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Ritm intens de muncă pe șantierul de locuințe Ștefan cel Mare — Colentina — Moșilor — Mihai Bravu

Tehnica de calcul complexă. 
La întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Iași s-a pus în 
funcțiune un terminal greu — in
stalație complexă de tehnică de 
calcul, de fabricație românească. Ca 
urmare, întreprinderea ieșeană de 
mase plastice are posibilitatea de 
a-și asigura informații operative 
asupra modului de realizare în fie
care moment a tuturor indicatorilor 
de plan, putîndu-se lua operativ 
deciziile care se impun pentru în
deplinirea optimă și la înalt nivel 
calitativ a întregii activități econo
mice. (Manole Corcaci).

Transformatorul de 50 MV A. 
Colectivul fabricii de transforma
toare mari din cadrul întreprinderii 
„Electroputere" — Craiova a livrat 
Combinatului siderurgic din Tirgo- 
viște primul transformator de 
50 MV A. Acest modern produs, 
conceput de specialiștii Centrului de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică de pe platforma „Electro
putere", este fabricat pentru prima 
dată de industria noastră electro
tehnică. (Nicolae Băbălău).

Apartamentul 1 000. Con
structorii de locuințe din județul 
Neamț au predat cel de-al 1 000-lea 
apartament construit în acest an. 
Cea mai mare parte a noilor apar
tamente sînt amplasate în cartiere 
apărute în acest an pe hărțile loca
lităților din județ, cum sint Speran
ței și Dobrogeanu Gherea din Piatra 
Neamț, Nicolae Titulescu și 23 Au
gust din Roman și zona centrală din 
Tg. Neamț. (Constantin Blagovici).

Se dezvoltă serviciile pentru 
populație. La ieșirea din Cluj- 
Napoca, la mijlocul Dealului Felea- 
cului, s-a dat in funcțiune, re
cent, o unitate autoservice dotată cu

aparatură ultramodernă de testare a 
motoarelor, un aparat de verificare 
a amortizoarelor pe bază de dia
gramă, aparate optice de reglaj, o 
spălătorie automată ce utilizează 
apă industrială din puțuri proprii, 
o stație de încărcat acumulatoare 
etc. Intrarea in funcțiune a celei 
de-a treia unități autoservice a 
permis specializarea acestora și a 
personalului, reducerea duratei re
parațiilor și reviziilor, îmbunătățirea 
calității lucrărilor. (Al. Mureșan).

La prima cursă. Zestrea 
flotei maritime comerciale româ
nești a sporit de curind cu noi 
nave construite pe șantierele noastre 
navale. Astfel, zilele acestea s-au 
intors din primul lor voiaj și se află 
acum în portul Constanța nava 
„Cotnari" care a adus mărfuri ge
nerale din Olanda și Belgia și mi
neralierul „Tirgu Trotuș“, de 18 200 
tdw, care a efectuat un transport de 
fosfați din Maroc. în același timp se 
află sub operații de încărcare pen
tru a pleca în primul voiaj cargou
rile „Salonta", „Frasin" și „Fili- 
pești". executate la șantierele na
vale Galați și Brăila. (George Mi- 
hăescu).

Economii de energie . și 
combustibil. La Combinatul chi
mic din Tirnâveni se desfășoară o 
largă acțiune pentru diminuarea 
consumului de energie electrică și 
combustibil. Prin introducerea unor 
tehnologii moderne de fabricație, in 
primele patru luni ale acestui an au 
fost economisiți 2 800 000 kWh ener
gie electrică, adică echivalentul unei 
producții suplimentare de 1 000 tone 
carbid. Rezultate bune au fost 
obținute și în diminuarea consumu
lui de gaz metan la secțiile oxid de 
zinc și bicromat de sodiu. (G. 
Giurgiu).
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Se poate construi mai ieftin, 
mai rational, cu consumuri 

energetice mai mici!

HOTĂRÎTOR

AL CINCINALULUI

Cîteva probleme privind izolarea termică a construcțiilor, in dezbaterea 
specialiștilor invitați la masa rotundă a „Scînteii“

• Echivalentul energetic al unui apartament: 12 800 kg combustibil conven
țional. Cum poate fi scăzut acest consum ? © Soluții practice pentru a
economisi peste 1 milion tone de petrol • Aerul — un excelent material 

termoizolator, cu mari posibilități de extindere în construcții

în suita de articole consacrate problemei economisi
rii severe a energiei și combustibilului, in ziarul nos
tru din 6 mai a fost publicată prima parte a dezbate
rilor ce au avut loc în cadrul unei mese rotunde orga
nizate de redacție. Tema dezbaterii : „Ce posibilități

concrete, ce soluții trebuie, promovate neintirziat pen
tru reducerea consumurilor energetice in domeniul 
construcțiilor ?“ Publicăm astăzi continuarea dezbaterii, 
axată in principal, pe tema ; consumurile' ejiergetice 
și izolarea termică. ’ ț

© Pentru realizarea 
integrală a pla
nului

® Pentru progresul 
economic al țarii

® Pentru creșterea 
nivelului de trai

INVESTIȚIILE 
la termen 

în producție !
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în opera de edificare a societății socialiste, Parti
dul Comunist Român acordă o deosebită însemnătate 
formării omului nou și, firește, in primul rînd, perfec
ționării morale o membrilor de partid, a comuniștilor 
— chemați să fie in toate împrejurările exemple de 
responsabilitate și dăruire, de cinste, corectitudine, 
modestie, combativitate, model de spirit colegial, de 
principialitate față de cei din jur, de inaltă moralitate. 
Pentru ei, ca și pentru milioanele de cetățeni de pe 
întreg cuprinsul țării, principiile Codului etic — parte 
integrantă a. Statutului și Programului partidului — 
reprezintă un îndreptar prețios in munca și viața de 
zi cu zi.

Așa cum a subliniat cu deosebită pregnanță în 
repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, partidul 
sînt oamenii și, cu cit ei iși însușesc mai temeinic 
aceste trăsături, cu cit și le incorporează organic în 
gindul și fapta lor cotidiană, cu atît își îndeplinesc 
mai bine, cu mai multă competență, dăruire și însu

flețire revoluționară, sarcinile pe care le implică 
realizarea mărețului Program al edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate in țara noastră și al 
înaintării spre comunism.

Viața demonstrează că există o legătură directă 
între întărirea rolului conducător al partidului și creș
terea nivelului conștiinței socialiste și comportării etice 
a membrilor de partid ; se poate afirma că necontenita 
perfecționare morală a comuniștilor este o cerință nu 
numai subiectivă, ci și obiectivă a progresului socie
tății socialiste românești, o condiție determinantă 
pentru îndeplinirea sarcinilor calitativ superioare pe 
care le va trasa întregului nostru popy apropiatul 
Congres al Xll-lea al partidului.

în intîmpinarea acestui istoric eveniment, „Scinteia” 
iși propune să publice un ciclu de articole menite să 
reliefeze aspecte sau probleme ale traducerii in viață 
a diferitelor principii ale eticii comuniste.

Azi, despre:

O radiografie a consumurilor 
energetice arată că ponderea ener
giei consumate în clădiri poate fi eva
luată la circa 15 ia sută din totalul 
energiei consumate in ansamblul eco
nomici naționale. Potrivit unor re
cente lucrări de specialitate, în țâri 
dezvoltate din punct de Vedere eco
nomic această pondere ajunge pînă 
la jumătate din consumurile înregis
trate pe ansamblul economiilor țări
lor respective. Specialiștilor care pro
iectează, construiesc și exploatează 
clădirile Ie revin, în aceste condiții, 
responsabilități cu totul deosebite în 
direcția economisirii energiei. Să rea
mintim numai faptul că în actualul 
cincinal se vor construi circa 1 mi
lion de apartamente, ca să nu mai 
vorbim de importantul volum de con
strucții din industrie, agricultură ș.a. 
Acest efort de investiții înseamnă in 
același timp și un uriaș consum ener- 
r ic. Cum poate fi el redus ?

Ing. RADU NEGRU, director teh
nic al Institutului central de cerce
tare, proiectare și directivare în con
strucții : „Este vorba, pe de o parte, 
de reducerea energiei înglobate în 
produsul numit construcție, iar, pe 
de alta, de economisirea energiei 
consumate pentru exploatarea clădi
rii. Trebuie să pirecizez că în institu
tele din sector s-a realizat o vastă 
lucrare, difuzată tuturor proiectanți- 
lor, care cuprinde consumurile de 
combustibil inglobate pe tipuri de 
unități funcționale. Pentru cele trei ti
puri de clădiri de locuit, larg utiliza
te in țara noastră, au rezultat urmă
toarele consumuri energetice :

Ing. RADU NEGRU : Una dintre ele, 
cea mai simplă de aplicat, o consti
tuie folosirea in mai mare măsură a

Tip de clădire Consum energetic înglobat 
(kg cc/apartament)

panouri mari prefabricate 
P-j-4 etaje 12 800

mixtă cu panouri de fațadă 
și fișii preasamblate

P-j-4 etaje 11 700

zidărie cu cărămidă cu planșee 
din fîșii cu goluri și acoperiș 
cu șarpantă — P-j-3 etaje 11 600

Ce concluzie importantă se poate 
trage din analiza, din punct de ve
dere energetic, a structurii unui a- 
partament ? Este evident că indife
rent de tipul de construcție, consu
murile de energie sînt relativ apro-

piate. întrucît în ansamblul construc
țiilor de locuințe din țara noastră 
ponderea celor integral prefabricate 
este mare și va crește în continuare, 
să urmărim cum este repartizat con
sumul energetic — de 12 800 kg cc., 
necesar realizării unui apartament.

materialul
Consum energetic

în kg cc %

1. beton prefabricat
2. beton, mortar șantier
3. produse ceramice
4. metale
5. bitum, mase plastice, materiale 

termoizolatoare (provenite din pro
duse petroliere)

6. lemn, sticlă, diverse .
7. utilaje

4 350 34
980 1,6
310 2,4

3 313 25,9

1 807 14,1
1 483 17,7

557 4.8

REDACȚIAClădirile, așa cum 
sînt concepute ele astăzi, pot fi tre
cute în categoria produselor energo- 
intensive. Ce posibilități concrete 
există la ora actuală pentru ca 
locuințele să înglobeze mai puțină 
energie 1

Inq. Dan CONSTANTIN
(Continuare în pag. a IlI-a)

RESPONSABILITATE
Locul datoriei nu înseamnă „locul călduț"

A face totul pentru rea
lizarea exemplară a poli
ticii partidului. Asumîndu-și 
înalta responsabilitate a construirii 
unei noi societăți, superioare — so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată — comuniștii și-au asumat 
sarcina istorică de a conduce spre 
desăvîrșire un proces revoluționar 
de o imensă amploare și complexi
tate, care presupune uriașe prefa
ceri in tqate domeniile, fie că este 
vorba de economie, cultură, de pre
faceri în gîndire, pe plan social, 
care se leagă între ele și se condi
ționează reciproc. De aici și nece
sitatea ca fiecare sarcină în parte 
să fie dusă la îndeplinire cu spirit 
de maximă responsabilitate.

Dacă ar fi să dăm o definiție 
acestui spirit, s-ar putea spune că 
responsabilitatea înseamnă a face 
totul pentru ca sarcina de partid, 
linia partidului să fie înfăptuite 
perfect, întotdeauna, Ia fiecare Ioc 
de muncă, in toate domeniile. Res
ponsabilitatea implică, așadar, exi
gență, perseverență, tenacitate. Nu 
o dată s-a subliniat, și pe bună 
dreptate, ce mari progrese s-ar în

registra în înaintarea țării noastre 
dacă toți membrii de partid, cei 
aproape trei milioane de comuniști, 
ar acționa fiecare la locul lor cu 
energie maximă, dovedindu-se fac
tori dinamici, eficace în înde
plinirea politicii partidului. Prima 
datorie a comunistului este aceea 
de a se afirma ca militant conștiin
cios, de nădejde, pe care partidul 
să se poată bizui în orice împreju
rare ; în același timp, spiritul de 
responsabilitate comunistă presu
pune nu numai grija pentru bunul 
mers al treburilor la locul propriu 
de muncă, în unitatea sau lectorul 
fiecăruia, ci o viziune mai largă, în 
mod deosebit o înțelegere clară a 
rolului comuniștilor ca luptători de 
avangardă ai societății noastre.

Desigur, în procesul dezvoltării 
sociale sînt și locuri „liniștite", în 
care dezvoltarea se petrece, apa
rent, fără probleme spinoase, fără 
frămintări și zguduiri — deși, in 

, realitate, locul cu adevărat călduț 
nu se găsește nicăieri, pentru că 
locul și-1 face omul și nu. există 
domeniu, post de muncă în care un 
comunist să nu fie chemat să a- 
ducă transformări profunde, înnoi
toare, revoluționare.

Primii la greu, primii la 
datorie Realitățile ne pun tot
odată față-n față cu sectoare, locuri 
de muncă de un deosebit dina
mism, in care viața ridică mereu și 
mereu probleme acute, cu un grad 
ridicat de dificultate. „înțeleg că 
sint oameni care ar dori ca greu
tățile să treacă mai repede — 
sublinia secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Și eu, și partidul, și 
noi toți am dori să treacă mai re
pede, să avem cit mai puține greu
tăți de intimpinat ; dar aceasta de
pinde dc felul cum vom munci, 
cum ne vom organiza fiecare acti
vitatea. Desigur, unii ar dori, daca 
sint greutăți, să Ie ducă alții in 
s'pate, să le înfrunte alții, iar ei să 
Ie simtă cit mai puțin, să stea la 
umbră și să privească cum mun
cesc ceilalți, să-i aplaude pe alții. 
Așa nu se poate construi socialis
mul ! Nu in aceasta constă spiritul 
revoluționar și comunist. A fi co
munist, a fi revoluționar, a fi mi-

Maria BABOIAN
(Continuare în pag. a II-a)

I recoltă bună obligă la lucrări
...Mai întîi fuseseră aco

lo, în vizită la niște rude, 
părinții lui. S-au intors in- 
cîntați. Rudele îi plimbase
ră într-o mașină elegantă, 
le arătaseră locuri frumoa
se, ii trataseră minunat și 
ii îndemnaseră să vină sâ 
trăiască și ei acolo că vor 
avea o bătrînețe fericită. 
Furați de acest vis, s-au 
dus. Odată ajunși, au în
ceput să-1 cheme și pe fiu. 
Din ce în ce mai insistent. 
Invocind marile perspecti
ve ce i s-ar deschide fiu
lui. care, chirurg fiind, ar 
putea să trăiască în țara a- 
ceea capitalistă ca in 
paradis. Mai spuneau și 
de oarecare necazuri pe 
care le-ar avea ei (nu pre
cizau ce fel de necazuri) 
și că ar avea mare nevoie 
de ajutorul lui. Așa că me
dicul chirurg Ion Dan Po
pescu din Brașov i-a luat 
pe soția sa, Adriana, și pe 
fiul său. Silviu, și și-a pă
răsit țara, zicea el atunci, 
definitiv. Deși, înainte de 
plecare, un turist venit de 
acolo și care plecase tot de 
aici in urmă cu ani, auzind 
despre intenția sa, l-a nri- 
vit cu milă : „Stai, domnu
le, aici ! Ce-ți lipsește ? Nu 
te duce acolo că ai să re
greți amarnic". El, medicul 
Popescu, nu l-a crezut. N-a 
crezut pe nici unul dintre 
cei care, prieteni, cunoscuți 
ori persoane oficiale, i-au 
dat același sfat.

de aici, de pe aeroport, 
cind avionul cu care tre
buia să plece n-a decolat 
timp de trei zile din pri
cina unei greve pe aeropor
tul de acolo. Pe aeroportul 
de destinație i s-au pus apoi 
în față niște chestionare. 
„Ce profesie aveți ?“. „Chi

de ajutor social, mai mult 
din milă. Tatăl, grav' bol
nav. Medicului Popescu 
(profesional foarte bine 
pregătit) i-au trebuit doar 
zece minute ca să pună 
diagnosticul : cancer pe 
esofag, în stadiu avansat. 
„Ai fost la medic ?“. „Da.

tit : „Eu ți-am scris să 
mă duci înapoi acasă, să mă 
scoți din iadul ăsta. N-ai 
primit scrisorile mele 
„Nu, am primit alte scri
sori...". >

N-avea timp de căutări, 
de verificări. Bătrînul tre
buia îngrijit de urgen-

„Publicați aceste 
lucruri să se știe!" 
Mărturiile unui om care și-a regăsit patria

care am peregrinat cu tata, 
s-a uitat la noi cu milă și 
ne-a spus : «Ce-ați căutat, 
nenorociților, aici ? De ce 
ați venit ?». Chinuri incre
dibile am pătimit și la 
moartea bătrînului, ca să-1 
pot îngropa...".

Dar, in sfîrșit, a primit 
o slujbă, intr-un • spital... 
din alt oraș... Da, totul era.. 
în alt oraș. L-au primit a- 
colo alți doi medici emi- 
granți. Unul i-a spus-o pe 
șleau : „Păstrează-ți nervii 
tari pentru ce o să mai pă
timești. Nu te enerva, nu te 
revolta că vei fi dat afară !
Aici faci contract de mun

de întreținere prompte si de calitate
CÎTEVA DIN 

PRIORITĂȚILE 
ACESTOR ZILE 

ÎN CÎMPIA 
DE SUD A ȚĂRII

Primul semn de întreba
re i-a apărut, totuși, încă

rurg“. Cel ce punea între
bările l-a privit cu un soi 
de compasiune : „Aici, cred 
că știți, operează numai 
șefii". Au fost urcați într-o 
camionetă și duși la vii
toarea lor locuință, intr-un 
orășel. Locuința era o... ru
lotă, fără roți, proptită pe 
butuci.

Dar marea certitudine 
(să-i spunem decepție, 
chiar o amară decepție) a 
venit în clipa cînd, intr-un 
alt oraș („totul acolo se 
află într-un alt oraș, o să 
vedeți de ce spun asta“),- 
și-a găsit părinții. într-o co
cioabă, trăind dintr-un soi

Dar tu nu știi ce-i aici...". 
„De unde să știu ? Voi 
mi-ați scris că aici curg 
riuri de lapte și miere. 
Unde e paradisul acela ? 
Unde sînt rudele acelea cu 
Mercedes ?“. Nici un răs
puns. „Unde este serviciul 
meu grozav ? Că pînă una- 
alta, nici diploma nu mi-au 
recunoscut-o. Unde e lo
cuința aceea confortabilă ? 
Că stau într-o cutie de 
plastic ondulat. Unde e 
cîștigul acela fantastic ? Că 
trebuie să ne ținem zilele 
dintr-o indemnizație cu 
care murim de foamd". Bă
trînul a dat cu tristețe din 
cap, spunindu-i abia șop-

ță. Trebuia să i se facă 
o gastrotomie ca să i se 
poată introduce lapte in 
stomac,' să moară de can
cerul lui, și nu de foame. 
„Am zis că, fiind o chestie 
relativ simplă, o voi rezol
va imediat. Dar m-am în
șelat iarăși. Mi-au trebuit 
acolo 72 de zile. Și totul pe 
bani grei. Pe care nu-i a- 
veam. Numai un drum cu 
salvarea, la care a trebuit 
să recurg cînd tata ajun
sese in agonie, m-a costat, 
fără bacșiș, echivalentul a 
500 de lei. Un medic plecat 
și el din România cîndva, 
și peste care am dat in
tr-unui din spitalele prin

că din 6 în 6 luni. Dacă te 
superi cu șeful în prima 
lună, ai timp 5 luni ca să-1 
împaci. Dacă te cecți în 
luna a 6-a, ia-ți adio de la 
slujbă !“. N-a trebuit să 
treacă mult timp ca să se 
convingă de acest adevăr. 
Exprimindu-și o nemulțu
mire, șeful i-a răspuns 
tăios : „Uite ce e, aici nu 
ai secretar de partid ca să 
te plîngi, nici sindicat. Ai 
de muncit de aici și pînă 
aici, restul, dacă e bine sau 
rău, nu te privește !“., Iar
leafa era cu puțin mai mare 
decît indemnizația de șo
mer. N-a putut să închirie
ze un apartament, a rămas 
în rulotă (pînă la sfîrșit).

„Desigur, aș fi putut să

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a V-a)

Căldurile din ultimele zile și rpzerva îndestulătoare de 
apă din sol au determinat dezvoltarea rapidă a plante
lor, îndeosebi a celor semănate în prima epocă în jude
țele din sudul țării. Pentru următoarele zile ale acestei 
luni, previziunile meteorologice indică timp instabil, plo
ios, creîndu-se condiții prielnice dezvoltării viguroase a 
plantelor. Dar, odată cu plantele — și chiar mai repede

decît acestea, acolo unde nu s-au aplicat erbicide — cresc 
și buruienile. Tocmai de aceea prășirea plantelor trebuie 
sâ se execute cu operativitate maximă, la această lucrare 
fiind necesară participarea tuturor locuitorilor de la sate. 
Iată cîteva din direcțiile in care trebuie să se acționeze 
intens la întreținerea culturilor :

• Organizarea exemplară a muncii în acord global;
• Constituirea de formații specializate de mecanizatori care 

în schimburi prelungite ;
® Pe agenda consiliilor agroindustriale trebuie să se afle 

prioritară a prașilei 
cartofi ;

• Asigurarea densității
• Realizarea vitezelor

și cooperatori;
• Prezența în cîmp a 

pentru coordonarea

la sfecla de zahăr, floarea-searelui,

optime a plantelor; 
zilnice de către fiecare formație de

să lucreze

executarea 
legume și

mecanizatori

tuturor cadrelor de conducere 
lucrărilor și acordarea asistenței

specialiștilorȘi 
necesare.
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Circulație9
fara 
accidente!

I
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Direcția circulație din Inspec
toratul General al Miliției ne 
anunță un fapt îmbucurător : 
simbătă, 5 mai, pe drumurile 
publice din întreaga țară s-au 
înregistrat cele mai puține acci
dente de circulație cu urmări 
grave și nici o persoană nu și-a 
pierdut viața. Aceasta, in condi
țiile in care au fost atinse valori 
ridicate ale traficului rutier, a- 
propiate de cele din ziua de 2 
mai cind —■ așa cum am scris 
în ziarul nostru — 10 persoane ■ 
și-au pierdut viața și alte 20 au 
fost grav rănite.

Ziua de simbătă, 5 mai, dove
dește că, atunci cind toți partici
panta la trafic înțeleg să respec
te cu strictețe regulile de circu
lație, stă in puterea lor să evite 
orice eveniment nedorit.

Deci se poate I O zi ca aceea 
din 5 mai ne-o dorim repetată 
de 365 de ori pe an !

I Carnetul 
uitat
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Ne scrie secretarul primăriei 
comunei Fărcașele, județul Olt. 
D. Neculcea : „In arhiva noas
tră se găsește un cărnet de mun
că pe numele Viorica Mirescu. 
fiica lui Mirescu Mircea și 
Gheorghița, născută la 28 iunie 
1941 in municipiul Craiova, care 
a funcționat ca profesoară la 
școala generală din comuna 
noastră din anul 1962 pină in 
1967. Cum. un asemenea act este 
indispensabil pentru stabilirea 
vechimii in munqi. stau și mă 
mir singur cum se face că pose
soarea lui nu s-a interesat pină 
acum niciodată de el".
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IVînătorul în
propria... 
capcană

In urmă cu cinci ani, lui Con
stantin Popescu, revizor de limp 
la funicularul Întreprinderii mi
niere Bocșa, județul Caraș-Se- 
verin, i s-a anulat permisul de 
vinătoare și a fost exclus din 
asociația vinătorilor, pentru bra
conaj. Dar taman ca-n povestea 
cu lupul care-și schimbă părul, 
dar năravul ba. lui C.P. i-a lăsat 
iarăși gura apă după o friptură 
de vinat. Nemaiavind armă și 
nici permis de vinătoare, a în
ceput să meșterească tot felul 
de capcane, pe care le-a pus pe 
cărările bătute de căpriori. Trei 
dintre ei au fost prinși in cap
cane. Dar și Constantin Popescu 
— după cum ne scrie corespon
dentul nostru voluntar loan Ro- 
tărescu — a fost prins in pro
pria... capcană, fiind nevoit să 
plătească acum 15 000 lei despă
gubiri, plus ce-o mai zice legea.
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amindoi 
domici- 
luat la 
de im- 
din jur.

S-a întîmplat 
în Chitila

Pe moment, nimeni n-a putut 
să spună din ce cauză Ion Mincă 
și Constantin Novac, 
oameni in toată firea, 
liați in Chitila. s-au 
ceartă. „Ce-or fi avind 
părțit ?“ iși spuneau cei 
De la ceartă au ajuns repede ta 
bătaie. La un moment dat. vă- 
zind că nu-l poate răzbi cu 
pumnii pe Novac, Mincă a scos 
cuțitul...

Novac a fost transportat la spi
talul de urgentă. Și tot urgent, 
Mincă a fost reținut de miliție.
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Cheia de 
deasupra

I ușii
Cine nu cunoaște povestea 

cel care și-a încuiat casa 
șapte lacăte, dar cind a plecat 
a pus cheile deasupra... ușii ?

Cam așa au procedat și unii 
membri ai conducerii schelei pe
troliere Modirzău, județul Bacău. 
La un control, au fost găsite mai 
multe fișete neasigurate, intre 
care și cel al directorului adjunct 
al schelei. Și avea respectivul 
director adjunct in respectivul 
fișet destule documente consti
tuind secrete de serviciu. Le-a 
strins omul in dosare, le-a pus 
in fișet, dar a uitat si-l incuie. 
Cu alte cuvinte, secret-secret, 
dar să afle toată lumea.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

Falsul 
inspector

Alți oameni de virsta lui — 
61 de ani — se gindesc nu nu
mai la pensia care le asigură o 
bătrinețe lipsită de griji, liniști
tă, ci și la modul in care mai 
pot fi de folos semenilor, fie la 
locul de muncă, fie in activități 
obștești. Dar se vede treaba că 
Petre Zamfirescu din Ploiești, 
strada Baiului nr. 16, nu s-a gin- 
dit să-și facă un rost in viață 
nici măcar acum, in ceasul cl 
doisprezecelea. Așa se face ca, 
fiind de ocupație... fără, a venit 
să aea o raită prin București, 
să-i „vineze" pe naivi și pe cre
duli. Le promitea marea cu sa
rea, precum că le face rost de 
butelii de aragaz.

— tn calitatea mea de inspec
tor la consiliul popular, in ma
terie de aragaze eu am piinea 
și cuțitul. Cu cit dați un aconto 
mai mare, cu atit mai repede 
primiți ce doriți...

Credulii plăteau (intre 600 și 
3 000 de lei), așteptau, dar bu
telia n-o primeau. Acum, pri
mesc pe această cale vestea că 
falsul inspector se află in cer
cetări la circumscripția 5 miliție.
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Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii îață de om

Semnatarii - participanți 

la rezolvarea proprie^ lor sesizări

In cuprinsul unei scrisori adre
sate C.C. al P.C.R., mai mulțl cetă
țeni din satul Giurtelecu Hododu- 
lui — Satu Mare semnalau lipsa 
de preocupare a organelor comu
nale de stat pentru repararea și 
întreținerea drumului principal din 
localitate, aprovizionarea deficitară 
a cooperativei de consum și de cre
dit, neasigurarea corespunzătoare a 
asistenței medicale și farmaceutice, 
lipsa unui telefon de utilitate pu
blică, precum și deficiențe în des
fășurarea transportului în comun 
pentru muncitorii navetiști și elevi.

Pentru examinarea aspectelor 
sesizate, Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean Satu 
Mare a cerut șefi'or instituțiilor 
județene de resort să se deplaseze 
la fața locului. In prezența secre
tarului comitetului comunal de 
partid șl a semna'arilor scrisorii, 
aceștia au verificat temeinic afir
mațiile, constatînd temeinicia lor 
și, împreună, au hotărît următoa
rele : realizarea pentru populație a 
unei linii telefonice ce se va lega 
de un post telefonic cu funcționare 
permanentă în clădirea P.T.T.R. 
(lucru deja înfăptuit) ; asigurarea, 
în cursul acestui an, a necesarului 
de piatră spartă pentru repararea 
și întreținerea drumului de legă
tură între șoseaua județeană si 
satul respectiv (în acest scop, din 
rezerva bugetară a consiliului

Țoleranțajiujpoațe fL. tolerată^

Muncitorii secției înlocuitori de 
piele din cadrul cooperativei meș
teșugărești „Flacăra" din munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
trimis secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o sesizare in care arătau că de 
multă vreme conducerea acesteia 
face afaceri pe seama avutului 
obștesc, înșeală muncitorii, plâtin- 
du-le mai puțin decît li se cuvine 
potrivit muncii prestate, nu orga
nizează bine munca și nu dovedeș
te competență, din cape cauză acti
vitatea nu se desfășoară cum tre
buie. Formal, șef al secției este, 
de aproape doi ani, Amalia Canto- 
man, dar in realitate conducerea 
este exercitată de Apostol Nalbaru, 
fost condamnat pentru infracțiunea 
de delapidare și care nu putea în
deplini funcția de șef de secție cu 
gestiune ; in fapt, el se ocupă de 
aprovizionarea cu materiale, de 
desfacerea produselor finite, de în
tocmirea rapoartelor de producție 
și a altor acte de gestiune, învîrte 
totul în unitate și foloasele le îm
parte cu „șefa" acesteia.

In scrisoare se arăta că forurile 
locale competente au fost sesizate, 
dar nu s-au luat măsuri. Mai mult, 
„cînd venea cite cineva în control, 
lua legătura cu Nalbaru și, cum el 
este bun de gură, abil, îl ducea cu
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Din noul peisaj al orașului Slobozia poto : s. Cristian

Maistrul Ion Gogiu de Ia Combi
natul chimic Rimnicu Vîlcea a fost 
ales pentru a treia oară consecutiv 
responsabil al unei echipe de control 
al oamenilor muncii. In adunarea 
grupei sindicale care i-a acordat 
mandatul s-au spus numaj cuvinte 
de laudă despre activitatea sa ob
ștească. „îl alegem din nou — spu
neau tovarășii lui de muncă — pen
tru că și-a făcut cu răspundere și 
conștiinciozitate datoria".

Intr-o anchetă întreprinsă în rîn- 
dul echipelor de control al oamenilor 
muncii din municipiul Rîmnicu Vîl
cea am constatat că activitatea aces
tora se face simțită din plin in multe 
unități. Bunăoară, echipele conduse 
de Maria Rîșniță, Constantin Preda 
și Paul Alexandru, care activează in 
cadrul marelui magazin „Cozia", au 
reușit să determine, prin frecventa 
controalelor și prin caracterul lor 
constructiv, o îmbunătățire substan
țială a aprovizionării cu mărfuri so
licitate de cumpărători, a calității 
serviciilor. Aprecieri pozitive se pot 
face și despre echipele conduse de 
Gheorghe Schimbinschi, Eugen Do- 
nose, Constantin Vasilescu, Marin 
Lunel și mulți alții.

Am mers pe cîteva din „traseele" 
unde acționează și trebuie să acțio
neze toate echipele de control al oa
menilor muncii din Rîmnicu Vîlcea.

...Magazinul I.L.F. nr. 29 — una 
din cele trei unități care asigură a- 
provizionareâ cu legume și fructe 
pentru cei peste 11 000 de cetățeni 
care locuiesc în cartierul Ostroveni. 
Solicităm registrul unic de control 
pentru a vedea sesizările echipelor, 
măsurile care s-au luat în urma con
troalelor efectuate de ele. Dar — 
surpriză — în decurs de un an, 
echipa repartizată să efectueze con
trolul în această unitate nu și-a făcut 
niciodată apariția ! Ultima consem

popular județean s-a alocat suma 
necesară) ; în vederea mai bunei 
aprovizionări a populației, toate 
unitățile cooperativei de consum 
din comună se vor aproviziona 
direct de Ia depozitele U.J.C.C. — 
Satu Mare, cu frecventă săptămî- 
nală, evitindu-se depozitele inter
mediare și dispersarea mărfurilor. 
Se va procura cu prioritate canti
tatea de drojdie și de făină nece
sară producerii pîinii. De aseme
nea, capacitatea brutăriei din co
mună va fi mărită prin dotarea cu 
noi mașini. S-au luat măsuri pen
tru ca prin punctul farmaceutic 
din sat să se elibereze medicamen
tele prescrise, îmbunătătindu-se 
aprovizionarea cu cele deficitare ; 
se află in curs de perfectare o 
convenție între direcțiile județene 
sanitare Satu Mare și Sălaj, în 
sensul ca medicul circumscripției 
comunale să trimită bolnavi pentru 
internare și examene de speciali
tate la spitalul din Cehti Silvaniei, 
situat la 7 km de comună, și nu la 
spitalul Tăsnad. Toate aceste mă
suri au fost discutate într-o sesiu
ne a consiliului popular comunal.

în încheierea răspunsului se ara
tă că, legat de solicitarea uni.ii mij
loc de transnort in comun, în urma 
analizelor făcute. întreprinderea 
județeană de transporturi auto a 
prelungit experimental cursa Satu 
Mare — Hodod.

vorba, îl băga în magazie, ii um
plea geanta și pleca. Și tot așa se 
petrec lucrurile, el continuă să 
fure din avutul obștesc...".

In răspunsul Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R. se subliniază 
că sesizarea corespunde realității. 
Planul nu a fost îndeplinit din 
cauza proastei organizări a produc
ției, vinovați fiind șefa secției și 
Nalbaru, care nu creau front de 
lucru personalului muncitor, deși 
existau materie primă și comenzi. 
La verificarea gestiunii s-au con
statat plusuri la materia primă de 
peste 20 000 lei. Confruntindu-se 
raportul de producție întocmit . pe 
luna ianuarie cu evidentele pri
mare ale cooperatorilor și caietul 
de evidență a gestiunii, a rezultat 
că numai pe această perioadă cei 
doi au raportat mai puțin, față de 
realizări, cu 50 perechi cizme. De 
aici rezultă temeinicia sesizării pri
vind înșelarea cooperatorilor la 
plata retribuției pentru producția 
realizată. Se confirmă și afirmația 
potrivit căreia A. Nalbaru avea o 
comportare jignitoare și abuzivă.

în răspuns se subliniază că des
pre neregulile existente au fost sesi
zați conducerea cooperativei și 
secretarul organizației de partid, 
atît direct, cit și cu ocazia unor 
ședințe de producție, dar pină la

nare în registrul unic datează din... 
21 octombrie 1977.

Să fie oare vorba de un simplu ac
cident ? Situația se repetă aidoma și 
la secțiile de tapițerie, reparații ra- 
dio-TV, magazinul de prezentare și 
desfacere al cooperativei meșteșugă

In registrele de control e înscrisă... 
absența controlului

• Au sesizat, au sesizat pină au abandonat • Cînd echipe formate din 
bărbați sînt puse să controleze ateliere de croitorie pentru femei și... 
de coafat • Se impune o mai bună coordonare a activității la nivelul 

întreprinderilor și al municipiului

rești „Sîrguința", magazinele „Agro- 
coop" din piața centrală și altele.

Ne adresăm tovarășului Ion Molea, 
secretar al Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste, pentru 
a afla cauzele acestei situații :

— Am analizat această situație Ia 
ultima consfătuire pe municipiu a 
echipelor de control. E vorba de 45 
de echipe care nu și-au făcut cum 
trebuie datoria. Dar le-am înlocuit 
pe toate. Nici una dintre ele n-a 
mai fost, aleasă. Cauzele nu pot fi 
decît două : nici sindicatele nu s-au 
ocupat de activitatea acestor echipe, 
nici noi n-am controlat modul în care 
s-a făcut — mai bine zis nu s-a făcut 
— controlul respectiv .

Așadar, aproape 30 la sută din e- 
chipele învestite în 1978 să efectueze 
controlul în numele oamenilor mun

această verificare nu au fost luate 
măsuri corespunzătoare, ceea ce a 
înlesnit comiterea și a altor abateri 
de către cei în cauză, iar pe de 
altă parte a condus la sesizarea 
organelor superioare. In mod sur
prinzător însă, in răspuns nu se 
face nici o precizare în legătură cu 
măsurile luate împotriva celor vi- 
novați de nesocotirea sesizărilor 
oamenilor muncii. Faptul că atît 
conducerea cooperativei, cit și se
cretarul organizației de partid au 
avut o atitudine tolerantă față de 
matrapazlicurile celor de la secția

Act de

într-o scrisoare adresată C.C. al 
P.C.R., Maria Olaru, mamă a doi 
copii minori, arăta că a cerut Aso
ciației economice intercooperatiste 
din comuna Săcălășeni — Maramu
reș, unde era încadrată în muncă, 
să i se acorde un concediu fără 
plată pentru îngrijirea copiilor săi 
bolnavi. Unitatea, in loc de conce
diu fără plată, i-a desfăcut con
tractul de muncă, motivînd că per
soana în cauză nu a precizat peri
oada în care are nevoie să îngri
jească de copiii săi.

Procuratura generală, exami- 
nînd hotăririle judecătorești prin 
care i-a fost respinsă contestația 
împotriva desfacerii contractului 
de muncă, a stabilit că în reali
tate cea în cauză a precizat în ce-

Protejării și protectorii lor- 

trași la răspundere

Sint nevoit să mă adresez dum
neavoastră, deoarece am sesizat 
organelor locale de partid multe 
necazuri pe care le am, dar, în loc 
să se cerceteze cu răspunderea cu
venită faptele, am început să fiu 
persecutat de cei pe care i-am men
ționat în sesizare — se arăta intr-o 
amplă scrisoare adresată secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de către Stan 
Mircea din comuna Poiana Vadului 
— Alba. Autorul relata, de aseme
nea, că Traian Coroi și Gheorghe 
Avram, secretar adjunct al comi
tetului comunal de partid și, res
pectiv, secretarul consiliului popu
lar al comunei, săvitșesc abuzuri și 
ilegalități și au atitudine necores- 
punzătoare față de unii cetățeni.

în referatul de cercetare al Co
mitetului județean Alba al P.C.R. 
se arată că intr-adevăr, așa 
cum a sesizat și Stan Mircea, 
pentru infracțiunea de neglijen
tă în serviciu, care a adus un 
prejudiciu de aproape 95 000 lei, 
pădurarul Traian Pasca a fost con
damnat Ia închisoare corecțio- 
nală. De asemenea, în privința 
afacerilor făcute de Rovin Lazăr si 
Nicolae Tamaș, prin sustragerea de 
material lemnos și debitarea de 
bușteni, organele competente le-au 
sigilat circularele cu care debitau 
în mod ilegal bușteni și cherestea 

cii nu și-au îndeplinit mandatul, 
iar 50 la sută dintre ele nu s-au în
cadrat nici măcar în numărul minim 
de controale prevăzute de lege. Stăm 
de vorbă și cu unul din responsabilii 
de echipă — Constantin Tîlvic, mun
citor la întreprinderea de piele și în*

Ancheta noastră 
în municipiul 

Rîmnicu Vîlcea
călțăminte „Vîlceana", care ne-a 
spus : „N-am mai organizat acțiuni 
de control deoarece am observat că 
propunerile noastre nu sint luate în 
seamă. Din sesizările și propunerile 
consemnate in 8 procese verbale din 
1977, nici una n-a fost rezolvată. 
Asta-i cauza pentru care n-am mai 
întreprins nimic în anul trecut". Iată 
și o declarație aparținînd unui alt 
fost responsabil de echipă, Gh. Pană : 
„Greșit s-a pornit la drum încă de la 
repartizarea unităților. Mie, de exem

Inlocuitori piele nu poate să rămî- 
nă fără o analiză serioasă a activi
tăților, cu care prilej să-și spună 
părerea răspicat membrii de partid, 
toți cooperatorii. Iată de ce, măsu
ra de înlocuire a șefului secției și 
a lui Nalbaru și de trimitere a lor 
în judecată trebuie completată și 
cu analizarea activității și atitu
dinii conducerii cooperativei, a 
secretarului organizației de partid, 
precum și cu adoptarea de măsuri 
în raport cu gravitatea faptelor 
comise de aceștia.

dreptate

rerea sa că are nevoie de concediu 
fără plată pe o perioadă limitată, 
menționată expres. De asemenea, 
a constatat că, în loc ca unitatea 
să-i dea răspuns la această cerere, 
oricare ar fi fost el, a luat măsura 
desfacerii contractului său de 
muncă.

Ținind seama de toate acestea, 
procurorul general, acționlnd pe 
căile legale care îi stau la dispo
ziție, a promovat recurs extraordi
nar la Tribunalul Suprem, recurs 
care a fost admis, dispunîndu-se 
reintegrarea petiționarei.

S-a restabilit astfel legalitatea, 
înfăptuindu-se un act de dreptate, 
în conformitate cu normele de 
drept, de etică ale societății noas
tre.

și li s-au confiscat materialele pen
tru care nu au putut prezenta forme 
legale. Menționăm că ei erau pro
tejați de Traian Coroi și Gheorghe 
Avram. Referitor la lipsa unor 
materiale destinate construcției 
internatului și a școlii din co
mună, ce au fost gestionate de Tra
ian Coroi, in calitatea sa de vice
președinte al consiliului popular 
comunal, pe care o avea atunci, în 
baza imputațiilor făcute de contro
lul financiar intern, s-a recuperat 
în întregime suma de 6 514 lei. în 
referatul de cercetare se confirmă, 
de asemenea, afirmația din sesi
zare referitoare la deplasarea fă
cută, sub influența alcoolului, de 
către Traian Coroi și Gheorghe 
Avram la domiciliul lui Nicolae 
Avram din satul Făget ; prin mo
dul lor de comportare, ei au jignit 
gazda. In încheiere se subliniază că 
pentru lipsurile manifestate în ges
tionarea materialelor de construc
ție, pentru consumul exagerat de 
băuturi alcoolice și slaba preocu
pare în vederea realizării sarcinilor 
încredințate. T. Coroi și Gh. Avram 
au fost puși în discuția plenarei 
comitetului comunal de partid, 
sancționați cu vot de blam și des- 
tituiți din funcțiile pe care le de
țineau. Alte probleme sesizate în 
scrisoare nu s-au confirmat.

Neculai ROSCA

plu, mi s-a dat să controlez, printre 
altele, o... coafură. Altei echipe, tot 
de bărbați, i-au fost repartizate secții 
de croitorie pentru... femei, labora
toare de cofetărie".

De faptul că un număr im
portant de echipe n-au exerci

tat timp de un an nici un con
trol sau că multe au efectuat prea 
puține controale nu se fac vinovate 
numai echipele în cauză. Ce au făcut 
comitetele de sindicat, care le-au 
ales, pentru a Ie determina să acti
veze ? „N-am cunoscut situația că 
patru echipe alese de noi n-au efec
tuat nici un control — ne spune 
Ana Cîrstoi, președinta comitetu
lui sindicatului de la întreprin
derea „Vîlceana". Știu că echipele țin 
legătura direct cu tovarășii de la con
trolul muncitoresc. Ei aveau eviden
ța controalelor, ei trebuiau să ne se
sizeze pentru a lua măsuri". în re
plică, președintele comisiei de coor
donare a activității echipelor, Nico
lae Rizea, vicepreședinte al consi-

Ilustrată din Predeal

RESPONSABILITATEA
(Urmare din pag. I)
litant pentru socialism înseamnă a 
pune umărul unde este mai greu, 
a face totul, a-i ajuta pe cei mai 
slabi pentru a putea merge cit mai 
ferm înainte !“.

Este firesc că cei dinții chemați să 
pună umărul Ia soluționarea greută
ților sînt — și trebuie să fie — aceia 
care s-au inrolat în organizația revo
luționară de avangardă a clasei mun
citoare, purtătorii carnetului roșu de 
membru al partidului. Cei care, din 
convingere, și-au asumat datoria de 
a fi primii in „zona de foc", acolo 
unde este mai greu ; cei pe ai căror 
steag sînt înscrise curajul și abnega
ția, hotărirea dezinteresată de luptă 
pentru binele obștii.

în mod normal și firesc, ori de cite 
ori viața a ridicat probleme deosebit 
de greie — de pildă, cind am fost 
confruntați cu urmările unor calami
tăți naturale — comuniștii au fost 
primii pe fruntariile de luptă contra 
inundațiilor sau pentru înlăturarea 
efectelor cutremurului, mulți dintre 
ei dînd remarcabile pilde de eroism, 
în viața întreprinderilor a devenit o 
tradiție ca, ori de cite ori apare o 
problemă deosebită, să se formeze 
brigăzi de comuniști pentru soluțio
narea acesteia, de oameni hotărî ți 
să învingă coridiții din cele mai di
ficile.

Așa au fost cunoscuți comuniștii 
în anii de ilegalitate, cînd simțul 
răspunderii partinice, al responsabi
lității față de popor i-a făcut să nu 
șovăie atunci cînd li s-au încredin
țat cele mai grele sarcini, implicînd 
riscul libertății și chiar al vieții ; 
așa sînt chemați să se comporte și 
astăzi, în condițiile radical schimbate 
și infinit mai ușoare. Evitarea „locu
lui călduț" de muncă nu înseamnă 
însă neapărat așteptarea sau cău
tarea unor împrejurări deosebite, de 
excepție. De pildă, comunistului i 
se cere să fie omul numărul 1 în 
lupta pentru o productivitate cit mai 
înaltă, pentru calitate și eficiență, 
pentru consumuri materiale cit mai 
scăzute, pentru înnoirea continuă a 
producției. Or, acestea nu trebuie 
privite ca „sarcini obișnuite", „ba
nale" — ele oferă teren real pentru 
manifestarea celei mai înalte res
ponsabilități, a dirzeniei și chiar 
eroismului.

împotriva rutinei, pen
tru perfecționare. In acela,i 
timp, a fugi* de „locurile călduțe" nu 
înseamnă neapărat a te „înhăma" la 
eforturi fizice deosebite, ci, înainte 
de toate, la eforturi de gin- 
dire, de concepție pentru găsirea 
unor soluții îndrăznețe, pentru con
vingerea oamenilor de a sparge tipa
rele învechite și a duce o neîntre
ruptă ofensivă împotriva rutinei. 
Ce altceva decît sentimentul unei 
înalte răspunderi și datoria de co
munist au făcut din strungarul Ale
xandru Costache un om de linia intîi 
la întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic din București 7 Acestui mun
citor specialist de înaltă calificare i 
se încredințează cele mai complicate 
lucrări, atît în atelierul de sculătie, 
cît și pentru toată uzina. Și nu s-a 
plîns niciodată, in cele peste trei de
cenii de cind lucrează aici, de acest 
„greu" încredințat de colectiv ca 
muncitorească recunoaștere a neîn
treruptei sale năzuinți spre perfec
ționare. Sau — folosindu-ne de o 
altă pildă — cine ar putea gîndi că 
Ie este ușor celor 1 000 de muncitori 
de înaltă calificare de la întreprin
derea de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște ca, în același timp cu înde
plinirea riguroasă a propriilor în
datoriri, să dea curs inițiativei or
ganizației de partid și să se ocupe 
cu răspundere de pregătirea a peste 

liului municipal de control muncito- * 
resc al activității economice și socia
le, are o altă opinie : „S-a ajuns la 
această situație pentru că unele comi
tete de sindicat se consideră absolvite 
de obligația de a mai controla ele in
sele activitatea echipelor, de a verifi
ca dacă efectuează sau nu numărul 
de controale stabilit". Ce demonstrea
ză aceste explicații, dacă nu faptul că 
între comisia de coordonare a activi
tății echipelor de control al oameni
lor muncii și comitetele sindicatelor, 
între acestea din urmă și comisie, 
nu a existat o strînsă colaborare, și 
deci nici o informare reciprocă ?

S-au tras oare învățămintele nece
sare din experiența ner'orită a anu
lui trecut ? Tovarășii Ion Molea și 
Nicolae Rizea ne asigură că da. Sîn- 
tem informați că s-a și trecut Ia 
efectuarea de controale dirijate, că 
toate echipele și-au propus, după 
consfătuirea care a avut loc la 11 
martie, să realizeze fiecare. în tri
mestrul I, cel puțin un control. Am 
fi fost bucuroși, desigur, să consem
năm o „reacție în lanț" pozitivă a 
asigurărilor date. Din păcate în pe
rioada care a trecut de la con
sfătuire, în activitatea echipelor s-au 
manifestat din nou deficiențe privind 
ritmicitatea controalelor. E necesar 
ca organele locale ale Frontului Uni
tății Socialiste să vegheze ca echi
pele cetățenești să efectueze un nu
măr cît mai mare de controale și să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
perfecționarea activității tuturor sec
toarelor supuse controlului, pentru 
întronarea unui spirit de înaltă răs
pundere și solicitudine în scopul sa
tisfacerii la un nivel calitativ supe
rior a cerințelor oamenilor muncii.

Constantin PRIESCU 
Ion STANC1U 

1 000 de tineri pentru a-i aduce la 
nivelul celor mai buni ? Aceșt trans
fer de experiență și învățătură, deloc 
simplu, deloc lesnicios, cere perse
verență, tenacitate, mult tact și este 
singura soluție viabilă pentru pregă
tirea temeinică a propriilor cadre.

însușindu-și înaltele comanda
mente ale partidului, inginerii 
comuniști îon Curelea și Nicilae 
Moc — cș să ne referim din 
nou la unele situații din Irftre1- 
prinderea mecanică de utilaj •mi
mic București — au cerut să trea
că din serviciile tehnice, unde lu
crau și unde experiența lor era utilă, 
în secții productive, pentru a conduce 
nemijlocit procesul de fabricație. 
Ambii au fost numiți șefi de ateliere 
în secția cazangerie I și pe amîndoi 
ii poți întîlni, cind este nevoie — și 
in ultimele luni s-a întîmplat să fie 
nevoie — zile și nopți in șir lingă 
oameni, lingă mașini, acolo unde 
ei consideră că le este locul 
datoriei. în antiteză cu alți doi 
tineri ingineri care au preferat 
„locul călduț", invocînd tot felul de 
motive... „obiective". Organizația de 
partid i-a pus însă în fața unei 
întrebări esențiale pentru întrea
ga lor devenire morală: oare a 
nu avea curajul să înfrunți greul, 
a ceda în fața primei sarcini 
mai dificile, căutind de îndată un 
post mai ferit, reprezintă atitu
dinea cea mai nimerită pentru a-ți 
croi in viață un drum pe care să-1 
parcurgi cu capul sus ?

Comoditatea — un para
van al individualismului și 
oportunismului. Intrebarea de 
mai sus este la fel de valabilă pentru 
toți cei care consideră că a vegeta 
într-un ungher — desigur comod, 
fără nici o bătaie de cap — înseamnă 
a-ți asigura fericirea. Ne gindim, 
bunăoară, la unii — e drept, puțini 
la număr — ingineri agronomi care 
fac... agricultură pe asfaltul orașelor, 
la anumiți arhitecți eșuați în birouri 
administrative, la acei tineri cu di
plomă universitară de profesori, eco
nomiști, biologi, geologi, care peste 
noapte „uită" de catedra sau labora
torul pentru care s-au pregătit cu a- 
jutorul societății. Trebuie spus că 
atracția spre locul călduț nu este 
decît un paravan al manifestărilor 
individualiste, al egoismului, un 
așternut pentru confort, pentru co
moditatea proprie. Culcușul moale, 
apărat de orice adiere, nu este și nu 
poate fi sinonim decît cu lașitatea, 
cu concesiile făcute inechității și 
imoralității, vădind persistența unor 
mentalități carieriste, oportuniste.

Tendința unora de a-și așterne un 
cuib călduț se mai exprimă, uneori, 
și in conservatorism sau rutină. în 
fuga de nou. 11 auzi pe cite unul 
spunind : „Ce, te-ai găsit tu să spargi 
tipare, să creezi etaloane noi ? Am 
muncit bine în ultimii 20 de ani cu 
mașinile și uneltele noastre, cu me
tode validate de practică. De ce este 
nevoie să le schimbăm ?“. Și se agăța 
cu ghearele și-cu dinții de vechi și 
îl Izolează pe „intruși". Ori pledează 
pentru ceea ce este gata făcut \'e 
alții, pentru import. Ori se prefac <a 
gîndesc, că pregătesc introducerea 
noului, cînd, de fapt, îi stau în cale. 
Un timp, fără îndoială. Dar cît costă 
uneori acest timp ? La aceeași între
prindere bucureșteană de utilaj chi
mic, de pildă, se încearcă de mai 
multă vrerne introducerea unor pro
cedee noi de sudură. Era nevoie de 
echipamente și instalații ce urmau 
să fie realizate chiar de către sec
torul de autoutilare al întreprin
derii. Iată insă că, în ideea că se 
poate lucra și cu vechile procedee, 
aici s-au făcut simțite reticențe, iar 
acestea au însemnat, practic, o tără
gănare de doi-trei ani. Cit a coștat 
întîrzieiea ? Ni s-a făcut un calclil : 
numai în sectorul de sudură s-ar fi 
putut obține in plus, in acest răs
timp, o producție de 2—3 milioane lei. 
Și cum sectorul de autoutilare este 
angajat în asimilarea unor linii teh
nologice noi, comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii se ocupă 
în prezent de realizarea respectivelor 
instalații cu contribuția altor com
partimente ale uzinei.

Am alăturat cele cîteva reflecții și 
exemple de mai sus, gîndindu-ne că 
ele pot constitui un îndemn către 
organizațiile de partid în vederea 
desfășurării unei munci politice mai 
susținute pentru educarea tinerilor 
și chiar a mai puțin tinerilor în spi
ritul responsabilității comuniste ca 
asumare conștientă a luptei pentru 
înfrîngerea greutăților, pentru biru
ința noului, pentru modelarea oame
nilor — unul dintre cele mai dificile 
și complexe domenii ale activității 
lor.

Căci nu există bucurie mai mare 
decît aceea de a putea spune, la ora 
bilanțului, „nu m-am temut nici
odată de greu, mi-am făcut întot
deauna datoria cu conștiinciozitate și 
răspundere". Cu răspundere de om și 
comunist.

CONSTANȚA

Un nou cartier de locuințe
La Constanța a început construc

ția unui nou și modern cartier — 
Faleza de nord — amplasat de-a lun
gul plajei . Noul cartier este unul 
din obiectivele importante înscrise 
in programul construcției de lo
cuințe, program care prevede ca in 
cursul acestui an să se ridice pe
rimetrul orașului la 8 000 de aparta
mente Cele mai multe locuințe — 
blocuri cu patru niveluri — vor fi si
tuate pe bulevardul Tomis (circa 
1 500), în preajma Casei de cultură a 
sindicatelor (1 200) și de-a lungul 
celui de-al doilea inel de centură.

(Agerpres)I
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O preocupare de prim ordin în acest an hotărâtor al cincinalului
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ia termen în producție!
In regie PROPRIE
în numărul său din 10 martie a.c., 

„Scinteia" a publicat un amplu arti
col in care era popularizată expe
riența de interes național a colecti
vului întreprinderii de utilaj petro
lier „1 Mai" din Ploiești, in construi
rea in regie proprie a unor impor
tante capacități de producție, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea cu cadrele 
de conducere din economie, referin- 
du-se la unitatea ploieșteană că : 
„Aceasta constituie un bun exemplu 
ce trebuie să fie urmat de toți". Fi
resc deci ca, in primul rind, la 
Ploiești, dar și în celelalte orașe ale 
județului, îndemnul secretarului ge- 

.“x. neral al partidului să aibă un amplu 
' :cou, să se analizeze-operativ posi- 

ilitățile de promovare pe scară largă 
„regiei proprii" la cit mai multe 

obiective de investiții. După cum ne-a 
informat inginerul-șef al întreprinde
rii „1 Mai", tovarășul Gheorghe Da
mian, la scurt timp după apariția 
articolului menționat, cadre din uni
tăți prahovene au vizitat întreprin
derea pentru a se informa direct, la 
fața locului, asupra modului în care 
trebuie procedat într-o asemenea ac
țiune. S-au interesat despre avanta
jele regiei proprii, despre eventua
lele greutăți, sisteme de aprovizio
nare. de retribuție, de evidență etc.

Cert este că atît mari întreprin
deri, cît și unele mai mici din județ 
au trecut rapid la acțiune, preluind 
lucrări importante de construcție și 
montaj pentru a le executa cu forțe 
proprii. Să ne oprim, mai întîi, la 
întreprinderea mecanică Plopeni. 
Secretarul comitetului de partid, tova
rășul Constantin Rizea, ne-a arătat 
că foarte operativ s-au dezbătut cu 
comuniștii posibilitățile unității de a 
prelua un volum mai mare de in
vestiții în regie proprie. Ca urmare, 
s-a hotărît să se construiască halele 
și să se monteze toate mașinile- 
unelte la două ateliere de fabricație 
și la un atelier de debitat metalul, 
să execute stația de tratare a apei 
și extinderea centralei termice. „Este 
vorba de lucrări complexe — ne 
spunea interlocutorul — dar lucrul

a fost bine organizat și sperăm ca 
totul să meargă bine. Avem 80 de 
muncitori — constructori constituiți 
in 3 brigăzi, conduși de 3 maiștri, 
încă de pe acum. comparativ cu 
constructorul tradițional, trebuie să 
precizez, lucrările înaintează mult 
mai repede. Aceasta este, de fapt, și 
scopul principal : să punem in func
țiune atelierele, celelalte obiective 
cu 3—4 luni mai devreme 
prevăzute în proiect".

La întreprinderea de 
Scăenl, tovarășul director, 
stantin Olteanu, ne-a spus : 
că nu avem cu cine începe moderni
zarea și extinderea fabricii ne-am 
hotărît să luăm noi, in antrepriză, 
lucrările mai urgente. Așa, bunăoară, 
realizăm, in acest an, trei obiective 
importante : modernizarea cuptorului 
de recoacere geam laminat, construi
rea recuperatorului de căldură și dez
voltarea atelierului de mecanică. Rea
lizăm atît lucrări de zidărie, cit și de 
montaj. Valoarea acestor lucrări se 
ridică la circa 9 milioane lei. Sintem

decit erau

geamuri 
ing. Con- 

„Văzind

Lucrări de investiții în regie proprie realizate de muncitori de la întreprin
derea „1 Mol"—Ploiești

DE CE ÎNTÎRZIE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
A FABRICILOR DE PREFABRICATE? (V)

In același județ, aceleași investiții, 
același constructor, dar rezultatele

pe șantiere diferă mult

lucrările de montaj la mașinile și uti
lajele prevăzute in investiția de ex
tindere să se realizeze numai cu forțe 
proprii.

Experiența întreprinderii „1 Mai“ 
din Ploiești se extinde în zeci 

de întreprinderi prahovene
mulțumiți de calitatea lucrărilor exe
cutate. Ne propunem ca in anul vii
tor să luăm in construcția noastră și 
o lucrare mai mare : extinderea sec
ției de șamotare, la care să realizăm 
prin autodotare și utilajele necesare. 
De altfel, vreau să rețineți pă reali
zăm în atelierele noastre utilaje și 
agregate de înaltă tehnicitate, pen
tru investiția acestui an, în valoare 
de circa 16 milioane lei. Am rezolvat 
astfel problema, destul de complica
tă, a găsirii unui furnizor disponibil, 
iar în plus am făcut o însemnată 
economie de valută".

Lucruri bune și la întreprinderea 
de utilaj minier din Filipeștii de Pă
dure. Aici s-a luat hotărîrea ca toate

Ceea ce se cere de semnalat este șl 
faptul că experiența întreprinderii 
„1 Mai" din Ploiești s-a făcut simțită 
și în comune. Iată, de pildă, locuito
rii comunei Valea Doftanei, urmind 
exemplul întreprinderii ploieștene, 
au început să ridice, în regie proprie, 
16 apartamente pentru cadrele didac
tice și specialiștii din localitate, o 
sală de gimnastică, o unitate de pre
lucrare a laptelui. „Localnicii — 60 
de oameni harnici și pricepuți în ale 
construcției — ne-a spus primarul — 
lucrează de zor la aceste obiective. 
N-am vrea însă să întîmpinăm greu
tăți cu documentația".

Șirul unor asemenea exemple poate 
fi continuat cu întreprinderea de uti-

laj chimic din Ploiești, întreprinderea 
de hirtie din Bușteni, Combinatul pe
trochimic Teleajen, „Feroemail", ra
finăria Vega și altele. Astfel, pe an
samblul județului, volumul lucrărilor 
de investiții realizate în regie pro
prie reprezintă circa 14 la sută din 
totalul prevederilor planului. Recent, 
plenara comitetului județean a anali
zat posibilitățile pentru extinderea și 
mai mult a lucrărilor în regie pro
prie. Scoțînd in evidență începutul 
bun pe această linie, s-a arătat însă 
că unele unități — de pildă Combi
natul petrochimic Brazi — cu mari 
posibilități — amină să treacă la exe
cuția lucrărilor cu forțe proprii, aș- 
teptînd ca totul să fie executat numai 
cu efectivele șantierelor de la T.C.I. 
Ploiești sau T.C.M. Prahova. Există 
convingerea că dezbaterea comuniști
lor va avea urmări pozitive. Pentru 
aceasta trebuie ca măsurile și hotă- 
rîrile luate în plenară să fie urmărite 
îndeaproape de către consiliul jude
țean de control muncitoresc al activi
tății economice șl sociale, cit șl din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

O MĂSURĂ IMPORTANTĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR

ORGANIZAREA FORMAȚIILOR MIXTE 
DE MECANIZA TORI Șl COOPERA TORI

întinderi fertile de pămînt cu 
plante de un verde intens, oameni 
lucrînd intr-un spirit de ordine și 

• disciplină la întreținerea culturilor — 
iată imaginea care ți-o oferă în 
aceste zile cimpia de vest, străbătută 
de cele trei Crișuri și pină aproape 
de extremitatea sa nordică. în județul 
Bihor, culturile prășitoare ocupă 
aproape 100 000 hectare, suprafață pe 
care, potrivit estimărilor comanda
mentului județean pentru agricultură, 
fiecare prașilă manuală sau me
canică trebuie să se încheie in cel 
mult 7—10 zile. Aceasta presupune să 
se lucreze cu o viteză de 10 000 hec
tare pe zi, viteză care, în condițiile 
organizatorice noi. poate fi realizată 
și depășită. Există posibilități ca lu
crările să fie executate la timp și de 
cea mai bună calitate. în sectorul 
cooperatist al agriculturii, de exem
plu, au fost organizate și acționează 
efectiv aproape 4 300 echiDe mixte de 
mecanizatori și cooperatori, cu un 
efectiv de aproape 80 000 de oameni. 
Dar elementul calitativ nou in orga
nizarea actualei campanii de întreți
nere a culturilor îl constituie inte
grarea formațiilor de mecanizatori în 
activitatea unităților pe care le ser
vesc, legarea nemijlocită a veniturilor 
ce li se cuvin de rezultatele ce se 
vor obține pe suprafețele lucrate 
de ei.

în consiliul agroindustrial Biharia, 
cele 71 de formații de mecanizatori și 
cooperatori au angajat în acord 
global o suprafață de aproape 12 000 
hectare, din care culturile de pri
măvară ocupă 5 700 hectare. Pe 
2 200 hectare lucrările vor fi complet 
mecanizate și urmează să fie execu
tate de cele 42 formații de mecaniza
tori. Contractele și angajamentele in- 
cheiate intre formațiile mixte și con
ducerile unităților agricole prevăd 
producțiile ce trebuie realizate pe 
terenurile lucrate, precum și veni
turile pe fiecare formație în parte. ' 
Echipele de mecanizatori și coopera
tori sint concepute ca formații de 
sine stătătoare, cu plan propriu de 
producție, cărora li s-au delimitat o 
anumită suprafață și structură a cul
turilor, baza tehnică și materială 
cesarâ ; ele răspund pe întreaga 
rată a ciclului de producție de

fectuarea întregului volum de lu
crări stabilit.

Pentru executarea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor de întreți
nere, este important să se cunoască 
atît Diata ce se cuvine stațiunii, cit și 
retribuirea formațiilor de lucru. Ta
riful pe tona de produs constituie 
elementul care pune pe baze noi, 
superioare modalitățile de plată pen
tru lucrările efectuate de către me
canizatori. în acest context, venitu-

rămin un bun cîștigat al acestora, 
chiar dacă unitățile agricole își reali
zează producțiile sub procentul de 
80 la sută stabilit. Avantajele retri
buirii pe tona de produs constau in 
aceea că, la sfirșitul anului, mecani
zatorii vor primi diferența în funcție 
de procentul de realizare a planului. 
Prin urmare, veniturile mecanizato
rilor nu sint limitate, ci, dimpotrivă, 
oferă celor harnici posibilitatea să 
realizeze cîștiguri pe măsura recolte-

Retribuția legată nemijlocit de producția realizată — 
o măsură care întărește răspunderea pentru efec
tuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor

mitate și răspundere lucrările de în
treținere a culturilor.

Toate acestea explică de ce, in 
actuala campanie de întreținere a 
culturilor, în unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Biharia, me
canizatorii și cooperatorii se strădu
iesc să execute la timp toate lucrările 
de sezon. Trebuie remarcat că, in 
ciuda unor condiții climatice nefavo
rabile, prima prașilă la sfecla de 
zahăr și la cartofi se apropie de sfîr- 
șit. Și există* suficiente argumente 
pentru a susține că mecanizatorii și 
cooperatorii de aici, ca de altfel de 
pe intreg cuprinsul județului Bihor, 
vor efectua cu aceeași promptitudi
ne și răspundere lucrările de între
ținere și la celelalte culturi, lucrări 
care se desfășoară acum pe mari su
prafețe.

In actualul cincinal este prevăzut ca în județul Harghita, care cunoaște 
în această perioadă o puternică dezvoltare, să fie construite peste 15 000 de 
apartamente. Pentru înfăptuirea acestui vast program de construcții de 
locuințe s-a avut în vedere înființarea la Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc 
și Gheorghieni a trei „fabrici de case" a căror capacitate de producție să în
sumeze anual aproape 5 000 de apartamente, realizate integral din panouri 
mari. Pornindu-se de la faptul că numai prin utilizarea largă a avantajelor pe 
care le reprezintă industrializarea accentuată a construcțiilor de locuințe pot 
fi realizate integral și la termen investițiile din acest important sector, de 
care depinde nemijlocit îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii, s-a hotărît ca fabricile de la Miercurea-Ciuc și Odorheiu Secuiesc 
să fie puse în funcțiune încă în 
tor importante obiective ?

MIERCUREA-CIUC:

acest an. Care este stadiul realizării aces-

O experiență demnă 
de laudă...

rile stațiunii sînt legate direct de 
recoltele obținute de unitățile agri
cole și nu de volumul lucrărilor efec
tuate, cum se proceda în anii trecuți. 
Retribuirea mecanizatorilor se face 
pe. baza rezultatelor proprii obținute 
pe terenurile lucrate de ei, indepen
dent de producția înregistrată pe an
samblul unității agricole pe care o 
servesc, de rezultatele întregului con
siliu agroindustrial. în timpul anului, 
mecanizatorilor li se plătește, ca și 
pînă acum, 80 la sută din retribuția 
lunară ce li se cuvine, sume care

lor obținute. Formația condusă de 
Gheorghe Morlocan lucrează în acord 
global, în condiții de mecanizare 
completă, 200 hectare cu porumb, iar 
alte 200 hectare»— împreună cu for
mația de cooperatori condusă de 
Anton Cojan. Pentru o depășire a 
producției planificate cu 500 kg și, 
respectiv, 400 kg Ia hectar, presupu- 
nind că tariful la tonă rămîne ne
schimbat, veniturile cuvenite me
canizatorilor pentru munca efectuată 
vor crește după cum urmează :

Specificare Producția totală 
(tone)

Tariful 
pe tonă (lei)

Veniturile totale 
(Iei)

plan realizat plan realizat
Mecanizare

completă 1200 1300 74,50 89 400 96 850
Mecanizare

parțială 1 040 1120 35,20 36 608 39 424

Rezultă, așadar, că în condițiile 
depășirii producției planificate, for
mația de mecanizatori va realiza in 
plus venituri de 7 450 lei pe terenu
rile mecanizate complet și de 2 816 lei 
— pe cele mecanizate parțial. De ase
menea, retribuirea formației de coo
peratori va crește proporțional cu ve
niturile suplimentare cuvenite meca
nizatorilor pentru producțiile obținute 
peste plan pe suprafețele lucrate im-

preună. întrucît nivelul retribuirii 
fiecărui mecanizator și cooperator 
este determinat de producția ce se 
obține pe terenurile angajate în 
acord global, respectiv de veniturile 
care le realizează, acest sistem — 
care are ca principal criteriu de apre
ciere a muncii producția obținută la 
hectar — este de natură să determine 
atit pe mecanizatori,, cit și pe coope
ratori să execute cu mai multă fer-
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La întreținerea culturilor pe ogoarele județului Ialomița Foto : S. Cristian
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(Urmare din pag. I)
materialelor locale, utilizate tradițio
nal in construcții și la care, din di
ferite motive, în majoritate subiec
tive, specialiștii au renunțat în ulti
mii ani. In ultima lună s-au elabo
rat un număr important de normative 
și prescripții care fac obligatorie in
troducerea unor materiale și soluții 
constructive care conduc la reducerea 
energiei înglobate în clădiri, 
vulcanic, sterilul ars, scoriile bazal- 
tice, diatomitul de Pătirlagele pot și 
trebuie să redevină materiale 
tajoase din punct de vedere energe
tic, folosite în practica construcțiilor.

REDACȚIA : Specialiștii au con
statat că, în general, la noi consu
mul de energie in exploatarea clădi
rilor pe ansamblul primilor patru- 
cinci ani este de cîteva ori mai mare 
chiar față de totalul energiei înglo
bate în clădiri. Fără a neglija deci 
eforturile depuse pentru a con
strui cu consumuri mai mici de 
energie, trebuie să fie proiectate

Tuful

avan-

Lucrările de construcție a ..fabricii 
de case" din Miercurea-Ciuc, cu o 
capacitate anuală de producție de 
65 000 mc prefabricate, ceea ce echi
valează cu aproape 1 800 de aparta- , 
mente, au început în cursul lunii 
martie din anul trecut, în antrepriza 
Grupului de șantiere de construcții 
industriale Harghita, 
Trustului de construcții 
Brașov. Rapida avansare a lucrărilor 
pe șantierul noului obiectiv s-a da
torat in egală măsură atenției De 
care comitetul județean de partid, 
organele locale de partid si de stat, 
consiliul oamenilor muncii de pe 
șantier au acordat-o valorificării tu
turor resurselor locale existente. Mai 
întîi s-a amenajat aici o bază de 
producție puternică. în măsură să 
asigure aproape tot ceea ce este ne
cesar pentru accelerarea 
de construcție, respectarea si devan
sarea graficelor de execuție. Cu 
forte proprii s-a realizat întreaga 
structură de rezistentă, asigurîndu-se 
adaptarea construcției la teren. 
De asemenea, aproape 1 000 tone uti
laje tehnologice din cele 1 500 nece
sare echipării noii întreprinderi au 
fost realizate în unitățile din județ.

Rezultatul acestei bune conlucrări 
este ne deplin edificator : Ia sfirși
tul anului trecut — deci cu cinci 
luni mai devreme, prima secție a 
fabricii a inceput să producă, reall- 
zind oină in prezent un volum im
portant de elemente prefabricate 
necesare construcțiilor de locuințe.

— începînd din aprilie am ektins 
fabricația în capacitățile productive 
predate în avans fată de grafice, 
precizează tovarășul Borsedi 
directorul noii întreprinderi, 
zăm acum pe linia de casetă 
mentele orizontale.

Cu alte cuvinte, exceptînd 
exteriori. întreprinderea de . 
bricate din Miercurea-Ciuc este în 
măsură să livreze șantierelor de con
strucții de locuințe toate elementele 
care intră in componenta viitoarelor 
case tip T-770. în ce privește începe
rea turnării pereților exteriori, data 
este incertă, deoarece tunelul pentru 
tratament termic nu este incă ter
minat. De ce depinde rezolvarea 
urgentă și în condiții tehnice corespun
zătoare a acestei probleme, astfel

aparținînd 
industriale

ritmurilor

Zoltăn, 
Reali- 

si ele-

pereții 
prefa-

clădiri care să necesite consumuri 
de exploatare minime. Care este pă
rerea dv. in această privință ?

Dr. ing. LIVIU DUMITRESCU 
(I.C.C.P.D.C.) : Consumul energetic 
pentru exploatarea clădirilor depinde 
nemijlocit de gradul lor de izolare 
termică. în cadrul institutului s-a 
realizat studiul „Reducerea consu
mului de energie prin îmbunătățirea 
protecției termice a elementelor de 
închidere a clădirilor", care tratează 
toate tipurile de clădiri — de locuit, 
social-culturale, industriale.

Dr. arh. GHEORGHE POLIZU 
(Institutul de cercetări și proiectări 
pentru industria materialelor de con
strucții) : Utilitatea unui asemenea 
studiu este de necontestat. Standar
dul privind protecția termică a clă
dirilor, reașezat în 1974, deci la în
ceputul declanșării crizei energetice, 
prevede coeficienți de transmisie ter
mică — calculat în Watt/mp C° — 
destul de ridicați, deci un grad de 
izolare termică scăzut față de alte 
țări.

Țara
Coeficient de transmisie termică (W/mpC°)

Pereți Ferestre

S.U.A. 0,68—1 1,8—3,7
Suedia 0,3 —0,47 1,0
România 1,2 —1,3 1,9

REDACȚIA : Ce relevă studiul a- 
mintit de tovarășul Dumitrescu, 
care sint avantajele îmbunătățirii 
gradului de izolare termică a 
construcțiilor ?

Dr. ing. LIVIU DUMITRESCU : în 
primul rind, rezultă că la început este 
necesar să se înglobeze în clădiri o 
cantitate mai mare de materiale izo
latoare — polistiren sau vată minera
lă — care se recuperează rapid din 
punct de vedere energetic. De exem
plu, creșterea grosimii stratului 
polistiren sau vată minerală cu 1 
duce la o creștere a cantității 
energie înglobată in clădire care 
fi recuperată intr-un an și jumătate, 
perioadă după care se înregistrează

de 
cm
de
va

spectaculoase economii de energie. 
Aplicînd soluții îmbunătățite de izo
lare termică pentru o suprafață des
fășurată de 20 milioane mp locuințe 
în 1980, economia cumulată de com
bustibil convențional se ridică în 5 
ani la 1,35 milioane tone.

Dr. arh. GHEORGHE POLIZU : Tre
buie precizat că principala sursă ener
getică pentru asigurarea termoficării 
urbane o constituie hidrocarburile. 
Deci economia de peste un milion de 
tone combustibil convențional ar re
prezenta, în fapt, o economie de circa 
1 milion tone petrol.

Dr. ing. LIVIU DUMITRESCU : Ți- 
nind cont și de creșterea an de an a 
volumului construcțiilor de locuințe și,

îneît întreprinderea să producă cât 
mai curînd la întreaga capacitate ? 
Esențiale sînt urgentarea livră
rilor de utilaje de către o serie 
de furnizori din industria construc
toare de mașini si acordarea asis
tentei tehnice necesare. Astfel :

• „Progresul"-Brăila, deși a expe
diat elementele nrincinale ale tune
lului, mai are de livrat cîteva re
pere : can de întoarcere, întinzător 
lanț, nrecum și 420 cărucioare.

• întreprinderea „23 August" 
București este restantieră cu un 
tribuitor de beton.
• întreprinderea „Nlcollna" 

Iași trebuie să asigure, conform
. vederilor contractuale, pornirea 

tralei de beton.

din 
dis-
din 

pre- 
cen-

ODORHEIU SECUIESC
...și o „tactică** 

păgubitoare
Din păcate, cu totul altfel stau 

lucrurile în cazul ..fabricii de case" 
din municipiul Odorheiu Secuiesc, al 
cărei termen de punere în funcțiune 
se apropie cu pași repezi. Pînă ce 
proiectantul, I C.P.M.C. București, s-a 
lăsat înduplecat să execute

să-l adapteze la condițiile specifice 
de teren, pînă ce beneficiarul a reușit 
să găsească constructor au trecut 
mai bine de 6 luni. Deși s-a pier
dut atîta timp, nici acum perspectiva 
realizării investiției 
prea clară de țarea lucrării

Ce trebuie 
rind trebuie 
ță finanțarea 
tocmit, însușit 
execuție, fără 
vorbi de coordonarea 
Totodată este necesar să se cla
rifice cit mai grabnic situația drumu
rilor de acces in zonă și să se execu
te lucrările necesare pentru alimen
tarea cu apă, energie electrică șl 
abur a noului obiectiv. De aseme
nea, se cere intensificată acțiu
nea de contractare a tuturor u- 
tilajelor tehnologice și, totodată, tre
buie urgentată lansarea de comenzi 
ferme și luate măsuri pentru asigu
rarea materiei prime și a materiale
lor necesare Întreprinderilor din ju
deț, care, ca și în cazul întreprinderii 
din Miercurea-Ciuc, s-au oferit și de 
această dată să contribuie la dotarea 
tehnică a viitoarei întreprinderi. 
Constructorul, care este același ca 
si în cazul fabricii de prefabricate 
din Miercurea-Ciuc, trebuie să con
centreze utilaje si forță de muncă 
necesare intrării lucrărilor Intr-un 
ritm accelerat.

Evident, aici s-au acumulat multe 
neajunsuri. Dar, din păcate, se apli
că în continuare „tactica" păgubitoa
re potrivit căreia răspunderile se pa
sează de la un factor la altul, deși 
fiecare dintre ei știe ce măsuri prac
tice trebuie să întreprindă pentru 
impulsionarea lucrărilor pe șantier.

nu este încă 
vreme ce nici finan- 
nu este deschisă, 
întreprins ? în primul 
deschisă de urgen- 
lucrării ; apoi in

și semnat graficul de 
de care nu se poate 

investiției.

proiectul,
I. D. KISS
corespondentul „Scînteii'

în același timp, de aplicarea de noi 
soluții perfecționate, prin mai buna 
izolare a clădirilor noi de locuit, în 
deceniul următor se pot economisi 5,2 
milioane tone ce. Nu s-a luat in calcul 
și sporirea izolării termice a clădiri
lor industriale. Economiile ar fi în 
acest caz și mai impresionante.

REDACȚIA : Soluțiile prevăzute in 
studiul amintit sint binevenite. Dar 
trebuie precizat ce cantități de ma
teriale izolatoare sint necesare pen
tru aplicarea lor 7

Ing. RADU NEGRU : Obținerea eco
nomiilor de energie amintite este con
diționată de producerea unor cantități 
sporite de materiale termoizolatoare 
și de vitrare. Dar aceste materiale 
se utilizează și in prezent. Față de 
actualele consumuri, îmbunătățirea 
izolării termice ar necesita în plus 
3 200 tone polistiren și 1 800 tone vată 
minerală. ' e

Față de creșterea rapidă a volumu
lui construcțiilor, Centrala materia
lelor de construcții oferă șantierelor 
o gamă puțin diversificată de mate
riale eficiente în izolarea clădirilor. 
Iată de ce consider că trebuie rapid 
întreprinse măsuri pentru remedie
rea acestei situații prin realizarea 
capacităților de producție necesare.

Dr. ing. VLAD DUMITRESCU 
(I.C.P.M.C.) : Desigur, la ora actua
lă, polistirenul este materialul cel 
mai avantajos în lucrările de izolații :

ușor, rigid, asigură o productivitate 
mare a lucrărilor, cea mai bună ter- 
moizolare. Dar se obține direct din 
hidrocarburi. Aceasta obligă, așa cum 
a indicat secretarul general al parti
dului, să fie utilizat în limitele resur
selor pe care le poate asigura econo
mia națională sau chiar să fie înlo
cuit. Iată de ce, în cadrul institutului 
am studiat posibilitatea realizării 
unor materiale termoizolatoare noi. 
Și un termoizolant excelent este... 
aerul. S-au realizat în condiții de la
borator izolații termoreflectante, cu 
straturi de aer neventilat, folosind 
principiul termosului. Pentru reali
zarea suprafețelor reflectante se pot 
folosi folii de aluminiu, mase plasti
ce aluminate, hirtie aluminată și alte 
suprafețe metalizate. Rezultatele sînt 
concludente. Trebuie insă făcut 
pasul de la cercetarea in fază de la
borator la producția industrială.

Dr. arh. GHEORGHE POLIZU: Pre
ocupări pentru extinderea gamei de 
materiale izolatoare eficiente există și 
în qlte institute și în trusturile de 
construcții specializatei Pentru a pro
mova rapid în producție și pe șantie
re aceste materiale noi, extrem de 
necesare, trebuie făcută de forurile de 
sinteză, de un organ central o inven
tariere a acestor soluții, pentru a se 
trece la fabricarea acelor materiale 
pentru care există resurse și care răs
pund imperativului economisirii ener
giei.

aici dezbaterile mesei rotunde pe temaNota redacției : încheiem
„Ce posibilități concrete, ce soluții trebuie promovate neîntîrziat pen
tru reducerea consumurilor energetice in domeniul construcțiilor ?“. în 
discuții au fost exprimate o serie de puncte de vedere deosebit de inte
resante, au fost prezentate și o serie de soluții practice de largă utili
tate. Esențial este ca neîntîrziat să se acționeze cu toată hotărîrea, ince- 
pind de la proiectare, pentru promovarea unor asemenea soluții. A de
venit limpede că și in acest domeniu, al construcțiilor, pentru reducerea 
substanțială a consumurilor energetice trebuie schimbată radical optica 
celor care decid — proiectanți, constructori, arhitecți — în alegerea 
unui material sau altul, a unei soluții coiistructive ș.a., abordînd fie
care clădire ca un ansamblu integrat din punct de vedere energetic, 
care trebuie construit în condiții de maximă economicitate și exploatat 
intr-un regim energetic economic. Dat fiind interesul deosebit pe care 
îl suscită subiectul pus în discuție la masa rotundă a „Scînteii", 
așteptăm șl alte puncte de vedere ale proiectanților, constructorilor, 
arhitecților, ale tuturor celor care pot contribui concret prin idei și 
soluții noi la reducerea consumului energetic in construcții.



PAGINA 4 SCÎNTEIA - joi 10 mai 1979

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI11
--------------------t...... . ...................T“------------- ' ...... — ...... ■ .................. ......... ' ................... .. .................................. ................. .................... —.....  —w

\
cinema UN PIONIER Al SCULPTURII

bacău Manifestări cultural-artistice
cu amplă rezonanță educativă

Dacă Bacăul a avut și are o. bogată tradiție folclorică, cu trei decenii 
în urmă el nu era decît un tîrg obscur, ca multe altele, pe meleagurile 
Moldovei. în anii socialismului, județul unde s-au născut poeții Alecsandri 
și Bacovia, istoricul Vasile Pârvan și naturalistul Ion Borcea, pictorul 
Nicu Enea, locul unde a creat timp de un sfert de secol muzicianul 
George Enescu a devenit, odată cu puternica dezvoltare industrială, un 
bogat centru cultural-artistic unde. în ultimele trei decenii. își desfă
șoară activitatea Teatrul dramatic „Bacovia", Filarmonica, Teatrul de ani
mație. revista de cultură „Ateneu", o grupare de scriitori, de artiști plas
tici și muzicieni, precum și o bogată mișcare artistică de amatori. Tot 
aici au loc manifestări de interes republican ; Colocviul criticilor de teatru, 
Gala recitalurilor dramatice, Festivalul literar-artistic „George Bacovia", 
Zilele culturii călinesciene din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Festi
valul de creație și interpretare teatrală, destinat amatorilor, de la Slănic- 
Moldova.

Prezența Bacăului pe harta cultural-artistică a țării este o realitate 
confirmată, așa încît afișul pe care l-am propus publicului din Capitală 
nu este altceva decît o secvență obișnuită din bogata noastră agendă 
de manifestări cultural-educative înscrise sub genericul Festivalului na
țional „Cintarea României". Cele trei spectacole ale Teatrului dramatic 
„Bacovia", concertele Orchestrei simfonice, expozițiile Filialei U.A.P. și a 
artiștilor amatori sau producțiile cineclubului „Unirea" sînt prezențele 
băcăuane pe care le-am prezentat publicului bucureștean.

Aurel Hie CALIMANDRIC
președintele Comitetului județean de culturii 
și educație socialistâ Bacău

O remarcabilă diversitate de stiluri
Scena din piesa „Interviu

Promițător reviriment teatral
Viata noastră artistică înregis

trează cu o remarcabilă frecventă 
manifestări ale artei plastice din 
țară. De data aceasta, în ca
drul „Prezentelor băcăuane în Ca
pitală" — ciclu de manifestări cul- 
tural-artistice care timp de cinci 
zile au încercat să contureze cit 
mai elocvent Pentru publicul bucu- 
restean viata spirituală a județului 
— filiala U.A.P. a deschis o expo
ziție de pictură. Organizată în să
lile Muzeului 
este închinată 
nimente ale 
eliberării si 
al P.C.R.

Deși destul de restrînsă numeric, 
recenta manifestare aflată sub ge
nericul Festivalului national „Cin
tarea României" este o mărturie în 
plus a vieții sensibile care pulsează 
intens si în această zonă a tării. 
Tradițiile artistice ale orașului, care 
au înscris de-a lungul timpului un 
nume de prestigiu în plastica noas
tră precum Nicu Enea. au fost con
tinuate prin afirmarea tot mai in
sistentă a artiștilor băcăuani la 
bienalele de pictură si sculptură 
din București, ca și în confruntările 
internaționale. Am aminti astfel 
numele unui pictor ca Ilie Boca 
prezent acum cu un ciclu de patru 
lucrări sugestiv intitulate ..Palimp
sest" în care sensibilitatea artistu
lui s-a convertit în imagini armo
nioase. evocatoare.

Ar trebui relevate îrt ansamblul 
manifestării diversitatea căutărilor, 
varietatea înzestrărilor artistice si 
a soluțiilor plastice adoptate. Pe 
simeze au fost prezentate tipuri de 
viziune lirică proiectate asupra pei-

colecțiilor, expoziția 
celor două mari eve- 
anului : aniversarea 

Congresul al Xll-lea

saiului. alături de picturi animate 
parcă de un suflu epic, robust ; 
teme istorice explicite sau teme- 
simbol alături de numeroase por
trete.

„Letea veche" în viziunea Iui 
Ștefan Pristavu. peisajele luminoa
se. delicate, realizate de Gheorghe 
Mocanu („Dimineața la Onești") 
sau Virgil Maftei. arhitecturarea 
precisă a imaginii într-un colt de 
natură de ..Lîngă Șiret" realizată 
de Paraschiva Boca sau peisajul 
construit în planuri puternice de 
culoare de Vasile Crăiță Mîndra, 
pentru a da cîteva exemple doar, 
au reușit nu numai să nareze, ci să 
confere vibrație artistică unor as
pecte caracteristice peisajului.

Un sugestiv portret al marelui 
Brâncuși realizat de Letiția Opri- 
șan. autoportretul de mici dimen
siuni în care Mihai Nechita vădește 
un remarcabil simt al materiei pic
turale. chipurile pictate de Iulia 
Doarbes sau Săndel Iancu au în
cercat. cu mijloace artistice diferi
te. să sondeze expresii, să desci
freze psihologii. „Vioara" pictată de 
Didina Solomon în tuse puternic 
contrastante de culoare devine în 
actualul context manifestare a unor 
bucurii interiorizate și reflexive.

Dincolo de aceste aspecte vizita
torii expoziției vor descoperi fără 
îndoială lucrări care ilustrînd di
versificarea ideilor de tradiție si 
modernitate, sens al realului si spi
rit contemporan în imagine se 
disting prin diversitatea adresei, 
corespund deci unei diversități fi
rești a receptorilor. <

P. MARINA

Două din cele trei spectacole in
cluse în turneu sînt construite por
nind de la texte ale autorilor con
temporani. Este vorba de „Inter
viu", al Ecaterinei Oproiu, și „Pia
tră la rinichi" de Paul Everac, lu
crare satirică plină de haz. Al trei
lea spectacol poartă semnătura unui 
colaborator, unul dintre tinerii re
gizori de talent. Mircea Marin, care 
a exersat de data aceasta pe un 
text clasic al literaturii universale, 
„Trei surori" de Cehov. Prin urma
re, o suită de spectacole diverse, ca 
formulă a scenariului si ca problematică.

Prima 
lizată de 
perientă ... ___  .
în scenografia Gloriei Gămulea-Io- 
van. Atractivă si adecvată formulei 
de spectacol ni s-a părut ideea re
gizorului de a insera secven
țe de cine-verite. Cuplul repor
tericesc din „Interviu" 
gat în familiaritatea 
de întîmplări răvășite 
nimentul transmisiei poate și prin 
aceea că interpretii (Anca Alecsan- 
dra si Mircea Cretu) se cunosc 
foarte bine si se înțeleg în scenă 
chiar din mici gesturi de o intimi
tate aici firească. Joc suplu, cînd 
dezinvolt, cind temerar, probează 
Rodica Mușețescu (Femeia la fin), 
în cel mai bun rol al său, din cîte 
a jucat în cele trei seri, s-a pre
zentat Mona Bordeianu-Fulga. în 
Nuțica. Revelația spectacolului a 
fost, fără îndoială, proaspăta absol-

■ ventă. debutantă ne scena băcăua
nă. Diana Lupescu. care a jucat. în 
rolul primăriței, pe o stare de con-

reprezentație a fost rea- 
unul din regizorii cu ex- 
ai teatrului. I.G. Russu,

a cîști- 
acrosată 

de eve-

tinuă si progresivă neliniște, mîhni- 
rea si apoi hotărîrea de a persevera.

„Trei surori1*, spre a respecta or
dinea în care am vizionat spectaco
lele. nu e un foarte bun spectacol 
al lui Mircea Marin, dar e impor
tant sub semnul preocupării teatru
lui din Bacău de a depăși o anu
mită platitudine, o linie de miiloc, 
ce se resimt în obișnuința altor 
teatre din orașele țării.

Trecînd deia de suta de specta
cole, „Piatră la rinichi** nici nu și-a 
dezmințit succesul la public. Nae 
Cosmescu s-a folosit de o expe
riență estradistică specifică unor 
show-uri 
închipuitei boli 
interpreți, 
de 
tia 
rectorul Farfuz). care folosește toată 
recuzita de trucuri actoricești a re
vistei, făcînd-o cu măiestrie și, 
lucru îmbucurător, cu control. De 
asemenea, a ieșit în relief jocul 
Despinei Prisăcaru și cel al Cătă
linei Murgea. Spectacolul a prile
juit și o bună evoluție a Ancăi A- 
lexandra și a lui Liviu Rus. Nu e 
lipsită de interes și de savoare co
mică scenografia Dianei și lui Vla
dimir Popov.

Așadar, trei spectacole de factură 
diferită, prezentate de o trupă ta
lentată. capabilă să ioace orice, nu 
însă si oricum. Spectacolul-eveni- 
ment, mult așteptat, poate veni, la 
Bacău oricînd. Oricum. începutul 
unui salutar reviriment, asa cum au 
arătat-o și discuțiile de. la A.T.M., 
este incontestabil.

• Falansterul : SCALA — 16; 19, 
MELODIA — 9,15; 12; 16; 19.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 14,30; 17,30; 20,15; la grădină -
19.30, BUCUREȘTI — 14; 16,45;
19,45, FAVORIT — 9; 12; 16; 19.
• Addio, piccola mia : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Inocentul : SALA PALATULUI
— 17; 20,15, PATRIA — 14,30; 17.15; 
20.
• Prietenii copilăriei mele
PITOL .............. - -----
dină 
11,15;
o Inspectorul
CENTRAL —
• Căsătoriți :
— 19,30.
• Nea Mărin ________ ________
STUDIO — 9,30 ; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30, VIITORUL — 14,30; 16,30;
18,30; 20,30.
• Clipa : VICTORIA — 15,30; 19.
• A fost regăsită compania a 7-a:
FESTIVAL — 14,30; 16,30; 18.30;
20.30, la grădină — 19,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Program de desene animate — 
9,30; 11; 12,30; 14; 15,30; .17, Pen
tru patrie — 19 : DOINA.
• Un om în loden : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
13; 20,15, la grădină — 19,30.
• Omul cu masca de fier : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,30; 20, la grădină
— 19,30, GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Vis de ianuarie : GRIVITA — 
15,45; 18; 20,15, FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15,30; 18; 20.
• Saltanat — 11,45, Angelica, mar
chiza îngerilor — 14, Opera de trei 
parale — 16,15, Pe prima pagină —
18.30, Continentul in flăcări — 
20,30 : CINEMATECA.
• Cobra : DACIA — 14,30; 16,30; 
18,30; 20,15.
• Expresul de
— 15; 17,30; 20, . _______ ____
• Circiuma de pe strada Piatnit- 
kaia : LIRA — 15.30: 18 : 20.
• Substituirea : DRUMUL SÂRII
— 15,30; 18; 20.
• Brațele Afroditei : FERENTARI
— 15; 17,30; 20, VOLGA — 15,45;
18,15; 20,15.
o Prima iubire : PACEA
17,30; 20.
• Ciocolată cu alune :
CENI — 15; 17,30; 20.
• Inspectorul Harry :
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: : 
MIORIȚA — 15,30; 17,45;

MODERNE ROMANEȘTI
125 de ani de

Valoroase interpretări muzicale

CA- 
grâ- 

o;
15,45; 18; 20.15. la

19,30, FLAMURA — 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

și braconierii : 
15; 17,30; 20.
CINEMA STUDIO

miliardar : CINEMA

Buftea : BUCEGI 
la grădină — 19.30.

15;

COTRO-

GLORIA 
18; 20,15, 
20.

televizate. Spectacolul 
are cîțiva buni 

cărora rolurile le vin 
minune. Unul dintre aceș- 
ar fi Constantin Cosa (Di-

tatr

Ioan LAZAR

Evoluția Orchestrei simfonice din 
Bacău pe scena Ateneului Român, 
în două concerte, a constituit unul 
dintre punctele de interes ale vieții 
muzicale bucureștene. Mai întîi, 
pentru că era cel dintîi contact al 
ansamblului cu publicul Capitalei, 
din ultimul deceniu. Deceniu în 
care orchestra s-a împlinit din punct 
de vedere calitativ sub bagheta u- 
nui tînăr muzician de remarcabil 
talent, Ovidiu Bălan. Apoi, pentru 
calitatea programului ; un program 
obișnuit — am fi fost tentați să 
credem, la o privire superficială — 
alcătuit după eterna formulă: piesă 
românească, lucrare concertantă, 
simfonie. în realitate însă, piesa

românească — Jocuri II 
Pautza — reprezenta o 
diție în Capitală, iar celelalte două 
lucrări erau și ele partituri mai rar 
interpretate, comparativ cu opus
urile de largă popularitate din crea
ția lui Liszt și Mendelssohn-Bar- 
tholdy : Concertul nr. 2 pentru pian 
și, respectiv, Simfonia a V-a.

în sfîrșit — dar asta avea să se 
constate, cu bucuroasă surprindere, 
abia pe măsura desfășurării concer
telor — pentru însăși valoarea in
terpretării ; pentru curajul de a fi 
abordat în deschiderea programului 
o piesă de coarde și pentru capaci
tatea de a fi demonstrat că acest 
compartiment al ansamblului bă-

de Sabin 
primă au-

căuan poate să sune precis și nu
anțat. Pentru extrema mobilitate și 
suplețe a acompaniamentului, care 
i-au permis identificarea cu viziu
nea romantică, liberă, pe alocuri 
chiar capricioasă (în sensul bun al 
cuvîntului) propusă de solistă, pia
nista Szabo Csilla din R.P. Ungară. 
•Și pentru efortul, reușit, de a con
strui în Simfonie o arhitectură so
noră solidă și echilibrată, dar și cu 
migală împodobită cu dantelăriile 
ce o particularizează — depășind 
cu brio dificultățile scriiturii or
chestrale mendelssohniene.

Am lăsat intenționat la urmă elo
giile cuvenite celui căruia i se da
torează, în fapt, această izbîndă ar-

tistică — dirijorul Ovidiu Bălan, 
înzestrarea lui deosebită pentru 
arta baghetei — de la siguranța me
moriei la plasticitatea gestului, de 
la rigoarea gîndirii muzicale la 
forța expresivă a trăirii — cunos
cută din trecutele lui apariții la 
pupitrul orchestrei simfonice
Radioteleviziunii și recunoscută și 
în străinătate dintr-o bogată activi
tate internațională, și-a arătat acum, 
în fața publicului bucureștean, ro
dul cel 
zămislit : 
redutabil 
hală.

a

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Generoasa fundație
— 19,39’, (sala Atelier) : Trei pe o 
bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert de 
muzică franceză. Dirijor : MIHAI 
BREDICEANU. Solistă : THErE- 
SE DUSSAUT — 20.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : ION BACIU — 20.
• Opera Română : Răpirea din 
Serai (spectacol cîntat în limba 
germană) — 19.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu — 
19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Familia Tot — 19,30, (sala 
Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Haina cu două fețe — 19,30, (sala 
Majestic) : Dragoste periculoasă
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat ; Cin- 
tați cu mine un cîntec — Recital 
susținut de Leonie Waldman — 
Eliad — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19,30, (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea — 
19,30.
• Ansamblul artistic 
română" : Bun venit la
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" 
cu floarea — 16,30; 19.
• Teatrul „Țăndărică" : ______
și lupul — 10, (la clubul UREMOAS, 
Bd. Preciziei 12) : Pisica de una 
singură — 17.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 19,30.

Statuia doctorului 
Carol Davilla ridicată 
acum 76 de ani în fața 
Facultății de medici
nă, alegoriile Pruden
ței, Forței și Tempe- 
ranței amplasate pe 
fațada Palatului de 
Justiție sau imaginile 
simbolizînd Drumul de 
fier și Electricitatea 
concepute pentru Pa
latul Poștelor, sint 
imagini familiare bucu- 
reștenilor. Ele sînt 
totodată repere ale 
începuturilor statuarei 
monumentale la noi, 
mărturii (ca în cazul 
statuii doctorului 
Davilla turnată 
bronz la Școala 
arte și meserii 
București) ale încer
cărilor de a depăși 
condițiile tehnice, des
tul de rudimentare, 
existente in epocă.

Autorul lor, sculpto
rul Carol Storck, de la 
a cărui naștere s-au 
împlinit 125 de ani, era 
unul dintre cei mai 
cunoscuți portretiști ai 
vremii. Fiu al sculp
torului Karl Storck — 
unul dintre precursorii 
sculpturii românești 
moderne, primul pro
fesor de sculptură al 
Școlii de arte frumoa
se din București — 
Carol Storck a cres
cut în ambianța crea
toare a atelierului ta
tălui său. Primele cu
noștințe dobîndite aici 
le-a completat prin 
studii aprofundate de 
anatomie la Florența 
unde, timp de cinci 
ani, a studiat la Aca
demia de arte frumoa
se sub î 
sculptorului 
Rivalta, iar 
Philadelphia 
al lui Thomas Eakins.

Reîntors la București 
după 11 ani de studiu, 
Carol Storck, care-și 
însușise temeinice cu
noștințe nu numai ar
tistice, ci și tehnice 
(era un foarte bun 
cioplitor), devine unul 
dintre cele mai im
portante ajutoare ale 
tatălui său. Literatura 
de specialitate men
ționează că timp de 
șase ani această 
laborare a fost atit 
de strînsă încît este 
foarte greu de preci
zat dacă 
atribuite 
tălui nu 
realitate, 
fiu. Cert 
moartea 
Storck, Carol îi moște
nește nu numai atelie
rul și comenzile, ci și 
preferința, constant
manifestată, pentru

Carol Storck : bustul tatălui său

îndrumarea 
Augusto 
apoi la 
ca elev

CO-

unele lucrări 
de obicei ta- 
au fost, in 
executate de 
este că, după 

lui Karl

portret. A realizat 
peste 45 de ’ busturi 
care trădează, pentru 
privitorul de azi, grija 
minuțioasă cu care-și 
scruta modelele, do
rința de a-și perfecțio
na mijloacele de ex
presie. Portretul care 
din punct de vedere 
numeric predomină în 

•creația sa i-a oferit un 
cîmp experimental ne
limitat. Chipul tatălui 
său sau acelea ale u- 
nor contemporani ca 
scriitorii Aricescu, 
Hașdeu, Bolintineanu, 
ca și numeroase bus
turi au fost studiate a- 
tent, meticulos. Sculp
torul stăruia asupra u- 
nor amănunte aparent 
nesemnificative — a- 
supra unor detalii de 
vestimentație, care-și 
au însă rolul lor, 
foarte important, în 
conturarea poziției so
ciale a celui portreti
zat. Insistența, minu
ția în a surprinde și 
a descrie, tratarea 
corectă caracterizea
ză aceste lucrări.

Expresia gravă, con
centrată a figurii lui 
Carol Davilla la reali
zarea căreia sculpto
rul (asemenea lui 
Brâncuși în portretul 
aceleiași personalități 
plasat în curtea Spita
lului Militar din Bucu
rești) a folosit masca 
mortuară a generalu
lui, proiectul statuii 
lui Theodor Aman sau 
macheta statuii lui 
Honterus care s-a

deose- 
epocă, 
acest 

i care

bucurat de un i 
bit succes ,în 
constituie în 
sens lucrări în 
Carol Storck a reușit' 
să depășească mește
șugul foarte exact, oa
recum 
care-1 obliga 
tarea portretelor co
mandate.

Desfășurîndu-și ac
tivitatea în mijlocul 
unei epoci frămînta- 
te, a epocii de la 
cumpăna sfîrșitului și 
începutului de secol, 
in care erau vehicu
late deopotrivă ideile 
cele mai îndrăznețe, 
dar și cele mai retro
grade, Carol Storck 
își menține creația in 
cadrele academismului 
introdus de tatăl său 
în sculptura româ
nească. Asemenea lui 
a desfășurat o activi
tate de pionierat în 
domeniul sculpturii 
moderne românești să
dind germenii unei 
tradiții ce vor fi duse 
mai departe, cu tot 
mai multă îndrăznea
lă, de fratele său Fre
deric Storck, de I. 
Georgescu, Șt. Iones- 
cu Valbudea și alții 
care, sincronizîndu-se 
cu căutări pe plan 
european, au știut să 
dezvolte capacitățile 
unei creativități pro
prii menite să reflec
te substanțialele trans
formări intervenite în 
societatea și arta ro
mânească.

Marina PREUTU

rutinier, la 
execu-

,,Rapsodia 
Rapsodia

Noutăți in colecțiile statului

CATEDRELE UNIVERSITARE IN FAȚA UNUI EXAMEN

PE CARE PREA ADESEA IL AMINĂ

Elaborarea și editarea manualelor

mai nobil pe care l-a 
un ansamblu simfonic 
într-o competiție națio-

Maria SAVU

tv )
PROGRAMUL 1

: Băiatul

17,00
17,20

17,35

/

Petrică

în ultimul timp, patrimoniul Arhi
velor statului s-a îmbogățit cu zeci 
de fotografii de real interes docu
mentar — mărturii prețioase despre 
personalități politice și cultural-artis- 
tice, despre manifestări culturale și 
științifice din trecut. Purtînd patina 
deceniilor — o serie de fotografii.

întrucît redacția noastră a primit 
în ultimul timp scrisori prin care ci
titori ai ziarului semnalează că pen
tru unele cursuri nu sint asigurate 
încă manualele necesare, ne-am adre
sat tovarășului PROF. UNIV. V. CA- 
TUNEANU, directorul Direcției învă- 
țămint superior și cercetării științi
fice din Ministerul Educației și In- 
vățămîntului.

— Cum apreciați rezultatele 
activității din ultimii ani pentru 
elaborarea și tipărirea manuale
lor necesare studenților ?

— Elaborarea manualelor univer
sitare — ca, de altfel, și a celor șco
lare — constituie, în țara noastră, o 
problemă de stat. Plenara, C.C. ai 
P.C.R. din noiembrie 1576 a pus un 
mare accent pe creșterea responsabi
lității cadrelor didactice pentru tipă
rirea cursului pe care-1 predau, pe 
întărirea rolului analizelor pe care să 
le facă colectivele catedrelor în ve
derea asigurării unui înalt conținut 
științific și ideologic al cursurilor și 
manualelor. Totodată, plenara a sub
liniat nu numai necesitatea realizării 
manualului pentru fiecare disciplină, 
ci și cerința ca diferitele lucrări să 
fie accesibile studenților, iar biblio
tecile să posede un număr suficient 
de exemplare. în ultimii ani, pentru 
învățămintul superior au apărut 
aproape 12 500 titluri de manuale, în
drumătoare de laborator, culegeri de 
probleme, lucrări de largă adresabi
litate privind disciplinele de pregă
tire generală și de specialitate obli
gatorii. Anual, în Editura didactică 
și pedagogică apar 100—120 de titluri, 
iar instituțiile de învățămînt superior 
litografiază aproximativ 2 000 de ti
tluri. Paralel însă cu măsurile luate 
de Ministerul Educației și învățămin- 
tului pentru a asigura disciplinele cu 
carte universitară, lucrări cu caracter 
universitar au apărut și în alte edi
turi, volume care fiind apropiate de 
problematica unor manuale comple
tează în bună parte literatura de spe
cialitate necesară studenților; în pe
rioada 1974—1978 au fost publicate 
circa 300 asemenea titluri.

Putem spune că pe baza eforturilor 
depuse la instituțiile de învățămînt 
superior și de cadrele didactice reali
zarea de manuale în profilurile me
canic, electric, metalurgie, construc
ții, agricultură, matematică, medicină 
este satisfăcătoare. Pe ansamblul în-

vățămîntului superior, situația aco
peririi cu manuale era, la sfîrșitul a- 
nului 1978, de 86 Ia sută la discipli
nele fundamentale și de 73 la sută 
la disciplinele de specialitate. 0
atenție sporită elaborării și tipăririi 
de manuale - au acordat 
politehnic din București, 
tățile din București și Brașov, Insti
tutul de construcții din București, 
institutele de medicipă și farmacie 
din Timișoara și Tirgu Mureș. A 
crescut numărul manualelor elabo
rate de colective de autori, ceea ce 
a determinat îmbunătățirea conținu
tului acestora, coordonarea mai ju
dicioasă a problematicii tratate și o 
mai mare adresabilitate a lucrărilor 
respective.

— O sesiune de examene s-a 
încheiat, alta se apropie, 
unele cursuri, studenții 
după notițe personale, 
altele au manuale mai 
decit le trebuie, fără a mai so
coti pe cele cu conținut depășit ; 
diferiți mijlocitori multiplică 
prin instituții, la xerox, manua
le greu de găsit in biblioteci și 
in librării, pe care unii studenți 
le procură plătind sume oneroa
se. Cum vedeți ieșirea din a- 
ceastă situație ?

— Intr-adevăr, pentru unele disci
pline nu există încă manuale, fapt care 
îngreunează pregătirea studenților. 
Analizele făcute de ministerul nos
tru arată că planurile editoriale re
flectă incomplet nevoile instituțiilor 
de învățămînt superior, că in timp 
ce unele titluri au fost tipărite de 
mai multe ori (analiza matematică, 
mecanica, rezistența materialelor, 
bazele electrotehnicii etc.), alte disci
pline au rămas fără manuale. Un 
sprijin mai eficient trebuie să-l acor
dăm studenților și prin combaterea 
tendinței unor autori de manuale de 
a trata exhaustiv problematica din 
programele analitice, fără a face e- 
forturi pentru a delimita elementele 
necesare pregătirii tinerilor de ceea 
ce este inutil sau depășit. A sosit, 
cred, timpul ca lucrările care se re
marcă mai ales prin volumul lor și 
mai puțin prin calitatea, prin nivelul 
cunoștințelor, care cuprind multe date 
de amănunt și sînt alcătuite fără a 
avea la bază o concepție clară să nu 
mai fie trimise în tipografii. Apare 
astfel cerința ca manualele să fie

Institutul 
uni verși -

Pentru 
învață 
pentru 
multe

analizate și discutate exigent de co
lectivul fiecărei catedre, să se orga
nizeze o colaborare strînsă, pentru 
schimb de opinii, între titularii care 
predau aceeași disciplină în centrele 
noastre universitare. Lucrările ar so
licita mai puține îmbunătățiri, un 
stagiu mai scurt în editură.

— Totuși, nu luați în consi
derare și necesitatea aplicării 
unor măsuri unitare de către 
minister pentru determinarea 
unui progres mai ferm în elabo
rarea și editarea manualelor ?

— Astfel de măsuri au și fost 
adoptate. Biroul executiv al consi
liului de conducere al ministerului a 
hotărît ca planurile editurii să țină 
seama în mod obligatoriu de gradul 
de acoperire a disciplinelor, de 
vechimea și valabilitatea ultimului 
manual elaborat. De asemenea, lu
crările trimise tiparului să fie supuse 
în prealabil dezbaterii și avizării unor 
comisii de specialiști, pe profiluri, 
spre a se evita editarea repetată a u- 
nor titluri în detrimentul altora, pen
tru asigurarea de tiraje corespunză
toare necesităților reale. în vederea 
realizării de manuale cu un conținut 
științific și didactic ridicat, a fost 
accentuată creșterea responsabilității 
șefilor de catedră' privind analiza și 
avizarea lucrărilor. S-a stabilit, tot
odată, că elaborarea manualului este 
obligatorie pentru toate cadrele di
dactice cărora le revin sarcini de 
predare, iar publicarea lor în cadrul 
instituțiilor de. învățămînt superior 
să fie considerată sarcină de serviciu, 
cu toate consecințele ce decurg din 
aceasta. în același cadru de preocu
pări au fost adoptate măsuri care să 
ducă la creșterea numărului manua
lelor, la realizarea planului de tipă
rire a cărții universitare, alături de 
Editura didactică și pedagogică parti- 
cipînd și alte edituri.

în încheiere, prof. univ. V. Cătu- 
neanu a precizat că 
tor exigențe sporite 
planul pe anul 1979 și urmează a fi 
stabilite planurile 
pentru 
primat 
vor fi 
carea 
lucrări 
corespunzător cerințelor.

Interviu consemnat de
N. POPESCU-BOGDANEȘTI

în spiritul aces- 
a fost întocmit
de perspectivă 

perioada 1980—1982 și a ex- 
convingerea că studenților le 
puse la îndemînă, prin apli- 
măsurilor enunțate mai sus, 
de nivel ridicat și în număr

\

Teleșcoală
Festivalul național „Cintarea 
României"
Seara Televiziunii cehoslovace 
• Ritmurile Cehoslovaciei socia
liste • Moment folcloric • Docu
mentar : Armonii în arhitectură

18,35 Film serial pentru copii : Poves
tiri din pădurea verde

19,00 Telejurnal
19,30 Ora tineretului
20,15 Seara Televiziunii cehoslovace. 

Film artistic : „Dintele balenei". 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor cehoslovace. Cu : Jana 
Prelssova, Tomas Holly, Frantisek 
Nemec. Regia : Marie 
Kova
Astă-seară, Karel Gott — program 
distractiv
Telejurnal

PROGRAMUL 2

21,40

21,50

Poledna

19,00 Telejurnal
19,30 Scriitorul și epoca sa : Edgar Papu 
20,00 Transmisiunea directă a concer

tului orchestrei simfonice a Radio
televiziunii. Dirijor : Ion Baciu. 
Solist : Daniel Podlovski. In pro
gram : Simfonia clasică de S. Pro
kofiev; Concertul nr. 5 în la ma
jor pentru vioară șl orchestră de 
W.A. Mozart; Simfonia nr. 104 in 
re major 
Prezintă 
In pauză

„Cimpoiul" de J. Haydn. 
Cecilia Constantincscu. 

: Telex • Publicitate

realizate în atelierul fotografic al 
pictorului Carol Popp de Szathmari, 
prezintă oameni politici din a doua 
jumătate a veacului al XIX-lea, în
tre care și pe Nicolae Krețulescu, fost 
prim ministru al lui Alexandru loan 
Cuza ; un dagherotip din anii 
1889—1890 il prezintă pe Ștefan Lu- 
chian alături de alți doi bursieri ro
mâni la Academia de arte frumoase 
din Miinchen ; o fotografie de la în
ceputul veacului nostru a imortali
zat pe O. Goga, O. Tăslăoanu și 
I. Lupaș pe vremea studiilor univer
sitare ; o altă fotografie înfățișează 
grupul de eminenți profesori — in
tre care Vasile Pârvan și Sextil Puș- 
cariu — care au luat parte imediat 
după primul război mondial la orga
nizarea Universității românești din 
Cluj ; o suită de fotografii îl prezin
tă pe Nicolae Titulescu în 1934 
rostind un discurs la tribuna parla
mentului. (Silviu Achim).

Titlul acestui film reali
zat, după un scenariu al 
Andei Boldur, de regizorul 
Nicolae Oprițescu, su
gerează pe cel al unei cu
noscute, nostalgice lucrări 
de Liszt. Marele pianist și 
compozitor — Liszt a con
certat la Iași, unde a cu
noscut și arta lui Barbu 
Lăutaru, de care a 
profund impresionat — 
unul din personajele 
portante ale filmului, 
toarea scenariului îl impli
că într-o romantică poves
te de iubire. 11 vom vedea 
astfel pe Liszt îndrăgos- 
tindu-se de frumoasa Da- 
fina Vultur, logodnică a 
tînărului revoluționar Ni
colae Vernescu, prieten și 
colaborator al lui Bâlces- 
cu. Odată pronunțat acest 
ultim nume, ajungem la 
celălalt fir al scenariului, 
cel mai important în in- • 
tenția autoarei, care își 
propune să evoce — pe 
fundalul de înapoiere feu
dală și de mizerie a țării, 
de spoliere sălbatică a ță
rănimii de către o boie
rime coruptă — fierberea 
revoluționară din preajma 
lui 1848 (anii 1846—1847). 
Alt vis, un „vis de ia
nuarie", care, deși curmat 
(mai brutal decît cel de 
dragoste) va rodi în con
științe, va hrăni ideea de 
libertate socială și națio
nală și acțiunea hotărită 
pentru atingerea ei.

Vom vedea deci, 
„exilări în propria 
după arderea din 
domnesc a ziarelor 
vistelor venite de Ia Paris 
și „infestate" cu „micro
bul" revoltei, al ideilor de 
progres social și istoric, de 
egalitate, libertate și fra
ternitate, după scene grăi
toare pentru starea țării 
și abuzurile boierilor —

fost 
este 
im- 
Au-

după 
țară", 
ucaz 

și re-

întîlniri
care
Alecu 
marea 
tudini 
asista 
doi eroi Vernescu și Vul
tur, veniți de la Paris 
(unde-1 lăsaseră pe Băl- 
cescu) își îndeplinesc mi
siunea ce le va aduce pri
varea de libertate. Totoda
tă, filmul urmărește eșecul 
unei tentative de asasinare 
a domnitorului, execuția

conspirative, la 
participa și unva .

Russo, sugerînd for- 
unei ideologii și ati- 

revoluționare. Vom 
la felul în care cei

sînt tineri,vreme cit eroii 
foarte tineri, frumoși, atita 
vreme cit sînt înnobilați 
de arderea frenetică pe 
altarul unor idei generoase.

Operînd modificări în ar
ticularea scenelor pen
tru a le oferi o mai mare 
capacitate de generalizare 
și sugestie — intersectînd 
firele dramelor și planurile 
acțiunii și sugerînd uneori 
tensiunea simultaneității 
lor, Nicolae Oprițescu fruc
tifică în genere inteligent,

sce-apar în film, ca și în 
nariu, meteoric. M-aș re
feri apoi la insuficientul 
efort de a realiza, în spiri
tul scenariului, o mai au
tentică (nu, ca pe alocuri, 
operetistică) ambianță de 
epocă, de a da oamenilor 
și situațiilor un plus de 
verosimil sau de a le 
fructifica intr-un mod 

convingător potențialul sem-. 
nificativ, expresiv. Filmul 
e departe de a fi fără re
proș sub aspect stilistic, ca

„Vis de ianuarie
fără judecată și moartea 
cumplită a anarhistului 
care o comisese.

Scris cu acuratețe, dega- 
jînd un fin și autentic 
parfum de epocă, vădind 
incontestabile calități de 
limbaj cinematografic, îm- 
binînd momentele poetice 
cu cele de tensiune drama
tică și altele de destindere 
— scenariul Andei Bol
dur își trage unele iz
voare din documente ale 
epocii, ceea ce-i conferă 
o dimensiune social-poli- 
tică. Cfea mai organică 
latură a lui ne apare 
viziunea sensibilă și înari
pată asupra trăirilor afecti
ve complexe („dragoste și 
revoluție"), recrearea și su
gerarea tumultului vieții in
terioare a unor personaje. 
Un tumult ce ține poate și 
de tiparele romantice
epocii, dar mai ales de un 
romantism 
și etern fascinant«

ale

funciar omului 
atita

potențează, nu o dată inspi
rat, calitățile scenariului.

Filmul ne pune în fața 
unor imagini sociale con
trastante, de o .............
semnificativă.
Doru Mitran 
trăiri fugoase, 
cordate revărsărilor abun
dente ale muzicii lui 
(sau ale lui 
țianu).

Momentele izbutite 
totuși forța de a ne împie
dica să observăm și 
tule scăderi evitabile, 
tr-o atitudine de mai 
seriozitate și printr-o 
mare osîrdie în 
transpunerii cinematogra
fice. Mă gîndesc mai întii 
la lipsa de grijă (întru 
asemănare și prestanță) cu 
care sînt compuse „măști
le" (începînd cu chipurile, 
continuînd cu gesturile) 
unor personalități ale 
istoriei și literaturii noas
tre — chiar dacă ele

plasticitate 
Imaginea : 
recreează 

perfect a-

Lucian
Liszt
Me-

n-au
des- 

prin- 
mare 

mai 
actul

gustului șiși sub cel al 
măsurii.

Printre cele 
sânte aspecte 
de ianuarie" 
gerea 
tant, Nicolae Oprițescu a 
creditat curajos și inspirat 
numeroși actori foarte ti
neri, orientîndu-i spre un 
joc inteligent, convingător. 
Mai rodat în teatru decît 
colegii săi, Gelu. Nițu 
are concentrare interioară, 
o tensiune a atitudinii și o 
ardere a privirii, o hotărî- 
re și elegantă a gestului 
care-1 impun memoriei 
noastre afective. Pe chipul 
lui Marcel Iureș (Liszt) 
zboară îngeri și demoni, 
joacă umbre și lumini, 
actorul, de talent remarca
bil, âvînd tot timpul o 
atrăgătoare, misterioasă 
notă de ambiguitate. An
drei Finți creează prin 
lungi tăceri mocnite, lumi
nate de albastrul privirii 
și cîteva gesturi de o tai-

mai intere- 
ale „Visului 

îmi pare ale- 
interpreților. Debu-

nlcă 
toare 
tizat 
sfirși 
interpreta 
moașă și joacă 
tor, cu eleganță și natura
lețe, ca și Gelu Colceag.

Alte cîteva opțiuni acto
ricești inspirate : Rodica 
Tapalagă, Dumitru Onofrei 
(tot un posedat al ideii de 
dreptate), Tamara Buciu- 
ceanu, Tamara Crețulescu, 
Teofil Vilcu, Ion Vilcu.

Aparținind totuși unui 
gen de filme pe care mulți 
îl consideră desuet ca vi
ziune asupra lumii și de
pășit estetic, „Vis de ia
nuarie" rămîne o peliculă 
agreabilă, tinerească, de o 
anume autenticitate și for
ță de contagiune a liris
mului, un film ce angajea
ză un dialog plăcut cu 
sensibilitatea, cu experi
ența și probabil disponibi
litățile afective, întotdeau
na mari, ale oamenilor.

Realizare a unui 
care 
metraj), mai tîrziu 
ar fi trebuit, pe un scena
riu și el de debut, „Vis de 
ianuarie" nu e intru totul 
edificator cu privire la dis
ponibilitățile regizorului. 
El demonstrează însă mult 
mai elocvent că etapele 
nu pot fi arse.

Așteptăm, așadar, pentru 
clarificare, următorul film 
al lui Nicolae Oprițescu. 
Așteptăm, mai ales, să asis
tăm din ce în ce mai mult 
la debuturi in regia de 
film — făcute la vîrsta debu
tului — pe scenarii 
adecvate experienței 
tice și mai conforme 
națiilor proprii, ceea 
împiedica, deopotrivă, 
rea de mituri ori irosirea 
talentelor ^>rin neexersare.

frenezie, o tulbură- 
imagîne a unui fana- 
al revoluției, ce va 

tragic. Gabriela Cuc,
Dafinei, e fru- y 

convingă-

tînăr 
debutează (în lung 

decit

mai 
artis- 
încli- 
ce ar 
crea-

Natalia STANCU



SC1NTEIA - joi 10 mai 1979 PAGINA 5

Depunerea unor coroane de flori
cu prilejul aniversării Zilei independenței 

de stat a României
și a Zilei victoriei

Cu prilejul aniversării Zilei inde
pendenței de stat a României și a 
Zilei victoriei asupra fascismului, 
miercuri dimineața au fost depuse 
în Capitală, în cadrul unor solem
nități. coroane de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism, la Monumentul eroilor patriei 
și la Monumentul eroilor sovietici.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Radulescu, Virgil Cazacu, Janos Fa- 
zekas, Gheorghe Pană, Ion Coman, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, Ilie Rădu- 
lescu, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
ai Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, membri ai consi
liilor de conducere ale Ministerului 
Apărării Naționale și Ministerului 
de Interne, conducători ai unor in
stituții centrale, organizații de masă 
șî obștești, generali activi șl în re
zervă, foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, foști 
combatanți antifasciști, delegații ale 
oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții bucurestene.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri al corpu
lui diplomatic.

Gărzi de onoare, alcătuite din mi
litari, membri ai gărzilor patriotice, 
ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, pio
nieri și șoimi ai patriei, aliniate pe 
w -tourile din fața monumentelor, au 
ț>. entat onorul.

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

La Monumentul eroilor sovietici au 
fost intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste Româ
nia.

în acordurile solemne ale Imnului 
eroilor au fost depuse coroane de 
flori din partea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și a 
guvernului, Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Interne, 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști, 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. și Comitetului executiv al
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SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE în cîteva rînduri
Campionatele europene 

de box. Șapte reprezentanți 
din țara noastră vor urca 
pe podiumul de onoare

KOLN 9 — De la trimisul Agerpres, 
Paul Ochialbi : După Carol Hajnal, 
Ilie Dragomir și Ion Budușan, alți doi 
boxeri români : Daniel Radu și Geor- 
gică Donici au reușit sâ se califi e 
pentru semifinalele campionatelor 
europene, terminînd învingători în 
gala sferturilor de finală desfășurată 
miercuri după-amiază la „Stadthalle" 
din Koln.

în limitele categoriei muscă, la ca
pătul unui meci echilibrat, campionul 
european de tineret Radu Daniel l-a 
învins la puncte, cu o decizie de 3—2, 
pe Sandor Orban (Ungaria). Boxerul 
nostru a obținut victoria datorită, in 
special, croșeeior de stingă la figură. 
Joi, în semifinale, Radu Daniel îl va 
intilni pe Frank Kegebein (R.D. Ger
mană), care a cîștigat prin KO în pri
ma repriză în fața iugoslavului Dejun 
Konovalov.

, doua victorie a fost realizată de 
semigreul Georgică Donici, care l-a 
învins prin abandon in ultima remi
ză pe francezul Richard Caramanobs. 
Prin lovituri puternice, Donici 1 -a 
trimis la podea pe francez in fiecare 
repriză, iar cu 27 de secunde înainte 
de gongul final, arbitrul a oprit o 
luptă ce devenise inegală, declarin- 
du-1 cîștigător pe pugilistul roman. 
Adversarul lui Donici in semifinale 
va fi iugoslavul T. Kacear, învingătjr 
la puncte in fața vest-germanului K. 
Seiler.

La categoria mijlocie mică, Vasile 
Gîrgavu a pierdut prin KO in prima 
repriză meciul cu campionul mondial 
și european Viktor Savcenko 
(U.R.S.S.). Valentin Vrinceanu (cate
goria supergrea) a pierdut prin KO 
tehnic, in prima repriză, in fața lui 
Somodi (Ungaria).

Aseară, tîrziu, în ultima gală, s-au 
mai calificat in semifinale Valentin 
Silaghi și Ion Cernat.

„Cursa păcii" la ciclism
La Praga au avut loc ieri festivi

tatea de deschidere și etapa „prolog"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 mai. In țară : Vremea va £1 în 
general Instabilă, mai ales în vestul și 
nordul țării. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi locale, ce vor avea și

asupra fascismului
Consiliului popular al municipiului 
București, Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști, Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul an
tifascist, precum și din partea unor 
întreprinderi bucureștene.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului 
diplomatic.

Pionieri au depus jerbe de flori.
La solemnitatea de la Monumentul 

eroilor sovietici au fost de față V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, atașatul militar 
și membri ai ambasadei.

După depunerea coroanelor de flori, 
participanțil la solemnități au păs
trat un moment de reculegere.

în încheierea solemnităților, asis
tența a primit defilarea gărzilor de 
onoare.

★
în aceeași zi, la cimitirul de la 

Tîncăbești al militarilor britanici că- 
zuți pe teritoriul țării noastre în 
lupta împotriva fascismului au fost 
depuse coroane de flori din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a Consiliului de Stat și a guvernului, 
a Ministerului Apărării Naționale, a 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Ilfov, precum și din 
partea corpului diplomatic.

La solemnitate au participat Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Nicolae Constantin, vice- 
prim-minlstru al guvernului, preșe
dintele Comitetului de Stat al Plani
ficării, Vasile Mușat, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Ilfov, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
alte persoane oficiale, generali și 
ofițeri superiori.

Au fost de față Reginald Louis 
Second^, ambasadorul Marii Britanii 
la București, membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice acre
ditați în România, atașați militari, 
membri ai corpului diplomatic.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

După ceremonia depunerii coroa
nelor de flori, cei prezenți au primit 
defilarea gărzii de onoare.

*
Cu același prilej, au mai fost de

puse coroane de flori la cimitirul 
militar de la Ghencea, cimitirele os
tașilor sovietici de la Herăstrău și 
Jilava, la monumentele și cimitirele 
ostașilor români și sovietici din țară. 

(Agerpres) 

âle celei de-a 32-a ediții a compe
tiției cicliste internaționale „Cursa 
păcii".

Participanții la întrecere au fost 
salutați de redactorul-șef al ziarului 
„Rude Pravo", Oldrich Svetska.

Disputată contra-cronometru indivi
dual pe distanța de 6 km, etapa „pro
log" a revenit polonezului J. Jan- 
kewicz în 6’43”, urmat de Klasa (Ce
hoslovacia) — 6’46”, Pikkus (U.R.S.S.)
— 6’53”. Din echipa română, cei mai 
buni timpi i-au obținut Teodor Va
sile — 7T5” și Mircea Romașcanu
— 7’22”.

Astăzi se desfășoară etapa I — 
Praga — Pardubice (127 km).

Balcaniada de talere
Balcaniadă de talere s-a încheiat 

miercuri la poligonul Tunari din 
Capitală cu proba de skeet (talere 
aruncate din turn), în care titlul de 
campion balcanic a fost cucerit de 
sportivul român Bogdan Marinescu, 
cu 195 puncte, urmat de coechipierii 
săi Ionel Ionică, A. Sencovici si 
P. Pappas (Grecia) — toți cu cite 194 
puncte.

Pe echipe, victoria a revenit for
mației României — 577 puncte (nou 
record balcanic), urmată de Grecia — 
570 puncte și Bulgaria — 548 puncte.

Proba rezervată juniorilor a fast 
cîștigată de țintașul român Ion To
man, cu 147 puncte.

Campionatele internaționale 
de tenis ale României

Campionatele internaționale de 
tenis ale României au continuat ieri 
la arena Progresul, din Capitală, cu 
partidele din turul II încheiate cu ur
mătoarele rezultate : simplu mascu
lin : Dirzu (România) — Gu Min Hua 
(R.P. Chineză) 6—1, 6—3 ; Osta (Spa
nia) — Toma (România) 6—1, 6—1 ; 
Emmrich (R.D.G.) — Almăjan
(România) 6—1, 6—4 ; Sovar (Româ
nia) — Escofet (Spania) 6—2, 6—4 ; 
Lazar (Ungaria) — Xu Mei Lin (R.P. 
Chineză) 7—5, 3—6, 7—5 ; simplu fe
minin : Lucia Romanov (România) — 
Mariana Hadglu (România) 6—3,

caracter de averse, Însoțite de descăr
cări electrice, îndeosebi in zona de 
deal șl de munte. Vint slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 3 și 13 grade, iar cele 
maxime între 15 șl 25 de grade. In 
București : Vremea va fi ușor insta
bilă, cu cerul schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vint slab pînă 
la moderat. Temperatura ușor variabilă.

Ptimiri Tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, a primit, miercuri, pe con
ducătorii delegațiilor participante la 
cea de-a XlV-a ședință plenară a 
Consfătuirii organelor guvernamenta
le pentru turism din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D, Germană, R. P. 
Mongolă, Polonia, România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică.

în timpul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă prietenească, au fost 
abordate aspecte privind dezvoltarea 
activității de turism, evoluția schim
burilor turistice reciproce, precum și 
posibilitățile de extindere a acestora 
în viitor.

A participat Emil Drăgănescu, mi
nistrul turismului și sportului, pre
ședintele actualei ședințe plenare.

★
Tovarășul Paul Niculescu, vice

prim-ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor, a primit, miercuri, 
pe Hartgert Langman, membru in 
Consiliul de administrație al băncii 
„Algemene Bank Nederland N.V.“ 
din Olanda, care se află în vizită 
în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor economice șl finan- 
ciar-bancare dintre România și 
Olanda, precum 'și extinderea cola
borării și cooperării dintre Banca 
Română de Comerț Exterior și banca 
olandeză.

La primire a participat Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior.

★
Miercuri, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe Flavio Quaresma Pires Dos 
Santos, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Democra
tice Sao Tome și Principe la Bucu
rești, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acredi
tare.

Vizita. între 6 și 9 mal, Matthew 
Nimetz, consilier la Departamentul 
de Stat al S.U.A., a efectuat o vizită 
la București.

Cu acest prilej, oaspetele a fost 
primit de tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, și a 
avut convorbiri la Ministerul Aface
rilor Externe, cu privire al stadiul 
și perspectivele de dezvoltare a re
lațiilor de cooperare pe multiple 
planuri dintre Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale Ame- 
ricii. Totodată, a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la problemele 
actuale ale securității și cooperării' 
în Europa, precum și la alte pro
bleme internaționale de interes 
reciproc.

Sosirea secretarului apă
rării naționale al Statelor 
Unite Mexicane. Miercuri’ ,a

7— 5 ; Tuan Li Lan (R.P. Chineză) — 
Georgeta Onel (România) 6—3, 6—1 ; 
Diana Moskova (Bulgaria) — Adria
na Caraiosifoglu (România) 6—4,
8— 6 ; Lyu Li Giao (R.P. Chineză) — 
Nadia Becherescu (România) 6—2, 
6—2.

Virginia Ruzici 
din nou învingătoare

în turul doi al probei de simplu 
femei din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis ale Italiei, ce se 
desfășoară la Roma, Virginia Ruzici a 
invins-o în două seturi cu 6—3, 6—1 
pe Caroline Stoll (S.U.A.). Alte re
zultate : Chris Evert (S.U.A.) — Janet 
Newberry (S.U.A.) 6—2, 6—1 ; Ivanna 
Madruga (Argentina) — Regina Mar- 
sikova (Cehoslovacia) 6—1, 7—5. în
tr-o altă partidă, Tracy Austin a eli
minat-o cu 7—5, 6—1 pe Yvonne 
Vermaak.

(Urmare din pag. I)
ciștig bani mulți dacă fă
ceam ceea ce noi numim 
«prostituție medicală». Un 
coleg de-al meu și-a des
chis un cabinet de... țăiat 
bătături. Eu așa ceva nu 
consimt. Nu pot, mai bine 
mor de foame. Eu sînt chi
rurg, nu pedichiuristă, imi 
iubesc și îmi respect pro
fesia".

Soției, tehnician radiolog, 
nu i s-a recunoscut nicioua- 
tă diploma și cel mai bun 
serviciu ce i s-a oferit a 
fost să îngrijească un copil 
mic. „Așa că viața noastră 
acolo, din multe, multe pri
cini, devenise un coșmar. 
Ca medic, mă frapau și alte 
realități — de neînțeles 
pentru noi. Spitalizarea 
costă echivalentul a 1 000 
de lei . pe zi. Tratamen
tul, îngrijirea se plătesc se
parat. Se adună zeci de mii. 
De unde ia banii omul 
sărac ? De la bancă. După 
asta însă devii robul acelui 
credit toată viața. Nu vă 
închipuiți dumneavoastră 
ce Imensă valoare umană, 
dar și materială are făptui 
că la noi asistența medica
lă este gratuită sau cu 
plăți absolut derizorii, mai 
mult simbolice".

Ne dăm seama. Chiar 
dacă nu toți și nu înde
ajuns. Dar să continuăm fi

Cronica zilei
amiază, a sosit în Capitală generalul 
de divizie Felix Galvan Lopez, secre
tarul apărării naționale al Statelor 
Unite Mexicane, care face o vizită 
oficială în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de general-colonel Ion 
Coman, ministrul apărării naționale, 
de prim-adjunctul și adjuncții mi
nistrului apărării naționale, de gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost de față Emilio Calderon 
Puig, ambasadorul Statelor Unite 
Mexicane în țara noastră, și membri 
ai ambasadei.

Erau, de asemenea, prezenți ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

în aceeași zi, între ministrul a- 
părării naționale al Republicii So
cialiste România și secretarul apără
rii naționale al Statelor Unite Me
xicane au avut loc convorbiri des
fășurate într-o atmosferă cordială.

După-amiază, oaspetele a depus o 
coroană.de flori la Monumentul eroi
lor patriei.

întrevedere. Tovară’ul Mi
hai Dalea, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, împreună cu tovarășul 
Eduard Eisenburger, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, s-au întîlnit miercuri 
cu Giinter Verheugen, secretarul ge
neral al Partidului Liber Democrat 
din R. F. Germania, care face o vi
zită în țara noastră, la invitația Con
siliului Național al F.U.S.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate problemele dezvol
tării în continuare a relațiilor dintre 
cele două organisme politice, în spi
ritul raporturilor de colaborare exis
tente între România și R. F. Germa
nia, în interesul destinderii, securită
ții și păcii pe continentul european și 
în întreaga lume.

Sesiune jubiliară. Cu ?rile- 
jul împlinirii a 50 de ani de existență 
a Institutului de cercetări și proiec
tări tehnologice în transporturi, la 
București s-au deschis miercuri 
lucrările unei sesiuni jubiliare de 
comunicări științifice, la care parti
cipă peste 1 000 de specialiști din 
domeniul cercetării științifice, din 
ministere economice și unități in
dustriale, cădre didactice din învă- 
țămîntul superior.

Timp de trei zile, pe baza a peste 
200 de referate, prezentate în plen 
și pe secțiuni, se va realiza un 
amplu schimb de experiență pri
vind rezultatele dobîndite pînă 
în prezent și preocupările pentru 
perfecționarea sistemului unitar și 
coordonat de transporturi.

* La ședința de deschidere au 
luat cuvîntul Traian Dudaș, mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Iosif Trlpșa, vicepre
ședinte al Consiliului Național pen-

• Aseară, la Belgrad, în prima 
„manșă" a „Cupei U.E.F.A." : Steaua 
roșie — Borussia Monchengladbach 
1—1.

• în vederea meciului pe care-l va 
disputa duminică la Limasol cu for
mația Ciprului în Campionatul euro
pean inter-țări, lotul de fotbal al țării 
noastre a susținut miercuri, la Plo
iești, un joc de verificare în compa
nia formației locale Petrolul. Selec- 
ționabilii au cîștigat cu scorul de 
3—1 (1—1), autorii golurilor fiind Au
gustin, Bârbulescu și Doru NicOlae. 
Punctul echipei ploieștene a fost mar
cat de Toporan.

Lotul reprezentativ a început parti
da cu următoarea formație : Speriatu 
— Zamfir, Ștefănescu, Cîrstea, Pu- 
rima, M. Răducanu, Augustin, Nicolae, 
Iovănescu, Radu II, Doru Nicolae. Au 
mai jucat : Bucu, țvan II, Bărbules- 
cu, Câmătaru și Stan. 

rul vieții de emigrant a 
doctorului Ion Dan Popes
cu și a familiei sale.

„Unul dintre primele 
sfaturi care ni s-au dat 
acolo a fost următorul : 
«Nu cumpăra ! Nu cumpă
ra decit atît cît să nu mori 
de foame. Și pune bani la

te amănunte care se a- 
dună într-un tot, in
tr-o stare morală impo
sibil de suportat. Despre 
violență de exemplu.... 
„Violența te însoțește, 
terorizîndu-te, la orice 
pas. Pe stradă, la cinema, 
pe ecranul televizorului.

„Publicați aceste lucruri, 
să se știe!"

bancă. Pentru că oricînd 
poți să rămii fără slujbă. 
Oricînd instituția poate să 
dea faliment și rămii pe 
drumuri 1 Și să nu faci cre
dite 1 Cu credite, viața de
vine amenințătoare, o te
roare». „Am cunoscut și-am 
discutat cu mulți oameni 
necăjiți. Un agronom care 
ajunsese să curețe bălegarul 
din grajdurile unui patron... 
Pentru că a-ți găsi o sluj
bă este ceva extrem de 
greu și umilitor. Mai ales 
dacă ești emigrant. Discri
minări de toate felurile".

Ion Dan Popescu ar avea 
de istorisit ore și ore în șir 
despre învățămintele emi
grării sale. Multe și mul-

pretutindeni. Violența înso
țită de o «filozofie» a ei".

In tot acest timp, încă 
după primele zile, doctorul 
Popescu a nutrit gîndul în
toarcerii acasă, îndată ce 
se va putea. Dar și pentru 
asta trebuiau bani. întii ca 
să-și plătească datoriile. 
Mai era insă și viza de ieși
re care, cu tot tapajul pe 
care-l face propaganda Oc
cidentului pentru așa-zisul 
„drept de emigrare", se 
acordă extrem de greu. în
toarcerea acasă pentru el, 
pentru soție și pentru copi
lul care cel mai mult resim
țea întregul calvar al vie
ții de acolo, devenise un vis, 
o dorință aprigă, o speran

tru Știință și Tehnologie, Emil 
Spirea, directorul institutului ani
versat, și alți participanți.

Simpozion. Inceptnd de 
miercuri, la Cluj-Napoca se desfă
șoară lucrările celui de-al V-lea 
Simpozion de informatică și condu
cere. , .

Participă peste 1 800 de specialiști 
din aproape 300 de întreprinderi, 
instituții, unități de cercetare și pro
iectare, institute de învățămînt su
perior și centre de calcul din întrea
ga țară. în plen și pe secțiuni vor 
fi prezentate 735 de comunicări, vor 
fi organizate mese rotunde și dez
bateri avînd ca temă probleme ac
tuale ale conducerii și activității 
economice, îndeosebi privitoare la 
aplicarea noului mecanism econo- 
mico-financiar.

Cu acest prilej, a fost deschisă o 
expoziție de produse informatice 
utilizate In economie.

în zilele de 14—16 mai, simpozio
nul își va continua lucrările Ia Că- 
limănești cu o sesiune de comunicări 
din domeniul informaticii medicale, 
în cadrul acesteia va avea loc o 
masă rotundă cu tema „Priorități în 
introducerea informaticii în dome
niul ocrotirii sănătății". Ultima parte 
a acestei manifestări științifice se va 
desfășura la Petroșani, în zilele de 
17—18 mai, unde specialiștii vor dez
bate probleme ale aplicării informa
ticii în industria minieră.

Expoziția trienală de sce
nografic SaIa DalIes* găzduiește, 
începînd de miercuri, expoziția trie
nală de scenografie, manifestare re
publicană de tradiție în viața artistică 
a țării, aducînd în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" o nouă 
mărturie a forței de creație a poporu
lui nostru. Sînt prezentate sute de 

j exponate — schițe de decor și cos
tume pentru spectacole teatrale, fil
me, televiziune, recuzită scenică, 
obiecte decorative și fotografii din 
spectacole, machete de decor, afișe. 
Expun aproape 200 de pictori sceno
grafi și alți artiști din întreaga țară 
care s-au afirmat în aceste genuri, 
precum și studenți de la Institutul 
de arte plastice „Nicolae Grigorescu".

Institutul „Caro y Cuervo" din Co
lumbia a trimis spre tipărire primul 
din cele două volume ale unui am
plu tratat de specialitate elaborat in 
cadrul sectorului de limbi romanice 
al Institutului de lingvistică din 
București, intitulat „Introducere in 
spaniola americană". Valoros studiu 
de sinteză, tratatul prezintă deosebi
rile dintre spaniola vorbită în țările 
Americii Latine și cea a Peninsulei 
Iberice, influențele străine exercitate 
asupra spaniolei americane de-a lun
gul vremii.

Apreciind contribuția cercetătorilor 
români în acest domeniu, Academia 
Mexicană a acordat „Premiul de 
lingvistică" lucrării „Lexicul indigen 
al spaniolei americane. Aprecieri a- 
supra vitalității lui", lucrare cu care 
institutul bucureștean a participat la 
concursul internațional organizat cu 
prilejul centenarului prestigiosului 
for științific mexican. Lucrarea a fost 
publicată în coeditare de Editura Aca
demiei Republicii Socialiste România 
și Academia Mexicană.

Masă rotundă. La sedlu’
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale a fost organi
zată, miercuri, o masă rotundă, la 
care au participat cadre didactice uni
versitare. cercetători, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
studenți, precum și ziaristul ameri
can David Binder, de la cotidianul 
„New York Times", aflat într-o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a vorbit 
despre raporturile dintre țările mici 
și mijlocii în contextul vieții interna
ționale, relevînd poziția activă a 
României în problemele actuale ale 
situației internaționale.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 9 MAI 1979
Extragerea I : 36 41 27 45 30 40. 
Extragerea a Il-a : 28 8 7 3 1 17.

ță care Ie încălzea zilele, 
orele, clipele... Și le dădea 
puteri să spere.

Prilejul s-a ivit abia după 
doi ani. „Cînd am ajuns 
acasă, povestește el, ne-am 
îmbrățișat, am plîns de 
bucurie. Izbutisem să re
parăm o gravă eroare a 
vieții noastre. Eram din 
nou pe pămintul care ne 
dăduse viață și căldură. Și 
unde simțeam privirile 
bune ale oamenilor de ome
nie. Că nici asta nu este o 
vorbă în vint. Cum nu sînt 
vorbe în vint dorul de țară 
și dorul de limba ta. Ne 
gîndisem, totuși, că o să 
fim reprimiți cu binemeri
tata răceală. Nu, n-a fost 
așa. Am fost imediat repri
miți în serviciu, și eu și 
nevastă-mea. Lucrez la 
Spitalul județean din Bra
șov. Ni s-a oferit să cum
părăm, în rate, un aparta
ment. Cel în care locuim 
acum. Vechil prieteni ne-au 
vizitat din nou. într-o zi, un 
vecin a venit la noi cu un 
televizor în brațe. „Luați-1, 
zice, că eu mi-am cumpărat 
unul nou, dumneavoastră 
n-aveți deocamdată". Ges
tul m-a emoționat pînă la 
lacrimi. Asemenea gesturi 
aparțin acestei țări, și 
acestui popor minunat. Pu
blicați aceste lucruri, să 
se știe !“.

Ceea ce și facem.

Din agenda Tîrgului 
internațional de 

primăvară și a Salonului 
internațional al chimiei

Bogată ofertă de mașini 
și instalații pentru industria 

ușoară
în standurile întreprinderilor de 

comerț exterior „MAȘINEXPORT- 
IMPORT" și „ROMSIT" este pre
zentată oferta românească la export 
de mașini și instalații destinate in
dustriei ușoare. în pavilionul P, 
„Mașinexportimport" expune cele mai 
noi mașini textile fabricate de între
prinderea „Unirea" din Cluj-Napoca, 
ale cărei produse au fost distinse in 
ultimii ani cu numeroase medalii și 
diplome la tîrgurile internaționale. 
Dintre noutățile prezentate se re
marcă mașinile de răsucit, prin du
blarea torsiunii și cele pentru filatul 
firelor umede de in și cînepă. în 
standurile „Romsit" atenția specialiș
tilor și oamenilor de afaceri străini 
prezenți la tîrg este reținută de noile 
tipuri de războaie de țesut, de mași
nile de tricotat rectillniu automate și 
cele pentru festonat pături, covoare 
și blănuri artificiale.

Opinii ale unor participanți 
de peste hotare

CAMELIA ZIOLEK, directoarea 
pavilionului Poloniei : „Schimburile 
comerciale dințre țările noastre prie
tene, România și Polonia, caracteri
zate prin dinamism și o continuă îm
bunătățire a structurii, cu siguranță 
se vor amplifica după această ma
nifestare economică internațională. 
Faptul că economiile noastre se dez
voltă în ritm rapid, iar exporturile 
ocupă un loc din ce in ce mai impor
tant în producția industrială consti
tuie argumente solide pentru partici
parea la tîrgul din București. Produ
sele prezentate de întreprinderile po
loneze se bucură în aceste zile de in
teresul specialiștilor, al publicului 
larg și aceasta ne asigură că tranzac
țiile pe care le vom încheia vor 
finaliza o activitate rodnică".

GIORGIO RUTA, director adjunct 
al Institutului de comerț exterior al 
Italiei : „Prezența la București a 20

TELEGRAME EXTERNE
GENEVA /

Adunarea mondiala a sândtdtii
GENEVA 9 (Agerpres). — în ca

drul lucrărilor celei de-a 32-a Adu
nări mondiale a sănătății a fost pre
zentat raportul de activitate pe 
anul 1978 al organizației, care con
ține și principalele direcții și ac
țiuni în etapa următoare.

In document, prezentat de directo
rul general al O.M.S., Halfdan 
Mahler, se subliniază necesitatea

agențiile de presă transmit:
Sub titlul „Vești din Româ

nia", ziarul „Turkish Dally 
News" a publicat recent ample 
informații privind aspecte ac
tuale ale vieții economice, so
ciale, științifice și culturale din 
țara noastră, tntre altele, stnt 
subliniate progresele înregis
trate în domeniul tehnicilor de 
calcul din România.

în capitala R. P. Chineze 
s-au încheiat lucrările primei sesiuni 
a celui de-al cincilea comitet al Fe
derației tineretului din întreaga Chi
nă, informează agenția China Nouă. 
A fost adoptat noul statut al orga
nizației, care stipulează că Liga Ti
neretului Comunist formează nucleul 
federației, care își desfășoară activi
tatea sub conducerea P.C. Chinez. 
Hu Qili a fost ales președinte al ce
lui de-al cincilea comitet al federa
ției. La Beijing s-au încheiat, de a- 
semenea, lucrările celui de-al 19-lea 
Congres al Federației studenților din 
întreaga Chină. A fost adoptat noul 
statut al federației și au fost alese 
organele sale de conducere.

Sesiunea noului parla
ment spaniol. Regele Juan Car- 
los a inaugurat miercuri, printr-o 
cuvîntare, prima sesiune a Cortesu- 
rilor alese la 1 martie, chemind par
lamentul să continue procesul de de
mocratizare a țării. Mă identific total 
cu obiectivele progresiste, a subliniat 
Juan Carlos. El a declarat că „li
niștea și ordinea sînt elemente foar
te importante pentru menținerea ade
văratei libertăți democratice" și a 
cerut să se acționeze pentru a se 
pune capăt activităților teroriste din 
țară. 

de firme italiene care expun o gamă 
largă de instalații și utilaje pentru 
industria chimică și de prelucrare a 
maselor plastice, mașini pentru in
dustria ușoară, produse electronice și 
electrotehnice, confirmă încă o dată 
bunele relații de prietenie și coope
rare pe multiple planuri dintre cele 
două țări și popoare. între întreprin
derile românești și firmele italiene 
s-au finalizat sau se află în curs de 
realizare multe acțiuni de cooperare 
în domenii de interes major, care 
contribuie la amplificarea schimburi
lor comerciale reciproce".

SZASZKO LASZLO, directorul pa
vilionului Ungariei : „Deși o pondere 
importantă în cadrul schimburilor 
comerciale dintre Ungaria și România 
o- dețin mașinile și utilajele din in
dustria constructoare de mașini, inte
resul pentru diversificarea nomencla
torului de produse care se exportă 
între țările noastre ne-a determinat 
să participăm cu un stand de infor
mare la Tirgul internațional de pri
măvară. Particip la numeroase tîr- 
guri și expoziții internaționale și pot 
spune cu admirație că actuala dublă 
manifestare expozițională se înscrie 
printre cele mai prestigioase tîrguri 
specializate. Am fost plăcut impre
sionat de produsele electronice ex
puse în standurile românești, cît și 
de oferta bogată de produse și teh
nologii originale din Salonul interna
țional al chimiei".

KURT PFINGSTL, reprezentantul 
firmei .,Hoechst" (R.F. Germania) : 
„Firma «Hoechst» are relații de pes
te 25 de ani cu întreprinderile româ
nești din industria chimică, construc
toare de mașini și ușoară. Impor
tante instalații s-au construit în co
laborare cu firma noastră la combi
natele de Ia Iași, Rîmnicu Vîlcea, 
Tîrgu Mureș. Analizind cu atenție 
bogata ofertă românească din cadrul 
Salonului internațional al chimiei, am 
remarcat numeroase Idei tehnice, ca
litatea înaltă a multor produse și 
tehnologii originale din care spe
cialiștii vest-germani au de Învățat".

Opinii consemnate de 
Dan CONSTANTIN

unirii eforturilor tuturor popoare
lor pentru atingerea unui nivel sa
tisfăcător de sănătate și pentru 
accesul tuturor oamenilor de pe 
glob la asistența medicală de bază. 
Au fost reafirmate țelurile O.M.S., 
cele mai îndrăznețe de pînă acum, 
care includ cerința ca în anul 2000 
să se asigure sănătatea tuturor oa
menilor.

în R. P. Ungară, cre?terea 
producției în primul trimestru al a- 
nului in sectorul socialist al indus
triei ungare, exceptînd industria ali
mentară, a fost mai moderată decit 
în urmă cu un an, relatează agen
ția M.T.l. încetinirea ritmului de 
creștere a producției a corespuns pre
vederilor planului pe anul in curs. 
Sporul producției industriale a fost 
în ansamblu de 5,2 la sută. Volumul 
lucrărilor executate de întreprinde
rile de construcții a depășit cu 4,3 
la sută pe cel din perioada corespun
zătoare anului trecut. Volumul livră
rilor de mărfuri industriale pentru 
export a crescut mai intens decit cel 
al mărfurilor pentru consumul intern 
— precizează M.T.l.

Consultări. Președintele Por
tugaliei, Antonio Ramalho Eanes, a 
primit miercuri pe reprezentanții 
Partidului Socialist, Partidului Comu
nist, Partidului Social-Democrat și 
Partidului Centrul Democratic și So
cial, cu care a avut consultări privind 
situația politică din țară.

J. Callaghan reales lider 
al laburiștilor. Grupul parla- 
mentar al Partidului laljurist din 
Marea Britanie l-a reales, în unani
mitate, pe James Callaghan în func
ția de lider al partidului.

Neonaziști arestați la Ma
drid. Autoritățile polițienești au reu
șit să aresteze la Madrid neonaziști 
înarmați cu grenade incendiare, care 
aveau asupra lor materiale de pro
pagandă fascistă. Cîțiva din cei re
ținuți sînt implicați în incendierea 
unui magazin în centrul Madridului. 
Neonaziștii arestați au distribuit în 
cadrul unui miting de la Madrid ma
nifeste naziste și au purtat insemne 
ale fostului partid nazist.

® LASER IN PRO
DUCȚIE DE SERIE. La 
întreprinderea „Alfa" din Kra
matorsk (U.R.S.S.) a început 
producția de serie a laserului 
cu acțiune continuă „Igla-2“ 
Aparatul, care emite o rază în
gustă de lumină, are aspectul 
unei cutii metalice cu lungimea 
de circa 2 m. Printr-un sistem 
de reglare a regimului de func
ționare, operatorul folosește la
serul pentru tăiere, sudură, gra
vare, descompunerea unor sub
stanțe chimice. De remarcat că 
puterea razei create în aparat 
nu depășește 2 wați. Spre deo
sebire insă de alte surse de lu
mină, raza emisă de laser nu se 
difuzează, ci, trecind printr-o 
serie de lentile, poate determina 
temperaturi și presiuni foarte 
mari. Laserele produse în serie

la Kramatorsk sînt de capacita
te medie și se utilizează cel mai 
mult in medicină.

• TALENT LITERAR 
PRECOCE. Cu două decenii 
și jumătate in urmă, Francoise 
Sagan producea o mare sur
priză pe scena literară a lumii, 
publicînd, la vîrsta de 19 ani, un 
roman — „Bună dimineața, tris
tețe" — care avea să-i aducă 
celebritatea mondială. O dem
nă urmașă a ei pare a fi o altă 
tinără franțuzoaică, Joanna 
Mogane, care, la vîrsta de 
16 ani, a terminat un roman 
(„Străină in paradis") care reîn
vie istoria Americii anilor ’30, eu 
toate miturile ei. de la starurile 
Hollywoodului pînă la regii 
petrolului și căpeteniile de 
gangsteri. Sfișlind vălurile în

care o anumită literatură drapa 
aceste mituri, romanul tinerei 
scriitoare înfățișează o imagine 
veridică a modului de viață 
american, fiind apreciat încă de 
pe acum ca un mare succes al 
sezonului literar parizian.

• PLOAIE LA CO
MANDĂ ? în regiunea spa
niolă Valladolid a început rea
lizarea „Proiectului de creștere 
a cantității de precipitații", ini
țiat sub egida Organizației me
teorologice mondiale, cu parti
ciparea mai multor țări. Acesta 
va fi primul studiu sistematic al 
ploii artificiale, menit să demon
streze dacă omul poate provoca 
sau nu ploaie la comandă. Zona 
experimentului, aleasă după trei 
ani de căutări, întrunește cele 
mai bune condiții de relief și

climă. Pînă în primăvara anului 
1982 se va studia meteorologia 
locului, fizica sistemelor noroase 
și ploile asociate diferitelor ti
puri de nori, după care va înce
pe faza „însămînțării" norilor, 
care va dura cel puțin pină in 
1986. întregul proiect se întinde 
pe o perioadă de un deceniu. 
Specialiștii susțin că ar fi pre
matur să se atribuie omului ca
pacitatea de a provoca ploi arti
ficiale doar pe baza experiențe
lor de „însămînțare" a norilor 
cu iodură de argint — făcute 
pînă acum. Studiul științific ini
țiat în Spania urmează să aducă 
noi clarificări în această direc
ție.

• GOLFUL DE AZI - 
OCEANUL DE... POI- 
MIINE Golful Mexic se află 
într-o continuă expansiune, ast
fel că, intr-un viitor — ce-1 
drept foarte îndepărtat — m 
largul coastelor mexicane va lua 
naștere un nou ocean. La a- 
ceastă concluzie au ajuns spe
cialiștii participanți la un pro
iect științific internațional în 
urma mai multor foraje la mare 
adîncime efectuate la începutul 
acestui an. Măsurătorile relevă 
că fundul mării in regiunea res
pectivă se deplasează în direcția 
vest cu o viteză de 65 metri

într-un mileniu. Aceste date sînt 
considerate de către geologi ca 
un nou argument în favoarea 
teoriei derivei continentale.

• CARBURANT EX
PERIMENTAL. Potrivit ln‘ 

formațtilor din presa poloneză, 
un colectiv de cercetători a ob
ținut rezultate încurajatoare cu 
un carburant experimental pen
tru uzul automobilelor,* conți- 
nînd 20 la sută metanol și 80 la 
sută o benzină special rafinată. 
Testele făcute pe automobile de 
fabricație poloneză cu ineditul 
carburant „compus" au demon
strat o eficiență comparabilă cu 
g carburantului clasic, fără să 
se înregistreze eventuale dere
glări în funcționarea motorului.

© SEISM „PREVESTIT" 
DE ANIMALE. C!inil Pa- 

pagalii au „prevestit" un cutre
mur, survenit marți în regiunea 
din jurul orașului american San 
Francisco — -scrie agenția Fran
ce Presse. Conform relatărilor 
locuitorilor din Willits, localita
tea unde cutremurul s-a resim
țit mai puternic, papagalii au 
început să țipe, iar cîinii au fost 
foarte agitați cu aproximativ 
două ore înainte de seism. Așa
dar, o nouă confirmare că ani
malele au capacitatea de a pre
simți zguduirile scoarței teres
tre. De altfel, serviciul de seis
mologie. din California a stabilit 
legături directe prin telefon cu 
600 de persoane din întreaga re
giune, care au semnalat modifi

cări ale comportamentului ani
malelor de casă.

© MĂRTURII DESPRE 
VECHII ANDINI. La ?Irul 

descoperirilor arheologice din 
ultimul timp de pe continentul 
latino-american se adaugă și 
prețioasele mărturii găsite re
cent în partea sudică a Colum
biei, ce aduc noi date privind 
existența unei vechi culturi, a- 
vînd aproape 3 000 de ani. După 
analiza fragmentelor de con
strucții, ceramică și arme aduse 
la iveală într-o așezare aflată 
Ia 600 km sud de Bogota, s-a 
afirmat că este vorba de o cul
tură andină primitivă, care ar 
fi existat între 1200—600 î.e.n. 
Se presupune că pentru popu
lația respectivă vînătoarea era 
principala sursă de existență.

coroan%25c4%2583.de
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LUCRĂRILE CELEI DE-A V-A CONFERINȚE A NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE Deschiderea lucrărilor Congresului
Partidului Comunist Francez„Propunerile președintelui României corespund 

aspirațiilor de progres ale omenirii"
Larg ecou internațional al mesajului adresat 

de tovarășul Nicolae Ceausescu
9 9

NECESITATEA PROMOVĂRII

Mesajul pe care tovarâșul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste România, l-a adre
sat celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare continuâ sâ suscite în rin- 
dul delegațiilor și al corespondenților de presâ un 
viu și larg interes pentru iaeile sale valoroase, pen
tru propunerile concrete și realiste care fac dovada, 
așa cum se subliniază în discuțiile avute cu partici
pant! la reuniune, unei profunde înțelegeri a proble
melor internaționale.

Sînt cu totul de acord cu propu
nerile făcute de președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, ne-a decla
rat Taifur Rahman, ministrul comer
țului al REPUBLICII POPULARE 
BANGLADESH, șeful delegației ță
rii sale la lucrările sesiunii. Aceste 
propuneri constituie un program 
concret in drecția aprofundării pro
cesului făuririi unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru lichi
darea inegalităților sociale și eco
nomice între națiuni. Spiritul me
sajului este, după părerea mea, în 
conformitate cu dorințele celor mai 
mulți dintre reprezentanții statelor 
participante. El a stîrnit un viu in
teres. Aș vrea să subliniez faptul 
că președintele Nicolae Ceaușescu 
este unul din marii și cei mai di
namici lideri ai lumii, iar activita
tea sa este larg recunoscută, mai 
ales pentru eforturile pe care le 
face pentru edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

între țările noastre s-au stabilit 
relații foarte bune de colaborare 
după dialogul la nivel înalt dintre 
președinții României și Bangladesh, 
relații care au la bază tocmai prin
cipiile pe care România le promo
vează cu atîta insistență în viața 
internațională".

D. Kaunda, ministrul adjunct al 
afacerilor externe al ZAMBIEI, 
șeful delegației țării sale, a spus : 
„Ca țară în curs de dezvoltare, 
Zambia dorește, la fel ca ma
joritatea statelor aparținînd acestui 
grup, o mai mare echitate și jus
tiție în relațiile economice interna
ționale. Tocmai .avînd în vedere

întâlniri
Cu prilejul participării la lucrările 

sesiunii U.N.C.T.A.D., șeful delegației 
române, Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut întîlniri 
de lucru cu Marcelo Fernandez Font, 
ministrul comerțului exterior al 
Cubei, Alejandro Estrada, ministrul 
comerțului exterior al Argentinei, 
George A. Maciel, ambasador, șeful 
delegației braziliene, Stavros Dimas, 
ministrul pentru coordonare econo
mică din Grecia, Mohan Dharia, mi
nistrul comerțului din India, Horst 
Solie, ministrul comerțului exterior

România acordă o marc atenție Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare, chemate să dezbată și să adopte 
măsuri pentru soluționarea uneia dintre cele mai importante 
probleme ale epocii contemporane, ale păcii și securității 
mondiale: lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, a unor relații noi, înteme
iate pe deplină egalitate și echitate între state.-

NICOLAE CEAUȘESCU
Poporul român, opinia publică din 

țara noastră, precum și cercurile largi 
ale opiniei publice internaționale au 
luat cunoștință cu cel mai viu interes 
de conținutul MESAJULUI ADRESAT 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU CELEI DE-A V-A 
CONFERINȚE A NAȚIUNILOR U- 
NITE PENTRU COMERȚ ȘI DEZ
VOLTARE, care și-a început luni lu
crările în capitala Filipinelor. Docu
ment de excepțională însemnătate po
litică și practică, mesajul constituie o 
nouă expresie a preocupării constan
te și acțiunii perseverente a Româ
niei socialiste, a președintelui ei, in 
direcția lichidării subdezvoltării, fău
ririi unei noi ordini economice in
ternaționale, problemă cardinală a 
zilelor noastre, de care depind, deo
potrivă, progresul tuturor națiunilor 
lumii, ca și pacea și securitatea in
ternațională.

Născută din cerințele obiective ale 
progresului social și ale dezvoltării 
omenirii în ansamblu, din realitățile 
vitrege ale lumii de azi, din impera
tivul eliminării marilor decalaje 
existente între țările in curs de dez
voltare și țările economicește avan
sate, ca urmare a vechii politici im
perialiste și colonialiste de asuprire 
și spoliere a avuțiilor popoarelor 
subjugate, din necesitatea de a se 
asigura un viitor de pace și bunăsta
re, ideea noii ordini a cucerit con
știința popoarelor, generîntj o miș
care uriașă, care marchează întreaga 
viață internațională. Necesitatea noii 
ordini economice a fost tot mai 
larg recunoscută, devenind o pro
blemă prioritară pe agenda politică 
a lumii, măsurile adoptate pină 
acum necorespunzînd însă, din pă
cate, nici pe departe așteptărilor 
popoarelor. Iată de ce, adresin- 
du-se forumului de Ia Manila, pre
ședintele României a dat glas coman
damentului arzător ca actuala sesiune 
să ducă la urnirea situației din punc
tul mort, să se înscrie ca o etapă im
portantă pe calea instaurării noii or
dini.

Așa cum este știut, România, țară 
socialistă și, in același timp, țară în 

aceste considerente, sprijinim pro
punerile și ideile exprimate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in pro
gramul său în 10 puncte, program 
care se dovedește realist, corespun
zător cerințelor omenirii de a avea 
o viață mai bună. Aș remarca in 
special propunerea care se referă 
la crearea unui fond prin reducerea 
cu 10—15 la sută a cheltuielilor 
pentru înarmare, fond care să fie 
folosit și de care să beneficieze mai 
ales țările ce fac mari eforturi de 
investiții pentru dezvoltare.

între țările noastre s-au sta
bilit și se dezvoltă relații foarte 
bune. Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Zambia, convorbirile 
avute, acordurile realizate sînt un 
exemplu al modului în care Româ
nia participă la extinderea colabo
rării internaționale și acționează 
pentru o nouă ordine economică 
mondială".

Cotidianul „Baghdad Observer" 
din Irak publică o corespondență 
din Manila sub titlul „Chemări pen
tru reducerea cheltuielilor milita
re", în care informează despre pro
punerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în această problemă de 
importanță majoră pentru omenire. 
„Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a chemat toate națiunile 
să reducă cheltuielile lor militare 
cu 10 pină la 15 Ia sută și să aloce 
jumătate din această sumă asisten
ței țărilor în curs de dezvoltare", 
scrie ziarul, adăugind că propu
nerea face parte dintr-un program 
amplu inițiat de șeful statului ro

ale șefului delegației române
al Republicii Democrate Germane, 
Hristo Hristov, ministrul comerțului 
exterior al Bulgariei, Goh Chok 
Tong, ministrul comerțului și indus
triei din Singapore, Liu Xiwen, vice- 
ministru la Ministerul Comerțului 
Exterior al Chinei, N. V. Volkov, 
șeful delegației sovietice, precum și 
cu Jaime Moncayo Garcia, secretar 
executiv al Sistemului Economic 
Latino-Amerioan (S.E.L.A.).

Discuțiile care au avut loc s-au 
referit la problematica U.N.C.T.A.D.- 
V, precum și la posibilitățile de dez
voltare în continuare a relațiilor 
României cu aceste țări.

curs de dezvoltare, membră activă a 
„Grupului celor 77", .atașată trup și 
suflet aspirațiilor de propășire și bu
năstare" ale tuturor popoarelor, a fost 
și este puternic angajată in efortu
rile generale pentru așezarea pe baze 
noi a relațiilor economice interna

i- Un ansamblu armonios de măsuri 
practice, concrete, eficiente

ționale, pentru lichidarea profundei 
anomalii pe care o reprezintă împăr
țirea lumii în țări bogate și țări să
race, pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte. Aceste țeluri 
sînt înscrise ca obiective prioritare 
în Programul P.C.R., în celelalte do
cumente ale Congresului al XI-lea, 
ocupă un loc central în gindirea teo
retică și în activitatea practică a 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, larg cunoscut 
și unanim apreciat ca unul din ini
țiatorii conceptului noii ordini eco
nomice internaționale, ca unul din 
promotorii cei mai înflăcărați ai cau
zei progresului economic și social al 
tuturor națiunilor.

Reafirmînd poziția fermă a parti
dului și statului nostru in sprijinul 
creării unor ndi relații economice 
și politice internaționale, înteme
iate pe egalitate și echitate, mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu aduce 
in atenția marii reuniuni de la Ma
nila un amplu program de măsuri 
și direcții de acțiune îndreptate spre 
soluționarea problemelor de stringen
tă actualitate ale economiei mondia
le.

în acest prim articol dorim să re
levăm semnificațiile de ansamblu ale

Râspunzind acestui larg interes, mesajul șefului 
statului român a fost difuzat ca document oficial do 
lucru al celei de-a V-a sesiuni a U.N.C.T.A.D. și va 
sta în atenția participanților pe parcursul întregii re
uniuni.

Do asemenea, ziare, diverse publicații, posturi de 
radio și televiziune din numeroase țări ale lumii con
tinuă să reliefeze propunerile conținute în mesajul 
președintelui României, ideile de amplă rezonanță ale 
politicii externe a țării noastre.

mân, program ce include dezvol
tarea in domeniul agriculturii, lăr
girea invățămintului cu caracter 
tehnic, prețuri stabile pentru ma
teriile prime și controlul investiții
lor companiilor străine".

Ziarele braziliene „O Globo", 
„Jornal do Brasil", „Folha de Sâo 
Paulo", „Correio Brasiliense" reiau 
pe larg propunerile formulate 
în mesajul adresat reuniunii 
U.N.C.T.A.D. de către președintele 
Nicolae Ceaușescu, subliniind în
deosebi însemnătatea punctelor pri
vitoare la reducerea cheltuielilor 
militare și transferul resurselor co
respunzător acestor cheltuieli spre 
un fond comun destinat să finan
țeze dezvoltarea țărilor sărace.

Importanța deosebită a mesajului, 
în special a punctelor referitoare 
la reducerea armamentelor și alo
carea unor fonduri mai mari pen
tru asistența în domeniul dezvol
tării este reliefată și de cotidianul 
malayezian „New Straits Time".

Postul național iranian de radio, 
precum și rețeaua de televiziune și 
cotidianele ce apar în Teheran au 
prezentat principalele idei ale me
sajului președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresat sesiunii 
U.N.C.T.A.D. în corespondențele 
speciale din Manila se relevă inte
resul deosebit stîrnit de ideile cu
prinse în mesaj, subliniindu-se în
deosebi propunerea de redu’cere a 
bugetelor militare și de alocare a 
fondurilor devenite disponibile pen
tru dezvoltarea economică.

Tovarășul Cornel Burtică s-a întil- 
nit, in cursul zilei de miercuri, cu 
Baltazar Aquino, ministrul pentru 
căile rutiere, și cu Geronimo Velasco, 
ministrul pentru energie al Republicii 
Filipine.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme ale colaborării economice 
româno—filipineze, inclusiv ale coo
perării în producție între cele două 
țări, în spiritul înțelegerilor și hotă- 
ririlor convenite în timpul întîlnirii 
la nivel înalt dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ferdinand 
Marcos.

propunerilor cuprinse în mesaj. 
Expresie nemijlocită a preocupării 
ferme și statornice a României pen
tru afirmarea noii ordini, mesa
jul reafirmă conceptul fundamen
tal al partidului nostru cu privire la 
prioritatea efortului propriu al țărilor

rămase în urmă, în vederea creării 
unei baze tehnico-materiale noi, con
solidării independenței economice și 
politice, ridicării nivelului de trai al 
maselor. Evidențiind, totodată, în
semnătatea factorului internațional, 
mesajul subliniază, ca o condiție pri
mordială a făuririi noii ordini, impe
rativul așezării relațiilor dintre state 
pe principiile noi ale egalității și 
echității, menite să asigure respec
tarea dreptului imprescriptibil al 
popoarelor de-a fi deplin stăpîne pe 
bogățiile naționale și a le valorifica 
în interesul accelerării progresului e- 
conomic și social.

Pornind de la aceste principii și 
idei generale, mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu cristalizează un 
program concret în 10 puncte, profund 
constructiv, direcțiile de acțiune și 
mijloacele preconizate avînd un ca
racter de stringentă actualitate și, în 
același timp, de largă deschidere spre 
viitor.

Toate aceste direcții vizează pro- 
blemele-cheie ale dezvoltării, sînt 
îndreptate, intr-adevăr, spre esența 
lor. In pofida marii diversități de 
condiții în care se găsesc țările în 
curs de dezvoltare, există, totuși, un 
șir de aspecte comune fundamentale, 

— subliniată în dezbaterile 
generale ale sesiunii de la 
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I. Socaciu transmite : în cadrul 
Conferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare, delegatul 
Tanzaniei, Wilbert Chagula, a pre
zentat documentul de la Arusha, 
care concretizează poziția țărilor în 
curs de dezvoltare membre ale 
„Grupului celor 77". El a subliniat 
că acest grup cere țărilor dezvolta
te să acționeze intr-o asemenea ma
nieră incit să dea posibilitatea ță
rilor rămase în urmă să-și dezvol
te propriile industrii, să participe, în 
condiții mai avantajoase, la diviziu
nea internațională a muncii.

Mohan Dharia, ministrul comerțu
lui, aprovizionării civile și cooperă
rii al Indiei, Salaheddine Mbarek, 
ministrul, comerțului al Tunisiei, 
George Maciel, șeful delegației Bra- 
ziljei, Goh Chok Tong, ministrul co
merțului și industriei al Republicii 
Singapore, și alți vorbitori s-au re
ferit la necesitatea unei cooperări 
mai echitabile între țările industria
lizate și cele în curs de dezvoltare. 
„Creșterea protecționismului în țări
le avansate, a spus șeful delegației 
Indiei, constituie un motiv de îngri
jorare serioasă". Pentru șeful delega
ției Braziliei, recentele măsuri în pro
bleme tarifare sînt departe de spe
ranțele . și așteptările țărilor în curs 
de dezvoltare. „Avem o dublă sarcină, 
a spus el, să contribuim la continua 
dezvoltare a comerțului internațional 
și să găsim mijloacele care să per
mită o mai bună diviziune interna
țională a muncii și o îmbunătățire 
a procesului de industrializare în 
țările in curs de dezvoltare".

Saifur Rahman, ministrul comer
țului din R. P. Bangladesh, ă atras 
atenția asupra situației dramatice a 
țărilor slab dezvoltate.

P. J. Patterson, viceprim-ministru 
și ministrul afacerilor externe al 
Jamaicăi, a spus : „în fața confe
rinței se află o serie de propuneri 
care pot intensifica procesul de in
stituire a unei noi ordini economice 
internaționale pe care o așteaptă ță
rile în curs de dezvoltare. Trebuie 
să trecem urgent Ia acțiune dacă nu 
vrem ca organizația noastră să de
vină ineficientă".

„Instabilitatea economiei mondiale 
și frecventele crize de diferite feluri, 
a spus U Tun Tin, viceprim-ministru 
și ministrul planificării și finanțelor 
din Birmania, arată că actualul sis
tem economic internațional nu mai 
corespunde cerințelor prezentului". El 
a pledat „pentru restructurarea eco
nomiei mondiale in vederea soluțio
nării inechităților și a dezechilibre
lor din relațiile economice".

Delegatul Siriei, Mustafa El Bittar, 
a subliniat rolul însemnat ce revine 
cooperării dintre țările socialiste și 
țările în curs de dezvoltare.

și propunerile românești pornesc toc
mai de la această realitate. Toate di
recțiile de acțiune conturate sînt le
gate intre ele, se condiționează și se 
completează reciproc, formează un 
ansamblu armonios, afirmarea cerin
țelor de bază ale noii ordini fiind 
însoțită de prezentarea unor măsuri 
practice, concrete, / eficiente de reali
zare a lor în viață.

O deosebită însemnătate prezintă, 
fără îndoială, propunerea privind 
elaborarea unui program de perspec
tivă pină în anul 2000 — cu o primă 
etapă pină în 1990 — vizînd măsyri 
efective de dezvoltare. mai intensă a 
economiei țărilor în curs de dezvol
tare. Un asemenea program de an
samblu ar urma să includă programe 
speciale consacrate dezvoltării agricul
turii, industriei — în special a acelor 
ramuri pentru care țările respective 
dispun de materiile prime necesare 
— precum și a căilor de comunicație. 
Aceeași însemnătate evidentă o au și 

propunerile care vizează modalitățile 
de dezvoltare a invățămintului și de 
formare a cadrelor naționale ne
cesare țărilor în curs de dezvoltare, 
ținind seama că problema cadrelor, 
așa cum o atestă și experiența Româ
niei, constituie unul din aspectele 
esențiale ale lichidării subdezvoltării, 
creării unei economii înfloritoare.

Cu deosebită putere atrage atenția 
documentul asupra legăturii strînse 
dintre dezvoltare și dezarmare, por- 
nindu-se de la necesitatea realizării 
de pași concreți în direcția opririi 
cursei înarmărilor și reducerii cheltu
ielilor militare, fondurile astfel eco
nomisite urmînd a fi folosite atit 
pentru progresul economico-social al 
fiecărei națiuni, cît și pentru lichi
darea subdezvoltării pe planeta noas
tră. Potrivit propunerilor României, 
economiile realizate pe baza reducerii 
cheltuielilor militare ar urma să con
stituie o parte importantă a unui 
fond comun de dezvoltare, pus cu 
prioritate la dispoziția țărilor în curs 
de dezvoltare cu venitul național cel 
mai redus pe locuitor, ca și țărilor 
care alocă cel puțin 20 la sută din 
venitul național pentru propria dez
voltare. Din acest punct de vedere,

PARIS 9. — Trimisul Agerpres, 
Constantin Oprică, transmite : 
Miercuri dimineața s-au deschis lu
crările celui de-al XXIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Francez, eve
niment important în viața politică a 
Franței. Participă peste 2 000 de dele
gați aleși din toate departamentele 
Franței, reprezentind pe cei peste 
700 000 de comuniști francezi.

Fundalul marii scene pe care sînt 
reproduse imagini înfățișind aspecte 
semnificative din activitatea, viața și 
lupta clasei muncitoare franceze pen
tru drepturile ei legitime, este domi
nat de lozinca „Progres social, de
mocrație, autogestiune, independen
ță națională, socialism — lupta Parti
dului Comunist Francez". La tribună 
au luat loc membrii prezidiului con
gresului, veterani comuniști.

La lucrările congresului iau parte 
o sută de delegații ale unor partide 
comuniste și muncitorești și mișcări 
naționale.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație formată din 
tovarășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Ion Sîrbu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R.

Lucrările congresului sînt urmărite 
de numeroși ziariști francezi, pre
cum și corespondenți ai presei străine.

„Apreciem in mod deosebit sprijinul 

ferm și constant acordat de România 
cauzei poporului palestinian” 

Conferința internațională de la Basel
Zilele trecute, în orașul elvețian 

Basel s-a desfășurat . Conferința 
internațională de solidaritate cu po
porul palestinian, la care au parti
cipat organizații neguvernamentale 
din 60 de țări ; au fost, de aseme
nea, prezenți reprezentanți ai unor 
organisme ale O.N.U., precum și ai 
unor organizații internaționale ob
ștești.

Delegația palestiniană, condusă de 
Faruk Kaddumi, șeful departamen
tului politic al O.E.P., din a cărei 
componență au făcut parte și pri
mari ai unor orașe din teritoriile 
ocupate, a fost salutată cu deose
bită căldură de ceilalți participanți, 
într-o emoționantă manifestare de 
solidaritate cu cauza justă a po
porului palestinian.

în cursul celor trei zile cît a 
durat conferința au urcat la tribună 
peste 80 de vorbitori. Delegația 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii din România a reafirmat 
poziția țării noastre de solidaritate 
activă, pe multiple planuri, cu lupta 
poporului palestinian pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale legitime la 
dezvoltare independentă, subliniin
du-se necesitatea unei reglementări 
globale, pe cale politică, a proble
melor din Orientul Mijlociu, care să 
ducă la instaurarea unei păci juste 
și trainice, pe baza retragerii Israe
lului din toate teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, 
a soluționării problemei poporului 
palestinian în conformitate cu drep
tul său la autodeterminare — in

mesajul reprezintă un puternic în
demn pentru țările în curs d<? dez
voltare de a nu se lăsa antrenate in 
cursa înarmărilor, de a nu cheltui in 
scopuri militare mai mult de 4—5 la 
sută din venitul național, tocmai pen
tru a spori fondurile alocate dezvol
tării— aceasta presupunînd, desigur, 
garanții ferme pe plan internațional 
că țările respective nu vor fi victima 
vreunei agresiuni, a ingerințelor din 
afară, că suveranitatea și indepen
dența lor vor fi respectate cu sfin
țenie.

Necesitatea stabilirii unor rapor
turi juste, echitabile între pre
țurile materiilor prime și cele ale 
produselor industriale, între costu
rile combustibilului și energiei și 
celorlalte produse — pentru a se 
evita orice arbitrar în domeniile res
pective; imperativul accesului larg al 
țărilor în curs de dezvoltare la cuce
ririle științei și tehnicii, la tehnolo
giile moderne, condiție de bază a 

unei înaintări accelerate pe qalea 
progresului economic și social ; în
semnătatea reglementării condițiilor 
în care își desfășoară activitatea 
companiile străine in țările în curs 
de dezvoltare, inclusiv necesitatea ca 
aceste țări să aibă o participare efec
tivă de cel puțin 50 la sută la pro
prietatea societăților respective — 
subliniind toate aceste aspecte fun
damentale, mesajul șefului statului 
român reliefează tot atîtea alte com
ponente esențiale ale înfăptuirii noii 
ordini.

Fără îndoială, în realizarea acestui 
obiectiv un rol de primă mărime, 
mult mai activ decît pină acum, re
vine Organizației Națiunilor Unite. 
România, care a arătat, în toate îm
prejurările, necesitatea sporirii efi
cienței O.N.U. în abordarea proble
melor economice, ca și a celorlalte 
probleme majore ale lumii, consideră 
ca utilă crearea unui organism spe
cial al Națiunilor Unite, format din 
țări în curs de dezvoltare, țări socia
liste și țări capitaliste avansate, care 
să elaboreze programe concrete de 
acțiune menite a fi supuse dezbaterii 
și adoptării la sesiunea specială din 
1980 a Adunării. Generale a O.N.U.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de Etienne Fajon, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.F., care a 
subliniat creșterea rîndurilor și a ro
lului partidului în viața politică a 
Franței, în lupta pentru mobilizarea 
maselor populare împotriva exploa
tării, pentru o viață mai bună și 
mai demnă.

Georges Marchais, secretar general 
al P.C.F., a prezentat raportul „Parti
dul Comunist Francez în lupta unită 
împotriva politicii de austeritate și 
de abandon național, pentru înain
tarea Franței pe calea democrației, 
spre socialism".

în aceeași zi au început discuțiile 
pe marginea raportului. Pe ordinea 
de zi a congresului mai sînt înscrise 
următoarele puncte : adoptarea pro
iectului de rezoluție „Viitorul începe 
acum" și proiectul de modificare a 
Statutului P.C.F., documente oare au 
fost supuse, în ultimele luni, dezba
terii comuniștilor din cele 28 000 4e 
celule și 3 000 de conferințe fede
rale ale partidului. Congresul va a- 
lege noile organe conducătoare ale 
P.C.F. ,

Cu ocazia congresului, in incinta 
complexului sportiv Saint-Ouen a 
fost deschisă o expoziție de cărți și 
reviste social-politice. Expun mai 
multe reviste, între care „France 
Nouvelle", „La Nouvelle Critique", 
„La Pensee", „Diderot", precum și 
ziarul „L’Humanite".

clusiv Ia constituirea unui stat pro
priu — a asigurării securității, su
veranității și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din zonă. S-a 
menționat că în acest sens o deose
bită importanță ar avea realizarea 
unei reuniuni internaționale — sub 
egida sau cu participarea activă a 
O.N.U. — la care să ia parte toate 
țările interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei — 
ca reprezentant legitim al poporului 
palestinian — precum și cei doi 
copreședinți ai Conferinței de la 
Geneva, Uniunea Sovietică și S.U.A.

Delegația palestiniană a ținut în 
mod deosebit să mulțumească pen
tru poziția principială, constructivă, 
a României socialiste în problema 
Orientului Mijlociu, poziție afir
mată în toate împrejurările, inclu
siv in cursul recentului itinerar al 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
unele țări din Africa. Șeful delega
ției, Faruk Kaddumi, a rugat să se 
transmită poporului român, condu
cerii partidului și statului nostru ex
presia celor mal calde sentimente de 
recunoștință din partea poporului 
palestinian, a conducerii O.E.P., 
pentru „sprijinul ferm și constant 
acordat de România poporu
lui palestinian. Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, in lupta lor 
pentru asigurarea dreptului inalie
nabil la autodeterminare".

Crăciun 1ONESCU 
Basel

consacrată noii ordini economice ; ace
lași organism ar trebui să treacă la 
elaborarea Cartei cu privire la noile 
principii ale raporturilor economice 
internaționale, care să fie, de aseme
nea, prezentată spre adoptare O.N.U.

O condiție esențială a făuririi noii 
ordini, a soluționării problemelor 
arzătoare ale tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare o constituie întărirea 
unității și solidarității acestor țări, 
intensificarea conlucrării și întraju
torării lor reciproce. România, care 
a susținut dintotdeauna această nece
sitate, propune acum, in mesajul pre
ședintelui ei, crearea unui organism 
permanent al statelor în curs de 
dezvoltare, care să trateze cu țările 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic pe baza unei platforme co
mune și in condiții de deplină ega
litate problemele relațiilor reci
proce.

Conținînd o asemenea bogată în
cărcătură de idei, formulind pro
puneri îndrăznețe, și realiste în a- 
celași timp, conturind direcții con
structive de acțiune pentru solu
ționarea uneia din problemele funda
mentale ale lumii contemporane, me
sajul președintelui Nicolae Ceaușescu 

„se înscrie ca o nouă contribuție de 
seamă la dezvoltarea conceptului 
noii ordini, ca și a arsenalului mij
loacelor de luptă pentru înfăptuirea 
ei. Așa se și explică primirea deose
bit de călduroasă, de care mesajul 
s-a bucurat din partea reprezentan
ților la reuniunea de la Manila, ca 
și a opiniei publice internaționale. 
Prezentînd acest cuprinzător pro
gram de acțiune, România, în spi
ritul politicii ei constructive, princi
piale, este, în același timp, gata, așa 
cum s-a arătat și în cuvîntarea șe
fului delegației române la actuala 
sesiune a U.N.C.T.A.D., să ia in con
siderare, cu toată atenția și recepti
vitatea, orice alte propuneri avan- 

- sate de statele participante, de natură 
să impulsioneze procesul de lichi
dare a subdezvoltării, de edificare a 
noii ordini.

Document de înaltă semnificație 
politică, expresie a înțelegerii pro
funde a necesității de a se înlătura 
gravele anomalii ale lumii de 
astăzi, a voinței de a se face totul 
în acest scop, mesajul președintelui 
Nicolae Ceâușescu constituie, tot
odată, un angajament ferm al parti
dului și statului nostru de a acționa 
și de ațum înainte cu toată energia, 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea unor deziderate 
stringente ale contemporaneității, 
pentru propășirea economică și so
cială, pentru întărirea independen
ței și suveranității țărilor în curs 
de dezvoltare, a celor nealiniate, a 
tuturor statelor, corespunzător nă
zuințelor arzătoare de pace, pro
gres, bunăstare ale întregii omeniri.

In memoria • 
ostașilor români căzuți 

pentru eliberarea Ungariei
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — Cu 

prilejul Zilei independenței de stat 
a României și Zilei victoriei, amba
sadorul României la Budapesta, Vic
tor Bolojan, a depus o coroană de 
flori la mormintul eroilor români că
zuți pentru eliberarea Ungariei de 
sub dominația fascistă, din cimitirul 
Rakoslighet din Budapesta. Au mai 
fost depuse coroane de flori la mo
numentele ostașilor roțnâni din Sze
ged și Megyaszoo. ♦

R.p. BULGARIA

Depuneri de coroane 
de flori la Monumentele 

eroilor români
SOFIA 9 (Agerpres). — Cu prilejul 

zilei de 9 Mai — Ziua independenței 
de stat a României — ambasadorul 
țării noastre în R.P. Bulgaria, Petre 
Duminică, a depus coroane de flori 
la monumentele istorice de la Plevnă. 
Grivița și Pordim, în memoria eroilor 
români căzuți in războiul pentru cu
cerirea independenței patriei.

La ceremonia depunerii coroanelor 
au fost prezenți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat 
din județul Plevna.

BAGDAD

Conferință consacr J 
roiului femeilor

BAGDAD 9 (Agerpres). — în capi
tala Irakului fau continuat lucrările 
Conferinței „Rolul femeii în țările 
nealiniate și alte țări in curs de 
dezvoltare". Luind cuvintul in ca
drul conferinței, Tamara Dobrin, 
vicepreședintă a Consiliului Națio
nal al Femeilor, șefa delegației 
române, a înfățișat aspecte semnifi
cative ale schimbărilor structurale 
petrecute în România in anii socia
lismului privind statutul și condiția 
femeii, posibilitățile create de parti
dul și statul nostru pentru afirma
rea plenară a femeilor în toate do
meniile de activitate, pentru partici
parea lor la construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Vor
bitoarea a subliniat că procesul dez
voltării, al progresului general presu
pune atit mobilizarea tuturor resur
selor, a potențialului uman și mate
rial din fiecare țară, cît și relații in
terstatale echitabile, în cadrul unei 
noi ordini economice internaționale, 
menită să contribuie la înlăturarea 
decalajelor, a subdezvoltării, la in
staurarea unui climat de cooperare 
pașnică și fructuoasă între toate ță
rile lumii.

Congresul P.C. din Salvador
SAN SALVADOR 9 (Agerpres). — 

La San Salvador a fost difuzat un 
comunicat privind lucrările Congre
sului al VII-lea al P.C. din Salvador, 
care s-a desfășurat în condiții de 
ilegalitate. Congresul a adoptat do
cumentul „Bazele și tezele liniei ge
nerale a partidului" și a adus modi
ficări în statutul partidului.

Shafick Jorge Handal a fost reales 
secretar general al Comitetului Cen
tral al partidului.

În pregătirea conferinței 

la nivel inalt a țărilor 

din Pactul Andin
QUITO 9 (Agerpres). — La Quito 

au început lucrările celei de-a V-a 
reuniuni a miniștrilor de externe din 
cele cinci țări membre ale Pactului 
Andin — Bolivia. Columbia, Ecuador, 
Peru și Venezuela. Obiectivul cețțfral 
al reuniunii constă in pregătirea ’ 
ferinței la nivel inalt a Pactului x, • 
din, programată pentru sfîrșitul aces
tei luni la Cartagena (Columbia). Mi
niștrii de externe prezenți la Quito 
vor analiza activitatea pactului în pri
mul deceniu de existență și vor re
dacta proiectul de declarație pe care 
șefii celor cinci state membre o vor 
semna la Cartagena.

Noi atacuri israeliene 
în sudul Libanului

BEIRUT 9 (Agerpres). — Postul de 
radio Beirut, reluat de agenția U.P.I., 
a anunțat că trupe israeliene, spriji
nite de tancuri și transportoare blin
date, au pătruns miercuri dimineața 
în sudul Libanului. într-o declarație 
oficială, președintele Libanului. Elias 
Sarkis, a denunțat „agresiunile is
raeliene continue" împotriva țării 
sale ca o încălcare flagrantă a drep
tului internațional, informează agen
ția Reuter.

Ulterior s-a anunțat că vedete Is
raeliene au bombardat în cursul 
după-amiezii tabăra palestiniană din 
localitatea Al Bass, situată la nord de 
orașul Tyr, în sudul Libanului. Tot
odată, Comunicatul arată că elicoptere 
israeliene au atacat cu rachete portul 
orașului Tyr și regiunea Jail El Bahr, 
situată la 2 kilometri de Tyr.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar a anunțat la 
Tel Aviv că forțe israeliene au pă
truns miercuri în sudul Libanului, in
tr-o acțiune de urmărire a unor ele
mente palestiniene. El a. menționat 
că forțele israeliene au Înaintat pină 
in localitatea Shaqra, la 8 kilometri 
vest de frontieră. După încheierea 
misiunii, a adăugat purtătorul de cu- 
vint, forțele respective s-au reîntors 
in teritoriul israellan.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvint al Națiunilor 
Unite, Rudolf Stajduhar, a declarat 
că forțe militare israeliene evaluate 
la un batalion și sprijinite de 20 de 
tancuri, jeep-uri și transportoare 
blindate au pătruns miercuri dimi
neața în sudul Libanului. Purtătorul 
de cuvînt al O.N.U'. a precizat că 
forțele israeliene au intrat în locali
tatea Shaqra, sector aflat sub con
trolul U.N.I.F.I.L. Totodată, el a 
menționat că forțele israeliene s-au 
retras după negocieri purtate la fața 
locului.
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