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Î5 ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,
de puternic avînt creator în construcția socialistă

CONTRIBUȚIA DE INESTIMABILA VALOARE ST
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU LA CUNOAȘTEREA
$1 ÎNȚELEGEREA istoriei patriei si a partidului
întreaga dezvoltare economico-socială a țării în ultimii cincisprezece ani,
avintul pe care l-a cunoscut construcția socialistă poartă amprenta gindirii
de mare profunzime, de puternică cutezanță și originalitate a secretarului
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Reprezentînd aplicarea,
în cel mai autentio spirit creator, a concepției materialismului dialectic și
istoric Ia realitățile țării noastre și ale lumii contemporane, opera teoretică
a tovarășului Nicolae Ceaușescu este impresionantă prin multilateralitatea
sa. Practic, nu există domeniu major al științelor sociale — de la economia
politică și economia conerctă, pînă Ia filozofie, știința conducerii societății
sau istorie — în care gindirea sa curajoasă, novatoare, potrivnică închistă
rilor dogmatice, să nu fi adus teze și puncte de vedere originale, să nu fi
înscris contribuții de inestimabilă valoare principială și practică, îmbogățind
necontenit teoria revoluționară, înarmind partidul, întregul popor cu orien
tări limpezi privind construcția socialistă in România.
Vasta operă teoretică a secretarului general al partidului este concreti
zată în cele 18 volume apărute pînă acum din seria „România pe drumul
construirii societății socialiste multilateral dezvoltate". Relevării multiple
lor sale contribuții Ia progresul gindirii social-politice și economice ii
sint consacrate culegerile de texte alese „Din gindirea social-politică a
președintelui României. Nicolae Ceaușescu" și „Din gindirea economică a
președintelui României, Nicolae Ceaușescu", din care au văzut pînă acum
lumina tiparului 13 volume și, respectiv, 3 volume. Răspunzind largului in-

Istoria, factor viguros
de edificare ,a? conștiinței
de sine a poporului,
•porului. °îrz
făurar de istorie, bSitor de țară
nouă și demnă, \ tovarășul Nicolae
Ceaușescu. s-a aplec?
*'"lt cu exempiară atenție și rdspect asupra
trecutului național, ' la originea
acestui; si?toșnie depțfflte-' -aCinatr-seconvingerea că. nimic| nu se poate
construi ignorînd trectl tul, că tezaurul de învățăminte actImulat
____ în milenara curgere a jimjșilui constituie
un factor indispensabil al progresu
lui. Această convingere este sinteti
zată cu o mare ffțrtăi expresivă :
„Oare cum s-ar simți un
ui popor care

nu și-ar cunoaște trecutul, nu și-ar
cunoaște istoria, nu ar prețui și nu
ar cinsti această istorie ? Nu ar fi
ca un copil care nu-și cunoaște pă
rinții și se simte străin in lume ?
Fără îndoială că așa ar fi... Iată de
ce noi avem datoria să cunoaștem,
să studiem treouiul de luptă al po
porului nostru". Pentru secretarul
general al partidului, istoria este
• ,,magistra-<-.vitac“,' punîn.d în-*rfelie£s
atit ceea ce a servit mersului îna
inte al societății, cit șl piedicile care
s-au ridicat de-a curmezișul evolu
ției ei, frînîndu-i progresul. In
această perspectivă, studierea isto
riei dobîndește o înaltă finalitate social-politică, revenindu-i un rol în
semnat în înțelegerea fenomenelor

feres al opiniei publice internaționale față de creația teoretică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, in numeroase țări ale Europei, Asiei, Africii și Americii au fost publicate, din opera sa, zeci și zeci de volume.
Așa cum se știe, ca o recunoaștere a excepționalei contribuții a secre
tarului general al partidului Ia progresul gindirii social-politice românești,
la transformarea sa într-o pirghie (le acțiune practică, de accelerare a
dezvoltării economico-sociale, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost
conferite, cu prilejul împlinirii vîrslei de 60 de ani, titlurile de doctor in
economie și doctor în științe politice. Meritele sale in acest domeniu se
bucură de o înaltă apreciere internațională, ceea ce își găsește ilustrare in
numeroase tițluri și distincții acordate de către prestigioase foruri științi
fice de peste hotare.
De curind, sub egida Institutului de studii istorice și social-politice de
Pe lingă C.C. al P.C.R., a văzut lumina tiparului, la Editura militară, un
nou volum de texte alese din gindirea președintelui Nicolae Ceaușescu,
consacrate istoriei patriei și a Partidului Comunist Român. Oferind o
elocventă sinteză a preocupărilor secretarului general al partidului în
legătură cu evoluția istorică a poporului român, punind în relief liniile de
forță și coordonatele fundamentale ale gindirii sale istorice, volumul
completează in chip fericit imaginea unei opere teoretice originale, de mare
profunzime, care ii așază pe tovarășul Nicolae Ceaușescu printre gînditorii
de seamă ai epocii contemporane.
prezentului și descifrarea sensului
transformărilor viitoare.
Secretarul general al partidului
înfățișează menirea istoriei intr-o
viziune de largă cuprindere și pro
funzime. Ea este, în concepția sa, un
factor viguros de edificare a conști
inței de sine a poporului, de întărire
a coeziunii națiunii noastre, de for
mare și consolidare, a. unor . .adinei.
sentimente de dragoste pentru țară
și popor, de cultivare a patriotismu
lui, cunoașterea faptei, luptei și
jertfei înaintașilor contribuind la
înțelegerea adincă a răspunderilor
ce revin generațiilor de azi în păs
trarea și dezvoltarea moștenirii lăsate
de părinții, moșii și strămoșii noștri.

în același timp. Istoria este che
mată, în viziunea secretarului gene
ral al partidului, să contribuie la
adincirea cunoașterii între popoare,
să sprijine, prin concluziile sale,
așezarea pe baze noi a relațiilor din
tre state și națiuni, să argumenteze
nevoia conlucrării și cooperării sin
cere între toate popoarele lumii..
.Este o- viziune~de’proftftidâ"e'sehță
umanistă, de o mare frumusețe asu
pra rosturilor istoriei, in care
aceasta apare ca o știință a prezen
tului, ca o disciplină de cercetare vie,

Silviu ACHIM
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Primăvara rece, întîrziată cere

LA ROVINARI SE PUNE ACCENTUL

Prin organizare mai bună, cu mai multă disciplină și răspundere în
folosirea, întreținerea și repararea utilajelor, randamentul producției de
cărbune poate crește considerabil

. 3ĂTĂL1A PENTRU RECOLTĂ ÎNSEAMNĂ

9 780 000 /one — aceasta este canti
tatea de cărbune cu care întreprin
derea minieră Rovinari trebuie să
contribuie in 1980 la asigurarea bazei
energetice a țării. O sarcină, desigur,
nu ușoară — ținînd seama că volu
mul producției crește cu circa 63 la
sută fată de realizările din anul tre
cut — dar pe deplin realizabilă, luînd
în considerare dotarea complexă, de
înaltă tehnicitate a carierelor rovinărene, experiența in muncă și capăci-

Insămînțarea devreme a mazării, îndată după topirea zăpezii, este ele
mentul hotărîtor pentru a obține recolte mari și timpurii la această cultură.
Cooperatorii din comuna Nanov, județul Teleorman, au ințeles această
necesitate și iată-i acum la lucru
Foto : N. Buică

Semnificații ale alegerilor de la 9 martie
VOTUL UNITĂȚII POPORULUI - UN VOT AL FAPTELOR,
al angajării civice pentru îndeplinirea Programului partidului
înainte de a așterne
pe hirtie aceste rînduri, am răsfoit un
carnet în care mi-am
însemnat toate propu
nerile, sugestiile, ob
servațiile critice și an
gajamentele formulate
de cetățeni, la întîlni
rile de lucru pe care
le-am avut cu ei in
timpul campaniei elec
torale. A fost un foar
te rodnic dialog, des
fășurat în cel mai au
tentic climat democra
tic ce caracterizează
societatea noastră. în
suși votul dat la 9
martie constituie o ex
presie a unității în
tregului nostru popor
în jurul partidului, al
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ..miner de
onoare al Văii Jiului",
întreaga desfășurare a
campaniei electorale și
exercitarea dreptului
de vot au constituit și
pentru noi, minerii din
Lupeni, un prilej de a
ne mobiliza forțele
pentru sporirea pro
ducției de cărbune,
pentru a deveni parti
cipant! mai activi la
conducerea și rezolvarea unor treburi ob-

ștești, la acțiunile pa
triotice de înfrumuse
țare și bună gospodă
rire a orașului.
Iată, mi-am notat tn
carnet propunerile fă
cute de ortacii mei, in
circumscripția electo
rală județeană nr. 73
Lupeni. unde am can
didat, Cele mai multe
vizează rezolvarea unor probleme privind
creșterea neîncetată a
producției de cărbune,
reducerea cheltuielilor
materiale și economi
sirea materialelor și
combustibililor. Briga
da pe care o conduc
mînuiește un complex
de susținere și tăiere
mecanizată a cărbune
lui — o adevărată uzi
nă subterană — care
valorează zeci de mi
lioane de lei. Printre
propunerile făcute de
alegători, una mi se
pare deosebit de im
portantă pentru mina
noastră : să întreți
nem in așa fel aceste
utilaje moderne, de
mare complexitate teh
nică și productivita
te. incit să dublăm
perioada lor de folosi
re. E suficient să spun
că in doi ani de utili-

zare a complexelor me
canizate din sectorul
nostru am extras aproape o jumătate de
milion de tone de căr
bune ca să se înțe
leagă ce înseamnă pen
tru mina noastră, pen
tru economia națio
nală, dublarea perioa
dei de folosire a com
plexelor mecanizate.
Am aflat, cu multă
bucurie și satisfacție,
că această propunere a
fost foarte bine primi
tă și s-au angajat s-o
aplice și brigăzile con
duse de Teodor Boncalo și loan Kacso.
Sint convins că și alte
brigăzi de mineri, care
lucrează cu complexe
mecanizate, vor îm
părtăși inițiativa mine
rilor de la sectorul IV
al minei Lupeni, Ini
țiativa noastră este
cu atit mai realizabilă,

Constantin
tUPULESCU

șef de brigadă,
sectorul IV al
Lupeni
(Continuare
in pag. a Il-a)
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reglementarea problemelor conflictuale, litigioase dintre statele euro
pene, întărirea și extinderea colabo
rării lor pentru crearea condițiilor
necesare ca reuniunea de la Madrid,
din acest an. să poată da un nou im
puls transpunerii în viață a documen
telor semnate la Helsinki, să contri
buie la continuarea procesului de des
tindere, la înfăptuirea de măsuri de
dezangajare militară și dezarmare,
ceea ce corespunde intereselor vitale
ale tuturor popoarelor continentului,
consolidării păcii și securității în
Europa și în întreaga lume.
în cadrul convorbirii s-a subliniat
că situația internațională actuală face
și mal necesară participarea activă a
tuturor statelor la solutionarea pro
blemelor majore ale contemporanei
tății, luarea în considerare a intere
selor de pace, bunăstare și progres
ale tuturor popoarelor lumii, respec
tarea dreptului fiecărui popor de a-și
hotărî liber și independent destinul,
calea dezvoltării economice si sociale,
fără nici un amestec din afară.
în încheierea întrevederii s-a rele
vat de ambele părți că vizita minis
trului de externe britanic în tara
noastră și convorbirile cu președin
tele României constituie o expresie a
bunelor relații de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări, a dorinței
comune de a dezvolta aceste relații
pe multiple planuri, în interesul reci
proc. al cauzei întăririi păcii si coope
rării internaționale.
întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială.

FOLOSIREA INTENSIVĂ A UTILAJELOR

agricultorilor să se grăbească

Mandatul de deputat
onorat muncitorește

<

științific și cultural, precum și do
rința de a se acționa pentru asigu
rarea unei evoluții fructuoase a re
lațiilor româno-britanice, pentru in
tensificarea schimburilor economice,
comerciale și promovarea de noi for
me de cooperare în toate domeniile
de interes comun. S-a subliniat că
dezvoltarea colaborării prietenești
dintre cele două țări este în folosul
ambelor popoare, al cauzei păcii și
cooperării internaționale.
Abordindu-se unele probleme ale
actualității internaționale, s-a subli
niat necesitatea intensificării efor
turilor tuturor statelor pentru oprirea
agravării situației internaționale,
pentru continuarea politicii de des
tindere, bazată pe respectarea în re
lațiile interstatale a principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, nerecurgerii la forță și
la amenințarea cu forța, a dreptului
fiecărui popor Ia o dezvoltare liberă,
de sine stătătoare, fără nici o inge
rință din afară.
Analizind stările de încordare si
conflict din diferite zone ale lumii,
părțile au relevat că interesele păcii
și securității internaționale reclamă
soluționarea exclusiv pe cale pașnică,
prin tratative, a tuturor problemelor
litigioase, abținerea de la orice acte și
măsuri care ar duce la înrăutățirea
raporturilor dintre statei acționarea
fermă pentru o politică de indepen
dentă și colaborare.
A fost subliniată importanta pe
care o au, in oprirea cursului, spre
agravarea relațiilor internaționale,
■
------
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Joi dimineața, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit pe
lordul Carrington, secretar de stat
pentru afacerile externe și ale Commonwealthului al Marii Britanii, care
face o vizită oficială în țara noastră.
La primire a luat parte Stefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.
Au fost de. față Pretor Popa, am
basadorul României la Londra, și
Paul Cecil Holmer, ambasadorul
Marii Britanii ia București.
Mipistrul britanic a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut
cordial, împreună cu cele mai bune
urări din partea primului ministru
al Marii Britanii, Margaret Thatcher.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și .a rugat pe oaspete să
transmită din partea sa primului
ministru al Marii Britanii un salut
călduros și urări de succes.
în timpul întrevederii au fost exa
minate stadiul și perspectivele rela
țiilor româno-britanice, exprimîndu-se satisfacția pentru evoluția po
zitivă a raporturilor de colaborare
dintre cele două țări, îndeosebi după
vizita, de stat a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu în Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord,
Ia invitația Maiestății Sale regina
Elisabeta a II-a și a ducelui de
Edinburgh — moment remarcabil în
cronica relațiilor româno-britanice.
Au fost evidențiate, totodată, posi
bilitățile largi existente in direcția
extinderii și aprofundării conlucrării
dintre România și Marea, Britanie in
domeniile . politic, economic, tehnico-

Oameni noi în tară nouă
Au trecut doar cîteva zile de la
marele eveniment social-politic pe
care poporul român l-a intimpinat cu
îndreptățită . emoție sărbătorească :
alegerile de la 9 martie. Moment de
bilanț, treaptă în istoria construcției
tării, clipă de meditație asupra a ceea
ce noi. românii, am infăptuit în ulti
mii ani pentru bunăstare, pentru fe
ricire, pentru progres. Și, in același
timp, drumul in urcuș pe care tre
buie în continuare să-1 suim zi de zi.
oră de oră. Pentru bă nu este greu
să observi că fața tării se schimbă
mereu, că un oraș, o comună, un sat
capătă noi veșminte în fiecare an,
devine parcă mai tînăr. într-o veche
piață se ridică o casă de cultură, in
tr-un loc viran se construiește un
cămin cultural, zeci de case vechi
dispar și ca din nimic se dezvăluie
ochilor mîndre clădiri, temelii de
piatră puse de oameni gospodari. Ni
mic mai adevărat : românii, ma
ghiarii, germanii pe acest pămînt al
frăției aduc țării, prin munca lor, ti
nerețe.
Ca să exemplific ar trebui să po
vestesc despre întîlnirile mele și ale
corului ..Madrigal", cu minerii de la
Rovinari, de la Motru, de la BradHunedoara. de la Herja-Maramureș ;
despre participarea noastră, cinci ani
la rind. la manifestarea „Zilele cultu
rii reșițene", alături de siderurgiști.
De fiecare dată acolo, la Reșița, des
copeream nu numai îmbunătățirea
condițiilor de muncă, extinderea di
verselor secții ale întreprinderii, dar
mai accentuată dorința oamenilor, a
muncitorilor uriașei citadele de oțel
de a-și implini personalitatea, de a-și
lărgi orizontul cunoștințelor atit in

domeniul științei și tehnicii, cit și al
literaturii, al artei. Nu o dată am
cintat pe aceeași scenă cu artiștii amatori ai Reșiței, cu membrii an
samblului Casei de cultură dirijat de
un entuziast animator. Adrian Micșa,
cintecul pe care il dedicasem muncii
lor. intitulat „Oțelarii din Reșița" —
devenind ștafetă. Nu o dată am sim
țit că oamenii, an de an, se apropie
și mai mult de muzică, încep să in-

însemnări
de Marin CONSTANTIN
teleagă pagini de ultimă oră scrise
de compozitorii noștri, pagini care la
prima vedere ar părea să aibă un
oarecare grad de dificultate. In cei
cinci ani, la Reșița, împreună cu
„Madrigalul" am ajuns astfel să fa
cem o retrospectivă a repertoriului
nostru „de aur", aș spune. De la cîntece închinate pămîntului românesc,
cîntece fierbinți despre patrie și par
tid, la „Ofranda copiilor lumii" de
Sabin Pautza, la „Scenele nocturne"
ale lui Anatol Vieru, la „Aforisme
le" lui Ștefan Niculescu și „Ritualul
pentru setea pămîntului" de M.
Marbe.
Ce poate să însemne această spec
taculoasă deschidere a gustului spre
artă, spre frumos ? Ce poate să în
semne această extraordinară dorință
de a cunoaște muzica nouă de cali
tate ? Foarte simplu : în țară nouă —
oameni noi. oameni care știu că
adevărata personalitate nu se poate

împlini fără a aprecia frumosul, va
loarea în artă, in literatură, fără a
recunoaște că românul a știut dintotdeauna a cinta, a face versuri. Și dacă
am amintit de mineri, de oțelari. de
ce n-aș vorbi și de țăranii din comuna
Marga, județul Caraș-Severin, unde
există un faimos cor centenar, de ță
ranii din Ceauș, județul Mureș, comu
nă cu oameni harnici, comună bogată,
de mare frumusețe ? De ce nu m-aș
duce cu gindul și la cetățenii Zimnicei, orașul în care am cintat lingă zi
durile școlii imediat după 4 martie,
cei care nu peste multă vreme, sin
tem siguri, ne vo>- invita să concertăm
în sala noii case . 'le cultură, sau de
țăranii din Ardusat, Hideaga — sate
din nordul țării care așteaptă con
certele corale ca pe adevărate săr
bători ?
Țară nouă — oameni noi. Tară de'
oameni de omenie, care înțeleg mer
sul istoriei, care știu că istoria se
face cu fapte adevărate și cu multă
dragoste, cu multă dăruire. Că o
piatră la temelia unei case nu se
aruncă, se așază cu știință, cu experiență, dar și cu suflet.
Sint toate acestea, și cite altele.
ginduri care m-au cercetat în aceste
zile ale sărbătorescului început de
martie, cînd țara s-a votat. în fapt,
pe sine, cînd țara a votat pentru
sine. Existenta in România a unor
asemenea realități, a unor asemenea
oameni constituie și ea o vie garan
ție a faptului că votul de la 9 martie,
vot de adeziune la Programul parti
dului. va fi întărit prin noi și dura
bile izbînzi socialiste. Prin fapte pe
măsura timpului căruia îi sintem
contemporani și ctitori.

tatea de mobilizare a colectivelor do
mineri de aici.
Trebuie spus însă că, deși la acest
început de an s-au înregistrat unele
progrese față de aceeași perioadă cin
1979, deși prevederile de plan ale
lunii februarie au fost integral reali
zate, minerii de la Rovinari nu se
pot declara nici pe departe mulțu
miți. , Aceasta datorită restanțelor
acumulate în luna ianuarie — care se
> ridică la circa 260 000 tone lignit —
dar mai ales persistenței unor defi
ciențe în modul de întreținere și ex
ploatare a complexelor utilaje de
carieră, factor, în ultimă instanță,
hotărîtor pentru realizarea integrală
a volumului producției de lignit pre
văzut pentru acest an.
Pe primele două luni, ne infor
mează inginerul Gheorghe Borceanu,
directorul Întreprinderii, am realizat
un indice de folosire extensivă a uti
lajelor de 60,2 la sută — superior
indicelui din anul trecut, cit și mediei
atinse in această perioadă la nivelul
Combinatului minier al Gorjului. Spo
rurile înregistrate în folosirea ex
tensivă și intensivă a utilajelor nu
ne satisfac însă, deoarece nu ne in-

cadrăm în ritmurile de productivitate
cerute de realizarea sarcinilor de
plan. Am întreprins totuși o serie de
măsuri și acționăm pe toate căile în
vederea eliminării și prevenirii defi
ciențelor anterioare, a folosirii cu
eficientă sporită a liniilor tehnologice
din cariere, pentru a determina creș
terea de la o lună la alta a produc
ției de cărbune.
Așadar, din nou proiecte, din nou
planuri de măsuri de care — să
recunoaștem — nu s-a dus deloc lipsă
in ultima vreme la întreprinderea rovinăreană. Cum se. explică totuși
perpetuarea nejuștificată a unor ase
menea neajunsuri ? Ce trebuie făcut
pentru a pune capăt indisciplinei teh
nologice și a valorifica ne deplin
potențialul tehnic existent ?
- Si noi, și alte formații de lucru,
aflăm de la excavatoristul Aurel
Luca, brigadier pe excavatorul
1 400/01 din cariera Poiana, am atins
mai mulți ani indici (le folosire a uti-

Dumitru PRUNĂ

corespondentul

„Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Utilaje moderne, de mare capacitate, de înalt randament — o realitate care
pledează convingător că la întreprinderea minieră Rovinari există condiții
pentru creșterea continuă a producției de cărbune
Foto : E. Dichiseanu
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Alături de cei
17 copii

!

Deși putea să voteze și în ora
șul Cărei, unde se afla de citeva
săptămâni la o fiică a sa. Etelca
Bekesi, în virstă de 84 de ani, a
ținut cu tot dinadinsul ca în ziua
de 9 martie să fie acasă. în sa
tul său natal — Moftinu Mare.
Ceea ce s-a și întimplat. Ime
diat după ce a votat s-a întors
la Cărei.
Tntrebînd-o din ce cauză a ți
nut să meargă în sat. ne-a spus:
— Păi, cum de ce 7 Am vrut
să mă duc la vot împreună cu
copiii mei, că mulți din ei locu
iesc și lucrează acolo ca munci
tori, mecanizatori și coope
ratori.
— Și cîți copii aveți 7
— 17.
Să vă trăiască !
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S-au dat
In spectacol
Cititorul nostru Gheorghe Petraru din orașul Gheorgheni,
județul Harghita, ne scrie : „Sînt
om al muncii și trăiesc din mun
că. Dar nu înțeleg de ce trebuie
să-mi împuținez veniturile, cîștigate în mod cinstit și demn,
din cauza: unor rețineri din re
tribuție, pe care le consider cu
totul și cu totul nejustificate. De
cîteva ori mi s-au reținut cite
5 lei pentru sport. In alte
dăți mi s-au reținut bani pen
tru așa-zise tombole, pe care,
așa cum
nu le-ați văzut
dumneavoastră, nu le-am văzut
nici eu. Acum, poftim : mi s-au
reținut 8 lei pentru un bilet de
intrare la un spectacol. Dar des
pre ce fel de spectacol e vorba,
unde și cind va avea loc — nu
mi s-a spus nimic. Vă trimit
mostra".
'
„Mostra", adică biletul, frumos tipărit, de culoare galbenă,
are numărul 193 951. Cine și
pentru ce a încasat prețul aces
tor bilete 7 Sau, m.ai exact : cine
se dă in... spectacol ?
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Ac de cojocul
„zmeului"
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Vasile P. o făcea pe zmeul și
ținea morțiș ca toți cei din
jur să-i știe de frică : „Eu.
mă ? Păi dacă mi-aș pune eu
mintea cu de-alde tine..."
Dar „mintea" tot și-o „punea"
cind cu unul, cind cu altul, imbrîncindu-i și lovindu-i. La
citeva zile după ce suferise un
accident. Vasile P. s-a pomenit
acasă cu patru colegi de muncă
de la Fabrica de țigarete din
Tg. Jiu, unde lucra și el. pen
tru a vedea cum stă el. Va
sile P„ cu sănătatea. Găsindu-l
însă asupra chefului, cei patru
au dat să plece, dar Vasile P. a
sărit ca ars, s-a repezit la unul
dintre ei și l-a lovit : „Mă, știți
voi cine-s eu 7“
Știau : un „zmeu" ! Dar —
după cum ne informează C. Ban
ta,
președintele Judecătoriei
Tg. Jiu — de cind își execută
pedeapsa prin muncă, Vasile P.
s-a potolit.
în sfîrșit !
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Un caz mai puțin obișnuit s-a
petrecut în comuna Valea Călu
gărească (Prahova). în timp ce
soțul ei se afla bolnav in spital.
Elena Gurău a plecat de-acasă,
lăsîndu-i de izbeliște pe cel 5
copii — cel mai mic in virstă de
2 ani. Nici măcar de mâncare nu
le-a lăsat la plecare. Citeva zile,
le-au venit în ajutor vecinii.
Apoi, văzind că mama lor nu
dă nici un semn de viață, a in
tervenit primăria. Acum, cei
cinci copii se află la Centrul de
minori Prahova, unde isi așteap
tă mama, de care întreabă mereu
— și nu numai prichindelul de
doi ani. Se pare că s-ar afla pe
la niște rude în Bîrlad. Dacă o
întâlniți...

Drăgan
de la Drăgășani

fe

sarcini exprese unor comuniști, si
ceea ce nu se rezolvase în zece zile
s-a rezolvat intr-un singur schimb".
Exemple de acest fel pot fi întîlnite
în mai toate organizațiile de bază,
confirmînd că încredințarea, bino
gîndită, a unor sarcini de partid,
plasarea unor comuniști cu misiuni
speciale în locurile-cheie ale produc
ției sau în momente arzătoare se do
vedesc a fi laturi esențiale ale con
ducerii politice, cu efecte deosebite
asupra îndeplinirii prevederilor eco
nomice. „Dar rezervele de perfecțio

vește încredințarea de sarcini de
partid unor maiștri, șefi de atelier
sau de secție. Astfel, se poate obser
va că birourile organizațiilor de
bază ezită, cu , lunile, să încredințeze
multora dintre aceste cadre de condu
cere sarcini de partid precise.
Un exemplu concludent oferă, în
acest sens, organizația de bază nr. 6,
alcătuită din 41 de comuniști — cu
toții cadre tehnice, din care circa 80
la sută cu studii superioare — desfășurîndu-și activitatea în cele patru
servicii coordonatoare, de interes ma

senini de partid fi s-au încredințat?
Cum le-ați dus la îndeplinire ?

Comuniștii d© la „Electromagnetica” propun o experiență bună, arătând totodată că există
încă mari posibilități care, atent valorificate, pot conferi vieții de partid mai mult dinamism
preocupările oamenilor, evoluția lor,
problemele cu care s-au confruntat și
modul cum au reușit să le rezolve,
în altele, omul este văzut si dincolo
de locul de muncă, fiind ținută și evi
denta îndatoririlor obștești încredin
țate unora dintre comuniști în car
tier, în bloc. Am văzut și caiete in
care evidența este chiar mai riguroa
să. delimitînd sarcinile permanente
de cele atribuite pe o perioadă limi
tată, fie între două adunări generale,
înainte sau după o ședință de birou,
individual sau în grup, in raport cu
cerințele ridicate de viată, de ne
voile muncii. Aceste caiete — alcă
tuite din nevoia unei evidente ri
guroase — constituie astfel oglinzi
fidele ale felului cum se lucrează cu
comuniștii, ale modului in care isi în
deplinesc ei îndatoririle.
Semnalind valoarea unui asemenea
mod de lucru, am sugera, totodată,
ca aceste caiete să fie răsfoite mai
des și privite în spirit critic, cu exi
gentă, nu doar ca simple registre de
evidentă. S-ar putea observa astfel
și un oarecare formalism în atribui-

practic, principala sa îndatorire de
producție. Și exemplul nu este sin
gular.
OGLINDA A PREOCUPĂRILOR
CURENTE ȘI DE PERSPECTIVĂ.
Asupra acestei laturi a problemei a
stăruit mai mult, în discuția noastră,
tovarășul Nicolae Bora, secretarul or
ganizației de bază nr. 31 ajustai.
„«Electromagnetica» s-a confruntat în
ultimul an, și se mai confruntă încă,
cu unele greutăți, îndeosebi cu
nerealizarea indicatorului producție
fizică — ne-a spus el. Deci, sarcinile
de partid, care trebuie puse în acord
direct cu problemele pe care pro
ducția le ridică în fiecare zi, se cer
concentrate, în cazul nostru, spre gă
sirea soluțiilor concrete, practice pen
tru depășirea impasului. în acest sens
am și acționat. De pildă, la ajustai
era nevoie, la un moment dat. de o
piesă de la strungărie — o carcasă
de la discul telefonului, care nu mai
venea din această secție colaboratoa
re. Am apelat la secretarul de partid
de aici. Matei Brașoveanu ; el, la rîndul său, a atribuit pe loc un șir de

nare a muncii de partid pe acest
tărîm ?“ „Sînt numeroase" — au fost
de părere toți cei cu care am stat de
vorbă. Și, împreună, am pornit să le
identificăm.
UN MAI MARE EFORT PENTRU
FOLOSIREA JUDICIOASĂ A FOR
ȚELOR. „Judecind lucrurile cu exi
gentă, trebuie să spunem că deși
multe organizații de bază au trecut
recent la o redistribuire a sarcinilor
de partid, încit repartizarea lor să
fie mai judicioasă, nu a intrat încă
în practica tuturor secretarilor, din
tre care multi sînt noi. aleși pentru
prima dată, să asigure antrenarea la
munca de partid a tuturor comuniș
tilor — ne spunea secretarul comi
tetului de partid din întreprindere, to
varășul Gheorghe Dumitru. Iată de
ce mai sînt destui omiși, în timp ce
alții sînt suprasolicitați, după cum
avem de-a face cu atribuiri de sar
cini formale, ca și cu altele ce se su
prapun pur și simplu obligațiilor
profesionale". Am constatat. în plus,
că anomalii apar și în ceea ce pri

jor pentru întreaga întreprindere
(secretar, ing. Nicolae Albu).
Ce sarcini de partid le sînt atri
buite ? Cinci, de exemplu, fac parte
din colectivul de propagandă vizua
lă. Din păcate, în cele patru încăperi
pe care le ocupă respectivele servi
cii nu am putut vedea nimic mai
mult decît cîte o singură lozincă, și
aceasta generală, fără cea mai mică
referire concretă la munca oamenilor
din colectivul respectiv. Alti 8 (opt)
fac parte din colectivul de mobilizare
la învățămîntul politic, organizat în
întreprindere în zile fixe. Oare este
necesar ca la fiecare 10—12 cursanți
să fie unul care să le reamintească
ziua și locul desfășurării învătămîntului ? Greu de crezut ! Sînt evidente
aici formalismul, lipsa oricărui efort
de a concepe judicios repartizarea
sarcinilor de partid. De ce se lasă
să se irosească o asemenea forță, cind
secțiile întreprinderii se confruntă cu
destule probleme legate. între altele,
de o mai judicioasă planificare, pro
gramare și pregătire a producției sau

de introducerea mai rapidă a meto
delor moderne de calcul, domenii in
care cu deosebire acești comuniști ar
putea da un sprijin substanțial ?
De aici și întrebarea : ce sarcini
de partid mai eficiente le-ar putea
fi atribuite ? Cîteva sugestii au fost
oferite chiar de unii dintre comu
niștii cu care am discutat ; să reali
zeze, într-un termen mai scurt, reașe
zarea normelor în raport cu nivelul
a'ctual de dotare și cu calificarea
muncitorilor din secțiile prelucrătoa
re. ceea ce ar stăvili fluctuația for
ței de muncă între unele secții exis
tentă în momentul de fată ; să stu
dieze și să găsească soluții de mai
bună și mai operativă dirijare și des
fășurare a transportului intern, căci
neajunsurile din acest sector îngreu
nează circulația semifabricatelor și
a pieselor de la punctele de control
spre ateliere.
In timpul investigației au fost
aduse în discuție și două cifre : folo
sirea, în 1979, a utilajelor din între
prindere la un nivel de numai 83 la
sută, cînd încărcarea lor ar fi tre
buit să fie de cel puțin 88 la sută,
și a timpului de lucru în proporție
de circa 91 la sută — sub indicele
planificat. Dar în această direcție nu
s-au încredințat în mod concret sar
cini de partid care să fie legate, ne
mijlocit. de îndreptarea unor aseme
nea neajunsuri. Am întîlnit, în
schimb, tineri recent primiți în
partid cărora nu Ii ,s-a încredințat
nici o sarcină, deși se știe că acesta
este principalul mijloc de a-i forma
ca oameni politici activi.
— Este cuvîntul de ordine al or
ganizației noastre — ne spunea secre
tarul comitetului de partid — ca în
treaga activitate politică să șe sprijine
pe umerii tuturor comuniștilor. Avem
încă multe de făcut în această di
recție. Sintem preocupați să desfă
șurăm o muncă mai diferențiată cu
fiecare om in parte, _să acționăm cu
mai multă fermitate" împotriva co
modității, cît și a subestimării de că
tre unele birouri ale organizațiilor <Je
bază a forțelor de care dispun.
Total de acord ! Numai prin atri
buirea sarcinilor de partid în raport
cu experiența, cunoștințele, capacita
tea organizatorică și disponibilitățile
pe care le are fiecare comunist . e
vor putea soluționa exemplar toate
îndatoririle, se va asigura manifes
tarea unui stil de muncă concret, eficient, revoluționar în întreaga viață
a organizațiilor de partid.

Maria BABOIAN

Votul unității poporului - un vot al faptelor
frames orașul
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Plecată
Iară adresă

tr-un asemenea caiet ? în unele din
ele sînt înscrise sarcinile încredin
țate membrilor de partid în decursul
tirypului ; cltindu-le, ți se dezvăluie

Cu stăruință cere secretarul General
al partidului nostru ca organele și
organizațiile de partid să ia toate mă
surile organizatorice și politico-edu
cative pentru unirea eforturilor, a
forțelor tuturor comuniștilor, ale oa
menilor muncii în vederea îndepli
nirii în cele mai bune condiții a sar
cinilor economico-sociale trasate de
partid. Această cerință are un carac
ter precis, concret — se adresează. în
parte, fiecărui membru al partidului,
ca om din avangarda societății noas
tre ; ea se realizează în fapt. între
altele, și prin metoda curent folosită
de organizațiile de partid de a în
credința sarcini concrete comuniș
tilor.
în organizația de partid de la
„Electromagnetica", organizație _ care
numără aproape 1 900 de membri, s-a
reflectat nu o dată la modalitățile în
care le sînt repartizate comuniștilor
sarcinile concrete — problema înscriindu-se pe ordinea de zi a multor
adunări, generale și chiar a unora din
plenarele celor patru comitete de
partid.
„CAIETUL DE SARCINI". Vizitînd secțiile de producție, adresăm
mai multor comuniști din diferite or
ganizații de bază aceeași întrebare :
ce sarcină de partid vi s-a încredin
țat în ultimul timp ? Răspunsurile
vin prompt : reglorul de relee Con
stanta Rache. șeful de atelier Gheor
ghe Ștefan, montatorii Stefania Mandache și Elisabeta Baciu, maistrul
Florin Pușcu și multi alții ne vor
besc despre sarcinile ce le sînt atri
buite — fie ca membri ai colectivelor
de muncă politică de la om la om,
ale gazetelor de perete sau de propa
gandă vizuală, fie ca propagandiști
ori ca membri în organele de condu
cere colectivă ale organizațiilor de
sindicat. U.T.C.. femei. Crucea Roșie,
în cadrul gărzilor patriotice etc. Este
limpede că atribuirea sarcinilor de
partid reprezintă, pentru birourile
organizațiilor- de bază, o preocupare
constantă. Concluzie întărită si de
răsfoirea cîtorva „caiete de sarcini".
Nu le folosesc toți secretarii orga
nizațiilor de bază. Dar pentru cei care
o fac, ele reprezintă un util instru
ment de lucru. Ce se poate citi in

rea sarcinilor ; bunăoară, faptul că
sint încă destui membri de partid
care nu au altă îndatorire decît aceea
de a-și ridica nivelul de pregătire
politico-ideologică, cum se întîmplă
în organizația de bază nr. 27 redre
sori, cind bine se știe că aceasta este
o obligație statutară a tuturor co
muniștilor. Surprinde, de asemenea,
faptul că un comunist cum este, de
pildă, controlorul de calitate Vasile
Mateica are sarcina de partid de a
urmări pe faze asamblarea corectă
a redresorilor, cind aceasta este.
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— Am auzit că aveți nevoie de
un paznic de ispravă. E așa
ori ba 7
— Așa e.
— Atunci, eu sînt ăla !
Crezindu-l pe cuvînt. condu
cerea șantierului 5 Drăgășani al
grupului T.C.H. Olt-Interior a
emis imediat o decizie prin care
numitul Kaau
Radu Dragan
Drăgan a fost ■
numit ca paznic
)
al parcului auto I
și dl magaziei
și mate-mate *
aziei de piese si
riale. Fără
~~ ~ ca măcar să-i dea
cuiva prin gînd să-l întrebe de
unde vine și ce hram poartă,
Dacă l-ar fi întrebat, s-ar fi
aflat, de exemplu, că în ultimii
8 ani Radu. Drăgan _
a __
fost___
condamnat de 8 ori pentru furt din
avutul obștesc.
Și iată urmarea acestei numiri
cu ochii închiși: la numai o lună
după ce și-a luat munca in primire, R.D. a și sustras din ma
gazia șantierului piese în valoa
re de mii de lei.
Exact ca-n povestea cu lupul
pus paznic la oi...

I
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La sediul primăriei municipiu
lui Botoșani ni se prezintă — sis
tematizate pe probleme și prio
rități de rezolvare, repartizate
pe circumscripții, întreprinderi,
diferite unități și servicii — cele
peste 600 de propuneri, observa
ții critice, sugestii și angajamen
te formulate de cetățeni în
timpul campaniei electorale.
Notăm numele și adresele ce
tățenilor care au făcut respecti
vele propuneri in dreptul cărora
scrie „rezolvat" și pornim in
căutarea lor. Iată-ne pe strada
Rondului nr. 1, la tovarășul Al.
Epure, care propusese, în cadrul
întâlnirii alegătorilor cu candidații, să se schimbe rampa de incărcare-descărcare a mașinilor la
laboratorul de preparate culinare
al întreprinderii comerciale de
stat pentru alimentația publică,
rampă improprie.
— Uitați-vă și dumneavoastră :
se lucrează intens pentru ame
najarea unei rampe moderne,
dotate și cu posibilități de
curățire a mașinilor, Sintem
foarte mulțumiți de acest lucru
și vom răspunde și noi tot la fel
de prompt la apelurile primăriei.
Mergem pe strada Teilor nr. 13,
la locuința cetățeanului Dumitru
Olaru. îl întrebăm : „Ați propus
ca...“. Ne-a întrerupt și ne-a
răspuns : „Propunerea mea a
găsit imediat ecou. La magazinul
alimentar din strada Nicolae
lorga nr. 28 au și început lu
crările de amenajare a extinde
rii spațiului de desfacere".
La rindul său, cetățeanul Mihai
Crăciun (strada Podul, de Piatră
nr. 1) s-a arătat deosebit de sa
tisfăcut pentru soluționarea pro
punerii pe care o făcuse, adău
gind : „Acum, atât deputatul, cit
și primăria se arată mult mai
receptivi la propunerii^ noastre.
Și e-firesc să fie așa, intr-o țară
a democrației socialiste autentice
cum este tara noastră.
Știți cite din cele peste 600 de
propuneri înregistrate în cam
pania electorală la primăria mu
nicipiului Botoșani s-au rezolvat
pînă acum 7 Peste o treime !
Ele au vizat, în principal, pro
bleme de larg interes cetățenesc,
care s-au rezolvat tot cu ajuto
rul cetățenilor.
Pe tovarășul Vasile Pintilie,
secretar al comitetulili municipal
de partid, președintele consiliu-

ft

lui municipal al F.D.U.S.. l-am
găsit cu niște plicuri în față. Pe
fiecare dintre ele, mențiunea :
„Plicul deputatului".
— Ce conțin aceste plicuri 7
l-am întrebat.
— O listă cu propunerile fă
cute de alegători, precum și cu
propunerile pe care le-am reteptat, între timp, din scrisori și de
la audiențe în cadrul întâlnirilor
cu alegătorii, candidații și-au
notat propunerile făcute, dar
ne-am gîndit că pe unele le-au
scăpat din vedere sau le-au re
ținut incomplet. După sintetiza
rea tuturor celor de a căror re
zolvare trebuie să se ocupe di
rect primăria, le-am împărțit pe
circumscripții electorale, pe deputați. Pe fișele cu aceste pro
puneri, o singură rubrică a ră
mas necompletată : cea privind
termenul de soluționare. Acesta
va fi fixat de către fiecare de
putat. după ce se consultă cu
cetățenii.
Aveam să constatăm că primul
„plic al deputatului" a fost
înmânat primului gospodar al
orașului, adică primarului, tova
rășa Ileana Jalbă, care, in aceeași zi, s-a sfătuit cu factorii
de răspundere din domeniul ar
hitecturii și sistematizării, plani
ficării. gospodăriei comunale și
locative asupra soluțiilor ■ de re
zolvare a propunerilor făcute de
alegători in sectoarele respecti
ve. Procedindu-se astfel, s-au
găsit soluții pentru amplasarea
de noi terenuri de joacă pentru
copii. îndeosebi în ansamblul
de locuințe „Primăverii", pentru
extinderea spațiilor și zonelor
verzi, schimbarea ordinii de
prioritate privind asfaltarea sau
modernizarea unor străzi, fixa
rea termenelor de reparare a
unor școli generale. Toate aces
tea vor fi supuse dezbaterii și
aprobării in sesiunea de consti
tuire a noului consiliu popular
municipal.
— Actuala legislatură — ne
spune tovarășa Ileana Jalbă —
trebuie să fie mai fructuoasă din
toate punctele de vedere, intrucît municipiului nostru ii revin
sarcini foarte mari din planul
de dezvoltare economico-socială
în profil teritorial. De aceea,
am hotărît ca încă din aceste
zile. înaintea sesiunii consiliului
popular, fiecare deputat să

meargă în circumscripția în care
a fost ales, să discute cu oame
nii asupra modului în care se
pot concretiza propunerile făcute
de ei, să inițieze, în acest scop,
acțiuni concrete, cu termene și
responsabilități precise de exe
cuție. Pe baza numeroaselor
propuneri și. angajamente for
mulata de alegători în timpul
campaniei electorale, planul ac
țiunilor patriotice prevăzut pen
tru acest an este acum mult
mai măre față de cel adoptat in
sesiunea consiliului popular la
sfirșitul anului trecut. Numai
pentru . urgentarea construcțiilor
de locuințe, de exemplu. viitorii
locatari și alți cetățeni vor efec
tua voluntar pe șantiere lucrări
în valoare de aproape 10 milioa
ne lei. în perioada. 17—30
martie, toți deputății vor fi prezenti la adunările asociațiilor de
locatari și la adunările cetățe
nești care vor avea loc în cir
cumscripțiile lor. prilej de noi
dialoguri de lucru cu cei care
i-au ales, de a capta noi pro
puneri si a organiza diferite ac
țiuni. La rindul său, consiliul
municipal al F.D.U.S. va orga■niza temeinic dezbaterile pu
blice din cadrul .^Tribunei demo
crației", unde vor rezulta noi
propuneri și inițiative gospodă
rești.

Silvestri AILENEI

corespondentul

„Scînteii

în care trăim în
Orice deputat se apropie cu interes
în
și solicitudine de circumscripția
. .
care trăiesc și muncesc cetățenii care
l-au învestit cu înaltul mandat de a-i
reprezenta in organele, locale ale pu
terii de stat. Faptul că oamenii i-au
acordat o asemenea încredere îl
bucură din toată inima, dar el se
obligă să muncească mai mult, mai
bine, pentru binele și în folosul ob
știi. Pentru a îndeplini cum se cu
vine misiunea, deputatul are nevoie
de sprijinul permanent al cetățenilor.
Numai împreună cu ei pot fi infăptuite obiectivele pe care și le-au pro
pus pentru a contribui la dezvoltarea
economico-socială și edilitar-gospodărească a cartierului, a localității.
Am candidat și am fost realeasă
deputată în circumscripția electorală
, nr. 14 din municipiul Miercurea Ciuc.
Este o circumscripție care se află în
inima celui mai mare și mai frumos
cartier din oraș, unde trăiesc și mun
cesc nu mai puțin de 14 000 de oa
meni ai muncii — români și ma
ghiari — un număr egal cu al tutu
ror locuitorilor municipiului de acum
10 ani. Tot ce cuprinde privirea aici
este nou : blocurile construite în sti
luri arhitectonice specifice zonei, cu
acoperișuri în șarpantă și balcoane
ornamentate, străzile asfaltate, maga
zinele, cantina-restaurant, creșele,
căminele, așezămintele de sănătate...
Nou este și locul meu de muncă,

de deputat - onorat muncitoraste
1
(Urmare din pag. I)

cu cît a'și prins via
ță o propunere făcută
de inginerul Titus Cos
tache privind organi
zarea unui atelier de
reparație a complexe
lor chiar în subteran,
ceea
ce
înseamnă
scurtarea timpului de
staționare a complexu
lui intre două repara
ții cu 50—60 de zile,
reducerea cheltuielilor
și utilizarea mai inten
să a fiecărui utilaj.
Dar în carnetul meu
de deputat nou ales fi
gurează și o seamă de

propuneri .privind acti
vitatea noastră de Ia
,,suprafață". Orașul Lupeni va cunoaște în
viitorii ani o dezvolta
re impetuoasă. Pînă
în anul 1985, aici se
vor construi peste 3 000
de apartamente, 6 uni
tăți comerciale, o casă
de cultură, un stadion,
o policlinică-dispensar,
o școală cu 16 săli de
clasă și multe altele.
Toți alegătorii s-au
angajat să participe la
munci voluntar-patriotice pentru grăbirea
realizării noilor obiec
tive social-culturale.

Multe din propunerile
lor vizează amenaja
rea spațiilor comercia
le în zona blocului
200, asfaltarea unor
străzi laterale, amena
jarea unor zone verzi
și spații de joacă pen
tru copii.
Dorința mea cea mai
mare acum, ca depu
tat, este ca titlul de
fruntași cîștigat cu or
tacii mei in subteran
să-1 dobîndim și în ac
țiunile patriotice de
mai bună gospodărire
și înfrumusețare a ora
șului în care muncim
și trăim.

nou și modern cartier, dorim ca tot
ceea ce s-a făcut prin grija partidu
lui și, statului, tot ceea ce am făurit
'prin munca' noastră să fie îmbogățit
și mai bine gospodărit. La intilnirile
cu alegătorii mi-am notat intr-un
carnețel multe probleme pe care tre
buie să le rezolv împreună cu ce
tățenii și cu sprijinul primăriei. Așa,
de exemplu, datorită faptului că din
ce în ce mai mulți oameni ai muncii
beneficiază de reducerea duratei săptăminii de lucru se simte nevoia și
în cartierul nostru de o bază spor
tivă. De asemenea, trebuie să ne
ocupăm de dotarea terenurilor de
joacă pentru copii, de folosirea mai
bună a spațiilor comerciale, de extin
derea școlii.
Pot să afirm din experiența mea de
deputată că cetățenii noștri, români si
maghiari, răspund cu solicitudine ac
țiunilor inițiate de primărie, de de-,
putați. Dealtfel, am și hotărît ca în
dată ce timpul ne permite să tre
cem cu toții la amenajarea noii baze
sportjve, la înfrumusețarea cartieru
lui.- Sînt însă și probleme care nece
sită o atenție și un sprijin permanent
din partea factorilor de răspundere
de la consiliul popular municipal.
Este vorba, de pildă, de lucrările de
extindere a școlii generale, lucrări
care au și început, dar care vor tre
bui intensificate, și cu ajutorul cetă
țenilor, astfel îneît pînă la data în
ceperii noului an școlar să fie date
în folosință încă 8 săli noi de clasă,
două laboratoare și două ateliere
școlare. Ii asigur și pe această cale
pe cei care m-au ales că nu-mi voi
precupeți eforturile pentru înfăptui
rea a tot ce împreună ne-am propus,
spre binele circumscripției, cartieru
lui și orașului în care trăim și mun
cim. Stă in puterea noastră, a tutu
ror locuitorilor — români și ma
ghiari — ca, muncind umăr la umăr,
cetățeni și deputați, să asigurăm o
nouă calitate vieții pe care liberi și
demni o trăim, în patria socialistă
comună România, mamă bună pentru
toți fiii și fiicele sale, fără deosebire
de naționalitate.

TAMAS Maria Iren

directoarea Școlii generale nr. 10
Miercurea Ciuc

Pentru vacanța
elevilor
întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București
asigură, pînă la 20 martie, în
scrieri pentru vacanța de primă
vară. Au fost pregătite următoa
rele baze turistice : hotelul Bodoc din orașul Sf. Gheorghe —
camere de 2 paturi, cu baie si
televizor ; hotelul „Peștera" din
masivul Bucegi, camere de 2
paturi cu baie ; hotelul „Debar
cader" din stațiunea Pucioasa,
camere de 2 paturi cu duș, și
la cabanele : Bolboci, Cheile Zănoagei, Babele, Caraiman, Peș
tera. Durata seriilor este de 6
zile.
Filialele de turism din str.
Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii
nr. 68, Bd. 1848 nr. 4 și Bd.
N. Bălcescu nr. 35 sînt deschise
zilnic de la orele 8 la 20.
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Act iresponsabil
S-a întimplat în comuna Cocora. județul Ialomița. înainte
de a încălzi motorul autocamio
nului 21-IL-4685, șoferul aces
tuia, Grigore Bănică, s-a „înfierbînt.at" pe el însuși cu un pahar,
două. nouă... După ce si-a făcut
„plinul", a suit la volan și a
pornit la drum. La un moment
dat, una din ușile cabinei, nefiind bine închisă și asigurată,
s-a deschis. Cetățeanul Tudor
Șerban, aflat în cabină și spriji
nit de ușă, a căzut din camion.
N-a mai putut fi salvat.
Rubrică realizată de

Petre POPA
și

corespondenții
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Un șef
de fermă...
răiăcitor
Mai mulți coopera
tori de la C.A.P. Budești, județul BistrițaNăsăud, s-au adresat
redacției cu rugămin
tea ca, prin mijloa
cele de care dispune,
sa amintească medicu
lui veterinar Nicolae
Sima, șeful fermei
zootehnice a unității,
că au nevoie de ser
viciile lui, că în zoo
tehnie se lucrează per
manent. și nu douătrei zile pe săptămină,
cum procedează el.
„Critica sa pentru lip
să de,, interes în mun
că. se menționează în
scrisoare, l-a ambițio
nat mult, dar... nu în
sensul bun al cuvîntului. El continuă să lip
sească de la serviciu,
in timp ce noi îl aș
teptăm să muncim
împreună, să punem

umărul pentru înlă
turarea greutăților pe
care le mai întimpinăm în dezvoltarea
unor ramuri de pro
ducție ale cooperati
vei, în valorificarea
marilor rezerve ale
agriculturii socialiste.
Sperăm că de această
dată organele agri
cole județene îl vor
trezi la realitate, il
vor face să înțeleagă
că numai muncind cu
răspundere își poate
valorifica
posibilită
țile de afirmare ce i
s-au creat, poate con
tribui
la obținerea
unor rezultate bune in
ferma noastră zooteh
nică".
Conducerea Direcției
generale a agricul
turii și industriei ali
mentare Bistrița-Năsăud, căreia i-a fost
trimisă această scri
soare, ne-a informat
că pentru abaterile
disciplinare săvîrșite,
dr. Nicolae Sima a
fost sancționat, pus în

discuția colectivului de
muncă și chemat in
fața organelor agrjcole județene. în pre
zent, la ferma zooteh
nică a C.A.P. Budești,
situația s-a îmbună
tățit. existînd convin
gerea că șeful fermei
își va statornici pre
zența in mijlocul co
lectivului, contribuind,
umăr la umăr, ia în
deplinirea marilor sar
cini ce revin acestei
unități socialiste.

Ilegalități
curmate
Cea mai mare par
te a faptelor semna
late de Marin Șerban,
conducător auto la co
operativa agricolă de
producție Topana, ju
dețul Olt, s-au dove
dit, în urma verifică
rilor efectuate la fața
locului, a fi înteme
iate. In
răspunsul
Uniunii județene a co
operativelor agricole

de producție Olt se
precizează că pentru
stabilire;» vinovaților
de încălcarea pre
vederilor
statutului
C.A.P. și tragerea lor
la răspundere, orga
nele direcției agri
cole județene și ale
sucursalei Băncii agri
cole au efectuat o re
vizie de fond Ia co
operativa din Topana.
S-a constatat astfel că
in gestiunea magaziei,
al cărei magaziner
era Alexandru Răduț,
s-a produs o pagubă
de circa 50 000 lei, con
travaloarea a aproape
2 000 litri țuică și a
1 000 litri benzină. Do
sarul privind acest caz
a fost înaintat orga
nelor de judecată. Din
cercetări a reieșit și
faptul că președintele
C.A.P., Gheorghe Du
minecă, a ridicat de la
magazie 80 litri de
țuică, pe care a dus-o
la chioșcul unității
gestionat de tatăl său,
a cumpărat din C.A.P.

cantități de grîu mai
mari decît avea drep
tul. a luat din coope
rativă și alte pro
duse fără să le plă
tească. Față de ase
menea abuzuri și ile
galități, se arată în
finalul
răspunsului,
s-a hotărît ca pre
ședintele C.A.P. Topar>", Gheorghe Du
minecă, să fie scos din
funcție, cazul fiind de
ferit organelor de
anchetă.

în curînd,
spectacolul
inaugural
Locuitorii
satului
Pojogi, comuna Stroiești, județul Vîlcea,
se arăta într-o scri
soare, au hotărît, cu
ani în urmă, să con
struiască și în locali
tatea lor un cămin
cultural.
în acest
scop au confecționat
cărămida necesară, au

procurat varul și lem
năria și au trecut la
înălțarea
edificiului.
Totul, prin contribu
ția lor. Dar la cămi
nul cultural nu se pot
organiza incă spec
tacole, deoarece un
șir de lucrări, care nu
depindeau de săteni,
nu sint incă terminate.
In răspunsul la scri
soare, trimis de Con
siliul popular al jude
țului Vîlcea, se men
ționează că, într-adevăr, căminul cultu
ral din satul Pojogi,
construit prin con
tribuția sătenilor, a
fost doar parțial dat
în folosință. A rămas
neterminată sala de
spectacole, în
care

trebuie montată par
doseala. construită o
sobă de teracota și
executată zugrăveala
interioară, în urma
discuțiilor purtate cu
organele locale, au
fost procurate mate
rialele necesare și s-a
hotărît ca lucrările ce
mai sînt de executat
să fie încheiate pînă
cel mai tirziu Ia ju
mătatea acestei luni.
Secția de resort din
cadrul
consiliului
popular județean va
urmări mersul lucră
rilor pînă la încheie
rea lor.
Sătenii așteaptă deci
pe curînd spectacolul
inaugural al propriu
lui lor cămin cultural.

Spicuiri din răspunsuri
® Direcția comercială a județului Caraș-Severîn : împreună cu conducerea I.C.S.M.-Herculane s-au dispus măsuri operative de îmbună
tățire a activității restaurantului cu autoservire
din cartierul Pecinișca, din Băile Herculane.
® Comitetul municipal Birlad al P.C.R. : Se

sizarea lui Eugen Caramziuc s-a dovedit înte
meiată. S-au luat măsuri de remediere a defec
țiunilor de la coloana de aducțiune. astfel că în
prezent încălzirea apartamentului său se face în
mod corespunzător.
® I.C.S. Alimentația publică — Bacău : în ve
derea înlăturării zgomotelor produse de agrega
tele frigorifice de la cofetăria „Tic-Tac", la în
ceputul trimestrului al II-lea a.c., cînd se vor
primi de la I.I.S. „Frigocom" — București uti
laje capsulate, vor fi înlocuite vitrinele și du
lapul frigorific din cofetărie. S-au luat măsuri
ca transportul mărfurilor și ambalajelor- în uni
tate să se facă cu atenție, fără a se produce
zgomot. Conducerea I.C.S.A.P. — Bacău se preocuoă ca la toate unitățile amplasate la parterul
blocurilor de locuințe, zgomotele să fie dimi
nuate la maximum. (Răspunsul este dat la scri
soarea corespondentului voluntar Nicolae Crean
gă din Bacău).
© Comitelui executiv al Consiliului popular
al municipiului Constanta (Răspuns la sesizarea
lui Nicolae Tomoșoiu din Turda) : Pentru acti
vitatea de salvamar pe litoralul Mării Negre,
în anul 1980 se vor asigura suplimentar 12 bărci
cu motor. 200 colaci de salvare. 20 electromegafoane, 30 centuri de salvare, cu ajutorul cărora
se va asigura o securitate sporită turiștilor. S-a
dispus, totodată. Centralei O.N.T. „Litoral" să
acorde o atenție sporită activității de salvamar
în zona taberei-camping Năvodari.

Gheorghe PÎRVAN
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Bătălia pentru recoltă inseasii acum Bătălia
pentru insămintări în timp scurt si de tei calitate
MEHEDINȚI

Organizarea muncii e bună,
bune sint și rezultatele
De citeva zilte, în unitățile agri
plantarea arpagicului pe ultimele
15 ha din Cele 70 ha cite are uni
cole din zona die cimpie a județu
lui Mehedinți, unde cerealele au o
tatea prevăzute în plan. „Pentru a
mare pondere, iar sectorul legu
realiza densitățile prevăzute — ne
spune inginera — noi , acordăm
micol este foarte dezvoltat, cam
toată atenția lucrărilor de pregă
pania agricolă de primăvară s-a
tire și fertilizare a terenului și,
declanșat din plin. Forțele meca
cu deosebire, calității semănatu
nice și manuale sint concentrate
la însămințarea intr-un timp cit
lui. Practic, ziua noastră de muncă
începe în cimp și se încheie in
mai scurt a culturilor din prima
cimp. unde noi specialiștii trebuie
urgență. Hotărîți să acționeze în
să asigurăm cea mai bună tehno
spiritul sarcinilor subliniate de to
logie de lucru pentru fiecare cul
varășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Consfătuire de .lucru de la
tură". Nu prea departe de tarlaua
respectivă, în locul unde s-au con
C.C. al P.C.R., întregul activ de
partid și de stat, specialiștii, toți
struit solariile, peste 150 de coope
lucrătorii ogoarelor mehedințene au
ratori grăbeau plantarea legume
lor timpurii, lucrare care, după
trecut cu răspundere la punerea
unei baze trainice producțiilor mult
cum ne preciza. Alexandru Dugăsporite ce urmează să se obțină în
iașu, președintele consiliului, pe
acest an. Din datele centralizate
care-1 găsim aici, trebuie să se
pină ieri, 13 martie, la Direcția
încheie ia nivelul consiliului pînă
agricolă județeană, reținem : pen
la sfîrșitul acestei săptămini.
tru culturile din această epocă s-a
UN AN AL PRODUCȚIILOR
pregătit terenul pe mai bine de
RECORD ȘI-AU PROPUS COOPE
8 000 hectare ; s-au insămînțat 2 700
RATORII DIN SALCIA. Aceasta
hectare, din care 300 hectare in
nu-i o simplă afirmație, ci consti
pentru ulei și fibră, 1 070 hectare cu
tuie o concluzie care se degajă din
furaje, 800 hectare cu legume ,șî
întreaga
activitate desfășurată
500 ha cu culturi semincere, s-au
acum la cimp și în grădini. „Pen
plantat 30 ha cu cartofi timpurii și
tru astăzi ne-au mai rămas de se
de vară. însoțindu-1 pe ing. Ion
mănat doar 20 hectare cu mazăre
Floricică, directorul Trustului jupentru boabe din cele 100 ha pla
• dețean pentru mecanizarea agri
nificate1' — ține să precizeze Con
culturii. ne-am oprit, timp de o zi,
stantin Dinte, șeful secției de me
în unitățile din consiliul unic agro
canizare. în cele cîteva minute cit
industrial Obîrșia de Cimp. Facem
face alimentarea tractorului pe care
de la început o constatare : pretu
lucrează alături de ceilalți doi me
tindeni cimpul este impinzit de
canizatori, aflați pe această solă,
oameni, în ferme și unități activi
în această zi. aici, la Salcia, cei
tatea se desfășoară în ritm susținut.
mai multi oameni se aflau in soLA CIMP ÎNCEPE ȘI SE ÎN
larii, unde munca se desfășura din
CHEIE ZIUA DE LUCRU A SPE
plin. Peste 100 de cooperatori planCIALISTULUI AGRICOL — o con
tau legume timpurii, alții ii apro
statare pe care o facem Ia coopevizionau eu material săditor, iar
iativa agricolă, din Dirvari. Aici
o parte din ei. sub supravegherea
întîlnim pe tovâr-ășa inginer Vasi- . specialiștilor, executau lucrările de
lica Spinu, recent aleasă deputată in
pregătire a terenului in solarii.
Marea Adunare Națională. Potrivit
„Pină in această seară — ne
planificării din seara precedentă.
spune Constantin Bădița, pre
ședintele cooperativei agricole, vom

plantar" 5 hectare cu varză timpurie
in solarii. De două zile am trecut
și la plantarea verzei timpurii în
cimp. Pare câ este prea devreme,
dar experiența anului trecut he-a
demonstrat că numai așa se pot
obține rezultate bune. în 1979. tot
cam la această dată, noi am plantat
30 ha cu varză timpurie in cimp,
pe care am reușit să o valorificăm
la prețuri avantajoase, atît pe piața
internă, cit și la export, cu mult
înaintea celor’ care o aveau culti
vată în solarii, dar au plantat-o
mai tirziu".

SEARA, EA ORA BILANȚULUI.
Pe tovarășul Vasile Tatu, directorul
stațiunii de mecanizare a agricul
turii din acest consiliu. îl întîlnim
pe ogoarele cooperativei agricole
din Cujmir. Se afla aici pentru a
verifica la fața locului cum se pre
gătea terenul pentru cultura floriisoarelui. Cum e spre sfîrsitul zilei,
directorul ne face un bilanț al
muncii. în această zi, 13 martie, au
lucrat 215 tractoare, din care 126 la’
pregătirea terenului pentru cultu
rile din prima urgență. 35 la execu
tarea unor lucrări de amenajări
pentru irigații, iar celelalte — la se
mănatul culturilor. Pînă seara,
urma să sejncheie plantarea arpa
gicului pe 150 hectare, cit revin uni
tăților din consiliu. Cele 120 hec
tare cu sfeclă furajeră se însămînțaseră încă din ziua precedentă. De
asemenea, semănatul mazării pen
tru boabe pe cele 300 ha s-a încheiat

de trei zile. Din cele 87 hectare cu
solarii, 42 hectare au și fost plan
tate cu legume timpurii.
Ne interesăm în cit timp se vor
însămința cele 1 050 hectare pre
văzute a se cultiva cu sfeclă -de
zahăr in unitățile consiliului. „în
mai puțin de trei zile — susține di
rectorul. Terenul este pregătit pe
mai bine de 950 hectare. De aseme
nea. din cele 800 hectare repartizate
florii-soarelui. mecanizatorii au reu
șit să pregătească, în cursul acestei
săptămini, 620 hectare teren, astfel
ca odată cu începerea semănatului
să se realizeze viteza zilnică plani
ficată de 300 hectare pe zi". Aflăm,
că încă de pe acum, in cooperative
le agricole din Salcia, Cujmir,
Obîrșia de Cimp, Dirvari și Gemeni,
o parte dintre mecanizatori au fost
repartizați să lucreze, in două
schimburi, la pregătirea terenului
pentru cultura porumbului, care va
totaliza, în această zonă. 5 800 ha,
întreaga suprafață urmînd să fie
irigată.
Radiografia unei zile de muncă in
consiliul unic agroindustrial Obîrșia
de Cimp ne-a convins că. încă din
primele zile ale campaniei agricole
de primăvară, comuniștii, specialiș
tii. toți cooperatorii au trecut cu
răspundere la efectuarea lucrărilor
de sezon, că activitatea este temei
nic organizată.

Virgiliu TATARU

corespondentul
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CONSTANȚA

mecanice
operativ utilizate
în prima zi însorită din această
săptămină, cind termometrele au
confirmat stabilizarea temperaturii,
pe ogoarele unităților din cadrul
consiliului unic agroindustrial Hirșova. tractoarele echipate cu discuri,
modelatoare și semănători au intrat
in brazdă în formații compacte,
inaugurând campania agricolă din
primăvara acestui an in județ. Pri-

mii au fost mecanizatorii care ser
vesc cooperativa agricolă Girliciu.
Ei au ieșit la cimp cu 9 tractoare .
două dintre ele modelau terenul,
alte două insămînțau borceagul, iar
celelalte pregăteau solul pentru ce
lelalte culturi ce urmează să fie insămințate. Pină seara s-au insămințat 30 hectare. în aceeași zi, la
cooperativa agricolă din Hîrșova, o

formație compusă din 15 tractoare
a început pregătirea terenului pen
tru insămînțat și a continuat să
fertilizeze cu îngrășăminte naturale
și să are suprafețele care urmea
ză a fi plantate cu cartofi și legu
minoase. în ziua următoare, trac
toarele și mașinile agricole au in
trai in brazdă și la cooperativa
agricolă din Ciobanu, pregătind te
renul pe 100 hectare pentru lucer
na și alte culturi din prima urgenți).
-- Am început primii pe județ se
mănatul culturilor de primăvară —
ne spune tovarășul Ilie Liță. pre
ședintele consiliului unic agroindus
trial. Aceasta se datorește nu nu
mai faptului că in zona noastră te
renul este mai ușor și s-a zvintat
mai repede, ci și măsurilor practice
pe care le-am întreprins. Zilnic,
controlăm umiditatea și temperatu
ra solului pentru a nu pierde nici
o oră bună de lucru. Obiectivul pe
care-1 urmărim pe întregul consiliu
agroindustrial il constituie execu
tarea lucrărilor în timp mai scurt
și de calitate mai bună. Pregătirile
au fost făcute pină Ia amănunt, stabilindu-se viteze zilnice și sar
cini concrete pentru fiecare specia
list. Acum, toate aceste măsuri îsi
arată roadele. Lucrările de primă
vară se desfășoară organizat, in
tr-un spirit de ordine și disciplină.
în aceeași zi, aria lucrărilor de
primăvară la pregătirea terenului
și semănatul primelor culturi s-a
extins pe raza consiliilor unice
agroindustriale Mihai Viteazu, Horia și Cernavodă. „Deși vremea este
capricioasă, lucrările de primăvară
vor putea fi executate mai repede
și mai bine — ne spune ing.
Gheorghe Ciortan, directorul direc
ției agricole județene. Cu dotarea
de care dispunem și avînd in vedere
pregătirile care s-au făcut, insămînțarea celor 320 000 ha din această
primăvară, din care 74 631 ha re
prezintă culturi din prima epocă și
18 200 ha cu legume, se va efectua
în timpul optim. Garanția ne-o dau
hărnicia și hotărirea mecanizatori
lor și cooperatorilor, ca și răs
punderea cu care specialiștii mun
cesc alături de ei în cimp, la exe
cutarea lucrărilor.

z

George MIHÂESCU
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Se muncește intens la plantarea cartofului în unități agricole din con
siliul intercooperatist Bărcănești, județul Prahova

CEI DINT1I - CEI MAI CiȘTIGAȚI
TELEORMAN. în săptămină care se încheie, deși nu au fost prea
multe ore bune de muncă în cîmp, lucrătorii ogoarelor din județul Tele
orman au știut să le folosească intens. Ei au pregătit terenul și au însămînțat cu mazăre peste 450 hectare. Astfel, in cooperativa agricolă din
Islaz au fost insămințate 35 hectare, Ciuperceni — 16 hectare, Lița, Dracea, Buzescu, Ulmeni și Mavrodin — cîte 10 hectare. La Peretu și Troianu
a fost pregătit patul germinativ pentru lucernă pe 50 și, respectiv, 35 hec
tare. în toate unitățile agricole din județ a continuat fertilizarea cu în
grășăminte chimice a culturilor de toamnă, lucrare executată pină ieri
pe aproape 104 000 hectare, din 147 200 hectare prevăzute. întreprinderile
agricole de stat Piatra, Toporu, Turnu Măgurele și cooperativele agricole
din consiliile unice agroindustriale Fintinele, Lunca, Putineiu, Tr. Măgu
rele și Ciolănești au încheiat fertilizarea griului și orzului.
TULCEA. Și in nordul Dobrogei, pe ogoarele județului Tulcea, s-a
declanșat campania agricolă de primăvară, odată cu începerea semănături
lor din epoca întii. în două zile, în zonele Dăieni și Mahmudia s-au semă
nat cu lucernă, mazăre, sfeclă, borceag, varză peste 300 de hectare. Conti
nuă în ritm intens lucrările de fertilizare a ogoarelor. Pînă în prezent
s-au administrat îngrășăminte chimice pe 31 634 ha și îngrășăminte orga
nice pe 15 238 ha. De menționat că fertilizarea culturilor de toamnă —
griu și orz — s-a încheiat in tot județul.
HUNEDOARA, La cooperativele agricole de producție din Sîntandrei, Romos, Geoagiu și din alte localități ale județului Hunedoara, unde ur
mează să se efectueze, în primăvara aceasta, plantații noi, intensive, de pomi
fructiferi pe 170 ha terenuri deluroase, au inceput lucrările de pichetare si
de pregătire a terenului, acțiune ce se desfășoară cu sprijinul și asistenta
tehnică a specialiștilor de la Oficiul județean de organizare a teritoriului.

—

0 BO.uțl'strălucire a metalelor
rare
îl
O3 realitate îndeobște cunoscută : în
industria electrotehnică. în Transpor
turi, telecomunicații, chimie, con
strucții de mașini rezult'ă diverse
piese uzate — rotoare și .statoare de
motoare electrice, table placate cu
tombac, catalizatori de ciipru, plăcu
te din carburi metalice pentru scule,
precum și alte resurse secundare. Ele
conțin în amestec mai multe metale
rare, nu numai deficitare, dar și
foarte scumpe. Pe bază unei inven
tarieri incomplete se constată că la ni
velul întregii țări rezultă citeva mii
de tone de asemenea metale. Sint me
tale care, adeseori, se pierd incor
porate in masa mare a altor metale.
De aici, de la această realitate a
pornit un inimos colectiv de specia
listei făgărășeni intr-o acțiune vastă
_die,,.rev;>lorificai:'e a acestor, resurse.
Lste vorba de inginerii Teodor Șuteu
și Victor Barna, de la Combinatul
chimic din Făgăraș, Ioan Coustanlinescu, de la întreprinderea de utilaj
chimic din același municipiu, care,
împreună cu un colectiv de cercetă
tori de la Institutul politehnic din
Cluj-Napoca. condus de dr. conf.
Victor Constantinescu, și un colectiv
de cercetători ai filialei I.U.C. Făgă
raș a C.C.P.A.L.V. București, au stu
diat și elaborat o tehnologie care să
permită recuperarea unora dintre acestc metale. După cercetări și în
cercări asidue, la Combinatul chimic
din Făgăraș s-a*realizat o instalație
pilot eu caracter semiindustrial de
prelucrare hidrometalurgică, care
asigură dizolvarea selectivă a cupru
lui aflat in. amestec cu alte metale.
Pentru realizarea ei s-a utilizat o in
stalație veche disponibilă, care a fost
modificată și adaptată la cerințele
puse de noua tehnologie. Cuprul re
zultat sub forma oxidului de cupru,
obținut pe această instalație, este tri-

(Urmare din pag. I)

lajului de peste 75 la sută. Este mai
greu, desigur, să realizăm acest lucru
în condițiile de iarnă. Dacă utilajul
este însă bine pregătit din timp, dacă
avem la dispoziție materialele și pie
sele de schimb necesare întreținerii
curente, putem să-i asigurăm un ran
dament optim și in acest sezon. Or.
la noi nu prea s-au respectat terme
nele de revizii și reparații, iar per
sonalul ce deservește liniile tehnolo
gice nu-și face datoria cum trebuie.
Mai mult, nici pină acum nu s-au
luat măsuri pentru mărirea potenția
lului benzilor transportoare. îndeo
sebi a celor de front și haldă, la
nivelul capacității de tăiere a utila
jelor mari. Așa se face că apar incă
frecvent ruperi de covoare, defecțiuni
și opriri accidentale.
Cu. alte cuvinte, se trece de la un
nn la altul cu utilaje „obosite", se
mai fac incă revizii și reparații im
provizate, în condițiile în care bazi
nele Gorjului au la dispoziție un
adevărat „mecanic-șef“ — și anume
întreprinderea de utilaj minier Rogojelti, unitate direct subordonată
combinatului minier. Se pare insă
că nici pină acum numita între
prindere nu a reușit să-și formeze un
personal profilat efectiv pe lucrări de
reparații la utilajele din cariere, care
tsă poată cuprinde toată paleta de
intervenții.
Privind peste „gardul" vecinului, să
nu subestimăm lipsurile din propria...
ogradă. Folosirea cu randament scă
zut a utilajelor, spun tovarășii de la
întreprinderea minieră Rovinari, s-ar
datora și fluctuației încă mari, nive
lului modest de pregătire profesio
nală a unei părți din personalul
muncitor. Dar, paradoxal ! în cîteva
Juni doar, au fost mutate de pe un
excavator pe altul, sau chiar de Ia o
carieră la alta, nu mai puțin de 5
brigăzi, prin dispoziția expresă a
conducerii. „De abia am reușit să ne
punem la punct utilajul nostru de la

mis la întreprinderea de utilaj chimic. unde, eu ajutorul' altei instalații
semiindustriale. este transformat in
pulberi de cupru care se expediază,
după condiționare, la beneficiari. Aici
reintră in circuitul productiv, fiind
folosite la executarea unor piese care

La Făgăraș,
un inimos colectiv
de specialiști
a elaborat tehnologii
pentru recuperarea
unor metale scumpe
se" fabricau pînă de cufind din pul
beri de cupru procurate din import.
Rezultatele nu se opresc aici. Pe
lingă recuperarea acestor metale,
noua tehnologie permite și valorifi
carea in procesul de producție a-unei
bune părți a Eioxidului de carbon de
pe platforma combinatului. în paralel
cu recuperarea cuprului se asigură și
valorificarea a circa 4 000 tone oțe
luri anual, oțeluri pe care sint placa
te foliile de cupru, iar pe de altă
parte, aceasta ■ se realizează eu un
consum redus de energie electrică și
fără a polua mediul înconjurător.
Care sint preocupările prezente ale
acestui inventiv colectiv ? Pe scurt,
este vorba de finalizarea celei de-a

Girla — ne-a mărturisit, cu amără
ciune, brigadierul Grigore lonașcu,
unul din oamenii de frunte ai/ Rovinarilor — că am și primit ordin să
ne transferăm pe un alt. excavator la
Poiana. Personal, nu înțeleg această
măsură".
Fără îndoială, extinderea rapidă a
extracției de cărbune, apariția de noi
unități miniere, dezvoltarea capaci
tăților existente au impus. în anumite
perioade transferul de forță de mun
că, distribuirea acesteia în funcție de
cerințele nou apărute. Acum însă

doua
etape aa acestei
acestei importante
importante ac
----- etape
țiuni și anume : recuperarea wolfra
mului, titanului și cobaltului din pas
tilele din carburi metalice folosite ia
așchierea metalelor. Rezultatele ob
ținute pină acum au oferit satisfacție
deplină, asigurîndu-se o recuperare
integrală și la un grad de înaltă pu
ritate a acestor metale. în plus, se
mai obține și un produs nou. inter
mediar : parawolframatul de amoniu
utilizat la fabricarea filamentelor
corpurilor de iluminat, deficitar pe
piața mondială. Autorii și-au propus
în acest an să realizeze o instalație
cu ajutorul căreia să obțină acest pro
dus pe cale industrială.
— Bineînțeles, precizează, inginerul
Teodor Șuteu, noi nu ne vorn opri
aici. Continuăm cercetările și încer
cările in scopul dezvoltării unei baze
industriale de pulberi metalice, extinzind aria preocupărilor noastre și
la oțelurile inoxidabili;, bronz etc.
în aceeași măsură ne preocupă și re
cuperarea elementelor componente —
staniu, cupru, aluminiu — din piese
le uzate cum sint cuzineții. O ches
tiune care se ridică acum este
inventarierea și colectarea tuturor
resurselor materiale și pieselor uza
te pentru care tehnologia a fost deja
stabilită și anume cele de cupru, wol
fram, titan, cobalt. Odată cu finali
zarea cercetărilor și executarea unor
instalații industriale adecvate, ace
lași lucru urmează să se asigure și
în caziil materialelor care conțin alte
elemente de aliere (nichel ș.a.). Sint
convins că, in lumina recentului De
cret al Consiliului de Stat privind
reciclarea materialelor, acestor pro-,
bleme li se va găsi neintîrziat raspuns.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

tarul general al partidului la recenta
Consfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R.. conducerea întreprinderii mi
niere Rovinari a luat, intre altele,
măsura orientării a circa 40 Ia sulă
din personalul indirect productiv
spre locurile, direct productive, cit și
a calificării muncitorilor de bază m
a doua meserie. Este o acțiune opor
tună, imperios necesară, dar se im
pune să nu rămină doar pe hîrtie, ci
să fie organizată cu toată responsabi
litatea prin antrenarea întregului
corp de specialiști pentru a fi solu-

Au îndeplinit pianul cincinal
Muncitorii, inginerii și tehnicienii
de Ia întreprinderea textilă Mara
mureș au îndeplinit prevederile
de plan pe perioada 1976—1980.
S-au creat astfel condiții pentru
realizarea, pină la sfirșitul acestui
an, a unei producții fizice suplimen
tare de 18 milioane mp țesături. O
contribuție deosebită la obținerea
acestui succes au adus colectivele

Linie automată de sudură
cu înaltă productivitate
La întreprinderea de utilai chimic
din Ploiești a fost pusă la punct o
nouă linie automată — a doua din
cadrul unității — pentru executa
rea lucrărilor de sudură, in interior,
la coloanele instalațiilor chimice.
Ea asigură creșterea productivității
muncii la această operație de peste
patru ori și reducerea aproape la
jumătate a consumului de electrozi.

ționată operativ și cu cit mai multă
eficientă.
Așa cum arătam anterior. între
prinderii miniere din Rovinari îi re
vin. începind cu luna martie, sarcini
deosebite. Prevederile de plan spo
resc cu peste 200 000 de tone față de
nivelul lunii februarie. în condițiile
in care una din cariere — Beterega — și-a încetat activitatea.
— Pe parcursul anului, ne-a spus
tovarășul Mihai Pasere, secretarul
comitetului de partid, urmează să fie
puse în funcțiune 3 noi linii tehnolo
gice la carierele în activitate, să fie
date parțial în exploatare cariera
Tismana II și microcariera Moi.
Chiar numai cu capacitățile existente
la carierele Girla. Tismana și Poiana,
dacă reușim să ne organizăm în cele
mai bune condiții munca, să exerci
tăm un control permanent la toate
punctele de lucru, să discutăm de la
om la om cu fiecare miner, să valori
ficăm pe deplin întregul potențial
tehnic și uman, vom putea înde
plini și depăși sarcinile Ia producția
de cărbune. Un simplu calcul ne
arată că numai cu cele 5 excava-

Același procedeu automat se aplică
cu rezultate bune la fabricarea repețrelor pentru schimbătoarele de
căldură, precum și la alte agregate
complexe de mare serie. Dealtfel,
prin utilizarea acestei tehnologii in
construcția utilajelor chimice între
prinderea prahoveană estimează ob
ținerea unor economii anuale de
aproape 60 milioane Iei. (Agerpres).

r- CONTRASTE —
„Obrazul fin” al... porțelanului

In secția ringuri a Filaturii din Alexandria, una din cele mai tinere întreprinderi
din județul Teleorman

toare aflate în prezent în frontul de
lignit, dacă le asigurăm o încărcă
tură orară superioară și o exploatare
de 16 ore pe zi — adică un indice de
utilizare de 75 la sută — vom reuși
să realizăm integral producția fizică
de cărbune pe 1980.
Organizare, disciplină, răspundere
— iată deci ce se Cere mai mult ca
oricînd in platforma minieră a Rovinarilor pentru recuperarea restante
lor și îndeplinirea ritmică a prevede
rilor la producția de lignit. Din dis
cuția purtată la conducerea întreprin-

FOLOSIREA INTENSIVA A UTILAJELOR
este momentul să se acționeze ferm
pentru stabilitatea și închegarea co
lectivelor de muncă, pentru formarea
la nivelul fiecărei cariere a unor nu
clee puternice de muncitori care să
prezinte permanent garanția unei in
tense mobilizări în condițiile impuse
de realizarea unor sarcini deosebite.
Evocat de la an la an cu aceeași
candoare, motivul pregătirii insu
ficiente a unei părți din personal nu
mai poate fi considerat nici el o
„cauză obiectivă", ci o dovadă a
preocupărilor sporadice pentru asigu
rarea cantitativă și calitativă a forței
de muncă. în subordinea întreprinde
rii miniere din Rovinari se află, după
cum este știut, un puternic liceu
industrial de profil, care organizează
periodic și cursul de calificare și
perfecționare. N-ar fi dare mai folo
sitor ca în locul lamentărilor despre
pregătirea personalului să se folo
sească adecvat acest cadru, adaptîndu-se chiar programele de învățămint
la specificul profesiilor solicitate de
exploatarea la suprafață ?
Reconsiderindu-si critic activitatea
în lumina indicațiilor date de secre-

de constructori, care au asigurat de
vansarea punerii in funcțiune cu 64
de zile a principalelor capacități de
producție, precum și acțiunile intreprinse pentru reducerea spațiilor
neproductive, prin montarea de noi
războaie de țesut, ceea ce a dus la
sporirea potențialului productiv al
unității cu 5 milioane mp țesături
anual. (Agerpres).

derii am reținut că sint pe cale a se
materializa o serie de alte măsuri
care converg spre eliminarea dificul
tăților semnalate, spre organizarea
superioară a întregii activități. Pe ele
se bazează hotărirea asumată în adu
narea generală a oamenilor muncii de
a se asigura un indice de utilizare a
complexelor din cariere de "5—80 la
sută — atît la excavatoarele din fron
turile de cărbune, cit și la cele de
extracție a sterilului — modalitate
esențială de realizare integrală a
producției de cărbune prevăzute pen
tru acest an. De aici a pornit și che
marea la întrecere lansată de bri
gada condusă de comunistul Vasile
Vlădoianu, de la cariera Girla, către
toate celelalte formații similare din
bazinul Olteniei, de a obține în pe
rioada martie—decembrie un indice
de folosire a timpului de lucru pro
gramat al excavatorului tip 1 400 de
80 la sută — dovadă a spiritului de
responsabilitate muncitorească a co
lectivului de la Rovinari față de o
sarcină deosebit de importantă tra
sată de conducerea partidului. Se
impune insă ca toate aceste mă

suri. inițiative și acțiuni să fie
susținute printr-o largă activitate
politico-educativă. să se promoveze
mai ferm spiritul de combativitate
față tie neajunsuri, pentru sădirea in
conștiința fiecărui om al muncii a
dorinței de a face totul pentru spo
rirea neîncetată a producției de căr
bune.
După cum ne-au semnalat, pe
bună dreptate, interlocutorii noștri,
amploarea crescîndă a extracției de
lignit din platforma Rovinarilor im
pune cu aceeași acuitate mai multă
promptitudine din partea Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geologiei,
a altor ministere și organe centrale
care contribuie la asigurarea bazei
tehnico-mater'iale in minerit, in solu
ționarea unor probleme curente cu
care se confruntă colectivele de
muncă de aici. între acestea, priori
tare sint : asigurarea din timp a uti
lajelor, subansamblelor și lucrărilor
de decopertare în vederea respectării
termenelor de punere iu funcțiune a
carierei Tismana II și microcarierei
Moi ; livrarea de către unitățile fur
nizoare a întregului volum de subansamble și piese de schimb necesar
lucrărilor de revizii și reparații : asi
gurarea cadrului legal pentru func
ționarea întreprinderii miniere Ro
vinari ca unitate cu „foe continuu" ;
aplicarea unor sisteme îmbunătățite
de asecare în cariere.
Conlucrarea strinsă între toti fac
torii angajați în realizarea producției
de cărbune. începind cu unitățile di
rect productive și pînă la ministe
rul de resort, implicarea activă în
soluționarea problemelor ridicate de
dezvoltarea rapidă a extracției de
lignit in această zonă a tării au un
roi important pentru punerea mai
deplină în valoare a eforturilor coti
diene ale minerilor, pentru asigu
rarea unei baze trainice pentru în
făptuirea cu succes a sarcinilor tot
mai complexe ce revin minerilor
Gorjului în viitorul cincinal.

Pentru frumusețea și
calitatea
produselor
care ies din mîinile
lor. oamenii muncii de
la întreprinderea de
porțelan din Alba Iulia și-au cîștigat re
nume. Dar ambiția lor
de buni meseriași nu
se oprește aici. „în
ziua de azi. a lucra
bine înseamnă a lu
cra și eficient" — și-au
spus muncitorii si spe
cialiștii de aici. Și au

trecut direct la ofen
sivă pentru innoirea
și perfecționarea teh
nologiilor de fabrica
ție. Rezultatul ? Anul
1979 l-au incheiat cu
un spor al productivi
tății muncii, peste sar
cinile de plan, de 6 000
lei pe fiecare lucrător.
Iar „pofta" de autodepășire se menține și in
acest an. Dintre nou
tăți amintim introdu
cerea decorării directe

pe produse crude, aplicarea pe glazuri co
lorate cu cobalt și alți
coloranti. ceea ce per
mite reducerea fazei
de ardere din procesul
de fabricație, deci mic
șorarea consumului de
energie. Prin urmare,
ei au adoptat la con
dițiile muncii o cunos
cută zicală : porțelanul
fin se poate face și
cheltuind puțin. (Ion
Teodor).

De n-ar fi, ce bine-ar fi!
Pe raza comunei Mihăileni. județul Boto
șani, trebuia să-intre
— de citeva luni — în
funcțiune o nouă ba
lastieră cu stație de
sortare. „Dacă ar fi.
ce bine-ar fi 1“ — i$i
spun mereu construc
torii botoșăneni. Au
dreptate. Intrucit nu
mai pe seama acestei
balastiere ar avea anual un plus de 150 000
metri cubi agregate
sortate. Ce se intîmplă
însă
în
realitate ?
Constructorul — Gru
pul de șantiere pentru

construcții
forestiere
industriale din Piatra
Neamț — reclamă foar
te mari întirzieri. Par
te dintre ele si le în
sușește in mod auto
critic. O altă parte
insă o aruncă pe sea
ma beneficiarului. Adică a întreprinderii
de exploatare a agre
gatelor minerale pen
tru construcții din
Roman, care a uitat că
s-a angajat să execu
te montajul statici de
sortare a agregatelor,
să rezolve problema
instalației de apă, a

postului de transfor
mare.
Pe șantier tot se
poate vedea insă ceva.
Un drum ingust. deni
velat. intre scheletul
■stației de sortare și lo
cul extragerii balastu
lui. Restul de utilaje
— unele atinse de ru
gină, altele așteptind
parcă să ruginească.
Ceea ce nu pare a fi
decit... lipsă de răs
pundere. „De n-ar fi,
ce bine-ar fi 1" — spun
constructorii
botoșâneni. (Silvestri Ailenei).

De-ale traducerilor...
Institutului național
de informare și docu
mentare din Bucu
rești, str. Cosmonauților nr. 27—29, secto
rul 1, îi revine și sar
cina de a ține evi
dența centralizată a
traducerilor științifice
și tehnice efectuate în
țara noastră. Scopul ?
Crearea posibilității ca
o traducere să poată
fi pusă la dispoziție,
prin xerocopiere sau
împrumut.
oricărei
organizații
socialiste
sau — in sala de lec
tură — oricărui om al
muncii, student sau elev. Dar ce se întîm-

plă in prezent ? Doar
3—4 la sută dintre
unitățile care au atributii in
această
privință semnalează și
trimit astfel de tradu
ceri. in timp ce pes
te 150 de unități be
neficiare solicită insis
tent aceste texte. Fap
tul că un număr im
presionant de unități
fac traduceri fără a
comunica I.N.I.D. —
care are datoria de a
le publica în catalogul
decadal ce semnalează
traducerile efectuate
sau în curs de efec
tuare în tara noastră —

creează o adevărată
rețea de acțiuni para
lele. cu eforturi fi
nanciare și umane
inutile. Pentru efectua
rea acestor traduceri,
multe instituții și în
treprinderi
apelează
Ia „colaboratori
ex
terni" sau la coopera
tiva „Deservirea".
După cum se vede,
o bază legală de re
ducere a efortului ca
lificat — risipit inutil
— există. Problema
care se pune este :
cine „traduce" norme
le legale în viață ?
(Virgil Gheorghiță).
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în fondul și în spiritul său prin ex
celență politică.

Supremul examen al
cercetării istorice
res'
pecîarea neabătută a ade
vărului. Din această superioară

1877—1878,
unire
insurecția din august 1944 — și, deo
potrivă. efortul neîntrerupt de creație
materială și spirituală al poporului
român.
Dovedind o înțelegere profundă și
realistă a procesului istoric din tara
noastră, secretarul general al parti
dului relevă că în lupta pentru îm
plinirea idealurilor sociale și națio
nale s-au aflat alături oamenii mun
cii români, maghiari, germani și de
alte naționalități, că tot ceea ce s-a
făurit pe aceste meleaguri este rodul
muncii și eforturilor comune. în această perspectivă, înseși coeziunea
națiunii socialiste de astăzi, frăția oa
menilor muncii din tara noastră, fără
deosebire de naționalitate. îsi relevă
tradițiile îndelungate, trainicele lortemelii istorice.

tigiul internațional ; stau mărturie
acestei realități ecoul cărților reali
zate de specialiștii români, aprecie
rea de care se bucură manifestările
științifice de specialitate inițiate de
România — o expresie concludentă
a reputației de care se bucură știință
istorică românească reprezentînd-o
însuși faptul că cel de-al XV-lea
Congres internațional de științe isto
rice se va ține la București.

înțelegere a menirii și însemnă
O viziune științifică ri
tății istoriei decurge și imperativul,
de atitea ori subliniat în paginile
guroasă
asupra începu
volumului, ca elaborarea istoriografică, intemeindu-se pe concepția ști
turilor poporului român,
ințifică a materialismului dialectic și
a continuității sale neîn
istoric, să respecte neabătut adevărul
științific, datele oferite de izvoarele
trerupte ps aceste me
documentare, să fie scoasă de sub
leaguri. Anali2a întreprinsă de
. incidența unor comandamente conjuncturale și a dorințelor subiective.
secretarul,
general al partidului asu
Această conduită care se cere isto
pra începuturilor poporului nostru,
ricului iși pune cu atît mai mult în
a afirmării sale pe scena istoriei are
relief valoarea științifică și morală,
ca elemente centrale reliefarea ca
cu cît în prezent în lume se formu
racterului
avansat al civilizației făuri
lează tot felul de interpretări de
te
aici de către strămoșii noștri daci
naturate, falsificatoare ale unor pro
— .prin care rădăcinile românilor pe
cese și realități istorice, se încearcă
aceste meleaguri iși relevă vechimea
justificarea unor stări inechitabile de
multimilenară — și concluzia că din
lucruri din trecut sau din prezent,
conviețuirea îndelungată a dacilor cu
preamărindu-se politica colonialistă
romanii, din împletirea celor două
și imperialistă de asuprire și jefuire
mari
civilizații ale lumii antice s-a
a popoarelor, de dezmembrare și di
plămădit un nou popor, plin de ener
vizare arbitrară a unor state și po
gie și vigoare, păstrător al marilor
poare. Ca un comandament major
virtuți ale glorioșilor săi înaintași —
apare cerința subliniată de secreta
poporul român. Sînt sublinieri de
rul general al partidului : „Cercetă
mare valoare orientativă care anga
torii noștri trebuie să dovedească în
jează cercetarea istorică pe un făgaș
întreaga lor activitate un inalt spirit
fertil sub multiple aspecte.
revoluționar, combativ, miiitind cu
în acest context trebuie subliniată
toată energia și forța împotriva cu
însemnătatea deosebită a aprecierii
rentelor reacționare, a tendințelor de
că încă din zorii existenței sale po
falsificare și denaturare a adevăru
porul român a avut de înfruntat ne
lui istoric, a manifestărilor de cos
numărate vicisitudini istorice ■ și
mopolitism și nihilism național, procondiții vitrege — valurile popoa
movind cu fermitate principiul știin
relor migratoare, politica hrăpățific, marxist-leninist, al respectării
reață a marilor imperii aflate in
adevărului obiectiv al vieții, al isvecinătatea sa — dar nimic nu l-a
toriei".
putut îngenunchea ; suferințele și
Exigentele afirmate de tovarășul
greutățile i-au călit voința, l-au
Nicolae Ceaușescu față de cercetarea
oțelit, i-au întărit hotărîrea de a nu
istorică iși află cea mai pregnantă
se pleca în fata nimănui. Sint virtuți
ilustrare in propria sa creație pe tămorale pe care poporul nostru le-a
rîmul științei istorice, străbătută de
de-a lungul
demonstrat cu. putere
.
la un capăi la celălalt de grija pen
întregii sale istorii, străbătută ca de
tru a da o interpretare științifică
un fir roșu de marile idealuri, strîns
evenimentelor, de a aprecia cu obiec
tivitate rolul personalităților, cu lu
îngemănate, ale independentei și uni
minile și umbrele lor. Prin substan
tății naționale. Practic, nu este eve
țialul aport al tovarășului Nicolae
niment istoric la care să se fi referit
Ceaușescu, trecutului national i-au
secretarul general al partidului, cu
fost puse pregnant în relief marile
prilejul aniversării unor date memo
sale adevăruri, acele coioane-perrabile ale istoriei noastre — aniver
manențe pe cari se sprijină edificiul
sări datorate de asemenea inițiative
nostru national, liniile de continuita
lor sale — în care prezentarea eve
te, inepuibazilele izvoare de energie
nimentelor, înfățișarea semnificațiiși vitalitate socială ale poporului ro
'lor lor să nu fie luminată de aceste
mân. contribuția marcantă pe care
două idei. Iar lupta eroică pentru
a adus-o in albia creației materiale
împlinirea lor, tăria morală cu care
și spirituale a umanității. Prin aces
aceste teluri au fost urmărite au aSitea toate, gîndirea istorică a tova • gurat menținerea ființei noastre sta
rășului Nicolae Ceaușescu, nutrită
tale atunci cînd în jur o serie de state
din dragostea adîncă pentru țara și
erau șterse de pe harta politică a lu
poporul din mijlocul căruia s-a ri
mii, au asigurat în ceie din urmă
dicat, se dovedește pe deplin unitară
triumful idealurilor naționale. Capătă
cu fapta sa de zi cu zi, închinată
o luminoasă semnificație în acest
înălțării, prosperității și demnității
context concluzia potrivit căreia un
României.
popor ferm hotărît să-și apere drep
Sub impulsul fertil al orientărilor
turile legitime la existență de sine
înnoitoare ale secretarului general al
stătătoare, la viață liberă, neatîrnată,
partidului, cercetarea istorică a cu
la unitate națională nu poate fi înnoscut in acești 15 ani o puternică
frînt — mai devreme sau mai tîrziu
dezvoltare ; au fost elaborate în acest
lupta sa fiind încununată de izbîndă.
răstimp ample lucrări de sinteză, va
Reliefînd faptul că în istoria româ
loroase monografii în cadrul cărora
nilor lupta de eliberare națională se
au fost interpretate dintr-o perspec
împletește strîns cu lupta de elibe
tivă realmente științifică evenimen
rare socială, pentru dreptate si o via
tele trecutului național, au fost co
tă mai bună, secretarul general al
rectate erori care puseseră într-o lu
partidului a pus în lumină un alt
mină inexactă, limitată sensurile și
adevăr fundamental al istoriei noas
semnificațiile unor evenimente și
tre, din perspecliva căruia pot fi în
procese istorice, adevărul istoric
țelese în deplina lor măreție princi
fiind reașezat în drepturile sale. Be
palele momente ale luptei revoluțio
neficiind de viziunea nouă, superioa
nare a poporului român — răscoalele
ră a secretarului general al partidu
țărănești din epoca feudală, revolu
lui asupra istoriei, școala istorică
țiile de la 1821 și 1848, unirea din
românească, cu îndelungă și rodnică
tradiție, și-a sporit necontenit pres1859, războiul de independentă din

Masele populare —
făuritoare legitime ale
istoriei, ale progresului
continuu al societății. Una
din contribuțiile esențiale ale gîndirii istorice a secretarului gene
ral al partidului o reprezintă
așezarea în lumina reală a rolu
lui țărănimii în viața patriei.
Subliniind că țărănimea a constituit
timp de sute și sute de ani princi
pala forță socială patriotică, progre
sistă, revoluționară a societății, to
varășul Nicolae Ceaușescu arată că
ea a fost depozitarul unor înalte vir
tuți morale, care ne-au dat tăria să
străbatem mileniile, că ea a păstrat
comoara limbii naționale si a creat
atitea nestemate ale spiritualității
noastre. Țărănimea a fost eroul mul
telor si dîrzelor lupte pentru drep
tate socială și libertate națională,
scutul de nădejde al tării la ceasuri
de cumpănă ; ea a fost mult timp
principala făuritoare a bunurilor ma
teriale. prin munca sa îndîrjită și te
nace țara distrusă și prădată de co
tropitori renăseind nu o dată din
cenușă și ruină.
Un loc important în gîndirea isto
rică a tovarășului Nicolae Ceaușescu
îl ocupă problematica apariției și afirmării proletariatului și a partidu
lui său revoluționar pe scena socialpolitică a tării. Are o deosebită în
semnătate. în acest context, pentru
înțelegerea drumului de luptă străbă
tut de clasa muncitoare concluzia că
proletariatul român s-a manifestat de
la începuturile sale ca o puternică
forță revoluționară a progresului, ca
exponent; al intereselor vitale și ale
celor mai înaintate aspirații ale oa
menilor muncii, că mișcarea noastră
muncitorească a fost o prezentă acti
vă în momentele hotărîtoare ale isto
riei moderne și contemporane româ
nești. iar pe măsura dezvoltării si
maturizării sale — forța socială con
ducătoare a luptei de eliberare.
Subliniind că încă in stadiul de
început al existentei sale proletaria
tul român si-a pus problema organi
zării sale ca clasă, că și-a însușit de
timpuriu, la scurt timn dună anaritia lor, ideile socialismului științific,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în
evidentă rădăcinile adinei ale parti
dului politic al clasei noastre munci
toare. consecventa sa revoluționară.
Anal’zînd cu perspicacitate si spirit
Științific. într-o viziune revoluțio
nară, dialectică, drumul de luptă al
partidului politic al clasei muncitoare
de-a lungul celor aproape nouă de
cenii de existentă și. cu deosebire, de
la transformarea sa în Partidul Co
munist Român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu pune în evidentă uriașa
însemnătate pe care au avut-o și o
au, pentru întreaga activitate a parti
dului, cunoașterea aprofundată a rea
lităților țării șl adecvarea permanen-

ta a liniei sale politice la aceste rea
lități, aplicarea creatoare a legităților
obiective, a adevărurilor generale ale
socialismului științific la' condițiile
concrete, specifice ale României. în
același timp este pusă în evidență, ca
izvor al forței de nebiruit a partidu
lui, ca factor al victoriei sale în lupta
revoluționară, stăruința cu care parti
dul a acționat, de-a lungul întregii
sale existente, pentru realizarea uni
tății de acțiune a clasei muncitoare,
pentru ralierea într-un unic si uriaș
șuvoi a tuturor forțelor progresiste,
democratice.

Concepția superioară,
lecția
memorabilă
de
interpretare a faptelor
eroice ale trecutului nos
tru
îndemn și călăuză
în edificarea gloriosului
prezent socialist, investtgînd
evoluția societății românești, tovarășul
Nicolae Ceaușescu relevă — ca o per
manentă a istoriei noastre, ca o tră
sătură a conduitei morale a poporu
lui român — voința de a trăi în pace,
de a conviețui în înțelegere și cola
borare cu toate popoarele. Sublima
aspirație către pace a marilor noștri
voievozi și ctitori, ca reprezentanți
fideli ai aspirațiilor supreme ale po
porului întreg, a fost transformată de
secretarul general al partidului din
tr-o lecție a istoriei într-o realitate
concretă, inițiativele sale de pace, de
consolidare a cursului spre destin
dere. spre înțelegere constituind
peste vreme o replică impresionantă
a strădaniilor de a asigura tării li
niștea atît de necesară muncii con
structive, dătătoare de perene valori.
Prezenta masivă a datelor istorice în
cimpul preocupărilor teoretice ale to
varășului Nicolae Ceaușescu se rele
vă astfel incă o dată ca un mijloc
prin care înțelegem mai bine impe
rativele; timpului nostru, prin care
conectăm; prezentul și viitorul la mațile tradiții naționale.
Abordînd intr-o viziune larg cu
prinzătoare, de înaltă tinută științi
fică, istoria poporului român, de la
începuturile sale pînă în anii de pro
funde prefaceri revoluționare ai evu
lui nostru socialist, tovarășul Nicolae
Ceaușescu deschide, prin opera dedi
cată acestui domeniu de însemnătate
vitală pentru întărirea conștiinței de
sine a poporului, direcții fertile de
investigare a procesului istoric, o
perspectivă nouă asupra a numeroase
fenomene și momente cruciale ale
istoriei noastre.
Opera științifică a secretarului ge
neral al partidului pe tărîmul isto
riei patriei, model de analiză teoreti
că a evenimentelor, de interpretare
materialist-dialectică a acestora, slu
jește in cel mai înalt grad cultivării
sentimentelor de demnitate națională,
exprimă sintetic voința generațiilor
de astăzi de a continua și , îmbogăți
moștenirea înaintașilor, de a conferi
prin faptele și înfăptuirile lor dimen
siuni eroice prezentului socialist, de
a înfăptui cu entuziastă devoțiune
Programul partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism, istoricele obiective stabi
lite de Congresul al XII-lea, de a
consolida prin noi și durabile îm
pliniri mărețele realizări obținute în
ultimii 15 ani — cei mai dinamici,
cei mai rodnici din istoria Româ
niei — de cînd în fruntea partidului,
a luptei poporului român pentru
progres și civilizație socialistă se
află, ilustrindu-se ca un mare gînditor și strălucit conducător revolu
ționar, patriot, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al Na
țiunii noastre socialiste.

Pe scena Casei de cultura a sindicatelor din Suceava — corul liceului pedagogic

PRIORITĂȚI ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Inteligența" roboților

industriali
in slujba modernizării economiei
Ne aflăm la Institutul politehnic București... In
terlocutorul nostru, șeful catedrei de mecanică
fină, prof. dr. docent ing. Traian Demian. Problema
care ne preocupă este aceea a roboților industriali. De
ce o.discuție pe această temă? Pentru simplul fapt că
este vorba de un domeniu nou, spectaculos am spune,
apărut în procesul în plină derulare al marilor realizări ale revoluției știintifico-tehnice contemporane,
cînd au intrat în scenă mașinile dotate cu inteligentă
— Așadar, tovarășe profesor,
vă rugăm să exprimați cîteva
considerații privind acești „copii
minune" ai revoluției știintificotehnice contemporane.
— Robotii industriali reprezintă cea
mai înaltă treaptă de construcție teh
nologică din deceniul opt al secolu
lui nostru pentru activitatea de pro
ducție. Ei sînt echipamente complexe,
capabile să efectueze mișcări de
translație, rotație și apucare-eliberaae. programabile pentru succesiuni
variate în condițiile unor parametri
variabili. Astăzi, robotul industrial
îndeplinește o serie de funcții com
plexe, dar elementare totuși în rar
port cu cele ale omului.
Robotul nu este deci un ..om arti
ficial", așa cum adeseori se crede —
ci ca simbol al evoluției tehnice. El
rămîne in sfera unor aparate, mai
complexe, capabile să înfăptuiască
relații funcționale determinate între
diferite mărimi fizice. Dealtfel, defi
niția acceptată astăzi aproape unanim
Subliniază că robotul industrial este
un aparat de manipulare programabil,
care poate efectua diferite mișcări în
spațiu, într-o manieră automată. Ca
loc, robotul industrial se poate situa
între o mașină de producție speciali
zată și om, în sensul că : este mult
mai ușor de programat și mai uni
versal ca utilizare decît o mașină
specializată. însă în utilizarea lui el
nu va fi niciodată la fel de adaptabil
ca omul. Asemănarea cu omul constă
în funcția lui, aceea de a înlocui
omul, brațele și ochii lui, în operații
periculoase, dezagreabile, monotone,
de precizie ridicată. De aceea, robotii
industriali, acolo unde au căpătat o
extindere mare, aduc economii con-

CONCURS

Spectacole atrăgătoare, cu noi piese
românești de actualitate
Unul din teatrele care
ne-au atras atenția în această stagiune, prin pre-1
mierele sale, a fost Teatrul
„Ion Vasilescu",
„Petrecere fără chef" de
Gheorghe Vlad, în regia
tinărului Cristian Hadji-Culea, ne-a interesat în pri
mul rînd prin construcția
mediului propus. Țărani și
locuri sătești mai popu
lează piesele noastre con
temporane, dar țărani ade
vărat și problemele lor
adevărate ajung foarte rar
pe scenele noastre. Și' cred
că Gheorghe Vlad se apro
pie acum — mai mult de
cît în alte producții ale
sale — de realitate și de
tensiunea acestei realități.
Țăranii săi sînt conturați,
au identitatea cu care sint
investiți. Un al doilea cîștig ar fi faptul că nu sînt
țărani arhetipali, sînt tărăni ai zilelor noastre, într-un sat care se schimbă,
se apropie de oraș. _ Regi
zorul Cristian Hadji-Culea
a intuit aceste note noi în
dramaturgia propusă de
Gheorghe Vlad și ocolind
soluțiile anectodice a creat
o lume scenică in care fie
care amănunt se justifică
(colaborînd dealtfel cu sce
nografa Eva Șorban).
Reproșul cel mai impor
tant care cred că trebuie
făcut spectacolului — adică
și autorului și regizorului
care s-a lăsat prins in joc
— se referă la cîteva pasaje
de o prețiozitate nejustifi
cată a limbajului, care nu
face decît să umbrească
sau să subțieze stratul de
adevăr pe care se bizuie
textul. Actorii acestui tea
tru. într-o echipă omogenă,
ne fac o plăcută surpriză
prin seriozitate, prin harul
pe care-1 dovedesc atunci
cînd sînt luați în serios,

atunci cînd un regizor adevărat le propune o
muncă adevărată. Stelian
persoCremenciuc oferă
najuiui central și luciditatea, dar și asprimea cu
venită, Florin Crăciunescu
și-a asumat corect ticurile
unui fante, Daniel Tomescu afișează o juvenilitate
uneori supralicitată, Ion
Hidișan pare stinjenit de
vestimentația ostentativ ruralizată, Irina Birlădeanu

și, în fine, o fată fru
moasă care încurcă și
descurcă grațios mai toate
necazurile
(Adina
Po
pescu). Regizorul. Susținut
de text, a creat acest uni
vers într-un chip foarte
familiar, extrem de apro
piat cotidianului. Această
familiaritate
comică iși
asigură succesul imediat la
public, dar se oprește la
ieșirea din teatru.
Aș observa, deci, că umo
rul care' nu este dublat de
satiră, care nu privește spre
o țintă morală mai înaltă
se poate pierde doar in
tr-o duioasă amintire a
unei seri agreabile. Spec
tacolul „Dulcea ipocrizie..."
are totuși multe momente
în care umorul sare șta
cheta satirei, eliberîndu-se
de gratuități risipitoare ; aș
cita apariția personajului
tinărulul ofițer do miUție
colaborări ar putea fi nu (construită de Daniel Tomit o comedie domestică; mescu
puternică
într-o
nu numai dă povestea S> tușă realistă).
avatarurile ei se învîrt în
★
jurul unui apartament de
Spectacolele de Care am
bloc antrenînd o comuni vorbit ilustrează o nolititate „scarală" — și Băieșu
teatrală care merită în
lansa in „Preșul" său ideea că
curajată. Două texte ine
unei comunități a scării de dite ale unor autori dra
bloc — dar domestică și în
preocupați de teme
sensul că umorul practicat matici
le actualității, doi tineri re
de autor și regizor este de gizori
care
și-au făcut deja
data aceasta benign, în numele cunoscute
; un tea
cea mai mare parte. Uni tru care trebuie felicitat
versul piesei — construită pentru opțiunile sale; un
după un model destul de
în care. în ultima
simplu, cvaslpolițist — este teatru
— mai exact de cind
casnic, neînțelegerile și vreme
direcția lui este asigurată
tachinăriile a doi soți care de
un reputat om de tea
de fapt, după multi ani de tru. cunoscuta regizoare
căsătorie se iubesc (Hamdi Sorana Coroamă-Stanca —
Cerchez și Sanda Maria se afirmă din ce in ce mai
Dandu). la care participă vizibil preocuparea pentru
prietenul burlac (Constan demnitatea actului artistic,
tin Rășchitor), simpatic, pentru a-i conferi acestuia
băiat bun care știe să nu
valorice demne de
întindă coarda prea mult, o atribute
prețuirea spectatorului.
mătușă pe post de soacră
Paul SILVESTRU
„absolută" (Marieta Luca)

în regia tînărului Alexan
dru Tocilescu. O colaborare
fericită — chiar dacă auto
rul este înclinat de cele
mai multe ori spre un haz
sobru,
ironie
mascată,
iar
regizorul
folosește
alte mijloace, tentat de
umorul în cea mai
__ clasică tradiție burlescă. avid^
de înscenări grandioase,
în care
proporțiile se
pierd, spațiile se pulveri
zează. Rezultatul noii lor

Prezențe vii, concludente
pe scena Teatrului
„Ion Vasilescu"
este o prezență scenică, deși
intr-un rol de mică întin
dere, Lucia Burcovschi in
rolul soției președintelui de
cooperativă este poate pu
țin prea încrîncenată in
durerea sa. Grupul alcătuit
de Cornel Girbea, Dinu
Cezar,
Petre GheorghiuGoe, Romulus Bărbulescu,
Aurel Tunsoiu și Dumitru
Fedoreac sugerează prin
diversitate și culoare o în
treagă colectivitate umană.
Spectacolul poate fi — și
e bine să fie prezentat — și
in turnee, pe scenele unor
cămine culturale din satele
noastre.

Cea de-a doua premieră
recentă a Teatrului „Ion
Vasilescu" angajează de
asemenea un text din draconmaturgia originală
temporană : „Dulcea ipocrizie a bărbatului matur",
semnat de Tudor Popescu

I

Departamentul aviației civile
pregătește pentru nevoile unită
ților de aviație civilă următoarele categorii de personal navigant și tehnic : piloți profesioniști avion și elicopter; personal
de control și dirijare a traficului
aerian ; mecanici aviație avionmotor ; mecanici aviație aparate
de bord și instalații electrice ;

înainte de a fi li
terară, activitatea mu
zicologică este o cate
gorie științifică. De as
pectul investigației și
ținutei științifice nu se
poate dispensa decît
printr-o pierdere de
Ceea
individualitate,
ce nu înseamnă că
specificitatea de limbaj a scrierilor muzi
sa
cologice trebuie ""
de
se îndepărteze
relația directă cu cititorul. Dimpotrivă, cu
cit stilul lor are o
mai mare valoare de
comunicare, cu atît
lucrările de acest fel
sînt mai folositoare
informării largi a pu
blicului.
Din această perspec
tivă. cartea Cîntecul
lui Orfeu de Grigore
Constantînescu este o
reușită. Cu atît mai
mult cu cît autorul,
cadru didactic la Con
servatorul
„Ciprian
Porumbescu". se află
la prima sa lucrare de
proporții, iar tema ce
și-o propune este nici
mai mult, nici mai pu
țin decît evoluția ge
nului liric, a expresiei
lirice din Renașterea
italiană pînă în a doua
jumătate a secolului
XX ; un vast subiect
urmărit pe o perioadă
de peste trei secole.
Luciditatea cu care
autorul urmărește eta
pele parcurse de o
formă de expresie ar
tistică de la simplu la

electromecanici radio-radiolocație de aviație.
înscrierile pentru concurs se
fac pînă la data de 15 aprilie
1980 prin Centrele militare ju
dețene sau ale sectoarelor muni
cipiului București de unde se
pot obține și informații supli
mentare privind condițiile de
vîrstă, studii, durata școlarizării,
etc.

proprie. Ele traduc dintr-o limbă in alta, practică
subtilul joc de șah, întrețin
______ conversații,
_________ ________
dirijează___
navele cosmice și, ceea ce este cu mult mai important,
sub numele de „roboți", au devenit „muncitori indus
triali" capabili să execute lucrări de înalte perfor
mante tehnice, cu randament ridicat. în muncile gre
le. comportînd riscuri pentru viată și sănătate, robotii
industriali îl înlocuiesc cu succes pe om. Lumea teh
nicii s-a îmbogățit cu un nou capitol de preocupări.

Convorbire cu prof, dr
docent ing. Traian DEMIAN
siderabile în raționalizarea producției,
creșterea productivității muncii. îm
bunătățirea calității, reducerea numă
rului de boli profesionale și acci
dentări. Dezvoltarea roboților este
strîns legată de țările evoluate
din punct de vedere industrial,
pentru produse care trebuie să
întrunească condiții majore de economicitate și securitate, care pre
supun tehnologii superioare cu ope
rații deosebit de complexe și care cer
un indice înalt de automatizare în ce
privește operațiile fizice obositoare.
Ca evoluție, se apreciază că. în
anul 1930, în S.U.A. vor exista 12 000
de roboti. în Japonia 18 000. iar în
Europa occidentală 6 000—7 000, dar se
consideră că, în paralel cu perfec
ționările marcate de evoluția tehnicii,
numărul roboților va crește de 5—10
ori în anul 2000. Tehnologia modernă,
începînd de la proiectare și terminînd
cu cea mai înaltă tehnică de măsurat
și control, rămîne să fie efectuată tot
de oameni, de cadre înalt calificate,
astfel că locurile de muncă ale aces
tora nu vor fi niciodată, așa cum
uneori se crede, primejduite.
în competiția producerii de roboti,
cercetătorii și proiectantii din toată
lumea acționează în special pe linia
creșterii inteligentei și a rezolvării
optime a contradicției productivitateprecizie de poziționare.
— La întâlnirea cu oamenii de
' știință de la Timișoara, prile
juită de deschiderea anului uni
versitar. secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a adresat un limpede
îndemn cercetătorilor cu preocu
pări în domeniul automatizărilor
și mecanizării proceselor de
producție de a depune etorturi
în direcția realizării de roboți
industriali inteligenți, de tip

modem, care — introduși in pro
cesele de fabricație — să poată
ridica la un nivel înalt produc
tivitatea și să- asigure produse
de înaltă tehnicitate, robotii tre
buind să/fie, după cum in mod
plastic s!e exprima secretarul ge
neral 'al partidului, prototipul
■nivelului de inteligentă dl celor
care i-au creat. In ce direcții se
acționează la noi în țară ?
— în
noastră, preocupări organizate pri ind manipularea automată
a pieselo și roboților industriali au
apărut în 975, cînd, la catedra de mecanică fi
a Institutului politehnic
București, s-au elaborat proiecte de
diplomă in domeniul roboților îndus trial!
cercetări ale cadrelor didactice și studenților, finalizate cu
proiectarea și realizarea practică a
unor dispo tive de apucare-eliberare.
echipament de programare > si comandă a oboților, și chiar [ pentru
acț-ionare-executie la nivelul modelelor experimentale. Pentru a
crea un cimp mai larg introducerii
tehnologiilor hpi în producție, extin
derii montajului,, automat. Institutul
central pentru construcția dej mașini
din București și-a accentuat, în ul
timii ani, preocupările pentru pro
iectarea și realizarea manipulatoare
lor automate și roboților, iad Insti
tutul de cercetări pentru .mașini-unelte și agregate din București a
dezvoltat cercetările privind manipu
larea automată pentru servirea ma-r
șinilor-unelte. Spre a aduce o con...
tributie activă la realizarea sarcinilor
stabilite în acest domeniu de Con
gresul al XII-lea al P.C.R., Institu
tul politehnic din București a elabo
rat un plan prioritar de cercetare
la care participă cadre didactice de
la mai multe catedre, doctoranzi, studenți. Pe tară, s-a elaborat un pro
gram central de asimilare a robo
ților industriali, coordonat de Insti
tutul central pentru construcția de
mașini.

în finalul convorbirii am reținut faptul că sînt în curs de constituire
colective interdisciplinare care, reunite, vor trece efectiv la abordarea tu
turor problemelor din domeniul roboților industriali, pentru a diminua
decalajul caro ne separă în acest domeniu de alte țări. Automatizarea
completă presupune mașini proiectate astfel încît ele să fie servite de
roboți și nu de om, tehnologii de montaj pentru asamblări complexe fă
cute de robot și nu de om. Există în țara noastră suficiente forțe — ne-a
asigurat in încheiere prof. dr. docent Traian Demian — pentru a realiza
roboți inteligenți, utilizabili în diferite ramuri industriale.

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI

complex. de la mono
die la polifonie, de la
baroc la clasic, de la
clasic la romantic și
la modern este una
din calitățile de căpe
tenie ale lucrării.
O temă atît de bo
gată si diversă nu pu
tea fi abordată decît
pe temeiul informației

editurii „Eminescu" —
se citește cu un inte
res ridicat datorită
spumoasei cursivități
și bogatei informații.
Fericită natură de ar
tist este Doru Popovici,
neobosit autor de scri
eri despre muzică
și
compozitor cu succes
în țară și peste hotare-

prin portretizarea unei fonică.
concertantă,
întregi epoci, cu silue
vocal-simfonică,
de
te fugare desprinse operă, operetă, balet
din istoria luptelor na și fanfară de-a lungul
ționale ale românilor , a mai bine de un se
bănățeni în ajunul col. O întreprindere
primei
conflagrații dificilă, care necesita
mondiale, este poves
curaj, muncă, sacrifi
tită de Doru Popovici
ciu. răbdare și timp,
sub formă de cronică,
împreună cu o disciadeseori cu vervă de -plină exemplară spre

CARTEA MUZICALĂ
între știință și literatură
ample și la zi. Grigo
re Constantinescu nu
s-a ' dispensat de ea
spre a putea străbate
veacurile de teatru
muzical european. Se
desprinde din viziunea
lui drumul fabulos al
operei, al cin tecului
pe scena teatrului mu
zical — produs al isto
riei continentului nos
tru. Pentru cine do
rește o inițiere te
meinică în genul liric,
cu atîtea strălucite
momente de artă. în
stilurile ce-i determi
nă apartenența la di
ferite epoci, asigurîndu-i însă de nenumă
rate ori perenitatea,
cartea — apărută în
colecția „Clepsidra" a

le ei. A scrie, a face
muzică este pentru el
un act de o naturalețe
tinerească, alimentat
de verva nicicînd seca
tă a omului de creație.
Ultima sa carte. Prea
tîrziu,
publicată în
„Albatros",
editura
este o biografie muzicală, romanul unui
compozitor și artist
interpret de la încernitul acestui secol,
în Banat. Traian Popa,
eroul cărții, simboli
zează pe artistul lup
tător pentru un ideal
umanist și national,
care crede cu tărie în
virtuțile înnobilatoare
ale muzicii, in utilita
tea socială a artei.
Viata lui, amplificată

pamfletar. în care in
tervine nu o dată ex
presia directă, a lim
bajului dialectal, avind caracterul unei
fresce sociale si. în același timp, al unui
portret psihologic de
muzician patriot amu
țit înainte de vreme
de destinul orb.
Editura muzicală a
publicat primul volum
dintr-o vastă întreprindere de valoare
remarcabilă, datorită
sîrguinței și însufletirii lui Mihai Popes
cu : Repertoriul ge
neral al creației muzi
cale românești. El cu
prinde tot ce s-a scris
de către compozitorii
noștri in muzica sim-

a cerceta, stabili si
preciza întregul 1fond
muzical national, punînd la îndemînă primul instrument complet de cunoaștere și
de referință in vederea promovării muzicii românești in tară
și peste hotare.
Din tot ce cunoaștem despre lucrările
similare de referință
ale altor țări nu știm
să existe ceva asemă
nător în muzicografia
și lexicografia mon
dială, în afara unor
cataloage
editoriale
nâai mult sau mai pu
țin complete. Mihai
Popescu este întîiul si
singurul care s-a încu
metat. întemeiat pe

cunoștințele și expe
riența sa de bibliote
car și bibliograf muzi
cal. să întocmească nu
un simplu catalog al
creației muzicale na
ționale — ceea ce ar fi
fost și în sine o operă
de valoare — ci o
oglindă fidelă a aces
tei creații, cu mentio
narea editurii, a anu
lui de apariție, a for
mației pentru care a
fost scrisă, a duratei
de execuție, a locului
unde materialul se
află. a discografiei
fiecărei lucrări. La acestea se adaugă in
dicarea orchestrei, a
formației, ansamblu
lui, a datei și sălii
unde a avut loc prima
audiție absolută a lu
crărilor.
Un prim volum, de
peste trei sute cincizeci
de pagini, care va fi
Urmat în curînd de
altele două, consacrate
muzicii de cameră, co
rale și ușoare.
Fondul de tipărituri
și de manuscrise mu
zicale românești se
află de azi înainte,
prin Repertoriul gene
ral al creației muzi
cale românești de Mi
hai Popescu, la dispo
ziția tuturor, onorînd
deopotrivă pe autor,
editura care i-a publi
cat prețioasa lucrare
și Uniunea compozito
rilor.

Georțje SBARCEA
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumindu-vă cordial pentru bunele urări pe care mi le-ați adresat
cu ocazia aniversării zilfei mele de naștdre, vă transmit, la rîndul meu, cele
mai bune urări de sănătate și fericire.

CONSTANTIN CARAMANLIS

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul
Marin Argint a fost numit în calitate
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste
România în Jamaica, cu reședința la
Caracas.

în Editura politică
a apărut revista

LABORATOR DE ORIENTARE ȘCOLARĂ Șl PROFESIONALĂ
La Drobeta-Tr. Severin, în ca
drul Casei corpului didactic, a fost
organizat un Laborator de orientare
școlară și profesională. Specialiș
tii laboratorului — Marcela Brătuianu, pedagog. Carmen Bulzan,
sociolog, Silvia Isari, psiholog —participă frecvent în școli la consi
liile padagogice, la cercurile diriginților, .prezentând materiale in
formative cu privire la rețeaua șco
lară, la meseriile și profesiunile so
licitate de dezvoltarea economicosocială a județului, a țării întregi.
Un sprijin activ este dat școlilor,
din municipiu și din județ în ame
najarea unor puncte de orientare
școlară și profesională a elevilor.
Asemenea puncte au fost’ inițiate la
școlile din comunele Izvorul Bîrzei, Tîmna, Strehaia, Halînga etc.
între acțiunile menite să facili
teze școlarilor din ciclul gimnazial
alegerea viitoarei meserii, ■ a profi
lului de liceu sau de școală profe
sională se numără și concursul, gen
„Cine știe, cîștigă", cu tema „Fru
musețile meseriei alese“, la care
participă elevi din școlile munici
piului. întrebările se referă la re
țeaua liceală a județului, la meserii
le tradiționale sau la cele solicitate

de construcția și procesul de pro
ducție al unor importante obiective
economice, ce vor apărea pe harta
județului in anii viitorului cinci
nal. Contribuie la aceasta și con
sfătuirile de lucru cu diriginții
claselor a VIII-a, in care, pe baza
unor sondaje de opțiune ale ele
vilor. se dezbat modalități concre
te de orientare școlară și profe
sională a acestora, de informare a
părinților. Cu sprijinul Inspectora
tului școlar județean și al Comite
tului sindicatului îpvățămînt a fost
tipărit un „îndrumar de orientare
școlară și profesională", care cu
prinde date generale privind pregă. tirea tineretului prin rețeaua școla
ră a județului Mehedinți, un tabel
' selectiv de meserii, rețeaua liceelor
și școlilor profesionale pe plan
local.
La solicitarea școlilor, laborato
rul organizează vizite în întreprin
deri economice. De asemenea, oda
tă cu amenajarea noului local al
Casei corpului didactic, în care-și
desfășoară activitatea, laboratorul
va fi dotat cu o serie de aparate
destinate testării capacităților și
aptitudinilor elevilor în vederea în
drumării lor spre diferite meserii.
(Florica Dinulescu),

„PROBLEME
ALE PĂCII SI
SOCIALISMULUI56
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vremea
Timpul probabil pentru zilele tie 15,
16 și 17 martie. In țară : Vreme în ge
neral rece, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va ti mai mult noros.
Vor cădea precipitații locale, mai alea
sub formă de ninsoare in jumătatea
de nord-est a țării și sub formă
de
ploaie, lapovltă și ninsoare in celelalte
regiuni. Vîntul va sufla moderat cu in-r
tensificări în zoria de munte și estul
țării, unde pe alocuri va spulbera ză
pada. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade,
izolat mal coborîte in depresiuni, iar
valorile maxime i’or oscila între mi
nus 2 șl plus 8 grade, local mai ridi
cate la sfîrșitul intervalului. Ceată sla
bă, dimineața și seara. Izolat, condiții
de polei în vestul țării. In București :
Vreme in general rece, mai ales
la
începutul intervalului. Cerul va fi mai
mult noros. Vor cădea precipitații sla
be, mai ales sub formă de lapoviță și
ninsoare. Vint moderat cu intensificări
trecătoare. Temperaturile minime vor
fi. cuprinse între minus 3 șl zero grade,
jar valorile maxime de la l’la 3 grade,
mai ridicate la sfîrșitul
intervalului.
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .

TELEGRAMĂ

t
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 In direct de la Politehnică. (Curs
de pregătire pentru admiterea în
învâțămîntul superior). Fizică —
Cinematică. Prezintă conf. dr. Tra
ian Crețu
16,30 Emisiune în limba germană o Vo
tul de la 9 martie a Actualitatea
economică o Jurnal agrar <a pro
gram pentru pionieri și șoimii pa
triei a în sunetul muzicii cu Elvi
ra Munteanu și formația „Karpa, tenshow" a Cărți și imagini
18,25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Reflector
19,40 Atelier de creație literar-artistlcă
20,00 Film artistic : „Ultimul post
de
control" — Premieră TV. Produc
ție a studiourilor
Italiene. Cu :
Ingrid Thulin, Stefano Satta Flores,
Michele Placido, Aurore Clement,
Nlnetto Davoli. Regia :
Giuliano
Montaldo
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

„CUPA ROMÂNIEI56

și Universitatea Craiova
Cei cărora le-au plăcut recentele
meciuri Steaua — F.C.M. Galați
(2—2) și Universitatea Craiova —
Sportul studențesc (0—0) vor avea
prilejul să le revadă la 16 aprilie. La
acea dată însă, eventualii amatori
din București sau Crhiova vor trebui
să ia trenurile spre, alte localități,
fiindcă regulamentul; „Cupei Româ. niei" prevede ca partidele din „sfer
turi" să se desfășoară pe terenuri
neutre.
A
într-adevăr, ieri, buclucașa tragere
la sorți pentru etapa sferturilor de
finală ale „Cupei României" a hotă
rî t ca echipele condusa de Constan
tin Gheorghe și, respdptiv, de Con
stantin Teașcă să se reîntâlnească

Sportul studențesc
intr-o nouă partidă care, de astă
dată, oricum nu se va mai putea în
cheia la egalitate, ci va duce la elimi
narea din competiție a uneia dintre
cele două formații. O decizie identică
au luat sorții și în cazul echipelor Uni
versitatea Craiova și Sportul studen
țesc, parcă pentru a le convinge că
trebuie să marcheze și goluri cind se
îhtîlnesc pe terenul de fotbal. Cele
lalte două meciuri din „sferturi", pro
gramate de asemenea la 16 aprilie, pe
terenuri neutre, vor opune diviziona
rele A Politehnica Timișoara și Jiul
unor puternice echipe din divizia B
•— Gloria Bistrița și, respectiv. Rapid
București.

Programul fotbalistic de duminică
Duminică, amatorii/ de fotbal vor
avea la dispoziție ( un program
atractiv. Astfel, la București, pe sta
dionul Republicii, /ncepînd de la
ora 11, se vor juca două parti
de interesante, rjiz.i întîi Rapid —
Poiana Cîmpijuf, un derbi din
divizia B, seria a II-a (Rapid —
locul I. cu 24 puncte. Poiana — locul
al IV-lea, cu 22 puncte) ; apoi. Spor
tul studențesc — Politehnica Timișoa
ra, meci la care bucureștenii se pre
zintă cu cinci puncte cîștigate în cela
trei jocuri de campionat din acest
spzo$ .
/ ,jti în Capitală, pe stadionul Dina
mo. de la ora 14, se va juca derbiul
etapei a XXIII-a din divizia A,
Dinamo — Steaua. Celelalte meciuri
ale acestei etape vor începe la ora 16,
în fruntea lor situîndu-se jocul de
la Iași, dintre Politehnica și una din
tre pretendentele la titlul național.
Universitatea Craiova.

ta t r
© Teatrul Național (sala mică) :
Viața unei femei — 19,39; (sala
Atelier) : Așteptlndu-I pe Godot
— 19; (la sala Teatrului Giulești):
Peripețiile bravului soldat Svejk
— 16,30; 20.
® Filarmonica „George Enescu"
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : GILBERT VARGA
(Elveția). Solist : GABRIEL AMIRAS — 19.30.
© Opera Română : Cneazul Igor
— 19.
© Teatrul de operetă : Vînzătorul
de păsări — 19.30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (sala Schitu Măgureanu):
Gin-Rummy — 19.30; (sala Grădi
na Icoanei) : Infidelitate conju
gală — 19.30.
© Teatrul Mio : Efectul razelor
gamma asupra anemonelor —
19,30.
© Teatrul de comedie : Livada de
vișini — 19,30.
© Teatrul „Nottara"
(sala Magheru) : Mița în sac — 19.30: (sala
Studio) : Scoica de lemn — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19.30; (la
Palatul C.F.R.) : Hotel „Zodia, ge
menilor" — 15.
© A.R.I.A. și A.T.M. (la Sala Pa
latului) : „Pe aripile... cintului"
(spectacol muzical-distractiv de
Ion Mustață și Marin Traian) —
17; 20.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : De Ia Cără
buș Ia Savoy ■— 19.30: (sala Victo
ria) : Boema ride, cîntă și dan
sează — 19,30.
© Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia
română" (sala Studio) : De dor,
de dragoste — 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (la Tehnic-club) : Cine se teme de crocodii 7 — 14; 16.
© Teatrul „Țăndărică" : Strada
prieteniei — 10; Frații Criș — 17.
© Circul
București :
Atracțiile
circului bulgar — 19.30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. :
D-alo carnavalului — 19.30.

cinema
• Mijlocaș Ia deschidere : SCALA
— 9: 11.15: 13.15: 15.30: 17.45: 20,
FLOREASCA — 9; 11: 13; 15.30;
17,45; 20. MODERN — 9; 11,15:
13,30; 15,45: 18: 20.

Subliniem că televiziunea. în pas
cu interesul amatorilor de fotbal, va
transmite direct două partide : de la
ora 11. derbiul din divizia B. seria I,
dintre F.C. Constanța și singura for
mație neînvinsă pînă în prezent, din
cele 54 divizionare B. F.C.M. Brașov;
de la ora 14, de asemenea, transmisie
integrală, Dinamo — -Steaua.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© După 9 runde, în turneul inter
national de șah de la București con
duce marele maestru Aleksandr Beliavski (U.R.S.S.) cu 7 puncte (1),
urmat de marele maestru român
Mihai Șubă cu 6 puncte. Rezultate
din runda de aseară : Foișor — Kojder 1—0 ; Ciociltea — Ionescu remi
ză ; Grigorov — Stoica 1—0 ; Șubă —
Prandstetter remiză : Stefanov —
Ghindă 0—1 ; Grunberg — Spirido
nov remiză ; Ghițescu — Groszpeter
remiză.
© La Poiana Brașov au continuat
campionatele republicane de schi al
pin cu prima manșă a probei de
slalom uriaș. La feminin
conduce
Erica Codrescu, iar la masculin K.
Adorjan.
® în turul II al turneului inter
național feminin de tenis de la Bos
ton, jucătoarea româncă Virginia
Ruzici a învins-o în două seturi, cu
6—4, 6—2, pe Roberta McCallum
(S.U.A.).
într-o altă partidă, Virginia Wade
a dispus cu 4—6. 7—5, 6—3 de
Yvonne Vermaak.
© Proba de perechi din cadrul
campionatelor mondiale de patinaj
artistic a fost cîștigată de cuplul so
vietic Marina Cerkasova (15 ani) și
Serghei Șahrai (21 ani), pentru pri
ma oară campioni ai lumii. Cunoscutii sportivi Irina Rodnina și Alek
sandr Zaițev. campioni olimpici la
Jocurile de la Lake Placid, nu au
participat la aceste întreceri.

care se transmit mulțumiri călduroa
se pentru felicitările adresate cu ocazia învestirii sale ca prim-ministru
al Islandei.

Reviziile tehnice anuale ale autoturismelor
întreprinderea de asistentă
tehnică și service pentru auto
turisme „Dacia" — Pitești rea
mintește că, în conformitate cu
noile instrucțiuni ale Inspectora
tului General al Miliției, la re
viziile tehnice anuale pe 1980,
posesorii de autoturisme trebuie
să se prezinte cu numere de tip
nou intrucit atestarea verificării
se aplică direct pe număr. Pe
mașini nu pot fi montate proiec
toare (cu excepția luminilor de
ceață), claxoane cu tonalitate

asemănătoare automobilelor mi
liției, Salvării și pompierilor,
precum și lumini roșii pe față
și albe pe spate. Respectarea
acestor prevederi este obligato
rie pentru a se obține atestarea
reviziei tehnice, evitîndu-se ast
fel deplasări repetate în acest
scop. Relații suplimentare la se
diul întreprinderii, Pitești —
biroul de organizare, telefon
3 42 00, interior 195, prefix 976,
și la sediul filialelor.

PROGRAMUL 2
16,30 O viață pentru o idee: Alexandru
Clurcu — inventator în domeniul
motoarelor cu reacție
17,00 Muzică populară
17,30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu imagini
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Radar pionieresc
19,40 Treptele afirmării. Tineri instru
mentiști, cu concursul orchestrei
Liceului de artă „George Enescu"
din București, Aptula Goniil —pian. Ungureanu Marius —• violă,
Costea Oșanu — corn.
De pretutindeni. Arhitectura Rodopilor — fantezie în lemn și pia
tră
20,40 Studio liric ’80 © Artiști lirici con
temporani : soprana Maria Slătinaru-Nistor în rolul Floria Tosca
din opera „Tosca" de Puccini
o Selecțiuni din baletul „ Giselle."
de A. Adam producție a Televiziu
nii din R.S. Cehoslovacă (partea I)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

• SPORT ® SPORT • SPORT © SPORT © SPORT • SPORT e SPORT ® SPORT
FOTBAL

Tovarășul Ilie Verdet. prâm-ministru al guvernului, a primit o' tele
gramă din partea primului ministru
al Islandel. Gunnar Thoroddsen, prin

in proba individuală masculină,
după
desfășurarea ’„.programului
scurt", continuă să conducă Jan
Hoffmann (R.D. Germană)
85,84
puncte. urmat de David Santee
(S.U.A.) — 84,16 puncterși Robin
Cousins (Anglia) — 82,32; puncte.
în turneul internațional de
hochei pe gheață de ,1a Liubliana,
selecționata R.D. Germane a învins
cu scorul de 20—0 (4—0, 12—0. 4—0)
formația Franței, iar reprezentativa
Iugoslaviei a întrecut cu 9—4 (5—1,
4—2. 0—1) echipa Bulgariei.
© în finala turneului preolimpic
de fotbal (zona asiatică),’ reprezen
tativa Iranului a învins cu scorul de
4—0 (2—0) formația Singapore. Echipa Iranului s-a calificat pentru
turneul olimpic de la Moscova.
© La Monza, în meci tur pentru
preliminariile competiției de fotbal
(juniori) „Turneul U.E.F.A.", echipa
Italiei a învins cu scorul de 5—1 (3—0)
formația Austriei.
O La Zalaegerszeg s-a disputat
meciul amical, de fotbal dintre se
lecționatele olimpice ale Ungariei și
R.D. Germane. Partida s-a încheiat
la egalitate 1—1 (1—1).
© în semifinalele „Cupei campio
nilor europeni" la handbal feminin,
echipa Institutului de educație fizică
și sport din Sofia a pierdut, cu sco
rul de 17—18 (8—12), meciul susți
nut pe teren propriu în compania
formației cehoslovace Inter Bratis
lava.

•

•

O

Revista de politică externă „Horizont", care apare în R. D. Germană
publică sub semnătura dr. ing. Karl-Heinz Knapp, un interesant articol
asupra perspectivelor energeticii mondiale, articol din care reproducem :

Privită prin optica de astăzi, solu
le nucleare și realizarea de noi teh
ționarea problemelor de viitor ale
nologii de prelucrare a cărbunelui,
energiei pe plan mondial poate fi
într-o fază pe termen lung, se va
concepută în trei faze fundamentale :
ajunge la o balanță energetică echi
® 1) cea care începe în prezent
librată, avînd drept componente
și va dura aproximativ pînă în anul
energia nucleară, inclusiv fuziunea
1985, caracterizată îndeosebi prin mă
nucleară, energia solară, energia geosuri de economisire a energiei ;
termică, precum și energia pe bază
de cărbune.
® 2) faza de tranziție — între 1985
și 2050 — caracterizată în principal
Este vorba, după cum se vede, nu
prin înlocuirea petrolului cu cărbune
mai de purtători ai energiei primare.
și producerea amplă de energie elecDin aceștia se vor obține noi pur
tători de energie, cum ar fi hidro
trică din energie nucleară ;
genul. în combinație cu cărbunele,
• 3) faia care va începe în anul
hidrogenul ar putea acoperi o bună
2000 și se va caracteriza prin utiliparte a necesarului pentru încăl
zarea fisiunii și fuziunii nucleare, a
zire și pentru carburanți. Prin sinteza
energiei solare sau geotermice, pre
care se realizează între hidrogen și
cum și a cărbunelui (prin dezvoltarea
cărbune pentru producerea metano
unor forme specifice de valorificare
lului — carburant care poate înlocui
a lui).
cu succes benzina — dintr-un kilo
Institutul internațional de analiză
gram de cărbune se obține o canti
a sistemelor aplicate (I.I.A.S.A.) a
tate dublă de energie. Cu alte cu
conceput aceste faze la scară mon
vinte, conținutul energetic al cărbu
dială, considerîndu-le general-valanelui este practic dublat.
bile. Dar situația actuală nu este
Hidrogenul poate fi folosit ca pur
identică în toate țările. Astfel, în
tător de energie termică și pentru
economiile țărilor socialiste raționali
automobile,
însă transportul și depo
zarea energiei ocupă un loc de prim
zitarea sa prezintă încă probleme
rang și, din considerente economice
evidente, aceeași atenție îi va fi 1 complicate.
acordată și în viitor. De asemenea,
O importantă deosebită pentru
în țările socialiste, cărbunelui i se
alimentarea cu energie în viitor o
are, în afara volumului resurselor,
acordă o mare importanță,
... deoarece
planificarea pe termen lung oferă o
cunoașterea evoluției necesarului de
bază in acest sens.
energie.
Potrivit T.I.A.S.A., pînă la mijlocul
Pe baza experienței actuale,r pare
anilor ’80 nu se va putea renunța
probabil ca rata anuală a creșterii în
la petrol, la gaze naturale și la utili
viitorii 50 de ani să fie, pe plan mon
zarea tradițională a cărbunelui, dar
dial, de 2—3 la sută, ceea ce înseamnă
vor fi intensificate, în același timp,
că ne putem aștepta la o creștere de
măsurile de economisire a energiei.
2,7—4,4 ori a necesarului de energie
Pînă în anul 2020 va trebui încheiată
trecerea la o nouă structură a ali
primară. în principiu, acest necesar
mentării cu energie. în această pe
poate fi acoperit printr-o folosire mai
rioadă, cheltuielile pentru obțineintensă a energiei nucleare și a resur
rea energiei primare vor crește,
selor inepuizabile (energia solară,
iar măsurile pentru raționalizarea
geotermică, hidroenergia etc.). în
energiei vor- lua amploare. Pe
anul 2020 cărbunele, țițeiul și gazele
primul plan al atenției se vor situa
naturale vor asigura încă peste 60 la
obținerea energiei electrice în centrasută din necesarul de combustibil.

o Sosea odată un călăreț : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,
BUCUREȘTI
— 8.30; 10.45;
13;
15,15; 17,45; 20,15, CULTURAL —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18:' 20,15.
a Sălbaticul : LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30 : 15,45: 18: 20. fesTIVAL — 9; 11.45; 14.30: 17.15 : 20,
FAVORIT — 9: 11.15: 13.30: 15,45:
18; 20,15.
G Bilet de întoarcere : CAPITOL
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.
Sub
constelația
gemenilor :
CENTRAI» — 9.30;
11.30:
13.30;
15,30: 17,30: 19.30.
a Cine mă strigă : TIMPURI NOI
— 15,30; 17,30, FLACĂRA — 15,30;
17,45: 20.
© Jocuri de noapte : TIMPURI
NOI — 19,30.
® Camionul de cursă lungă ; CI
NEMA STUDIO — 10: 12; 14; 16;
18.
a Popeye marinarul — 9; 10,45;
12.30: 14,15: 16. O dramă la vînătoare — 18: 20 : DOINA.
O Un polițist incomod : VICTO
RIA — 9: 11,15: 13.30; 15.45: 18: 20.
© Artista, dolarii și ardelenii :
EXCELSIOR — 9: 11.15: 13,30; 15.45;
18; 2045, MELODIA — 9: 11,15;
13,30: 15.45; 18: 20. FLAMURA —
9; 11; 13.15; 15,30; 17.45: 20.
e I se spunea „buldozerul" î FE
ROVIAR — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18:
20.15. GLORIA — 8.30: 11 : 13.30;
16; 18.30: 21. AURORA — 9: 11,15;
13,30; 15,45: 18: 20.
© Sezonul de catifea : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18: -20.15.
TOMIS — 9: 1145: 13.30: 15.45;
18; 20.
© Deznodămînt la frontieră : BU
ZE STI — 9; 11.15: 13.30; 15.30:17.30;
19.30.
a' Cumpăna : BUCEGI — 15,30:
17,30; 19.30. ARTA — 9; 11.15: 13.30;
15,45: 18; 20.
© Colosul din Rhodos : DACIA —
S; 12; 16; 19, VOLGA — 9: 12;
16; 19.
e Rug și flacără : LIRA — 16: 18;
20. COTROCENI — 15: 17.15: 19.30,
COSMOS — 15.30; 17 30: 19.30.
o Supraviețuitorii : DRUMUL SĂ
RII — 16: 18; 20.
O Safari Express : FERENTARI
— 15.30: 17,30: 19.30.
© Prezentatorul : GIULEȘTI — 9;
11; 13.15; 15.30: 17.45: 20.
a Hoțul din Bagdad : PACEA —
15,30: 17.30; 19.30.
© Clopote de toamnă : VIITORUL
— 15.30; 17,45: 20.
Q Studentul, computerul și car
tofii : MIORIȚA — 9: 11.16: 13,30;
15.45: 18; 20.
© Omul care ne trebuie : POPU
LAR — 15,30: 17.30: 19.30.
© Domnul miliard :
MUNCA —
16; 18; 20.
o Misiunea
„Capricorn
unu* s
PROGRESUL — 16; 18; 20.

Zairul

munților de bronz"
FASCINANTUL
SPECTACOL
AL NATURII. O tară cit un
continent — așa se înfățișează
Zairul călătorului european. Cel ce
traversează această țară africană
parcurge aproape distanta de la
fiordurile scandinave pînă la poa
lele Acropolei. Zairul, pămîntul din
inima continentului negru, apa
re ca o vastă scenă pe care specta
colul naturii se derulează în toată
splendoarea și măreția sa. în cele
mai felurite ipostaze. Dar. pare
unde devine bucuria privirii mai' in
tensă pe aceste meleaguri aflate
sub incidența fierbinte, perpetuă a
Ecuatorului? în fața imensului im
periu de clorofilă al junglei misterioase? De-a lungul fluviului Zair,
al doilea din lume, după Amazon,
ca nivel al debitului, aidoma unui
arc de triumf peste pădurea tropi
cală. sfredelind tăria stîncilor și
prăvălindu-se în cataracte de ar
gint? Sau poate în amfiteatrul mun
tos din răsăritul țării, la izvoarele
Nilului Alb. intr-un peisaj botezat,
pe drept cuvînt, „Elveția Africii" ?
Nu mai puțin fabulos este tezau
rul geologic al Zairului. încă din se
colul trecut, se spunea că în această
țară „munții sint de bronz". Apoi,
geologii la lucru în zonele din sudestul țării au lansat o butadă reve
latoare : „Cine lovește aici la întimplare cu piciorul o piatră desco
peră. că e vorba de un minereu".
Bogăția proverbială a subsolului
zairez este confirmată de statistici.
Zairul furnizează la ora actuală 78
la sută din producția mondială de
diamante industriale, 73 la sută din
cea de cobalt, 40 la sută din cea de
germaniu
(deținînd supremația
mondială la producțiile respective)
și 20 la sută din producția de cupru
a lumii. Totodată. Zairul dispune de
însemnate zăcăminte de mangan.
cositor, aur, argint, zinc, metale
rare, cărbune și — de curînd des
coperite — resurse .petroliere.
CONSTELAȚIA DE LUMINA
DIN JUNGLA. Odinioară. Zairul
— aflat sub dominație colonială
— era descris în presa occiden
tală ca „o tară absurd de bogată cu
o populație absurd de săracă". Era
un mod sugestiv de a dezvălui se
cătuirea de avuții a țării de către
monopolurile străine prin exploa
tarea crîncenă a locuitorilor autoh
toni. De aceea, după instalarea la
cîrma țării, în noiembrie 1965, a
președintelui Mobutu Șese Seko,
măsurile prioritare aplicate de noul
regim au urmărit, în esență, valori
ficarea bogățiilor naționale în inte
resul dezvoltării și progresului tării.

...Desigur, o călătorie în Zairul
contemporan oferă numeroase ima
gini ale prefacerilor înnoitoare din
Zair. Reporterul a zăbovit insă mai
mult in două puncte de pe harta
nouă a progresului, adevărați poli
ai dezvoltării țării — INGA și
SHABA.
în vest, în plină junglă, spre zona
de confluență a Zairului cu Oceanul Atlantic, unde pînă nu de
mult piciorul omului a călcat ex
trem de rar, se înfățișează vizita
torului o surprinzătoare panoramă
a muncii — șantierul hidrocentralei
de la Inga. Calculele specialiștilor
arată că fluviul Zair dispune de cel
mai important potential hidroener
getic al continentului, reprezentând
13 la sută din potențialul mondial
.și aproape jumătate din cel al în
tregii Africi. Constelația de la Inga
este menită să valorifice progresiv,
pînă la sfîrșitul secolului, această
fantastică putere energetică.
Primul baraj, Shongo. a cărui con
strucție a început in 1967, a fost
terminat în toamna anului 1972. Un
perete de beton de 650 000 de tone,
lung de 600 metri și înalt de 53 me
tri a zăgăzuit apele în valea Nkokolo. La picioarele barajului a fost
construită centrala — Inga-1 — echipată cu șase turbine cu o pu
tere reunită de 350 MW. De curînd
a intrat în funcțiune Inga-2, cu
o putere totală instalată de 1300

sie de anchetă formată din deputați reprezentînd diferite par
tide politice spaniole a stabilit
locul exact — pînă acum necu
noscut ■ — unde a fost asasinat
de către forțele franchiste, la
19 august 1936, marele poet spa
niol Federico Garcia Lorca. Se
știa pînă acum că poetul a fost
împușcat de franchiști într-o
rîpă din apropierea localității
Viznar, la șapte kilometri de
Granada, dar locul precis în
care a fost asasinat nu era cu
noscut. Un localnic, pe atunci în
virstă de 16 ani, care urma să
fie și el împușcat, dar s-a sal
vat în ultimul moment printr-un
concurs de împrejurări, a făcut
cunoscut comisiei locul unde îm
preună cu alți cîțiva oameni a
îngropat după aceea victimele
franchiștilor, printre care se
afla și trupul neînsuflețit al ma
relui poet spaniol. Consiliul ge
neral al provinciei Granada a
hotărât să ridice un monument
în acest loc de tristă amintire.
mele englezesc al unui fruct
ce prezintă atît caracteristici de
dudă, cît și de zmeură — crea
ție a Institutului scoțian
de
cercetări horticole. în curînd,
acest fruct — ce prezintă avan
tajul de a fi timpuriu, foarte
productiv, fiind o prețioasă „ma
terie primă" pentru prepararea
de dulcețuri aromate — își va
face apariția pe piețele din
Marea Britanie.

® O NOUĂ STEA. Doi
astrofizicieni americani de la
Universitatea din Arizona au anunțat că au descoperit o nouă
stea, pe care au denumit-o ge
neric „PG 1159-035“, care ar pu
tea permite să se verifice diferi
tele teorii elaborate pină în pre
zent asupra apariției și evoluției
acestor corpuri cerești. Savanții
americani apreciază că este vor
ba de prima stea de acest gen
descoperită pînă în prezent și
că identificarea ei prezintă o
deosebită valoare științifică. Po
trivit primelor date obținute de
astronomii americani, tempera
tura la suprafața noii stele este
evaluată la peste 70 000 grade
Celsius, ceea ce reprezintă un
nivel foarte ridicat față de tem
peratura de 6 000 de grade de
la suprafața Soarelui.

© „BALERINA ELEC
TRONICĂ". Ideea, ca și con
strucția unui asemenea ordina
tor aparțin cîtorva specialiști
de la Universitatea din Pennsyl
vania (S.U.A.). Tot ei au ejlaborat și programul de func
ționare a mașinii, care permi
te computerului să proiecteze pe
un ecran un om executind di-ferite figuri de dans „comanda
te" de maestrul de balet, pe
baza unui cod. „Balerina elec
tronică" are meritul de a exe
cuta cu o mare fidelitate, fără
să obosească, dansurile progra
mate, ajutîndu-i pe artiști să
descompună mișcările și să le
învețe mai rapid. Ea s-a dove
dit de un real folos în timpul
îndelungatelor și obositoarelor
repetiții.

® TELEFON DE BU
ZUNAR. Grație unei invenții
recente, orice abonat telefonic din Franța poate ține
legătura cu postul de telefon de
la domiciliu sau de la locul său
de muncă, chiar dacă s-a înjdepărtat de el la o distanță de
maximum 400 m (în oraș) sau
de 5 km (la sate). Pentru aceasta
va trebui mai întîi să branșeze,
la aceeași priză care se utilir
zează pentru instalațiile auto
mate de răspuns la apelurile
telefonice, o „cutie neagră" spe
cială și să poarte cu sine un
telefon de buzunar, fără fir. Acest aparat, de cjimensiuni redu
se (18 X 5 X 2 cm) și -prevăzut
cu clape, recepționează apelurile
telefonice și permite totodată
purtătorului său să comu
nice cu interlocutorul dorit.

© „SPUMĂ" DE STI
CLĂ. Un nou material termo-

Kinshasa - o capitală modernă pe malul fluviului Zair
progresului economiei zaire2e. bază
a viitoarelor industrii siderurgice și
constructoare de mașini, Inga a de
venit un simbol al dezvoltării și al
speranțelor Zairului. Clocotul de
ape și lumini din junglă este clo
cotul inexorabil al vieții.
SHABA — CETATEA CUPRU
LUI. Fosta Katanga, denumire de
tristă rezonantă în cronica mai
veche sau destul de recentă a ma

Însemnări de călătorie
MW. Cea de-a treia centrală hidro
energetică. deocamdată în stadiu de
proiect, va dispune de o putere de
1 800 MW. în fine, proiectele pre
văd edificarea unui alt baraj în
zona Inga. Salba de hidrocentrale
de pe Zair va avea o putere totală
instalată de 30 000 MW.
Gazdele ne spun că acest zăcămînt inepuizabil de „cărbune alb"
va contribui din plin la dezvoltarea
țării, vascularizînd cu energie cele
mai importante „inimi" economice :
Kinshasa și împrejurimile, uzina si
derurgică din Maluku, porturile Matădi și Borna, fabrica de ciment din
Lukala, rafinăria din Moanda, com
plexul chimic din regiunea Kwilu,
unitățile industrial-agricole de la
N’Sele ș.a.m.d O linie de înaltă
tensiune, în prezent în construcție,
lungă de circa 1 800 de kilometri,
va transporta curent pînă în zona
minieră Shaba. Cheie de boltă a

© ÎN MEMORIA LUI
GARCIA LORCA. ° coml-

© „TAYBERY" este

★

La casele obișnuit^ de locație a bi
letelor din București s-au pus în vînzare, de azi dimineață, bilete pentru
meciul care va avea loc miercuri, 19
martie, pe stadionul ..23 August",
între o formație a lotului reprezen
tativ — 1980 și una a fostului lot re
prezentativ — 1970. Reamintim că
această întîlnire va avea loc de la
ora 17, iar în deschiderea ei va juca
echipa reprezentativă de tineret îm
potriva unei formații din eșalonul
secund al „speranțelor".

E PRETUTINDENI

nevrelor militare eșuate ale secesioniștilor. se numește acum, în
mod semnificativ Shaba, care în
limba swahili înseamnă... cupru.
Pentru că pe aici trece celebra
„centură de cupru" a Africii. Ca
pitala cuprului zairez este Kolwezi,
oraș modern cu 80 000 de locuitori,
așezat în mijlocul unei savane îm
presurate de uriașe cuiburi de ter
mite. adevărate statui de argilă,
înalte cît un stat de om. Deși în
plină zonă tropicală, la altitudinea
de 1 400 de metri la care este si
tuat orașul, climatul este blind, aproape temperat. Kolwezi — cu
casele sale cu acoperișuri verzi și
roșii, cu străzile sale trasate parcă
cu echerul, inundate de splendizii
„flamboyanți", „arborii de foc", cu
flori roșii ca scînteile — pare mai
degrabă un Oraș turistic decît un
centru minier. Decorul din împre
jurimi nu te poate însă înșela. La
cîțiva kilometri distanță se desfă
șoară halucinantul peisaj al „im-

periului cuprului", cu nesfirșite am
fiteatre și cariere larg căscate, dez
velind falii telurice de toate cu
lorile — mai ales roșii, verzi sau
roze.
în exploatările miniere la supra
față pe zeci de kilometri pătrati vi
zitatorul este prins intr-un ameți
tor balet industrial : zi și noapte,
camioane gigantice, tractoare de
toate tipurile, puternice excavatoa
re mențin un ritm trepidant al ac
tivității industriale. Vacarm asur
zitor, vîrtejuri de pulbere roșie.
Pe pămîntul unde fumegau altă
dată coșurile fostei companii străi
ne „Union Miniere" se înaltă acum
siluetele impunătoare ale întreprin
derii de stat „Gecamines". cu circa
25 000 de mineri, ca o expresie a
concretizării unui imperativ major:
„Cuprul zairez — în folosul zdirezilor!“ De la Kolwezi pînă la Likasi, pe o centură de aproape 200
de kilometri, în provincia Shaba,
se întinde un peisaj minier carac
teristic, un. adevărat „Ruhr țairez".
Din păcate,’ în ultimii ani, scăderea
preturilor cuprului pe piața mondia
lă a creat grave oerturbații econo
miei zaireze. A fost pus în apli
care un plan economic de urgentă,
menit să dea, noi impulsuri tuturor
ramurilor economice.
...Inga și Shaba simbolizează as
pirațiile neînfrânte ale celor 25 de
milioane de zairezi de a se desprin
de din chingile subdezvoltării și
înapoierii ce persistă pe întinse
zone, ca o tragică moștenire a tre
cutului colonial, de a se înălța spre
orizonturile progresului și civiliza
ției.

Viorel POPESCU

izolant denumit steklopor, cu
largi întrebuințări în construcții,
a fost realizat în U.R.S.S. In
comparație cu alte produse de
acest gen, el are o greutate mai
redusă și, în schimb, un coefi
cient sporit de izolare și de re
zistență la incendii. De exem
plu, un metru cub de „cheramzită“ obișnuită (în prezent cel
mai răspîndit material termoizolant utilizat în construcții) cîntărește 400 pînă la 1OQO kg, în
timp ce stekloporul nu depă
șește 30 kg. Fabricarea sa este
simplă. Stekloporul se realizează
din sticlă lichidă, cu ajutorul
unor instalații standard. Tempe
ratura necesară fabricării nu de
pășește 320—450 grade C, de
aceea specialiștii opinează că or
ganizarea producției noului ma
terial în întreprinderile producă
toare de materiale de construcții
nu este dificilă dacă se utili
zează energia termică remanentă
de la‘alte secții de producție.

© SIMPLU, CA OUL
LUI COLUMB. Deși proiec
tul său de salvare a turnului în
clinat din Pisa a fost respins de
organizatorii concursului inter
național cu această temă, ini
țiat în 1964 în Italia, inginerul
iugoslav Radomir Vusetici ga
rantează că soluția propusă de
el este perfect în măsură să dea
rezultatele scontate. Pentru a-i
convinge și pe alții de adevă
rul spuselor sale, inginerul a
„experimentat" proiectul. 15 ani
mai tîrziu, pe o clădire cu 10
etaje, foarte înclinată, din loca
litatea Smederevo, Serbia. înde
părtând pas cu pas pămîntul de
sub partea de clădire opusă celei
înclinate, echipa sa de construc
tori a izbutit să restabilească
verticalitatea imobilului. Acum,
echipa și-a oferit 'din nou servi
ciile pentru a salva capodopera
arhitecturală italiană din epoca
Renașterii, amenințată cu prăbu
șirea.

ZIMBABWE

România în lume

Obiective ale reconstrucției - opțiunile
imediate ale noului guvern
SALISBURY 13 (Agerpres). — Pri
mul ministru, Robert Mugabe, a de
clarat, într-o conferință de presă
desfășurată la Salisbury, că una din
prioritățile guvernului este reinsta
larea persoanelor care au fost ne
voite să-și părăsească localitățile de
reședință în perioada luptei de eli
berare. El a arătat că refugiatii vor
primi terenuri arabile nelucrate și se
va proceda la organizarea de coope
rative și ferme agricole de stat. Pre
mierul a precizat că aceste măsuri
nu se aplică fermelor aoartinînd
albilor.
Pe de altă parte. Robert Mugabe a
anunțat că guvernul are in vedere si
o reformă a structurilor administra
tive. care să ducă la înlăturarea dis
criminării rasiale din serviciile pu-

blice. mentionînd că se va proceda
de urgentă la redeschiderea școlilor
și a clinicilor din zonele rurale, în
chise din cauza luptelor.
Primul ministru a afirmat, de ase
menea, că a cerut guvernatorului
britanic, lordul Soames, să amine
data proclamării oficiale a indepen
dentei Zimbabwe pentru a doua parte
a lunii aprilie, deoarece membrii
actualei administrații au nevoie de
un anumit interval de timp pentru a
se acomoda cu problemele pe care
le ridică guvernarea tării în noile
condiții.
Citind un purtător de cuvînt ofi
cial, agențiile A.F.P. și A.P. mențio
nează că lordul Soames a acceptat
cererea prezentată de Robert Mu
gabe.

Sesiunea extraordinară a Consiliului ministerial

al Organizației Unității Africane

„Victoria forțelor patriotice din Zimbabwe —
o victorie a întregii Africi"
ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). —
La Addis Abeba s-au încheiat lucră
rile sesiunii extraordinare a Consiliu
lui ministerial al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.). Reuniunea a
avut drept principal punct al ordinii
de zi examinarea evoluției situației
din Rhodesiă după alegerile desfășu
rate recent în această tară.
In rezoluția adoptată la încheierea
dezbaterilor, participantii, care au
salutat victoria în alegeri a reprezen
tanților Frontului Patriotic, s-au pro
nunțat împotriva oricărui amestec
în problemele interne ale Rhodesiei.
a cărei independentă urmează să fie
proclamată în cursul lunii viitoare.
Totodată, documentul cere statelor
africane. celorlalte țări ale lumii,
precum și organizațiilor internaționa
le să sprijine noul guvern condus
de Robert Mugabe în eforturile sale
de reconstrucție națională, de dez
voltare și afirmare independentă.
‘ Secretarul general al organizației.

Edem Kodjo, a arătat că sucesul re
purtat în alegeri de Frontul Patrio
tic Zimbabwe nu este numai o victo
rie a poporului din Rhodesia, ci a
întregii Africi. Ea contribuie — a
spus vorbitorul — la impulsionarea
eforturilor pentru decolonizarea în
tregului continent.
★
LUSAKA 13 (Agerpres). — Gu
vernul zambian a ordonat demobi
lizarea cu aplicare imediată a tuturor
forțelor de rezervă și a Gărzii Na
ționale, a anunțat într-o alocuțiune
în Parlament ministrul apărării,
Grey Zulu.
El a precizat că hotărîrea de de-,
mobilizare se datorează „succesului
alegerilor generale din Zimbabwe".
Forțele de rezervă din Garda Na
țională au fost mobilizate la 24 no
iembrie 1979 prin ordin prezidențial,
ca urmare a raidurilor armatei fos
tului regim minoritar rhodesian în
Zambia.
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REPREZENTANTUL GUVERNULUI ROMÂN

PRIMIT DE PRIMUL MINISTRU AL GRENADEI
SAINT GEORGE’S 13 (Agerpres).
— Primul ministru al Grenadei,
Maurice Bishop, l-a primit pe Neculaiu Moraru, ambasador, reprezen
tantul guvernului român Ia festivită
țile prilejuite de sărbătorirea primei
aniversări a victoriei revoluției de
mocratice a poporului din Grenada.
Primul ministru al Grenadei a ru
gat să se transmită președintelui

LUXEMBURG 13 (Agerpres). —
Cu prilejul aniversării a 2050 de ani
de la constituirea primului stat dac
centralizat și independent, in locali
tatea Differdange, centru muncitoresc
al Luxemburgului, a avut loa o ma
nifestare culturală desfășurată sub
patronajul Consiliului municipal. •
Kornel Meder, directorul Centru
lui cultural și membru al Consiliului
municipal, precum și însărcinatul cu
afaceri a.i. al tării noastre in Luxem
burg, G. Bărbulescu, au rostit alocu

Întîlnire E. Berlinguer ~ W. Brandt
PARIS 13 (Agerpres). — Secretarul
general al P.C. Italian, Enrico Ber
linguer, și președintele Partidului
Social-Democrat din R.F. Germa
nia, Willy Brandt, ambii membri ai
Parlamentului vest-european. organ
consultativ al Pieței comune, au con
ferit la Strasbourg (sediul acestuia).

blicii Arabe Egipt,
doamna Jihan Sadat,
Mansour Hassan, mi
nistru de stat pentru
problemele președin
ției însărcinat cu pro
blemele culturii și in
formației, precum și
directorul general al
UNESCO,
Amadou
Mahtar M’Bow, alte
persoane oficiale. Din
partea țării noastre a
participat ambasadorul
Valentin Lipatti, vice
președinte al Consiliu
lui
Executiv
al
UNESCO.

Un purtător de cuvînt al președinției
P.S.D., citat de agenția D.P.A., a pre
cizat că s-a procedat la un schimb
de opinii referitor la probleme euro
pene și la situația internațională,
fiind evocate pericolele aflate în ca
lea politicii de destindere și a efor
turilor vizînd oprirea cursei înarmă
rilor.

Protest al R. P. 0. Coreene împotriva
manevrelor militare din Coreea de Sud

Problemele alimentare
în atenția Conferinței
regionale a F.A.O.
DELHI 13 (Agerpres). — La Delhi
s-au încheiat lucrările Conferinței re
gionale a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), în cadrul căreia re
prezentanții a 26 de țări din zona Asiei și Oceanului Pacific au dezbă
tut, timp de patru zile, numeroase
aspecte legate de soluționarea pro
blemei alimentare în țările în curs
de dezvoltare, dezvoltarea agricultu
rii. lupta împotriva calamităților na
turale. .
Vorbind în cadrul unei conferin
țe de presă, directorul general al
F.A.O., Edouard Saouma, a subliniat
necesitatea adoptării unor măsuri eficiente in scopul instituirii în în
treaga lume a unui control efectiv
asupra creșterii preturilor la mărfu
rile alimentare de larg consum. El
și-a exprimat, totodată, speranța că
toate statele vor sprijini această ini
țiativă și că în viitorul apropiat va
putea fi semnat un acord de colabo
rare internațională în această pri
vință.
★
ROMA 13 (Agerpres). — Valoarea
exporturilor mondiale de produse
agricole, forestiere și piscicole a
sporit cu circa 10 la sută în 1978,
ajungînd la 214 miliarde dolari —
se arată în ultimul „Raport cu pri
vire la situația și perspectivele pro
duselor agricole" (publicație anuală
a F.A.O.).
Potrivit acestui document, apărut
la Roma, creșterea valorii exporturi
lor de produse agricole se situează
încă sub media realizată în deceniul
precedent, subliniindu-se, totodată,
diferența sensibilă între evoluția pe
piața internațională a prețurilor pro
duselor agricole și aceea a preturilor
produselor manufacturate, termenii
de schimb degradîndu-se brusc în
1978, în defavoarea primei categorii.

NU REÎNVIERII RĂZBOIULUI RECE! Biroul Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Belgia relevă, într-o declarație dată publicității, im
perativul menținerii realizărilor obținute pe calea destinderii, subliniind
că in Belgia, ca și în aite țări din Europa și din întreaga lume, ia am
ploare opoziția opiniei publice față de tentativele de reînviere a războ
iului rece. Este evidențiat, de asemenea, pericolul ce-l constituie pen
tru cauza destinderii decizia N.A.T.O. privitoare la amplasarea într-o se
rie de țări occidentale a unor noi tipuri de armament racheto-nuclear.

REPREZENTANTĂ OFICIALĂ A
O.E.P. PE LINGĂ GUVERNUL
AUSTRIEI.
Organizația pentru
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) va fi
reprezentată oficial pe lingă gu
vernul Austriei, a anunțat ministrul
afaceriloi' externe austriac, Willi
bald Pahr. Ministrul a precizat că
Gbasi Hussein,
reprezentantul
O.E.P. pe lîngă organizațiile inter
naționale care își au sediul la Viena,
a fost recunoscut de guvernul Aus
triei, care a dat indicații tuturor
autorităților ca „în probleme refe
ritoare la poporul palestinian" să
se adreseze lui Ghasi Hussein.

I

COMPONENTA NOULUI GU
VERN AL THAILANDEI, alcătuit
de generalul Prem Tinsulanonda, a
fost aprobat de regele Bhumibol.
Noul premier thailandez a arătat că
guvernul său va promova, pe'plan
intern, o politică avind ca direcție
principală de acțiune dezvoltarea
economică a țării și creșterea trep
tată a standardului de viață al
populației. în ceea ce privește ac
tivitatea internațională a Thailan
dei, aceasta se va înscrie în con
textul apartenenței sale la mișcarea
de nealiniere.

SEMINAR PRIVIND COOPERA
REA ÎNTRE ȚĂRILE LATINOAMERICANE. Luînd cuvîntul în
deschiderea Seminarului regional
privind promovarea cooperării între
țările latino-americane, secretarul
executiv permanent al Sistemu
lui Economic
Latino-American
(S.E.L.A.), Carlos Alzamora, s-a
pronunțat pentru realizarea unui
consens asupra obiectivelor și căi
lor concrete de promovare a unei
cooperări largi, diversificate și pe
principii noi în America Latină.
CONVORBIRI
KUWEITIANOBRITANICE. Ministrul de stat
britanic la Foreign Office, Douglas
Hurd, și-a încheiat vizita in Ku
weit. în cadrul convorbirilor pur
tate cu oficialitățile kuweitiene, au
fost 'examinate relațiile bilaterale,
precum și probleme internaționale
legate de . evoluția situației din
Orientul Mijlociu și din zona Gol
fului. Diplomatul britanic a subli
niat că „orice soluționare trebuie
să includă recunoașterea dreptu
rilor palestinienilor la autodeter
minare, în cadrul unei reglementări
negociate".

în interesul întregii omeniri
tot mai mult condiționată de pune
rea în valoare a resurselor marine,
în interesul tuturor statelor și, în pri-l
mul rînd, al celor în curs de dez
voltare.
Extinderea sferei de acțiune a noii
ordini economice internaționale asu
pra spațiului oceanic, este, de aceea,
o consecință logică a caracterului cu
prinzător al acestui obiectiv, care vi
zează ansamblul raporturilor econo
mice mondiale, inclusiv cele din do
meniul maritim.
Desigur, o nouă ordine maritimă,
concepută ca o componentă a noii or
dini economice internaționale, va fi

flictuale grave tn viața Internațio
nală, poate duce Ia ascuțirea con
tradicțiilor și agravarea încordării
pe plan mondial".
Noua ordine maritimă este incom
patibilă cu asemenea acte unilatera
le. care, întărind în primul rînd for
ța economică a țărilor dezvoltate,
sînt de natură să adîncească decala
jele economice și să prcrieeteze di
rect în sfera conflictelor potențiale
noi zone ale planetei.
în același timp, se cer noi efor
turi pentru ca reglementările în curs
de elaborare cu privire la zona eco
nomică exclusivă și zona internațio

A IX-a sesiune a Conferinței O.N.U.
pentru dreptul marii
rezultatul unui proces îndelungat de
transformare a raporturilor maritime
internaționale, de reașezare a aces
tora pe baze noi.
Negocierile care au loc In această
fază finală a Conferinței pentru
dreptul mării confirmă persistența
unui șir de dificultăți in procesul de
înnoire și adaptare a reglementărilor
internaționale în domeniul maritim Ia
exigențele noii ordini economice
mondiale.
Se constată, astfel, concomitent
chiar cu dezbaterile asupra proble
maticii dreptului mării, o intensifica
re fără precedent a acțiunilor de re
împărțire a oceanului planetar, ac
țiuni care, desfăsurîndu-se în anu
mită măsură în spiritul și prin
mijloacele vechii ordini economice
internaționale, sînt de natură să avantajeze în primul rînd țările mari,
puternic dezvoltate. în același timp,
așa cum sublinia președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, „„.tendința
de extindere unilaterală a drepturi
lor unor state asupra oceanului pla
netar, eare poate căpăta în fapt ca
racterul unei extinderi teritoriale,
poate crea un șir de probleme con-

binat a forțelor mobile, au ca scop
accelerarea pregătirilor de război în
vederea atacării părții de nord a
țării.
Această acțiune — a continuat vor
bitorul — reprezintă, totodată, un
act menit să ducă la creșterea ten
siunii în Coreea și la împiedicarea
progresului in dialogul dintre Nordul
și Sudul țării, crearea unor obsta
cole artificiale In calea reunificării
pașnice a Coreei.
Reprezentantul R.P.D. Coreene a
cerut cu fermitate încetarea imediată
a manevrelor militare de anvergură
care au loc pe teritoriul Coreei de
Sud și retragerea neîntîrziată a per
sonalului militar, a armamentului și
întregului echipament militar in
troduse ilegal pa teritoriul coreean.

Un dăunător „spirit de echipă..."
După scenariul pregătit, cu o
regie precisă, manevrele militare
comune americano—sud-coreene, ce
vor dura pînă la 21 aprilie, au de
butat prin luarea cu asalt a unui
punct de sprijin al adversarului
imaginar. La „războiul de antrena
ment", foarte apropiat de condițiile
unui război real, participă peste
150 000 de militari. Pe lingă forma
țiunile armate sud-coreene și corpul
militar american staționat în Co
reea de Sud, au fost deplasate aici
unități americane de artilerie, avia
ție și marină din llawa'i, de ta ba
zele din Pacific, din Okinawa și de
pe coasta de vest a Statelor Unite.
Desfășurarea de forțe este impre
sionantă, iar timpul de acțiune îl
reprezintă, practic, întreg teritoriul.
Coreei de Sud — incepind din ime
diata apropiere a zonei demilitari
zate și, deci, a graniței, eu R.P.D.
Coreeană.
Exercițiile militare comune ame
ricano—sud-coreene din această pri
măvară, purtind numele de „Team
Spirit" (în traducere, „spirit de
echipă") nu constituie o noutate.
Căci, in ultimele luni, în vreme ce
la Panmunjon se desfășurau intîlnirile dintre delegațiile R.P.D. Co

reene și Coreei de Sud, manifestările
„spiritului de echipă" — mai exact
ale spiritului militarist de echipă
militară — se înmulțeau si se am
plificau — fie sub forma manevrelor
comune americano—sud-coreene, fie
a sporirii ajutorului militar acordat
acestei țări. Și nu intîmplător.
Intilnirile de la Panmunjon, pre
gătind viitorul dialog Nord-Sud,
nu sînt văzute cu ochi buni de anu
mite cercuri politice. Atitudinea
adoptată de partea sud-coreeană,
de tergiversare și obstrucționare a
propunerilor raționale și construc
tive privind modul de desfășurare
a convorbirilor, prezentate de R.P.D.
Coreeană, este „secundată" de de
monstrații de forță, care tulbură
atmosfera negocierilor și creează o
stare de încordare. Asemenea ac
țiuni constituie o piedică in calea ■
procesului de reunificare pașnică a
țării. Și este evident că această as
pirație supremă a întregii națiuni
va putea fi îndeplinită numai prin
eforturile sincere ale ambelor părți,
la masa tratativelor, in condiții de
liniște și încredere, nu in bubuitul
tunurilor....

Mariana SĂSARMAN

FOSTUL PREȘEDINTE AMERI
CAN, Gerald Ford, a declarat că
își va anunța decizia finală în pri
vința candidaturii la învestitura
Partidului republican pentru alege
rile prezidențiale din S.U.A. din
luna noiembrie a.c. la puțin timp
după desfășurarea alegerilor primare din statul Illinois, care vor
avea loc marțea viitoare.
ATENTAT. Cinci persoane au
fost rănite, la Napoli, în cursul
unui atentat comis împotriva unui
sediu al P. C. Italian. Teroriștii
rămași neidentificați au lansat
bombe artizanale in interiorul clă
dirii, provocînd un incendiu. Printr-un anunț telefonic la redacția
din Napoli a ziarului „Paese Sera",
autorii atentatului s-au declarat a
fi membrii unei grupări de extremă
dreapta.
ȘOMAJ. In Chile, șomajul afec
tează peste 20 la sută din populația
activă a țării — relevă agenția
E.F.E., citind surse sindicale din ca
pitala chiliana.

NOI ZĂCĂMINTE AURIFERE
1N BRAZILIA. Prin recenta descoperire a cinci zăcăminte de aur
în statul Bahia, Brazilia ar putea
deveni, in 1983, al treilea producător mondial de metal galben. Noile
rezerve aurifere, a căror concentrație este apreciată la 7,5 grame
aur la tona de pămînt, reprezintă
un potential de producție de 39 tone
pe an. In prezent, producția brazi
liană de aur atinge 11 tone anual.
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nală a teritoriilor submarine să asi
gure un acces echitabil al tuturor
statelor la resursele oceanului pianetar.
In acest sens este pozitiv faptul că,
pentru țările fără litoral, dezavanta
jate, așadar, din punct de vedere geo
grafic, se recunoaște dreptul de
acces la resursele piscicole din
zone economice ale altor state.
Dar limitarea acestui acces pe
baze regionale nu este de natură să
țină seama de inegalitatea distribui
rii resurselor vii în oceanul plane
tar care face ca unele părți ale aces
tuia să fie deosebit de bogate, în
timp ce altele sărace. Se creează,
astfel, o situație inechitabilă între
țările riverane la spațiile maritime
sărace in resurse piscicole, pe de o
parte, și statele riverane la spații
maritime întinse și bogate în ase
menea resurse, de pe altă parte, care
obțin avantaje disproportionate în
acest domeniu al economiei mondia
le. Pentru a se rezolva în mod co
respunzător această problemă, este
necesar să se prevadă în convenția
ce se elaborează, dreptul de acces al
țărilor dezavantajate geografic situ
ate în regiuni sărace în resurse pis

cicole la zone economice din alte re
giuni sau subregiuni, cel puțin la
cele învecinate.
Situații inechitabile pot să apară
și în privința accesului la resursele
minerale ale zonei internaționale a
teritoriilor submarine. In lipsa unui
regim juridic de explorare și ex
ploatare a acestei zone și a unui me
canism care să reflecte în mod co
respunzător conceptul de patrimoniu
comun al întregii omeniri, specific
zonei internaționale a teritoriilor
submarine, resursele acestei zone pot
deveni un monopol al țărilor dezvol
tate, deținătoare de tehnologii adec
vate mineritului submarin. Pentru a
se evita o asemenea situație, con
venția peztru dreptul mării trebuie
în concepția unui număr mare de
participanti la actualele dezbateri,
să prevadă dreptul tuturor statelor
și cu prioritate al celor în curs de
dezvoltare și cu uu potențial econo
mic, tehnologic și financiar mai re
dus de a participa pe baze egale la
activitățile de explorare și exploata
re a resurselor zonei internaționale
a teritoriilor submarine și de a be
neficia de rezultatele acestor activi
tăți.
Pe măsura apropierii Conferinței
O.N.U. pentru dreptul mării de faza
ei finală apare evident că se impune
o intensificare generală a eforturilor
pentru o nouă ordine maritimă, ca
parte integrantă a preocupărilor ge
nerale privind instaurarea unei noi
ordini economice mondiale.
In conformitate cu concepția ști
ințific fundamentată a tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la
noua ordine economică
mondială,
România militează — în cadrul Con
ferinței O.N.U. pentru dreptul mării
— pentru asigurarea unor condiții
echitabile de exploatare și distribui
re a bogățiilor oceanice, pentru fo
losirea mediului marin spre binele
întregii omeniri și, îndeosebi, pen
tru dezvoltarea țărilor rămase în
urmă din punct de vedere economic,
pentru înlocuirea vechilor relații de
inechitate și inegalitate în aeest do
meniu cu raporturi noi, bazate pe
egalitate și justiție.

Costache CIUBOTARII

Zeci de persoane, în majoritate femei, au fost arestate de poliția chiliana
la Santiago, Valparaiso și în alte orașe din țară pentru „vina" de a fi
participat la manifestații, organizate cu prilejul zilei de 8 martie
___________

ITALIA

|
|

INDIA

Cea de-a IlI-a Conferință O.N.U.
pentru dreptul mării își reia lucră
rile la New York, în cadrul primei
părți a celei de-a IX-a sesiuni, după
care vor fi continuate la Geneva, în
vara acestui an. Potrivit programu
lui aprobat anterior de conferință,
sesiunea din acest an ar urma să de
finitiveze și să adopte proiectul de
convenție asupra dreptului mării,
existind astfel perspectiva finalizării
unei activități de negocieri desfășu
rate intens începînd din 1973.
Trăsăturile definitorii ale Confe
rinței O.N.U. pentru dreptul mării
își găsesc expresia, între altele, în
caracterul amplu, cuprinzător al pro
blematicii abordate, aceea a resurse
lor marine și a multiplelor lor utili
zări ; in faptul că lucrările confe
rinței sînt deschise participării pe
baze egale a tuturor statelor lumii,
inclusiv a mișcărilor de eliberare
națională recunoscute de O.N.U.; în
statuarea regulii consensului ca nor
mă de bază a deciziilor în probleme
de fond.
,
Depășind cadrul unei abordări
strict juridice, conferința a pus ba
zele unui proces complex de reașe
zare a raporturilor
internaționale
în domeniul maritim, în nemijlocită
legătură cu eforturile pentru edifica
rea noii ordini economice mondiale.
Sub impulsul schimbărilor inter
venite în viața politică internaționa
lă, al afirmării tot mai puternice pe
arena mondială a țărilor in curs de
dezvoltare și nealiniate și în condițiile
incidențelor revoluției tehnico-științifice contemporane asupra folosirii
spațiului oceanic, ordinea maritimă
existentă s-a dovedit inadecvată pen
tru a da răspunsuri corespunzătoare
diferitelor aspecte ale resurselor ma
rine și utilizării acestora și. totodată,
depășită in multe privințe în raport
cu exigentele noi ale relațiilor inter
naționale.
Raporturile maritime internaționa
le suferă de aceleași dezechilibre și
inechități ce caracterizează, in gene
re, ordinea economică internaționa
lă. In același timp, rezolvarea mul
tor probleme ale economiei mondi
ale, cum sînt alimentația, materiile
prime, sursele de energie etc. este

PANMUNJON 13 (Agerpres). —
La propunerea părții R.P.D. Coreene,
la Panmunjon s-a desfășurat, joi, o
nouă ședință a Comisiei militare de
armistițiu din Coreea — relatează
agenția A.C.T.C.
In cadrul reuniunii, reprezentantul
R.P.D. Coreene a protestat împotriva
manevrelor militare de mare anver
gură, denumite „Team Spirit-80",
efectuate de forțele militare sudeoreene și americane, manevre care
simulează un atac contra R.P.D. Co
reene. El a arătat că acestea repre
zintă o violare gravă a acordului de
armistițiu din Coreea, și a subliniat
că, atîț prin amploarea, cît și prin
conținutul și durata lor, manevrele
desfășurate în prezent, avind un ca
racter de luptă reală și de atac com

scurt

lor de creare a unei zone demilitari
zate între Angola și Namibia.
Șeful statului angolez a subliniat
că' țara sa nu va precupeți nici un
efort pentru a se găsi o rezolvare sa
tisfăcătoare a situației din Namibia,
în interesul poporului namibian. El
a arătat că „toate dificultățile întimpinate pînă în prezent în vederea
realizării acestui obiectiv sînt pro
vocate de regimul minoritar rasist
sud-african, care ocupă în mod ilegal
teritoriul Namibiei".

Philae, care riscau
să fie inundate de
apele Nilului, în urma
construirii
barajului
de la Assuan. Datori
tă eforturilor guver
nului egiptean și ale
comunității
interna
ționale,
monumente
de valoare unică au
fost transplantate și
redate astfel patrimo
niului cultural mon
dial.
La ceremonia în
cheierii campaniei au
fost prezenti soția
președintelui
Repu

țiuni în care au fost prezentate sem
nificația evenimentului, realizările și
politica de pace și colaborare a
României socialiste, bunele relații
dintre România și Luxemburg.
A fost prezentat in continuare un
film românesc.
Au asistat Dominique Mais, mem
bru al C.C. al P.C. Luxemburghez, Renet Erpelding și Arthour Goppinei,
viceprimari ai orașului Differdange,
alte personalități, oameni de cultură,
un numeros public. .

STRASBOURG

Acțiunea internațională de salvare
a monumentelor din Nubia s-a încheiat
CAIRO 13 (Ager
pres). — Intre 10 și
12 martie a avut loc
la
Assuan
(Egipt)
festivitatea încheierii
campaniei internațio
nale de salvare a mo
numentelor din Nu
bia. începută cu 20 de
ani în urmă, această
campanie, lansată și or
ganizată de UNESCO,
Ia care au participat
numeroase țări, prin
tre care și România,
a aVut drept scop sal
varea monumentelor
de la Abu Simbel și

Nicolae Ceaușescu cele mai călduroa
se salutări și urări de sănătate, iar
poporului român noi succese în ope
ra de edificare socialistă a țârii.
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire cu privire la relațiile dintre
România și Grenada, precum și asu
pra unor probleme internaționale de
interes comun.

Manifestare culturală în Luxemburg

În favoarea unei rezolvări juste
a problemei namibiene
LUANDA 13 (Agerpres). — Jose
Eduardo dos Santos, președintele
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Angola,
a avut convorbiri cu delegația secre
tariatului O.N.U., condusă de Brian
Urquhart, secretar general adjunct
al Națiunilor Unite, care a întreprins
o vizită oficială la Luanda, informea
ză agenția Angop.
Problema centrală abordată în
cursul convorbirilor, arată agenția, a
constituit-o examinarea modalități

DELHI

Măsuri pentru depășirea
dificultăților economice
DELHI 13 (Agerpres). — Prezentînd în fata Camerei populare (Lok
Sabha) a parlamentului proiectul de
buget al Indiei pe anul financiar
1980—1981, care începe în luna apri
lie, ministrul de finanțe, R. Venkataaman, a arătat că principala sar
cină care stă in fața actualului gu
vern al Indiei constă în depășirea,
într-un termen cît mai scurt, a se
rioaselor dificultăți economice prin
care trece țara. Vorbind despre ca
racterul acestor dificultăți, ministrul
a arătat că în urma politicii promo
vate de vechiul guvern, produsul
național brut al Indiei a scăzut în
anul financiar în curs cu 2 la sută,
iar producția agricolă — cu 6 la
sută, concomitent cu o creștere brus
că a ratei inflației.
In aceste condiții, guvernul preco
nizează elaborarea unor măsuri con
crete de îmbunătățire a situației în
industriile carboniferă, energetică,
precum și în transporturile feroviare
— a relevat ministrul indian.

ECUADOR

Program guvernamental
de dezvoltare
QUITO 13 (Agerpres). — In cadrul
unui amplu discurs pronunțat la
Quito cu prilejul semnării proiectu
lui Programului guvernamental de
dezvoltare a țării în următorii cinci
ani, președintele Ecuadorului, Jaime
Roldos Aguilera, a reafirmat hotă
rîrea de a întreprinde o serie de
„reforme structurale în domeniile
politic, economic și social". Menționînd că înțelege să-și respecte ferm
promisiunile făcute poporului în
cursul campaniei electorale prezi
dențiale de anul trecut, șeful statu
lui ecuadorian a precizat că „va
apela la sprijinul poporului, dacă
parlamentul va continua să pună
piedici în calea procesului democra
tic inițiat în- țară". El a avertizat,
de asemenea, grupările extremiste
că guvernul este hotărît să ia toate
măsurile prevăzute de Constituție.

Contacte și consultări politice
ROMA 13 (Agerpres). — La Roma
au avut loc, miercuri, întrevederi se
parate între secretarul politic al
Partidului Democrat-Creștin, Flaminio Pțccoli, președintele Consiliului
Național al P.D.C., Arnaldo For
lani, pe de o parte, și secretarii ge
nerali ai partidelor socialist-demo
cratic, Pietro Longo, și liberal, Vale
rio Zanone, ceie trei forțe politice
constituind actualul guvern condus
de Francesco Cossiga. A urmat o
întrevedere a liderilor democratcreștini cu secretarul general al
Partidului Republican Italian. Gio
vanni Spadolini.
La sfîrșitul convorbirilor, Spado
lini a declarat presei că „dacă s-ar
pune în prezent problema unui vot
de încredere în guvern, republi
canii ar vota împotrivă". După cum
se știe, P.R.I., împreună cu Partidul

Socialist Italian, au acordat pînă
acum sprijin parlamentar, prin abți
nerea de la vot, cabinetului minoritar
tripartit condus de Cossiga. Joia
trecută, secretarul general al P.S.I.,
Bettino Craxi, a declarat că, după
recentul congres al P.D.C., socia
liștii au hotărît să-și retragă spri
jinul parlamenar față de guvern.
După aceste precizări ale lideru
lui republican, care a subliniat că
„nu există nici o rațiune pentru ca
P.R.I. să aibă o atitudine diferită
față de aceea a socialiștilor", aten
ția observatorilor politici este con
centrată asupra plenarei P.C.I., care
și-a deschis lucrările joi, precum
și a viitoarelor reuniuni ale C.C. al
P.S.L și Direcțiunii P.D.C., convo
cate pentru vineri, toate avind pe
ordinea de zi dezbateri cu privire la
ultimele evoluții politice italiene.

„Deliciile" vieții de șomer
Un mercenar al eterului, cu
oarecare pretenții, s-a încumetat
nu de mult să dezvăluie neinițiatllor „deliciile" vieții de șo
mer. Milioanele de oameni deveniti de prisos (ca o expresie
elocventă a impasului «societății
de consum-) n-ar fi. vezi doam
ne, niște ființe ce merită pro
funda compasiune a semenilor
lor, pentru simplul motiv că au
devenit un fel de „rentieri". O
stare, deci, mai mult decît idea
lă : ce să-și mai bată capul cu
punctualitatea la slujbă, cu rit
mul benzilor rulante. Se culcă și
se scoală tind vor. despovărați
de grijile cotidiene, ca păsările
cerului. Ba. dacă stai să soco
tești, sînt mai de invidiat decît
acestea.
Dar, ca un făcut parcă, tocmai
de unde se aștepta mai puțin,
cel care ridica osanale condiției
de șomer este dezis total și pe
șleau :
„O anchetă recentă efectuată
în țările Pieței comune eva
luează la 26 de milioane numă
rul șomerilor înregistrați în ul
timii trei ani. ceea ce înseamnă
că experiența de a rămîne fără

slujbă a fost trăită direct de 13'
la sută din salariați. ...Majoritatea
șomerilor consideră inacceptabilă
situația de a fi la discreția unui
stat care îi dezapreciază în
ochii lor și în societate. Ei rămîn credincioși noțiunii de mun
că, care, după opinia lor. defi
nește starea normală a omului.
Apreciind un lucru anormal să
nu lucreze, șomerul nu se mai
consideră om. se simte jignit,
rușinat, stigmatizat ca o vită. A
sta la coadă la oficiile de pla
sare este experiența cea mai
penibilă pe care nu o dorește
nimănui".
Cine spune crudului adevăr pe
nume? Ziarul francez „LE FI
GARO", din care sînt reproduse
rîndurile de mai sus. Parcă din
dorința de a da o replică mer
cenarilor eterului. Căci, prin în
treaga sa activitate, cotidianul
francez respectiv nu poate fi
nici pe departe suspectat că ar
intenționa să clatine încrederea
în «societatea dc consum» sau
să-i umbrească cit de cît firma.

Petre STĂNCESCU
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