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Exprimînd voința unanimă
.   -           - - ■ -  -  ...................... - ' > , -

la comuniștilor, a tuturor
i ----------------------------------------------------------------------—--------------------------- ---------——  -----------------------------

cetățenilor patriei, plenara

C. C. al P.C.R. și plenara

Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste 
au hotărît să propună Marii Adunări Naționale

REALEGEREA^OVftHASUÎOlCOSE^EfllJSESCUTliTuPREMrFUNCTIE

DE 11JHWH SIC1AUML10M.ANIA

Plenara Comitetului Central PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE

Joi dimineața, sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a avut loc 
Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La plenară au participat, ca invitați, 
cadre de conducere ale organizațiilor de 
masă și obștești, redactori șefi ai presei 
centrale care nu sînt membri ai C.C. al 
P.C.R.

Plenara a adoptat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi :

1. Raport privind desfășurarea alegeri
lor de deputați în Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare de la 9 martie 
1980 ;

2. Unele probleme organizatorice ;
3. Raport cu privire la efectivul, compo

ziția și structura organizatorică a parti
dului la data de 31 decembrie 1979 ;

4. Raport privind activitatea desfășurată 
de organele de partid, de stat și organi
zațiile de niasă în anul 1979 pentru 
înfăptuirea politicii de cadre a partidului;

5. Raport privind activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor muncii adresate 
conducerii partidului, organelor de partid 
și de stat, organizațiilor de masă și 
obștești în cursul anului 1979 ;

6. Raport privind activitatea internațio
nală a partidului și statului în anul 1979 
și principalele orientări în politica externă 
în anul 1980.

1. Plenara C.C. al P.C.R. a analizat și 
aprobat raportul cu privire la desfășurarea

alegerilor de deputați in Marea Adunare 
Națională și consiliile populare de la 
9 martie 1980, apreciind că acestea au 
constituit un eveniment de cea mai mare 
importanță In viața social-politică a țării, 
o puternică manifestare a unității întregu
lui nostru popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adeziunii sale la politico 
internă și externă a partidului și statului, 
a hotărîrii de a înfăptui neabătut Pro
gramul făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, a obiectivelor cuprinse în 
documentele Congresului al Xll-lea al 
P.C.R.

In legătură cu rezultatele și semnificația 
alegerilor de la 9 martie, plenara a adop
tat o hotărîre care se dă publicității.

2. La punctul al doilea al ordinii de zi 
a luat cuvîntul tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a spus :

„Stimați tovarăși,
Cu nestrămutata convingere că exprim 

dorința și voința fierbinte a tuturor mem
brilor Comitetului Central, a întregului 
nostru partid și popor, propun plenarei să 
recomande Marii Adunări Naționale reale
gerea în suprema funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România a secreta
rului general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, (Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. I”).

Tot ce a înfăptuit poporul nostru în ulti
mul deceniu și jumătate este nemijlocit 
legat de numele, fapta și gîndirea to
varășului Nicolae Ceaușescu, conducător 
încercat al întregii națiuni pe calea 
progresului și bunăstării, a prosperității 
și demnității patriei, a afirmării persona
lității umane, a întăririi libertății, indepen
denței și suveranității României socialiste. 
(Aplauze prelungite).

In rîndurile tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, se bucură de 
o unanimă apreciere prodigioasa perso
nalitate și activitatea novatoare, revolu
ționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
inestimabila sa contribuție la înfăptuirea 
grandioasei opere istorice de construcție 
a noii orînduiri în România, la elaborarea 
și promovarea celor mai corespunzătoare 
căi și soluții pentru înaintarea sigură, tot 
mai accelerată, a țării pe calea socialis
mului și a comunismului.

Slujind cu fermitate neabătută intere
sele națiunii noastre, ale mișcării revolu
ționare internaționale, acționînd cu înaltă 
răspundere pentru soarta întregii umani
tăți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a intrat 
în conștiința lumii contemporane ca un 
înflăcărat promotor al ideilor nobile ale 
păcii, colaborării și prieteniei între po
poare, ca luptător neobosit pentru destin
dere și securitate internațională, pentru 
cauza libertății și independenței po
poarelor. (Aplauze puternice, îndelun
gate).
(Continuare în pag. a IlI-a)

HOTĂRÎREA
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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, joi după-amiază 
au avut loc lucrările plenarei Con
siliului National al Frontului Demo
crației si Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei au figu
rat :

1. Raportul privind desfășurarea a- 
legerilor de deputați în Marea Adu
nare Națională și in consiliile popu
lare ;

2. Probleme organizatorice.
1. Consiliul Național a apreciat că 

alegerile de la 9 martie, desfășura
te sub semnul istoricelor hotăriri ale 
celui de-al Xll-lea Congres al parti
dului, au constituit, atît prin modul 
în care s-au desfășurat, cit și prin 

, rezultatul votului dat candidaților 
.’ Frontului Democrației și Unității So

cialiste. o vibrantă manifestare a u- 
nitătii întregului popor în jurul 
partidului, ăl secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
sărbătoare a clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. Cam
pania electorală. intilnirile dintre 
candidați și alegători, desfășurate in
tr-o atmosferă de puternic entuziasm 
și înaltă responsabilitate civică, au 
prilejuit o largă dezbatere publică — 
la care, practic, a luat parte întregul 
nostru popor —, a programului noii 
etape de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.,

într-o unanimitate deplină, cetățe
nii patriei noastre socialiste au ex

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși și prieteni.
Doresc, în primul rind, să mul

țumesc în mod călduros Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste pentru de
semnarea mea în vederea realege
rii ca președinte al Republicii So
cialiste România.

Totodată, folosesc acest prilej 
pentru a exprima cele mai vii 
mulțumiri întregului nostru popor 
pentru încrederea acordată Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, programului Partidului 
Comunist Român și al Frontului 
în alegerile de la 9 martie. Aces
te alegeri constituie o puternică 
manifestare a unității întregului 
nostru popor în jurul partidului, 
în cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, o afirmare a 
hotărîrii , sale neabătute de a în
făptui programul de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Am adoptat hotărîrea cu privi
re la alegeri. Consider necesar să 
subliniez, la plenara Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, că trebuie să 
considerăm rezultatul alegerilor ca 
o expresie a încrederii pe care po
porul a acordat-o candidaților 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a încreclerii sale în fap
tul că, - prin intensificarea activi
tății tuturor organismelor care 
compun Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, programul pe 
care l-am prezentat țării, poporu
lui, în cadrul alegerilor va fi în
deplinit.

Azi posturile noastre de radio și televiziune vor trans- ;! 
mite direct, în jurul orei 17,00, lucrările primei sesiuni 
a celei de-a VIII-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.

primat totala lor adeziune la poli
tica internă și internațională a parti
dului și statului nostru, hotărîrea 
neclintită de a depune întregul ta
lent. întreaga capacitate de muncă in 
scopul realizării exemplare a obiecti
velor stabilite de cel de-al Xll-lea 
Congres al partidului, asigurîndu-și 
astfel o viață demnă și îmbelșugată, 
împlinirea celor mai înalte aspirații 
ale tuturor celor ce muncesc din pa
tria noastră.

Plenara a adoptat, in unanimitate. 
Hotărîrea comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, in 
legătură cu rezultatele și semnificația 
alegerilor de la 9 martie care se dă 
publicității-.

2. La punctul al doilea al ordinii 
de zi, a luat cuvîntul tovarășul Ște
fan -Țoitec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
.Unității Socialiste, care, exprimînd 
dorința și voința fierbinte ale tuturor 
membrilor Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, ale tuturor organizațiilor 
componente ale F.D.U.S.. ale între
gului nostru popor, a propus plena
rei să recomande Marii Adunări 
Naționale realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Frontului Democrației si 
Unității Socialiste, in suprema func
ție de președinte al Republicii So
cialiste România.

Participanții au primit cu înde
lungi aplauze și ovații această pro

Alegerile demonstrează cu pu
tere că toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, s-au 
angajat prin votul lor să înfăptu
iască neabătut acest program ; dar 
el incumbă, mai cu seamă orga
nismelor Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, tuturor organi
zațiilor componente, precum și 
deputaților aleși în Marea Aduna
re Națională și în consiliile popu
lare, obligația de a acționa în așa 
fel incit să demonstreze prin mun
ca și activitatea lor zilnică faptul 
că angajamentele pe care și le-au 
luat, încrederea ce le-a fost acor
dată sînt onorate cu cinste, că fie
care. la locul său de muncă, va 
face totul pentru înfăptuirea nea
bătută a hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea, a hotărîrilor Congresului 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a programului cu care 
ne-am prezentat'în alegeri.

Se impune să ținem seama de 
faptul că, în cursul adunărilor și al 
dezbaterilor din campania electo
rală, pe lîngă adeziunea deplină la 
politica internă și externă a țării, 
s-au formulat multe propuneri 
bune cu privire la perfecționarea 
activității în toate sectoarele, a or
ganizării și gospodăririi localități
lor, a unităților economico-sociale, 
a țării. S-au formulat, de asemenea 
— după cum cunoașteți — și o se
rie de critici îndreptățite cu pri
vire la unele lipsuri și neajunsuri 
din activitatea noastră.

Este necesar să considerăm vic
toria în alegeri nu ca pe o înche
iere a activității.— urmînd să aș
teptăm alegerile viitoare — ci ca 
un început al muncii pe care tre

punere. Aprobînd-o în unanimitate, 
ei și-au reafirmat dragostea fierbinte, 
înalta stimă și prețuire fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. care, 
cu abnegație revoluționară. cu 
nestrămutată credință comunistă, 
slujește partidul, patria și poporul, 
conduce cu înțelepciune și clarviziune 
vasta operă de edificare a noii orîn
duiri pe pămîntul românesc, desti
nele națiunii noastre socialiste, mili
tează cu fermitate- pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Primit cu multă căldură șl însur 
flclire, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.

Cuvintarea a fost urmărită cu deo
sebită atenție, cu vie satisfacție- 
fiind subliniată, în repetate rinduri, 
cu puternice și entuziaste aplauze, 
uraleisi , ovații. Pșrtjcipantii Ia plenară 
au aclamat îndelung pentru partid și 
secretarul său general, scarrdind 
..Ceaușescu — P.C.R. !“, „Geadșescu 
— România !“, nume cu valoare de 
simbol, cu profunde rezonante în con
știința și sufletul întregii noastre 
națiuni.

Plenara Consiliului National al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste a adoptat, apoi. în unanimi
tate, propunerile Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
privind componenta Consiliului de 
Stat, a guvernului, a Biroului Marii 
Adunări Naționale, precum și pre
ședinții comisiilor permanente ale 
M.A.N., propuneri ce vor fi supuse 
spre aprobare primei sesiuni a celei 
de-a VlII-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

buie să o desfășurăm tn următorii 
5 ani pentru realizarea Programu
lui partidului-și a propunerilor fă
cute de masele de oameni ai 
muncii. Insist asupra acestui lucru 
pentru că există cîteodată obiceiul 
de a considera că încheierea unei 
asemenea campanii de mare am
ploare, cu o victorie strălucită, ne 
dă dreptul să stăm mai liniștiți, să 
considerăm că totul este bine. Este 
bine, intr-adevăr ; avem încrederea 
deplină a poporului, dar trebuie să 
demonstrăm prin muncă faptul că 
merităm această încredere ! Să ac
ționăm în așa fel, zi de zi. ceas de 
ceas, tacit să asigurăm înfăptuirea 
neabătută a Programului, a hotărî
rilor Congresului al Xll-lea al 
partidului. (Aplauze puternice).

Este necesar să folosim cadrul 
larg democratic pe care îl avem, 
atît în viata economică și socială, 
cît și în activitatea, politică, pen
tru a asigura participarea largă a 
oamenilor muncii, a tuturor cetă
țenilor patriei Ia conducerea tu
turor sectoarelor de activitate. De
mocrația socialistă pe,care o edifi
căm în țara noastră, formele largi 
democratice pe care le-am adop
tat, inclusiv crearea Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, 
trebuie să permită un contact per
manent, un dialog viu cu cetățenii, 
cu oamenii muncii, asupra tuturor 
problemelor care privesc dezvol
tarea societății noastre în cele mai 
mici amănunte. Este foarte impor
tant să dezbatem problemele mart 
ale politicii interne și externe, dar 
tot atît de important este să dez-
(Contînuare în pag. a IlI-a)
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De ieri, in multe județe
a fost reluat

CLUJ

Oamenii harnici nu lasă pe miine 
ce pot semăna azi

După mai multe zile ploioase, joi, 
In multe unități agricole din jude
țul Cluj s-au reluat lucrările în cimp. 
în această zi s-au pregătit pentru in- 
sămînțări 1346 hectare și s-au însă- 
mințat cu orz. orzoaica, sfeclă de za
hăr. plante de nutret și legume 764 
hectare. S-a lucrat mai ales in consi
liile agroindustriale Apahida. Unirea- 
Turda, Mihai Viteazu, Cîmpia Turzii, 
Bonțida. ca și în alte părți.

Consiliul unic agroindustrial Mihai 
Viteazu este unul dintre cele mai 
complexe ca structură a culturilor, cu 
unități de stat și cooperatiste cu pon
dere în economia județului Cluj. 
Tocmai datorită acestui lucru ne-am 
început aici investigațiile în legătură 
cu stadiul lucrărilor agricole de se
zon. Primul popas. Ia I.A.S. Mihai Vi
teazu, profilată pe zootehnie. ..Averii 
de semănat 1104 hectare din care 375 
ha cu plante furajere — ne spune 
directorul, ing. Vasile Buzan. Ținînd 
seama de starea mai întirziată a 
timpului, mijloacele mecanice le-ani 
grupat in două formații de cîte 12 
tractoare înzestrate cu întreg setul 
de mașini și conduse nemijlocit de 
doi ingineri șefi de fermă. Concen- 
trind eforturile am reușit ca într-un 
timp foarte scurt să fertilizăm în
treaga suprafață cu îngrășăminte or
ganice și chimice, să pregătim patul 
germinativ, in așa fel incit in două- 
trei zile să încheiem semănatul cul
turilor din epoca I“.

Nu era singurul punct „fierbinte" 
pe ogoarele unităților agricole din a- 
cest consiliu. La cooperativa agricolă 
Călărași erau pregătite pentru sfecla 
de zahăr 145 hectare. Se lucra bine 
și intr-un ritm alert și la cooperati
vele agricole Mihai Viteazu, Moldo
venești și Plăiești, care au o supra
față mare de semănat cu culturi din 
epoca I. dintre care 215 hectare cu 
ceapă și aproape 400 hectare cu sfe
clă de zahăr. Pe o tarla de 
40 hectare la cooperativa agricolă 
Plăiești, o formație de 5 tractoare fi
nalizau patul germinativ pentru sfe
cla de zahăr. La cooperativa agri
colă din Turda Nouă, președintele 
loan Negrea ne spune că în citeva 
ceasuri se va încheia semănatul ce
lor 50 hectare cu ovăz. Se lucra cu 
patru discuri la pregătirea terenului 
pentru sfecla de zahăr în partea de
numită Cetate. Pe o tarla era un sin
gur tractor la discuit si un- altul la 
fertilizat. Nu puteau fi trimise aici 
mai multe tractoare ? Ne-am pus a-

Dupâ ploile din ultimele zile, 
care au întrerupt temporar se
mănatul, timpul a început să se 
îmbunătățească. Ieri, în cîmpia 
de vest a țării și în mare parte 
a Transilvaniei, cerul s-a dega
jat de nori, iar temperatura a 
urcat simțitor. Ca urmare, pe 
locurile mai zvintate au fost re
luate însămințările și celelalte 
lucrări agricole. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, 
pînă ieri, 27 martie, au fost în- 
sămînțate 207 000 hectare. Evi
dent, este o suprafață mică dacă 
avem în vedere că timpul este 
foarte avdhsat. lată de ce este 
necesar să fie identificate toa
te terenurile care pot fi lucra
te și să fie concentrate toate for
țele la cimp. Acum nu trebuie 
să se piardă nici o zi, nici o oră 
bună de lucru, pentru a se în
cheia cit mai repede insămîn- 
țarea culturilor din prima epocă.

ceastă întrebare deoarece e singura 
unitate din zonă cu posibilități mai 
bune de pregătire a terenului și se
mănat. Avem tractoare — ne spune 
inginerul-șef al S.M.A. care se ocupa, 
la sediu, in plină campanie, de întoc
mirea unor acte administrative. Ne-a 
asigurat că vor trimite acolo forțe 
suplimentare. Și s-a ținut de cuvint. 
Seara lucrau aici patru tractoare.

în unele cooperative agricole am 
mai auzit nu o dată, zilele trecu
te. cuvintele „începem miine", 
așa cum au făcut șefii de fermă de la 
Plăiești și Moldovenești. Numai că 
peste noapte a plouat, ceea ce. desi
gur, a produs regrete pentru 
cei cu „miine". numai că regretele nu 
înlocuiesc pierderea de recoltă. De 
aceea ne reamintim binecunoscftta 
zicală că „Ce poți face astăzi nu lăsa 
pe miine".

în condițiile acestei primăveri cu 
timp instabil se cer folosite din plin 
fiecare zi, fiecare oră bună de lucru 
in cimp. Aceasta presupune ca toate 
tractoarele să fie concentrate la pre
gătirea terenului și semănat. Ce se 
constată însă ? în unele unități agri
cole un mare număr de mijloace me
canice sint utilizate la transportul 
îngrășămintelor naturale, fiind astfel 
sustrase de la însămînțări. Bine era 
să fi fost transportate astă-iarnă sau 
să se folosească acum atelajele.

Constatările de mai sus au fost fă
cute in prezenta directorului direcției 
agricole județene, ing. Remus Chio- 
rean, ce se afla la unitățile respec
tive și a luat, de altfel, măsuri de ! 
înlăturare a unor neajunsuri. Tot
odată. a criticat pe șefii de 
ferme legumicole pentru că au cedat 
atit de ușor unor asa-zise cauze 
obiective și nu au început semănatul 
cepei, ccrindu-lc să treacă de indată 
la executarea lucrării. în final, so- 
licitîndu-i părerea asupra celor con
statate pe teren, la semănat, directo
rul ne-a spus că este departe de a 
fi o situație mulțumitoare Vor fi lua
te măsuri pentru a se verifica de mai 
multe ori pe zi starea de umiditate 
și temperatură a fiecărei sole, acțio- 
nindu-se in primul rînd pe terenurile 
mai zvintate, Aplicarea acestor mă
suri va asigura accelerarea insămin- 
tărilor de primăvară și executarea 
luerărilor în condiții de calitate su
perioară. »

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

La Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din luna februarie, secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat necesi
tatea îndeplinirii planului la produc
ția fizică, ritmic, riguros, Ia toate sor
timentele prevăzute. în fiecare unita
te economică. O asemenea cerință se 
pune cu deosebită acuitate in unită
țile producătoare de utilaje tehnolo
gice ale căror produse sint intens 
solicitate pe șantierele de investiții. 
Am urmărit la întreprinderea de uti
laje și piese de schimb din Gheor- 
gheni cum acționează colectivul de 
oameni ai muncii de aici pentru în
făptuirea sarcinilor ce ii revin la pro
ducția fizică. Pentru început să re
ținem rezultatele înregistrate in pe
rioada care a trectit din acest an : 
prevederile au fost îndeplinite inte
gral, obținindu-se peste prevederi 10 
ferăstraie panglică cu acționare hi
draulică, 15 circulare de spintecat tip 
CS 313, precum și importante canti
tăți dc piese și subansamble pentru 
ifroane. Evident, producția fizică su
plimentară a constituit factorul ho- 
tăritor al depășirii cu 11,5 Ia sută a 
planului producției nete și cu 1 la 
sută a beneficiilor planificate. Cum 
s-a ajuns la aceste bune rezultate ?

— In primul rind, prii! munca con
știincioasă, desfășurată eu înaltă răs
pundere, a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din întreprindere — 
ne-a spus tovarășul Iuliu Kiss, direc
tor adjunct al unității. Și aș dori- să 
relev cu deosebire spiritul gospodă
resc al colectivului, care a reușit să 
realizeze produsele prevăzute înca- 
drîndu-se cu strictețe în consumurile 
normate de materii prime și mate
riale. combustibil și energie electrică.

Aflăm in sectoarele de fabricație 
că încă de la începutul anului sar
cinile de producție au fost defalcate 
judicios pe secții, ateliere, brigăzi, 
echipe, pe zile, pe oameni, ceea ce a 
sporit răspunderea formațiilor de 
lucru ; înfăptuirea sarcinilor a fost 
urmărită îndeaproape pe tot parcursul 
lunii, la fiecare loc de muncă.

— Acestea ne-au dat posibilitatea 
să intervenim operativ acolo unde 
s-au. ivit probleme — ne spune șeful 
secției montaj, Fetru Balmoș. Or,

în „Scîriteia" din 19 februarie pre
zentam in articolul „Ce probleme 
condiționează evoluția raDidă a lu
crărilor ?“i solicitările adresate furni
zorilor de utilaje tehnologice de con
structorii de pe platforma siderurgică 
dc la Galați pentru impulsionarea li
vrărilor și recuperarea grabnică a 
restanțelor apărute in onorarea con
tractelor. Corespondenți și reporteri 
ai ziarului prezintă acum stadiul exe
cuției utilajelor respective in unită
țile producătoare, punctele de vedere 
ale unor cadre de conducere față de 
încălcarea propriilor obligații, măsu
rile care se întreprind pentru ca pro
dusele solicitate să ajungă in cel mai 
scurt timp pe șantierul din Galați.

Afirmații 
ale furnizorului...

— în primul rind. tine să precizeze 
tovarășul Dumitru Moldoveanu, ingi
ner-șef la întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești, nu este vorba de nici o res
tanță la utilajele pentru Galați. îm
preună cu inginerul-șef cu investi
țiile al combinatului am stabilit pri
oritatea de livrare a utilajelor pe 
care le realizăm. Astfel, s-a stabilit 
ca prima mașină de încărcare a șar
jei pentru bateria nr. 7 să fie expe
diată îa începutul lunii aprilie, iar 
mașina pentru împingerea pilotului 
de cocs la sfirșitul lunii aprilie sau 
începutul lunii mai.

în ceea ce privește cele patru in
stalații de descărcare, reclamate de 
beneficiar ca nelivrate, ole au fost 
expediate la Galati anul trecut. Nu e 
deloc stimulator pentru colectivul 
nostru de a primi critici nefondate, 
conchide supărat tovarășul inginer- 
șef de la „1 Mai" Ploiești.

...neconflrmate 
pe șantier

Revenim la Galați. Ne interesăm 
de termenele contractuale ale utila
jelor ce trebuie furnizate de ..1 Mai" 
Ploiești. Iată ce ne spune ing. Teodor 
Alinau, șeful serviciului utilaje teh
nologice din compartimentul de in
vestiții al combinatului :

— cele patru mașini de încărcare 
a șarjei au avut termen de livrare 30 
decembrie 1979 (contract 072-1/4/9 069/ 
1979) ;

.trebuie să recunoaștem că asemenea 
situații s-au ivit de multe ori, fie 
din vina noastră, fie din cauza unor 
furnizori cu care sîntem în relații de 
cooperare, certați de-a binelea cu 
disciplina contractuală. De pildă, au 
apărut întreruperi în funcționarea 
unei mașini ? Am intervenit operativ 
și am rezolvat pe Ioc cu forțe pro
prii, astfel îneît mașina a fost repusă 
în funcțiune în cel mai scurt timp 

- PRODUCȚIA FIZICĂ j - 
realizată integral printr-o organizare și 

conducere judicioasă a procesului de producție 
La întreprinderea de utilaje și piese de schimb Gheorglieni

și a putut realiza producția planifi
cată. Un alt exemplu : in luna mar
tie. ca dealtfel și in primele luni ale 
anului, am înlimpinat mari greutăți 
din cauza nelivrării panourilor elec
trice din partea întreprinderii „Elec
trocontact" — Botoșani. Ce era să 
facem ? Să așteptăm pînă cînd tova
rășii de acolo — care, in paranteză 
fie spus, din trimestrul IV al anului 
trecut ne livrează doar scuze și ex
plicații — vor fi în situația să-și 
onoreze angajamentele asumate prin 
contracte ? Nu I Ne-am sfătuit, am 
cintărit posibilitățile de care dispu
nem și am confecționat eu forțe pro
prii aproape tot ce aveam nevoie 
pentru montarea mașinilor și utila
jelor așteptate de beneficiarii noștri. 
Desigur, nu ne gindim să generali-

— mașinile pentru Împingerea nilo- 
tului de cocs. 3 bucăți, trebuiau li
vrate conform contractului 072-1/4/ 
9 068/1979 la sfirșitul anului trecut ; ca 
dealtfel și vagonul de ghidare cocs- 
eontract 072/1/4/9 070/1979 ;

-- cele patru instalații de descăr
care care, finalizate pînă la 30 -sep
tembrie 1979. au fost livrate incom
plet. ultimele subansamble fiind ex
pediate șantierului abia in luna fe
bruarie.

- INVESTIȚIILE -
La întrebări directe - răspunsuri clare, 

nu pe ocolite
în legătură cu livrarea unor utilaje tehnologice pentru platforma 

siderurgică de la Galați

Deci, tovarășul inginer-șef do la 
..1 Mai" ori nu cunoștea situația exac
tă a livrărilor, ori a dorit să ocoleas
că lipsurile din activitatea unității in 
care aie o funcție de răspundere. 
Ceea ce și într-un caz și-n celălalt 
este la fel de grav. în loc să prezin
te clar, răspicat, măsurile care se 
intreprind in întreprindere pentru 
recuperarea pit mai grabnică a res
tanțelor reale acumulate, care stîn- 
jenesc activitatea pe un mare șantier 
de investiții, tovarășul inginer-șef se 
supără, încearcă să escamoteze ade
vărul.

în locul robinețiior, 
se expediază hîrtii
întreprinderea de armături indus

triale din fontă și otel de la Zalău 

zăm această metodă, pentru că uni
tatea de lă Botoșani a fost dotată și 
specializată pentru fabricarea panou
rilor electrice. Normal este ca uni
tatea colaboratoare să-si onoreze 
obligațiile pe care și le-a asumat 
prin contractul economic încheiat.

Este o problemă reală care dacă ar 
fi soluționată ar asigura condiții pen
tru desfășurarea in ritm superior a 
montajului mașinilor și utilajelor.

Afirmăm aceasta In temeiul faptului 
că prin eforturile colectivului de la 
tizinaj s-a creat un decalaj.corespun
zător față de montaj, ceea ce înseam
nă că montajul are la dispoziție sto
cul necesar de piese și subansamble. 
Șeful secției uzinaj, subinginerul 
K6116 Csaba, ne relata că in luna fe
bruarie producția fizică la mașinile 
circulare de spintecat a fost îndepli
nită în proporție de 120 la sută, ur- 
mind ca în luna martie realizările 
să fie și mai bune, astfel incit toate 
graficele stabilite să fie integral res
pectate. Explicația acestor succese 
este simplă : munca e temeinic or
ganizată, s-a întărit disciplina în 
producție, s-a extins poliservirea 
mașinilor, s-au redus substanțial ab
sențele nemotivale.

trebuia să fabrice 300 robinet) de re- 
versie necesari bateriei nr. 7 de coc
sificare de la Galați. Deși termenul 
lor de livrare a trecut de mult, nici 
la această dată nu a Început produc
ția. In schimb, un torent de scrisori 
și telexuri schimbate intre proiectant, 
beneficiar și oroducător încearcă, 
însă, fără rezultat, să scoată din 
punctul moft problema \ robinețiior. 
Despre ce este vorba ? •

Unitatea din Zalău s-a angajat să 

fabrice robinetii de reversie in con
dițiile ordinului Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini nr. 
130/1971. care prevede ca produsele să 
treacă prin fazele de omologare pro
totip. probe de comportare in func
ționare. omologare finală și fabrica
ție de serie. întrucit. după cum afir
mă cei 'dc la Zalău, nici beneficiarul, 
nici proiectantii de la IPROMET 
București n-au găsit pină în prezent 
soluții pentru efectuarea probelor de 
funcționare a prototipurilor, nu se 
poate trece la fabricația de serie. 
„După ce se asigură aceste condiții, 
ne angajăm să asimilăm produsele 
în termen de sase luni" ne spune to
varășul Pompiliu Tamaș. directorul 
întreprinderii din Zalău.

Tovarășul director nu omite însă 
să precizeze faptul că încă din luna 
iulie 1979 beneficiarul și proiectantul

Corespunzător, și. activitatea secți
ilor sculărie. turnătorie s-a desfă
șurat în ritm susținut, sarcinile la 
producția fizică fiind înfăptuite. La 
unele repere, cum sint, bunăoară pie
sele de schimb și subansamblele pen
tru ifroane, s-au înregistrat depășiri 
de peste 30 la sută.

Din discuțiile cu muncitori și spe
cialiști ai întreprinderii s-au desprins 
două măsuri deosebit de importante, 

care au venit In sprijinul tuturor sec
țiilor întreprinderii: în primul rind 
se cuvine remarcat accentul care s-a 
pus și se pune pe dotarea secțiilor 
și atelierelor cu mașini și utilaje de 
marc productivitate, pe introducerea 
unor tehnologii moderne. Astfel, prin 
dotarea secțiilor cu strunguri para
lele, mașini de găurit multiax, prMi 
importante, modificări tehnologice și 
constructive la unele repere și suban
samble, productivitatea muncii a- 
crescut de 4—5 ori, redueîndu-se, 
totodată, cu 10 la sută consumul de 
metal, combustibil și energie elec
trică.

în al doilea rînd, este vorba de 
efectul acțiunii întreprinse de comi
telui de partid și de consiliul oame
nilor muncii pentru pregătirea și fo

au dat asigurări că nu este necesar 
să se facă probe la furnizor, urmind 
ca verificarea să se efectueze după 
montarea lor. in timpul funcționării. 
Proiectantul, pentru a ocoli prevede
rile legale, sugerează intreprinderii 
din Zalău să considere cei 300 de 
robineti drept... unicate. Producătorul 
refuză considerind că este vorba de 
o fabricație de serie. Și ca într-un 
dialog al surzilor se repetă la nesfir- 
șit aceleași „argumente" care se bat 

cap în cap. dar nu soluționează pro
blemele. In loc să se- analizeze con
structiv. cu simt de răspundere situa
ția, discuțiile cantonează acum nu pe 
terenul producției fizice concrete, ci 
al interpretărilor juridice. Cine ii 
aduce cu picioarele pe pămint pe cei 
a căror obligație principală este să 
asigure condițiile tehnice necesare fa
bricației robinețiior. iff condiții de 
calitate corespunzătoare ?

Prețui 
supradimensionărilor 

- restanțe de luni 
de zile

O altă unitate restantieră — între
prinderea de utilaj greu din Craiova. 

losirea rațională a forței de muncă. 
Astfel, din cei aproape 1 500 de mun
citori care lucrează în întreprindere, 
300^ sînt cuprinși în cursuri de ridi
care a calificării profesionale. De 
asemenea, pe lîngă întreprindere 
funcționează o școală de maiștri din 
care a și ieșit o primă promoție de 
70 de maiștri. în aceste zile, s-a pro
cedat la o reducere și mai substan
țială a muncitorilor auxiliari care au 
fost repartizați pe mașini în sectoare 
direct productive. Concomitent, s-a 
întărit asistența tehnică în schimbu
rile II și III cu personal de speciali
tate, cadrele tehnico-inginerești și de 
conducere avînd sarcini și responsa
bilități bine precizate în acest sens. 
Pentru mai buna folosire a mașinilor 
s-au stabilit echipe de întreținere și 
reparații pe fiecare schimb.

— Desigur, nu afirmăm nicidecum 
că In întreprinderea noastră totul 
merge „ca pe roate" — a preci
zat tovarășul Iakab Dezso, secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii. Mai sînt încă destule lucruri de 
pus la punct : trebuie să intensifi
căm acțiunile de ridicare a calificării 
.personalului muncitor, să îmbunătă
țim indicele de utilizare a mașinilor- 
unelte, să reducem și mai substanțial 
numărul muncitorilor auxiliari care 
dețin o pondere de 15,3 la sută din 
totalul personalului productiv (ceea 
ce înseamnă că din 7 muncitori pro
ductivi unul este indirect produc
tiv). Dar considerăm că, ocupîndu-ne 
în mod special de rezolvarea acestor 
probleme interne și acordînd o a- 
tentie deosebită și in continuare 
realizării integrale Ia toate reperele 
a planului la producția fizică, vom 
reuși, sîntem siguri, să realizăm pe 
deplin angajamentele asumate în în
trecerea socialistă, de a obține pină 
la sfîrșitul anului un spor de peste 
8 milioane lei la producția industria
lă și peste 3 milioane lei la produc
ția netă. Și aceasta, rețineți, în con
dițiile onorării exemplare a sarcini
lor la producția fizică.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"

ÎLFOV
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Apele care bălteau au fost înlăturate, 
pe terenul zvintat au reintrat tractoarele

Ploile din ultimele zile care au 
căzut din abundentă și in județul 
Ilfov au favorizat germinarea semin
țelor. Pe terenurile insămințate in 
această primăvară, plantele au ră
sărit rapid și uniform. Precipitațiile 
abundente din ultimele zile au fă
cut ca iii luncile Dunării și Argeșu
lui și in nordul Capitalei să apară 
ochiuri de apă. Rentru a se putea 
trece neintirziat la semănat, in a- 
ceste zone se actiohează energic pen
tru înlăturarea apelor care băltesc, 
iar pe terenurile mai zvintate au 
început să intre tractoarele. Men
ționăm că in toate sistemele de de
secări ale I.E.I.L.I.F. Ilfov, numeroa
se utilaje sînt folosite la curățirea 
și adincirea canalelor. în zonele Tu
nari. Dimieni. Afumați. Stefănești, 
Crevedia. Periș. din nordul Bucu- 
reștiului, pe șantierele O.I.F. Ilfov 
se lucrează cu 20 de dragline și ex
cavatoare, două săpătoare de șanțuri. 
26 de buldozere, atit la continuarea 
lucrărilor la sistemele de desecare, 
cit și la eliminarea apelor din cro- 
Vuri. Bineînțeles, la această impor
tantă acțiune sînt antrenați numeroși 
oameni.

Organizațiile de partid urmăresc să 
fie respectat programul aprobat in 
ultima plenară a comitetului jude
țean de partid Privind desfășurarea 
campaniei agricole de primăvară, in 
care se prevede ca președinții de 
cooperative, specialiștii să verifice 
culturile și ogoarele, solă cu solă, și 
să stabilească volumul lucrărilor de 
executat, cu responsabilități pe oa
meni la evacuarea apelor de pe locu
rile cu băltiri și curățirea terenuri
lor de resturi vegetale. Am urmărit 
in citeva unități cum se acționează 
pentru grăbirea lucrărilor.

Bolintin Vale. La ferma Malu 
Spart, cu ajutorul a două motopompe 
era evacuată apa de pe circa 10 hec
tare și deversată intr-un canal. To
varășii Anghel Niculescu. primarul 
comunei, și Gheorghe Mihalache. pre- 
ledintele cooperativei, ne-au spus că 

locul e prea jos. iar apa nu se poate 
scurge gravitațional. De aceea au fost 
luate măsuri pentru evacuarea ei ne
întârziată, astfel incit terenul să se 
zvînte cit mai repede.

Frumușani. Discutăm cu tovarășul 
Iordache Nelersa, inginerul șef al 
cooperativei, care tocmai se întorcea 
din cimp. „Nu mai există ană nici pe 
culturi, nici pe ogoare. Sint însă te
renuri cu resturi vegetale. .Astăzi 
două echipe de cooperatori, care lu
crează in acord global suprafețele 
respective, string cocenii in grămezi, 
in vederea eliberării rapide a terenu
rilor. Mai intii sint curățate terenu
rile care urmează să fie pregătite 
pentru semănatul culturilor din pri
ma epocă. Așa s-a procedat de la în
ceputul campaniei, iar acum semănă
turile — 40 hectare de in. cit și tere
nul pregătit — 330 hectare sînt cu
rate.

Șolanu,. Tovarășul Mihai Matzal. 
primarul comunei, ne prezintă pro
gramul zilei : „Avem două acțiuni 
la ordinea zilei. 20 de cooperatori de 
lă ferma legumicolă curăță si adin- 
cesc canalele, iar alte formații de 
muncă de la ferma nr. 2 adună res
turile vegetale. în luncă, un canal de 
desecare care a fost adîncit preia 
acum apa și-o deversează in Argeș. 
Apa din bălti a început să scadă.

Deoarece ploile au scurtat timpul 
de lucru, semănatul culturilor din 
prima epocă se suprapune cu alte lu
crări de sezon. De aceea, consiliile 
unice agroindustriale au datoria să 
organizeze exemplar munca, să iden
tifice permanent toate suprafețele de 
teren ce pot fi insămințate cu priori
tate. De asemenea, revine conduce
rilor unităților agricole si inginerilor 
agronomi sarcina să dirijeze operativ 
utilajele agricole pe terenurile zvin
tate pentru a se lucra cu toate for
țele din zori și pînă seara.

Lucian CIUBOTARU
- corespondentul „Scinteii"

Armăturile industriale din fontă, 
ca si multe alte utilaje ce poartă 
emblema intreprinderii metalurgice 
din Bacău, au devenit de mult cu
noscute și apreciate atit intr-o sea
mă de țări socialiste cu o industrie 
puternic dezvoltată, ca și in Iran, 
Siria. Turcia, Venezuela etc. Datele 
statistice existente la conducerea 
unității arată că mai mult de o trei
me din producția acestei moderne și 
reprezentative întreprinderi băcăua
ne este destinată exportului. Oame
nii de aici, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii și-au făcut un titlu de 
onoare din a-și respecta contractele 
încheiate cu partenerii externi. Exem
plul cel mai concludent îl constituie 
realizările din acest prim trimestru a] 
anului in curs: planul la export, deși 
mai mare cu 25 Ia sută față de rea
lizările anului trecut, a fost îndepli
nit încă de la jumătatea lunii mar
tie. S-au creat astfel condiții ca pină 
la finele trimestrului să se livreze 
în plus partenerilor externi o pro
ducție in valoare de 2 milioane lei. 
Care sint factorii care au contribuit 
la obținerea acestor rezultate de 
prestigiu ?

Ing. Sorin Butnarii, directorul în
treprinderii. ne spunea că de fapt 
bazele realizării planului la export 
pe primul trimestru al acestui an 
au fost puse, așa cum e și firesc, 
incă în ultimele luni ale anului tre
cut. în acest scop. în locurile-cheie 
ale producției au fost luate o seamă 
de măsuri tehnice suplimentare. La 
turnătorie, bunăoară, locul hotărîtor 
pentru realizarea unei producții de 
calitate, au fost asigurate SDV-uri 
pentru toate cele 8 linii de formare 
și turnare. Tot aici, cei mai buni 
meseriași, intre care maistrul Con
stantin Gavrilă și inginerul Radu 
Matei, s-au ocupat de elaborarea 
unor noi rețete tehnologice pentru 
prepararea amestecurilor de formare 
și protejarea miezurilor, lucrare ce 
a condus 1a creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității pie
selor turnate. Măsuri importante au 
fost luate și în sectorul prelucrări 

mecanice, prin introducerea unor 
noi dispozitive care au făcut sâ 
crească precizia lucrărilor, precum și 
prin mecanizarea unor operații de 
montaj.

Toate aceste măsuri tehnice au 
fost însoțite de altele organizatorice. 
Atit la turnătorie, curățătorie, cit și 
la montaj au fost organizate echipe 
speciale alcătuite din cei mai buni 

EXPORTUL
0 demonstrație că planul poate îi nu numai 

îndeplinit, ci și depășit 
la întreprinderea metalurgică Bacău

maiștri și muncitori care execută 
numai utilaje destinate exportului, 
în biroul directorului am văzut un 
grafic prin care se urmărește zilnic 
producția pentru export. El reflectă 
cu claritate modul în care se reali
zează producția fizică pe sortimente 
in fiecare secție și atelier. Decadal, 
un colectiv însărcinat cu urmărirea 
planului de export analizează sta
diul onorării fiecărui contract, pro
blemele care se ridică, ia măsuri 
pentru înlăturarea deficiențelor. Cind 
se ivesc probleme mai .dificile se a- 
nalizează fiecare reper în parte. Un 
exemplu este concludent : beneficia
rii din Republica Democrată Germa
nă au cerut ca „robinetii-fluture" cu 

acționare pneumatică să nu mat fie 
constfuiti cu clapeti din metal, ci din 
cauciuc. Firește, aceasta presupunea 
schimbarea tehnologiei de fabricație, 
efectuarea unor experimentări și gă
sirea unor materiale care să cores
pundă cerințelor beneficiarului. Un 
colectiv format din maiștrii princi
pali Petru Romedea. Ion Godea și 
ing. A. Hanec a elaborat intr-un timp 

record tehnologia adecvată si. ca ur
mare. astăzi, la numai o lună de zile 
după efectuarea tuturor experimen
tărilor, beneficiatul extern primește 
utilajele respective așa cum le-a.do
rit.

Pe oriunde treci prin întreprinde
re. la atelierele de proiectări, prin 
secțiile și atelierele de producție, la 
sectorul livrări, iti dai seama de preo
cuparea intensă a oamenilor de aici 
pentru îndeplinirea in mod exemplar 
a sarcinilor de producție și in spe
cial a celor ce le revin la export. 
Maistrul principal Mihai Caraiman, 
secretarul comitetului de partid și 
președintele consiliului oamenilor 
muncii, ne spunea că au fost asi

gurate toate condițiile ca planul 
la export pe acest an să fie 
îndeplinit cu cel puțin două luni 
mai devreme. Afirmația are .la 
bază atit măsurile tehnico-organiza- 
torice întreprinse chiar in aceste zile 
de conducerea unității, cit și măsu
rile politice luate de organizațiile de 
partid. Am reținut, intre altele, fap
tul că mai multi specialiști, cum ar 

fi inginerii Marian Cojocaru și Radtj 
Drugan, maiștrii Ilie Halasanu și Ion 
Grigoraș, pregătesc pină in cele mai 
mici amănunte lucrările de reparații 
capitale la linia a doua automată de 
formare si turnare a pieselor, ope
rație care va duce la obținerea 
unor produse de calitate superioară 
destinate in întregime exportului. Tot 
fn turnătorie, ing. Gabriela Fordea. 
împreună cu maistrul Florin Ghiută 
lucrează la îmbunătățirea tehnologiei 
de fabricație a miezurilor cu cutii 
calde după care se vor fabrica corpul 
și capacul robinețiior ovali, iar un 
colectiv condus de ing. Gheorghe 
Huțu se ocupă de asimilarea unor 
piese turnate din otel pentru clape- 

tul cu cot și picior, care in prezent 
sint realizate prin cooperare.

Munca politică a fost orientată șl 
ea in același scop. Propaganda vi
zuală. învățămintul politico-ideologic, 
statia de radioficare relevă oameni
lor necesitatea realizării integrale și 
la thrmen a producției destinate ex
portului. cerința îmbunătățirii per
manente ă calității acesteia pentru 
creșterea prestigiului intreprinderii.

Din discuțiile purtate cu mai mulți 
muncitori, specialiști și cadre de con
ducere ne-am dat seama că metalur- 
giștiî băcăuani sint preocupați nu 
numai de realizarea integrală a sar
cinilor de plan la zi, ci de asigu
rarea. încă de pe acum, a unor con
diții optime îndeplinirii obiective
lor prevăzute pentru cincinalul care 
vine, cînd peste 50 la sută clin 
producția întreprinderii va ' fi desti
nată exportului. Experiența i-a în
vățat că planul viitor se pregătește 
din timp. Iată de ce. in atelierele 
de proiectări, specialiștii lucrează la 
asimilarea unor mecanisme de acțio
nare a unor robineti cu dimensiuni 
mici, precum și a unei game variate 
de „robin.eti-fluture" pentru apă po
tabilă. utilaje ce vor fi realizate in 
premieră absolută la Bacău si des
tinate exportului într-o seamă de 
țări avansate din punct de vedere 
industrial. Totodată, specialiștii de 
aici sint preocupați de perfectionarea 
unor tehnologii de fabricație prin 
care se vor obține 9 creștere simți
toare a productivității muncii, o îm
bunătățire a calității produselor.

Sint fapte care vorbesc despre 
preocupările majore ale unul colec
tiv de muncă hotărît să nu-și pre
cupețească eforturile pentru a înde
plini întru totul prevederile de plan, 
sarcinile deosebite ce-i revin în a-1 
cest ultim an al actualului cincinal, 
pentru a se onora la timp șl în con
diții cit mai bune contractele înche
iate cu partenerii externi.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii* *

De aici trebuiau expediate spre ba
teria nr. 7 de cocsificare și otelăria 
electrică utilaje însumînd nu mai pu
țin de 1 100 tone. în legătură cu a- 
ceastă situație, directorul tehnic al 
întreprinderii din Craiova. ing^Virgil 
Popescu, i-a relatat corespondentului 
nostru județean Mihai Petolescu :

— în onorarea acestui contract co
laborăm cu întreprinderea „Victoria" 
Călan. Dar numai colaborare nu poa
te fi numită ! Majoritatea pieselor 
turnate care intră în componenta uti
lajelor pentru Galati au fost execu
tate de unitatea din Călan cu plusuri 
dimensionale. Aceasta a impus pre
lucrarea lor pentru a corija abaterile 
dimensionale, intîrziind livrările. în 
plus, ritmul în care sosesc piesele 
turnate nu este de natură să asigure 
recuperarea grabnică a restantelor 
acumulate pină acum care, in loc să 
scadă, cresc. Menționez, de aseme
nea. că tehnologia de execuție a uti
lajelor elaborată de IPROMET a 
trebuit să fie modificată, ciclul de 
fabricație prelungindu-se cu 3 luni 
de zile.

★

Răspunsurile primite în legătură 
cu restantele acumulate in execuția 
unor utilaje destinate lucrărilor de 
pe șantierul Combinatului siderurgic 
de la Galati nu sînt. în nici unul din 
cele trei cazuri prezentate, satisfăcă
toare. tn locul termenelor precise și 
măsurilor ferme, angajante pe carele 
așteptam, interlocutorii s-au grăbit sa 
justifice restantele. în cursul docul 
montării am răsfoit vrafuri de liîrtiil 
dosare frumos încopciate, care for
mează în esență un munte de promi
siuni neonorate. Restanțele nu vor 
putea fi grabnic recuperate decit prin 
renunțarea la acest stil păgubitor de 
abordare a problemelor. Fiecare zi de 
intirziere amină intrarea in funcțiune 
a capacităților aflate in construcție 
la Galati. Plecînd de la acest consi
derent. trebuie acționat mai energic 
in fiecare din unitățile furnizoare de 
utilaje tehnologice pentru urgentarea 
livrărilor.

Dan CONSTANTIN 
Dan PLAEȘU
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Realegerea tovarășului N i c o I a e 

Ceaușescu în suprema funcție de pre
ședinte ai Republicii Socialiste România 
reprezintă chezășia însăși a înfăptuirii 
neabătute a Programului partidului, a 
istoricelor hotărîri adoptate de Congresul 
al Xil-lea, a ridicării României pe trepte 
tot mai înalte de civilizație, a înaintării 
victorioase pe drumul socialismului și 
comunismului". (Aplauze puternice. Se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R. I").

Propunerea ca Plenara C.C. al P.C.R. 
să recomande sesiunii Marii Adunări Na
ționale realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Socialiste România a 
fost primită cu deosebită căldură de 
întregul Comitet Central, cu puternice și 
îndelungi aplauze și ovații, fiind adoptată 
în unanimitate.

Participanții la plenară au dat expresie 
sentimentelor de înaltă prețuire, dragoste 
și recunoștință ce le nutresc față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru rolul 
hotărîtor pe care secretarul general al 
partidului îl are în elaborarea politicii 
interne și externe a partidului și statului 
nostru, în elaborarea și înfăptuirea între
gii opere istorice de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, de ridi
care necontenită a țării pe trepte tot mai 
înalte de civilizație și progres, în creș
terea prestigiului României socialiste pe 
plan mondial, a politicii ei de pace, prie
tenie și colaborare cu toate statele lumii.

Toți cei prezenți și-au reafirmat încre
derea deplină că sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, de numele 
căruia se leagă nemijlocit cele mai mari 
succese dobîndite de poporul român, cea 
mai rodnică și mai bogată perioadă din 
întreaga istorie a României, patria noas
tră va înainta victorios, liberă, indepen
dentă și suverană pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului, calea feri
cirii și bunăstării întregului popor.

A luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus :

„Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim cele mai vii mulțumiri 

Comitetului Central al partidului pentru 
încrederea ce mi-a acordat-o prin propu
nerea ce urmează a fi prezentată Marii 
Adunări Naționale, de a fi reales ca 
președinte al Republicii Socialiste Româ
nia. Asigur Comitetul Central, întregul 
nostru partid și poporul nostru că, dacă 
această hotărîre a Comitetului nostru 
Central va fi adoptată de Marea Adunare 
Națională, voi face totul pentru a de
monstra, prin munca și activitatea mea, 
că această încredere va fi onorată așa 
cum trebuie să fie onorată de un comu
nist, de un soldat al partidului, de un fiu 
credincios al poporului român, care nu 
are și nu va avea niciodată nimic mai 
presus decît interesele socialismului, ale 
comunismului în România, interesele po
porului, ale întregii noastre națiuni, inte
resele dezvoltării economico-sociale, ale 
politicii de pace, de colaborare interna
țională, de asigurare a independenței și 
suveranității României socialiste." (Aplauze 
puternice. Se scandează : „Ceaușescu și 
poporul I").

★

Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat, în 
unanimitate, alte hotărîri importante ce 
vor fi supuse spre aprobare primei sesiuni 
a celei de-a Vlil-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale. Plenara a aprobat, de 
asemenea, președinții, birourile și pe 
membrii comisiilor pe probleme ale Comi
tetului Central al partidului : Comisia pen
tru probleme de cadre de partid și de stat; 
Comisia pentru problemele organizatorice 
de partid, de stat, ale organizațiilor de 
masă și obștești ; Comisia pentru pro
blemele ideologice, ale pctivității politice, 
culturale și de educație socialistă ; Co
misia pentru problemele cooperării eco
nomice și relațiilor internaționale ale 
partidului și statului.

Plenara a aprobat în unanimitate com
ponența Colegiului Central de partid.

Plenara a hotărît în unanimitate eli
berarea tovarășului Dumitru Popa din 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R. în 
legătură cu trecerea sa într-o altă funcție 
și alegerea tovarășului Ion Coman în 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R.

I

3. C.C. al P.C.R. a analizat și aprobat 
în unanimitate raportul cu privire la 
efectivul, compoziția și structura organi
zatorică a partidului, la data de 31 de
cembrie 1979, și a apreciat că s-au întărit 
continuu rîndurile partidului, unitatea și 
coeziunea sa, s-au manifestat cu mai 
multă fermitate capacitatea și combati
vitatea revoluționară a comuniștilor, s-a 
afirmat și mai puternic rolul partidului de 
forță politică conducătoare a întregii 
noastre societăți.

La 31 decembrie 1979, Partidul Comu
nist Român cuprindea în rîndurile sale 
2 960 917 membri, cu 118 853 mai mulți 
decît la finele anului precedent. C.C. ai 
P.C.R. subliniază că această creștere can
titativă, dar și calitativă a membrilor de 
partid reflectă uriașa autoritate de care se 
bucură partidul în rîndul tuturor catego
riilor sociale, adeziunea deplină a între
gului nostru popor la politica internă și 
externă a Partidului Comunist Român, 
unitatea indestructibilă a tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de naționalitate, 
în jurul partidului, al conducerii sale, a! 
secretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Plenara a apreciat, totodată, că este 
necesar să fie aplicate hotărîrile Congre
sului al Xll-lea și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind întărirea con
tinuă a rîndurilor partidului, perfecționa
rea structuriborganizatorice de partid, in
tensificarea muncii pclitico-organizatorice 
a tuturor organizațiilor de partid, garanție 
fermă a creșterii rolului ce revine partidu
lui în societatea noastră, a îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a misiunii sale 
istorice de a cqnduce, în strînsă legătură 
cu masele populare, întreaga noastră na
țiune pe calea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

4. Plenara a examinat și aprobat ra
portul privind activitatea desfășurată de 
organele de partid și de stat și organiza
țiile de masă în anul 1979 pentru înfăp
tuirea politicii de cadre a partidului, 
apreciind că această activitate a avut un 
caracter principial, organizat și unitar. In 
această perioadă au fost promovate în 
funcții de răspundere un număr mai mare 
de cadre din rîndul muncitorilor, femeilor, 
tinerilor în toate sferele construcției socia
liste, s-a acordat o atenție sporită repar
tizării mai judicioase a unor activiști cu 
munci de răspundere pe plan teritorial, 
precum și aplicării principiului rotației 
cadrelor, completării pregătirii și folosirii 
mai eficiente a rezervei de cadre.

Plenara a stabilit să se acționeze în 
continuare într-un spirit de exigență spo
rită pentru selecționarea, creșterea și 
promovarea cadrelor, respectarea cu stric
tețe a hotărîrilor, sarcinilor și criteriilor 
stabilite de conducerea partidului în ve
derea ridicării în funcții de răspundere în 
toate domeniile construcției socialiste a 
unor oameni profund devotați partidului, 
cu o înaltă pregătire profesională și te
meinice cunoștințe politice, capabili să 
înțeleagă politica partidului și să militeze 
pentru înfăptuirea ei. ,

5. Plenara a analizat și aprobat rapor
tul privind activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cere
rilor oamenilor muncii adresate conduce
rii partidului, organelor de partid și de 
stat, organizațiilor de masă și obștești în 
cursul anului 1979, subliniind că activi
tatea desfășurată în acest domeniu con
stituie o formă importantă a democrației 
noastre socialiste, exprimînd preocuparea 
crescîndă față de problemele ridicate de 
cetățeni.

C.C. al P.C.R. apreciază că miile de 
scrisori ale oamenilor muncii dau expresie 
adeziunii lor totale față de politica internă 
și externă a partidului și statului nostru. 
Totodată, aceasta reprezintă un impor
tant mijloc de strîngere a legăturilor cu 
masele, de intensificare a dialogului cu 
oamenii muncii, exprimă interesul lor față 
de diferitele aspecte ale activității poli
tice, economice și sociale, atitudinea cri
tică, constructivă față de neajunsuri, 
preocuparea pentru îmbunătățirea con
tinuă a muncii, angajamentul ferm de a 
face totul pentru înfăptuirea neabătută 
a documentelor Congresului al Xll-lea, a 
Programului partidului.

finînd seama de perfecționarea con
tinuă a cadrului democratic in țara noas
tră, plenara a stabilit măsuri menite să 
asigure în cele mai bune condiții exami
narea și rezolvarea la termen a probleme-, 
lor ridicate în scrisori și audiențe de către 
populație, respectarea strictă a atribuții
lor și răspunderilor ce revin cadrelor de 
conducere din toate unitățile socialiste și 
ale organelor și organizațiilor de partid, 
de stai și obștești, valorificarea mai bună 
a actualului cadru organizatoric-și insti
tuțional de manifestare deplină a inițiati
velor creatoare ale oamenilor muncii.

6. Pienara a aprobat Raportul privind 
activitatea internațională a partidului și 
statului nostru, politica externă de pace, 
prietenie, de largă colaborare între toate 
națiunile lumii, apreciind că în anul 1979 
P.C.R., România socialistă au desfășurat 
o intensă activitate internațională în di
recția sporirii contribuției la soluționarea 
problemelor majore care confruntă ome
nirea, la cauza destinderii, păcii și cola

borării, pentru întărirea prieteniei și cola
borării cu țările socialiste, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire socială, 
cu forțele revoluționare, democratice, pro
gresiste de pretutindeni. Partidul și statul 
nostru și-au adus o contribuție activă la 
cauza securității în Europa, la lupta pen
tru înfăptuirea dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare, soluționarea 
pe cale pașnică, prin tratative a stărilor 
de încordare și conflict, a tuturor diferen
delor dintre state, lichidarea subdezvoltă
rii și instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, rezolvarea marilor 
probleme ale lumii de astăzi în interesul 
tuturor națiunilor.

Plenara a aprobat întru totul și a dat o 
înaltă apreciere activității desfășurate 
după Congresul al Xll-lea de către parti
dul și statul nostru, în noua situație inter
națională creată, pentru oprirea încordă
rii și reluarea și continuarea procesului 
destinderii. Partidul Comunist Român și 
România socialistă au desfășurat o in
tensă activitate pentru întărirea colaboră
rii, solidarității și prieteniei cu țările so
cialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, precum și cu partidele 
comuniste și muncitorești, celelalte partide 
și detașamente ale clasei muncitoare, cu 
partidele și organizațiile democratice, 
progresiste, cu toate forțele înaintate, 
antiimperialiste, din întreaga lume, pen
tru promovarea unei politici noi de egali
tate, libertate și independență a popoare
lor, pentru prietenie și pace între toate 
națiunile, pentru progresul social al în
tregii umanități. Plenara Comitetului Cen
tral a aprobat întreaga activitate desfășu
rată în aceste direcții de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C,R.

C.C. al P.C.R. a dat o înaltă apreciere 
rolului esențial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea 
întregii politici externe de pace și colabo
rare a partidului și statului nostru, apor
tului său inestimabil la. promovarea în 
raporturile internaționale a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, acțiunilor și inițiativelor 
sale valoroase consacrate făuririi unei 
lumi mai drepte și mai bune în care po
poarele să poată trăi libere, în pace, 
securitate și înțelegere, să-și înfăptuiască 
năzuințele lor de progres și bunăstare.

Plenara a exprimat hotărîrea partidului 
și statului nostru de a promova în conti
nuare, cu consecvență, liniile directoare 
ale politicii externe stabilite de Congresul 
al Xll-lea, de Programul partidului, ac- 
ționînd cu toată energia pentru sporirea 
rolului României socialiste în lupta pentru 
socialism, pentru pace, destindere și largă 
colaborare internațională.

< ★ z
In încheierea lucrărilor plenarei, tova

rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
semnificația deosebită a alegerilor de 
deputați pentru Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare, care au pus 
puternic în evidență adeziunea întregului 
nostru popor la Programul P.C.R., hotă
rîrea nestrămutată a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, 
de a înfăptui neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
apoi sarcinile ce revin organelor și orga
nizațiilor de partid și de stat pentru apli
carea propunerilor și sugestiilor făcute de 
cetățeni în cadrul campaniei electorale, în
datorirea lor de a acționa pentru reali-' 
zarea programului pe care l-a votat între
gul nostru popor și a subliniat necesita
tea întăririi legăturilor consiliilor populare 
cu masele de cetățeni, conlucrarea lor 
pentru înfăptuirea obiectivelor de dezvol
tare economico-sociaiă a tuturor județelor 
și localităților țării.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit la o serie de sarcini 
curente ale organelor și organizațiilor de 
partid, ale conducerilor ministerelor și in
stituțiilor centrale, de unități economice 
pentru înfăptuirea exemplară a planului în 
industrie și construcții, pentru executarea 
la timp și în bune condiții a lucrărilor 
agricole, în vederea îndeplinirii tuturor 
obiectivelor planului cincinal.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea aplică
rii ferme în practică a orientărilor Con
gresului al Xil-lea al P.C.R. privind activi
tatea internațională a partidului și statu
lui nostru, realizarea cu fermitate a liniei 
generale a politicii noastre externe de 
prietenie și colaborare cu toate țările so
cialiste, de pace și înțelegere cu toate na
țiunile lumii, de cooperare cu toate forțele 
înaintate de pretutindeni, pentru înfăp
tuirea unei lumi mai drepte și mai bune, 
pentru ca toate popoarele lumii să se dez
volte libere, pe calea păcii, prosperității și 
progresului.

batem cu masele largi și să unim 
eforturile lor pentru buna gospo
dărire și soluționarea problemelor 
din fiecare sat, din fiecare stradă, 
din fiecare întreprindere, din fie
care localitate. Pînă la urmă, pro
blemele privind condițiile de mun
că și de viață, participarea mase
lor la conducerea societății nu se 
soluționează numai prin adoptarea 
hotărîrilor de ordin general; aceas
ta trebuie să se exprime în parti
ciparea directă a maselor și în gă
sirea, împreună cu masele de oa
meni ai muncii, a soluțiilor pentru 
toate problemele, fie ele mari sau 
mici.

Este, fără îndoială, necesar să 
punem pe primul plan problemele 
dezvoltării generale a societății 
noastre, ale economiei, științei, cul
turii, învățămîntului, ale ridicării 
nivelului de cultură și conștiință 
socialistă a maselor largi populare, 
ale perfecționării profesionale, ale 
lărgirii orizontului de cunoștințe 
științifice și tehnice — deoarece a- 
cestea constituie cerințe obligatorii 
pentru o bună conducere, pentru 
participarea conștientă la condu
cerea societății noastre. Dar tot 
atît de necesar este ■ să ne ocupăm 
de problemele de zi cu zi care in
teresează oamenii muncii, pe fie
care cetățean. Să îmbinăm preocu
parea pentru interesele generale, 
pentru realizarea programului de 
dezvoltare economico-sociaiă cu 
soluționarea concretă a problemelor 
de muncă și de viață ale oameni
lor, a problemelor legate de ridi
carea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului nos
tru. (Aplauze puternice).

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că întreaga dezvoltare, con
strucția socialistă și comunistă din 
patria noastră sînt destinate toc
mai să creeze condiții pentru ca 
poporul să se poată bucura .din 
plin de minunatele cuceriri ale ști
inței, ale cunoașterii umane, de tot 
ceea ce a creat mai bun omenirea, 
națiunea noastră, atît în domeniul 
cunoașterii generale, cît și în do
meniul condițiilor de muncă și-de 
viață. Aceasta este însăși esența

societății noastre socialiste, a so
cialismului în general, așa cum este 
el conceput de clasici, de cei care 
au gîndit că trebuie schimbată so
cietatea — care a fost nedreaptă și 
în multe țări mai este nedreaptă 
pentru cei mulți —, cu o societate 
mai bună și mai dreaptă, o socie
tate a celor mulți, în care cei mulți 
să conducă și să hotărască, să-și 
asigure bunăstarea, fericirea, inde
pendența ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Insist asupra acestei probleme 
pentru că esența democrației noas
tre constă tocmai în legătura ne
mijlocită, directă, a conducerii, a 
fiecărui activist de partid și de stat 
— de sus pînă jos, de la președin
tele Republicii pînă Ta primarul 
comunal — cu oamenii muncii, cu 
cetățenii, în asigurarea unui dialog 
viu cu poporul și în soluționarea 
problemelor împreună cu masele 
de oameni ai muncii. Nu este po
sibil și nimeni să nu creadă că va 
putea conduce bine dacă nu se va 
sfătui permanent cu masele de oa
meni ai muncii, dacă nu se va spri
jini pe masele de oameni ai mun
cii. Partidul nostru este puternic, 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste este puternic tocmai pentru 
că ele se bazează pe strînsa legă
tură cu masele de oameni ai mun
cii. întotdeauna partidul va acțio
na în așa fel încît politica sa să 
fie expresia directă a intereselor 
întregii noastre națiuni socialiste, 
(Aplauze prelungite).

Avem obligația, desigur, să apli
căm ferm și programul în dome
niul politicii internaționale, anga
jamentul luat în fața poporului 
nostru de a-i asigura condiții de 
pace, de a întări prietenia și co
laborarea cu alte popoare, în ve
derea dezvoltării continue a socie
tății noastre și, totodată, a reali
zării unei lumi a dreptății sociale, 
a egalității, a conlucrării deplin 
egale între toate națiunile lumii. 
Numai în asemenea condiții este 
posibil să fie soluționate marile 
probleme ale lumii contemporane, 
să se asigure politica de destin
dere, independență națională și 
pace. Doresc să reafirm și la aceas
tă primă plenară a Consiliului Na

țional al Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste, după alegeri, 
hotărîrea neabătută a partidului, a 
statului nostru de a face totul pen
tru a-și aduce contribuția la depă
șirea stării de încordare în viața 
internațională, la soluționarea pe 
cale politică, prin tratative a pro
blemelor complexe ale lumii de 
azi, la realizarea politicii de des
tindere, de asigurare a indepen
denței fiecărei națiuni, de înfăp
tuire -a unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Aș dori să exprim convingerea 
că întregul Consiliu Național, toate 
organizațiile componente ale Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste vor face totul pentru înfăp
tuirea programului pentru care 
întregul popor a votat la 9 martie, 
asigurînd, în următorii ani, ridi
carea țării noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație, trecerea Ia o 
nouă calitate în toate domeniile, la 
o nouă calitate a vieții și muncii, 
intrarea României într-un stadiu 
nou, superior, de dezvoltare, care 
să asigure mersul ferm înainte 
spre societatea cea mai umană și 
cea mai dreaptă, spre societatea 
fără de clase și fără asupritori, 
spre societatea comunistă ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru votul pe care l-ați dat propu
nerii de a fi reales ca președinte 
al Republicii Socialiste România, 
vă asigur pe dumneavoastră, toate 
organizațiile Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, întregul nos
tru popor că voința lor, voința po
porului și a națiunii noastre vor 
constitui pentru mine lege, că în
totdeauna. voi servi fără preget 
partidul, .socialismul, poporul, in
dependența și suveranitatea Româ
niei socialiste, pacea și' colaborarea 
internațională ! (Aplauze puternice, 
prelungite, se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.Toți cel 
prezenți se ridică in picioare și 
ovaționează îndelung, intr-o atmos
feră de puternic entuziasm, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste dau o înaltă 
apreciere modului în care s-au 
desfășurat alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare, precum și re
zultatelor acestora, considerînd că 
ele au constituit un remarcabil 
eveniment politic de amploare na
țională, cu profunde semnificații 
privind stadiul actual al dezvoltării 
societății noastre socialiste, nivelul 
conștiinței maselor largi de oameni 
ai muncii, unitatea întregului po
por în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste exprimă cele 
mai calde mulțumiri milioanelor 
de alegători, întregului nostru po
por pentru încrederea acordată 
candidaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste și programului 
cu care aceștia s-au prezentat in 
alegeri, și care are la bază însuși 
Programul partidului, hotărîrile 
istorice adoptate de Congresul al 
Xll-lea. Campania electorală a 
constituit o puternică manifestare 
a adeziunii depline a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru 
popor la politica internă și exter
nă a partidului și statului, la hotă
rîrile Congresului al Xll-lea, la 
Programul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
.România — care este programul de 
muncă și de viață al întregii noas
tre națiuni socialiste.

în cadrul amplelor dezbateri 
desfășurate în cursul campaniei 
electorale, al întîlnirilor între can
didați și alegători, oamenii muncii, 
animați de -o profundă mîndrie 
patriotică, au reliefat cu putere 
uriașele succese și transformări 
înnoitoare realizate în țara noastră 
în cursul celor cinci ani care au 
trecut de Ia precedentele alegeri. 
Ei au subliniat că progresele obți
nute în dezvoltarea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale a 
societății, ridicarea substanțială a 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, dezvoltarea de
mocrației socialiste și perfecțio
narea conducerii întregii societăți 
sînt rodul muncii eroice a întregu
lui popor și. totodată rezultatul 
politicii partidului nostru, care 
aplică în mod creator principiile 
generale ale socialismului științific 
Ia condițiile concrete ale României. 
In cadrul dezbaterilor-publice din 
campania electorală s-a relevat că 
un rol esențial în elaborarea și 
promovarea acestei politici dina

mice, novatoare, ce corespunde pe 
deplin intereselor întregii națiuni, 
a avut și are secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele și activi
tatea căruia întregul popor leagă 
grandioasele noastre înfăptuiri din 
ultimul deceniu și jumătate, pe
rioada cea mai fertilă din întreaga 
istorie a patriei.

Activitatea politică din cadrul 
campaniei electorale s-a transfor
mat, totodată, într-o largă tribună 
de discutare democratică a tuturor 
problemelor concrete ale' construc
ției socialiste, de exprimare liberă 
a opiniilor oamenilor muncii cu 
privire la stările de lucruri din 
diferite domenii de activitate, de 
criticare a lipsurilor și deficiențe
lor și formulare a unui mare 
număr de propuneri și sugestii 
pentru îmbunătățirea întregii noas
tre activități,. Toate acestea au pus 
în lumină spiritul de răspundere, 
exigența și principialitatea, înțe
lepciunea colectivă a maselor, de
votamentul lor pentru cauza so
cialismului, contribuind la întărirea 
și mai puternică a legăturilor din
tre partid și popor, dintre organele 
puterii de stat și milioanele de 
cetățeni ai patriei noastre.

Alegerile din acest an s-au des- ’ 
fășurat în condițiile perfecționării 
sistemului legislativ și a democra
ției socialiste, asigurînd depunerea 
mai multor candidaturi într-un 
mare număr de circumscripții 
electorale, posibilitate# alegerii ce
lor mai destoinici, competenți și 
devotați fii ai patriei, reprezenta
rea mai judicioasă în Marea Adu
nare Națională, ca și în consiliile 
populare a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, a maselor de 
femei, a cetățenilor aparținînd na
ționalităților conlocuitoare, pre
cum și a celor care nu sînt membri 
de partid și fac parte din Organi
zația Democrației și Unității Socia
liste.

Rezultatele obținute în alegeri 
demonstrează convingerea întregu
lui nostru popor că politica parti
dului asigură perspective minuna
te de înflorire a patriei, de progres 
și bunăstare, precum și hotărîrea 
sa nestrămutată de a face totul 
pentru înfăptuirea acestei politici, 
pentru prosperitatea, libertatea și 
independența patriei.

Alegerile constituie, de aseme
nea, o expresie elocventă a aprobă
rii unanime de către poporul nos
tru a politicii externe de colabora
re, pace și prietenie a României 
socialiste, a intensei activități des
fășurate de partidul și statul nos
tru, de președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru soluțio
narea problemelor complexe cu 
care se confruntă în prezent ome

nirea, pentru continuare 
destinderii-și realizarea 
popoarelor de progres, 
pace.

Comitetul Central a 
Comunist Român și C 
țional al Frontului D 
Unității Socialiste 
pe noii deputați 
Adunare Națiom 
populare și le ur 
în ducerea la bu 
de înaltă răspun 
încredințată, în siujirea 
a cauzei construcției socialiste .... 
România, a intereselor supreme ale 
întregului popor. Sarcini de cea 
mai mare importanță revin or
ganelor nou alese, care au 
datoria să întărească neînce
tat legăturile și conlucrarea cu 
masele de oameni ai muncii, să ac
ționeze cu un înalt spirit organi
zatoric și gospodăresc pentru înde
plinirea tuturor prevederilor pla
nului de stat, pentru dezvoltarea 
economico-sociaiă a tuturor locali
tăților patriei, pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului partidu
lui. Ele trebuie să stimuleze ini
țiativa tuturor cetățenilor, spiritul 
lor militant, hotărîrea de a-și 
aduce aportul nemijlocit la opera 
de înflorire a patriei socialiste.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste își exprimă ho
tărîrea fermă de a lua . toate mă
surile și de a acțic. .a neabătut în 
vederea realizării mărețelor jbiec- 
tive stabilite de Congresul al XII- 
lea, a Programului partidului — 
pentru care și-au dat votul cetățe
nii patriei, întregul nostru popor — 
asigurînd astfel împreună cu po
porul și pentru popor o viață 
demnă și îmbelșugată, o societate 
a dreptății și egalității între oa
meni, împlinirea celor mai înalte 
aspirații ale celor ce muncesc din 
patria noastră.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul Na
țional al Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste își manifestă 
deplina convingere că toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, întregul nostru popor își vor 
consacra întreaga energie și capa
citate creatoare pentru realizarea 
cu succes a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, se vor 
angaja cu toate forțele în lupta 
pentru ridicarea pe o treaptă nouă, 
superioară, a măreței opere de edi
ficare pe pămîntul României a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, pentru înălțarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație ca țară liberă, prosperă 
și independentă în rîndul marii 
familii a națiunilor lumii.
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' LA CREAREA STATULUI DAC CENTRALIZAT Șl INDEPENDENT „Adevărul pe care l-ara prețuit totdeauna-
Cercetătorii noștri s-au aplecat de multă vreme asu

pra istoriei geto-dacice, cu un mereu reinnoit interes 
izvorlt din perpetua nevoie de a cunoaște cit mai te
meinic rădăcinile multe și trainice care ii leagă pe ro
mâni de vatra strămoșească. Iar prin aceasta — 
pentru a ne cunoaște mai bine și mai profund ne 
noi, cei de astăzi. Dar dacă este adevărat că studierea 
lumii geto-dacice este o veche preocupare a istoricilor 
noștri — să amintim doar că exact acum o sută de ani 
Grigore Tocilescu publica prima sinteză de amploare 
asupra ..Daciei înainte de romani" — tot atit de ade
vărat este că anii construcției socialiste reprezintă pe-

rionda cină s-a acumulat cel mai important tezaur 
de date si documente istorice, datorită cărora imaginea 
noastră asupra, epocii dacice a dobîndit contururi clare, 
sigure. Lumea dacică $i-a' dezvăluit astfel vechimea 
multimilenară și continuitatea neîntreruptă în același 
spațiu, caracterul său unitar și original.

Citeva dintre concluziile la care a ajuns cercetarea 
românească în ultimele decenii — cu deosebire în 
ceea ce privește pe geto-dacii din teritoriul est-carpa- 
tic — prezentate in cadrul unui simpozion organizat 
recent la Institutul de istorie și arheologie O. Xeno- 
pol" din lași, sint înfățișate în Cele ce urmează.

Din străvechiul fond au
tohton IlOrd-traCiC. Cercetările 
arheologice din ultimele decenii 
au proiectat o puternică lumină asu
pra genezei civilizației de ansamblu 
a geto-dacilor. au precizat momentul 
cristalizării etnosului geto-dacic. 
După cum arăta prof. univ. dr. do
cent Mircea Petrescu-Dîmbovița, data 
încheierii acestui proces a fost cobo- 
rită cu muit inainte de anul 514 î.e.n.
— cînd geții sint amintiți pentru pri
ma oară dc Herodot opunind o dîrz.ă 
rezistență armatei regelui persan Da
rius : ea a fost cu îndreptățire, fixată 
în secolele VIII—VII î.e.n.. cînd pe 
întreaga arie pe care ulterior vor fi 
atestați geto-dacii se constată pre
zența unei culturi materiale unitare
— căreia pe planul vieții spirituale ii 
corespund .manifestări de factură 
identică — cultura Basarabl.

Săpăturile arheologice au pus In 
relief faptul că civilizația geto-dacică 
a crescut și s-a dezvoltat organic din 
fondul local, autohton nord-tracic din 
mileniul al II-lea î.e.n. S-a impus, de 
asemenea, cu argumente judicioase, 
concluzia că odată cu trecerea la 
epoca bronzului — în jurul anului 
2000 î.e.n. — In spațiul carpato-bal- 
canic se constituie neamurile tra
cice, desprinse din marea masă a tri
burilor indoeuropene, că Întreaga șl 
strălucita civilizație a epocii bronzu
lui (circa 2000—1200 i.e.n.) de pe te
ritoriul patriei noastre poartă pece
tea spiritualității tracice. Cu alte cu
vinte, civilizația geto-dadcă din vre
mea lui Burebista—Decebal repre
zintă expresia cea mai înaltă a crea
ției autohtone în cursul unei evoluții 
neîntrerupte de circa dduă milenii.

Tradițiile îndelungate ale 
organizării social-poiitice. 
Una din ' principalele concluzii ale 
investigațiilor arheologice din ultime
le decenii, datorită cărora se poate 
azi urmări aproape neîntrerupt evo
luția societății est-carpatice în mile
niul I î.e.n., pătrunzîndu-se adînc în 
intimitatea structurilor social-econo- 
mice ale epocii, se referă la vechimea 
tradițiilor dc organizare social-poli- 
tică la geto-daci. S-a constatat — a- 
răta in acest sens Adrian C. Florescu, 
cercetător științific principal — că de. 
la o multiplă Compartimentare tribală 
în prima part,te a perioadei, societatea 
geto-dacă de aici evoluează înspre 
constituirea unei puternice uniuni 
de triburi, o adevărată formațiune

V—IV î.e.n., deprestatală. în secolele 
pildă, la marginile podișului Sucevei 
și ale podișului central moldovenesc 
se ridicaseră 12 cetăți — în jurul că
rora gravitau peste 250 de așezări 
deschise — formind un sistem defen-*  
siv de anvergură ce inchidea accesul

? O lume unitară, 
o civilizație avansată,

cu adinei rădăcini istorice
Concluzii ale simpozionului „Dacii și civilizația lor, în lumina cer 

cetirilor efectuate în anii construirii socialismului în România"

de 10 000—11 000 
de stejar pentru 
pămînt împrej-

apre inima Moldovei șl mai departe 
spre Transilvania'. Centrul acestei 
formațiuni trebuie să se fi aflat la 
Cotnarl-Scobințl (Iași) sau Stincești 
(Botoșani), unde se înălțaseră com
plexa fortificate din cite două cetăți, 
legate intre ele cu valuri puternice 
de pămînt, care delimitau mari su
prafețe Interioare : 350—400 ha în pri
mul caz și 50 ha in al doilea. Pen
tru executarea lucrărilor de fortifi
care de la Cotnari-Scobințl a fost 
dislocată o uriașa masă de pămint și 
piatră (50 000—60 000 metri cubi), s-a 
utilizat o cantitate 
metri cubi de lemn 
armarea valului de . . .
muitor. Sint date care certifică exis
tența unor mari și prospere comuni
tăți geto-dacice, ca și un înalt nivel 
al cunoștințelor tehnice ale construc
torilor.

Despre eficiența .acestui sistem 
vorbește convingător faptul că intreo 
epocă îndeajuns de 
gura în aceste părți 
oilitate, propice unei 
male a activității — 
prezența in epocă a 

agitată se asi- 
o stare de sta- 
desfășurări nor- 
demonstrată de 

r____ _________  .. circa o sută de
așezări deschise numai în zona din 
cîmpia Jijiei. de inventarul bogat al 
așezărilor, de prezența mereu mai 
pronunțată a unor produse grecești.

șemn al unor schimburi comerciale 
vii. posibile doar atunci cînd -armele 
tăceau.

în tine, aceste cercetări documen
tează o evoluție similară, identică a 
societății de pe teritoriul Moldovei 
cu cea din alte zone dacice, unde in 

aco»așl vreme informații literare și 
arheologice atestă constituirea altor 
asemenea formațiuni politice.

Agricultori, meșteșugari, 
crescători de vite. Teritoriul 
esț-carpatic cunoaște și sub aspectul 
culturii materiale o evoluție ce întru
nește caracteristici proprii ansamblu
lui lumii dacice. După cum arăta 
Silvia Teodor, cercetător Științific 
principal — descoperirile arheologice 
confirmă și pentru Moldova ceea ce 
scriau istoricii romani despre daci, 
cind ii așezau între popoarele ex
perte în lucrarea pămîntului. In tur- 
băria de la Lozna (Botoșani) a fost 
dat la iveală un mare depozit de 
unelte de fier (56) — agricole și meș
teșugărești ; la Negri (Bacău) și Oni- 
ceni (Neamț) s-au descoperit brăz- 
dare de plug.

Este atestată o largă gamă de meș
teșuguri. Olăritul (incepind cu veacul 
al II-lea i.e.n. se generalizează roata 
olarului) este prezent practic în fie
care așezare : prelucrarea metalelor 
conferă pecete de „centre metalur
gice" așezărilor de la Poiana-Gălați. 
Bradu (Neamț.) și Răcătău (Bacău) ; 
celelalte ocupații tradiționale — 

creșterea vitelor în special — sint și 
ele pe deplin demonstrate.

Vestigiile arheologice documentează 
pentru secolele IV—II î.e.n. in în
treaga Dacie o puternică dezvoltare 
a forțelor dc producție, creșterea nu
merică a așezărilor, multe din ele 
fortificate și aglomerate pe spații re- 
strînse, de tip proto-urban — ele 
fiind centre politice, economice și re
ligioase ale unor triburi sau uniuni 
de triburi.

Original Batea creației
spirituals Date numeroase ■ s*au 
acumulat în ultima vreme și in ceea 
ce privește viața spirituală a geto- 
dacilor est-carpatici — arăta Silviu 
Sanie, cercetător științific principal.

Cercetările arheologice au scos la 
iveală o bogată plastică antropomorfă 
(Răcătău-Bacău, Dumbrava-Iași, Po- 
iana-Galați etc.) sau zoomorfă (ar fi 
aici de amintit un fragment dintr-o 
statuetă reprezentînd un taur, desco
perit la Dumbrava-Iași, vădind pre
zența unui artist cu o mină sigură, 
exersată, cu un ochi fin și pătrunză
tor, cu nimic mai prejos decît cele
brul artist de la Cirlomănești-Buzău). 
înalta măiestrie pe care au atins-o 
meșterii daci în arta argintăriei și or
fevrăriei o dovedește splendidul te
zaur de la Cucuteni-Băiceni (Iași), 
descoperit în urmă cu 20 ahl, datat 
in secolul IV î.e.n. Anumite motive 
ornamentale, întîlnite și pe alte te
zaure șl piese din celelalte părți ale 
Daciei — bunăoară capul de bour 
înconjurat de doi șerpi etc. — ar 
pleda pentru o proveniență autohtonă 
a superbelor .piese care-1 compun.

De asemenea, spusele scriitorului 
antic Jordanes despre, cunoștințele

Imensul tezaur de informații 
mentează așadar caracterul avansat al culturii materiale și unitatea deplină 
a lumii geto-dacice. Această unitate a constituit temelia pe care s-a clădit 
statul: centralizat dac acum două, milenii și cincizeci de ani sub conducerea 
ilustrului „bărbat get" — Burebistd.

Bitca
astronomice și medicale ale geto-da- 
eilor și-au aflat confirmare arheolo
gică. La Barboși-Galați și 
Doamnei-Neamț — ca și in Tran
silvania, dealtfel — au fost scoa
se la iveală instrumente care pu
teau fi utilizate în tratamentul me
dical. Foarte semnificativă este și 
tableta rotundă din ceramică,. des
coperită la Dumbrava, pe care' este 
conturat un cerc, secționat de 2 linii, 
în cele 4 secțiuni ale cercului fiind 
incizate formele celor 4 faze ale lunii. 
Datele furnizate de știința arheolo
gică — de pildă, descoperirea 
sanctuarelor rectangulare de la Bitca 
Doamnei și Bărboși, asemănătoare cu 
cele de peste munți de la Sarmize- 
getusa (Hunedoara) și Tilișca (Sibiu) 
— au pus in relief noi clemente de 
unitate, in plan spiritual, a lumii 
geto-daciee.

lumii ro 
ciștiguri a 
specialitate în 

pri-

do-

îmîurirea de durată și 
de substanță a 
mane. Remarcabile 
bindit cercetarea de 
ultimele decenii și in ceea ce 
vește evoluția dacilor est-carpatici 
după transformarea unei părți a Da
ciei în provincie romană (secolele 
II—III e.n.). Civilizația acestora — a- 
răta Ion Ioniță, cercetător științific 
principal — evoluează pe linia for
melor sale clasice, stabilitatea po
litică asigurată de imperiu răsfringin- 
du-se din plin și asupra vieții lor 
economice. Așezările — bunăoară cele 
de la Văleni (Neamț) și Băiceni (Iași) 
slnt foarte întinse — pină la Cîteva 
zeci de hectare, iar inventarul lor 
atestă o prosperitate economică evi
dentă. Sporește repertoriul formelor 
ceramice și numărul uneltelor de 
fier, se înmulțesc piesele de podoabă 
și Obiectele de lux.

Din analiza materialului arheologic 
reiese cu pregnanță o foarte puter
nică tnriurire a civilizației romane 
asupra dacilor liberi. (Dealtfel, zo
nele ,centrală și de nord ale Moldo
vei, ’deși n-au fost ocupate de ro
mani, au fost ținute sub o permanen
tă șl severă supraveghere). Produse 
romane de tot felul — unelte, arme, 
garnituri de harnașament, podoabe, 
ceramică, vase de sticlă și monede — 
pătrund pe diverse căi și in cantitate 
mare la dacii liberi. Numai în jude
țele Bacău și Neamț s-au descoperit 
peste 80 de tezaure de monede im
periale rpmane, unele dintre ele al
cătuite din mii.de piese (tezaurul de 
Ia Măgura-BacĂu numără 2 730 mo
nede de argint, iar cel de la Puri- 
ceni-Neamț 1152 monede din același 
metal). Unele dintre produsele ro
mane au servit ca prototipuri pentru 
producția realizată de meșteri locali.

acumulat in ultimele decenii dbcu-

Sllvlu ACHIM

adevărul vieții si al frumosului"1 5
Intr-o activitate artistică desfășu

rată de-a lungul a peste trei decenii, 
pictorul Ion Popescu-Negreni iși 
construiește opera sa pe o concepție 
artistică personală izvorîtă din marea 
tradiție a picturii românești — impu- 
nîndu-se discret dar ferm atenției 
iubitorilor de artă ca o personalitate 
distinctă, de certă originalitate, în 
arta noastră contemporană. Cred — 
ne-a mărturisit artistul — că există în 
arta modernă o nevoie de claritate șl 
de puritate. Ea ar trebui să fie plină 
dc liniște și de lumină, de bucurie 
și de pace, de toată bucuria lumii.

Consider arta, ca și natura, un 
sfătuitor prin care omul se poate ri
dica spiritual pe marile înălțimi ale 
umanității. Legătura artistului cu pă- 
mîntul țării, cu locurile unde a văzut 
lumina zilei și unde iși are adine 
înfipte rădăcinile, cu oamenii pe 
care-i zugrăvește și cărora lc dăruie 
opera sa. este o 
datorie sfintă a 
misiunii sale. Toa
te operele mari
lor artiști dintot- 
deauna păstrează 
in adîncurile lor 
acel caracter Unic, 
neconfundabil de sentimente și ex
primări artistice specifice poporului 
din care s-au născut.

Creația noastră artistică a fost și 
este a poporului, am creat și creăm 
pentru a înfrumuseța casele și spiri
tul oamenilor de astăzi. De atîta 
vreme de cînd pictez am înțeles că 
opera mare este aceea care spune 
ceva despre oameni. Omul de lîhgă 
noi, așa cum este el, l-am pictat me
reu. Sint convins că mărețele obiec
tive ale celui de-al XII-Iea Congres 
al partidului — obiective ce înari
pează și asigură pe mal departe dez
voltarea creatorului de artă, a creato
rului ce trăiește și se exprimă con
temporan — vor deschide un viitor 
luminos pentru toți oamenii acestui 
pămînt.

— Care este, după părerea dum
neavoastră, modul cel mai bun pen
tru a face legătura cu publicul?

— Legătura cu publicul trebuie fă
cută prin participarea la toate ma
nifestările de artă, prin expoziții per
sonale în marile expoziții colective 
— anuale și bienale. Avem public 
sensibil la opera de artă, trebuie să-l 
Intîmplnăm cu lucrări frumoase. Sta
tul nostru e preocupat de răspîndirea 
culturii și pune la dispoziție mijloace 
de informare '■ albume de artă, re
viste de artă, emisiuni de radio și 
televiziune — și mai ales muzeele, 
adevărate comori ale spiritualității și 
frumuseții umane. Intîlnirea și con
fruntarea operei de artă cu publicul 
e lucrul cel mai important pentru un I 
artist adevărat.

— Ce rol are tradiția și pină unde 

Convorbire cu pictorul
Ion POPESCU-NEGRENI

poate influenta saltul spre o nouă 
etapă?

— O nouă etapă poate deveni ea 
însăși o tradiție. Tradiția trebuie să 
fie un permanent reper de compara
ție și stimulent, nu de frînare a crea
ției. Pentru că tradiția este formată 
din tot ce-i mai valoros in conștiința 
și simțirea noastră de-a lungul 
timpului. Nu este ceva fix și închis.

Cred că pictura evoluează către fi
gurativ. rămînind cea mai deschisă 
dintre artele plastice către înnoire și 
meditație.

— Ați fost profesor multi, ani la 
Institutul de arte plastice ..Nicolae 
Grigorescu". Vorbiți-ne despre nece
sitatea studiului.

— Școala noastră de artă plastică e 
bună. S-a căutat prin temele de stu
diu programate să se dezvolte armo

nios facultățile 
spirituale necesa
re creației. Astfel, 
forța de observa
ție care stă la 
baza studiului și 
cercetării, se dez
voltă prin nenu

mărate studii după natură avind ca 
temă centrală omul. Pe specificul spe
cialității s-au prevăzuț teme prin care 
se dezvoltă fantezia și imaginația, a- 
tlt de necesare viitorului artist plas
tic. Se are în vedere și grija dez
voltării aptitudinilor care întregesc 
partea autentică a personalității in 
dezvoltare.

— Ați fost studentul lui Camil 
Ressu — ce amintiri vă leagă de per
sonalitatea lui?

— Camil Ressu n fost șl este mal 
întti un artist autentic, apoi a fost și 
un mare pedagog și organizator al 
Institutului de arte plastice. Ca ar
tist. nu s-a abătut niciodată de la 
crezul său artistic, nu,a făcut nici un 
compromis în calitatea artei sale, iar 
ca profesor a avut o metodă de pre
dare eficientă — viguroasă — de 
mare disciplină si efort în a studia. 
O corectură a lui era o creație di
dactică și artistică.

— Ca pictor — in munca dumnea
voastră la șevalet — ce proiecte 
aveți?

— Mal întîi să continui ce am în
ceput acum mai bine de treizeci de 
ani : să pictez și să desenez. îmi 
place să desenez. Doresc ca pictura 
mea să se lumineze mai mult — forța 
ei de comunicare să ajungă direcț la 
sensibilitatea iubitorilor de frumos, 
să poarte în ea acel adevăr pe care 
l-am pretuit totdeayda — -adevărul 
vieții — și al frumosului. Să des
chid o nouă expoziție.

Leita POP

cinema
$ Tentația : SCALA — 9.30: 11.30: 
13,30: 15.30: 17,45; 20.
® Naufragiul : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII - 18.
o Zizania: PATRIA — 9: 11,13;
13,30; 15,45; 18: 20,15. LUCEAFĂ
RUL — u: 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20. 
3UCUREȘTI — 9,15; 11.IȘ; 13.30:
.5,4âț-4&f-a0.T5. -~
>> Peisaj orizontal : FESTIVAL — 

9: 11.15: 13,30: 16,45: UI; 20.15.
Sălbaticul : SALA PALATULUI 
17.13: 20. FEROVIAR — !>: 11.15; 

30; 15.45: 13: 20.15. CULTURAL 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.15. 
■'oc pe punte : CENTRAL — 

11.30: 13.30: 15.30; 17.110: 10,39. 
tarcerea lui Vodă Lapușnetl- 
TNEMA STUDIO — III: 13.45: 

>5, CAPITOL - 9.30: 12.31): 
MELODIA — 9: 12: 10: 19.

Silii : FAVORIT — *>:
1: 15.43: 18: 20,15. VIC- 

): 11.13: 13.30: 15.45: 18:

rlntre prieteni : KX- 
11:-11.15: 13.30:^15.46: 

■ ODERN — 9; 11.15:
■8: 20.15.

© Degețica — 9,15: 10.45: 12.15:
13,45, O viață închinată fericirii 
poporului — 15.30: 17.30: 19.30 :
DOINA.
© Fata de pe Iac : BU.CEGI — 16: 
18; 20.
© Rug și flacără : FERENTARI
— 15: 17,30; 20 VIITORUL — 15.30: 
17,30; 19,30. TIMPURI NOI — 15; 
17,15; 19.30.
® Mijlocaș la deschidere : DACIA
— 9; 11,1-5; 1.3.30; L5.45; 18: 2(1. CO- 
TROCEN1 — 15: 17.15: 19.30.
a Sosea odată un călăreț : GRI- 
VIȚA — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 
20.15. AURORA — 9: 11.15: 13.30; 
15.45; III: 20. FLAMURA — 9: li: 
13.15: 15.30: 17.45; 20.

. 0 Artista, dolarii și afdelehli : 
GIULESTI — 9; 11: 13,15: 15.30:
17.45: 20. MIORIȚA — 9; 11.15:
13.30: 10.45: 18: 20. FLOREASCA
— 9; 11: 13: 15.30: 17.45: 20.
© Colosul din Rhodes : BUZESTI
— 9.30; 12: 1(1.15: 19, FLACARA — 
9; 11.30: 14: 16.30: 19.
© Studentul, computerul și carto
fii : PACEA - (5.30: 17.30: 19,30.
e 1 se spunea „Buldozerul" : 
LIRA — 10: 12: 15.30: 18: 20. TO
MIS — 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18;
20t15.
O Sezonul de catifea : VOLGA — 
9; 11.15; 13.30; 15.-45: 18: 20.15.

© Jocuri de noapte : POPULAR
— 15.30; 17,30: 19,30.
© Bilet de întoarcere : MUNCA
— 16: 18; 20.
© Popeye marinarul — 14.30: 17.45. 
Clopote de toamnă — 16: 19,30 :
COSMOS.

Prima mea vară : ARTA — 9: 
11.15; 13,30: 15.45: 18:' 20.
© Camionul de cursă lungă : 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18; 20.
© Cumpăna : PROGRESUL — 10: 
18: 20.

teatre
© Teatrul Național (sala mTcă): 
Romulus cel Mare — 17: 20; (sala 
Teatrului Ciulești) : Peripețiile 
bravului soldat Svejk — 16.30: 20; 
(sala Atelier) : Fanteziile lui Fa- 
riatlev — 19.30.
o Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Roberto Benzi 
(Italia). Solist : Valentin Gheor
ghiu — 19,30; (sala mică a hala
tului) : ./Treptele afirmării artis
tice". Ioana Rentoiu-sopfană. tha 
Macarie — pian — 18.
0> Opera Română : Toaca — 19.

© Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
c Tâatfiil ..Lucia SturdZa i3u- 
lăndra" '(sala Schitu Măgureanu); 
Giii-Rumniy — 19.30, (sala Grădina 
Icoanei) : Furtună — 19.30.
© Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19.30.
0 Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
O Teatrul ».Nottâra“ (Sala Ma- 
gheru) : Familia Tot — 19,30. 
(sala Studio) : Conversație... — 
19.
© Teatrul Ciulești (Săla Majes
tic) : A cincea lebădă — 19,30.
o Teatrul satitid-muzlca! ,C. Td- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30, (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
O Teatrul „Ion Vasiiescu" : Pia
tră la rinichi — 19,3(1.
© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19.
& Teatrul ..Ion Croahgft“ : Trei 
grăsani — 17.
© Teatrul „Țăndărică" : Tigri.șorul 
Petre — 10.
© Circul București : Atracțiile cir
cului bulgar —- 19.30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Amphytrion (în limba germană) 
— 19.30. \

,,ROMÂNIA-FILM* ‘ prezintă: „Ultima noapte de dragoste"

Un film de Sergiu Nicolaescu, inspirat din romanul lui 
Camil Petrescu - „Ultima noapte de dragoste, intiia 
noapte de război", o producție a Casei dc filme Trei. 
Muzica : Bert Grund. Imaginea : Nicolae Girardi. De
coruri : Gheorghe Bălășoiu. Costume Civile : Doina Le- 
vința Bocăneț. Costume militare : Marga Moldovan. Co
loana sonoră : A. Salamanian. Montajul : GabrielaIoana sonoră :

«

Nasta Machiajul : Rozalia Barto. Cti : Vladimir Găitan, 
loona Pacula, Sergiu Nicolaescu, Sebastian Papaiani, 
Ion Besoiu, Gheorghe Dinica, Colea Răutu, Ernest Mclf- 
tei, George Mihăiță, Corneliu Gîrbea și Eniko Szilagjii.

Film realizat în studiourile Centrului de producție 
cinematografică „București".

----------------- -------- -----------------I________________________________________ _____ __

O remarcabilă lucrare
a lexicografici românești

O lucrare așteptată cu 
deosebit interes de mai 
multă vreme și cred, fără 
teama de a mă înșela, de 
toți cei care se ocupa în- 
tr-un fel sau altul de lim
ba spaniolă la noi, a apă
rut, de curînd, lu Editura 
științifică și enciclopedică. 
Este vorba de Dicționarul 
român-spaniol elaborat de 
Alexandru Calciu, Constan
tin Duhăneanu și Dan 
Munteanu.

După cum se știe, in ul
timele două decenii, studiul 
limbii și literaturii spanio
le-a luat o amploare deo
sebită la noi. Au apărut 
numeroase lucrări de his- 
panistică a căror valoare 
științifică este recunoscută 
pe plan ,ț'i numai națio- 

T> >!, ci și 'internațional, cu 
p-recădere in țările hispa
nice. Dicționarul român- 
spaniol despre care este 
vorba trebuie considerat 
drept prima lucrare de a- 
cest gen apărută în Româ
nia (Pină în prezent s-au

Un volum util pentru activitatea 
de educare materialist-științifică

Elaborată de un colectiv 
de autori — cadre didactice 
și cercetători —- bine cu- 
noscuți in domeniu, lu
crarea cu titlul ,.Întrebări 
și răspunsuri la problemele 
de educație ateistă" — 
autori Petru Berar, Octa
vian Chețan, Florin Geor
gescu, Paul Popescu-Ne- 
veanu, Emil Repcîuc, Ion 
Corvin Singlorzan, Aure
lian Tache, Gheorghe Vlă- 
duțescu se situează, de 
fapt, în continuarea unui 
alt volum cu același profil 
apărut cu cîțiva ani in 
urmă, atestînd preocupa
rea consecventă a Editurii 
politice de a pune la înde- 
mina factorilor educațio

mai publicat două aseme
nea dicționare. ■ dar de di
mensiuni reduse). El com
pletează, în chip fericit, in
strumentele de lucru puse 
la indemina specialiștilor in 
hispanlstică, și nu numai 
a lor.

Dicționarul 'înregistrea
ză peste 50 0(10 de cuvinte 
românești (primul de acest 
fel care are asemenea pro
porții. intrecînd astfel can
titativ mai toate lucrările 
similare: român-lrancez, ro- 
mân-italian etc.), selectate 
pe baza celor mai moder
ne dicționare explicative 
ale limbii române. Deși este 
un dicționar al românei 
contemporane. înregistrează 
și realități mai vechi de la 
noi. precum și unele re
gionalisme, ceea ce il face 
util și celor care traduc o- 
pere literare românești în 
limba spaniblă. în tratarea 
corespondențelor spaniole, 
autorii oferă o bogată si
nonimie, de la sensul ge

nali, publicului larg mate
rial bibliografic in spriji
nul formării concepției 
științifice despre lume.

Problemele îmbrățișate 
în volum nu au prin în
săși natura lucrării un 
caracter unitar, riguros 
sistematizat. Gama de as
pecte dezbătute este largă: 
de la principalele religii 
contemporane la analiza di- 
ferițelor precepte biblice, 
dialogul dintre marxiști și 
creștini, statutul religiei, 
în condițiile societății socia
liste. Lectura cărții eviden
țiază însă că autorii abor
dează cu predilecție anumi
te teme principale.

O asemenea temă — un 

neral, la cele specializate, 
iar in cadrul seriilor sino
nimice, pină Ia nuanțe se
mantice ori stilistice. Mai 
mult decît atit: apar dese
ori atit echivalențe de lim
ba spaniolă literară, cit și 
echivalențe locale, și pen
tru Spania, și pentru cele
lalte țări hispanice.

Deși nu beneficiază de o 
tradiție mai Îndelungată, 
cum este cazul dicționare
lor bilingve ale unor limbi 
ije mare circulație la noi 
—- franceză, engleză, ger
mană — Dicționarul ro- 
mftn-spaniol apărut recent, 
prin bogăția și exactitatea 
informației și prin rigoa
rea științifică cil care a 
fost elaborat, este un in
strument de lucru deosebit 
de valoros pentru amatori, 
ea și pentru specialiștii in 
domeniul spaniolei, o nouă 
realizare remarcabilă a le
xicografici românești.

Acad.Iorqu 
IORDAN

adevărat ax al lucrării — o 
formează dezbaterea rapor
tului știință-religie. Din 
analiza unor aspecte 
cum sint implicațiile teore
tice ale descoperirilor din 
știință pentru îmbogățirea 
categoriei de materie, cau
zele conflictului dintre reli
gie șl știință, explicarea ve
ridică a diferitelor procese 
ți fenomene naturale se 
conturează limpede ideea 
privind capacitatea omului 
de a cunoaște șl stăpini 
procesele din natură, de a 

r transforma lumea, de a uti
liza cuceririle științifice 
pentru a-si construi o via
tă mai bună.

Este indiscutabil un me
rit al lucrării faptul ca 
insistă asupra unor concep
te situate la granița dintre 
filozofie și religie : înstrăi
nare religioasă, armonie 
prestabilită. spiritualism, 
finalitate a evoluțtei în uni
vers etc. sau a unor noți
uni și practici religioase — 
trinitate, teodicee. chletism 
religios, sensul rugăciunii 
etc. — dindu-se posibilita
tea cititorului Să-și facă o 
imagine mai exactă in le
gătură cu aceste probleme, 
cu relativitatea unor noți
uni considerate „adevăruri 
eterne" in doctrina religi
oasă.

în structura lucrării, mai 
multe întrebări sint dedica
te explicării statutului re
ligiei in societatea noastră, 
punindu-se în lumină con
dițiile libertății de credință.

Florian POTRA: „Profesiune: Fi.lmul“
Ultima carte a lui Flo

rian Potra este inaiute de 
toate o pasionată, erudită 
și lucidă profesiune de 
credință. închinindu-și de 
astă dată cohdeiiil exclu
siv fenomenului cinemato
grafic national, unul dintre 
cei mai autorizați filmo- 
logi ai noștri demon
strează din nou. cu elegan
tă dar fără a se Ceri să 
pună apăsat, punctele pe i, 
că exegeza unei opere cine
matografice nu poate extra
ge și analiza, „in vitro" vir
tuțile pur estetice ale undi 
film, prefăcîndu-se a igno
ra candid interdependența 
organică dintre Creația pro- 
priu-zisă, producție (deci 
industrie) și spectacol (deci 
cornert). Nu întimplător 
ultimul capitol al volumu
lui. intitulat programatic 
„încotro se îndreaptă fil
mul românesc" este con
ceput ca „un Inventar de 
probleme și dezldetate" ex
puse pe un ton polemic. 
Toate cele 351 de pagini 
ale cărții stau sub semnul 
aceluiași binefăcător șl to
nic spirit polemic îndreptat 

care sint asigurate tuturor 
cetățenilor și totodată a- 
tentia deosebită acordată 
de partid șl de stat educa
ției materialist-științifiee a 
maselor.

Parcurgînd volumul, citi
torul nu poate, totuși, să nu 
remarce că răspunsurile 
ocolesc unele aspecte aie 
fenomenului religios con
temporan, tendințe și evo
luții aie sale din zilele 
noastre, a căror dezbatere 
ar fi contribuit la sporirea 
considerabilă a interesului 
față de lucrare.

După cttm se știe, dacă 
pe ansamblu, fenomenul 
religios mahifestă senltte 
de regres, nu este mai pu
țin adevărat că asistăm și 
la eforturi de a fevitâliită 
credințele mistice concre
tizate pe de o -parte în pre
ocupările de modernizare a 

printre altele împotriva 
„aproximativismului pseu- 
doprofesional". oriunde s-ar 
manifesta el, și împotriva 
diferitelor prejudecăți în
rădăcinate încă In viața 
noastră cinematografică : 1) 
prejudecăți de ordin este
tic, cu aceea a „asemănâ- 
torismului". vinovat de re
flectarea pedestră a reali
tății in prea multe din' fil
mele de actualitate; 2) pre
judecăți de ordin profesio
nal» ca aceea a păgubitoa
rei teze potrivit căreia 
„instinctul cinematografic" 
poate suplini cultura și 
pregătirea teoretică a unul 
cineast; 3) prejudecăți ale 
acelui public „neînarmat 
în fața falselor valori".

„Profesiune: Filmul" se 
Înfățișează ca im perma
nent dialog al criticului 
cU propriile Bale opinii, 
dialog punctat cu utile 
digresiuni inspirate de 
punctele nevralgice ră
mase peste ani de actua
litate : problema scena
riului, a dialogurilor și a 
dialoghiștllor, a diletantis
mului și improvizației do- 

religiei. iar. pe de alta, in 
apariția a tot felul de prac
tici mistice, a unei întregi 
fețele de secte. Urmări
rea in răspunsurile de fată 
a implicațiilor social-umti- 
ne, dezbaterea cauzelor a- 
cestor fenomene ar fi fost 
de natură să releve dificul
tățile și contradicțiile in 
care se zbate'fenomenul re
ligios. caracterul depășit al 
misticismului. O îmbinare 
mai armonioasă a răspun
surilor pe probleme clasi
ce. unele dintre ele mai 
cunoscute, cu cele axate ne 
aspfecte moderne, proaspete 
din punct de vedere știin
țific. ăr fi fost in măsură 
să satisfacă . exigențele 
creseînde ale cititorului de 
azi.

Paul DOBRESCU

vedlte de unii regizori, dar 
și de unii producători, a 
tinerelor promoții formate 
în cadrul I.A.T.C. etc.

Dincolo de aprecierile 
valorice asupra filmelor 
clin ultimii cinci ani, din
colo de invocarea unor 
principii generale de este
tică — completate cu utile 
transcrieri in exten.so a 
unor texte străine indis
pensabile pentru luminarea 
unor anume tendințe ale 
filmologiei ultimelor de
cenii T- axul volumului 
este unul de ordin moral 
de vreme ce tQate firele 
converg înspre ideea de 
responsabilitate: a cineaș
tilor (regizori și producă
tori) față de public, a pu
blicului față de filmul ro
mânesc, a criticilor față de 
autorii șl receptorii artei 
cinematografice.

Scrisă cu nerv șl vervă 
polemică, cu prestanță a- 
cademicâ înviorată de o 
robustă notă de umor — 
ultima carte a iul Florian 
Potra, prin vasta ei des
chidere spre alte spații 
culturale — cu o evidentă 

predilecție pentru estetica 
marxistă italiană — prin 
dorința de a insera critica 
cinematografică in dialec

ion arieșanu : „Respirație liberă“
Cu seria „Destine comu

ne", editura „Emineseu" 
continuă, eu binecunoscu- 
ta-i perseverentă, tipări
rea unor lucrări inspirate 
din realitatea imediată a 
timpului nostru, atît sub 
forma literaturii de ficțiu
ne. dar și a publicisticii si 
reportajului.

FaptuJ că. această serie se 
deschide cu un volum de 
Ion Arieșanu. „Respirație 
liberă", nu ni se pare o 
simplă intîmplare. cunos
cută fiind îndelunga pre
zentă a prozatorului în aria 
publicisticii și a reportaju
lui. pasiunea acestuia pen
tru investigarea mutațiilor 
istorice produse In viata 
tării și. cu deosebire, a Ba
natului.

Două părți distincte alcă
tuiesc volumul : prima.

Alecsandru BABE :

„Echilibrul financiar în socialism"
Biblioteca literaturii eco

nomice originale se îmbo
gățește cu o interesantă 
carte referitoare la proble
ma echilibrului financiar 
in socialism. Despre impor
tanta temei nimeni nu se 
îndoiește. Dezvoltarea pro
porțională a economiei 
nogstre, asigurarea echili
brului material, financiar 
șl valutar, ca o condiție a 
edificării unei economii să
nătoase, a creșterii eficien
tei muncii sociale și a ridi
cării nivelului de trai, este 
o teză fundamentală a 
Programului partidului. în 
lucrare, autorul nu s-a limi
tat la elucidarea conceptu
lui și problematicii echili
brului financiar, el s-a 
străduit să găsească soluții 
practice pentru perfecțio

tica fenomenului cultural 
national și mai ales prin 
fervoarea ei civică se reco
mandă de la sine ca un

„Marile familii", tine de 
specia reportajului, multe 
din acestea cunoscute 
din presă. Autorul practică 
un reportai „clasic", in 
sensul că multe sint mieros 
sondaje in existenta unei 
entităti sociale : fabrică, 
sat. instituție, grup profe
sional etc., cuprinse mtr-o 
privire circulară. adesea 
sintetică. Datorită calități
lor arătate m viata cotidia
na. la locul lor de muncă, 
capacităților intelectuale si 
de voință, spiritului de ini
țiativă. inventivității si pu
terii creatoare. oamenii 
acestei cărți ne apar ea 
destine superioare, tocmai 
pentru că sint personale 
exponențiale ale unui mod 
superior de*  ă-si duce, exis
tenta. in consonantă eu 
viata întregii țări. Modul in 

narea căilor de transpunere 
m viață a acestui echilibru. 
Un alt merit al lucrării este 
acela că analizează echili
brul financiar nu numai în 
sine, ci și în raport cu 
echilibrul monetar, cu echi
librul valutar și cu alte 
componente ale echilibru
lui general economic.

Autorul precizează în par
tea I a cărții sfera și conți
nutul echilibrului financiar, 
determină importanta echi
librului în sistemul econo
miei socialiste. Autorul 
subliniază, de asemenea, 
că, deși echilibrul ba
lanțelor este un echili
bru real, el nu trebuie 
absolutizat, redamînd, pe 
de o parte, acțiunea pîr- 
ghiilor economice și finan
ciare direcțlonate spre con

model în exercitarea pro
fesiunii: filmolog.

Manuela CERNAT

care autorul le relevă per
sonalitatea arată o constan
tă a reportajului și publicis
ticii noastre de a sublinia 
nivelul ihalt de conștiință 
și profesionalitate al per
sonajelor. indiferent că sini 
muncitori, țărani, profesori 
universitari sau academi
cieni. Partea a doua a 
cărții prezintă un excurs 
in viața spirituală a Ba
natului. „Convorbiri din 
imediata realitate" sint pa
gini de mărturii venite din 
partea unor cunoscute per
sonalități ale vieții sociale, 
științifice și artistice bănă- 
tehe. un mănunchi de expe
riențe împărtășite sub for
ma Simplă și accesibilă a in
terviului.

Emil VASILESCU

solidarea echilibrului, iar, 
pe de altă parte, o anumită 
elasticitate exprimată prin 
prevederea de rezerve ma
teriale, financiare și valu
tare.

în partea a Ii-a, auto
rul examinează conținutul 
principalelor instrumente 
de planificare financiară șl 
metodele de analiză, posi
bilitățile de Îmbunătățire 
a balanței financiare de 
sinteză (cunoscută sub de
numirea de plan financiar 
centralizat), raporturile 
dintre această balanță șt 
planurile financiare exe
cutorii,. balanța financiară 
de execuție șl factorii eco
nomici care o influențează.

Costin KIR1ȚESCU

mii.de
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SALVADOR

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei

interes 
unității 
și con- 
aspira- 
dezvoi-

Salutările cordiale și bunele xurări transmise de Excelența Voastră 
cu ocazia Zilei noastre naționale au fost primite cu multă plăcere de către 
poporul mauritian și de mine și dorim să vă exprimăm mulțumirile 
noastre profunde pentru gestul dumneavoastră amabil.

D. BURRENCHOBAY
Guvernator general al Mauritius

Cu prilejul semicentenarului creării Partidului Comunist din Salvador, 
In numele Partidului Comunist Român, ai secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor și oame
nilor muncii salvadorieni, mesajul nostru de prietenie și solidaritate mili
tantă, calde felicitări și urări de noi succese in activitatea partidului 
dumneavoastră.

Comuniștii, oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu 
activitatea Partidului Comunist din Salvador consacrată făuririi 
forțelor naționale, progresiste, democratice, antiimperialiste, apărării 
solidarii independenței și suveranității naționale a țării, inlăptuirii 
țiilor vitale ale maselor muncitoare din Salvador, asigurării unei
tari economico-sociale de sine stătătoare a patriei, pe calea democrației, 
păcii și înțelegerii între popoare.

Salutînd cursul ascendent al relațiilor de prietenie,-., colaborare și so
lidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Salva
dor — caracterizate prin încredere, stimă și respect reciproc — la a căror 

‘ dezvoltare și întărire o contribuție hotărîtoare au avut-o intîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, și Schafik Jorge Handal, secretarul general al Partidului 
Comunist din Salvador, ne exprimăm convingerea că acestea se vor dez
volta in continuare, in interesul conlucrării reciproc avantajoase pe multiple 
planuri dintre țările și popoarele noastre, al unilății tuturor forțelor anti
imperialiste de pretutindeni, al cauzei păcii și securității internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Muncitoresc
Joi după-amiază a sosit în Capi

tală Reiulf Steen, președintele Parti
dului Muncitoresc Norvegian, minis
trul comerțului și navigației, care, la 
invitația C.C. al P.C R.. efectuează o 
vizită de prietenie in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Norvegian
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

A fost prezent Per Borgen. amba
sadorul Norvegiei la București.

i 
/

E/ț® economico-socială a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII ..SClNTEII"

LA PITEȘTI
A intrat în probe de rodaj Fabrica de azot și oxigen

La Combinatul petrochimic din 
Pitești a intrat? în probe de 
rodaj Fabrica de azot și oxigen. în 
legătură cu acest eveniment. Con
stantin Bejan, inginerul șef al uzi
nei de utilități, ne-a spus :

— Noua unitate are menirea să 
asigure necesarul de azot și oxigen 
pentru unitățile din generația cea 
mai tinără a combinatului, care

concură la 
prelucrare 
Probele se 
ce ne dă 
timp fabrica va începe, efectiv, 
producă. Probele sînt încredințate 
unor cadre de bază, între care 'in
ginerii Nae Mihai, Ion Dănciulescu, 
Nicolae Egri și mecanicii Ion Petre 
și Constantin Zainea. (Gh. Cirstea).

CLUJ-NAPOCA

adincirea procesului de 
superioară a țițeiului, 

desfășoară normal, fapt 
garanția că peste puțin 

să

Frigul care... usucă lemnul
O valoroasă realizare a cercetării tehnico-științiiice

Principala atribuție a Institutului 
de cercetări și proiectări de mașini 
și instalații pentru industria ali
mentară și frigorifică din Cluj-Na- 
poca este aceea de a concepe, pro
iecta și realiza pentru .această im
portantă ramură a economiei na
ționale mașini și utilaje cu randa
mente ridicate și consumuri de e- 
nergie cit mai reduse. Care este 
cea mai nouă realizare a acestui 
institut ?

Ne. răspunde tovarășul inginer 
Zeno Miron, directorul institutului:

— Noutatea, ca să zic așa, ele 
„ultimă oră" se refe.ră, de data a- 
ceasta, nu la industria alimentară 
și frigorifică, ci la aceea a lemnu
lui. Este vorba de realizarea unor 
grupuri de uscare a lemnului prin 
tehnologia frigului — pe scurt, ,

O nouă navă în dotarea
Șantierul naval din Galați a con

struit pentru flota noastră maritimă 
comercială nava „Mărășești". în 
legătură cu aceasta, tovarășul Stan 
Potorac, i 
mitetului 
prindere.

— Nava 
din seria 
nale de 15 000 tdw. fiind echipată cu 
motor de construcție românească. 
Ea se înscrie în ampla acțiune des
fășurată pe toate șantierele navale 
ale țârii pentru modernizarea și în
noirea flotei noastre comerciale. în 
prezent, pe șantierul nostru se află 
in stadii avansate de execuție două

GULF. Pină acum am realizat 
GULF-250, GULFr500, GULF-750.

— Ce reprezintă cifrele respec
tive ?

— Reprezintă cantitatea de apă 
extrasă intr-o oră din lemnul pus 
la uscat. Un grup usucă între 10 
pină la 30 mc de lemn intr-un ci
clu. în afară de faptul că aceasta 
este, o tehnologie nouă de uscare a 
lemnului, trebuie reținut că pentru 
această operație consumul de ener
gie este de trei ori mai mic in com
parație cu tehnologiile clasice. în- 
trucit realizarea noastră a stîrnit 
de pe acum un mare interes, iar 
cerințele 
puri sint 
carea lor
reșan).

de livrare a acestor gru- 
mari, vom trece la fabri- 
in serie. (Alexandru Mu-

LA ÎNTREPRINDEREA „FEROEMAIL" — PLOIEȘTI 
Au intrat în funcțiune două noi obiective industriale 

în cadrul programului de moder
nizare și dezvoltare a producției, 
la întreprinderea „Feroemail" din 
Ploiești au intrat in funcțiune două 
noi obiective importante. Este vor
ba de fabrica de alice pentru sa- 
blarea pieselor turnate din fontă si 
oțel — a doua în tară de acest gen. 
Unitatea este complet mecanizată 
și automatizată. Întreaga documen
tație aparține Institutului de cer
cetări s.i proiectări utilaje și piese

de schimb București și a fost con
struită de către T.C.I. Ploiești.

A început să producă, de aseme-1 
nea, la întreaga capacitate, instala
ția deturnare și formare a tuburi
lor scurte și a pieselor de îmbinare 
din fontă, necesare șantierelor la 
instalațiile sanitare ale construc
țiilor de locuințe. Instalația are fin 
înalt grad de’ tehnicitate și automa
tizare. (C. Căprarii).
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BOX : Numeroase înscrieri de peste hotare 
Ia turneul „Centura de aur“

Turneul „Centura de aur", care se 
bucură de multă trecere printre ama
torii de box de la noi din țară, se 
Va desfășura Ia București. între 20 și 
'17 aprilie.

,Pe lingă boxerii români s-au pri
mit numeroase înscrieri de peste ho
tare. Astfel, au confirmat partici
parea la renumitul nostru turneu, 
indicînd și numărul pugiliștilor. fe
derațiile de box din Algeria (8 concu- 
renți). R.P.D. Coreeană (9). Cuba . 
(14), Franța (6). R. D. Germană (4), 
Iran (11). Italia (2). Japonia (6), Mon
golia (7). Nigeria (11) și Ungaria (7j. 
Deci, pină in prezent, 89 de concu- 
renți de peste frontierele țării, dar 
numărul acestora va fi mai mare 
pentru că diferite alte federații au 
confirmat înscrierea de principiu, 
urmind să comunice ulterior cîți din
tre sportivii lor vor ,veni la turneul 
bucureștean. Printre aceste federații 
menționăm pe cele din Bulgaria, Re
publica Dominicană, Kenia, Portuga
lia, Thailanda și Turcia. ,

Campionatele internaționale de box 
ale Franței au programat Ta Bor
deaux prima gală a semifinalelor. 
Un frumos succes a repurtat pugi- 
listul român Georgică Donici (categ. 
semigrea), care l-a învins net. la 
puncte, pe cunoscutul campion po
lonez Janusz Gortat. La categoria 
pană, Titi Cercel a dispus, la puncte, 
de iugoslavul Zoran Spasici. iar la 
categoria ușoară, Sandu Leontin a 
terminat . învingător, la puncte, rn 
fața lui Slobodan Măriei (Iugoslavia), 
în cadrul categoriei mijlociemică, 
italianul Bcmedctto Graviana «i câști
gat, la puncte, în lața lui Gheorghe 
Simion.

★
La Halle a început un mare 

internațional de box, la care 
cipă 97 sportivi din 15 țări. în 
gală, la categoria cocoș, Lutz
(R. D. Germană) a cîștigat prin ko 
în fața lui Teodor Dinu.

turneu 
parti- 
prima 
Sicgcl

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® In localitatea vest-germană ■ 

Worms s-a disputat, cel de-al doilea 
meci amical dintre selecționatele 
.masculine de volei ale României și 
R. F. Germania. Voleibaliștii români x 
au obținut victoria cu scorul de 3—1 
(9—15. 15—3. 15—12, 17—15). In pri
mul joc, desfășurat cu o zi in urmă, 
echipa României cîștigase 
rul de 3—0.

® tn turneul internațional 
de la Nisa s-au disputat 
partide din cadrul probei de simplu 
femei, in care jucătoarea româncă 
Mariana Simionescu a învins-o cu 
5—7. 6—1, 6—2 pe Johanna Durie 
(Anglia).

Alte rezultate : Hanna Strachonova 
(Cehoslovacia) — Nanette Schutte 
(R. F. Germania) 6—4, 6—4 ; Maria 
Pinterova (Cehoslovacia) — Lena 
Sandin (Suedia) 6—3, 6—1 ; Gail Lo-

CU SCO-

de tenis 
primele ,

® ELECTRONICA Șl 
TAXIMETRELE. Un sistom 
electronic de acumulare si pre
lucrare a datelor privind activi
tatea parcului de taximetre, a 
fiecărei mașini și șofer luat in
dividual. funcționează la Sofia. 
Sistemul memorează informații 
operative despre cantitățile' de 
benzină existente, in fiecare 
moment, la stațiile de aprovi
zionare din oraș, despre kilome
trajul parcurs și încasările fie
cărei mașini. La sfirsitul peri
oadelor de bilanț — zilnic, lunar, 
trimestrial — sistemul furnizea
ză un raport despre activitatea 
parcului de taximetre, cuprin- 
zind și o comparație cu rezul
tatele obținute in perioada pre
cedentă. Pe baza acestei analize 
sînt făcute, de asemenea, re

vera (Franța) — 
(Elveția) 6—2. 6—1.

O Intre 19 și 25 
șura, în Berlirjul 
ționala competiții

Isabelle Villager

mai se va desfă-
< occidental, tradi

ționala competiție internațională fe
minină de tenis pe echipe, dotată cu 
„Cupa federației", la care și-au anun
țat participarea 32 de formații.

In primul tur, selecționata Româ
niei va intilni echipa Irlandei. In caz 
de victorie, tenismancle românce vor 
juca in turul următor cu invingă- 
toarea meciului dintre formațiile 
Danemarcei și Elveției.

O In .turneul de tenis de la Viena, 
jucătorul american Stan Smith l-a 
învins cu 1—6. 6—2. 6—4 pe compa
triotul său Jimmy Connors. într-o 
altă partidă. Roscoe Tanner (S.U.A.) 
l-a întrecut cu 6—4, 6—3 pe Peter 
Feigl (Austria).

comandări privind optimizarea 
întreprinderii, efectul economic 
scontat fiind de circa 180 mii 
leva anual.

© IPOTEZĂ ȘTIINȚI
FICĂ. Un program informatic 
elaborat de doi geofizicieni ame
ricani — Thomas Ahrens și John 
O’Keefe, de la Institutul de teh
nologie din California — oferă 
date in sprijinul ipotezei potri
vit căreia explozia din Siberia, 
care a distrus, în 1908, sute de 
hectare de pădure din tai
ga. ar fi putut fi provoca
tă de pătrunderea in atmosfe
ră a unei comete. Nucleul unei 
asemenea comete, cu un diame
tru de 800 metri, ar fi putut pă
trunde in atmosfera terestră cu 
o viteză de 16 000 pină la 160 000 
km pe oră. Nefiind un meteorit

Din viața partidelor pogresiste, 
democratice din noile 

state independente
UNIUNEA SOCIALISTĂ SUDANEZĂ

Sub auspiciile Institutului italian 
de cultură și Institutului de arhi
tectură „Ion Mincu“ din București, 
joi la amiază a avut loc, in Ca
pitală, inaugurarea expoziției „Palla
dio. maestru al arhitecturii".

La vernisaj, organizat în cadrul 
manifestărilor prilejuite de comemo
rarea a 400 de ani de la moartea ma
relui precursor al arhitecturii con
temporane. au participat Ion Găle- 
teanu. secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, prof, 
dr. Cezar Lăzărescu. rectorul Insti
tutului de arhitectură „Ion Mincu", 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, personalități ale vie
ții cultural-științifice bucureștene, 
cadre didactice universitare, arhi- 
tecti. studenti. precum și un numeros 

■ public.
Au luat parte, de asemenea. Vito 

Grasso, directorul Institutului italian 
de cultură din București, și delega
ția Comitetului national italian pen
tru celebrarea celui de-al patrulea 
centenar al mortii lui Palladio, con
dusă de Luigi Tartari, consilier pen
tru problemele culturale al regiunii 
Veneția.

Au fost prezenți Ernesto Mario Bo- 
lasco. ambasadorul Italiei la Bucu
rești. și membri ai ambasadei, pre
cum șL șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în tara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

La festivitatea inaugurală au 
rostit alocuțiuni rectorul Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu". consilie
rul pentru problemele culturale' al 
regiunii Veneția și ambasadorul Ita
liei la București, care, relevînd va
loarea creației marelui arhitect ita
lian. au subliniat contribuția schim
burilor culturale la dezvoltarea 
latiilor stabilite între România și 
lia de-a lungul istoriei.

Expoziția reunește numeroase . 
nouri ilustrate, machete și giganto- 
grafii reprezentînd cele mai sem
nificative opere realizate de Palla
dio.

în aceeași zi, Uniunea arhitecților 
a organizat o masă rotundă, în ca
drul căreia a fost înfățișată pe larg 
activitatea marelui arhitect italian. 
Au prezentat comunicări : prof. Ca- 
millo Semezatb, șeful catedrei de 
istoria artei de la Universitatea din 
Padova, prof, arhitect Grigore lo- 
nescu, prof, arhitect Gheorghe Cp- 
rinschi-Vorono, prof, arhitect Nicolae 
Lupu și arhitect Radu Patrulius.

(Agerpres)

Eforturi sporite pentru dezvoltarea
economică

tru noi" — a spus el. Nimeiri șl-a 
exprimat totuși convingerea că țara 
sa va depăși dificultățile cu care 
este confruntată și va înainta cu suc
ces pe calea progresului economic 
și social. El a relevat că „eforturile 
întregului popor sudanez trebuie 
concentrate în unison spre construi
rea unui Sudan nou și puternic".

Un loc important in cadrul cuvîn- 
tării l-au ocupat problemele situației 
internaționale, șeful statului suda
nez ținînd să sublinieze și cu acest 
prilej că țara sa „nu se va alătura 
nici unei axe sau bloc" și că „va 
duce o politică independentă". 
Această orientare, a precizat el, „este 
cu siguranță foarte utilă", deoarece 
consolidează poziția internațională 
a Sudanului, suscitînd sprijin și 
respect.

Congresul Uniunii Socialiste Su
daneze a adoptat mai multe rezoluții 
și recomandări. Astfel, documentele 
respective preconizează sporirea ro
lului conducător al U.S.S. în viața 
politică a țării, efectuarea de modi
ficări in structura U.S.S. la nivel re
gional și național pentru a se asigura 
o mai bună legătură intre aceste 
structuri și cele ale sistemului ad
ministrativ regional.

Cont’irmînd impactul negativ al si
tuației economice mondiale asupra 
economiei naționale, congresul a 
cerut să se facă eforturi in cadrul 
programului de reformă financiară și 
stabilizare economică, să fie corec
tată situația economică prin con
trolul resurselor și investițiilor. El a 
indicat o serie de măsuri privind 
creșterea producției, îmbunătățirea 
transportului, extinderea exporturi
lor, eliminarea inflației, pregătirea 
cadrelor, revizuirea sistemului de in- 
vățămint etc.

Reflectînd creșterea rolului acti
vității constructive in etapa actuală, 
amploarea obiectivelor care stau in 
fața Sudanului, congresul a trasat o 
serie de sarcini și a dat indicații în 
vederea participării mai largi a ma
selor la rezolvarea problemelor 
locale de orice 'natură, pentru pro
gresul armonios al tuturor regiuni
lor. subliniind că dezvoltarea econo
mică a tării trebuie să se bazeze pe 
forțele proprii.

Recent, la Khartum a avut loc 
cel de-al III-lea Congres național al 
partidului de guvernămint — Uniu
nea Socialistă Sudaneză, la ale cărui 
lucrări au participat 2 300 de dele
gați, precum și reprezentanții unor 
partide și organizații din alte țări, 
printre care și din Republica Socia
listă România.

întrunit intr-o perioadă in care 
poporul sudanez se află angajat 
intr-un amplu efort de dezvoltare și 
transformare a țării sale, congresul 
și-a propus să analizeze drumul stră
bătut de Republica Democratica Su
dan de la revoluția din 25 mai 1969 
și pină azi pentru a trasa, pe baza 
concluziilor desprinse. principalele 
sarcini ale etapei următoare de zece 
ani. Această preocupare centrală s-a 
reflectat pe larg în luările de cuvint 
ale participanților la dezbateri și, 
mai ales, in cuvintarea rostită la 
ședința de deschidere a congresului 
de președintele partidului și șeful 
stalului, Gaafar El Nimeiri.

Arătind că revoluția sudaneză a 
intrat în cea dc-a doua decadă a exis
tenței sale ’și că în elaborarea obiec
tivelor noii etape trebuie să se țină 
seama de experiența trecutului, vor
bitorul a făcut un amplu bilanț al 
realizărilor obținute, al transformă
rilor petrecute în viața țării. Astfel, 
el a subliniat că, in perioada care a 
trecut de la revoluția din 1969. și mai 
ales in ultimii ani. Sudanul și-a in
tensificat considerabil eforturile pen
tru valorificarea resurselor mate
riale și umane, adoptind o serie de 
programe carc-i vor schimba profund 
înfățișarea. în cadrul planului de 
șase ani. 1977—1982, volumul investi
țiilor se ridică la 1,2 miliarde dolari, 
fiind net superior mediei anuale de 
180 milioane in perioada 1971—1976. 
Se are în vedere extinderea supra
fețelor irigate, realizarea unor mari 
proiecte agroindustriale, dezvolta
rea industriei, rețelei de comuni
cații, invățămintului, culturii etc. 
Președintele Nimeiri a adăugat insă 
că in realizarea obiectivelor pe care 
și le-a propus, poporul sudanez a 
întimpinat serie de dificultăți, de 
ordin intern și extern. „Criza eco
nomică internațională, care a devas
tat lumea incepind din 1973, a con
stituit o povară fără precedent pen

GALAȚI
fiolei maritime comerciale 

transportoare frigorifice „Polar VII" 
și „Polar VIII" — primele nave de 
acest tip construite in țară.

— Luna martie a fost foarte rod
nică pentru navaliștii gălățeni...

— într-adevăr,. la începutul aces
tei luni a fost lansată cea de-a doua 
platformă de foraj marin, „Orizont", 
la care acum se execută intens lu
crări de armare. Este de reținut 
faptul că toți oamenii muncii de la 
șantierul nostru se străduiesc să-și 
realizeze exemplar toate sarcinile 
ce le revin, astfel incit de la „Mila 
80“ a Dunării tot mai multe nave să 
ridice ancora în acest an. (Dan Plăeșu).

al co
in tre-

secretar adjunct 
de partid pe 
ne-a spus :

i „Mărășești" este 
cargourilor multifuncțio-

a doua

LA INSTITUTUL POLITEHNIC DIN IAȘI 
Stație pilot pentru refoiosirea maselor plastice

Zestrea tehnică a 
tehnologie chimică 
politehnic „Gheorghe 
Iași s-a îmbogățit cu 
pilot și de 
contribuie ta 
învățămîntului cu cercetarea și 
producția. Noua statie pilot si de 
microproductie este destinată pre
lucrării și valorificării resurselor 
auxiliare de poliamide. Ea a fost 
proiectată si realizată în întregime 
de specialiștii facultății, 
cu cei de ia Combinatul de 
fibre sintetice Săvinești.

Despre importanta noului

Facultății de 
a Institutului 
Asachi" din 
o nouă statie 

microproductie. care 
adincirea integrării 

cu

împreună 
fire și
obiec-

re- 
Ita-

pa-

tiv, prof. univ. dr. docent Vasile 
Ababi, decanul facultății, ne-a 
spus : „Noua static pilot și de mi
croproductie ne permite ca. odată 
cu instruirea studenților noștri, să 
finalizăm și o serie de studii de 
cercetare, mai ales pentru reinte
grarea in circuitul industrial a 
unor materii prime • secundare din 
poliamide și realizarea. în final, a 
unor fire și filamente pentru ptili- 

lor în industria ușoară, 
facultatea noastră poate

zarea
Anual.
realiza în noua statie pilot o pro
ducție de peste trei milioane lei. 
(M. Corcaci).

ILFOV
Unități „service" în sprijinul zootehniei

Direcția agricolă a județului, in 
colaborare cu specialiști din Minis
terul Agriculturii, a inițiat organi
zarea unor unități „service" pentru 
zootehnie specializata in repararea, 
întreținerea\ și modernizarea utila
jelor și instalațiilor din fermele de 
animale — aparate de muls, racleți, 
ventilatoare, bucătării furajere, to
cătoare. remorci tehnologice.. Aceste, 
unități instruiesc inginerii, tehni
cienii și personalul de depanare cu 
ultimele noutăți in domeniul me-

canizării în sectoarele zootehnice, 
califică și atestă ca mecanizator-in- 
grijitor lucrătorii din fermele de 
animale. Prima unitate de acest fel, 
organizată la I.A.S. Adunații Copă- 
ceni, dispune de ateliere, laborator, 
sală de curs, aparatură de speciali
tate. documentare, ateliere mobile, 
grupe de depanare operative, care 

„acționează -in întreg județul. în tri
mestrul II al acestui an se vor în
ființa in județ alte trei unități. 
(Lucian Ciubotaru).

t

16.00
1«.05

16.30

PROGRAMELE 1 și 2
Telex
Teleșcoalâ — curs de pregătire 
pentru jadmiterea în învățâmîntul 
superior (matematică)
Muzică populară instrumentală

In jurul orei 17,00 — Transmisiune 
directă de la lucrările primei se
siuni a celei dc-a S-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale
O Cintece patriotice și revoluțio
nare © 1001 de seri

10.00 Telejurnal
19.30 Vers și cint pentru țară șl partid. 

Spectacol muzical-llterar-coregrafic
20.45 Reportaj despre... idei și senti

mente
21.15 Muzică populară românească
21.30 Telejurnal

Sesiune de comunicări 
și cercetarea 

în zilele de 26 și-27 martie la Cen
trul special: de perfecționare a cadre
lor din Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste s-a desfășurat sesiunea de 
comunicări cu tema : „Biblioteca pu
blică și cercetarea sociologică", orga
nizată in colaborare cu Biblioteca 
Centrală de Stat, Centrul de cerce
tări sociologice și Centrul pentru 
problemele tinerelului, 
reunit teoreticieni și practicieni 
domeniului/ cadre didactice universi-

.* „Biblioteca publică 
sociologică^

tare, cercetători științifici, bibliote
cari și'alți activiști culturali din 
București si din tară, intr-un fruc
tuos schimb de opinii cu privire la 
rolul bibliotecii și al lecturii în edu
carea maselor, in condițiile extinde
rii mass-media, la modalitățile de 
implicare mai profundă a lecturii în 
procesul instructiv-educativ. de for
mare multilaterală a personalității 
umane. (Gabriela Bondoc)

vremea
Timpul probabil pentru zilele tie 29, 

30 și 31 martie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească în toate re
giunile țării. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi și burnițe slabe, 
mai frecvente in nordul țării. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 1 și plus 9 grade, 
iar valorii^ maxime vor oscila între 8' 
și 18 grade, local mai ridicate în sud. 
Ceață, dimineața și seara. In București: 
Vreme în încălzire. Cerul va l’i varia
bil, favorabil • ploii, de scurtă durata. 
Vînt slab. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 2 șl 4 gra
de, iar maximele intre 8 și 12 grade. 
Ceață, dimineața și seara. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciul.

Băile Herculane și Felix
- izvoare tie sănătate 

și bună dispoziție
Factorii naturali de cură, e- 

chipamentele adecvate, proce
durile moderne de tratament 
din stațiunile Herculane si Fe
lix oferă in acest sezon condiții 
optime de tratament și profila
xie. de odihnă și agrement. Tra
tamentul practicat atit la Hercu- 
lane. cit și la Felix include și 
o medicație complexă din care 
nu lipsesc produse originale ro
mânești. Totodată, se aplică cu 
succes acupunctura.

în ambele stațiuni, hoteluri 
moderne dispun de baze proprii 
de diagnostic și tratament.

La Herculane și Felix se poa
te petrece un concediu agreabil. 
Pitorescul împrejurimilor, cli
matul de cruțare, plimbările in 
aerul pur. cinematografele, clu
burile. jocurile distractive și 
excursiile organizate in vecină
tate asigură celor veniți la odih
nă multiple posibilități de agre
ment și recreare.

Biletele pentru cele două sta- 
. tiuni se pot procura la agențiile 
și filialele oficiilor județene de 
turism, precum și la comitetele 
sindicatelor din întreprinderi si 
instituții. în fotografic : unul 
din noile hoteluri de la Felix.Sesiunea a 

ai

,T„ »

solid, la contactul cu solul nu a 
provocat nici un fel de cra
ter. Forța impactului a generat 
însă unde de șoc, echivalente cu 
cele produse de explozia a 
10 milioane tone de trinitroto- 
luen. Se știe că explozia înregis
trată atunci a fost resimțită pină 
la o distantă de peste 1 000 kilo
metri.

® UN LABORATOR 
COMPLEX pentru depistarea 
poluării și stabilirea căilor de 
înlăturare a acesteia a fost con
struit de întreprinderea ungară 
de aparatură „Metrimpex". Dis- 
punînd de circa 100 de aparate, 
laboratorul efectuează aproape 
toate analizele automat, datele 
rezultate fiind apoi prelucrate 
de o mașină electronică de 
calcul. Aparatele supun Ia ana

lize rapide si sigure eșantioane 
de apă. aer. sol, nămol de pe 
fundul bazinelor, prelucrînd. in 
ăcelași timp, date recepționate 
prin telex satt.de la baloane- 
sonde. prin • liniile de legătură 
cu stațiile meteorologice sau do 
la punctele de depozitare a re
ziduurilor. industriale. Și. ceea 
ce este foarte important, codifi- 
cind informațiile obținute, la
boratorul transmite celor intere
sați recomandări privind inter
venția necesară pentru a com
bate diferite genuri de poluare. 
Cind este vorba de uzine, in 
baza datelor obținute /la anali
ză, laboratorul poatiy pune au
tomat in funcțiune sistemele 
existente la întreprinderile res

pective. de pildă, pentru rege
nerarea și neutralizarea apelor 
reziduale.

© CU AUTOMOBI
LUL - PESTE GIBRAL
TAR. După, cum informează 
ziarul londonez „Sunday Times", 
între Maroc și Spania au în
ceput convorbiri referitoare la 
construirea unei artere de cir
culație rutieră care să lege Eu
ropa de Africa. Dacă această 
arteră va fi un pod sau un tu
nel urmează să șe. stabilească in 
cursul convorbirilor respective. 
Potrivit calculelor preliminare, 
prima variantă ar costa în jur

„t'HUMANITE DIMANCHE" :

Nicaragua — o țară\ 
renaște din ruine

După o scurtă ședere clandestină in Nicaragua in 1976, cunoscu
tul scriitor argentinian Julio Cortazar nota că a văzut „un popor 
ajuns la capătul răbdării". Recent, la invitația Juntei de Reconstrucție 
Naționala, Cortazar a revenit de două ori pe pămintul nicaraguan : 
în noiembrie anul trecut și in februarie 1980. Redăm in rezumat im
presiile sale împărtășite săptămânalului francez „L’Humanită Dimanche". 

capitala țării. Managua. îi lipsea 
aproape tot ce e necesar unui spital. 
Mulți bolnavi, adulți și copii, eirau 
culcați pe dușumea. în ce privește 
medicii, Somoza n-a făcut niciodată 
nimic ca numărul lor să sporească, 
deși raportat la populație era foarte 
mic. Lipsesc infirmierele, deseori de

Timp de cîteva săptămini m-am 
aflat în orașele și satele hicaragua- 
ne ; pe coasta Pacificului, unde se 
concentrează cea mai mare parte a 
activităților economice, dar și pe lito
ralul Atlanticului. Am vizitat școli 
și spitale, am asistat la solemnitatea 
naționalizării minelor de aur (foste 
proprietăți ale unor firme americane 
și canadiene), am urmărit procese 
intentate militarilor somoziști. Ce 
s-a schimbat in Nicaragua ?

Două exemple sintetizează, după 
părerea mea, prefacerile intervenite. 
„Priviți Ia copii !“, îmi spunea insis
tent ofițerul sandinist care mă înso
țea. Privesc și nu observ decit o 
scenă banală : copii jucîndu-se in 
stradă. Ofițerul îmi explică rațiunea 
insistențelor sale : in ultima perioadă 
a regimului Somoza nu se mai ve
deau copii pe stradă. Dictatorul și 
garda sa ii socoteau pe toți copiii 
„guerrilleros" potențiali, mesageri ai 
armatei sandiniste. Li se interzicea 
și să joace fotbal pe maidan, căci 
Somoza considera acest lucru drept 
un... antrenament pentru luptele de 
„guerrilla". Aș spune că pentru nica
raguani victoria a însemnat în primul 
rînd această libertate fizică rcciști- 
gată. Uniformele militare nu mai 
sint. cum erau, sinonimul nenoroci
rilor și unftori al rnorții. Acum mili
tarul este înconjurat de simpatie. Pe 
unde treceam, „jeep“-ul nostru era 
primit sărbătorește de cetățeni.

A! doilea exemplu : la o școală 
dintr-un cartier de cocioabe, școală 
unde lot mobilierul fusese oferit de 
Panama, un elev ora intrebat ce ar 
prefera să aibă în noua sa școală. 
Am văzut cum privirea i .s-a luminat 
de un surîs larg înainte de a răs
punde : pantofi ! Probabil primii in 
viața sa.

Somoza a lăsat o țară în ruine. 
Cind a înțeles că puterea ii scapă 
din miini, că Întreg poporul se ridică 
împotriva sa. el a încercat să dis
trugă totul. Daunele cauzată, indus
triei și agriculturii depășesc 600 mi
lioane de dolari. Fără a mai vorbi 
de victimele omenești : 50 000 de 
morți și 300 000 de răniți. Și încă nu 
e totul calculat cum se cuvine. Nu-i 
de mirare că astăzi una din cele mai 
urgente probleme ee-și așteaptă so
lutionarea este cea a sănătății...

Am vizitat cel mai mare spital din

îngrijirea bolnavilor se ocupă rudele 
apropiate ale acestora. Dar, ceea ce-i 
mai grav, lipsesc și medicamentele, 
înainte de a fugi, somoziștii au dis
trus sistematic stocurile, și așa neîn
semnate, au luat cu ei material chi
rurgical și în general tot ce sperau 
să poată vinde. însuși dictatorul So
moza le dăduse exemplu : după cu
tremurul de pămînt din 1972. și-a în
sușit cea mai mare parte a ajutoru
lui trimis sinistraților de către miș
carea de solidaritate internațională, 
ajungind să vîndă echipament chirur
gical. Războiul civil a favorizat epi
demiile. Unele, benigne in Europa, 
sint catastrofale aici, din pricina lip
sei! de mijloace medicale. între jele, 
rujeola. care seceră uneori viețile a 
jumătate din copiii unei localități 
rurale.

O altă urgență: alfabetizarea. Circa 
60 la sută djn nicaraguani sint neștiu
tori de carte. Pentru a lupta impo- 
triva acestui flagel, o mai'e campanie 
a inceput recent in întreaga țară. 
Este, o cauză a tuturor : adolescentid 
de 14 ani, care știe să citească și să 
scrie, va fi Învățătorul unui cătun 
unde toți sint neștiutori de carte. Am 
simțit la nicaraguani toate energiile 
încordate pentru a se debarasa de 
acejastă grea moștenire a dictaturii 
și a dominației monopoliste străine.

Reconstrucția este cuvintul de or
dine in Nicaragua de azi. Poporul "și 
guvernul s-au angajat deopotrivă in 
înfăptuirea ei. Aș spune că recon
strucția este maniera aleasă de nica
raguani pentru a se „răzbuna". Nu 
mai există execuții. Și dacă viața va 
face ca eu să compar vreodată în 
fața justiției, mi-aș dori să pot be
neficia do tot atitea garanții ca și 
ofițerii somoziști care au participat 
la acțiunile represive.

Toate cele văzute mi-au întărit 
convingerea că solidaritatea eu Nica
ragua trebuie continuată și întărită : 
este o țară unde poporul și-a ciști- 
gat libertatea cu jertfe grele și ține 
la ea ca la lumina ochilor. I

de 800 milioane lire sterline, a 
doua — circa 560 de milioane. 
Prin înfăptuirea unuia sau altuia 
din aceste proiecte, spre sfir.și- 
tul secolului se va putea tra
versa strimtoarea Gibraltar cu 
automobilul.

© STICLA „FILTREA
ZĂ" APA. La Universitatea 
din Warwick (Marea Britanie) 
se produc plăci de sticlă cu pori 
foarte mici, al căror diametru 
nu atinge mai mult de jumătate 
dintr-o milionime de milime
tru. (Canalele ce ar rezulta din 
unirea porilor existenti intr-un 
gram de sticlă de acest gen ar 
avea o lungime apreciabilă). 
Plăcile sau membranele res
pective se obțin prin prelu
crarea termică a anumitor tipuri 
de sticlă si sînt folosite în ști

ință pentru filtrarea diferitelor 
soluții. Un domeniu de mare 
viitor in care se poate utiliza 
sticla respectivă este acela al 
desalinizării apei de mare, porii 
reținind peste 90 la sută din mo
leculele de sare si lăsind să 
treacă apa. în prezent, cu aju
torul unei membrane de sticlă 
de 1 metru pătrat se pot ob
ține 3,5 metri cubi de apă po
tabilă pe zi.

® „NOI CAPRICII ALE 
LUI GOYA”. în editura „He- 
liodoro" din Madrid au apărut 

,32 de desene inedite aparținind 
'celebrului pictor Goya. Reunite 
intr-un album intitulat „Noi ca
pricii ale lui Goya". reproduce
rile încearcă să compenseze 
marea pierdere pe care a re
prezentat-o distrugerea — in

y
1945 — a 31 din cele 32 de de
sene originale semnate de Goya.

© PENTRU PREVENI
REA PAGUBELOR PRO
VOCATE DE URAGANE. 
Guvernul Madagascarului a a- 
doptat o serie de măsuri în ve
derea prevenirii pagubelor pro
vocate anual de uraganele pu
ternice care iau naștere in O- 
eeanul Indian. In acest scop, se 
vor construi diguri de protecție, 
adăposturi pentru oameni, vite 
și alimente etc. Se creează, de 
asemenea, rezerve de apă po- 
tapilă. intrucit. după trecerea u- 
raaanelor. apa un timp nu poa
te fi folosită pentru băut. în zo
nele de șes se construiesc ca
nale speciale pentru drenarea 
apei de ploaie.

satt.de


„ACORDĂM 0 ÎNALTĂ APRECIERE CONTRIBUȚIEI 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU

IA DEMOCRATIZAREA RELAȚIILOR INTERNATIONALE"
!» I

4.

— a declarat președintele Republicii Volta Superioară cu prilejul 
primirii reprezentantului P.C.R.

încheierea lucrărilor Congresului P.M.S.U.
Tovarășul Jânos Kâdăr reales în funcția de prim-secretar 

al C.C. al partidului

OUAGADOUGOU 27 (Agerpres).— 
Președintele Republicii Volta Supe
rioară, generalul de armată Abouba- 
kar Sangoule Lamizana, a primit pe 
reprezentantul Partidului Comunist 
Român la lucrările Congresului al 
VII-lea al Uniunii Democrate Volteze 
(U.D.V.), Marin Rădoi, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a fost trans
mis din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu președintelui Sangoule 
Lamizana un călduros mesaj de prie
tenie, urări de sănătate si fericire 
personală, iar poporului prieten vol- 
tez noi succese în lupta pentru con
solidarea independentei și suverani
tății naționale, pentru edificarea unei 
noi societăți, drepte și prospere.

Mulțumind, șeful statului voltez a 
rugat să se transmită președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cele mai călduroase urări 
'de sănătate și fericire personală, pre
cum și mesajul său de prietenie, 
stimă și considerație, iar poporului 
român urări de succes deplin în ac
tivitatea sa de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Evocînd vizita efectuată în Româ
nia, președintele Sangoule Lamizana 
a subliniat că păstrează amintiri de 
neuitat despre realizările poporului 
nostru, angajat cu toată hotăr’rea, 
cub conducerea înțeleaptă si clar

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noua rundă de negocieri egipteano—israeliano—americane 
® Consiliul de Securitate al O.N.U. va examina problema 
palestiniană ® Au avut loc contacte nipona—palestiniene

CAIRO 27 (Agerpres) — In orașul 
egiptean Alexandria a Început joi 
o nouă rundă de negocieri tripartite 
egipteano-israeliano-americane pri
vind autonomia palestiniană în te
ritoriile Cisiordania și Gaza. Reuniu
nea în plen a fost precedată de în- 
tilniri bilaterale între primul minis
tru și ministrul egiptean al afaceri
lor externe. Mustafa Khalil, și' Sol 
Linowitz, trimisul special al preșe
dintelui Carter în Orientul Mijlociu, 
și între șeful delegației americane și 
ministrul de interne israelian. Yossef 
Burg.

Citind un purtător de cuvînt al 
delegației americane, agenția M.E.N. 
relevă că actualele negocieri se înscriu 
în cadrul pregătirii convorbirilor ce 
vor avea loc luna vi.itoare la Wa
shington între președintele Carter și 
președintele Sadat, precum și între 
șeful executivului american și pre
mierul israelian, Menahem Begin.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. se va întruni în ședință pu

în Ciad au reînceput ciocnirile armate
Se depun eforturi în vederea încetării focului

N’DJAMENA 27 (Agerpres). — 
După o scurtă perioadă de întrerupe
re. in capitala Ciadului au reînceput 
ciocnirile armate între forțele fidele 
președintelui Oueddei și cele ale mi
nistrului apărării, Hissene Habre — 
transmit agențiile France Presse și 
Associated Press. Sursele citate men
ționează, de asemenea, că. paralel, se 
întreprind eforturi pentru a se ajunge 
la o încetare a focului, tratativele 
desfășurîndu-se în cadrul unei comi
sii tehnice, din care fac parte repre
zentanții grupărilor rivale, ai comu

Criza economică și contradicțiile interoccidentale:
Asociația (vest) Europeană a Liberului Schimb — 

între Scylla și Charybda
„Țările A.E.L.S. au intrat tntr-o 

nouă perioadă de recesiune" — 
sublinia ziarul elvețian „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG". comentînd 
ultimul raport privind evoluția si
tuației economice din statele respec
tive la începutul anilor ’80 — raport 
elaborat la sediul genevez al Aso
ciației (vest) Europene a Liberului 
Schimb. Balanța comercială a celor 
șapte state membre ale acestei or
ganizații — evidențiază raportul 
menționat — înregistrează o „dete
riorare cronică", după ce în 1979 de
ficitul se ridicase Ia 11,2 miliarde 
dolari, adică dublul soldului pasiv 
din 1978.

Judecind după aprecierile ziaru- 
rui norvegian „AFTENPOSTEN", 
caracteristicile noii recesiuni in care 
au intrat țările A.E.L.S. ar fi, pe 
lingă „majorarea continuă a defici
telor comerciale" — o „creștere sus
ținută a ratei inflației și a șomaju
lui" și „scăderea drastică a ritmului 
de dezvoltare economică". Aceasta de
termină ziarul „LE MONDE" să 
tragă concluzia că asociația respec
tivă în general „trece prin cea mai 
dificilă perioadă din întreaga sa 
existență de două deeenii, de cind 
se străduiește să se strecoare prin
tre Scylla și Charybdall. Potrivit 
ziarului francez, cei doi monștri ma
rini din mitologia greacă, menționați 
în „Odiseea", ar fi în cazul A.E.L.S., 
de o parte — Piața comună, iar de 
cealaltă — S.U.A. „Situată in acest 
context — continuă „Le Monde" — 
A.E.L.S. are de făcut față unor pro
bleme deosebit de dificile. Cu cit 
țările Pieței comune și S.U.A. sint 
ele însele tot mai serios confruntate 
cu dificultăți economice, acestea in
cercînd . să găsească paliative pentru 
ieșirea din criză, recurg la tot felul 
de măsuri protecționiste prin care, 
de fapt, adîncesc fenomenele rece- 
sioniste și lovesc puternic in inte
resele partenerelor din A.E.L.S. 
Astfel, disputele dintre statele care 
jac parte din cele două organizații 
economice vest-europene se ascut".

Se știe că, din inițiativa Marii 
Britanii, care vroia să răspundă la 

văzătoare a președintelui Nicolae 
'Ceaușescu, în lupta pentru edifica
rea unei Românii prospere, indepen
dente și suverane. Președintele vol
tez și-a exprimat convingerea că ra
porturile de prietenie și colaborare 
dintre România și Volta Superioară 
se vor dezvolta pe multiple planuri, 
în interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și cooperării în lume.

„Prin politica sa externă — a de
clarat președintele Sangoule Lami
zana — România contribuie la spori
rea încrederii între popoare, la sta
tornicirea unui climat de conlu
crare fructuoasă, președintele Nicolae 
Ceaușescu fiind unul dintre făuritorii 
păcii în lume. Războiul nu poate 
decît să agraveze mizeria în care 
trăiește o parte a omenirii și dato
rită acestei convingeri apreciez și 
mai mult sensul constructiv al iniția
tivelor președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru instaurarea unor 
relații noi între state, lichidarea sub
dezvoltării, instaurarea unei noi or
dini economice internaționale. înfăp
tuirea dezarmării, asigurarea păcii și 
securității popoarelor. Poporul voltez 
urmărește cu mult interes succesele 
înregistrate de poporul român în 
munca sa neobosită pentru construi
rea unei economii moderne. România 
constituind pentru țările în curs de 
dezvoltare un exemplu de urmat în 
lupta lor pentru consolidarea inde
pendenței economice".

blică, luni, 31 martie, la ora 15,30 
G.M.T., pentru examinarea proble
mei palestiniene, a anunțat pre
ședintele în exercițiu al consiliului, 
Donald O. Mills (Jamaica).

TOKIO 27 (Agerpres). — Răspun- 
zind interpelărilor în parlament 
(Dietă), Kazuo Chiba, director gene
ral al Biroului pentru problemele 
Orientului Apropiat și Africii din 
Ministerul Afacerilor Externe ăl Ja
poniei, a declarat că Ryohei Mu
rata, ambasadorul japonez în Emi
ratele Arabe Unite, a avut convor
biri cu Faruk al Kaddumi, șeful 
Departamentului politic al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
— informează agenția Kyodo. El a 
arătat că la Damasc, Beirut și New 
York au avut loc contacte nipono- 
palestiniene. EI a adăugat că guver
nul japonez nu are nici un proiect 
să invite în Japonia pe conducătorii 
O.E.P., dar a precizat că primul mi
nistru sau ministrul de externe s-ar 
întîlni cu liderii O.E.P. oricînd aceș
tia ar vizita Japonia.

nității musulmane și personalități po
litice independente.

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
Secretarul general al Organizației 
Unității Africane, Edem Kodjo, a 
lansat un apel pentru încetarea ostili
tăților intre fracțiunile rivale din 
Ciad, cerindu-le să respecte acordu
rile Încheiate la Lagos, în august anul 
trecut. Totodată, secretarul general a 
propus organizarea unei reuniuni de 
urgență, sub auspiciile O.U.A., pen
tru examinarea modalităților de re
zolvare a situației din această țară.

„provocarea" lansată de cele șase 
țări din Comunitatea Economică 
Europeană (Piața comună), la înce
putul lui 1960 a fost creată A.E.L.S. 
— de asemenea o organizație închisă, 
ca șl rivala sa vest-europeană. 
Participau la această asociație 
Anglia, Austria, Danemarca, Elveția, 
Norvegia, Portugalia șl Suedia, care 
își propuneau citeva obiective prin
cipale : eliminarea obstacolelor co
merciale și a concurenței „neloiale" 
dintre ele, creșterea activității eco
nomice, ocuparea deplină a forței 
de muncă, utilizarea rațională a re

O Caracteristicile noii recesiuni în cele șapte țări membre: dete
riorarea cronică a balanțelor de plăți, inflație și șomaj ® Dez
voltarea schimburilor comerciale cu țările socialiste și reducerea 

cheltuielilor militare — o cale de atenuare a efectelor crizei

surselor etc. Ulterior, la A.E.L.S. au 
mai aderat Islanda și Finlanda 
(ultima cu statut de membru asociat). 
Ani de-a rindul, între C.E.E. și 
A.E.L.S. au avut loc veritabile con
fruntări economice, la care se adău
gau contradicțiile cu S.U.A. și Japo
nia. La un moment dat a existat 
chiar o tentativă de inspirație nord- 
americană (așa-numitul plan Dil
lon) de a uni cele două grupași vest- 
europene. Se dorea înființarea unei 
asociații mult mai largi, care să ctf- 
prindă, de asemenea, S.U.A.. Ca
nada și alte state, tentativă eșuată 
în fașă, ceea ce venea să arate 
că divergentele dintre statele de pe 
cele două țărmuri ale Atlanticului 
sint cel puțin la fel de puternice ca 
și contradicțiile C.E.E. — A.E.L.S.

Cu toate greutățile întîmpinate (se 
știe că asociația respectivă a fost 
părăsită în 1973 de Marea Britanie 
și Danemarca, țări care s-au alătu
rat organizației rivale — Piața co
mună). A.E.L.S. și-a continuat exis
tența, contribuind la impulsionarea 
legăturilor comerciale dintre statele 
membre. în condițiile conjuncturale 
grele din ultimele două decenii, aces
tea și-au îndreptat atenția și spre

BUDAPESTA 27 — Trimisul Ager
pres, Aurel Urzică, transmite : La 
Budapesta s-au încheiat joi lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar.

Congresul a aprobat Raportul de 
activitate al C.C. al P.M.S.U. și Ra
portul Comisiei Centrale de Control. 
A fost adoptată, de asemenea, hotă- 
rirea Congresului continînd sarcinile 
legate de edificarea pe mai departe 
a Socialismului dezvoltat în Ungaria.

în ședința de joi a luat cuvîntul 
Jânos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., care a făcut un bilanț al 
dezbaterilor desfășurate in cele patru 
zile ale lucrărilor.

Congresul a ales noile organe de 
conducere ale partidului.

în prima sa ședință plenară. Comi
tetul Central a reales pe tovarășul 
Jânos Kâdâr în funcția de prim-secre
tar al C.C. al P.M.S.U.

Au fost aleși, de asemenea, mem
brii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U. — Jânos Kădâr. Aczel 
Gyorgy, Benke Valeria, Gâspâr San
dor, Havasi Ferenc. Korom Mihâly, 
Lazar Gyorgy, Losonczi Pâl. Marothy 
Lăszlo, Mehes Lajos, Nemeth Kâroly, 
Ovări Miklos, Sarios Istvân. Ca secre
tari ai C.C. au fost aleși : Gyenes 
Andrâs, Havasi Ferenc, Korom Mi
hâly, Nemeth Kâroly, Ovâri Miklos.

PIAȚA COMUNĂ

Reprezentanți ai fermierilor din țările Pieței comune demonstrează pe străzile 
orașului Strasbourg

O dificilă „săptămînă verde“
O nouă rundă de negocieri, apre

ciate de agenția France Presse 
drept >,dure si dificile", a început 
miercuri seara, la Bruxelles, intre 
miniștrii agriculturii ai celor nouă 
țări membre ale Comunității Eco
nomice Europene (C.E.E.). Reuniu
nea din capitala Belgiei. al cărui 
obiectiv este fixarea preturilor la 
produsele agricole pentru perioada 
1980—1981, a debutat la. scurt timp 
după încheierea sesiunii extraordi
nare a Parlamentului vest-euro- 
pean, de la Strasbourg (Franța), 
care își propusese să netezească 
drumul spre un acord intre miniș
trii agriculturii ai „celor nouă".

Dar ața cum transmite A.F.P., la 
capătul unor „dezbateri confuze", 
urmate de „un vot-maraton", de 
peste sase ore, parlamentarii vest- 
europeni s-au despărțit fără a pu
tea stabili procentul de creștere a 
prețurilor agricole ce urma să fie 
propus miniștrilor agriculturii.

„Parlamentarii, scrie France 
Presse, au decepționat profund pe 
agricultorii din C.E.E.". ai căror

țările C.E.E., care' reprezentau o 
piață mult mai mare. între cele 
două grupări economice vest-euro
pene s-a încheiat un acord de liber 
schimb, ceea' ce a făcut ca în pre
zent cuantumul schimburilor -dintre 
fiecare stat membru cu ansamblul 
A.E.L.S. să fie mult mai mic decît 
cel cu țările Pieței comune luate la 
un loc.

Dar, acest lucru care, inițial, 
a apărut ca un factor pozitiv, și-a 
dovedit curînd și aspectele sale ne
gative. „The Europa Year ■ Book" 
pe 1979 — mentionînd datele respec

tive — evidențiază un element sem
nificativ : in timp ce schimburile in 
interiorul A.E.L.S. sint, practic, echi
librate, cele cu Piața comună sint 
deficitare — circa 10 miliarde dolari 
în favoarea „celor nouă". „Acesta 
reprezintă, de fapt, un «import de 
criză"" — sublinia ziașul suedez 
„NY DAG" — evidențiind opinia ex
primată într-unul din comunicatele 
A.E.L.S., potrivit căruia economiile 
țărilor membre „reacționează cu sen
sibilitate deosebită" la conjunctura 
mondială. Ca urmare, cind primele 
semne ale crizei economice din pe
rioada 1973—1974 au cuprins Piața 
comună, acestea au început să se re
simtă imediat și în țările A.E.L.S.

în ultimele luni, odată cu ivirea 
noilor tendințe de recesiune, in ță
rile membre ale A.E.L.S. s-au între
prins pași hotărîți în direcția redre
sării economice, în unele dintre ele 
pornindu-se de la „măsuri severe de 
austeritate". Evidențiindu-se „îngri
jorarea crescîndă în legătură cu 
creșterea șomajului, îu special în 
rîndurile tineretului", se are în ve
dere „nevoia urgentă de a se crea 
mai multe locuri de muncă", conco
mitent cu „strădania de a se reduce

La lucrările celui de-al XII-lea 
Congres al P.M.S.U. a participat o 
delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Ioșif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

★

C.C. al P.M.S.U. a oferit joi seara 
o recepție In onoarea delegațiilor 
partidelor comuniste și muncitorești 
participante la lucrările Congresului 
al XII-lea al P.M.S.U.

Cu acesț prilej, conducătorul dele
gației P.C.R. a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un cald salut prie
tenesc tovarășului Jânos Kâdâr. feli
citări cordiale pentru realegerea sa 
în calitate de prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., iar poporului ungar 
urări de succese tot mai mari în con
strucția socialistă a tării.

Mulțumind cu căldură, tovarășul 
Jânos Kâdâr a rugat să fie transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc, odată cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire din 
partea sa, precum și urări de succese 
tot mai mari Partidului Comunist 
Român, întregului popor român.

reprezentanți au manifestat marți 
Pe străzile Strasbourg-ului pentru 
a exercita presiuni în vederea satis
facerii revendicărilor lor. ' „Dacă 
țăranii ar fi manifestat azi 
(miercuri — n.r.) și nu ieri, mulți 
dintre noi am fi părăsit in grabă 
acest hemiciclu" — declara un de
putat belgian, manifestindu-si ast
fel nemulțumirea față de rezulta
tele negocierilor.

După două zile de dezbateri, a 
fost rindul miniștrilor agriculturii 
să amine luarea unei hotărîri pen
tru luna viitoare.

De altfel, potrivit comentatorilor 
vest-europeni, noul eșec al negocie
rilor în problemele agricole inter
vine intr-un moment cind „C.E.E. 
traversează o gravă criză politică 
Și instituțională", care a determinat, 
intre altele, aminarea sine die a 
reuniunii. la nivel înalt a „celor 
nouă", stabilită inițial să aibă loc 
săptămina viitoare. Data viitoarei 
reuniuni la nivel înalt a fost sta
bilită la 26—27 aprilie.

Gh. C.

Inflația". în acest context se preconi
zează pași în direcția „înviorării eco
nomice" promovîndu-se ‘„extinderea 
cooperării economice cu toate țările 
Europei". Un accent deosebit se pune 
pe economisirea și conservarea ener
giei, cu atît mai mult cu cit, pentru 
țările A.E.L.S., cu excepția Norve
giei, nota de plată a petrolului crește 
vertiginos.

Presa din statele A.E.L.S. sub
liniază că, deși sint deosebit de evi
dente, crițzd economică și consecin
țele sale politico-sociale nu. și-au 
pus totuși amprenta cu toată gravi
tatea asupra unora din țările respec
tive, cum s-a întîmplat in alte state 
vest-europene. Potrivit explicațiilor 
oferite de ziarele din țările respec
tive. aceasta s-ar datora faptului că, 
aflîndu-se în afara blocurilor mili
tare, Elveția, Austria, Suedia și Fin
landa n-au fost nevoite să sacrifice 
pentru înarmări sume prea mari față 
de posibilitățile lor. O situație nu 
prea mult deosebită se întîlnește in 
Norvegia și Portugalia (ca să nu mai 
vorbim de Islanda, care nu are ar- 
niată proprie) — deși membre ale 
N.A.T.O.

Un alt factor deosebit de semnifi
cativ, care a contribuit la estompa
rea consecințelor crizei economice, 
este acela că țările A.E.L.S. și-au 
extins relațiile economice cu țări
le socialiste, cu statele în curs 
de dezvoltare, într-unul din comu
nicatele A.E.L.S. se menționa chiar 
că „promovarea în continuare a co
merțului Est-Vest constituie un ele
ment important în procesul gene
ral de dezvoltare a comerțului mon
dial". în legătură cu același subiect, 
ziarul suedez „SVENSKA DAG
BLADET" scria: „Experiența peri
oadei postbelice, ne-a arătat că ori 
de cite ori a apărut o conjunctură 
economică nefavorabilă, soluția n-a 
putut fi găsită prin ascunderea in 
interiorul unor grupări de state 
închise sau la adăpostul barierelor 
vamale protecționiste, ci prirț extin
derea legăturilor econdmice, prin lăr
girea comerțului cu toate statele".

Nicolae PLOPEANU

i
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CONSFĂTUIREA EXPERȚILOR PENTRU PROBLEMELE ENERGIEI din 
țările africane se desfășoară la Addis Abeba. In cuvintarea de deschi
dere, secretarul general al O.U.A., Edem Kodjo, a chemat țările africane 
să-și unească eforturile în explorarea și exploatarea resurselor lor ener
getice. O politică concertată în acest domeniu va contribui la progresul 
economic al țărilor continentului africăn, a declarat el. .De asemenea, 
Edem Kodjo s-a pronunțat pentru crearea în cadrul O.U.A. a unei co
misii speciale pentru problemele energetice.

NOUL DRAPEL AL VIITORU
LUI STAT INDEPENDENT ZIM
BABWE. Primul ministru Robert 
Mugabe a aprobat caracteristicile 
noului drapel care va fi înălțat la 
Salisbury pentru a marca procla
marea oficială a independenței ță
rii. Pe drapel apar un triunghi alb, 
mărginit de o linie neagră și cite
va dungi orizontale, din care două 
verzi, două aurii și două roșii, în 
centru - o bandă neagră și o stea 
roșie.

PROTOCOL SOVIETO — FRAN
CEZ. La Paris a fost semnat un 
protocol prevăzînd măsuri în dome
niul îndeplinirii prevederilor pro
gramului pe termen lung de adîn- 
cire a cooperării economice, indus
triale șl tehnice dintre U.R.S.S. șl 
Franța în perioada 1980—1990 — 
relatează agenția T.A.S.S. Docu
mentul evidențiază dezvoltarea re
lațiilor economice și comerciale so- 
vieto-franceze în ultimii ani.

„ISRAELUL ESTE CONFRUN
TAT CU INFLAȚIA" — acesta este 
titlul unui articol din „Le Monde", 
care scrie, printre altele: Inflația 
a atins anul trecut în Israel 100 la 
sută. Ministrul de finanțe, prezen- 
tîndu-și proiectul de buget, a subli
niat că „fără un efort suprem din 
partea tuturor cetățenilor tării" se 
va ajunge „la ceva care seamănă cu 
o ruină totală". Șomajul — se arată 
în încheiere in articol — ar putea 
ateeta anul acesta aproape 5 la sută 
din populația activă. Situația agri
culturii cunoaște o profundă dete
riorare. Numeroase întreprinderi in
dustriale sint amenințate cu fali
mentul.

SOCIETĂȚILE TRANSNAȚIO
NALE continuă să joace un rol ex
trem de important în ceea ce pri
vește creșterea capacităților milita
re ale regimului minoritar sud-a- 
frican, în ciuda embargoului obli
gatoriu asupra vinzărilor de arme 
către R.S.A., instituit de O.N.U. — 
menționează un studiu întocmit de 
Centrul Națiunilor Unite împotriva 
apartheidului.

Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia
PRAG A 27 (Agerpres). — La Pra- 

ga au avut loc lucrările plenarei C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia care a a- 
probaț. raportul Prezidiului C.C. al 
P.C.C. pentru creșterea continuă a 
nivelului și eficientei activității de 
educație politică și ideologică, pen
tru rezolvarea sarcinilor practice ale 
construcției societății socialiste dez
voltate. Plenara a aprobat, de ase
menea. raportul cu privire la acti
vitatea Prezidiului și Secretariatului 
C.C. în perioada de la ultima ple
nară.

La încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

0 cuvîntare a secretarului 
general al C.C. al P.C. Brazilian

BRASILIA 27 (Agerpres). — Lulnd 
cuvintul în cadrul Adunării legisla
tive a statului Rio de Janeiro, cu 
prilejul celei de-a 58-a aniversări a 
partidului, secretarul general al C.C. 
al P.C. Brazilian, Luis Carlos Pres- 
tes, a subliniat dorința partidului co
munist de a reveni în legalitate.

După ce a relevat mutațiile pozi
tive în politica actuală a Braziliei, 
vorbitorul a subliniat că procesul de 
legalizare a partidului nu va fi pro
babil ușor, fiind împiedicat de ră- 
mînerea în vigoare a legii privind 
„securitatea națională". Partidul Co
munist Brazilian — a spus el — pre
gătește insă o, puternică campanie 
populară pentru revenirea în legali
tate.

Consultări în vederea 
constituirii noului guvern 

italian
ROMA 27 (Agerpres). — în cadrul 

consultărilor ce au loc in Italia in 
vederea soluționării crizei guverna
mentale. după reuniunea delegațiilor 
partidelor democrat-creștin si socia
list, Francesco Cossiga. premierul În
sărcinat de șeful statului cu formarea 
noului cabinet, a primit o delegație a 
Partidului Republican Italian. Gio
vanni Spadolini. secretar general al 
P.R.I., a' declarat presei că premierul 
Cossiga „a adresat republicanilor in
vitația formală de a face parte din 
viitorul guvern, in perspectiva unui 
acord politic între forțele care ar 
urma să îl compună, pe linia solida
rității naționale".

Agenția italiană de presă ANSA 
precizează că, după ce socialiștii si 
republicanii și-au dat adeziunea de 
principiu, delegația democrat-crești- 
nă și-a continuat seria consultărilor 
cu forțele politice italiene.

Grevă în Australia
CANBERRA 27 (Agerpres). — 

Muncitorii și salariatii de la centra
lele electrice din statul australian 
Queensland au declarat, joi. grevă, 
pe termen nelimitat. în sprijinul re
vendicărilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și salarizare. 
Acțiunea se înscrie printre cele mai 
importante mișcări revendicative 
desfășurate în Australia în cursul a- 
cestui an.

CONVORBIRI IUGOSLAVO — 
FINLANDEZE. Primul ministru al 
Finlandei. Mauno Koivisto. a pri
mit delegația parlamentară iugo
slavă. condusă de Dragoslav Mar- 
kovici, președintele Adunării R.S.F. 
Iugoslavia. Delegația iugoslavă s-a 
întilnit. de asemenea, cu ministrul 
afacerilor externe. Paavo Văyrynen, 
cu acest prilej fiind abordată pro
blema pregătirii conferinței pentru 
securitate în Europa de la Madrid, 
problema noii ordini, economice in
ternaționale. alte chestiuni ale vie
ții politice internaționale.

O ÎNTREVEDERE între Fidel 
Castro, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Cuba, și Michael 
Manley, primul ministru al Jamai- 
căi. a avut loc la Santiago de 
Cuba. Au fost analizate aspecte ale 
actualității internaționale. în spe
cial referitoare la continentul lati- 
no-american și zona Mării Carai
bilor, precum și relațiile bilaterale.

POLIȚIA DE PE AEROPORTUL 
INTERNAȚIONAL KENNEDY din 
New York a arestat un copil, în 
virstă de 7 ani, care era folosit de 
o rețea de traficanți drept „agent" 
pentru transportul de droguri. Asu
pra copilului care venea din, Kings
ton (capitala Jamaicăi) s-a găsit un 
sac de voiaj, in care se afla o can
titate de 5 kg de marijuana, ascun
să printre jucării. Persoana care 
trebuia să preia încărcătura nocivă 
transportată de micul pasager a 
reușit să scape cordonului de poli
țiști care au împresurat aeroportul.

CICLONUL „VAL" a trecut joi 
dimineața prin zona uneia din insu
lele Noii Caledonii din Pacific, pro- 
vocînd importante pagube mate
riale. între altele, un dig și nume
roase construcții au fost distruse. 
Au avut, de asemenea, de suferit 
culturile agricole.

DUPĂ ÎNCHEIEREA -MISIUNII
„SOIUZ T", agenția T.A.S.S. relevă că, in varianta fără pilot, 
echipament nou de orientare in spațiu, un nou echipament de 
tronic, noi aparate de radio. Grupul unificat de propulsie asigură alimen
tarea tuturor motoarelor navei prin intermediul unui singur sistem. De 
asemenea, bateriile electrice ale navei se pot. reîncărca, folosind energia so
lară. Destinația principală a navei „Soiuz-T" este aceea de a funcționa în 
cadrul unor complexe orbitale cu laboratoare orbitale de tipul „Saliut".

Se va construi al doilea Canal Panama ?
TOKIO 27 ' (Ager

pres). — Comunicatul 
comun, publicat la în
cheierea convorbirilor 
dintre primul ministru 
al Japoniei, Masa
yoshi Ohira, si pre
ședintele Republicii 
Panama. Aristides 
Royo Sanchez, aflat in 
vizită oficială in a- 
ceastd țară, relevă că

ț-a ajuns la un acord 
ca ambele .țări să par
ticipe la negocierile 
multilaterale privind 
construirea celui de-al 
doilea Canal Panama, 
informează agenția 
Kyodo. în ce privește 
relațiile bilaterale, co
municatul relevă, că 
partea japoneză și-a 
exprimat intenția de a 
extinde asistența eco

„Regele bumbacului" la al doilea 
deces...

Zilele trecute, presa pariziană a 
rezervat largi spații dispariției lui 
Marcel Boussac, „unul dintre ulti
mii reprezentanți ai feudalilor in
dustriali", cum scria ziarul „Le 
Monde". Supranumit decenii de-a 
rindul „regele bumbacului". Marcel 
Boussac a fost un patron de moda 
secolului al XIX-lea, singurul pro
prietar si singurul conducător al 
unui uriaș imperiu, dominind in
dustria textilă franceză, dar care a 
cuprins de-a lungul timpului si alte 
sectoare — de la cămăși, cravate si 
parfumuri desfăcute prin faimoasa 
casă de mode „Dior" ți pină la socie
tăți imobiliare, grajduri de cai de 
curse, ziare („l’Aurore", „Paris- 
Tu-rf"), și multe altele, și altele...

Boussac a scos maximum de 
profit din toate evenimentele care 
au marca-t secolul nostru : in timpul 
primului război mondial a obținut 
importante comenzi din partea ar
matei franceze și mai tirziu a alia- 
ților ; criza din ’29 l-a „ajutat" să-șt 
zdrobească concurența, achiziționind 
de la fatiți 15 fabrici — filaturi, țe
sătorii. spălătorii, vopsitorii... ; cel 
de-al doilea război mondial, si cu 
deosebire perioada postbelică au în
semnat o altă etapă de afaceri mă
noase. în anii ’50, imperiul Marcel 
Boussac atinsese apogeul — el ex
ploata. 60 de uzine cu peste douăzeci 
de mii de salariați, prost plătiți,

Dizertatiî
Intr-un sir de țări occidentale. 

Intre care Italia, de pildă, se con
semnează, de citva timp, intense 
tranzacții cu produsele une.i „noi 
ramuri industriale", care se ocupă 
cu fabricarea de... teze de doctorat. 
Prețul unei astfel de lucrări. în ge
neral destul de scurte si simple, nu 
este prea piperat, citeva sute de 
mii de lire în cazul Italiei, ceea ce. 
in condițiile inflației din această 
țară (1 dolar, monedă ea însăți în 
accentuată devalorizare a ajuns la 
860 de lire), nu constituie un preț 
inaccesibil. Această industrie ilegală 
„produce" dizertații de doctorat mai 
ales în științe economice, juridice și 
in psihologie.

Desigur că pentru „cumpărători" 
există oricînd riscul descoperirii

LA BIBLIOTECA ROMANA DIN 5 
NEW YORK a avut loc o int Unire » 
cu cadre didactice de la universi- |- 
tățile Columbia și a orașului New I 
York, precum și cu specialiști fn 
relații internaționale. Prof. dr. Vic- S
tor Duculescu, director adjunct al |
Institutului de științe politice și de 
studiere a problemei naționale al i
Academiei „Ștefan Gheorghiu", a 
făcut o expunere despre „Principii- 1
le politicii externe a României so
cialiste".

JAPONIA, 
din Tokio 

majorării
NAVEI COSMICE DE

Stpdcnțli Universității 
demonstrează împotriva 

1 taxelor universitare
TRANSPORT 

>t, aceasta are 
\e calcul elec- 

nomică ti tehnici 
acordată Republicii 
Panama în alte \ do
menii. Părțile au că
zut de acord să stabi
lească o comisie bila
terală in vederea pro
movării cooperăpii e- 
conomice. Totodată, au 
căzut de acord să ex
tindă schimburile cul
turale.

dar eficienți din punctul de vedere 
al profiturilor obținute de „regele 
bumbacului". Declinul este inșii 
aproape. începînd din anii ’60, 
schimbare de peisaj : ia sfîrșit im
periul colonial francez, dispar fron
tierele vamale Intre țările Pieței 
comune nou create, începe epoca 
nailonului și a altor materii prime 
pentru industria textilă... „Regele
bumbacului" vrea Insă să rămină 
„regele bumbacului" sau mai degra
bă nu reușește să se adapteze la 
noile reguli ale jocului de pe piețele 
capitalismului monopolist, în care se 
extinde spectaculos acțiunea și in
fluenta marilor companii transna
ționale.

Și „imperiul Boussac", întemeiat 
pe alte baze, se prăbușește ca un 
castel de cărți de joc, iar „regele 
bumbacului" moare pentru... prima 
dată în august 197S —. deces, social 
— cind- „grupul Villot" cumpără ce 
mai rămăsese, pentru că Boussac, 
incercînd să se salveze. începuse 
mai de mult vînzarea „imperiului" 
său bucată cu bucată, inclusiv graj
durile de cai de curse, inclusiv 
ziarul.,.,l’Aurore", inclusiv parfumu- 
rile Dior.

Bătrin (91 de ani) și uitat, depo
sedat de imperiu, „regele bumbacu
lui" dispare acum definitiv, simbo- 
lizînd însesi caracteristicile lumii în 
care trăia. (V. Păunescu).

de vînzare
fraudelor, ca să nu mai vorbim de 
faptul că la examenele orale lipsa 
de cunoștințe a candidaților poate 
fi uțor detectată. Se pot naște, ast
fel, pentru cei în cauză, adevărate 
drame. Tot atît de dramatică, sub 
anumite aspecte, este și situația 
adevăraților autori ai dizertatiilor 
oferite spre vînzare. în majoritatea 
cazurilor, aceștia sint tineri absol
venți ai facultăților pentru care gă
sirea unui loc de muncă potrivit 
calificării lor a devenit din ce in ee 
mai problematică, sau cercetători 
care lucrează pe lingă universități 
și sint prost plătiți.

...Cu alte cuvinte, o industrie 
care dezonorează profund’ pe toți 
participanta. (Ioana Dabu).
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