — 0,75 ; Elve
ția — 0)41. Continuind seria exem
plelor, este bine să știm că

creștere, 
econo- 
sâ se 

atins in 
in dus -

consumul de energie pentru un mi
lion de dolari producție cunoaște în
semnate diferențieri : Olanda — 56,4 
tone țiței echivalent ; Franța 59,7 ; 
Suedia 95,5, cifrele înregistrate la noi 
in țară fiind de 143—178 tone.

Aceasta este realitatea de la care 
trebuie să pornim in schimbarea ra
dicală a concepției noastre privind 
gospodărirea judicioasă și economi
sirea energiei și combustibilului. Da-

Comparații ale consumurilor energetice 
din țara noastră și din alte țări îndeamnă la 
acțiuni ferme, convergente, pe plan larg, 
pentru reducerea substanțială a consumurilor 
specifice de energie electrică și combustibili.ener-

Așa 
subli- 
nou secretarul general 

tovarășul Nicolae
tele sintetice comparative la nivelul 
economiei noastre naționale și al altor 
țâri evidențiază limpede că ne con
fruntăm cu o seamă de cauze care 
generează în continuare un consum 
exagerat de energie pe unitatea de 
produs sau de venit național. Firește, 
dorința de mai bine nu se referă la 
un produs anume sau la o ramură 
anume, ci la toate produsele, la toate 
ramurile ; consumul de energie nu 
trebuie abordat izolat într-o unitate 
sau alta, numai la un utilaj sau altul, 
ci și la nivelul ramurii, al întregii eco
nomii, într-o permanentă interde
pendență.

Ne este bine cunoscut că pentru 
asigurarea surselor de energie ‘ne
cesare industriei noastre importăm 
cantități însemnate de cărbuni cocsi- 
ficabili și țiței. Or, in actuala conjunc
tură politică și economică trebuie să 
intensificăm eforturile pentru asigu
rarea unui înalt grad de prelucrare a 
materiilor prime de care dispunem, 
reducind in același timp, cit mai mult

1
posibil, ponderea produselor mari con
sumatoare de energie.

In acest sens, in spiritul indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului, au fost analizate resursele 
energetice pentru anii următori. Astfel, 
toate ministerele economice, celelalte 
organe centrale,' de stat și coopera
tiste, organele locale vor lua măsuri 
radicale de reducere a consumurilor 
de energie și combustibil, asigurind 
îmbunătățirea tehnologiilor și adop

tarea de soluții 
concrete de sim
plificare a 
tora, 
unor 
faze 
intermediare 
reorientarea 
ducției industria
le spre sectoare și 
produse cu consu
muri energetice 
reduse.

In acest scop 
se asigure fluxuri 

la produce-

ECONOMII
DE ENERGIE

aces- 
eliminarea 

procese și 
tehnologice 

Și 
pro-

este necesar să 
tehnologice continue 
rea foniei și , oțelului pină la la
minate finite, fără răciri" și rein- 
călziri intermediare, operații mari 
consumatoare de energie, ca și re
cuperarea căldurii degajate la fur
nale, oțelării, in alte instalații, folo
sirea acesteia la procese care ne
cesită o temperatură mai joasă sau 
la incălzirea unor spații. în indus
tria chimică trebuie să se recupereze 
toate reziduurile combustibile și căl
dura degajată in procesele exoterme, 
renunțindu-se la toate fazele cu grad 
excesiv de prelucrare, uscare și am
balare sau la procese intermediare 
mari consumatoare de energie, cum 
este, de exemplu, producerea de 
granule de mase plastice, care apoi 
se retopesc pentru fabricarea diferi
telor produse finite.

Trebuie să se asigure o. îmbunătă
țire substanțială a randamentelor de 

Gheorqhe CODREANU 
secretar de stat la Comi
tetul de Stat al Planificării

în toate unitățile siderurgice 
se desfășoară o largă acțiune 
pentru diminuarea consumurilor 
de energie, combustibil și mate
rii prime. Pe platforma Combi
natului siderurgic Galați s-au 
înregistrat reduceri sensibile ale 
consumurilor față de media 
anului trecut. In procesul reali
zării aglomeratului feros, con
sumul de energie electrică, de 
pildă, a fost mai mic în acest an 
cu 0,3 MWh pe mia de tone, 
la elaborarea fontei reducerea 
se ridică la 1,4 MWh pe mia de 
tone, iar pentru prepararea a o 
mie 
cite 
fost 
ției 
du-se pină acum mai bine de 183 
tone combustibil convențional. 
Concomitent, in industria side
rurgică se recuperează 98.5 la 
sută din gazete de cocs și 98 -la 
sută din cele provenite de la 
furnale, ele fiind utilizate drept 
combustibil în centralele de ter- 
moficare.

tone de oțel s-au economisit 
19 MWh. Rezultate bime au 
obținute și in cazul produc- 
de laminate, economisin-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi, dele
gația Partidului Socialist Democratic 
Italian, condusă de Pietro Longo, se
cretar general al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie in țara noastră.

Din delegație fac parte Rugero 
Poletti, vicesecretar general al 
P.S.D.I., director al ziarului „L’Uma- 
nită“, Corrado Fiaccovento, președin
tele Societății financiare italiene pen
tru industria manufacturieră, și 
Gianni Moroni, membru al C.C. al 
P.S.D.I., șeful Secretariatului P.S.D.I.

La întrevedere au participat tova
rășii Virgil C-azacu și Constantin Dăs- 
călescu. membri ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass. membru al C.C. 
al P.C.R., Mircea Angelescu, redac- 
tor-șef adjunct al ziarului „Scînteia".

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut din partea președintelui 
Partidului Socialist Democratic Ita
lian, Giuseppe Saragat. și a întregii 
conduceri a P.S.D.I. Pietro Longo a 
exprimat, totodată, inalta apreciere 
față de activitatea prodigioasă pe 
care o desfășoară președintele 
Nicolae Ceaușescu pe plan mondial, 
activitate consacrată întăririi cola
borării intre națiuni, cauzei indepen
denței, păcii și securității internațio
nale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită, 
din partea conducerii Partidului Co

munist Român, a sa personal, un cald 
salut președintelui P.S.D.I., Giuseppe 
Saragat, întregii conduceri a parti
dului.

In timpul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă privind ac
tivitățile și preocupările celor două 
partide și a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la unele probleme 
actuale ale vieții politice internațio
nale.

De ambele părți au fost exprimate 
satisfacția față de bunele relații exis
tente între Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Democratic Ita
lian și hotărîrea de a acționa pentru 
extinderea acestor relații in folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei ge
nerale a păcii, democrației, indepen
denței naționale și progresului so
cial, înțelegerii și cooperării inter
naționale. S-a reafirmat dorința 
celor două partide de a contribui la 
amplificarea și aprofundarea legătu
rilor tradiționale de prietenie și 
rodnica colaborare dintre România și 
Italia, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, la întă
rirea conlucrării dintre ele în rezol
varea marilor probleme ce preocupă 
omenirea contemporană.

O atenție deosebită a fost acordată 
in timpul convorbirii problemelor 
europene. în acest cadru a fost re
levată necesitatea intensificării efor
turilor pentru realizarea unei secu
rități reale și a unei largi cooperări 
in Europa, pentru transpunerea efec
tivă in practică, ca un tot unitar, a 
prevederilor Actului final al Confe
rinței de la Helsinki, pentru pregă

tirea temeinică a reuniunii de Ia 
Madrid din 1980. S-a arătat că asi
gurarea unei păci trainice pe conti
nentul nostru impune ca o condiția 
hotăritoare trecerea la măsuri ferme, 
concrete, de dezangajare militară, de 
dezarmare, și în primul rind de 
dezarmare nucleară.

S-a subliniat, totodată, necesitatea 
de a se acționa pentru continuarea 
și consolidarea cursului spre destin
dere, pentru stingerea focarelor de 
tensiune și conflict care mai dăinuie 
in diferite zone ale globului, pentru 
promovarea pe scară largă a trata
tivelor politice, ca unic mijloc de so
luționare pe cale pașnică a proble
melor litigioase. S-a evidențiat că 
pentru întărirea păcii și securității 
mondiale o importanță deosebită o 
au lichidarea fenomenului subdezvol
tării, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale care să asi
gure progresul mai accelerat al tu
turor statelor, și îndeosebi al celor 
rămase în urmă, precum și stabilita
tea economică mondială.

De comun acord a fost relevată 
importanța întăririi colaborării din
tre toate forțele de stingă, democra
tice și progresiste, indiferent de 
convingerile lor filozofice, ideologice 
sau religioase, in lupta pentru drep
turile fundamentale ale oamenilor 
muncii, împotriva forțelor reacțio
nare, a neofascismului, pentru înfăp
tuirea idealurilor de progres, pros
peritate și pace ale tuturor popoa
relor.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Președintele companiei de stat „Petroleos 
Mexicanos“ - PEMEX

(Agerpres)

construcția
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internă și internațională

a

așa cum litera

unor 
idei mora- 

munca socială. De- 
excludem

A început 
primei hidrocentrale 

pe Șiret
Constructorii de la grupul de șan

tiere ..Moldova" al Trustului de 
construcții hidrotehnice au inceput 
lucrările Ia un important obiectiv 
al actualului cincinal : amenajarea 
rîului Sjret pe sectorul Bistrița- 
Trotuș. De-a lungul celor aproape 
50 de km vor fi construite baraje de 
beton, diguri laterale, canale de 
aducțiune și de fugă, iar în punctele 
Galbeni, Răcăciuni și Berești se vor 
înălța hidrocentrale cu 
instalată de 117 MW. 
lucrărilor de amenajare 
are drept scop, pe lingă producerea 
energiei electrice, asigurarea unui 
debit suplimentar de apă pentru 
irigații, precum și a 24 milioane me
tri cubi de apă potabilă și indus
trială pentru alimentarea localită
ților și obiectivelor economice din 
zonă. (Gh. Baltă).

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi după-amiază, 
pe Jorge Diaz Seraano, președinte, 
director general al companiei mexi
cane de stat „Petroleos Mexicanos" 
— Pemex. care a făcut o vizită in 
țara noastră.

La întrevedere a participat Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior

și cooperării economice internațio
nale.

A luat parte Emilio Calderon Puig, 
ambasadorul Statelor Unite Mexicane 
la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspetele asupra unor 
probleme privind promovarea coope
rării reciproc avantajoase intre în
treprinderi românești de specialitate 
și compania de stat Pemex in dome
niul industriei petroliere.

Au fost discutate unele aspecte ale 
situației energetice pe plan mondial 
și s-a relevat rolul tot mai impor
tant ce revine colaborării dintre sta
te, și, in acest cadru, dintre Româ
nia și Mexic, în soluționarea echita
bilă, în interesul tuturor popoarelor, 
a problemelor actuale și de perspec
tivă privind energia.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

o putere 
Executarea 
a Șiretului

la temelia
rtei noastre

Vie satisfacție pentru morile succese ale poporului 
nostru in construcție socialistă. sentimente de înaltă 
stimă si prețuire pentru activitatea prodigioasă 

a secretarului general al partidului, 
vibrante angajamente de a munci fără preget 

pentru înfăptuirea programului de înflorire a patriei 
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la adunările populare organizate in cinstea zilei de 1 Mai

Secvență surprinsă, în aceste zile, pe platforma 
petrochimică Midia-Năvodari. în fotografie: Nicu 
Tudor — șef de brigadă, lordache Filimon — 
operator, Marin Mitrache — sudor, Nicolae 

V. Nicolae — șef de brigadă
Foto : S. Cristian

Ziua muncii e un fel 
de sărbătoare a lumii, 
cea mai viabilă și mai 
adevărată. Pretutin
deni se slăvește mun
ca, această activitate 
u mană hotăritoare 
pentru viața, civiliza
ția și progresul colec
tivității, pentru supra
viețuirea și fericirea 
fiecăruia. Munca a 
modificat și modifică 
mereu componentele 
structurii și condiției 
noastre, incepind cu 
respirarea și mișcarea 
și terminind cu gin- 
direa și simțămintele. 
Adevărul . e că prin 
muncă omul a depășit 
și depășește stadiul 
actului biologic primar, 
transformindu-și viața 
intr-un act conștient, 
social.

Ca scriitor, sărbăto
rirea Zilei muncii 
mi-a prilejuit, in con
textul atit de complex 
și de cuprinzător al 
triplei evocări din a- 
cest an, unele reflecții 
privind relația dintre 
muncă și literatură. Și 
noi, scriitorii, am trăit 
această sărbătoare, o 
simțim gindindu-ne la 
cărțile scrise și la cele 
încă nescrise, care cu
prind și vor cuprinde 
cantități uriașe 
muncă, atit 
noastră de zi 
noapte, cit și munca 
altora, munca semeni
lor noștri, oglindită in 
ele.

De fapt, dacă ar 
trebui să pornim de la

un adevăr, adevărul 
societății noastre și al 
scriitorimii acestei so
cietăți, eu l-aș numi 
interdependența din
tre munca socială, 
munca activă, concre
tă și creatoare din ju
rul nostru și munca 
noastră literară. Nu e 
vorba numai de ega
lizarea acestor două 
noțiuni, de impreuna-

re o nobilă datorie 
strădania de a răspun
de prompt, intr-o ele
vată ținută, cit mai 
convingător chemării 
pe care și nouă, scriito
rilor, ne-o adresa se
cretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, in 
ampla cuvintare rosti
tă la adunarea popu
lară consacrată zilei de

Constantin CHIRITÂ

de 
munca 
și de

rea lor intr-un mani
fest cu același vector : 
nu pot exista valoare, 
creație, durată șl du
rabilitate fără muncă. 
Munca socială este și 
trebuie să devină o 
sursă, tot mai im
portantă de literatu
ră, 
tura poate influența, 
prin afirmarea 
anumite 
le, 
sigur, excludem din 
capul locului ideea de 
presiune, moralizare, 
didacticism, șablon, 
prelucrare și, in gene
ral, tot ceea ce ar pu
tea fi interpretat in 
mod voit și violent ca 
un fel de alfabeti
zare și despotism teo
retic, pur și 'simplu 
pentru că slujim și a- 
părăm un adevăr, u- 
nul din cele mai preg
nante ale societății și 
epocii.

Iată de ce îmi apa-

1 Mai : „Să intensi
ficăm activitatea pen
tru lărgirea continuă 
a orizontului știin
țific și cultural al oa
menilor muncii, pen
tru ridicarea nivelului 
lor politic și ideologic, 
pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste și 
formarea omului nou, 
pentru educarea 
spiritul 
noastre 
a

i in 
concepției 

revoluționare 
tuturor celor ce 

muncesc și aplicarea 
fermă în viață, 
toate domeniile, a 
bilelor principii 
eticii și echității 
cialiste 1“

Literatura, și 
gind-esc mai ales 
proză și dramaturgie, 
își are ca problema
tică și destinație 
om ul și viața lui. C 
mul, cu toate sensibi
litățile, energiile, fra- 
gilitățile și visurile 
iui, viața, cu toată di-

versitatea, complica
țiile, convulsiile și 
transformările ei. De 
bună seamă că există 
citeva constante in via
ța omului, care au de
venit și constante ale 
literaturii lumii : dra
gostea. visul, revolta, 
aspirația, relațiile cu 
semenii etc., oglindite, 
dezvoltate. nuanțate 
și interpretate in toa
te cărțile lumii. Eu 
vreau să insist, asupra 
unei constante, neigno- 
rate, dar mai puțin 
identificabilă in litera
tura de pină acum, ca 
o consecință firească 
a alcătuirilor sociale 
și a teoretizării lor. 
Socialismul, ca reali
tate și gindire. adică 
în stadiul, său de so
cietate realizată, im
pune, ca primordială, 
o altă constantă, aceea 
care, de altfel, îl ca
racterizează și-i asigu
ră durata : munca. 
Munca in ințelesul ei 
general, complex, adi
că. și ca faptă și crea
ție umană, și ca impli
cații și relații sociale.

Mi s-ar părea ne- 
! drept, neloial, ne

corect ca in literatura 
unei țări socialiste să 
lipsească această temă, 

i această constantă, a-
, cest adevăr, și nu mă

gindesc atit la absența 
temei și a adevărului, 

O- care nolens-nolens
xistă in cărți, ci

in 
no- 
ale 
so-

mă 
l-a

e- 
la

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Cu prilejul zilei de 1 Mai, Ziua 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, in orașele reședință de ju
deț au avut loc entuziaste adunări 
populare, in cadrul cărora partici
panții — români, maghiari, germani 
și dc alte naționalități — dind glas 
sentimentelor lor de nețărmurită 
dragoste față de Partidul Comunist 
Român, față de secretarul sau ge
neral. cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu tele
grame, prin care se exprimă cele 
mai vii mulțumiri pentru contribu
ția inestimabila pe care conducătorul 
partidului și al poporului nostru a 
adus-o și o aduce zi de zi Ta ridi
carea patriei noastre pe culmile ci
vilizației comuniste, la făurirea unei 
lumi a păcii, colaborării și progresu
lui social.

Evocind glorioasele momente din 
istoria mișcării noastre muncitorești 
sub semnul cărora a fost omagiată 
in acest an tradiționala sărbătoare 
a primăverii și a muncii — impli- 
nirea a 40 de ani de la marile de
monstrații antifasciste și antirăzboi
nice din România și a 35 de ani de 
la realizarea Frontului Unic Munci
toresc, precum și aniversarea a 90 
de ani de la declararea zilei de 
1 Mai ca zi internațională a oame
nilor muncii — participanții la a- 
dunările populare își exprimă din 
adîncul inimilor stima și mîndria 
patriotică, profundul respect pentru 
curajul, bărbăția și abnegația dove
dite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
încă din fragedă tinerețe în lupta 
revoluționară desfășurată de Parti
dul Comunist Român Împotriva 
fascismului și războiului, pentru 
apărarea independenței și integrită
ții teritoriale a țării noastre, pentru 
activitatea neobosită și de mare 
răspundere desfășurată în toate 
celelalte etape ale procesului revo
luționar spre marile Împliniri ale

prezentului și viitorului nostru so
cialist.

în telegrame se dă o înaltă apre
ciere tezelor și ideilor privind po
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru cuprinse 
in magistrala cuvintare rostită de 
secretarul general al partidului la 
adunarea populară din Capitală. în 
telegrame -se subliniază că partici
panții la adunări, locuitorii întregii 
țări subscriu întru totul la poziția, 
strălucit demonstrată și argumenta
tă in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind nece
sitatea unei unități de tip nou in 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, pentru creș
terea influenței acestei mișcări a- 
supra proceselor revoluționare mon
diale, asupra luptei popoarelor Îm
potriva politicii de dominație și 
dictat, a imperialismului și colonia
lismului, pentru democrație, pace 
și o viață mai bună.

în telegrame se subliniază că 
ziua de 1 Mai constituie pentru toți 
cei ce muncesc din întreprinderi și 
de pe ogoare, din toate celelalte 
sectoare de activitate, un minunat 
prilej pentru a raporta partidului, 
secretarului general succesele im
portante obținute in toate sectoa
rele de activitate, ca urmare a în
trecerii socialiste, a insuflețitoarelor 
și vibrantelor chemări adresate în
tregului popor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea cu ca
drele de conducere din economie și 
Ia Plenara C.C. al P.C.R. din luna 
februarie pentru realizarea progra
mului suplimentar de creștere a pro
ducției, pentru aplicarea noului me
canism economico-financiar, pentru 
reducerea consumurilor de matei ii 
prime, energie și combustibil, pen
tru sporirea eficienței întregii ac
tivități economice, pentru ridicarea 
bunăstării celor ce muncesc. Sub
liniind că succesele de prestigiu cu

care oamenii muncii din toate ju
dețele țării au întîmpinat ziua de 
1 Mai constituie temelia trainică a 
măsurilor adoptate de partid pentru 
sporirea suplimentară a retribuții
lor in acest cincinal, reducerea 
săptăminii de lucru și pentru toa
te celelalte măsuri privind ridica
rea permanentă a nivelului de trai 
material și spiritual, participanții 
la adunările populare își exprimă 
hotărirea de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, pentru prosperita
tea patriei noastre, de a-și mobiliza 
energiile, creatoare într-o măsură 
sporită in vederea înfăptuirii cu 
succes a prevederilor actualului cin
cinal.

în telegrame se arată, de aseme
nea, câ oamenii muncii din țara 
noastră vor face tot ceea ce depinde 
de ei pentru creșterea forței, pres
tigiului și rolului țării noastre la 
lume, pentru ca pozițiile sale ir- 
problemele principale ale vieții in
ternaționale să-și găsească o cit 
mai largă și puternică afirmare, 
pentru ca omenirea să se bucure cit 
mai grabnic de împlinirea unor im
perative arzătoare, cum sînt înfăp
tuirea dezarmării, edificarea unei 
noi ordini economice mondiale, 
consolidarea păcii și colaborării în
tre popoare pe baza principiilor su
veranității și independenței națio
nale a tuturor popoarelor.

în telegrame se reafirmă voința 
nestrămutată a întregului nostru 
popor do a Înfăptui cu cinste po
litica internă și externă a partidu
lui nostru, de a întimpina a 
XXXV-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al XII-lea Congres 
al partidului cu noi succese in ac
tivitatea constructivă, pentru dez
voltarea multilaterală a patriei 
noastre socialiste, pentru creșterea 
prestigiului ei in lumea contempo
rană.
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SCRISORI AUE OAMENILOR MUNCII ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
de
Mehedinți♦

De cîțivă ani. în Județul Me
hedinți s-au făcut numeroase 
experiențe care au dus la con
cluzia că in acetistâ zonă a țării, 
pe anumite terenuri, unde se 
resimte influența climei medite
raneene, se poate Cultiva, cu 
bune rezultate, migdalul. Ideca 
a rodit. S-n înființat o adevăra
tă plantație de migdali la Hino- 
Va, in apropiere de Dunăre. Și 
migdalii se dezvoltă Viguroși, 
iar in primăvara aceasta au 
apărut și primele flori. Semn că, 
nu peste mult timp, se vor re
colta fi,., primele migdale.

Cerbi 
la cîmpie

Automobitlștii care călătoresc, 
la primele ore ale dimineții, de 
la București spre Giurgiu au 
surpriza să Intilnească două fa
milii de cerbi care și-au făcut 
obiceiul să pască in zona din
tre șosea șl canalul de irigații, in 
dreptul kilometrului 47, pe raza 
comunei Data, Județul Ilfov. 
Cerbii stnt blîntl și nu se sperie 
de apropierea oamenilor. O in
vitație în plus pentru ocroti
rea lor.

Frica le-a 
dat... curaj

Corespondentul nostru volun
tar loan Dobrescu, împreună cu 
un alt speolog amator ca și el, 
Grigore Gheorghiță, atnindoi din 
Cîmpulung, S-au dus să cer
ceteze, ca de obicei, pește
rile din zona Cheilor Mări ale 
Dîmboviței. Deodată, intrlnd In- 
tr-o grotă, cei doi au auzit un 
fel de răget, de mormăit. Cind 
au aprins lanternele, nu mică 
le-a fost mirarea zărind înăun
tru o namilă de urs. Cei doi au 
zbughit-o afară fi au escaladat 
imediat peretele unei stinci pe 
care — ne sCrie I. D. — în con
diții normale nu ne-am fi în
cumetat. Dar acum, „frica ne-a 
dat... curaj".

Povestindu-i unui vinător pă
țania, acesta le-a spus că nu 
era vorba de un urs, ei de o... 
ursoaică aflată in gestație in- 
tirziată, și că au avut mare no
roc că n-au scos-o din fire și 
din... grotă.

Intr-adevăt!

De necrezut!
Unui cetățean din Deva i-a 

dispărut mașina „Dacia — 1100". 
Număr de înmatriculare: 1-HD- 
4005. A sesizat miliția. Miliția a 
început investigațiile. Urmele au 
dus la Aurel Moldovan, din co-, 
muna Boldur-Timiș, de profesie 
conducător auto. Dar nici la do
miciliul său, nici in altă parte, 
mașina n-a fost găsită. Ba, mai 
mult: nimeni nu-l văzuse la vo
lanul unei astfel de mașini.

Și totUfi, el a fost făptașul, 
care-și găsise și un complice in 
Făget. Acolo, in ograda compli
celui, A. M. a ascuns mașina. 
Cum a ascuns-o? Aici intervine 
partea incredibilă a intim plării: 
ca să fie sigur că nu va fi prins, 
A. M. a... îngropat, pur și sim
plu, mașina in pămint.

Odată readusă la lumina Zi
lei, mașina a fost parcată la 
stăpin, la locul ei, iar făptașul, 
dus, tot la... locul lui.

Păduri 
altoite

Costache Bolfă, maistru la fi
liala Hemeiuf a Institutului de 
cercetări și amenajări 
este autorul unei 
mai puțin obișnuite, 
cu soția, el altotește 
mai puțin de 20 000 
de rășinoase. Lujerii 
altoi tint recoltați de 
valoroși arbori selecționați din 
pădurile Moldovei. Puiețil altoiți 
sint puși la dispoziția ocoalelor 
silvice specializate din județele 
Bacău, Vrancea, Neamț, Sucea
va și Iași. De reținut faptul că 
arborii din pădurile altoite ajung 
la maturitate intr-un timp de 
4—5 ori mai scurt decit cei din 
pădurile obișnuite.

silvice, 
performanțe 

Împreună 
anual nu 
de puieți 
folosiți ca 
la cei mal

Păsări rare
La sădlul filialei din Satu 

Mare a Asociației crescătorilor 
de păsări și animale mici s-a 
deschis o expoziție originală. 
Alături de specii de păsări „tra
diționale" sint prezente aici nu
meroase rarități. Citeva dintre 
ele : rața mandarină, găinile din 
rasele „Andaluzia", „Porțelan 
galben", „Mătase albă", găina 
pitică și cile altele, într-o mare 
diversitate de penaje, culori, 
mărimi. Sint ale unor crescători 
sătmăreni pasionați, intre care 
Ștefan Ilieș, luliu Toth, luliu 
Gros, luliu BarcaS. Cu toții sint 
ăutorii unor adevărate recor
duri — de la găini care se do
vedesc adevărate „fabrici" de 
ouă in tot timpul anului pină 
la cocoși de 2—3 ori mai „grei" 
decit ceilalți pintenați. E ceva !

Petre POPA
șl corespondenții „SCÎhtell^J
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analizate și soluționate în concordanță eu legile țării,
Pitești — deopotrivă oraș al noilor edificii și al florilor

Verificare amănunțită, măsuri ferme
Unele cadre cu muncă de răspun

dere de la C.A.P. Oprișănești — 
Brăila au comis abuzuri și încălcări 
ale prevederilor statutului și demo
crației cooperatiste — se semnala 
Intr-o amplă sesizare adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, se arăta că unele per
soane din conducerea consiliului in- 
tercoopcratist nu și-au făcut dato
ria și nu au sprijinit în mod cores
punzător activitatea de producție și 
economico-financiară a respectivei 
cooperative. Iar cadre de lă nivelul 
comunei Ianca au cunoscut neajun
surile existente, dar nil au luat 
măsuri pentru lichidarea acestora și 
îmbunătățirea muncii. In esență, se 
relata că din sectorul zootehnic 
au fost sustrase păsări șl animale, 
că, pe de altă parte, conducerea uni
tății a manifestat dezinteres în uti
lizarea integrală și eficientă a fon
dului funciar, că s-au acordat loturi 
în folosință peste prevederile statu
tului Șl în general activitatea se 
desfășoară fără responsabilitate, din 
care cauză producțiile obținute sint 
cu mult sub nivelul cheltuielilor 
făcute și al posibilităților de care 
dispune cooperativa.

Timp de o săptămînă activiști de 
partid cu muncă de răspundere de 
la Comitetul județean Brăila al 
P.C.R., de la organele agricole com
petente si lucrători ăi aparatului de 
stat au verificat amănunțit afirma
țiile din sesizare. Din cercetările 
efectuate a rezultat Că sesizarea se 
confirmă, tn raportul de cercetare 
se subliniază că lipsurile și abaterile 
puteau fi înlăturate dacă comitetul 
comunal de partid, președintele con
siliului intercooperatist și direcția 
agricolă ar fi exercitat controlul 
necesar și ar fi dat Uh sprijin sub
stanțial cooperativei în organizarea 
muncii, mecanizarea lucrărilor, asi
gurarea introducerii tehnicii în

sectorul vegetal și animal. Față de 
această situație, au fost propuse 
măsuri ferme împotriva celor ce au 
încălcat legalitatea socialistă, pentru 
îmbunătățirea activității in ansam
blu a unității.

Secretariatul comitetului județean 
de partid a sancționat cu vot de 
blam pe tovarășii Aurel Cioran, se
cretarul comitetului comunal de 
partid, Aurel Cojoearu și Carp 
Zamfirache, președinte și, respec
tiv, inginer șef ăl consiliului inter
cooperatist Ianca. în urma conclu
ziilor rezultate s-au adoptat măsuri 
statutare Împotriva celor ce au 
încălcat legalitatea socialistă. Ast
fel, Gheorghe Becheanu. președinte
le G.A.P., pentru pagubele produse 
ln unitate, Încălcarea democrației 
cooperatiste și a statutului C.A.P. 
a fost destituit din funcție, scos din 
comitetul comunal de partid, iar or
ganizația de bază 1-â exclus din 
partid ; ău fost, de asemenea, ex
cluși din partid Nelu BuflacU. fost 
economist la ferma zootehnică, Du
mitru Musceleanu, șeful fermei 
zootehnice, Tudor Trufaș, magazi
ner, urmînd ca organele de. stat să 
finalizeze cercetările și să adopte 
măsuri corespunzătoare. Au mai 
fost sancționați pe linie de partid 
și destituiți din funcție GogU Stafr- 
ciu, contabil șef, Mihai Văsile, 
secretarul organizației de bază etc. 
S-a hotărlt ca direcția generală a 
agriculturii și U.J.C.A.P. să asigure 
cooperativa din Oprișănești cu 
cadre de conducere competente si 
s-o ajute in vederea redresării ci.

Concluziile și măsurile adoptate 
au făcut obiectul dezbaterii adunării 
generale a C.A.P.. in scopul creării 
unei opinii de masă și prevenirii 
abaterilor, pentru întronarea ordi
nii și disciplinei, fiind totodată pre
lucrate cu toate cadrele de condu
cere din agricultură și cu activul 
de partid din județul Brăila.

— cojoace( haine de piele, covoare, 
etc. — de la unitățile de vînzare cu 
valută la diverse magazine nomi
nalizate, de el și directorul coordo
nator, care a intrat, de asemenea, in 
acest joc al ilegalităților. De aici 
mărfurile urmau să fie dirijate după 
vrerea lor. Zadarnic a contestat 
Elisabeta Spiru practicarea acestor 
metode contrare legii și normelor 
comerțului nostru . socialist, pentru 
că au început presiunile asupra ei 
și, în cele din urmă, a fost înlocuită.

Deși întreprinderea nu-și înde
plinea planul aproape cu regulari
tate, pe Cei doi directori nu-i inte
resa decit procurarea anumitor 
mărfuri care să le aducă profit per
sonal, în detrimentul unității — .se 
relata în sesizare.

Tn nota de cercetare, Comitetul 
județean Constanța al P.C.R. subli
niază că, timp de două sâptămini, 
la indicația secretariatului, un co- 
lectiy din care ău făcut parte lucră
tori ai aparatului de stat a verificat 
aspectele sesizate în scrisoare, con- 
statînd că acestea se confirmă. Ca

urmare, au fost luate următoa
rele măsuri. Adunarea genera
lă a organizației de partid I.C.S.- 
Mixtă — Mangalia a sancționat cu 
vot de blam cu avertisment 
pe Oprea Pirvan, directorul co
ordonator, și pe Mihail Moraru, di
rector comercial, propurtind înlocui
rea lor din funcție (înlocuire care, 
după cum aveam să fim incunoștin- 
țați ulterior din partea comitetului 
județean de partid, a și fost dusă la 
îndeplinire). Pentru ilegalitățile 
constatate, in timpul controlului au 
fost Întocmite 10 dosare de urmă
rire penală privind 12 persoane, 
pentru delapidare, neglijență in 
serviciu, fals și uz de fals, dosire 
de mărfuri, vînzare direct din de
pozite. S-au Întocmit, totodată, se
sizări potrivit Legii 18/1968 față de* 
3 persoane câre urmează să răs
pundă pentru bunurile dobîndite in 
mod ilicit. Neregulile constatate și 
măsurile propuse au fost dezbătute 
cu toți gestionarii din rețeaua Co
mercială a orașului Mangalia.

Legalitatea a fost restabilită. 
Urmează să răspundă cei cure 

au încălcat-o

Sancțiuni aspre, dar meritate
Pînă în urmă cu doi ani, activi

tatea Etlsăbetei Spiru. merceolog lă 
I.C.S.-Mixtă — Mangalia, s-a desfă
șurat normal, fiind apreciată de în
tregul colectiv. A venit insă ca di
rector comercial Mihail Moraru și

lucrurile s-au schimbat. După cum 
se. arăta intr-o scrisoare adresată 
secretarului general al partidului, 
noul director i-a cerut merceo
logului E. S. să transfere unele 
mărfuri care se găseau mai greu

Sosită din Iași, o scrisoare tri
misă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către Constantin Tureatcă relata 
o nedreptate ce I s-a făcut de către 
conducerea I.C.S. mărfuri alimen
tare Iași, unde lucrează de vreo 
3 ani. (înainte, ei a fost muncitor 
la fabrica de antibiotice din locali
tate, însă in urma îmbolnăvirii a 
fost trimis să lucreze in comerț); 
Fapt este că în toată această peri
oadă, dUpă cum Se' arătă îrt sesizare, 
afirmație necontrazisă în răspunsul 
la cate ne vom referi în cele ce 
urmează, omul a muncit Conștiin
cios. nu a avut minusuri in gestiune 
și nici un fel de alte abateri. Toate 
bune și la locul lor pină anul tre
cut cind la întoarcerea din conce
diul legal de Odihnă i s-a propus de 
către conducere Să preia gestiunea 
uhei Unități din comuna Ciurea. 
Inițial, autorul sesizării a fost de 
acord. Dar, după efectuarea uhei 
perioade de inventariere — timp in 
care s-au petrecut o seamă de fapte

de natură «ă-1 îngrijoreze — a re
fuzat, fapt pentru care, nici mâi 
mult, nici mai puțin, i s-a desfăcut 
contractul de muncă. In răspunsul 
Comitetului municipal de partid 
Iași, întocmit in urma cercetărilor 
făcute de Consiliul municipal al 
Sindicatelor, se precizează că ,.pe- 
țentul, contestînd la judecătoria 
Iași desfacerea contractului de 
muncă, aceasta, după judecarea 
cazului, a dispus admiterea con
testației, socotind netemeinică mă
sura de desfacere a contractului 
său de muncă și a hotărît reinte
grarea lui în muncă. în prezent po
tentul este încadrat la magazinul 
alimentar hr. 60 cu autoservire".

Foarte bine, organele de stat 
și-au făcut datoria, restabilind le
galitatea. Dar cei ce au incălcat-0 
n-au nici o vină, nu poartă nici o 
răspundere ? Iată ce lipsește din 
răspuhs.

Neculai ROȘCA

BRAȘOV: Noi dotări în unitățile 
cooperației de consum

în ultimii ani, re
țeaua turistică și de 
alimentație publică a 
cooperației de consum 
di ii județul Brașov a 
cunoscut un amplu 
proces de dezvoltare și 
modernizare, oferind 
condiții de popas și 
recreare irt locuri pi
torești și odihnitoare, 
în stațiunea montană 
Bran, situată la 27 km 
de Brașov pe D.N. 73, 
lingă castelul cu a- 
celași nume, se află un 
binecunoscut han al 
cooperației de consum, 
care dispune de 64 
locuri de cazare în ca
mere cu Încălzire cen

trală, precum și de un 
restaurant. In localita
tea Sîmbăta de Jos, pe 
șoseaua națională Bra
șov — Sibiu, la circa 
13 km distanță de lan
țul Munților Făgăraș 
și la numai 500 metri 
de rîul Olt, Hanul 
Brîncovenesc oferă 84 
locuri în camere cu 
cite două paturi și alte 
20 locuri în căsuțe tip 
camping. La restau
rantul hanului se pot 
servi o serie de prepa
rate culinare cu spe
cific tradițional. Men
ționăm și „Cabana 
Perșani" (la circa 45 
km de Brașov pe D.N.

1) și „Cabana Mindra" 
la 5 km de Făgăraș, 
pe aceeași șosea. Lit 
Rupea, cooperația de 
cortsum a construit un 
frumos complex de a- 
limentație publică cu 
o suprafață totală de 
peste 1 100 mp. cuprin
zând un restaurant, o 
braserie și o terasă a- 
coperită.

în județul Brașov, 
la toate unitățile de 
alimentație publică ale 
cooperației dc consum 
S-au făcut amensiări 
și dotări moderne.

în fotografie : Hanul 
Bran din județul Bra
șov.

AUTOGOSPODĂRIREA - 
expresie a interesului cetățenilor pentru dezvoltarea 

edilitar-urbanistică a tuturor localităților
Potrivit prevederilor Programului 

adoptat de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, statul 
nostru alocă an de an fonduri tot 
mai însemnate pentru dezvoltarea 
economleo-soclală armonioasă și în 
ritm susținut a tuturor unităților ad- 
mlnistrativ-teritoriale, pentru pro
gresul și propășirea fiecărei localități. 
Numai in actualul cincinal, aceste 
fonduri se ridică Ia zeci de miliarde 
de lei pentru construcția a peste 
1 000 000 de apartamente, îmbogă
țirea dotărilor tehnico-edilitare Si ur
bane ale localităților, dezvoltarea in- 
vățâmintului și sănătății, pentru re
zolvarea problemelor transportului in 
comun șl protecția mediului înconju
rător.

Acestui substanțial sprijin material 
și financiar acordat de stat, populația 
înșiși i-a răspuns și ii răspunde prin- 
tr-un efort propriu, participind activ 
— potrivit prevederilor Legii nr. 
20/1971 — cu contribuție bănească și 
in muncă, la realizarea de noi obiec
tive soclal-culturale $1 edilitar-gospo- 
dărești menite să ducă la Înfrumu
sețarea propriei localități, la creșterea 
propriului standard de viață și civi
lizație. Conștiente că prin aportul ior 
se pot soluționa mai devreme nu
meroasele probleme pe care le ridică 
procesul de sistematizare și urba
nizare a localităților, masele de ce
tățeni hotărăsc, in fiecare an, în mod 
liber consimțit, obiectivele de interes 
local care urmează a fi realizate din 
contribuția in bani și in muncă, pre
cum și modul de executare a aces
tora.

Ideile și orientările cuprinse in 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința pe țară a 
președinților consiliilor populare din 
anul trecut se constituie in tot atitea 
indicații prețioase privind perfec
ționarea continuă a activității orga
nelor locale ale puterii și administra
ției de stat în atragerea cetățenilor la 
autogospodărlrea localităților, la con
ducerea treburilor obștești. în lumina 
acestor indicații, comitetele și birou
rile executive ale consiliilor populare 
din intreaga țară au acordat și acordă

o atenție deosebită acestei activități, 
urmărind permanent ca din contribu
ția bănească și în muncă a locuitori
lor Să Se execute obiective importante 
de strictă necesitate, care să satisfacă 
nevoile imediate ale cetățenilor. Tre
buie subliniat faptul că toate aceste 
obiective se realizează in tot mai 
mare măsură cu forță de muncă și 
resurse materiale locale.

Ansamblul măsurilor politico-orga- 
nizatorice luate de către consiliile 
populare pentru aplicarea Legii hr. 
20/1971 a făcut posibil ca din contri
buția bănească și in muncă a popu

siuni și în ședințe speciale, sta
diul realizării lucrărilor și au sta
bilit măsuri concrete de la o etapă 
la alta pentru îmbunătățirea con
tinuă a muncii. în aceste județe, sUb 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, s-au organizat ample ac
țiuni pentru atragerea maselor ia 
constituirea fondurilor, pentru cu
noașterea obiectivelor de Către toți 
locuitorii, pentru buna organizare a 
muncii pe șantiere, pentru folosirea 
Unui volum mai mare de materiale de 
Construcție din resurse locale.

O recentă analiză efectuată de că

Concluziile unei analize efectuate de Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare privind aplicarea 

Legii 20/1971

lației să se realizeze un număr însem
nat de obiective de interes obșteșc.' 
Astfel, in primii trei ani ai actualului 
cincinal, populația a contribuit cu 
peste un miliard de lei la dezvoltarea 
localităților, ceea ce a permis reali
zarea a 2 800 săli de clasă, 463 ate
liere și laboratoare școlare, 257 gră
dinițe de copii, 203 dispensare, peste 
610 km rețele de alimentări cu apă, 
112,2 km rețele de canalizări. 92,8 km 
îndiguiri, modernizări și întrețineri de 
drumuri, străzi Și trotuare, construc
ții și reparații de poduri și podețe, 
taluzați și consolidări de maluri etc. 
Realizarea acestui mare volum de 
lucrări demonstrează vizibil și con
vingător accentuarea procOstilui de 
autogospodărire a localităților, de 
creștete a aportului efectiv al maselor 
largi de cetățeni la dezvoltarea ora
șelor și comunelor, la ridicarea nive
lului lor de trai material și spiritual. 
Rezultate bune în această privință 
au obținut comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare 
din județele Argeș, Bihor, Sibiu, 
Mehedinți, Suceava, Gorj etc., 
care ău analizat periodic, ln se

tre Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare privind modul în 
câre șe aplică prevederile Legii nr. 20/ 
1971 a SCOS in evidență faptul că in 
executarea lucrărilor din contribuția 
în bani și in muncă a locuitorilor, oe 
lingă realizări cum Sint cele de mal 
sus, S-au manifestat și o serie de 
neajunsuri. în linele județe, comitete
le și, birourile executive ale consilii
lor populare nu ău acționat susținut 
pentru mobilizarea populației in ve
derea asigurării forței de muncă i ne
cesare la executarea lucrărilor. întru* 
Cit in acest an trebuie să se realizeze 
un mare volum de construcții de locu
ințe și de investiții, în domeniul gos
podăriei Comunale, comitetele șl bi
rourile executive ale consiliilor popu
lare, deputății au obligația să .ia toate 
măsurile pentru mobilizarea maselor 
de cetățeni in vederea îndeplinirii cu 
prioritate a sarcinilor din aceste do
menii. Este necesar ca îți toate loca
litățile in care există rămîneri în 
urmă la constituirea fondurilor și 
executarea obiectivelor sa se efec
tueze angllze amănunțite, și să se sta
bilească, împreună cu cetățenii, mă

suri concrete care să conducă lă eli
minarea neajunsurilor și la intensifi
carea muncii pe toate șantierele. 
Pentru lucrările noi, care urmează 
să fio începute în acest an. trebuie 
Să fie stabilite de urgență amplasa
mentele și să se întocmească docu
mentațiile tehnlco-economice nece
sare.

In vederea aprobării de către ma
sele de cetățeni a cohttibuției in bani 
și in muncă pentru anul 1980, comi
tetele și birourile executive ale con
siliilor populare sint chemate să ta 
toate măsurile pentru buna organizare 
și desfășurare a adunărilor pe cir
cumscripții electorale, cartiere șl saiC, 
unde Cetățenii să dezbată și să ho
tărască, in deplină cunoștință de cau
ză, asupra obiectivelor care urmează 
să fie realizate din contribuția in 
bâhi și in muncă a populației. Impor
tant este ca in toate localitățile să Sfe 
urmărească realizarea, in primul rîrtd. 
a acelor obiective soclal-culturale de 
strictă necesitate, să se evite risipirea 
fondurilor in lucrări monumentale, 
tendință care se mal manifestă in 
unele locuri.

Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare va intensifica acti
vitatea de sprijinire și îndrumare a 
comitetelor și birourilor executive ale 
organelor locale ale puterii de stat 
pentru cunoașterea și aplicarea co
rectă a prevederilor legii, astfel ca ih 
toate localitățile contribuția in bani 
și in muncă să fie orientată în confor
mitate cu reglementările in vigoare, 
să se răspundă prin obiectivele exe
cutate. cerințelor reale ale popu
lației, să se sincronizeze aceste ac
țiuni cu obiectivele generale de dez
voltare economico-socială a localită
ților, cu procesul de sistematizare și 
urbanizare al acestora.

Constantin VOINESCU 
directorul Direcției de organizare, 
control și administrație localâ 
de stat din Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare

Flori pentru bucuriile 
oamenilor

PITEȘTI: „Simfonia lalelelor" — prestigioasă 
manifestare științifică și cultural-educativă 

aflată la cea de-a ll-a ediție
Piteștiul a adăugat 

la frumoasa carte a 
marilor sale realizări o 
filă vie, colorată și 
parfumată, fila unui 
anotimp, a primăverii 
acesteia și a primăve
rii acestui timp ai Pi- 
teștiului și al întregii 
țări. O filă care vor
bește deopotrivă des
pre frumos, despre 
dragostea pentru oraș 
și oamenii lui, despre 
îndatoririle civice ale 
tuturor.

In cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", s-au desfă
șurat în aceste zile 
manifestările „Primă
verii culturale piteș- 
tene“, al cărei princi
pal punct de atracție 
l-a constituit „Simfo
nia lalelelor" — aflată 
la ediția a doua — or
ganizată sub egida 
Comisiei centrale de 
floricultură. dendrolo- 
gie și arhitectură pei- 
sageră — de către 
Consiliul popular al 
municipiului Pitești și 
Trustul pomiculturii. 
Bucurîndu-se de parti
ciparea a zece județe, 
expoziția a reunit pes
te 60 000 de fire de 
flori expuse intr-un a- 
ranj ament coloristic și 
decorativ original, cu 
numeroase colecții șl 
teme. Tehnicienii Care 
s-ău îngrijit de orga
nizarea expoziției — 
inginerii horticoli Na
talia Nicolae, Gh. Pa
cea și Mircea Pungoci
— au expus de-a lun
gul unui Întreg etaj o 
hartă fiorirolă cu la
lele ,, născute acasă", 
trandafiri, plante de 
interior în ghivece și 
tăiate, plante alpine, 
plante decorative de 
interior necesare pen
tru holtiri publice, în
treprinderi etc.

Ce obiective au ur
mărit expozanții nre- 
zenți la Pitești ? Cer
cetătoarea Viorica Ca- 
narache, de la Stațiu
nea Băneasa — cel 
fflâi mare sector de 
cercetare și producția 
câre expune noutăți
— ne spunea că 
specialiștii au venit la 
Pitești preocupați de 
două obiective : unul, 
introducerea în pro
ducție a Unor noi so
iuri și specii în clima 
țării noastre, între care 
numeroase plante de 
apartament, 45 soiuri 
de garoafe, 450 de 
trandafiri, soluri de 
orhidee, cale, petunii 
etc.; al doilea obiectiv 
este ameliorarea hi
brizilor, noutatea fi
ind obținerea a sute 
de soiuri noi.

Au înțeles intr-un 
mod original aranja
mentul floricol și spe
cialiștii serelor „Co- 
dleâ". care ău îmbinat 
frăgezimea și coloris-

tica acestora cu obiec
te de joacă și vesti
mentație pentru copii, 
amintindu-ne de fru
mosul și puritatea ce
lor mici, al căror ju
biliar An este 1979 — 
Anul internațional al 
copilului. Stațiunea 
Cluj-.Napoca și-a eta
lat speciile de plante 
alături de spațiile 
verzi ale județelor 
Mureș, Cluj, Arad, 
Vilcea. Dintre cei 
care au încurajat de
butul ideii de anul 
trecut a piteștenilor, 
Facultatea de horti
cultura București, stră- 
dttindu-se și anul a-, 
cesta să corespundă 
exigenței propuse de 
expozanți, a stimulat 
studenții prin orele 
practico la aplicarea 
studiilor de aranja
mente ikebana, dar și 
aranjamente florale și 
de spații verzi după 
legile arhitecturii ro
mânești tradiționale 

menționa doctor 
Ana Felicia Iliescu, 
de la catedra de hor
ticultura, aflată aici 
cu Un grup de stu- 
denți in fața expo
natelor organizate de 
doctor Amelia Milițiu. 
„Vrem ca specificul 
nățiOhâl să fie o preo
cupare științifică de 
prim ordin pentru ă fi 
utili arhitecturii ur
bane moderne". Ace
luiași scop au ve
nit să servească șl 
standurile generoase 
in frumusețe ale Punc
tului floricOl Eforie 
Nord-Constanța, cu 
sute de lalele Intr-o 
bogată gamă coloris- 
tici, de la albul ima
culat la negrul intens, 
lalele „crescute" de 
inginera Elena Bitlân, 
numită prietenește de 
colegii piteșteni „La
leaua neagră" a ex
poziției.

Dar „Simfonia laie-, 
lelâr" hu s-a limitat 
la partitura decorativă 
și nici la tehnologia 
interpretărilor gene
tice) ci a cuprins zeci 
de manifestări cultu
rale, educative, știin
țifice. Manifestarea a 
prilejuit un schimb a- 
opinii eu privire la li
nele probleme tehni- 
co-estetice, studierea 
posibilităților de ex
tindere a speciilor și 
soiurilor floricole cele 
mai decorative, a mo
dulul de utilizare a 
florilor ln decorarea 
interioarelor și ansam
blurilor peisagiste ur
bane. Cu ocazia orga
nizării expoziției s-a 
ținut și ședința Comi
siei centrale de flori- 
cultură, dendrologle șl 
arhitectură peisâgeră, 

Ia care cel peste 150 
de participant! au dis
cutat măsurile ce se

vor întreprinde pentru 
refacerea și dezvol
tarea dendro-floricul- 
turii și stabilirea unor 
norme in arhitectură 
peisageră.

Ideile dezbătute se 
vor concretiza intr-un 
Plan național de den- 
drologie și floricultu
ră — după cum ne-a 
declarat președintele 
comisiei, prof. dr. ing. 
Ion Ceaușescu, adjunct 
al ministrului agricul
turii și industriei ali
mentare. S-au prezen
tat in simpozionul ți
nut cu acest prilej 
studiile comisiei în ce 
privește tendințele 
moderne în activitatea 
dendro-floricolă și har
ta viitoarei expoziții 
naționale horticole 
permanente de la Pi
tești, prin care se ur
mărește centralizarea 
activității și preocu
părilor noastre de am
plasare șl proiectare a 
spațiului verde conco
mitent cu proiectarea 
clădirilor. Planul cu
prinde măsuri concre
te pentru refacerea și 
dezvoltarea dendroflo- 
rieulturii și pentru sta
bilirea unor norme în 
arhitectura peisageră.

„Cine cultivă o floa
re și îngrijește o palmă 
de spațiu Verde nu 
poate fi decit același 
iubitor de frumos, a- 
celăși desăvirșit gos
podar și acasă, și Ia 
focul de muncă" — 
spunea unul dintre 
participant!! la această 
manifestare. De aceea, 
împodobirea orașelor 
noastre cu fiori nu 
este numai răspunde
rea arhitecților. horti
cultorilor și edililor. Ci 
a tuturor cetățenilor. 
La educarea gustului 
pentru frumos și a 
simțului civic sint da
tori Să participe toți 
cetățenii, dar in pri
mul rînd cadrele di
dactice -— sădind tn 
mintea și sufletul co
piilor convingerea că 
florile și pomii sint 
marii prieteni ai omu
lui. Poate și de aceea 
între vizitatori erau 
mulți, foarte rrtulți co
pii veniți ln grupuri 
organizate, îngemănîn- 
du-se parcă cu florile 
din expoziția deschisă 
la Casa de cultură • 
sindicatelor.

O floare, un copil... 
O superbă alăturare, 
In această măreață 
primăvară a țării năs
cută pentru ei, cdpiii. 
„Simfonia lalelelor" de 
la Pitești a fost ca o 
gală a sărbătorilor de
dicate de partidul 
nostru, de societatea 
noastră copiilor pa
triei ln acest An inter
național al copilului.

Annela POPESCU

O noua tragere Loto-2
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport organizează la 6 mai 1979 
prima tragere Loto 2 din această 
lună. Desfășurate după O formulă 
tehnică simplă și avantajoasă, tra
gerile bilunare Loto 2 dau partici- 
panților multiple posibilități de a 
cîștiga autoturisme „Dacia 1 300" 
sau importante sume de bani de 
valori fixe și Variabile. Se efec
tuează trei extrageri, in continuare, 
a cite patru numere, în total 12 
numere din 75. Ciștlgurlle se atri
buie pe șase categorii, avind va

lori variabile la categoriile 1—4 și 
valori fixe la categoriile 5—6 (res
pectiv 200 lei pentru variantele eu 
trei numere din totalul de 12 ex
trase și 100 lei pentru variantele 
cu două numere din patru ale 
uneia din cele trei extrageri).

Biletele pot fi completate cu o 
variantă achitată sută la sută sau 
cu patru variante achitate in cotă 
de 25 la «ută. Sîmbătă 5 mai este 
ultima zi pentru procurarea bilete
lor. La agențiile Loto-Pronosport 
se găsesc și bilete gata completate.

De la
Printre asigurările pe care 

ADAS le pune la dispoziția cetățe
nilor este și „asigurarea mixtă de 
viață". Această asigurare consti
tuie un sprijin bănesc pentru Cel 
care o contractează sau pentru fa
milia sa in cazul survenirii unor 
evenimente asigurate, neprevăzute 
și nedorite. Totodată, dă posibili
tatea asiguratului să economisească 
in mod planificat o anumită sumă 
de bani pe care o va primi la expi
rarea poliței. Asigurarea mixtă de 
viață se mai practică și în alte 
trei variante, realizate prin extin
derea protecției asupra unui număr 
mai mare de persoane, prin supli
mentarea sumei asigurate în cazul 
survenirii unor anumite eveni
mente asigurate ori prin prelun
girea in timp a prestațiilor ADAS. 
Astfel, in „asigurarea familială 
mixtă de viață" se pot cuprinde 
toți membrii familiei în virstă de 
la 5 ani la 65 de ani, oricare din
tre aceștia puțind încasa suma asi
gurată. La „asigurarea mixtă de 
viață și suplimentară de accidente" 
suma asigurată stabilită pentru ur
mările accidentelor reprezintă de 6 
ori suma prevăzută pentru celelalte 
evenimente cuprinse în această asi
gurare. Prin „asigurarea mixtă de 
viață Cu pensie pentru urmași" se

ADAS
garantează primirea eșalonată a 
unor sume de bani de către urma
șii asiguratului.

Asigurările menționate prezintă o 
serie de caracteristici comune, din
tre care enumerăm : ® Sint acce
sibile tuturor persoanelor in virstă 
de la 16 ani pină la 65 de ani. ® Se 
pot contracta pe termene de la 5 
ani la ÎS ani. ® Primele de asigu
rare sint diferențiate in funcție de 
virstă persoanei ce se asigură, de 
durata poliței și de mărimea sumei 
asigurate, puțind fi achitate și în 
rate. © La expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzuta în poliță, 
sumele asigurate se plătesc conco
mitent cu o indemnizație de 10 la 
sută. ® Asigurările participă la 
tragerile de amortizare lunare șl 
speciale.

Pentru a beneficia neîntrerupt de 
toate foloasele ce le oferă asigură
rile mixte de viață, este necesar ca 
ratele de primă să fie achitate la 
termenele stabilite.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări a- 
dresați-vă la responsabilii cu asi
gurările din unitățile socialiste, a- 
genții și inspectorii de asigurare 
sau la oricare unitate ADAS.



SCINTEIA - vineri 4 mai 1979 PAGINA 3

Indici inalți de folosire a capacităților 
de producție prin extinderea cooperării••

I

BORZEȘTI

A intrat in funcțiune instalația de distilare

intre întreprinderi
La jumătatea lunii februarie a.c., 

Consiliul județean de control munci
toresc al activității economice și so
ciale Alba a organizat o consfătuire 
cu directori și ingineri-șefi din în
treprinderile industriale, conducătorii 
unor unități economice, proiectanți, 
specialiști cu experiență. Tematica 
întilnirii : colaborarea și cooperarea 
dintre unități pentru mai buna fo
losire a mașinilor și utilajelor și e- 
xecutarea unor repere, subansamble, 
piese de schimb și produse de scu- 
lărie. Acțiunea se înscrie în ansam
blul preocupărilor comitetului jude
țean de partid pentru valorificarea 
cît mai eficientă ă rezervelor exis- 

. tente in unitățile industriale, utili
zarea la parametrii, stabiliți a capa
cităților de producție, a mașinilor- 
unelte îndeosebi. De asemenea, s-a a- 
vut in vedere rezolvarea, pe aceas
tă cale, a unor probleme de produc
ție, in mod operativ și in condițiile 
unei eficiente ridicate. Concret, in a- 
ccst an s-a preconizat realizarea u- 
nui volum de colaborări de aproxi
mativ 400 milioane lei, față 
milioane lei in anul trecut.

i Posibilități de extindere a 
colaborări există, practic în 
’ntreprindere. Iată o dovadă : 
samblul 
timpul rămas 
mașini in anul trecut, 38 la sută s-a 
datorat lipsei de comenzi. De aceea, 
consfătuirea amintită a reprezentat 
doar un punct de plecare intr-o ac
țiune urmărită, pas cu pas, de con
siliul județean de control muncito
resc. Cum s-a acționat concret pen
tru punerea in valoare a acestei po
sibilități însemnate de sporire a pro
ducției. Tovarășul ing. Octavian Fe- 
neșan, secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele consiliu
lui județean de control muncitoresc, 
a precizat :

— în primul rind, doresc să men
ționez că unele unități și-au asumat 
răspunderi pe loc, in consfătuire. Au 
fost stabilite colaborări în efectuarea 
unor mașini de prelucrare a meta-

lului, s-au inițiat măsuri de coope
rare intre sectoarele de turnătorie de 
la întreprinderea mecanică și între
prinderea de utilaje din Alba lulia, 
întreprinderea metalurgică Aiud, în
treprinderea de accesorii pentru ma- 
șini-unelte Blaj și altele. Un alt-ca
pitol îl reprezintă cooperarea în e- 
xecutarea unor utilaje de investiții 
pentru punerea în funcțiune la ter
men a noilor capacități. Aici se în
scrie colaborarea dintre Uzina de u- 
tilaj minier și reparații din Alba Iu-

alte întreprinderi din județ. Pentru 
întreprinderea mecanică din Cugir, 
bunăoară, execută de aproape 10 ani 
subansamblul centrifugă pentru ma
șinile de spălat rufe „Alba-lux 7“ și 
„Alba-lux 8“. Anual livrează 65 000 
asemenea subansamble. Directorul 
uzinei, ing. Eugen Cirlea și loan Tă
tara, inginerul-șef, furnizează și alte 
amănunte.

— In ultimii ani, volumul produc
ției uzinei a crescut prin căutarea 
și acceptarea de colaborări — a pre-

O experiență valoroasă
din industria județului Alba

de 287

acestor 
fiecare 
pe an- 

industriei județului, din 
neutilizat la diverse

lia, și „Ardeleana" și „Porțelanul" 
din localitate. De asemenea, un nu
măr de cinci unități industriale din 
județ execută diverse utilaje pentru 
„fabrica de case" aflată in construc
ție. Numai in acest caz. volumul 
colaborării depășește 40 milioane lei. 
Pentru ca lucrurile să nu se opreas
că doar la stadiul bunelor intenții, 
am stabilit un colectiv de coordo
nare a acțiunii sub directa îndru
mare a consiliului județean de con
trol muncitoresc. Lunar se analizea
ză stadiul cooperării, cum sînt asi
gurate documentațiile și tehnologiile, 
se stabilesc noi sarcini in tuncție de 
fazele de execuție a unor lucrări, de 
termenele fixate și de greutățile care 
apar pe parcurs. După două luni de 
la declanșarea acțiunii, rezultatele 
sint promițătoare.

Cum se acționează practic 
tați ? Ce resurse sînt puse 
loare ?

Un prim răspuns la Uzina
laj minier și reparații din Alba 
lia. Unitatea deține deja o experien
ță pozitivă în acoperirea unor capa
cități de producție prin colaborări cu

in uni- 
in va-

de uti- 
lu-

Au terminat semănatul porumbului 
și al cartofilor

din plin 
de lucru.

cizat directorul. în acest an avem, 
cum s-ar spune, sarcini speciale. Pen
tru „fabrica de case" realizăm 240 
tone de utilaje diverse : vagoneți de 
transport, cărucioare, rastele pentru 
prefabricate etc. Știm că astfel aju
tăm mult construcția de locuințe în 
județ. De altfel, deja am executat 30 
vagoneți și alte piese. Apoi, am per-1 
fectat cu întreprinderea de utilaje 
Alba lulia o colaborare care ne asi
gură acoperirea capacității de pre
lucrare a mașinii de danturat conic 
de care dispunem. Pentru întreprin
derea de utilaje executăm anual 5 000 
de roți dințate. în acest mod mași
na respectivă funcționează in trei 
schimburi. în urma consfătuirii pe 
tema cooperării ne-am asumat sar
cina de a executa pentru noua ca
pacitate de producție de la între
prinderea „Porțelanul" un uscător de 
farfurii, utilaj care trebuia adus din 
import. în prezent ne aflăm in faza 
de pregătire a fabricației. în această 
direcție consiliul județean de control 
muncitoresc urmărește permanent 
cum demarează colaborarea, cum or
ganizăm execuția.

Tot din necesitatea acoperirii ca
pacității de producție pentru a uti
liza eficient mașinile-unelte din sec
ția eboș, la intrarea in funcțiune, 
întreprinderea mecanică Alba lulia a 
colaborat cu I.M. Cugir la prelucra
rea unor piese turnate pentru ma
șini-unelte.

— Cu tovarășii din Cugir colabo
răm foarte bine — subliniază ing'.

Aurel Mitrofan, directorul întreprin
derii mecanice. Dovadă că, de la pre
lucrarea unor piese — colaborare din 
care noi am dobindit și experiență 
profesională — am trecut de curind 
la execuția unor piese turnate din 
fontă în cadrul turnătoriei noastre, 
care este 
de piese 
unelte.

Aici se 
fierea acestei colaborări, organizarea 
ei. a fost de la început in atenția 
consiliului județean ae control mun
citoresc. Prin aceasta se pune capăt 
unei permanente strangulări în 
turnarea de piese la Cugir, unde ca
pacitatea nu satisfăcea cerințele.

— Începînd din acest an turnăm 
pentru Cugir 4 000 tone piese diver
se : batiuri, coloane, sănii, brațe pen
tru mașinile-unelte din nomenclato
rul unității respective. Beneficiarul 
ne asigură nu numai documentația, 
ci și asistența tehnică și S.D.V.-istica 
necesară. în construcția de mașini- 
unelte avem și alte posibilități de 
cooperare cu alte unități din județ, 
în prezent studiem turnarea uiior 
piese din fontă pentru diverse ac
cesorii pentru mașini-unelte care se 
realizează la I.A.M.U. Blaj. începînd 
din semestrul II a,c„ așa cum ne-am 
angajat la consfătuirea de la județ, 
vom trece la realizarea reperelor res
pective.

între cooperările lansate după con
sfătuire se situează și realizarea la 
întreprinderea de produse refracta
re Alba lulia a unor pompe de înal
tă presiune pentru combinatul de 
prelucrare a lemnului Sebeș, precum 
și cooperarea dintre întreprinderile 
industriale și unități ale cooperației 
meșteșugărești. La consiliul județean 
de control muncitoresc se , studiază 
posibilitatea cooperării in turnarea de 
piese neferoase, specializarea sculă- 
riilor din întreprinderi etc. Odată cu 
punerea in valoare a potențialului e- 
xistent se urmărește sistematic creș
terea eficienței, a productivității 
muncii, ridicarea calificării și spe
cializarea unor sectoare de produc
ție, eliminind astfel paralelismul in 
realizarea unor repere, cheltuielile 
neeconornicoa.se etc. Experiența ce 
se cristalizează la Alba merită ur
mărită în continuare. Vom reveni.

specializată în realizarea 
din fontă pentru mașini-

impune o precizare : ini-

din cadrul
Pe . platform a petrochimică de la 

Borzești a intrat in funcțiune in
stalația de distilare atmosferică din 
cadrul celei de-a doua rafinării. Re
alizată după concepția specialiștilor 
români, noua rafinărie va prelucra, 
după intrarea în funcțiune a celor 
16 instalații ale sale, o cantitate de 
țiței de aproape două ori mai mare 
decît rafinăria pusă în funcțiune cu 
23 de ani in urmă pe această plat
formă. Constructorii 
specialitate din 
Gheorghiu-Dej 
acest obiectiv 
cord, ceea ce
capacități să-și înceapă activitatea 
într-un timp de două

trustului de 
municipiul Gheorghe 
au reușit să înalțe 
intr-un termen re- 
a făcut ca primele

celei de-a doua rafinării
în comparație cu obiectivele simi
lare ridicate pină acum. De altfel, 
în lunile următoare vor intra in 
probe și in rodaje mecanice alte 
citeva instalații : hidrofinarea ben
zinei, a petrolului și motorinei, re
formarea catalitică, distilarea in vid 
și instalația de separarea și extrac
ția aromatelor.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. ai P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se spune : Suc
cesul pe care l-am repurtat il dato
răm, in primul rind, ajutorului pe 
care l-am primit din partea condu- 

superioare a partidului, a 
personal. Indicația 

ne concentra

cerii 
dumneavoastră 
dumneavoastră

eforturile in vederea realizării cu 
prioritate asupra acelor obiective 
pentru care avem toate condițiile 
de finalizare grabnică ne-a deter
minat să mobilizăm acum cele mai 
bune forțe și mijloace pe platforma 
dezvoltării rafinăriei pentru cea 
de-a doua etapă. Angajindu-ne ca 
pină la finele acestui an să punem 
in funcțiune toate instalațiile eta
pei a doua, vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, că, urmînd întocmai prețioa
sele dumneavoastră indicații, înze- 
cindu-ne eforturile, să ne îndepli
nim îndatorirea patriotică de a fi
naliza în scurt timp și la un nivel 
calitativ superior lucrările de inves
tiții pe această platformă.scurtori mai

Platforma petrochimică Borzești

SlNTEȚI DATORI... UN CARTIER!
Botoșani. FoIosind 

fiecare moment prielnic 
precum și mijloacele tehnice din 
dotare, oamenii muncii din agricul
tura județului Botoșani au încheiat, 
în ziua de 2 mai. insămințatul po
rumbului pe cele 73 500 ha planifi
cate pentru aceasta primăvară.

într-o telegramă adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comitetul județean de partid expri
mă angajamentul lucrătorilor de pe 
ogoarele județului de a efectua la 
timpul optim și la un înalt nivel 
calitativ celelalte lucrări agricole 
pentru a-și aduce astfel contribuția 
la obținerea unor recolte sporite.

COVOSîlG. in îudetuI Covas- 
na a fost terminat semănatul porum
bului in bune condiții agrotehnice, 
asigurindu-se condiții pentru obține
rea unor producții sporite in acest 
an. Anunțînd acest succes printr-o 
telegramă adresată Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comitetul județean de 
partid subliniază că oamenii muncii 
romani și maghiari din agricultura a- 
cestui județ depun eforturi susținute 
pentru efectuarea întreținerii cultu
rilor și a celorlalte lucrări la înalț 
nivel calitativ, in scopul depășirii 
producțiilor planificate pe anul 1979.

(Agerpres)

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii1

Cum se acționează
pentru recuperarea

Mașini complexe, de înaltă productivitate

la Fabrica de cărămizi din Odobești
restanțelor și eliminarea rebuturilor

Cum se acționează acum la semănat pentru

»

Industria construc
țiilor de mașini a tre
cut la realizarea unor 
sisteme complexe de 
prelucrare a metalului 
— linii tehnologice 
automate specializate, 
de mare productivitate. 
Astfel, de pe planșeta 
de proiectare a specia
liștilor de la Institutul 
de 
Și 
că 
te.

CREȘTEREA RANDAMENTULUI 
LA CULTURA FASOLEI

Zilele acestea continuă să se însă- 
mînțeze fasolea — una din cele mai 
valoroase și căutate plante alimen
tare. Din cele 83 000 hectare prevă
zute a se cultiva in ogor propriu au 
fost însămințate 63 730 hectare — 77 
la sută din prevederi. Au încheiat 
această lucrare unitățile agricole din 
județele Ialomița, Buzău. Arad. Me
hedinți. Bihor și Cluj. Mai sint de 
însămînțat unele suprafețe in jude
țele Dolj — 1 680 hectare, Constan
ța — 1 070 hectare, Ilfov — 550 hec
tare. De asemenea, au rămas de însă- 
mințat mari suprafețe cu fasole in
tercalată prin porumb. încheierea a- 
cestei lucrări trebuie să preocupe in 
mai mare măsură organele de specia
litate și cadrele de conducere din u- 
nitățile agricole, deoarece atit fasolea, 
Care se cultivă în ogor propriu, cit și 
cea care se insămințează prin porumb 
trebuie să asigure cantitățile ne
cesare aprovizionării îndestulătoare a 
pieței.

După cum se știe, în ultimii ani. în 
timp ce la alte culturi agricole pro
ducția s-a dublat, la fasole s-a men
ținut la un nivel necorespunzător. 
De asemenea, datele statistice arată 
că, in trecut, cea mai mare parte 
din producția de fasole provenea din 
culturile intercalate prin porumb : 
1965 — 82 la sută din cantitatea to
tală obținută ; 1966 — 81 la sută :
1967 — 72 la sută ; 1968 — 65 la sută. 
Anul trecut, cantitatea de fasole ob- . 
ținută din culturile intercalate prin 
porumb a fost neînsemnată, iar la 
cea cultivată in ogor propriu, dato
rită unor neajunsuri în executarea 
lucrărilor de Îngrijire, recolta medie 
a lost mică.

Din moment ce unitățile agricole 
întirnpinâ dificultăți la fasolea cul
tivată in ogor propriu, este normal 
să fie extinsă cultivarea acestei 
plante intercalate prin porumb. Spe
cialiștii afirmă că nivelul la care se 
practică acum agricultura — erbici- 
rlarea porumbului și executarea me
canizată a lucrărilor de întreținere — 
limitează posibilitatea cultivării in
tercalate a fasolei. într-adevăr, din 
aceste motive, nu se poate reveni, 
peste tot, la situația din tre
cut, cind cea mai mare cantitate de 
fasole se realiza pe această cale. Dar 
avind in vedere că nu toate supra
fețele sint erbicidate, iar pe multe 
din terenuri lucrările de întreținere 
se execută in acord global de către 
cooperatori, poate și trebuie să fie 
extinsă mult cultivarea intercalată a 
fasolei prin porumb. în chemarea la 
întrecere a organizației județene de 
partid Ilfov, adresată tuturor organi
zațiilor de partid privind sporirea 
producției agricole in acest an este 
cuprins angajamentul de a se cultiva 
30 000 hectare cu fasole intercalată 
prin porumb de la care să se obțină 
o producție de 3 000 tone. Organele 
agricole, cu sprijinul organizațiilor de 
partid, au organizat temeinic această 
acțiune, suprafața amintită fiind an
gajată în acord global. Acest exem
plu ar trebui urmat și de unitățile 
agricole din alte județe.

Bineînțeles, o mare atenție va tre
bui acordată, in continuare, respec
tării cu cea mai mare răspundere 
a tehnologiilor stabilite la fasolea 
cultivată în ogor propriu. Pentru a se 
obține, peste tot. randamente mari la 
hectar, în toamna anului 1977 la 
cooperativa agricolă din Girbovi, ju
dețul Ilfov, a fost organizat un 
schimb de experiență, la egre au 
participat specialiști și cercetători 
din principalele județe cultivatoare 
de fasole. Cu acel prilej, gazdele au 
demonstrat, prin graiul cifrelor, că 
randamentul la cultura fasolei poate 
crește foarte mult. După această con
sfătuire, au. fost luate măsuri ca in 
fiecare județ cultura fasolei să fie 
concentrată pe suprafețe mari, de cel 
puțin 150—200 hectare intr.-o coope
rativă agricolă. Această cerință a fost 
îndeplinită. Mai puțin s-a făcut în 
ce privește aplicarea tehnologiilor. Ca 
urmare, in unele unități agricole re
coltele au fost, mici, cu mult sub po
sibilități. De aci decurge necesitatea 
ca încă de pe acum, conducerile u- 
nităților agricole și specialiștii să or
ganizeze executarea in cele mai bune 
condiții a lucrărilor de întreținere. 
Desigur, cea mai mare atenție tre
buie acordată cultivării fasolei in 
ogor propriu, unde există mari re
zerve de creștere a recoltelor la hec
tar. Ce se cere să se întreprindă in 
această privință 1

Tovarășul Florin Gheorghe Popa, 
șeful colectivului de ameliorare a le
guminoaselor de la I.C.C.P.T. Fun- 
dulea. ne-a relatat că noile soiuri și 
linii de fasole care au fost create de 
institut asigură recolte de 3 500— 
4 000 kg la hectar. Numai că unită
țile agricole nu respectă tehnologia 
stabilită : intîrzie semănatul, lucră
rile de întreținere se reduc la o pra- 
șilă sau cel mult două, se neglijează 
efectuarea tratamentelor pentru com
baterea bolilor, iar o cultură de fa
sole scăpată in buruieni e bună scă
pată : din recoltă nu se alege nimic. 
Desigur, așa stau lucrurile in cele 
mai multe unități agricole. Trebuie 
arătat însă că și cercetarea științifică 
a rămas datoare in unele privințe le
gate de cultura fasolei. Se cer soiuri 
mai rezistente la condițiile climatice 
și la boli și stabilite tehnologii a- 
decvate, care să ferească plantele 
de efectul arșițelor din luna iulie, 
care afectează cel mai mult nivelul 
recoltelor.

întrunit semănatul fasolei în ogor 
propriu este pe terminate, se cere ca 
organele agricole și cadrele de condu
cere din unități să asigure, totodată, 
însămințarea tuturor suprafețelor 
prevăzute a se cultiva cu fasole in
tercalată prin porumb, adoptindu-se 
cele mai stimulative forme de apli
care a acordului global. De aseme
nea, încă de pe acum trebuie apli
cate corect lucrările de îngrijire, 
astfel ca in 1979 să se obțină o pro
ducție cit mai mare de fasole, a- 
ceasta fiind o cerință de mare im
portanță economică.

Ioan HERȚEG

cercetare științifică 
inginerie tehnologi- 
pentru mașini-unel- 
agregate.

fină și scule 
București au 
fabricație o 
agregate, capabile 
efectueze
10—18 operații de pre
lucrare a metalului 
prin așchiere. și unele 
dispozitive automate

mecanică 
„Faur“- 

intrat în 
serie de 

să 
simultan

originale. Au fost 
astfel realizate robotul 
mecanic de alimentare 
a mașinilor-unelte cu 
piese și „mina meca
nică", cu utilizare ase
mănătoare, ce poate 
deservi mai multe ma
șini — echipamente de 
o. concepție științifică 
și tehnică superioară, 
care elimină o bună 
parte din munca oa
menilor.

Cu sprijinul insti
tutului, întreprinderea 
de mașini-unelte și 
agregate — București a 
realizat, de 
componente 
te ale unor 
nologice 
Este 
altele,

asemenea, 
importan- 
linii teh- 
automate. 

printre 
agiega-

cite 
lucra, 
unor

te complexe, cu 
trei posturi 
componente 
sisteme de 
specializate.
agregat — care lucrea
ză simultan eu 18 scu
le. execut ind operații 
de strunjire, găurire, 
alezare și altele — este 
destinat fabricației de 
motoare pentru auto
vehicule și tractoare. 
Cel de-al doilea va 
intra in componență 
unei linii de fabricație 
a pompelbr cu pisto- 
nașe. Gradul înalt de 
automatizare a acestor 
mașini complexe per
mite ca fiecare din ele 
să fie condusă de un 
singur muncitoi 
inaltă calificare

de 
ale 
prelucrare

Primul

în luna decembrie a anului 1973, 
deci în urmă cu peste cinci ani de 
zile, in orașul Odobești, județul 
Vrancea, s-a dat în folosință o nouă 
și modernă fabrică de cărămizi; Se 
știe cit de solicitate sint aceste ma
teriale de construcție. Era, deci, de 
așteptat ca atit organele județene, cit 
și conducerea Centralei materialelor 

- de construcții să acorde o atenție de
osebită acestei unități. Dar, deși pri
mele rezultate obținute nu au fost 
satisfăcătoare, totul a fost pus pe 
seama lipsei de experiență a oame
nilor, a greutăților pe care le im
plică aproape orice început. Iată insă 
că timpul a trecut, iar revirimentul 
atit de mult așteptat nu s-a produs.

Acum, la fel ca și in primul an de 
la intrarea in funcțiune a fabricii, se 
vorbește de slaba calificare a oame
nilor. de folosirea necorespunzătoare 
a utilajelor și construcțiilor, de ne- 
respectarea tehnologiei r 
ș.a. Ba, ajungînd la o i 
puțin bizară, tovarășul 
maistru tehnolog, ne s 
moment dat că ..oamenii 
să nu lucreze corect'

de fabricație 
concluzie cel
Ion loncscu, 

apunea la un 
i s-au învățat 

Adică, după

vorba, 
de două

Un „munte al neglijentei înălțat în preajma fabricii de cârâmizi din Odobești

(Urmare din pag. I)

ardere la producerea energiei elec
trice, adoptarea unor soluții cores
punzătoare la transportul prin rețele 
pentru reducerea la minimum a 
pierderilor. Desigur, nu putem ne
glija faptul că s-au făcut eforturi în 
acest sens, că s-au obținut o serie 
de rezultate, dar așa cum se știe este 
prea importantă și presantă proble
ma economisirii, a eliminării pierde
rilor de orice fel, pentru a nu con
sidera necesară și binevenită orice 
soluție de natură să amelioreze re
zultatele pe care le avem in mo
mentul de față.

O mare gamă' de produse consu
matoare de multă energie figurează 
între materialele de construcții. Se 
cer revăzute tehnologiile folosite, în 
vederea reducerii consumului de 
energie pe unitatea de produs la fa
bricarea Cărămizilor, a unor prefa
bricate, uscarea materialului lem
nos etc. Trebuie să recunoaștem că 
s-a renunțat cu prea multă ușurință 
la fabricarea unor materiale locale 
in construcții, la uscarea naturală a 
cherestelei și cărămizilor crude 
înainte de ardere. Așa s-a ajuns 
ca intr-un singur an — 1978 — să se 
consume pentru fabricarea plăcilor 
fibrolemnoase peste 600 tone com
bustibil convențional la mia de tone 
de produse. Este bine cunoscut că 
aproape jumătate din căldura în
globată într-un metru cub de cără-

midă se consumă pentru uscare. In 
1978, . de pildă, s-au consumat 92,7 
tone combustibil convențional pen
tru producerea a o mie de tone cără
midă, cifră care spune destul despre 
cantitatea de căldură afectată uscă
rii, cindva rezolvată prin metode 
extrem de simple și eficiente.

în ultima vreme, un număr impor
tant de produse agricole au devenit 
mari consumatoare de energie. Este 
cazul uscării furajelor și a cereale
lor, care pină nu de mult se făcea 
natural. Numai in acest an sint pre
văzute să se consume 68 000 tone 
combustibil convențional pentru us
carea furajelor și aproape 100 000 
tone c.c. la uscarea cerealelor. Este 
suficient să privim aceste cifre pen
tru a ne da seama de însemnatele 
rezerve de energie pe care putem 
conta în situația promovării cu ope
rativitate a altor procedee mai ief
tine, mai simple în situații de acest 
fel. Si alte produse, cum sînt amba
lajele din material piastre, sint mari 
purtătoare de materii prime energe
tice. Anual se consumă mii de tone 
de materie primă, motiv pentru care 
se impune de urgență să se renunțe 
la irosirea în acest fel a materialelor 
plastice. înlocuitorii sînt la in- 
demînă, Sâ nu uităm, de exemplu, 
cită trecere au pretutindeni produ
sele de artizanat românești, realizate 
din materii prime indigene, în uni
tățile cooperației meșteșugărești sau 
în gospodării individuale. Cît pri-

vește ambalajele din sticlă, consta
tăm de ani de zile câ acestea nu se 
recuperează, deși distrugerea lor în
seamnă o mare risipă de energie.

Am insistat în rîndurile de față 
asupra unora din mijloacele cele mai 
accesibile, totodată eficiente, de 
restringere a consumurilor de ener
gie și combustibil, de diminuare pină 
la eliminare a solicitărilor de ma
terii prime și materiale aduse cu 
eforturi costisitoare din import. Lista 
domeniilor de intervenție, a argu
mentelor cifrice in favoarea opera
țiunilor sistematice, cu foloase maxi
me, poate fi oricînd completată, 
pentru că registrul în care trebuie 
acționat este deosebit de mare, iar 
scadența măsurilor stabilite foarte 
strinsă. Ni se cere tuturor să ne adu
cem contribuția la rezolvarea pro
blemelor complexe ce decurg din 
necesitatea imperioasă a restrîngerii 
consumurilor de energie și combus
tibili și trebuie să facem aceasta 
cu convingerea că orice idee este cu 
atit mai valoroasă cu cît va fi des
coperită și aplicată imediat. Ni se cere 
tuturor, ministrului, cercetătorului, 
directorului, muncitorului, să acordăm 
atenție maximă bunei gospodăriri a 
energiei și combustibilului, să de
terminăm o schimbare fundamentală 
a concepției în acest domeniu, pen
tru a asigura pretutindeni sporuri 
însemnate de producție și venit na: 
țional cu consumuri cit mai reduse 
de energie.

cinci ani de zile, singurul „ciștig" il 
reprezintă accentuarea... indiscipli
nei. Ce consecințe are modul într-a
devăr total necorespunzător in care 
s-a lucrat pină acum? Să ne refe
rim in primul rind la producție. Fă- 
cind un scurt bilanț, rezultă câ in ul
timii trei ani s-a înregistrat o res
tanță de peste 75 milioane cărămizi, 
iar in primul trimestru din acest an 
față de planul de 14 milioane cără
mizi s-au fabricat numai 4.8 milioa
ne. Altfel spus, cu cantitatea de că
rămizi nerealizată in această perioa
dă s-ar tî putnt construi nu mai pu
țin de 6 375 de apartamente.

Un al doilea aspect se referă la 
pierderile de capacitate și energie, 
ca urmare a cantităților mari de re
buturi rezultate din procesul de fa
bricație. Pentru că dacă producție nu 
prea s-a făcut, rebuturi s-au obținut 
din plin. Dovadă cimpul din jurul fa
bricii, acoperit pe o mare suprafață 
cu rebuturi de cărămizi pentru care 
s-au consumat însemnate cantități de 
păcură. în aceeași perioadă, a ulti
milor trei ani și in primul trimestru 
din acest an ia care ne-am referit și 
mai înainte, rebuturile însumează 
peste opt milioane de cărămizi. Ce 
cantitate de combustibil s-a pierdut 
in felul acesta ? Sâ facem un calcul. 
Dacă pentru 1 000 tone cărămizi se 
consumă 80 tone combustibil conven
țional, iar o cărămidă cintărește 2.3 
kg, înseamnă că din anul 1976 și pină 
acum s-au pierdut peste 1 400 tone 
c.c. sau, mai precis, 1 000 tone 
păcură.

Desigur, se pune Întrebarea : de ce 
se obțin atit de multe rebuturi ? Spe
cialiștii din fabrică susțin că de vină 
sint utilajele, care au prezentat încă 
din fabricație unele deficiențe con
structive. Afirmația este in bună 
parte adevărată. Principala cauză o 
reprezintă insă indisciplina in muncă 
și ncrespectarea tehnologiei de fabri
cație. Atit timp cît vagoneții cu că
rămizi nu sint introduși ritmic in 
cuptoare, potrivit graficelor, iar tem
peratura de ardere nu se menține in 
limitele parametrilor prevăzuți, pen
tru ca să ne referim numai la două 
din cele mai frecvente abateri de la 
tehnologie, procentul de rebuturi nu 
poate sâ scadă. Tovarășa Maria Lă
cătuș, șefa fabricii, ne spunea ca cele 
mai multe abateri de la tehnologie și 
acte de indisciplină se intimplâ în 
schimburile doi și trei. într-adevăr, 
lucrurile așa se prezintă. Conduce
rea fabricii nu a mers însă mai de
parte eu analiza pentru a vedea de 
ce tocmai în schimburile doi și trei, 
adică atunci cînd și asistența tehnică 
este mai slabă, se petrec cele mai 
multe acte de indisciplină. Iată, de 
altfel, cum sînt repartizați pe schim
buri specialiștii fabricii. în schimbul 
intn asistența tehnică este asigurată 
de șefa fabricii, un inginer, șef, doi 
maiștri tehnologi, un maistru meca
nic, un maistru energetic și doi teh- 

?.eci’ aProaPe toți specialiștii 
labru-ii. Pentru ca în schimburile doi 
Si trei asistența tehnică să fie asi
gurată pumai de cite un maistru teh
nolog și doi lăcătuși.

Este atunci de mirare că utilajele 
se defectează atit de frecvent, că nu 
se respectă tehnologia, ,că nu există 
un climat de ordine și disciplină ? 
Din cauza nerespectării unor reguli 
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tehnologice elementare s-a ajuns 
situația ca aproape toți vagoneții 
fie stricați, deformați ; aparatele 
măsură și control de la camerele 
uscare să fie defecte ș.a. Pentru 
avea un punct de vedere cît ___
obiectiv asupra situației, am solicitat

opinia tovarășului Virgil Mărmurea- 
nu, în prezent pensionar, fost inginer- 
șef la fabrica de cărămizi „Zorile 
noi" din Piatra. Neamț, care .în aces
te zile muncește la Odobești îm
preună cu alți specialiști pentru a 
pune Ia punct utilajele și tehnologia. 

— Cînd am venit aici am fost sur
prins in modul cel mai neplăcut de 
felul în care se lucra, de murdăria 
care domnea pretutindeni și starea 
tehnică a utilajelor, ne-a spus dinsul. 
Acum reparăm vagoneții, cuptoarele, 
camerele de uscare, sistemul de diri
jare a agentului termic, intr-un cu- 
vint vom pune la punct Întregul pro
ces de fabricație. Din cite știu, unele 
reparații s-au mai făcut insă și pină 
acum, pentru ca apoi utilajele să fie 
stricate din nou. Iată de ce esențial 
este să șe ia măsuri pentru întărirea 
disciplinei, a ordinii, astfel incit ceea 
ce facem acum să se 
dureze.

Pină nu de mult, nu 
nici problema rețetei 
Abia în urmă cu circa 
fost stabilite patru rețete de fabri
cație, care corespund cerințelor im
puse de calitatea argilei de Odobești. 
Tovarășul Victor Carp, șeful servi
ciului producție din Centrala mate
rialelor de construcție, ne spunea că 
rețeta folosită în prezent, după care 
in masa argilei se incorporează căr
bune și nisip ca degresant, dă rezul
tate foarte bune. Există totuși un in
convenient : cărbunele se aduce toc
mai de la Comănești. ceea ce ridică 
mult cheltuielile de producție. Nu 
trebuie pierdut din vedere că, anul 
trecut, cheltuielile materiale la 1 000 
lei producție marfă au fost de 1 066,85 
lei. „O rețetă mult mai. eficientă este 
aceea in care am folosi rumeguș și 
nisip ca degresant, susține tovarășul 
Constantin Cimpeanu, directorul în
treprinderii de materiale de construc
ții Doaga, de care aparține fabrica 
din Odobești. Avem suficient rume
guș pe plan local, așa că intenționăm 
să introducem cit de curind această 
rețetă de fabricație".

în sfîrșit, anul acesta organele ju
dețene de partid și Centrala materia
lelor de construcții au hotărit să in
tervină mai energic pentru punerea 
la punct a lucrurilor. în prezent, m 
fabrică lucrează 30 de meseriași din 
alte unități economice din județ și 30 
de specialiști din sectorul materiale
lor de construcție, care remediază 
defecțiunile la camerele de uscare, 
refac platformele și scheletele meta
lice ale vagoneților, înlocuiesc unele 
benzi transportoare ș.a. Toate repa
rațiile vor costa cîteva milioane de 
lei. Se face, deci, un efort material 
serios. în mod firesc se pune între
barea: putem avea garanția că cel 
puțin de aici înainte această unitate 
va intra pe un făgaș normal ? Iată 
ce susține tovarășul C. Cimpeanu, 
directorul întreprinderii : „Părerea 
mea și nu numai a mea este că «in
tern pe un drum bun. Lucrările de 
reparații care se fac acum, sprijinul 
pe care îl primim din partea comi
tetului județean de partid și al cen
tralei ne dau garanția că in scurt 
timp rezultatele vor fi cu mult maț 
bune. De altfel, realizările din luna 
aprilie dovedesc că am făcut un pas 

Vom reveni și noi pentru 
cum se materializează acest 
de redresare a activității

mențină. să

era rezolvată 
de fabricație, 
cinci luni au

înainte".
' a vedea 

început 
unității.

Ion TEODOR 
Dan DRĂGULESCU

Cantități sporite de materiale de construcții
Unitățile de profil 

din județele Timiș, 
Arad și Caraș-Severin 
au pus la dispoziția 
șantierelor din această 
parte a țării cantități 
sporite de materiale de 
construcții necesare 
obiectivelor înscrise in 
programele de investi-. 
ții pe 1979. Astfel, pe 
baza folosirii cu randa
ment sporit a utilaje-

lor tehnice și a crește
rii productivității mun
cii, lucrătorii din carie
re și balastiere au ex
tras și livrat in plus, de 
la începutul anului si 
pină acum, peste 15 000 
tone piatră și mai mult 
de 7 500 mc pietriș și 
nisipuri. în același 
timp, ceramiștii din 
Jimbolia, Lugoj și Ti
mișoara au realizat

peste planul la zi 
aproape 2 milioane că
rămizi. 350 000 blocuri 
de zidărie din agrega
te ușoare cu zgură, 
1 500 mc de prefabrica
te din beton pentru 
construcții agrozooteh
nice, un mare număr 
de cahle, plăci de fa
ianță și alte materiale.

(Agerpres)

neeconornicoa.se
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întreaga lună aprilie a purtat 
amprenta pregătirilor- in vederea in- 
tîmpinării lui 1 Mai, Ziua muncii, a 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc. In primăvara lui 1979, sem
nificația acestei sărbători scumpe 
lumii muncitoare a fost amplificată 
de faptul că ÎMPLINIREA A 90 DE 
ANI DE LA PROCLAMAREA ZILEI 
DE 1 MAI CA ZI DE LUPTA A 
PROLETARIATULUI MONDIAL s-a 
îmbinat cu aniversarea a două mo
mente de seamă — aflate in strînsă 
conexiune și continuitate — din isto
ria mișcării noastre revoluționare. 
Este vorba de împlinirea a 40 DE 
ANI DE LA MAREA DEMONSTRA
ȚIE ANTIFASCISTA ȘI ANTIRĂZ
BOINICĂ din 1939, care a exprimat 
voința dirză a muncitorimii române, 
a întregului nostru popor, de a se 
opune cu toate forțele fascismului și 
războiului, de a apăra fără preget in
dependenta, suveranitatea națională 
și integritatea teritorială, precum și a 
35 DE ANI DE LA FĂURIREA 
FRONTULUI UNIC MUNCITORESC, 
eveniment de însemnătate crucială 
pentru victoria revoluției și construc
ției socialiste in România.

înalta cinstire acordată de partid 
glorioaselor tradiții ale luptei revo
luționare a clasei muncitoare, a 
poporului nostru, și-a găsit ilus
trare pregnantă în numeroasele 
manifestări încununate de CUVIN- 
TAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU la marea adunare 
populară consacrată sărbătoririi zilei 
de 1 Mai. Vibrant omagiu adus luptei 
eroice a comuniștilor în anii ilegali
tății, aportului determinant al clasei 
muncitoare unite în bătălia împotriva 
fascismului, pentru eliberare națio
nală și socială, pentru triumful de
plin al socialismului în patria noas
tră, cuvîntarea secretarului general 
al partidului a constituit, totodată, un 
însuflețitor îndemn la cultivarea 
perseverentă a spiritului revoluțio
nar propriu dintotdeauna comuniști
lor, la continua întărire a rolului 
clasei muncitoare de clasă conducă
toare în România socialistă, la con
solidarea unității și coeziunii între
gului popor în jurul partidului, te
melie a forței și trăiniciei de 
nezdruncinat a societății noastre.

în condițiile evoluției complexe șî 
de multe ori contradictorii a situației 
internaționale, dobîndește o impor
tanță deosebită — în cadrul analizei 
aprofundate a principalelor tendințe 
și fenomene pe plan mondial — 
sublinierea pregnantă de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a imperati
vului dezvoltării continue a colabo
rării dintre comuniști, socialiști, 
social-democrați, dintre toate de
tașamentele clasei muncitoare — 
pe plan național ca și pe scară 
internațională, ca un factor impor
tant pentru realizarea aspirațiilor 
fundamentale ale popoarelor. Viziu
nea largă, cuprinzătoare a P.C.R. 
asupra ansamblului forțelor în mă
sură să asigure, prin acțiunea lor 
unită, succesul în lupta Împotriva 

imperialismului și colonialismului, 
pentru destindere, colaborare și 
pace, pentru independență națională 
și progres social și-a găsit o nouă 
afirmare viguroasă in accentuarea 
necesității vitale a întăririi solidari
tății atit a detașamentelor diverse 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, cit și a celorlalte 
forțe progresiste, a tuturor țărilor 
socialiste, a statelor nealiniate, a ță
rilor in curs de dezvoltare, a popoa
relor din lumea întreagă.

în contextul recrudescenței — 
într-un șir de țâri — a activității ele
mentelor neonaziste, al Încercărilor 
de reabilitare a căpeteniilor fascis
mului de ieri, al proliferării unor 
teorii diversioniste care propagă ira
ționalismul, agresivitatea, rasismul, 
șovinismul, ura între popoare, apare 
in toată însemnătatea sa îndemnul 
stăruitor la vigilență și acțiune unită 
al secretarului general al partidului, 
avertismentul său privind necesitatea 
de a se ține seama de învățămintele 
istoriei, mobilizind toate forțele pro
gresului și democrației pentru a bara 
calea unei noi ascensiuni a fascismu
lui, a feri (omenirea de acest crunt 
dușman al civilizației și progresului, 
a salvgarda existența liberă a popoa
relor și însăși pacea mondială.

Luna aprilie a fost dominată în 
mod firesc de MAREA ÎNTRECERE 
SOCIALISTA ÎN ÎNTÎMPINAREA 
ZILEI DE 1 MAI. înaltul nivel de 
conștiință socialistă, patriotismul și 
hărnicia clasei muncitoare, ale tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, și-au găsit reflectare 
in succesele îmbucurătoare obținute 
în toate domeniile economiei națio
nale. Un șir de județe au raportat 
devansarea sarcinilor de plan ne 
primele patru luni ale anului. Im
portante capacități de producție au 
fost realizate înainte de termen, ob- 
ținîndu-se totodată rezultate pozitive 
în înnoirea și modernizarea produc
ției, ridicarea productivității muncii, 
îndeosebi prin extinderea lucrului la 
mai multe mașini ; îmbunătățirea 
continuă a calității produselor : fo
losirea cu maxim randament a forței 
de muncă și resurselor materiale.

Eforturile creatoare ale oamenilor 
muncii au fost orientate cu precădere 
spre înfăptuirea hotărîrilor adoptate 
de ȘEDINȚA COMITETULUI EXE
CUTIV AL C.C. AL P.C.R. din 5 
aprilie în vederea îndeplinirii pla
nului de investiții din acest an 
și recuperarea restanțelor din anul 
trecut, anul 1979 fiind hotărîtor 
pentru înfăptuirea sarcinilor pre
văzute atît pentru actualul cinci
nal, cit și pentru cel viitor. Mobili
zarea tuturor forțelor de pe șantiere 
în această bătălie de importanță ma
ximă pentru dezvoltarea in ritm ac
celerat a economiei naționale a fost 
îmbinată cu antrenarea largă a ce
tățenilor în sprijinul constructorilor, 
spre a realiza în acest an cele 300 000 
de apartamente prevăzute, ilustrare a 
grijii partidului pentru continua îm
bunătățire a condițiilor de trai ale 
populației.

înfăptuirea sistematică a planului 
producției fizice și nete trebuie să 
polarizeze in continuare eforturile 
colectivelor de oameni ai muncii din 
toate ramurile industriale, ca o con
diție principală a realizării exempla
re a sarcinilor de plan și angaja
mentelor po anul 1979. Totodată, se 
impune ca, in spiritul orientării im
primate de partid spre creșterea con
tinuă a eficienței economice, să se 
acționeze perseverent, sistematic, 
pentru realizarea de economii sub
stanțiale de materii prime și mate
riale. Îndeosebi de metal, ciment, pen
tru lichidarea stocurilor supranorma- 
tive. îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale.

La sate, în pofida condițiilor cli
matice nefavorabile, s-a reușit — 
prin munca harnică a lucrătorilor 
ogoarelor — ÎNCHEIEREA ÎNSA- 
MÎNȚĂRILOR la porumb și la alte 
culturi în aproape toate județele. 
Consiliile unice agroindustriale re
cent create au făcut primul pas 
cu dreptul, dovedindu-se de pe 
acum o formă organizatorică eficien
tă pentru mobilizarea tuturor mij
loacelor tehnice și a forței de muncă 
din agricultură. Sarcina trasată de 
partid privind obținerea în acest an 
a unei producții record impune acum 
mobilizarea lucrătorilor de la sate in 
vederea efectuării in cele mai bune 
condiții a lucrărilor de întreținere a 
culturilor.

★
Evenimentele lunii încheiate îndrep

tățesc pe deplin aprecierile și con
cluziile privitoare Ia situația interna
țională din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pun pregnant in 
evidență justețea și rodnicia activită
ții desfășurate pe plan internațional 
de partidul si statul nostru, potrivit 
orientărilor Congresului al XI-lea.

în cadrul aceste.1 activități. VIZITE
LE EFECTUATE DE SECRETARUL 
GENERAL AL P.C.R., PREȘEDIN
TELE REPUBLICII. TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
în perioada 8—25 aprilie. ÎN OPT 
TARI DIN AFRICA — Libia. Gabon, 
Angola, Zambia, Mozatnbic, Burundi, 

Sudan. Egipt — se înscriu ca un eve
niment de cea mai mare Însemnătate, 
in planul relațiilor bilaterale, al ra
porturilor rbmâno-africane in gene
ral. precum și în sfera vieții interna
ționale, ca o nouă și strălucită acțiu
ne a politicii externe a României so
cialiste, de pace, prietenie și colabo
rare internațională. Așa cum a rele
vat Hotărîrea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care a 
aprobat și a dat o înaltă apreciere 
activității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aceste vizite, con
vorbirile cu conducătorii de partid și 
de stat, tratatele de prietenie și coo
perare și celelalte documente sem
nate, ideile puse in evidență au ridi

cat pe un plan superior legăturile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și țările africane vizitate, au 
contribuit substanțial la întărirea so
lidarității dintre P.C.R. și partidele de 
guvernămînt din aceste țări, au mar
cat, de asemenea, pn aport valoros la 
afirmarea principiilor noi de relații 
interstatale, bazate pe egalitate și 
respectul reciproc, Ia promovarea po
liticii noi de destindere, înțelegere 
și colaborare internațională, Ja cauza 
generală a libertății și independenței, 
a socialismului și păcii.

Deplina aprobare și satisfacție cu 
care toți cetățenii patriei noastre, 
fără deosebire de naționalitate, salută 
rezultatele remarcabile ale acestei 
vizite, reafirmarea adeziunii lor la 
întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru și-au 
găsit expresie elocventă in telegra
mele adresate din toate colțurile țării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, sub
liniind înalta prețuire a activității 
prodigioase desfășurate și cu acest 
prilej, care a contribuit considerabil 
la ridicarea prestigiului și autorității 
României socialiste.

O nouă mărturie a înaltei conside
rații de care se bucură tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în lumea contem
porană a constituit-o. de altfel, și 
placheta de aur, cu efigia șefului sta
tului român, ce i-a fost inminată din 
partea căpitanilor regenți și a Consi
liului Mare și General al Republicii 
San Marino — omagiu adus contribu

ției sale remarcabile Ia soluționarea 
problemelor complexe ale lumii con
temporane. >

Cronica lunii încheiate a consemnat, 
totodată, schimbul de saluturi priete
nești dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășii Leonid Brej- 
nev și Aleksei Kosighin cu prilejul 
inaugurării fabricii „Prietenia", ofe
rită de U.R.S.S. in cadrul ajutorului 
acordat României pentru’ lichidarea 
urmărilor cutremurului ; primirea mi
nistrului afacerilor externe al R.P. 
Ungare, a vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii Cub i, 
precum și alte momente ilustrind 
preocuparea constantă a României 
pentru ADÎNC1REA PRIETENIEI ȘI

COLABORARII CU TOATE STATE
LE SOCIALISTE.

Primirea de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a ministrului co
merțului S.U.A. — participant la lu
crările Comisiei mixte româno-ameri- 
cane — a ministrului de externe al 
R. D. Madagascar, a conducătorilor 
delegațiilor parlamentare' din Mexic, 
Indonezia, Bangladesh — sint doar 
ci te va exemple care reliefează orien
tarea consecventă spre DEZVOL
TAREA RELAȚIILOR ROMÂNIEI 
CU ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOL
TARE, CU TOATE STATELE LUMII, 
INDIFERENT DE ORÎNDUIREA 
LOR SOCIALA, corespunzător cerin
țelor coexistenței pașnice, progresu
lui, destinderii și colaborării intre 
toate statele lumii.

în același timp, participarea repre
zentanților P.C.R. la asemenea 
evenimente internaționale impor
tante cum au fost congresele 
Partidului Comunist Italian, Partidu
lui Comunist din Belgia, Partidului 
Socialist din Franța se înscriu pe linia 
promovata neabătut de partidul nos
tru pentru ADÎNCIREA COLABO
RĂRII CU PARTIDELE COMU
NISTE, SOCIALISTE ȘI SOCIAL- 
DEMOCRATE, CU TOATE FORȚE
LE PROGRESISTE, pentru întărirea 
unității de acțiune a tuturor forțelor 
antiimperialiste — imperativ a cărui 
importanță mai mare ca oricind a 
fost puternic subliniată in cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

EVOLUȚIILE DIN AFRICA AUS
TRALA au fost urmărite cu adinei 
îngrijorare de opinia publică mon
dială. Simulacrul de „alegeri gene
rale". organizat in Rhodesia de re
gimul Ian Smith, împreuna cu unii 
politicieni de culoare, care au accep
tat să colaboreze cu acesta, au ur
mărit să instaureze un „guvern" 
care in fapt să mențină și să perpe
tueze oprimarea și exploatarea popu
lației africane majoritare — „soluție" 
respinsă ctț deplin temei de Frontul 
patriotic Zimbabwe, reprezentant au
tentic al aspirațiilor de adevărată 
independență și autodeterminare ale 
poporului rhodesian. O manevră ase
mănătoare incearcă și regimul rasist 
sud-african in ce privește acordarea 
independenței Namibiei. Față de opo
ziția tot mai dirză pe care o intim- 
pinâ aceste planuri neocolonialiste, 
rasiștii recurg la teroare, asasinarea 
patrioților, la acte de agresiune di
rectă Împotriva țărilor din „prima 
linie", care sprijină activ mișcările de 
eliberare națională. Prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu in țările 
din „prima linie" a încleștării cu 
colonialismul, in chiar zilele cînd 
aveau loc asemenea acțiuni criminale, 
declarațiile sale ferme au dat expre
sie protestului poporului român față 
de incursiunile teroriste ale regimu
rilor de la Salisbury și Pretoria, 
hotâririi României de a întări spri
jinul acordat mișcărilor de eliberare 
in lupta pentru cauza lor dreaptă.

în cursul lunii aprilie, SITUAȚIA 
DIN ORIENTUL MIJLOCIU a con
tinuat să se complice. în urma schim
bului instrumentelor de ratificare. 
Tratatul de pace egipteano-israelian, 
semnat la Washington, a intrat in 
vigoare ; au început noi negocieri 
privind retragerea israeliană din 
Sinai și autonomia teritoriilor Cisior
dania și Gaza. Concomitent, statele 
arabe care se opun acordurilor, au 
trecut la aplicarea măsurilor conve
nite in cadrul reuniunii lor de la 
Bagdad — ceea ce a dus la suspen
darea relațiilor diplomatice dintre ele 
și Egipt.

O deteriorare considerabilă a cu
noscut situația din Liban, ca urmare 
a Încercării de divizare a țării prin 
proclamarea unilaterală a „indepen
denței" sudului Libanului de către 
forțele conservatoare creștine și a 
intensificării operațiunilor militare in 
zonă. Sesizat, Consiliul de Securitate 
al O.N.U. s-a pronunțat ferm pentru 
respectarea strictă a integrității teri
toriale, unității, suveranității și inde
pendenței Libanului — cerințe im
perioase, susținute de opinia publică 
mondială iubitoare de pace.

Poziția binecunoscută a României 
în problemele Orientului Mijlociu — 
clar reafirmată de către președintele 
Nicolae Ceaușescu in tot cursul vizi
tei — subliniază necesitatea conti
nuării eforturilor pentru o soluție 
globală, care să ducă Ia instaurarea 
unei păci trainice și juste în această 
regiune și, în acest sens, organizarea 
unei conferințe internaționale — sub

egida sau cu. participarea activă 
O.N.U. — la care să participe toate 
țările interesate, inclusiv reprezen
tanții poporului palestinihn. precum 
și cei doi copreședinți ai conferinței 
de la Geneva.

Pronunțindu-se consecvent pentru 
reglementarea tuturor problemelor 
litigioase.pe cale politică, prin con
tacte directe intre părțile interesate, 
România consideră că această me
todă — unica rațională — se impune 
cu atit mai mult in relațiile cu 
țările socialiste. Tocmai de aceea, in 
țara noastră a fost primită cu vie 
satisfacție începerea și desfășurarea 
convorbirilor cbiiio-viețiiaineze pri
vind reglementarea problemelor exis
tente intre cele doui» țări. Este con
vingerea țării noastre eiî. manifes- 
tinciu-se de ambele părți înțelegere 
și receptivitate, pot. fi găsite căi pen
tru restabilirea rehț|iilor de bună ve
cinătate și prietenie, in spiritul sti
mei și respectului reciproc — nă
zuință exprimată de ele și care co
respunde intereselor popoarelor res
pective. cauzei socialismului și păcii.

în țările capitaliste dezvoltate s-au 
menținut eu acuitate la ordinea zilei 
un șir de preocupări de ordin 
economic și social. intre care di
ficultățile im care le intimuină eco
nomiile ior în domeniul resurselor 
energetice. Găsirea unor- soluții la 
aceste probleme, ea și ta altele, fac 
necesară dezvoltarea copperârii eco
nomice și a comerțului mondial, prin 
eliminarea tuturor barierelor artifi
ciale. în această ordine de idei, la 
sesiunea C.E.E. — O.N.U. pentru 
Europa, care s-a desfășurat la Ge
neva, au fost adoptate un șir de 
hotărîrl și recomandări menite să 
favorizeze colaborarea intereurepeană. 
Tot in cursul Junii, s-a încheiat o 
nouă etapă a negocierilor multilate
rale din eadrul G.A.T.T. ; unele acor
duri încheiate marchează un început 
pozitiv pe linia dezvoltării comer
țului internațiorwl ; din păcate, în 
acest cadru nu s-a ținut seama în 
măsura necesară de interesele țărilor 
în curs de dezvoltare și de aceea 
este de așteptat ca aceste interese să 
stea mai ferm in centrul discuțiilor 
apropiatei sesiuni UNCTAD de la 
Manila.

★

Cu legitimă mîndrie față de tot ce 
a realizat in anii construcției so
cialiste, poporul nostru, strips unit 
în jurul partidului, ăl secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
este ferm hotărît să-si întărească 
eforturile pentru a asigura accele
rarea construcției socialiste și îna
intarea României spre comunism, 
pentru a asigura succesul politicii 
interne și externe a partidului si sta
tului nostru, care corespunde în col 
mai înalt grad aspirațiilor sale fun
damentale. precum și idealurilor de 
libertate, democrație, progres social 
și pace ale întregii omeniri.

Tudor OJ.AJRU 
Ion FÎNTINAHU

*

„Un om în loden", produc
ție a Casei de filme numă
rul unu (scenariul : Ilara- 
lamb Zincă, Nicolae Mărgi- 
neanu, regia : Nicolae Măr
gineanul este ecranizarea 
romanului „Moartea vine pe 
bandă de magnetofon" de 
Haralamb Zincă. Dar cei 
care au citit cartea nu tre
buie să se grăbească a cre
de că au de-a face cu un 
film previzibil în privința 
subiectului. Numele, vîrsta, 
biografia, statutul social și 
implicit motivația compor
tamentului unor personaje 
sint întrucîtva modificate 
în film. La fel și ponderea 
și contribuția unor eroi. 
Unii dintre cei cunoscuți 
din roman dispar, alții pre
iau sarcini intrucîtva noi. 
Scenariștii concentrează 
materia cărții —- destul de 
stufoasă — intriga poli
țistă destul de întortochea
tă. Limpezirea era firească 
și, credem, salutară pentru 
transpunerea cinematogra
fică.

Restructurările, simpli
ficările — importante — stau 
însă, cum spuneam, sub 
semnul unor modificări de 
accent și chiar de viziune. 
Fructificînd cele mai bune 
pagini și sugestii ale ro
manului, scenariul atestă 
preocupările trecerii de la 
tensiunea amenințărilor și 
urmăririlor Ia cea a re
flectării lor în conștiințe, 
de la acțiunea de tip poli
țist la problematica psiho
logică și, pe alocuri, exis
tențială.

Trama polițistă este bine 
articulată, puternică și cap
tivantă. (Excepție făcind 
miza și, implicit, motivația 
ultimă, explicarea enigme
lor, care, cel puțin in plan 
artistic, uzează de poncife 
și pare confecționată după 
o rețetă intr-o vreme 
agreată). Cum „omul în 
loden" declanșează Împotri
va inginerului Stamatiad

nu e o glumă. Surprindem 
trecerea lui de la stupe
facție la spaimă. Urmărim 
felul în caro geologul în
fruntă teroarea (la început 
mai lucid și mai calm, apoi 
disperat, apoi cu calmul 
resemnării și asumării, ispă
șirii unei vini imaginare;. 
Uneori Stamatiad are sen
timentul îngrozitor că o o 
jucărie în mîinile celuilalt,

încă pe căi raționale — a- 
cesta este mesajul cel mai 
substanțial al filmului. 
Stamatiad învinge tocmai 
fiindcă omul nu este sin
gur, ei ajutat de ceilalți, 
apărat de societate — o so
cietate capabilă și pregătită 
să se apere.

Filmul lui Nicolae Măr- 
gineanu (director de ima
gine de mare talent, care

„Un om în loden
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un război al nervilor, in
teresul realizatorilor și, 
ceea ce e bine, și al spec
tatorilor este polarizat de 
felul în care se repercu
tează acest război asupra 
comportamentului și con
științei eroului. Urmărim 
evoluția geologului de ia 
credința că are de-a face 
cu o farsă stupidă la sen
timentul că i se intimplă 
ceva grav și de un real pe
ricol.

ÎI vedem autosugestio- 
nîndu-se că pericolul e 
creația unui coșmar sau a 
insomniilor prelungite, că. 
acest pericol este unul 
imaginar, creație a minții 
sale probabil — este dispus 
să admită — bolnave, II 
vedem constatind apoi că 
nu, răul există cu adevărat, 
amenințarea cu moartea

care il adoarme, îl trezește, 
ii taie respirația și îl lasă 
să răsufle, care nu numai 
că îi violează domiciliul, 
dar îi ghicește și glodurile, 
intențiile. 11 vedem suspec- 
tmd — firesc și totuși pe 
nedrept — nevinovați. 
Asistăm la lupta, cea mai 
grea posibilă, kafkiană, cu 
un dușman la început 
anonim, invizibil, aparent 
omniprezent, atotputernic, 
care nu știi unde și cind 
va lovi, al cărui cinism, a 
cărui bestialitate sau nebu
nie nu se manifestă doar 
prin declarațiile verbale 
neliniștitoare și hohote de 
ris ‘demențiale și spasmo
dice, ci face, treptat, victi
me. Asistăm la o luptă cu 
iraționalul, cu absurdul.

Contracararea monstrului 
invizibil e totuși posibilă, și

debutează in regie prin „Un 
om în loden"), este, evi
dent. rodul unei preocupări 
deosebite pentru cultivarea 
unui limbaj cinematografic 
mai autonom, mai puțin 
dependent, mai desprins și 
plin de personalitate in ra
port 
ale 
decit 
altor

Imaginea în sine 
tui film color 
Tarco) este foarte 
uneori,

cu trimiterile 
paginilor de 
constatăm cu 
ecranizări.

direete 
proză 

prilejul

a aees- 
(Gabor 

bună și 
ca in pregeneric, 

excelentă. Camera înregis
trează doar uneori cach e — 
să le numim — obiective ; 
relatarea și desfășurarea fi
rului epic se fac mai ales 
din perspectiva, din un
ghiul subiectiv al eroului 
principal. Pare o creație a 
privirii acestuia, a lentile
lor iui (secvența magneto-

fonului reflectat de ele), a 
pupilelor lui mărite, a nop
ților de insomnie și efortu
lui de luciditate și justă 
intuire a realului. Mai 
presus de narațiune inte
resează stările, mai presus 
de acțiune — oamenii. Q- 
biectele, ca și chipul eroi
lor, filmate minuțios (și de
cupajul e de mare acu
ratețe), au — chiar atunci 
cind sint surprinse in pli
nă lumină — și nu in se
miobscuritate -» 0 nuanță 
de mister.

Fără a fi conduși către 
acele performanțe de care 
sint capabili (aici faptul 
că regizorul e debutant se 
vede), îndrumați către un 
joc firesc (care pe alocuri 
pare insă cam prea alb), 
actorii au și ei o contribu
ție însemnată la interesul 
și suspansul de calitate ai 
filmului.

Dintr-o distribuție in 
care figurează și Mircea 
Albulescu, și George Con- 
stantin, și Draga Oltean» 
Matei, și Sanda Tonta, și 
Tănase Cazfmir, C. Diplan, 
Fiorina Luican, Gheorghe 
Vis», Andrei Finți reținem 
it) mod deosebit pe Ovidiu 
luliti Moldovan și mai ales 
pe Victor Rebengiuc — și 
aceasta nu numai fiindcă 
deține rolul principal, ei 
pentru că actorul, ajuns la 
maturitatea artei șale in
terpretative, este și în acest 
film o prezență convingă
toare.

Natalia STANCU

*

Munca —la temelia Arminden musceiean44

Grădinile secrete ale naturii
însemnări despre expoziția pictorului Ion Gheorghiu

0,00 Teleșcoală
18,00 Film artistic : „Mîndrie și preju

decată'
1X40 De la 

jocuri 
artiști

11,55 Telex
12.05 închiderea programului
M.ao Emisiune în limba germană
18,25 Tragerea Loto
18,30 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 1091 de seri
l»,00 Telejurnal
•0^0 Strălucită solie a prieteniei, 

colaborării și solidarității : VI
ZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA 
POPULARĂ ANGOLA

K.lrt Muzică populară românească
S0.15 FUm artistic : „Acest «da» care 

înseamnă dragoste". Premieră pe 
tată

21,45 Telejurnal

“ (reluare)
noi pîn’la Orade. Cîntece și 
din Bihor interpretate de 
amatori

PROGRAMUL 2

a Orchestra 
Atlas-magazin 
Dassin

a prieteniei.

17,00 Selecțiunl din Albumul duminical
17.50 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu imagini

Gerry Mulligan •
• Microrecital Joe

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,30 Strălucită «oile

colaborării și solidarității : VI
ZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA 
POPULARĂ ANGOLA

•0,05 Pagini romantice, interpret! con
temporani. Simfonia a V-a de Ceai- 
kovskl sub bagheta lui Iosif Conta 

10,45 Telex
80,59 Mult e dulce...
•1.20 Lieduri interpretate de Dan lor» 

dăchescu șl Valentin Gheorghiu
12,00 Închiderea programului

artei noastre
(Urmare din pag. I)
teama cu care este tra
tat și recunoscut, la 
timiditatea multora, 
scriitori și critici, chiar 
și ideologi, de a-l im
pune și incuraja ca 
una din temele prin
cipale ale literaturii 
noastre contempora
ne. In fraze, declarații 
ți hotărîri există, dar 
nu intr-o acțiune foar
te concretă, 
și încurajată, 
ceasta nu 
neg sau să minimali
zez celelalte teme 
constante ale literatu
rii, ci pur și simplu 
să-i acord semnul ega
lității, alături de 
lehiite.

Din cauza unor 
cercări ratate sau 
puțin izbutite, dar și 
din cauza unei preju
decăți, uneori teoreti
zată și activizată, cu 
privire la legătura 
dintre literatură si 
realitatea cea mai 
stringentă, greșindu-se 
dublu : și de către cei 
care o neagă, și de către 
cei care o vor superfluă 
și pompieristică, aceas
tă temă a muncii com
plexe se retrage încet 
din literatură sau se 
furișează timid în ea, 
văduvind prin aceasta 
literatura noastră de o 
mare și înnoitoare for-

susținută 
Prin a- 

vreau să

ce-

in- 
maî

ții, adică de cărți foar
te așteptate de public, 
nu numai pentru a li 
citite, ci și pentru a fi 
iubite, pentru a se 
crede in ele. pentru a 
deveni momente din 
biografia cititorilor.

Cind. mă gindesc la. 
această ternă principa
lă, nu mă gindesc la o 
singură rază care țiș- 
nește din ea. cum ar 
fi. de pildă, eroismul 
muncii, confundabil in 
mic și in mare cu în
săși creația, care mă 
pasionează personal, 
prin intilnirea mea 
mai veche cu munca 
eroică Și romantică din 
primii ani ai revolu
ției, mă gindesc la 
medenia de raze, 
de diverse, atit 
nuanțate, atit 
originate, atit de com
plicate, atit de bogate, 
atit de mustoase, care 
există potential ți de 
care literatura noas
tră. pentru înnoire ți
înviorare, are atita
nevoie. Da, există și 
dragostea, există și
meditația, exista ți
divertismentul, și gra
tuitatea, și extrava
ganța, există și ciudă
țeniile, chiar și lenea, 
și izolarea, și refuzul 
in viața, noastră cea 
simplă sau complicată, 
dar mai ales, și in 
primul rind, exista

su
nlit 
de 
de

munca. munca 
tră cea de 
zilele, covirșitoare 
durată 
valoare, 
plicații, 
mai ales, 
personalității 
ruia.

Pledoaria pentru a- 
ceastă temă consider 
că răspunde cerinței 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a 
spori rolul literaturii, 
al artei, „al Întregii 
culturi in educarea re
voluționară a celor ce 
muncesc, în îmbogă
țirea vieții spirituale a 
poporului nostru". Ea 
voi pleda in primul 
rind pentru cunoaș
terea și oglindirea a- 
ceiui grup social care 
și-a făcut din muncă 
definiție, sens și nume: 
clasa muncitoare, for
ța eare conduce socie
tatea noastră, care o 
onorează, care o struc
turează, care, în nou
tatea ei de clasă con
ducătoare, în diversi
tatea. ei de profesii șt 
individualități, in ati
tudinea de răspundere 
cu care se infățișeeza 
în societatea noastră, 
in suma activă a mili
oane de identități, de
vine, ipso facto, una 
din cele mai intere
sante și. mai prolifice 
surse de literatură.

noas- 
toate 

ca 
preocupare,

cuprins, im- 
covirșitoare 

în realizarea 
fiecă-
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La Cimpulung se desfășoa
ră sub acest generic cea de-a 
7-a ediție a manifestărilor 
politice și culturale, dedicate in 
acest an Congresului al XH-Iea 
al P.C.R. și celei de-a 35-a ani
versări a eliberării patriei. Pro
gramul cuprinde simpozioane 
pe teme științifice, economice 
și politice, spectacole artistice 
prezentate de formații distinse 
la Festivalul național „Cintarea 
României", intilniri ale acti
viștilor de partid și de stat 
cu oameni ai muncii din între
prinderi și instituții, expoziții de 
pictură, de carte politică și be
letristică, recitaluri de poezie ți 
montaje literare etc. (Gheorghe 
Cirstea).

Rod al unei îndelunga
te și răbdătoare activități, 
expoziția lui Ion Gheor
ghiu nu este o simplă în
sumare de lucrări, deși, 
trebuie subliniat. însuma
rea aceasta este impresio
nantă prin amplitudinea 
proporțiilor în care se re
cunoaște o extraordinară 
capacitate de a înfăptui,

Invitîndu-ne să stă
ruim in fața lucrărilor 
expuse pe simeze și pe 
socluri, artistul ne solici
tă efortul unei contem
plări lucide a realității 
însăși, realitate în care' 
sint adunate toate frumu
sețile posibile, dar care 
nu pot fi descifrate decit 
de către aceia care se su
pun ritualului privirii me
ditative. Știind că pictor 
adevărat este doar acela 
care vede dincolo de coa
ja imediatului, aceia care 
nu se mulțumește să 
descrie —• fie și cu talent 
— ci care înțelege, Ion 
Gheorghiu și-a impus se
vera disciplină a scrută
rii îndelungi, reușind in 
cele din urmă să desprin
dă esența de aparență. 
Suspendate în spațiul 
ideal al frumuseții esen
țiale, grădinile lui Ion 
Gheorghiu sint tot atîtea 
comentarii ale structuri
lor lăuntrice, structuri a 
căror secretă armopie asi
gură coerența de expre
sie și frumusețea văzută 
a lumii.

Cei eare îl 
mult pe Ion 
își vor aduce _ 
indelungile sale popasuri 
in peisajul Deltei ți ;n 
cartierele de poezie ale 
vechiului București sau 
de stăruința de giuvaer
giu cu care dădea la 
iveală strălucirile unei 
naturi moarte. în mod 
declarat, lucrările ani
lor de tinerețe rivneau 
la calitatea de nestemată 
a materiei picturale din 
tablourile lui Luchian, 
dar și la rigoarea intran- 

. sigentă a compozițiilor lui 
Pallady. Nu vom uita nici 

\ revelația picturilor pe

cunosc de 
Gheorghiu 

aminte de

cinema
• Inocentul: SALA PALATULUI
— 17j 20.15, PATRIA — 14.38: 17,15; 
20. FAVORIT — 15; 17.30; 28.
• Inspectorul și braconierii: SCA
LA — 15,45; 18; 20.15.
o A fost regăsită compania a 7-g: 
LUCEAFĂRUL — 14.30: 16.30: 18.30; 
28.30. FESTIVAL — 15; 17,30 : 30.
« Vts oe ianuarie: CAPITOL — 
15; 17^0; 28, GLORIA — 15,45; 18; 
20,15,
• Substituirea: CENTRAL — 15: 
17,3»; 20.
• Viața merge înainte: BUCU
REȘTI — 14; 16; 18,15; 20,30. GRI- 
VIȚA — 15.4Ș; 1«: 29,15.
• Prima iubire: TIMPURI NOI — 
15; 17.30 : 20.
• Veronica — 9.30; 11,15; 18,15;
Stepa — 1530; 18: 20: DOINA.
• Nea Mftrin miliardar: BVZEȘÎT
— ÎS; 17,30; 20.
• Police Python 357: CINEMA 
STUDIO — 10; 13; 16; 19, VIC-

sticlă încărcate de bucu
ria solară a culorilor, nici 
stimulatoarea intilnire cu 
picturile medievale romă-

stituie in argument aj ne
cesității de echilibru, de 
regăsire a elementelor de 
sprijin pentru șensibilita-

de Vasile DRĂGUȚ

nești din a căror expe
riență artistul a știut să 
rețină disciplina arhitec
turii formelor. Dar mai 
mult decit orice, pentru 
Ion Gheorghiu a fost im
portantă revelarea grădi
nilor secrete ale naturii, 
grădini care iși etalează 
splendorile celor care pri
vesc (cu dorința de a ve
dea) o floare, un penaj de 
pasăre, o scoică, 
marină, 
ture.

A fost 
artistului 
zenta in 
multe desene, 
studii după natură, desci
frări pentru sine ale 
dului de forme care 
cătuiesc lumea ce tte 
eonjoară.

Intr-o epocă in care 
croscopul ne coboară -m 
secretele micuiui infinit, 
iar telescoapele-gigant ne 
proiectează in spațiile mi
lioanelor de ani-lumină, 
grădina suspendată se con-

TORIA — 14,30: 17,15: 20. DRUMUL 
SARD — 15; 17,30; 20.
• Omul cu masca de fier: FERO
VIAR — 15,45: 18: 20.15. MODERN
— 15.45: 18 : 20,15.
• Uu om în loden: MELODIA —
15.30; 17,45 : 20, FLAMURA —
13.45: 18; 20,15.
e Inspectorul
— 15,45: 18;
14,30 : 16.30 ;
15; 17.30; 20.
• Opera de trei parale — 11,45: 
Adio, domnule Chiț». — 14: 16,15; 
Război și pace (ambele serii) — 
18.30: CINEMATECA.
• Expresul de Buftea: DACIA —
15.45: 18; 20.15. PROGRESUL —
16: 18; 20.
• Clipa: BL1CEGI 
MIORIȚA — 16; 18.
• Ciocolată 
15.30; 18; 20.
20,15.
• Speriați-1 
RENTARI — 15; 17.30; 20.
• Cobra: COTROCENI — 14.30; 
16.30; 18.38; 20.16.
• Brațele Af rodit ei: CIULEȘTI —

Harry: EXCELSIOR
20,15, AURORA —
18,30 : 20.30. ARTA —

15.30: 19.

cu alune: LIRA —
VOLGA — 15.45: 18.15:

pe compozitor: FE-

o aripă
o algă 
de flu-

idee ao bună
aceea de a pre- 
expoziție mai 

adevărate

co- 
al- 
in-

mi"

tea umană în raport eu 
un univers incomparabil 
mai larg și mai bogat (tacit 
l-au cunoscut înainta
șii noștri. Prin interme
diul grădinilor suspendate, 
Ion Gheorghiu ne pro
pune un dialog cu marele 
univers, un dialog în care 
omul-ereator iși rezervă 
dreptul de a impune un 
principiu privilegiat al ar
tei : ordinea subiectivă. 
Datorită acestui principiu 
aplicat cu rigoare, struc
turile din natură se uma
nizează și se convertesc 
in frumuseți accesibile; 
altfel zis, se stabilește o 
deplină consonanță intre 
nevoia omenească de ar
monie și datul realității 
atotcuprinzătoare.

De bună seamă, demon
strația lui Ion Gheorghiu 
nu ar avea putere de con
vingere dacă lucrările sale 
nu ar fi dăruite cu virtu
țile artei autentice. Ad
mirabil desenator și colo
rist, minuind cu suverană

siguranță penelul, el re
ușește să imprime ma
teriei pieturata o singu
lară sfrăiucire, încorpo» 
rișd în fiecare tușă o lu
mină mereu vie, prin vi
brația neîncetată a senti
mentului generator. Privi
tă în totalitate, fiecare 
lucrare pare o uriașă’ bi
juterie, prețioasă deopo
trivă prin valoarea de 
nestemată a detaliilor și 
prin savanta organizare t> 
întregului.

Ne-am referit cu precă
dere la picturile din ex- 1 
poziție, pentru că Ion 
Glteofghiu rămîne, prin 
definiție, un pictor. Sur
priza ce® mare a sculptu
rilor prezentate acum nu 
rezultă in primul rind din 
latura neașteptată a pre
ocupărilor artistului, ci 
din perfecta concordantă 
de expresie existentă între 
lucrări aparținind unor 
genuri atit de diferite ca 
mijloace; pictura și .sculp
tura. Această concordanță 
decurge firesc din faptul 
că toate lucrările ex
puse, indiferent de gen, 
au fost făurite sub impe
riul dăruitei preocupări 
de a smulge lumii încon
jurătoare secretul frumu
seți) care durează și care 
poate impăca setea de 
cunoaștere a omului con
temporan.

15.38: 17.45: 28. TOMIS — 15: J7.30; 
20.
• împușcături in stepă: PACEA
— 15; 17.30; 20.
• Napolt se revoltă: FLORE AS CA
— 15; 17.30: 20.
• Călctiul lui Aehile: VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.

• Teatrul Național București (sala 
mica): (Gaițele — 18.30; 
telier): Poezie, muzică
— 10.
• Filarmonica George
(Ateneul Român); Concert 
fonic. Dirijor: Paul Stolen, 
lista : Mărie Thârese Chailley 
20. (sala 5 '
muzicale 
Vieru — : 
violoncel ■
• Opera :
• Teatrul 
landra"

(sala A- 
și dans

Enescu" 
s4m- 

So-

•Studio) : „Dupâ-amiezi>e 
ale tinerelului". Elena 
pian. Marin Caz.ifu — 

— 18.
Română: Traviata — 19. 

I „Lucia Sturdr.a Bu- 
(sala Schitu Măgureanu);

O scrisoare pierdută — 19.50 ; (sala 
Grădina Icoanei): Tineri căsăto
riți caută cameră — 19.30.
• Teatrul Mic: Pluralul engle
zesc — 19,30.
• Teatrul de ' comedie; Zăpăcitul
— 19.30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 19.30 : 
(sala Studio): Hamlet — 19,
• Teatrul -Ciulești (sala Ciulești): 
Rochia și Autograful — 19.30; 
(sala Majestic): O familie Îndo
liată — 19.39.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tâ- 
nase" (sala Victoria): Costică, ne 
vede lumea —
• Ansamblul 
română" : Așa
— 19.30.
• Teatrul 
la rinichi
• Teatrul
cu piciorul rupt; Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul ..Țăndărieâ": O poves
te eu clntee — 19.
• Circul București: Năzdrăvăniile 
Urșilor — 19,39.

19,20.
artistic ...Rapsodia 
se ciuta pe la noi

VaKUescu“: Piatr*„fon
— 10,30.
„ton Creangă": Păpușa



SCÎNTEIA — vineri 4 mai 1979 PAGINA 5

Maiestății Sale Sultan HAJI AHMAD SHAH 
AL-MUST AIN BILLAH IBNI AL-MARHUM 

SULTAN ABU BAKAR, RTAYATUDDIN 
AL-MU’ADZAM SHAH

Suveran al Malayeziei
KUALA LUMPUR

Alegerea dumneavoastră in înalta funcție de suveran al Malayeziei îmi 
oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de succes in îndeplinirea mandatului incredințat.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările noastre 
se vor dezvolta in continuare, in interesul comun al popoarelor noastre, al 
păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

SCRISOAREA ADRESATĂ

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de profesorul american Adam LaZaree 
în S.U.A., după o 
în țara noastră.

LaZaree de la State U-

Reîntors 
întreprinsă 
sor Âdam 
niversity College din Brockport. New 
York, Facultatea de arte frumoase, a 
adresat președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o scrisoare in care își 
exprima deosebita satisfacție, ca re
prezentant al „International Re
search Exchanges Board** din New 
York (IREX), pentru munca de 
cercetare efectuată in domeniul sis
temului teatrelor de stat din Româ
nia și in calitatea sa de director ar- 
tis*'c, punind in scenă o piesă sme
ri lă cu o echipă a Teatrului Na- 
țiorfal din Cluj-Napoca. După ce 
mulțumește pentru condițiile crea
te și buna colaborare cu o serie 
de instituții culturale românești, 
prof. Adam LaZaree afirmă : „Mai 
este încă un aspect care m-a 
impresionat în mod deosebit în 
timpul șederii mele, și anume senti
mentul de prietenie și de coopcra-

vizită 
profe-

re, care este foarte evident la ro
mâni". Arătînd că a sosit pe pămîn- 
tul României cu speranța să plece 
cu cunoștințe cit mai bogate privind 
țara și instituțiile sale, prof. Adam 
LaZaree a subliniat că în cursul 
acestei vizite a putut invăța limba 
română. „Așteptările mele — scrie el 
— au fost cu mult depășite de reali
tate".

în scrisoare, prof. Adam LaZaree 
relevă că a avut plăcerea să-l vadă 
pe șeful statului român în timpul 
unei vizite efectuate la Cluj-Napoca, 
subliniind : „Singurul meu regret este 
acela că nu am avut prilejul de a 
vă intilni personal'*.

în încheiere, prof. Adam LaZaree, 
exprimindu-și speranța să revină in 
România în viitorul apropiat, adre
sează președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și poporului român cele 
mai bune urări de pace și prosperi
tate.

Premiul Organizației Internationale a Ziariștilor
Ui i «

pe anul 1378 a fost acordat Consiliului ziariștilor din România
în cadrul unei festivități care a 

avut 10c joi la amiază în Capitală, 
Consiliului ziariștilor din țara noastră 
i-a fost decernat Premiul Organiza
ției Internaționale a Ziariștilor 
(O.I.Z.) pe anul 1978 pentru merite 
în întărirea păcii, cooperării inter- 
națioriale, înțelegerii intre popoare 
și în apărarea principiilor umanis
mului.

Distincția a fost inmmată de Jiri 
Kubka, secretar general al O.I.Z., 
care a relevat tradițiile democratice

și progresiste ale presei românești, 
activitatea rodnică desfășurată de 
Consiliul ziariștilor din România pe 
plan internațional, contribuția sluji
torilor presei 
făurirea păcii, 
tre popoare.

In numele
noastră, Octavian Paler, președintele 
Consiliului ziariștilor din România, 
a mulțumit pentru distincția acor
dată.

din țara noastră Ia 
a bunei înțelegeri in-

ziariștilor din țara

ACTUALITATEA LA FOTBAL
în vederea meciului

După cum 
duminică 13 
cui de fotbal Cipru — România, 
cadrul campionatului european 
terțări.

Federația de fotbal a anunțat 
în vederea susțiperii. acestei.. partide 
oficiale, reprezentativa României va 
fi alcătuită din fotbaliști ai lotului 
olimpic, 
pe de o 
tează cu 
mul de 
limpice 
in Ungaria), pe de altă parte pentru 
că aceasta înseamnă, practic, dizol
varea reprezentativei care â ratat 
câștigarea grupei preliminare și crea
rea răgazului pentru selecționarea șl 
construirea unei noi naționale, cu 
elemente talentate de perspectivă.

s-a mai anunțat, pentru 
mai este programat jo- 

din 
in

că,

Măsura este binevenită — 
parte, pentru că se comple- 
un joc in deplasare progra- 
pregătire a selecționatei o- 

(care in 30 mai va evolua

Cipru — România
La Wrexham (Țara Galilor), în 

meci contînd pentru campionatul eu
ropean de fotbal interțări (grupa a 
7-a), selecționata R.F. Germania a 
învins cu scorul de 2—0 (1—0) 
mația Țării Galilor.

în cadrul aceleiași competiții 
disputat alte două partide din 
pa I, încheiate cu 
zultate : la Belfast :
— Bulgaria 2—0 ; la
— Danemarca 2—0.

★
Localitatea olandeză Oldebroek a 

găzduit meciul dintre selecționatele 
Olandei și Spaniei, contlnd pentru 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal. Partida s-a Încheiat la egali
tate : 1—1.

for-

s-au 
gru- 

următoarele re- 
Irlanda de Nord 
Dublin : Irlanda

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Sînt profund mișcat de condoleanțele exprimate in caldul mesaj pe care 

mi l-ați adresat cu prilejul cutremurului catastrofal din Republica Socialistă 
Muntenegru. Solidaritatea și sprijinul dumneavoastră în aceste momente 
grele sînt o reflectare a prieteniei sincere care leagă în mod tradițional țările 
și popoarele noastre.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre in modul cel mai sincer pentru amabilele 
felicitări transmise cu ocazia zilei mele de naștere și, la rîndul meu, vă 
transmit din inimă aceleași bune urări.

HIROHITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Sînt foarte fericit de mesajul de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 

adresați cu prilejul alegerii mele in fruntea partidului și statului congolez. 
Vă exprim întreaga mea gratitudine pentru acest înalt semn de prietenie. 
Poporul congolez. care apreciază la justa sa valoare cooperarea atit de 

fructuoasă care există între cele două țări ale noastre, angajate pe calea 
socialistă, prețuiește întărirea și consolidarea legăturilor care-1 unesc cu 
poporul român.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră și familiei 
dumneavoastră urări de sănătate, precum și de succes in îndeplinirea înaltei 
dumneavoastră misiuni.

Cu înaltă și frățească considerație,
Colonel DENIS SASSOU-NGUESSO

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președinte al Republicii Populare Congo, 
Șef al Statului, 

Președinte al Consiliului de Miniștri

4
*

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
primit, joi, delegația de activiști de 
partid și de stat din R. P. Chineză, 
condusă de tovarășul Li Dengying, 
secretar al Comitetului provincial 
Gansu al P.C. Chinez, care a efec
tuat o vizită de prietenie și docu
mentare in țara noastră în perioa
da 12 aprilic-3 mai.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească. La 
primire a participat Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

il

amA fost de față Chen Shuliang, 
basadorul R. P. Chineze Ia București.

*
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația de activiști de partid și de 
stat din R. P. Chineză a avut întil- 
niri și discuții la Comitetele jude
țene de partid Brașov, Bistrița-Nă- 
săud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, 
Cluj, Alba și Vilcea. Oaspeții chi
nezi au vizitat unități industriale, 
agricole, institute de învățămint și' 
de cercetare, obiective social-cultu- 
rale și turistice din Capitală și ju
dețe, au efectuat un rodnic schimb 
de experiență.

Cronica zilei
Primire la Consiliul de 

MiniȘtti. Tovară?uI Cornel Burtică, 
viceprim-minlstru, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, a primit, joi dimi
neața, pe Jorge Diaz Seraano, pre
ședinte, director general al Compa
niei de stat Petroleos Mexicanos — 
PEMEX.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale, a colabo
rării economice româno-mexicane in 
domenii de interes comun.

A fost prezent Emilio Calderon 
Puig, ambasadorul Statelor Unite Me
xicane la București.

★
In aceeași zi, oaspetele a părăsit 

Capitala.
Recepție. Cu priIe^ul ceIei 

de-a XXXI-a aniversări a formării 
statului Israel, ambasadorul acestei 
țări la București, Aba Gefen, a ofe
rit joi o recepție.

Au participat Suzana Gâdea, mi
nistrul educației și învățămintului, 
Constantin Stătescu. ministrul justi
ției, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, personali
tăți ale vieții noastre cultural-știin- 
țifice.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Delegație a tineretului 
congolez. a sosi^ 'n capitals 
o delegație a Uniunii Tineretului So
cialist Congolez (U.J.S.C.) din R.P. 
Congo, condusă de Gabriel Oba- 
Apounou, prim-secretar al C.C. al 
U.J.S.C., ministrul tineretului, care, 
la invitația C.C. al U.T.C., întreprin
de o vizită in țara noastră.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost Salutată de tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, de alte cadre ale 
U.T.C.

A fost de față M. Tchizimbila, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al R,P. 
Congo la București.

în cadrul convorbirilor care au 
avut Ioc in aceeași zi s-a realizat, 
într-o atmosferă prietenească, un 
schimb de opinii și experiență in 
legătură cu activitatea tineretului 
român și tineretului congolez, cu 
preocupările actuale ale Uniunii Ti
neretului Comunist și Uniunii Tine
retului Socialist Congolez.

învățămintele acestor zile cu trafic rutier deosebit de intens
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — Direcția circulație

produs în apropierea comunei Măică- 
nești, județul Vrancea. Conducătorul 
autoturismului 15—B—7223 a circulat 
cu viteză mare într-o curbă lipsită 
de vizibilitate și s-a tamponat cu un 
autobuz. Două persoane și-au pierdut 

, viața, iar alte două au fost grav 
rănite.

In toate cele trei accidente au fost 
implicați șoferi amatori cu puțină ex
periență la volan. De aici, cîteva re
comandări de care să se țină seama 
pe viilor :

0 evitarea pilotării autoturismelor 
pe drumurile din afara localităților 
de către șoferii începători și cu mai 
puțină experiență în zilele in care 
este ușor de prevăzut un trafic ru
tier de maximă intensitate ;

0 deplasările pe distanțe mai mari 
să fie lăsate pentru perioada conce
diilor, dar și atunci să Se efectueze pe 
etape, cu scurte opriri, pentru preve
nirea suprasolicitării organismului ;

0 alegerea traseelor mai puțin 
aglomerate ;

0 întreruperea conducerii autove
hiculului cel tirzlu la orele 22 și 
somn cel puțin de 6 ore ;

• in condițiile circulației în co
loană compactă de autovehicule, șo
ferii să se integreze in ritmul de de
plasare a acesteia ; In nici un caz să 
nu se procedeze la depășiri succe
sive.

După cum s-a anticipat în Buleti
nul rutier din 29 aprilie, circulația 
pe drumurile publice din zilele de 
1 și 2 mai a înregistrat intensități 
deosebit de ridicate, astfel incit pe 
unele trasee, ca de exemplu Bucu
rești — Ploiești — Sinaia — Brașov, 
București — Urziceni, București — 
Alexandria și Rm. Vilcea — Sibiu, 
valorile de trafic au depășit limita 
normală a capacității de preluare a 
șoselelor respective. Deși s+a rulat 
în coloană, ..bară la bară", timp de 
mai multe ore, cu deosebire în după- 
amiaza zilei de 2 mai. marea 
majoritate a conducătorilor auto și a 
pietonilor au înțeles sâ se integreze 
acestor condiții de circulație. Așa se 
explică faptul că, pe multe șosele, 
deși aglomerate, nu au avut loc eve
nimente rutiere grave..

Cu toate măsurile luate de către 
organele de miliție și de alți factori 
cu atribuții și răspunderi in acest 
domeniu pentru desfășurarea cursivă 
și în deplină siguranță a circulației și 
în ciuda ordinii și disciplinei de care 
au dat dovadă majoritatea conducă
torilor auto și pietonilor, din păcate, 
nici in aceste zile traficul nu a fost 
scutit de evenimente nedorite. Nu
mai în ziua de 2 mai și-au pierdut 
viața in accidente 10 persoane, iar 
peste 20 au fost grav rănite. Prin
cipalele cauze ale acestor acci-

denie au fost — și de această dată — 
cele devenite „clasice" prin frecven
ța lor, și anume : excesul de viteză, 
neatenția în timpul conducerii și 
oboseala. Toate acestea S-au înscris 
pe fondul neadaptării manierei de 
conducere la cerințele specifice unui 
trafic rutier foarte aglomerat. Nu în- 
timplător, multe din accidente au fost 
provocate de conducători auto înce
pători, de cei cu vechime sub doi ani 
la volan și de așa-zișii „șoferi de du
minică**. Pe drumul național 1 B, Plo
iești — Buzău, au avut loC două 
accidente foarte grave, in decurs de 
numai trei ore. La kilometrul 38. con
ducătorul autoturismului 1—BR—6228, 
posesor al permisului de conducere 
de mai puțin de 6 luni, a adormit la 
volan și s-a tamponat frontal, cu un 
autoturism care venea din sens opus. 
Bilanț tragic : trei morți. De reținut 
că proaspătul șofer se găsea la pri
mul său drum mai lung pe care s-a 
găsit să-1 parcurgă tocmai într-o zi 
cind valorile traficului rutier atin
geau cote maxime de intensitate. Pe 
aceeași șosea, conducătorul autoturis
mului 1—TL—2450, nepăstrind o dis
tanță suficientă față de autovehiculul 
dinaintea sa, pentru a evita coliziu
nea în momentul în care coloana și-a 
redus viteza, a virat la stînga, fără 
să se asigure, lovindu-se cu un alt 
autoturism. Rezultatul : 1 mort și 3 
răniți grav. Un alt eveniment s-a

A devenit o tradiție în viața noastră politică cinstirea principalelor 
evenimente cu semnificație progresistă din trecutul patriei, inclusiv din 
trecutul naționalităților conlocuitoare. Este expresia prețuirii deosebite pa 
care partidul nostru o acordă luptei lor pentru dreptate și libertate, con
tribuției reprezentanților de seamă ai naționalităților conlocuitoare la pro
gresul social-cultural al acestor meleaguri, de-a lungul veacurilor, la înfră
țirea oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități 
din țara noastră. Sub semnul aceleiași prețuiri evocăm un episod de seamă 
al luptei antihabsburgice din Transilvania — mișcarea revoluționară din 
secuime de acum 125 de ani, crunt reprimată de autorități.

Această mișcare a luat naștere pe 
fundalul împrejurărilor deosebit de 
apăsătoare generate de infringerea 
revoluției de la 1848—1849. Regimul 
absolutist habsburgic introdusese o 
adevărată teroare contrarevoluționa
ră. îndeosebi in Transilvania, execu- 
tind, condamnînd, intemnițînd nenu
mărat! fruntași al luptei pentru li
bertate. Masele populare și cei mai 
de seamă conducători ai 
fără deosebire de 
se puteau împăca 
Metoda de acțiu
ne larg folosită in 
lupta antihabsbur- 
gică de pe între
gul cuprins al im
periului era aceea 
a unor organiza
ții conspirative.

O asemenea or
ganizație a fost 
inițiată in Tran
silvania de către 
unii revoluționari maghiari, între care 
Makk Jozsef. fost colonel de artilerie 
în armata revoluționară ungară. A- 
cesta lansase, imediat după infringe
rea revoluției, o proclamație prin care 
chema soldați! și masele la luptă 
antihabsburgică ; acțiunea a 
înăbușită in fașă, iar autorul pro
clamației a fost arestat la Tg. 
Mureș (1850), de unde insă a izbutit 
să evadeze curind și să stabilească 
legătura cu conducătorii emigrației 
revoluționare internați în Turcia. 
Planul luptei antihabsburgice preve
dea eliberarea Transilvaniei, preconi- 
zind colaborarea cu popoarele vecine, 
iar unul din centrele cele mai de sea
mă ale acțiunii era Bucureștiul, unde 
după căderea revoluției găsiseră re
fugiu ospitalier un număr important 
de revoluționari maghiari. în vara 
anului 1851, Makk a stat la București 
timp de mai bine de o lună de zile, 
acționind Intens, printr-o vastă rețea 
ce se întindea de la Cluj la Tg. Mu
reș și Sf. Gheorghe pînă la Botoșani, 
Giurgiu șl Constantinopol. Legăturile 
revoluționare româno-maghiare își 
găseau astfel un nou și semnificativ 
teren de afirmare și Întărire.

Mișcarea nu avea însă de fapt un 
program care să prevadă reformele 
sociale și politice imperios necesare 
pentru societatea transilvăneană a 
timpului — in primul rind emanci
parea completă și împroprietărirea 
țărănimii, libertatea națională depli
nă, drepturi democratice etc. Slăbi
ciunile mișcării constau în baza de 
masă restrinsă a acțiunii, in faptul 
că nu apelase decit sporadic la spri
jinul populației majoritare a Tran
silvaniei, românii, deși in cursul 
desfășurării evenimentelor au avut 
loc acțiuni de apropiere, de ințele-

acestora, 
naționalitate, nu 
cu noua situație.

125 de ani 
de la mișcarea 
antihabsburglcă 
din Transilvania

fost

© o
Timpui probabil pentru zilele de 5, 

8 și 7 mai. In țară : Vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale care vor avea și 
caracter de averse insoțite de descăr
cări electrice mal frecvente in jumă
tatea de nord a țării. Vlnt moderat cu 
intensificări locale de scurtă • durată. 
Temperatura in scădere ușoară in nor
dul țării. Minimele vor fi cuprinse in
tre 2 șl 12 grade, izolat mal coborite 'n 
estul Transilvaniei, iar maximele intre 
14 șl 24 de grade. In București : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros 
favorabil aversei de ploaie. Vînt mo
derat cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura ușor variabilă.

La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndd și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile 
C.E.C. din țară, care a avut loc la data de 27 aprilie 1979, Casa de Economii și Gonsemnațiuni a acordat 
1 157 cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300".

Datorită dimensiunilor listei de cîștiguri, atn publicat prima parte a acesteia, cuprlnzind 548 de cîștl- 
gurl. In numărul de azi publicăm partea a doua a listei.

LISTA
libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 
|arâ ieșite cîștigdtoare cu cite un autoturism „Dacia 1 300", la tragerea la sorfi pentru 

trimestrul I 1979
Partea a ll-a

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr* 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt,

Numărul 
libretului 

de economii

549 736-212-41533 603 753-1-12799 657 732-1-128439 711 710-515-455 765 719-222-1025
550 736-212-62809 604 753-1-31188 658 732-202-3471 712 ■ 718-1-26477 766 719-203-18831
551 736-212-76479 605 757-1-11514 659 732-247-36 713 718-205-15683 767 711-203-8090
552 730-279-22148 606 704-1-19848 660 732-204-4681 714 754-1-29771 768 711-255-1362
553 736-202-18831 607 705-122-183 661 705-1-23384 715 754-1-51293 769 711-1-15083
554 736-202-38328 608 739-1-13903 662 705-1-38788 716 754-1-64818 770 717-171-7362
555 736-258-2042 609 739-1-35198 663 718-210-1861 717 754-203-19157 771 727-1-15936
556 719-718-1880 610 739-209-990 664 707-1-17462 718 711-102-22442 772 727-1-64289
557 704-523-3039 611 739-205-3317 665 707-152-835 719 711-141-582 773 727-1-89667
558 741-1-9865 612 720-130-546 666 709-1-17398 720 716-1-11877 774 727-1-107589
559 744-1-42915 613 723-1-24657 667 709-1-74977 721 716-1-61100 775 727-1-120670
560 741-1-59516 614 723-1-42355 668 709-1-105923 722 716-1-87666 776 717-552-375
561 741-207-5190 615 723-205-6427 669 709-1-128140 723 716-1-108018 777 711-207-9996
562 758-201-10477 616 701-1-7201 670 709-1-145633 724 716-1-124037 778 759-214-992
563 706-717-314 617 701-1-27693 671 709-1-159589 725 716-1-137463 779 725-1-3687
564 758-1-6516 618 701-271-1464 672 709-5-25 726 716-209-3336 780 738-216-272
565 758-1-27746 619 7O6-1-80O9 673 709-208-4110 727 716-215-16656 781 763-210-1849
566 758-210-7459 620 719-212-12943 674 709-217-5365 728 716-287-6534 782 741-201-9161
567 723-102-17351 621 701-200-2594 675 709-217-31065 729 716-203-13151 783 741-201-44623
568 723-120-359 622 701-203-21733 676 709-218-19525 730 724-601-7530 784 741-201-61086
569 743-1-18244 623 701-135-10536 677 724-104-16740 731 742-1-14544 785 741-212-17395
570 743-1-73823 624 701-219-453 678 724-104-49444 732 742-206-2259 786 741-315-1183
571 743-1-107016 625 702-1-43617 679 724-104-66601 733 719-526-879 787 744-203-1147
572 743-1-132020 626 702-1-82385 680 724-141-3864 734 748-1-22793 788 756-1-6356
573 743-1-151196 627 702-1-107589 681 721-251-1761 735 748-1-48161 789 756-1-32538
574 743-1-166472 628 702-1-126288 682 708-1-10437 736 ■ 748-57-253 790 756-213-1895
575 743-1-179284 629 702-1-141047 683 708-1-41910 737 748-267-40 791 706-201-15919
576 743-207-10427 630 702-1-153643 684 708-1-59374 738 748-205-1084 792 750-1-18382
577 743-209-24902 631 702-218-2753 685 708-209-6366 739 717-1-5177 793 750-1-49383
578 743-211-829 632 702-222-2517 686 713-222-3 740 717-1-63997 794 750-195-199
579 745-201-6198 633 752-224-1033 687 710-1-19208 741 717-1-92387 795 750-211-32932
580 745-2-24588 634 735-1-22918 688 710-1-45304 742 717-1-113856 796 750-211-53390
581 745-2-43866 635 735-1-58598 689 710-1-61791 743 717-1-129871 797 750-211-66558
582 745-205-4082 636 735-1-80612 690 710-206-476 744 717-1-143551 798 754-268-342
583 725-219-193 637 735-1-96671 691 710-339-124 745 717-201-1752 799 750-201-18638
584 747-1-33401 638 735-1-109674 692 722-413-1426 746 717-216-8271 800 745-1-16882
535 747-1-49408 639 735-180-67 693 733-201-22697 747 717-269-1731 801 734-1-22904
586 712-1-7920 640 735-256-20 694 722-123-1829 748 713-102-22806 802 734-1-54438
587 737-1-8319 641 713-1-5389 695 710-113-7303 749 713-194-21227 803 734-1-73299
588 726-510-225 642 703-1-17498 696 710-113-31628 750 724-1-22411 804 734-1-86623
589 755-202-21650 643 703-1-50777 697 710-119-22736 751 724-1-45387 805 734-358-169
590 755-336-55 644 703-1-70955 698 710-120-28043 752 724-398-2175 806 740-1-28556
591 755-201-12560 645 703-1-85042 699 710-120-43901 753 751-1-9482 807 740-1-44450
592 755-209-558 646 703-254-11187 700 710-138-11939 754 714-628-3958 808 714-201-4517
593 727-137-25184 647 734-201-7020 701 715-1-44851 755 749-1-32408 809 746-1-14384
594 752-1-38365 648 703-809-23710 702 715-1-102298 756 749-207-1577 810 746-1-34990
595 752-1-72966 649 703-822-161 703 715-1-139080 757 730-1-14220 811 746-258-305
596 752-1-93654 650 703-414-2175 704 715-1-166652 758 730-201-7138 812 714-1-17590
597 752-1-108468 651 706-135-519 705 715-1-188542 759 731-1-15945 813 719-610-982
598 752-201-9473 652 706-165-02 706 715-1-207690 760 715-617-464 814 736-1-65500
599 752-203-4335 653 732-1-30102 707 715-1-223827 761 719-1-36529 815 736-1-98908
600 752-232-1299 654 732-1-73124 708 715-1-2.38051 762 719-205-4114 816 736-1-121820
601 728-1-17371 655 732-1-97119 709 715-1-250502 763 719-334-2 817 736-1-139686
602 728-372-1482 656 732-1-114783 710 715-207-6366 764 719-201-31115 818 736-1-153853

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 
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Nr. 
crt.

Numărul 
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Nr. 
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Numărul 
libretului 
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Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
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Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
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819 736-69-4724 892 701-203-13044 965 728-201-5576 1 030 731-253-534 1095 736-202-23975
820 736-212-35743 893 701-205-8581 966 710-113-20386 1 031 719-1-21121 1096 736-208-4857
821 736-212-59760 894 701-141-668 967 710-119-8562 1 032 719-1-42391 1097 736-258-5913
822 736-212-74293 895 701-523-921 968 710-120-6217 1 033 719-209-5212 1098 719-734-118
823 736-279-18451 896 702-1-59660 969 710-120-34694 1 034 719-201-17255 1099 704-523-9784
824 736-202-11769 897 702-1-92517 970 710-127-1904 1 035 719-201-35909 1100 741-1-19505
825 736-202-36047 898 702-1-114620 971 710-613-754 1 036 715-716-103 1101 741-1-46240
826 736-251-3067 899 702-1-131691 972 715-1-69625 1 037 719-203-23890 1102 741-1-61934
827 719-715-619 900 702-1-145775 973 715-1-117624 1 038 711-205-6920 1103 741-215-870
828 704-418-316 901 702-204-2929 974 715-1-149414 1 039 716-514-458 1104 758-201-13661
829 704-523-20614 902 702-218-11537 975 715-1-175020 1 040 716-113-118 1105 706-721-1170
830 741-1-38920 903 702-224-1370 976 715-1-195305 1 041 717-181-291 1106 758-1-13068
831 741-1-56903 904 702-703-132 977 715-1-213905 1 042 727-1-38065 1107 758-1-29854
832 741-207-1400 905 735-1-38216 978 715-1-229009 1 043 727-1-74575 1108 758-210-9756
833 758-201-5788 906 735-1-67415 979 715-1-242631 1 044 727-1-96988 1109 723-103-2738
834 758-217-934 907 735-1-87084 980 715-1-254465 1 045 727-1-112779 1110 723-134-3541
835 710-903-720 908 735-1-101702 981 715-207-10948 1 046 727-204-6816 1111 743-1-32674
836 758-1-25273 909 735-1-113505 9(12 718-1-15067 1047- 722-201-6398 1112 743-1-81012
837 758-210-2818 910 735-201-1100 983 718-205-4169 1048 716-535-70 1113 743-1-112019
838 723-102-14790 911 735-400-2149 984 710-820-987 1049 762-203-1651 1114 743-1-135546
839 723-103-20182 912 713-1-14959 985 754-1-39080 1050 725-1-13057 1115 743-1-154279
840 723-537-964 913 703-1-32557 986 754-1-56454 1 051 763-203-2796 1116 743-1-168757
841 743-1-66634 914 703-1-58936 987 754-203-4791 1052 764-257-797 1117 743-1-181193
842 743-1-101945 915 703-1-76348 988 754-210-1025 1053 741-201-26662 1118 743-207-13241
843 743-1-127943 916 703-126-627 989 711-102-28280 1054 741-201-51354 1119 743-209-28771
844 743-1-147849 917 703-254-16398 990 711-216-3236 1055 741-201-65571 1120 743-213-491
845 743-1-163865 918 703-201-5881 991 716-1-35281 1056 741-212-22693 1121 745-263-420
846 743-1-177107 919 703-809-30568 992 716-1-71658 1057 704-626-56 1122 745-2-29080
847 743-207-6201 920 703-203-9320 993 716-1-95580 1058 744-207-836 1123 745-2-46220
848 743-209-19912 921 706-102-7101 994 716-1-114214 1059 756-1-19568 1124 745-205-6726
849 743-209-39059 922 706-164-5766 995 716-1-129098 1060 756-1-37454 1125 747-1-3621
850 745-201-3364 923 706-418-91 996 716-1-141652 1061 706-201-3798 1126 • 747-1-36707
351 745-2-18727 924 732-1-49606 997 716-209-10548 1062 706-204-4314 1127 747-1-51403
852 745-2-41281 925 732-1-82772 998 716-215-21528 1063 750-1-34841 1128 712-202-2567
853 745-104-74 926 732-1-104113 999 716-826-121 1064 750-1-54724 1129 737-1-10630
854 722-206-139 927 732-1-119905 I 000 716-203-18309 1065 750-211-5571 1130 726-801-458
855 747-1-29181 928 732-1-132551 1 001 724-601-12323 1066 750-211-41521 1131 755-202-24068
856 747-1-47014 929 732-206-7093 1 002 742-1-21243 1067 750-211-58627 1132 726-112-783
857 712-1-1591 930 706-314-863 I 003 742-210-176 1068 754-205-1884 1133
858 737-1-5214 931 732-214-283 1 004 736-210-9162 1069 750-201-4532 1134 727-137-3829
859 726-212-128 932 705-1-30052 1 005 748-1-33572 1070 750-221-479 1135 727-155-1546
860 755-202-18566 933 705-204-2014 1 006 748-1-53754 1071 745-1-21942 1136 752-1-46294
861 755-207-3423 934 721-127-356 1 007 748-247-375 1072 734-1-36804 1137 752-1-77148
862 755-201-9995 93,5 707-1-23678 1 008 726-902-572 1073 734-1-62076 1138 752-1-96519
883 755-1-10773 936 707-214-48 1 009 712-134-343 1074 734-1-78597 1139 752-1-110683
864 727-137-22718 937 709-1-45419 1 010 717-1-35699 1075 734-207-4439 1140 752-201-12496
865 752-1-26710 938 709-1-86897 1 011 717-1-75138 1076 740-1-9509 1141 752-204-1088752-1-68084 939 709-1-114391 1 012 717-1-100828 1077 740-1-35332 1142 752-234-109
867 752-1-90279 940 709-1-134690 1 013 717-1-120044 1078 702-613-999
868 752-1-106017 941 709-1-150583 1 014 717-1-135110 1079 714-203-4979
869 752-201-3292 942 709-1-164036 1 015 717-1-147761 1080 746-1-23746 1144 752-211-25
870 752-202-13487 943 709-201-6481 1 016 717-205-3175 1081 746-1-39672 1145 753-1-17180
871 752-226-553 944 709-211-4449 l 017 717-222-1269 1082 714-1-5092 1146 753-1-33188
872 728-1-13174 945 709-217-18687 1 018 713-101-7112 1083 710-204-4062 1147 757-1-13834
873 728-1-29587 946 709-218-6554 1 019 713-128-849 1084 736-1-31396 1148 704-1-22598
874 753-1-6218 947 709-227-78 1 020 713-194-26499 1085 736-1-78825
875 753-1-28731 948 724-104-31016 1 021 724-1-32519 1086 736-1-107989
876 757-1-8184 949 724-104-56389 1 022 724-1-49936 1087 736-1-128882 1150 739-1-19120
877 704-1-16335 950 724-104-71173 1 023 724-398-6811 1088 738-1-144989 1151 739-1-37554
878 704-256-150 951 721-1-8429 1 024 751-1-15383 1089 736-1-158146 1152 739-213-895
879 739-1-62-18 952 721-285-227 1 025 749-1-17512 1090 736-212-1015 1153 739-205-7214
880 739-1-32448 953 708-1-25086 1 026 749-1-37834 1091 736-212-46132 1154 720-212-302
881
882

739-206-2721
739-203-2359

954
955

708-1-49129
708-1-63961 1 027 724-223-848 1092 736-212-65440 1155 723-1-28609

883 709-614-530 708-215-1127 1 028 730-1-18809 1093 736-212-78337 1156 723-1-44696
884 723-1-19949 957 709-105-66 1 029 750-208-2514 1094 736-279-24937 1157 723-209-1967
885 723-1-39748 958 710-1-30091
836 723-205-3704 959 710-1-51947 Titularilor libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în au-
887 701-1-18459 960 710-1-66481 toturisme emise de unitățile C.E.C. din Capitală li s-au acordat
888 701-201-9872 961 710-233-79 printr-o tragere la sorti separată, care a avut loc fn ziua de 26
889 701-356-4026 962 738-1-7484 aprilie a.c., 253 autoturisme „Dacia 1 300". Lista oficială a libretelor
890 715-259-630 963 733-1-2781 de economii ieșite cîștigătoare la această tragere la sorți s-a pu-
891 723-421-428 964 733-201-29019 blicât în ziarul „Scînteia" din 28 aprilie 1979.

gere a necesității colaborării româ
no-maghiare.

Un moment de virf al mișcării a 
fost reuniunea „oaspeților** Ia culesul 
viilor de la Bălăușeri, in toamna anu
lui 1851, fiind de fapt prilejul orga
nizării efective a răscoalei. Planul 
militar de eliberare a Transilvaniei 
elaborat In noiembrie 1851 la Londra 
de generalul revoluționar Gâl Sândor 
prevedea acum și eliberarea Banatu
lui. El fusese dezbătut și cu partici

parea unor co
mandanți mili
tari revoluționari 
de seamă, ca 
Czecz — fostul 
adjutant al Iul 
Bem — sau Vet
ter ; în acest do
cument se susți
nea : „primul lu
cru ce trebuie în
cercat — impă-

carea cu tomânii".
tntre timp, în mina consulului aus

triac de la București a căzut, prin 
imprudența unui agent de legătură 
de la Rusciuc, un raport către Makk. 
Este demn de subliniat faptul că, cu 
acest prilej, un ofițer român, aflînd 
vestea, a prevenit pe revoluționarii 
maghiari asupra pericolului. Cu toa
te acestea, in urma unei trădări din 
sintjl conjuraților, autoritățile hab- 
sburgice au reușit să descopere con
spirația ; măsurile represive nu au 
întîrziat, ele intensificîndu-se simțitor 
în toată Transilvania. Numeroși frun
tași locali ai conspirației lui Makk au 
fost arestați, dar Makk Jozsef și 
principalul său ajutor, căpitanul Fi- 
gyelmessy Flilop au reușit să scape. 
Ancheta a fost îndelungată și aspră, 
folosindu-se din plin metodele de 
tortură. La 10 martie 1854 au fost 
executați la Tg. Mureș trei dintre 
conducători (Torok Jănos, Gălffy 
Mihâly și Horvâth Kăroly), la 29 
aprilie — alți doi (Vâradi Idzsef și 
Bartalis Ferenc) la Sf. Gheorghe, iar 
la 27 mai, la Tg. Mureș — încă doi 
— Bertalan Lăszlo și Benedek 
Daniel. Au fost, de asemenea, con
damnați pe viață sau pe termene 
lungi de temniță peste 60 de membri 
ai conspirației. Cetele răzlețe organi
zate de conducătorii mișcării au con
tinuat să acționeze sporadic, dar, in 
ansamblu, mișcarea fusese înfrîntâ.

Evocarea evenimentelor de acum 125 
de ani reprezintă atît aprecierea bi
nemeritată a tradițiilor inaintate ala 
relațiilor româno-maghiare, cit și un 
omagiu vibrant adus luptelor revolu
ționare din trecut pentru dreptate, 
libertate șt progres.

Dr. Alexandru PORTEANU

DE PRETUTINDENI
• ALCOOLUL ÎNLO

CUIEȘTE BENZINA.
ma stație de distribuire a al
coolului ca înlocuitor al carbu
rantului pentru automobile a 
fost inaugurata in orașul brazi
lian Curitiba, urmind ca alta 
stații asemănătoare să funcțio
neze curînd la Rio de Janeiro, 
Sao Paulo, Brasilia și Recife. 
Evenimentul marchează o nouă 
etapă a unui program lansat de 
guvernul brazilian in scopul re
ducerii cheltuielilor la importul 
de petrol, care au crescut de 15 
Ori în ultimii șase ani, ajungind 
in acest an la peste cinci mili
arde dolari. Folosirea alcoolului 
în amestec cu benzina pentru 
automobilele clasice sau trans
formate a sporit în clțiva ani de 
la 1,5 la sută la 10 la sută, pre- 
văzindu-se dublarea procentaju
lui de alcool în anul viitor și 
construirea de automobile care 
sâ funcționeze doar cu alcool pur 
produs din trestia de zahăr.

1
• CORESPONDEN

ȚA LUI ZOLA. Douâ ecWpe 
de cercetători literari — din 
Franța și respectiv din Canada 
— s-au asociat pentru a edita 
cele peste 4 000 scrisori care al
cătuiesc corespondența lui Emile 
Zola. în total, lucrarea va cu
prinde 10 volume. Primul vo
lum. care a și apărut și cuprinde 
210 scrisori, se referă Ia perioa
da începuturilor literare ale lui 
Zola, in 1858, cind viitorul 
scriitor abia împlinise 18 ani. 
Prin intermediul coresponden
tei se dezvăluie cititorilor perso
nalitatea fascinantă a omului de 
litere și activistului social care 
și-a pus amprenta inconfundabi- 
lă asupra întregii vieți cultura
le a Franței de-a lungul unei 
perioade de mai multe decenii.

• CAMION MODU
LAT. Constructorii de mașini 
din Varșovia au conceput și 
brevetat un original model de 
camion montabil, din trei seg- 
menți sau moduli. Primul seg
ment cuprinde cabina șoferului 
și cele două roți din față, cel din 
mijloc partea principală a be
nei și cel de-al treilea partea 
ultimă a acesteia, motorul și 
perechea roților din spate. In 
funcție de lungimea modulilor 
folosiți, camionul poate fi lun
git sau scurtat, ceea ce permite 
să fie folosit pentru transportul 
de conteinere sau mărfuri de 
orice fel.

• STUPEFIANTELE IN 
CAZĂRMI. Răspîndirea nar- 
comaniei în nodurile milita
rilor americani din R.F. Germa
nia a inceput să îngrijoreze au
toritățile din S.U.A. După cum 
anunță presă americană, apro
ximativ jumătate din cazurile 
deferite tribunalelor militare a- 
mericane din R.F.G. se referă 
la cazuri de folosire a stupefian
telor. Numai în luna ianuarie 
a.c., poliția militară a confiscat 
în cazărmile americane din 
R.F. Germania hașiș in valoare 
de 12 milioane dolari.
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„Sint necesare acțiuni hotărite pentru
i LA O.N.U. A FOST DIFUZAT CA DOCUMENT OFICIAL

restructurarea relațiilor economice
internaționale"

Declarația secretarului general al U.N.C.T.A.D. în legătură 
cu apropiata reuniune de la Manila

MANILA 3
Manila pentru
V-a Conferință a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D’), care va începe 
în capitala filipineză la 7 mai, Ga- 
mani Corea, secretar general al 
U.N.C.T.A.D., a declarat că această 
reuniune va încercă să efectueze o 
restructurare a relațiilor dintre țările 
bogate și cele sărace. Reuniunea 
U.N.C.T.A.D.,. a afirmat el, vă dezba
te probleme de bază ce nu permit 
răspunsuri marginale, periferice. Ele 
cer acțiuni hotărîte care să marche
ze schimbări în structura relațiilor 
economice internaționale. Problema 
protecționismului și cea a viitorului 
sistem comercial mondial vor ocuoa 
un Ioc esențial în dezbateri, a apre
ciat Gamani Corea.

Secretarul genera! al U.N.C.T.A.D. 
a relevat, de asemenea, că' in cen
trul atenției Conferinței de la Ma
nila se vor afla și probleme ale sis
temului financiar si 
cum și ale cooperării 
tre țările în curs de

★
Noile docun»ente încheiate de sta

tele industrializate în cadrul recen-

(Agerpres), — Sosit ,.ță 
a participa la cea de-a

monetah. pre- 
economice din- 
dezvoltare.

telor negocieri multilaterale G.A.T.Ț. 
vor face prea puțin pentru a ajuta 
țările in curs de dezvoltare, dar vor 
servi, in schimb, la perpetuarea ac
tualului sistem comercial internațio
nal. care le este defavorabil, relevă 
un raport privind concluziile ? preli
minare asupra documentelor respec
tive, dat publicității,' !â Geneva, de 
Secretariatul U.N.C.T.A.D. Guverne
le statelor industrializate nu au reu
șit ca în majoritatea cazurilor să-și 
mențină, in cadrul. acestor documente 
elaborate de ele. promisiunile făcute 
țărilor in curs de dezvoltare. Rapor
tul critică modul în care s-au des
fășurat negocierile multilaterale 
majoritatea problemelor importante 
fiind abordate în negocieri bilaterale, 
între principalele state industrializa
te — calificind rezultatele acestor ne
gocieri drept „foarte dezamăgitoare**. 
Țările în curs de dezvoltare sint puse 
în situația — se apreciază în raport 
— de a accepta condițiile elaborate 
de statele industrializate sau de a se 
vedea excluse de la desfășurarea 
unor relații comerciale normale cu 
statele care vor semna aceste docu
mente.

agențiile de presă transmit

ROMA Inaugurarea oficiala a campaniei 
electorale

„L'UNITÂ" : Italia respinge orice pretenție de a i se 
impune o suveranitate limitată"

ROMA 3 (Agerpres). — Odată cu 
expirarea, in noaptda de miercuri 
spre joi. a termenului de înscriere 
a candidaților, in Italia a fost inau
gurată oficial campania electorală în 
vederea alegerilor parlamentare anti
cipate de la 3 și 4 iunie. Aproximativ 
10 000 de candidați din partea prin
cipalelor formațiuni politice italiene 
își dispută cele 630 de locuri ale Ca
merei Deputaților și 315 ale Senatului.

★
Ziarul italiap „L’Unită" a criticat, 

joi, imixtiunea ambasadorului State
lor Unite.la Roma, Richard Gardner, 
în campania electorală din Italia. în
tr-un interviu radiodifuzat, ambasa-

dorul american a amintit, cu o 
înainte, că Statele Unite ar dori 
vadă scăzind influența partidelor co
muniste in Europa occidentală.

în legătură cu aceasta, ziarul citat 
scrie : „Ambasadorul ar trebui să știe 
că el nu se află la Roma pentru a 
distribui brevete de democrație unui 
partid sau altuia, nici pentrti a dori 
anumite rezultate electorale sau oen- 
tru a indica formule de guvernare 
prezente sau viitoare".

„Trebuie să fie clar pentru toți — 
scrie ziarul „L’Unită" — că țara noas
tră respinge-orice pretenție de a i se 
impune o suveranitate limitată".

zi 
să

la 23 mai vor fi reluate

pentru examinarea
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).

— Lucrările celei de-a 33-a sesiuni 
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. vor fi reluate la 23 mai pen
tru examinarea problemei Namibiei
— s-n anunțat oficial la sediul din 
New York al Națiunilor Unite. Dez
baterile au loc în baza unei rezolu
ții adoptate in acest sens de Adu
narea Generală, in cursul primei 
părți a celei de-a 33-a sesiuni. Con
form rezoluției, data reluării sesiu
nii a fost stabilită in urma unor 
consultări care s-au desfășurat la 
New York între președintele Adună
rii Generale, Indalecio LieVano (Co-

problemei Namibiei
Consiliului

Paul Lusa-
lumbia), președintele 
O.N.U. pentru Namibia, 
ka (Zambia) și secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

Dezbaterile sesiunii Adunării Ge
nerale în problema Namibiei au loc 
în condițiile in care regimul rasist 
sud-african continuă să ocupe in 
mod ilegal acest teritoriu și să re
fuze transpunerea in viață neîntâr
ziat a rezoluțiilor O.N.U. care pre
conizează independenta și libertatea 
deplină a poporului namibian.

ORIENTUL MIJLOCIU

BEIRUT 3 (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Elias Sarkis, a pre
zidat o reuniune la care au partici
pat premierul Selim Al-Hoss, minis-, 
trul de externe Fuad Boutros .și alte 
personalități. Cu acest prilej a fost 
examinată evoluția situației din țară, 
o atenție deosebită fiind acordată 
măsurilor menite să ducă la norma
lizarea vieții și consolidarea condi
țiilor de securitate din întreaga țară, 
inclusiv reinstaurarea suveranității 
guvernului de la Beirut asupra re
giunii de sud a țării — informează 
agenția M.E.N.

Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
â dat publicității o declarație in care 
condamnă arestările operate de for
țele polițienești ale regimului ra
sist de la Pretoria în rîndul militan- 
ților SWAPO, arătind că acestea 
constituie „expresia tacticii teroriste 
a Africii de Sud". Totodată, docu
mentul condamnă încercările regi
mului rasist sud-african „de a in
stala in Namibia un regim marionetă 
constituit din elemente tribale spri
jinitoare ale politicii rasiste de a- 
partheid".

CAIRO 3 (Agerpres). — Ministrul 
somalez pentru afacerile 
Abdurahman Jama Barre, 
află intr-o vizită oficială la 
fost primit- de președintele 
lui, Anwar El Sadat, căruia i-a re
mis un mesaj din partea președin
telui Republicii Democratice Soma
lia. Mohamed Siad Barre.

exteroe, 
care se 
Cairo, a 
Egiptu-

MAJORAREA ALOCAȚIEI DL STAI PENTRU COPII
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— La Organizația Națiunilor Unite 
a fost difuzat, ca document oficial, 
decretul Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România privind 
majorarea alocației de stat pentru 
copii. După cum se cunoaște, fon
durile necesare pentru creșterea alo
cațiilor respective se asigură prin

diminuarea . corespunzătoare a chel
tuielilor . militare. Publicarea și di
fuzarea documentului. s-au făcut in 
cadrul punctelor de pe ordinea de 
zi a viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. privind Anul iriter- 
riațional al copilului și dezarmarea 
generală și completă.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Decorări la Moscova, Ler>- 
nid Brejnev. secretar general al 
C.C. ăl P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a inminat. la 3 mai, cosmonautului 
sovietic Nikolai Rukavișnikov și cos
monautului bulgar Gheorghi Ivanov, 
ordinul -Lenin și Medalia „Steaua de 
Aur" de Erou al Uniunii Sovietice 
pentru misiunea executată în comun 
la bordul navei cosmice 
„Soiuz-33“. Cil prilejul 
Leonid Brejnev a rostit.

sovietice 
solemnității, 
o cuvintare.

Depunerea unor coroane de flori la monumentul ostașilor 
români căzuți pentru eliberarea orașului Kromerjiz

PRAGA 3 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 34-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub domina
ția fascistă, ambasadorul României 
in Cehoslovacia, Ionel Diaconescu. a 
depus, joi, o coroană de flori la mo
numentul ostașilor români căzuți 
pentru eliberarea orașului Kromer- 
jiz. A fost depusă, de asemenea, o

coroană de flori din partea organelor 
locale de partid și de stat.

Erau prezenți primul-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși cetățeni 
ai orașului.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Cehoslovaciei.

întrevedere la Phenian.
Kirh Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a avut joi 
o întrevedere cu secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, aflat în 
vizită la Phenian. întrevederea .— 
transmite A.C.T.C. — s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

Aniversarea a 40 de ani de la crearea 
Comitetului Central al U. C, /.

BELGRAD 3 (Agerpres). — în pre
zența președintelui Iosip Broz Tito, 
la Bohinska Bistrița s-au desfășurat 
lucrările unei sesiuni festive a C.O. 
al U.C.I. dedicate marcării a 40 de 
ani de la crearea Comitetului Central 
al U.C.I.

în urmă cu 40 de ani, la Bohinska

Bistrița, noul Corrtitet Centra! al 
U.C.I. și-a ținut prima sa ședință, 
care a constituit, totodată, prima in- 
tilnire a conducerii partidului, după 
întoarcerea ei din străinătate.
. în cadrul sesiunii, Stane Dolanț, 
secretar al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
a rostit o cuvintare.

Convorbiri bulgaro-vest- 
^OrmanC ^*a Sofia au continuat 
convorbirile intre Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, și Helmut Schmidt, cance
larul federal al R.F. Germania. Ele 
au avut ca obiect in special dezvol
tarea relațiilor bilaterale. Au fost 
dezbătute, de asemenea, unele pro
bleme internaționale actuale, in spe
cial privind securitatea europeană și 
dezarmarea.

Evoluția zborului 
complexului orbital 

„Saliuî-6“ - „Soiuz 32“
Cosmonauții sovietici Vladi

mir Lîahov și Valeri Riumin își 
continuă zborul la bordul com
plexului științific orbital „Sa- 
liut-6" — „Soiuz-32“. In ultimele 
Zile, ei au realizat mai 
experiențe tehnologice cu 
torul instalației „Cristal", 
cum și diverse lucrări in cadrul 
programului de cercetări biolo
gice pentru studierea evoluției 
mai multor plante in condiții de 
imponderabilitate. Cei doi cos- 

. monauți au realizat, de aseme
nea. controale medicale. Zilele 
de 1 și 2 mai au fost consacrate 
de echipaj odihnei. în aceste zile, 

: prin intermediul televiziunii, cei 
doi cosmonauți s-au putut reve- 

. dea cu familia și prietenii, veniți 
special la Centrul de coordonare 
a. zborului. Starea 
lor doi cosmonauți

multe 
aju- 
pre-

sănătății ce- 
este bună.

avut loc o nouăLa Geneva a
întâlnire a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. din cadrul convorbirilor so- 
vieto-americane privind limitarea 
înarmărilor strategice ofensive, infor
mează agenția T.A.S.S.

După negocierile nipono-americane

în ciuda tonului optimist...
divergențele persistă

Dezvoltarea colaborării 
economice sovieto-italiene. 
Aleksei Kosighin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit pe președintele firmei italiene 
„Montedison", Giussepe Medici, sosit 
la Moscova in vederea unor tratative 
vizînd lărgirea relațiilor de afaceri 
cu partenerii sovietici. Convorbirea a 
prilejuit un schimb de păreri despre 
perspectivele relațiilor sovieto-italie
ne in diferite domenii — anunță 
agenția T.A.S.S.

Un nou partid în Peru.In 
Peru a fost creat un nou partid — 
Partidul Socialist Popular, al cărui 
secretar general este Reynaldo Cer
vantes Santos. într-un document dat 
publicității, și reluat de agenția 
Prensa Latina, se arată că Partidul 
Socialist Popular din Peru va lupta 
pentru „instaurarea unei societăți so
cialiste", împotriva imperialismului 
și a tuturor formelor de dominație, 
pentru construirea unui socialism a- 
daptat realităților naționale. P.S.P. — 
relevă documentul — se solidarizea
ză cu toate mișcările politice care 
luptă pentru propășirea țării.

TuXnOU. MinistruI de externe al 
R.P. Ungare, Frigyes Puja, care în
treprinde un turneu in Asia, a sosit 
joi, la Jakarta, intr-o vizită oficială 
de patru zile. în cadrul convorbiri
lor pe care ministrul ungar le va 
avea cu oficialitățile țării-gazdă, in
formează agenția vor fi exa
minate aspecte ale relațiilor bilate
rale, precum și probleme ale actua
lității internaționale de interes co
mun.

Profesor universitar Hadrian 
Daicoviciu, aflat in Belgia cu 
prilejul deschiderii expoziției 
..Civilizația, clasică a daco-geți- 
lor“, a ținut conferințe pe tema 
formării primului stat centrali
zat și independent dac și a cul
turii materiale și spirituale a 
daco-geților. Conferințele au fost 
urmărite, cu interes de specia
liști, cercetători și studenți de 
la universitățile din Bruxelles.

Proiectul noii constituții 
a Somalieiurmează sa fie supui 
spre aprobare unui referendum 
popular, in cursul lunii august, a fă
cut cunoscut președintele Somalfei ■ 
general Mohamed Siad Barre. Ap ~ 
barea prin referendum a noii p 
stituții va fi urmată de organi
zarea alegerilor generale, programa
te să se desfășoare pină la sfirșitul 
acestui an — a precizat președintele 
Barre.

WASHINGTON 3 (A- 
gerpreș). — La Wa
shington s-au încheiat 
negocierile nipono-a- 
mericane la cel mai 
înalt nivel, prilejuite 
de vizita oficială in 
S.U.A. a primului mi
nistru al Japoniei, Ma
sayoshi Ohira. Atit la 
Washington, cit și la 
Tokio, cercurile politi
ce și economice au a- 
cordat o importanță 
deosebită acestor ne
gocieri in dorința re
lansării negocierilor 
comerciale bilaterale 
și încheierii lor înainte 
de reuniunea la nivel 
înalt a statelor occi
dentale industrializate, 
care urmează să aibă 
loc in luna iunie.

Problema principală 
. a constituit-o, și de g- 
ceasta dată, uriașul 

.sold pozitiv al Japo
niei în comerțul cu 
Statele Unite, care a 
ajuns, în anul 1978. la 
11.6 miliarde dolari. 
Ca și in cursul nego
cierilor precedente, și 
acuni, Statele Unite au 
cerut reducerea expor- 

. tutui japonez in S.U.A. 
și sporirea achizițiilor 
de mărfuri americane.

Partea japoneză ~ 
după cum au eviden
țiat cercurile apropia
te ale delegației nipo
ne — au acceptat une
le compromisuri-, dar 
amploarea lor și mo
dalitățile de traducere

în viață nu sînt încă 
cunoscute. Concesiile 
Japoniei sint determi
nate de faptul că pia
ța americană este cea 
mai mare piață pentru 
desfacerea mărfurilor 
nipone și ea nu are 
nici un interes să pro
voace adoptarea, de 
către Congresul S.V.A.. 
a unor măsuri protec- 
ționiste de mare an
vergură.

Această situație, in 
Ciuda tonului optimist 
al comunicatului pu
blicat la Washington, 
ii determină pe obser
vatori să aprecieze că, 
deși o nouă rundă de 
negocieri s-a încheiat, 
divergențele persistă.

Marile opțiuni ale poli
ticii externe a Franței au 
fost expuse joi de ministrul francez 
al afacerilor externe, Jean Franțois- 
Poncet, în fața Adunării Naționale, 
reunită pentru a dezbate acest su
biect. Ministrul a definit patru axe 
principale ale politicii internaționale 
a guvernului său : 
in pofida înmulțirii 
cordare, prevalenta 
pra confruntării în 
mice internaționale, 
ței comune și menținerea 
internațional al unei Frânte 
pendente.

menținerea păcii 
focarelor de in- 
cooperării asu- 
relațiile econo- 
organizarea Pie- 

rolului 
inde-

Convorbiri Ia Rabat. Re®ele 
Hassan al II-lea al Marocului a 
primit la 2 mai pe primul ministru 
al Mauritaniei, Ahmed Ould Bouceif. 
Cu acest prilej — relatează agenția 
M.E.N., reluind un comunicat oficial 
difuzat la Rabat — s-a procedat’la 
un schimb de vederi asupra proble
melor de interes reciproc și asupra 
relațiilor dintre cele doua țări.

Grevă. Toate porturile franceze 
au fost blocate joi ca urmare a unei 
greve generale de 24 de ore a doche
rilor care revendică compensarea 
veniturilor lor erodate ca urmare a 
inflației.

• într-o cuvintare 
Masayoshi Ohira, și-a 
nipono-americarie vor 
acceptabilă pentru ambele țări". Premierul nipon a recunoscut, pe de altă 
parte, câ problemele comerciale dintre Japonia și Statele Unite, generate 
in principal de solaul pozitiv imens a] părții japoneze in schimburile cu 
S.UIA., „sint măi acute ca oricind", 
aceste divergențe pot fi soluționate

rostită la Washington, primul ministru al Japoniei, 
exprimat încrederea că „problemele comerciale 
putea fi rezolvate in scurt timp de o manieră

dar și-a exprimat încrederea că toate 
prin negocieri.

în cadrul suitei de manifes
tări organizate in Italia pentru 
a marca cea de-a 35-a 
sare a victoriei 
ționale armate 
anțlimperialiste, 
liană a dedicat 
nile sale României. A fost pre
zentat spectacolul susținut de 
ansamblul folcloric „Chindia" 
— o adevărată oglindă a bogă- ' 
ției și frumuseții cintecului și 
dansului românesc.

aniver- 
insurecției na- 
antifasciste și 

televiziunea i.ta- 
una din emisiu-

R. P. BANGLADESH

rile din
LONDRA 3 (Agerpres). — Aproxi

mativ 41,5 milioane de alegători din 
Marea Britanie și Irlanda de Nord 
au fost chemați joi in fata urnelor 
de vot pentru a alege pe cei 635 de 
denutați in Camera Comunelor. Po
trivit primelor informații, vremea 
friguroasă — lapoviță și ninsoare — 
a afectat direct, procentul participării 
la vot. Agenția France Presse prog-

Marea Britanie
nostichează o participare de aproxi
mativ 70 la sută din cei înscriși.

Primele rezultate sînt așteptate in 
cursul dimineții de vineri.

Paralel cu alegerile legislative, in 
Anglia și Țara Galilor Vor fi desem
nați și 369 de consilieri municipali.

Vizită. Th-ejedinteie Republicii 
Panama. Aristides Royo, a sosit joi 
la Roma pentru o vizită de patru 
zile, venind de la Madrid. Președin
tele panamez, care 
turneu in Europa 
mează să viziteze, 
minică, Franța.

efectuează un 
occidentală, ur- 
incepind de du-

Val de frig în Europa
Deși ne aflăm la În

ceputul lunii mai. asu
pra majorității țărilor 
europene s-a abătut un 
val de frig aproape fără 
precedent pentru aceas
tă lună, In numeroase 
regiuni ale Franței, intre 
care Alsacia și Lyon, a 
nins, stratul de zăpadă 
atîngînd 20 cm in masi
vul central al Munților 
Contat. La Paris s-a în
registrat cea mai scăzu-

tă temperatură pentru 
ziua de 2 mai din 1892 
incoace — 7,1 grade Cel
sius.

In Belgia și Anglia 
tin timp rece și ploios, 
lapoviță șl ninsoare pre
lungesc anotimpul iernii. 
Ca urmare, se preconi
zează redeschiderea sta
țiunilor pentru sportu
rile de iarnă.

De asemenea, căderi 
de zăpadă s-au semna-

lat in Olanda, unde 
temperatura actuali este 
inferioară cu 10 grada 

. mediei obișnuite pentru 
această epocă. Aceeași 
situație se înregistrează 
in R.F.G., unde s-au. 
semnalat ninsori și scă
deri de temperatură., 
precum și în Austria, 
unde majoritatea trecă
torilor din zonele mun
toase au devenit im
practicabile.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
ECUADORUn pas important spre tranziția Ia guvernarea civilă

La 29 aprilie, în Ecuador s'-a În
cheiat procesul politic prealabil trans
ferului puterii către un guvern civil. 
La această dată a avut loc cel dc-al 
doilea scrutin pentru desemnarea 
președintelui țării (la primul tur de 
scrutin, din 16 iulie 1978, nici unul 
din cei șase candidați nu întrunise 
majoritatea absolută) și alegerea ce
lor 69 de reprezentanți pentru Con
gresul Național unicameral.

Tn funcția de șef al statului a fost 
ales, cu mare majoritate de voturi, 
Jaime Roldos, care a candidat din 
partea „Coaliției Forțelor Populare". 
Președintele ales al țării își va pre
lua funcția la 10 august, deschizin- 
du-se, astfel, o perioadă nouă in viața 
politică a Ecuadorului.

Din 1972. Ecuadorul este, așa cum 
se știe, guvernat de militari. Reve
nirea la viața parlamentară s-a con
turat încă din 1976, in contextul unor 
importante reforme economice și so
ciale, inițiate de guvernarea militară, 
continuitatea acestora fiind concepu
tă in perspectiva făuririi unor insti
tuții politice corespunzătoare. ~ 
plan economic au fost întreprinse 
acțiuni, cu larg ecou național, pentru 
recuperarea bogățiilor țării, pentru 
crearea condițiilor necesare dezvol
tării industriale a Ecuadorului, hi 
urma naționalizărilor intr-o ramuiă 
principală a economiei, cea petrolie
ră. întreprinderea de stat CEPE asi
gură peste 60 la sută din producția 
de țiței a țării, controlind, totodată, 
o cotă importantă a comercializării

acestuia în exterior și, integral, des
facerea petrolului și a derivatelor 
acestuia pe piâța internă. A fost con
struită o modernă rafinărie la Esme- 
raldas, expresie a capacității de a 
impulsiona valorificarea superioară a 
resurselor naturale. S-au întărit con
siderabil pozițiile statului , in sfera 
relațiilor economice cii străinătatea. 
La aceste schimbări se adaugă în
ceputurile unei reforme agrare și a- 
dopțarea unui plan ambițios in do
meniul educației.

Paralel, guvernul militar a purtat 
un larg dialog cu conducerile parti
delor, în vederea predării puterii 
către civili. Un important reper al 
acestei perioade de tranziție l-a con
stituit referendumul popular din 15 
ianuarie 1978 pentru adoptarea unei 
noi Constituții. Reflectând nevoile 
specifice aie dezvoltării naționale, 
nouă Constituție este menită să sti
muleze democratizarea vieții politice 
ipclusiv prin dreptul de vot acordat 
fără discriminări (pentru prima oară 
aCest drept poate fi exercitat și da 

Pe persoane fără .știință de carte, al că
ror număr este încă foarte ridicat). 
O prevedere importantă a Constitu
ției, ilustrînd tendințe semnificative 
ale emancipării naționale, din ultimii 
ani, se referă la participarea statului 
în viața economică a țării, sectorului 
public urmînd să-i revină controlul 
asupra compartimentelor de bază ale 
activităților economice. într-o declara
ție a C.C. al Partidului Comunist din 
Ecuador se aprecia că noua Consti-

tuție reprezintă un pas pozitiv in 
viața țării.

Stadiul următor al perioadei de 
tranziție l-au constituit alegerile pre
zidențiale — cu cele doua scrutinuri, 
din 16 iulie 1978 și actualul scrutin. ‘ 
Victoria candidatului „Coaliției For
țelor Populare", participarea masivă 
la vot reflectă, fără îndoială,. aspi
rația maselor populare spre accele
rarea schimbărilor menite să înlă
ture. persistența unor inegalități So
ciale.

La 10 august, odgtă cu instalarea 
președintelui ales — care, in cam
pania sa electorală, a preconizat 
transformări de fond in domeniu! 
economic și cel social — va intra in 
vigoare și noua Constituție. Printre 
aceste transformări preconizate se 
includ preluarea de către stat a în
treprinderilor energetice și a celor 
siderurgice, măsuri pe linia reformei 
agrare, sporirea salariului tnihin) ș>a.

Prin revenirea la viața parlamen
tară și la guvernarea civilă —. ih- 
tr-un cadru constituțional deosebit 
de cei dinainte — viața politică din 
Ecuador se găsește in pragul unei 
noi etape. O etapă în care, așa cum 
subliniază mulți analiști ai evoluții
lor politice din această țară, marile 
probleme ale dezvoltării economice 
se cer a fi abordate șl soluționate 
Intr-o legătură tot mai strînsă cu 
necesitățile maselor, ale progresului . 
social.

Eugen POP

Convorbiri turco-spanio<
Ministrul afacerilor externe al

Turciei, Gunduz Okcun, care efec
tuează o vizită oficială de trei zile 
la Madrid, a fost primit joi de re
gele Juan Carlos al 
cum relevă agenția 
în timpul convorbirii, 
cu acest prilej, s-a 
trecere in revistă a
de interes reciproc. Anterior, minis
trul turc a avut convorbiri cu 
omologul său spaniol, Marcelino O- 
reja Aguirre.

Spaniei. După 
France Presse, 
care a avut loc 
procedat la o 
unor probleme

Numărul șomerilor din 
R.F. Germania s’a rldicat-13 sfir- 
șitul lunii aprilie, la 875 457, ceea ce 
reprezintă 3,8 la sută din forța de 
muncă activă a acestei țări — a 
anunțat, intr-o conferință de presă, 
ținută joi la Bonn, Josef Stingi, pre
ședintele Oficiului federal al muncii.

Aprobarea planului de dezvoltare economico-socială
DACCA 3 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția B.S.S., Consi
liul Economic Național al R. P. Ban
gladesh a aprobat planul revizuit de 
dezvoltare economico-socială a țării 
pe anul curent (1978—1979). Acest 
plan care prevede o suplimentare 
de fonduri ce depășește cu 33,25 la 
sută cheltuielile bugetare ale anului 
trecut are în vedere obținerea unei 
creșteri economice de 5,7 la sută. 
Acest procent de creștere economică 
va fi asigurat, potrivit prevederilor 
planului, prin creșterea producției 
agricole cu 4,2 la sută, a industriei 
prelucrătoare cu 8,7 la sută, a sec
torului construcțiilor cu 16,5 la sută,

a producției de energie cu 15 la sută. 
Planul suplimentar prevede o spori
re cu 290 milioane taka a alocațiilor 
destinate lucrărilor pentru controlul 
inundațiilor. O sumă suplimentară 
de 160 milioane taka este prevăzută 
în sectorul industrial pentru con
strucția și dezvoltarea unor obiec
tive economice, intre care fabrica de 
îngrășăminte chimice de la Ashu- 
ganj, fabrica de ciment de la Joy- 
purhat, minele de la Rainipukar și 
Jamalganj. Alte fonduri suplimen
tare au fost alocate pentru lucrările 
de explorare de zăcăminte de petrol 
și gaze.

Fantomele nazismului
își fac reapariția

Dezvăluirile presei occidentale 
la vigilență sporită

• Neonaziștii pregătesc în secret depozite de arme • Ce prevăd pla
nurile organizației „Tineretul viking” : uciderea unor oameni po
litici, gazarea evreilor, pedeapsa „trădătorilor” • Cafeneaua ,,Va
terland” — statul major al noii generații de „copii ai lui Hitler"

un îndemn

în ultimul timp, presa apuseană consacra un număr sporit de articole, reportaje, 
comentări: unui fenomen cate începe, prin proporțiile sale, să stirnească îngrijorarea 
îndreptățită a opiniei publice : recrudescența activităților de tip neofascist. Nostalgicii 
vremurilor de tristă amintire, ale lui Hitler și Mussolini, încep să propage din nou, 
cu tot mai multă insolență, in diferite țări — in Italia, Franța, R.F.G., in Berlinul 
occidental, în Belgia. S.U.A. ș.a. «— cultul urii față de om. Deosebit de semnificative 
sint, in acest sens, dezvăluirile săptăminalului vest-german „STERN", dezvăluiri care 
pun. o dată, mai mult in evidență necesitatea unei vigilențe sporite, a unor măsuri 

elementelor neofasciste șidrastice pentru ă se curma 
neonaziste.

-Tinărul nazist își nete
zește părul cu 
nervos, in timp ce măr
turisește : „Lucrurile s-au 
cam încins, așa că, pentru 
un. timp, am să mă dau 
la fund. Desigur că voi 
rămine. in continuare, fia- 
țional-sociali st, dar 
acționa pe tăcute, 
teamă de ce mi s-ar pu
tea intimpla".

Teama lui pare a fi în
dreptățită. De mai multă 
vreme, neonaziștii au în
ceput să amenajeze in se
cret mari depozite de ar
me. au atacat citeva bănci, 
au făcut să explodeze pri- 

, mele bombe. Ei pun la 
cale judecarea în secret și 
executarea „trădătorilor*, 
urzesc uciderea unor po
liticieni și cochetează cu 
gindul de a organiza a- 
tentate cu gaze toxice a- 
sunra unor sinagogi.

De cele mai multe ori, 
neonaziștii iși afișează in 
mod ostentativ crezul, 

în uniforme 
ăvind ca accesorii 

de fier prinse la

un- gest

voi 
Mi-e

mărșăluiesc 
negre, 
cruci ._. . . .....
git cu lănțișoare. Convin
gerile și Ie proclamă sus 
și tare. Tipice sint, de pil
dă. cele ce se intîmplă la 
cafeneaua „Vaterland" 
(Patria) din Berlinul oc
cidental, str. Kurftirsten 
nr. 101. Localul este vop
sit în cenușiu și oliv, cu
lorile folosite inițial de

activitatea atit de nocivă

parașutiștii hitleriști : de 
pe tavan atârnă plase de 
camuflaj ; pe podea sînt 
stivuiți, ca in ajunul unei 
bătălii, un. mare număr 
de saci cu nisip. Pe mese 
zac revolvere și pistoale 
automate — deocamdată 
din plastic — pe pereți 
— portrete în ulei ale lui 
Hitler. Clienților li se 6- 
feră și reprezentații tea
trale „de front" și. in cu
rind, pe lingă restaurant, 
va funcționa și un bordel 
„pentru ofițeri". Obișnuiții 
localului sint aderenții 
din Berlin ai organizației 
„Tineretul viking". îm- 
brăcați cu cămăși negre, 
cu semne runice pe mine- 
că, purtând in picioare 
cizme din piele și invir- 
tind cu ostentație bastoa
ne de cauciuc.

„Trebuie să instaurăm 
teroarea", predică ex- 
avocatul Manfred Roeder, 
actualmente fugit in 
S.U.A., „pentru ca situa
ția să se schimbe, la 
fine". Teroarea este dez
lănțuită chiar și împotri
va .^camarazilor de arme", 
atunci cind se constată că 
aceștia desconspiră planu
rile criminale. Astfel, la 
închisoarea preventivă din 
Liinenburg, Lutz Wege
ner (22 de arii), după ce 
a 
sa 
la

recunoscut participarea 
și a altor „camarazi'* 
jefuirea unei bănci și

a

la alte atacuri, s-a tre
zit cu următorul bilet .* 
„Cei care trăncănesc prea 
mult sint lichidați". Des
tinatarul a luat textul 
drept o „amenințare co
pilărească". în curind 
însă ^i-a schimbat păre
rea. La Hamburg și Kiel 
a fost arestată o bandă de 
cinci neonaziști care, pu
seseră la cale constituirea 
unui „tribunal secret". 
Wegener urma să fie 
omorit. imediat după ie
șirea din închisoare. Șeful 
bandei, Gunnar Pahl, a 
mărturisit : ,JVu , mi-aș fi 
murdărit eu miinile cu a- 
Ceste execuții. Treaba ar 
fi făcut-o țipi veniți din 
străinătate".

în intenția bandei urma 
să fie lichidat și Peter 
Teuffert (19 ani), deferit 
tribunalului pentru că, 
împreună cu alți neona
ziști, adunase arme în pre
gătirea unui atac asupra 
biroului din Kiel al parti
dului comunist în cursul 
audierilor, la procuratura 
federală, Teuffert a recu
noscut totul și, în plus, a 
declarat că Gunnar Pahl 
a fost ales ca nou șef al 
organizației naziste a „re
construcției". Teuffert a 
fost convocat pe 10 mar
tie, în fața unui „tribunal 
al partidului". Cei cinci au 
convenit ca, după ce va. 
plăti o amendă de 2 000

viitoarelor
tineri fanatici fac 

vederea
Intr-unul din centrele neonaziste, 
instrucție cu armele de foc in 

„operații"

mărci, vinovatul să fie 
tirit in pădure, unde să fie 
spinzurat de un copac. 
Planul a eșuat, intrucît doi 
din membrii bandei, spe- 
riați de eventualele con
secințe. au făcut o decla
rație la poliție, care a a- 
tras după sine arestarea 
elementelor dure ale ban
dei. Deocamdată, planurile 
ticluite de tinerii neona
ziști vor rămine deci nu
mai pe hîrtie. Printre a- 
ceștea, planul de răzbuna
re împotriva celor socotiți 
răspunzători de .difuzarea 
serialului „Holocaust" ; 
sau planul de gazare a 
evreilor in sinagoga din 
Liibeck : sau lista cu nu
mele polițiștilor și jude
cătorilor ce urmau să fie 
;,lichidați“ după ce miș
carea ar fi devenit mai 
puternică, pe motiv Că 
s-au ocupat de „cazurile" 
unor naziști.

Recenții arestați sînt. 
de altfel, cunoștințe mai 
vechi ale poliției. Unul 
din ei a fost inchis în mai

rinduri, printre al- 
sustragerea 
de otrava

multe 
tele pentru 
unei cantități 
puternică cu care voia să 
otrăvească apa potabilă a 
corpului de gardă de la 
închisoarea 
război din 
dau.

în ce-l
Gunnar Pahl, in „palma
resul" său intră un adevă
rat circuit prin închisorile 
europene. în afară de 
R.F.G., a mai stat „la ră
coare" în Belgia. Italia și 
în alte țări. îi place mult 
,să se fălească cu arma 
lui, Ballermann, pe care 
o poartă în permanență 
asupra sa. O asemenea a- 
titudine sfidătoare pro
duce impresie asupra ex
tremiștilor de dreapta. A- 
ceasta explică probabil de 
ce a fost ales ca nou șef 
al „organizației". Deocam
dată, „organizația" a fost 
neutralizată. Pentru cit 
timp însă ?» — încheie re
vista „Stern** reportajul 
său.

criminalllor de
Berlin-Span-

privește pe
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