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în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID

celor ce muncesc pentru creș- 
și a productivității muncii, re- 
a consumurilor materiale, folo- 
a materiilor prime, combustibi- 
pentru ridicarea calitativă a în-

au fost re- 
combinele 
combinele 

la sută din 
De remar-

este una 
actualitate.

funcțiune. în întreprinderile 
de stat au fost reparate 53 

din combinele „Gloria" și 57 
din presele de balotat paie, 
care dovedește că trebuie să

ÎNTREȚINEREA EXEMPIARA 
A PARCULUI UE MAȘINI 
pentru Mile din uritâtnarele 

etape ale anulai agricol

ÎN 19 JUDEȚE ALE TĂRII AU AVUT LOC IERI

PLENARE CU ACTIVUL ALE

Potrivit hotărîrilor Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. și Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, în zilele de 2—4 iunie va 
avea loc la București Congresul educației poli
tice și culturii socialiste, prima manifestare de 
acest fel din întreaga istorie a construcției socia
liste în România, eveniment de o deosebită în
semnătate în viața politică și ideologică a țării.

In cadrul vastei activități de pregătire a con
gresului, ce se desfășoară în întreaga țară, sîm- 
bătă, 15 mai, au avut loc, în 19 orașe, plenare 
cu activul ale comitetelor județene de partid.

La lucrările plenarelor, caracterizate printr-o 
participare deosebit de largă și diversă, au luat 
parte reprezentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai Frontului Unității Socialiste, ai or
ganizațiilor sindicale, de femei, tineret și ai altor 
organizații de masă și obștești, ai consiliilor oa
menilor muncii aparținînd naționalităților conlo
cuitoare, conducători de instituții cultural-artis- 
tlce, cadre didactice și directori de școli, cluburi, 
case de cultură și cămine culturale, membri ai 
uniunilor și asociațiilor de creație, lucrători din 
presă, militari, activiști culturali — practic, re
prezentanți ai tuturor instituțiilor cu funcții edu
cative ale societății noastre.

Au fost, de asemenea, prezenți numeroși invitați 
— membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, re
prezentanți ai unor instituții ideologice și cultu
ral-educative centrale, ai organizațiilor obștești.

Din partea conducerii de partid și de stat, la 
plenare au participat : în județul Alba — Dumi
tru Popescu ; Arad — Paul Niculescu ; Bacău — 
Leonte Răutu ; Bistrița-Năsăud — Vasile Patili- 
neț ; Botoșani — Ion Ioniță ; Brăila — 
Gheorghe Pană ; Caraș-Severin — Mihai Dalea ; 
Dolj — Ștefan Voitec ; Harghita — Janoș Fa- 
zekaș ; Iași — Manea Mănescu ; Ilfov — Ion Pă- 
țan ; Maramureș — Iosif Uglar : Mehedinți — 
Comei Burtică ; Prahova — Gheorghe Oprea ; 
Sălaj — Nicolae Giosan ; Sibiu — Ilie Verdeț ; 
Suceava — Emil Bobu ; Tulcea — Petre Lupu ; 
Vrancea — Lina Ciobanu.

Plenarele s-au caracterizat printr-un pronunțat 
•pirit de lucru. în rapoartele prezentate de pri
mii secretari ai 
ca și în luările 
au fost supuse 
țiplele aspecte 
ganizațiilor de . 
viață, pe plan local, a sarcinilor decurgind din 
Programul ideologic al partidului, din alte docu
mente de partid, din indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
relevîndu-se succesele importante care au fost 
obținute în munca polîtico-ideologică și cultural 
educativă, puternica influență pozitivă exercitată 
de aceasta asupra tuturor laturilor vieții econo
mico-sociale. S-a reliefat că procesul de dezvol
tare a conștiinței socialiste, revoluționare a oa
menilor muncii și-a găsit una din cele mai preg
nante expresii în rezultatele remarcabile obținute 
în diferitele sfere ale vieții sociale, în mod deose
bit în avîntul întrecerii socialiste, în. realizarea 
înainte de termen a cincinalului trecut, ca și în 
depășirea sarcinilor de plan în primele luni din 
acest prim an al noului cincinal.

comitetelor județene de partid, 
de cuvînt ale participanților 
unei analize aprofundate mul

ate activității organelor și or- 
partid pentru transpunerea în

Totodată, în spiritul exigenței partinice, plena
rele au stăruit asupra necesității perfecționării 
în continuare a activității educative, eliminării 
unor neajunsuri care mai persistă în această acti
vitate, în vederea ridicării sale la un nivel supe
rior, corespunzător cerințelor obiective ale înain
tării pe calea edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în perspectiva trecerii spre 
comunism.

în centrul dezbaterilor s-a aflat examinarea 
contribuției aduse de activitatea educativă la 
mobilizarea oamenilor muncii pentru aplicarea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, 
înainte de toate la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor cincinalului încheiat, ca și a actualului 
cincinal. A fost pusă în evidență necesitatea con
centrării mijloacelor variate ale muncii politice 
și cultural-educative de masă spre dezvoltarea 
atitudinii înaintate față de muncă, întărirea răs
punderii tuturor 
terea producției 
ducerea hotărîtă 
sirea judicioasă 
lului, în general 
tregii activități economice.

O atenție deosebită s-a acordat modului în care 
se acționează și trebuie acționat în continuare 
pentru înrădăcinarea tot mai trainică în viața 
fiecărui colectiv și generalizarea pe planul în
tregii vieți sociale a prevederilor Codului etic, 
a principiilor și normelor eticii și echității so
cialiste, pentru combaterea mentalităților și de
prinderilor înapoiate, pentru transformarea tutu
ror membrilor societății noastre în oameni înain
tați, hotărîți să-și dăruiască întreaga energie și 
capacitate de creație cauzei socialismului.

în dezbateri, participanții s-au referit pe larg 
la căile și mijloacele intensificării și îmbogățirii 
educației patriotice, ca o componentă organică a 
activității pentru formarea omului nou, ale în
tăririi responsabilității pentru dezvoltarea liberă 
și independentă a patriei, pentru progresul ei 
multilateral. în județele în care există și popu
lație de alte naționalități, numeroși vorbitori au 
înfățișat roadele bogate ale politicii partidului de 
asigurare a deplinei egalități în drepturi a tutu
ror cetățenilor țării, fără deosebire de naționa
litate, importanța politicii partidului de ampla
sare rațională a forțelor de producție pe întregul 
teritoriu al țării, pentru ridicarea economico-cul- 
turală și socială a tuturor județelor, condițiile 
care au fost create pentru participarea tot mai 
activă a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, la conducerea diferitelor sectoare 
ale vieții economico-sociale. Pretutindeni s-au re
levat răspunderile muncii educative pentru întă
rirea continuă a unității frățești dintre toți locui
torii țării, indiferent de naționalitate. în dezba
teri s-a subliniat importanța îmbinării permanen
te în activitatea educativă a patriotismului socia
list cu internaționalismul proletar, a educării ce
lor ce muncesc în spiritul prieteniei și solidari
tății cu popoarele tuturor țărilor socialiste, cu 
oamenii muncii de pretutindeni, cu lupta tuturor 
popoarelor pentru libertate și independență na
țională, pentru pace și progres.

Ca o cerință esențială a întregii munci ideologi- 
co-educative, s-a subliniat necesitatea accentuării 
și mai puternice a s'piritului militant, revoluționar, 
a legării ei mai strînse de realitățile specifice lo
cale. de sarcinile și preocupările fiecărui colec
tiv. Prin prisma acestor exigențe au fost exami
nate modalitățile de îmbunătățire continuă a ac
tivității educative desfășurate de organizațiile de 
masă și obștești, instituțiile de învățămînt și așe- 
zămintele culturale de la orașe și sate, institu
țiile de artă, presa și radioteleviziunea.

S-a relevat necesitatea ca, pornindu-se de la 
realizările pozitive de pînă acum, să se asigure 
sporirea contribuției artei și literaturii la edifi
carea conștiinței socialiste a poporului, la fău
rirea omului nou, prin lucrări ferm angajate parti
nic, cu profund conținut ideologic și politic, in
spirate din istoria eroică a poporului nostru, din 
mărețul efort constructiv al prezentului, lucrări 
care să redea, cu expresivitate și putere de emo- 
ționare, abnegația oamenilor muncii din țara 
noastră, dragostea lor față de patrie și partid.

Cu deosebită tărie a fost subliniată, în cadrul 
dezbaterilor, importanța întăririi neîncetate a ro
lului conducător al organelor și organizațiilor de 
partid în toate domeniile activității politico-edu
cative, în toate sferele creației literar-artistice, 
a creșterii exigenței și responsabilității lor în în
drumarea unitară a acestei activități.

Dezbaterile au prilejuit valoroase schimburi de 
experiență, pline de învățăminte pentru activita
tea organizațiilor de partid, a instituțiilor cultu
ral-educative. ilustrînd, o dată mai mult, atît prin 
importanța problemelor abordate, cît și prin am
ploarea participării la dezbateri, democratismul 
vieții noastre politico-sociale, rolul activ al ma
selor largi în conducerea societății.

Participanții la dezbateri au dat mandat repre
zentanților care vor participa la apropiatul Con
gres al educației politice și culturii socialiste să 
exprime adeziunea deplină la politica internă și 
externă a partidului, hotărîrea lor de a contribui 
cu întreaga capacitate la ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității politico-ideologice și cul
tural-educative, corespunzător exigențelor Pro
gramului partidului, ale hotărîrilor Congresului 
al XI-lea. ’

în încheierea dezbaterilor au luat cuvîntul to
varășii din conducerea partidului participanți la 
plenare.

Plenarele au adoptat programe de măsuri con
crete, practice, privind multiplele aspecte ale 
activității politico-ideologice și cultural-educative.

într-o atmosferă de puternică însuflețire, au fost 
adresate telegrame Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, prin care se ex
primă adeziunea deplină a tuturor oamenilor mun
cii de la orașe și sate — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — la politica in
ternă și internațională a partidului și statului nos
tru, voința lor de a-și consacra toate forțele în
făptuirii istoricelor hotârîri ale Congresului al 
XI-lea, Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

ÎN ZIARUL DE AZI
• ÎN ÎNTREAGA TARA : 

MANIFESTĂRI CULTURALE 
VARIATE, INSTRUCTIVE, 
ÎNSUFLEȚITOARE
• Rubricile noastre : 

CRONICA TEATRALA ;DIN 
INSTANȚĂ ÎN FATA OPI
NIEI PUBLICE ; 'FAPTUL 
DIVERS ; SPORT ; DE LA 
CORESPONDENȚII NOȘ
TRI ; RĂSFOIND PRESĂ 
STRĂINĂ ; MARGINALII ; 
DE PRETUTINDENI

întreținerea culturilor 
din lucrările în plină 
care mobilizează un mare număr de 
mecanizatori, cooperatori, muncitori 
din I.A.S. în curînd va veni și vre
mea secerișului — prima recoltă de 
cereale din 
obiectivul 
agricultură 
zinte, în 
tirea temeinică 
recoltare, astfel 
cereale să fie strînsă la timp și fără 
pierderi, să poată fi executate neîn
târziat celelalte lucrări de vară : în- 
sămînțarea culturilor duble, arăturile 
etc. Toate acestea depind în măsură 
hotărîtoare de buna funcționare a 
mașinilor și utilajelor agricole.

Sarcina organizațiilor de partid din 
S.M.A. și I.A.S., a conducătorilor din 
aceste unități, a tuturor mecanizato
rilor și mecanicilor de atelier este să 
ia din timp măsurile ce se. impun 
pentru revizuirea și repararea la un 
nivel calitativ superior a tuturor 
mașinilor agricole care vor fi folo
site în campania de recoltare. Repa
rațiile trebuie făcute în așa fel încît, 
de la primul semnal de intrare în la
nuri și pînă la terminarea recoltării, 
toate combinele, presele de balotat 
paie, celelalte utilaje să poată lucra 
din plin, la întreaga capacitate. Re
parațiile executate cu răspundere vor 
asigura buna funcționare a mașinilor 
și deci scurtarea perioadei de recolta
re, ceea ce — știe toată lumea — 
atrage după sine evitarea pierderilor 
de producție. Pentru a nu se risipi 
nici un bob din noua recoltă — rodul 
muncii unui an de zile — deviza tu
turor celor care în această perioadă 
se ocupă de pregătirea mașinilor și 
utilajelor necesare în campania de 
recoltare trebuie să fie: NUMAI RE
PARAȚII DE BUNA CALITATE !

Potrivit programului întocmit de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pînă la 10 iunie trebuie 
terminate reparațiile la toate mași
nile care vor fi folosite în campa
nia de vară. Din datele centralizate 
la ministerul de resort rezultă că, 
pînă la 10 mai, în stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii 
parate 84 la sută din 
„Gloria", 45 la sută din 
C 1 și C 3, precum și 72 
presele de balotat paie, 
cat că în stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii din județele Brașov, 
Suceava, Vîlcea, Maramureș, Neamț 
ș.a. repararea combinelor „Gloria" 
s-a încheiat. într-o serie de județe, 
cum ar fi Olt, Alba, Botoșani, Ca-

acest cincinal. Ca atare, 
tuturor lucrătorilor din 
trebuie să îl repre- 

aceste zile, și pregă- 
a campaniei de 
încît producția de

PRIN ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ

în întreprinderile industriale din 
Dolj au fost elaborate și aplicate în 
producție, de la începutul anului, mai ' 
mult de 150 studii și măsuri vizînd 
îmbunătățirea organizării producției 
și muncii, acțiuni la care și-au adus 
contribuția peste 1 000 de ingineri, 
economiști, . tehnicieni și muncitori 
de înaltă calificare. Aplicarea aces
tor studii, ca și a celor din ultima 
parte a anului trecut, au dus la ri
dicarea productivității muncii cu 
2 517 lei pe fiecare angajat — cele 
mai bune rezultate înregistrindu-se 
la întreprinderile . „Electroputere" și 
„7 Noiembrie" — Craiova, de trans
formatoare mici — Filiași și de ce
lule electrice prefabricate — Băilești.

A PRODUCȚIEI
Anul acesta, prin asemenea acți

uni, urmează să se obțină aproape 
jumătate din sporul de productivitate 
prevăzut la nivelul județului Dolj, 
precum și o importantă diminuare a 
cheltuielilor de producție. (Agerpres)

raș-Severin ș.a.. pregătirea acestor 
mașini este însă rămasă în urmă. 
Mai multă atenție trebuie acordată 
reparării combinelor C 1 și C 3, în 
special în județele Ialomița. Tulcea, 
Iași, Dîmbovița, Galați ș.a., unde nu 
s-a acordat atenția cuvenită acestor 
utilaje mai vechi, dar care trebuie 
puse în ' '
agricole 
la sută 
la sută 
situație 
se ia neîntîrziat măsuri pentru acce
lerarea ritmului de lucru. Munca în 
asalt, lăsarea unui volum mare de 
lucrări pentru a fi executate spre 
sfîrșitul perioadei stabilite pot in
fluența negativ calitatea reparațiilor. 
Sarcina organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile agricole, a co
mandamentelor comunale este să in
tervină operativ pentru folosirea de
plină a timpului de lucru, să ia mă
suri pentru întărirea disciplinei în 
ateliere.

Pentru a fi puse în funcțiune toate 
utilajele este necesar să se asigure 
unele piese de schimb. în întreprin
derile furnizoare s-au luat măsuri 
speciale pentru recuperarea restan
țelor. Organele de specialitate au 
datoria să urmărească îndeaproape 
respectarea obligațiilor contractuale 
de către întreprinderile furnizoare. 
Totodată, este necesar ca în unită
țile agricole munca să fie mai bine 
organizată, să se recondiționeze toa
te piesele care mai pot fi folosite. 
Diferențele existente de la o unitate 
la alta și chiar între județe demon
strează că, în această privință, mai 
sînt rezerve nefolosite, că procentul 
realizărilor putea fi mai mare.

După terminarea reparațiilor, în 
fiecare unitate se va face recepția 
riguroasă a tuturor mașinilor care 
vor fi folosite la recoltat, astfel în
cît să existe garanția că, odată in
trate in Ian, acestea vor funcționa 
fără întrerupere, că nu se va pier
de nici un bob. Pînă la 31 mai, spe
cialiștii din cadrul trusturilor jude
țene S.M.A. vor efectua suprarecepția 
tuturor combinelor „Gloria". Acțiu
nea de suprarecepție nu trebuie să 
se reducă la simpla întocmire a unui 
proces-verbal în care să se înșirui e 
defecțiunile constatate ; ea trebuie să 
fie în așa fel organizată încît unită
țile să primească un ajutor efectiv, 
să fie acordată asistență tehnică, 
astfel încît să poată fi rezolvate toa
te problemele legate de organizarea 
muncii și asigurarea bazei materiale.

Pregătirea combinelor, a celorlalte 
mașini necesare pentru recoltarea 
cerealelor nu este numai o acțiune 
tehnică, ci înainte de toate se adre
sează conștiinței lucrătorilor din 
agricultură. De aceea, organele și or
ganizațiile de partid, odată cu mă
surile politice și organizatorice care 
au ca scop atragerea tuturor locuito
rilor de la sate la întreținerea cul
turilor, să urmărească în fiecare 
S.M.A. și I.A.S. executarea repara
țiilor de bună calitate. De aceasta 
depinde strîngerea la timp și fără 
pierderi a noii recolte — o proble
mă de interes național.

Ion TEODOR

constructor al socialismului

Filatura de bumbac din Baia Mare. Imagine din secția preparare

eroul artei noastre

de Mihai BENIUC

nu-Victor BÎRLADEANU
(Continuare in pag. a IlI-a)
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cîntece populare 
Lăpușului și din tot 
județului, care au 
pe timpuri muzico- 
renume mondial ca

sau 
martirii de la Moisei, 
ale hitleriștilor, vor- 

în opere nemuritoare 
sculptor Gheza Vida.

nicăieri 
scurt 

multe

turistice. Nici 
istorice ma- 
zicem de la 

care a plecat 
descălecat în

puternica dragoste 
a maramureșenilor.
gîndul de a istovi 
de pe lista însușirilor

pe acești

să
a-

acelea, la o veche zicală din 
gindire <— iar, in zilele noas- 
nobilă generozitate : „Cu cit

Cu cit dai

cu-atita ai
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Intrînd pe porțile întreprinderii „Steaua roșie 
Capitală — unitate. care la anul își va serba cente
narul — am căutat din priviri figuri cunoscute din 
anterioarele mele popasuri reportericești la această 
veche citadelă muncitorească. Am aflat doar citeva.

La întrebarea mea stereotipă — „Unde e tovarășul 
X sau Y ?“ — răspunsul suna la fel de stereotip : „A, 
nea Petre Corbu, inovatorul ? E maistru la turbine, la 
I.M.G.B. Tovarășul Constantin Marin ? Tot acolo, șef 
la sculărie. Marin Alexandru ? Apoi, dînsul e maistru 
la „Autobuzul" ! Nea Gheorghe Simion, strungarul ? 
Si el e tot cu o muncă de răspundere : maistru la 
I.M.U.A.B.".

Si uite așa, din întrebare în întrebare, parcurgeam,

in fapt, o întreagă geografie industrială bucureșteana, 
pe care această autentică forjă de cadre, care este 
și întreprinderea din dealul Filaretului, a îmbogățit-o 
cu valori reale nu numai din punct de vedere profe
sional, dar și civic și uman. Căci pretutindeni unde 
s-a înființat o întreprindere sau o secție nouă, de la 
un capăt la altul al Bucureștiului, mulți oameni de 
bază au fost aduși și de aici, de la „Steaua roșie".

— N-a slăbit oare aceasta forțele uzinei ? •— m-am 
adresat energicului secretar de partid, Nioolae Sirbu.

— E o întrebare pe care mi-o pun mulți și la care 
dau un răspuns. Răspuns care, de obicei, îi pune pe 
gînduri : nu, dimpotrivă ! Căci, în primul rind, toți 
acești oameni de bază care au plecat din rindurile 
noastre să întărească noile colective au avut grijă să 
lase în locul lor schimburi de nădejde. Iar,* în al 
doilea rind, plecarea lor ne-a obligat să formăm și să 
promovăm cadre energice, care au reîmprospătat me
reu colectivul...

Mă gîndeam, în clipele 
străbuni, care exprimă o 
tre, și o realitate — de 
dai, cu-atita ai...".

Poate nevoie
vorbesc eu de frumusețile 
cestui vestit colț de țară care 
este Maramureșul — aceasta 
o fac ghidurile 
despre tradițiile 
ramureșene, să 
Bogdan Vodă, 
din Cuhea și a 
Moldova la ai săi — vorbește 
despre el istoria. Despre le
gendarul Pintea Viteazul 
despre 
victime 
bește 
merele 
Cît despre faptul că Maramu
reșul e cunoscut prin minele 
sale de metale neferoase, prin 
pomicultură, zootehnie, pă
duri, ce să mai vorbesc eu ? 
Iar folclorul, sub toate aspec
tele lui, cîntec, dans, port, 
arhitectură^ de mult uimește 
pe toți cei ce iau cunoștință 
de el.

Și totuși, deși știute, simt 
că toate acestea se cer repe
tate pentru a înțelege omul 
din acest străvechi ținut ro
mânesc și mai ales omul zi
lelor noastre.

Fiecare om își iubește vatra, 
dar parcă nimeni așa de mult 
ca maramureșeanul, „această 
vatră în care ne-am născut și 
la care ținem...", cum îmi 
scriu adesea sătenii de-acolo. 
Dar numai o privire superfi
cială ar putea conchide că din 
pasiunea pentru vatra natală 
a acestor oameni vorbește 
doar conservatorismul, de 
altfel demn de toată stima 
cînd nu constituie o piedică 
în calea progresului. Tentația 
unei astfel de judecăți există 
însă. Cine se duce duminica 
în Lăpuș (nu la Tîrgul Lăpuș, 
care e oraș !), are sentimentul 
că ulița mare a satului a în
florit, văzînd fetele, femeile, 
feciorii, bărbații fi copiii în

multicolorul și frumosul lor 
port național, porțile de lemn 
de pe valea Mara, ori ascultă 
spiritualele 
din Țara 
cuprinsul 
fermecat 
logi de
Bartok Bela. Dar o astfel de 
judecată ar rămînea la. supra
fața realității. Aceiași țărani

harnici urmași ai descălecăto
rilor de țară și strănepoților 
lui Pintea, ai memorandiștilor, 
ai eroilor de la Moisei — as
tăzi mineri, pădurari, pomi- 
cultori sau zootehnicieni ex- 
celenți — nu pot trece cu ve
derea încă cel puțin alte cîte- 
va. Trec nu cu ușurință peste 
faptul că nicăieri nu mi s-a 
vorbit despre școală atît cît în

Dragostea de vatră 
a maramureșenilor

îmi scriu : „Avem construite 
două localuri de școală, cămin 
cultural, un magazin univer
sal, două grajduri la C.A.P. și 
una magazie ; din totalul de 
170 de case 80 la sută sînt din 
cărămidă ; rețeaua de curent 
e introdusă, satul fiind elec
trificat 80 la sută". Aceasta, 
unde poate altădată cocioa
bele se dărîmau peste oameni. 
Iar dacă treburile merg astăzi 
cum spun oamenii, înseamnă 
că suflul către progres social 
din conștiință este rezultatul 
avîntului socialist.

Dar nu numai la atît se 
duce 
vatră

Fără 
mărul
ce caracterizează

Maramureș și 
avut, intr-un 
de timp, mai 
cu elevii în cele 12 
mai mari ce țin de 
scripția mea electorală, 
la Borșa, 
Seini 
tuînd 
tului 
tutui 
ședința județului, 
șeanul, oriunde ar fi studiat, 
caută în general să se întoar
că la el acasă și să-și pună 
acolo în aplicație cunoștințele 
dobîndite. Este un patriotism 
local ? Cum vrei s-o iei ! Bine 
ar fi ca cei mai mulți inte
lectuali să se întoarcă în 
locurile natale și, cu expe- 
.riența și cunoștințele cîștigate 
prin banii clasei muncitoare,

n-am 
interval 
întîlniri 

localități 
circum- 

apoi 
Ia Baia Mare, la 

și-n altă parte, accen- 
deosebit asupra contac- 

cu studenții de la insti- 
pedagogic din însăși re- 

Maramure-

să ridice nivelul de viață, spi
rituală și materială, al conce
tățenilor lor. Problema este ce 
ai învățat și cît poate fi de 
util celorlalți și construcției 
socialiste în general. Dar 
numai atît : învățătura 
continue.

Documente am destule 
scrisorile și convorbirile
oamenii, cum învățarea con
tinuă și pe teren și în școa
lă. Dar cifrele se obțin mult 
mai ușor pe cale statisti
că, eu însumi fiind de mese
rie și statistician, nu numai 
psiholog și biolog. M-am bu
curat că Institutul pedagogic 
din Baia Mare are schimb de 
publicații cu 78 de țări, că au 
15 doctori, 45 doctoranzi din 
cele 113 cadre și că peste 90 
la sută din absolvenți au con
tinuat ’studiile fără frecvență. 
Dar aceasta nu e tot. Mergi 
într-o nouă întreprindere din 
Tirgul Lăpușului și intilnești 
un băiat tinăr de care abia-ți 
vine să crezi că este inginer. 
Dar cînd începe să-ți vorbeas
că despre necesitățile fabrică
rii unor noi mașini inițiate 
de el și necesare agricultu
rii pe plan local începi să-ți 
dai seama că ai de-a face cu 
oameni care gîndesc cu pasiu
ne și acționează creator, în 
spiritul Programului adoptat 
de Congresul al XI-lea al 
partidului.

întîlnirea mea cu Nicolae 
Gherghel, președintele din 
Lăpuș, a fost revelatoare, mai 
ales prin concentratul său dis
curs la conferința județeană a 
consiliilor populare. Cred că 
n-a vorbit mai mult de 3—5 
minute. El cugeta, ținind sea
mă de premisele ce le impu
ne realitatea, la dezvoltarea 
economică a așezării prin pu-

Apropiatul Congres 
al educației politice și 
culturii socialiste,
dezbaterile organizate 
în pregătirea acestui 
eveniment, ca și efer
vescența acțiunilor 
cultural-artistice 
care participăm 
bucurie și cu real fo
los pentru întreaga 
noastră activitate ne 
oferă prilejul unei 
mai profunde medita
ții asupra creației 
noastre, asupra misi
unii artistului, ca om 
politic și cetățean, ca 
om al epocii sale.

Arta 
continuînd 
creației 
firmată de veacuri pe 
aceste 
mînturi 
redă acum, în propor
ții tot mai ample, mai 
emoționante, 
spiritual al 
muncii, imaginea crea
ției 
său 
tâții 
rile 
permanentă 
re, determinată de di
namica în continuă 
ascensiune a întregii 
societăți. Artiștii plas
tici contemporani, fie 
că dezvoltă arta de for 
public, a sculpturii 
statuare și a picturii 
monumentale, fie că 
ilustrează peisajul în
noit al României, infă- 
țișînd noile spații ar
hitecturale ale locali
tăților și frumusețea 
priveliștilor țării, con
semnează profund și 
trainic istoria aces
tor ani glorioși ai con
strucției socialiste în 
țara noastră. Călăuză 
în creația noastră ne 
este Programul Parti
dului Comunist Român, 
îndemnul secretarului 
său general. _tovarășul 
Nicolae

a 
de 
să 

activității tumul
tuoase a poporului 
în toate domeniile vie
ții sociale, oglindind, 
în limbajul lor pro- largă 
priu, marile realizări, 
entuziasmul, optimis
mul și hotărirea națiu
nii noastre de a mer
ge neabătut 
Răspunzind cit 
bine idealurilor 
tei de progres

care 
rele 
buie 
sia

la 
cu

plastică — 
tradiția 

militante, a-

stră vechi pă- 
românești —

chipul 
omului

sale, a efortului 
în făurirea socie- 
socialiste ; valo- 

artistice cunosc o 
dezvolta-

Ceaușeseu, 
spus : „Ope- 

artă tre- 
dea expre-

înainte, 
mai 
se- 
oa-

și 
a

menilor muncii, aceste 
opere trebuie să dez
volte gustul pentru 
frumos, pentru înalte
le valori morale ale 
societății, să-i forme
ze pe oameni, impli
cit pe tineri, în spiri
tul luminoaselor prin
cipii ale umanismului 
revoluționar".

Aceste cuvinte ne 
sînt un îndreptar poli
tic, etic și estetic 
deosebit de prețios 
pentru stabilirea în 
continuare a principa
lelor obiective.

Dezbaterile premer
gătoare Congresului

to- 
tre- 
mai

însemnări de
Dan HATMANII

educației politice și 
culturii socialiste pri
vind activitatea artiș
tilor plastici ieșeni au 
evidențiat adeziunea 
lor deplină — in rîn- 
dul tuturor oamenilor 
de artă ai țării — Ia 
ideile nobile ale do
cumentelor Congresu
lui al XI-lea al parti
dului, hotărîrea lor de 
a crea asemenea lu
crări de artă care să 
corespundă nevoilor 
spirituale ale poporu
lui nostru, înscris pe 
spirala mereu ascen
dentă a socialismului 
și comunismului. Re
trospectiv privind, pu
tem afirma că artiștii 
plastici ieșeni au obți
nut succese deosebite 
pe linia deschiderii 
unor reușite expoziții 
în țară și străinătate, 
avînd ca tematică o- 
mul cu aspirațiile sale, 
omul și participarea 
sa activă la construc
ția vieții socialiste, 
omul care înfrumuse
țează peisajul țării 
noastre. Gustul pen
tru frumos al mase
lor, înnăscut la po
porul nostru, este cul
tivat de artiștii noștri 
și prin 
’ _.i la 
dezbateri 
pe teme 
cum este 
erou al artei socialis
te", la discuții privind 
afirmarea fermă a 
principiilor marxist- 
leniniste despre lumea 
noastră de astăzi, is-

participarea 
întîlniri și 

cu publicul 
importante, 

„Omul —

toria țării și poporu
lui nostru, deschiderea 
unor zări vaste ale 
cunoașterii științifice 
și ale folosirii științei 
în slujba omului.

Sîntem însă, cu 
ții conștienți că 
buie să pretindem
mult de la noi înșine. 
De pildă, în direcția 
renunțării la căutările 
sterile, la imitațiile 
plate, la experiențele 
facile și găunoase. 
Trebuie să facem un 
salt mai mare spre o 
angajare directă, mai 
fermă pe drumul creă
rii tabloului veridic, 
complex al acestei 
epoci fără precedent, 
al numeroaselor și 
minunatelor mutații 
din viața și conștiința 
societății noastre. Noi 
ne-am propus și sîn
tem hotărîți să reflec- . 
tăm mai pe larg con
tinuitatea noastră is
torică, . frumusețea u- 
nității noastre actua
le, bogăția pămîntului 
nostru străbun, hărni
cia și puterea de 
creație a acestui po
por dornic dintotdeau- 
na de libertate și 
independență, năzuin
țe ce au fost împlini
te și apărate cu mari 
sacrificii. Condițiile de 
dezvoltare ale artei 
din patria noastră ne 
îndeamnă la o sporită 
responsabilitate, potri
vit cu exigențele este
tice ale publicului, ce
rință care nu se poate 
rezolva fără partici
parea activă a artistu
lui la procesul dina
mic și revoluționar de 
edificare socialistă, 
fără a fi factor edu
cațional, pătruns de 
sentimentul răspunde
rii fată de popor.

Forța de creație, o- 
noarea muncii noas
tre, rațiunea noastră 
de a fi ca artiști ai 
României, ca artiști ai 
timpului și idealurilor 
socialismului rezidă în 
efortul permanent de 
autodepășire. Efort 
care ne va ajuta să 
exprimăm mereu mai 
limpede ideile politice 
ale partidului, să zu
grăvim mereu mai e- 
moționant înfăptuirile 
și perspectivele națiu
nii noastre socialiste.
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ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

MANIFESTĂRI CULTURALE VARIATE, 
INSTRUCTIVE, ÎNSUFLEflTOARE

Programul copilului 
o problemă de sănătate

Adesea, unii părinți îngrijorați de anumite tulburări în starea de 
sănătate a copiilor află cu surprindere că această stare este rezultatul 
unor greșeli de supraveghere și constată că medicul prescrie în Ioc de 
medicamente... organizarea corectă a timpului elevului, a orelor de 
activitate, de odihnă și joacă. în legătură cu asemenea aspecte, am 
solicitat părerea prof. dr. docent Răzvan PRIȘCU, director al Insti
tutului pentru ocrotirea mamei și a copilului, și dr. Victor IONESCU, 
endocrinolog-pediatru, medic primar la Institutul de endocrinologie.

Din nou, un amplu „curier cultural" sosit la redacție ne aduce, din 
întreaga țară, imagini ale bogatei activități desfășurate în pregătirea 
Congresului educației politice și culturii socialiste. Ceea ce impresio
nează este varietatea manifestărilor și, deopotrivă, a locurilor din care 
ne vin veștile. Aflăm, astfel, dintr-o simplă răsfoire a știrilor că, în 
vreme ce la Odorheiu-Secuiesc se pregătește simpozionul „Politica 
externă a P.C.R." — urmat de montajul „Sub steagul partidului, tot 
înainte !“, Casa de cultură din Rupea oferă fruntașilor în producție 
spectacolul „Lauri pentru hărnicie !“, iar la Tecuci debutează „Zilele 
medicale" (40 de comunicări științifice prezentate de specialiști din 
Cluj-Napoca, Iași, Galați, Tulcea și Tecuci), pe cînd la Băilești sună 
primul gong al Festivalului de muzică ușoară și populară (70 de 
participanți, din întreaga țară), iar la Slobozia și la Galați cititorii se 
Întîlnesc, în rodnice dialoguri, cu scriitorii Fănuș Neagu și, respectiv, 
Valentin Silvestru. în vremea aceasta, la Tușnad se desfășoară spec
tacolul „Eroica 1877", la Turda se deschide expoziția „Prezențe contem
porane în grafica artiștilor clujeni", iar la Buzău cabinetele de științe 
sociale de pe platforma industrială organizează dezbaterea „Educația 
politică a maselor, sarcină de mare răspundere a organizațiilor de 
partid"... Sînt numai cîteva repere din ampla cronică a acestui sfîrșit 
de săptămînă, cronică din care desprindem, mai jos, cîteva relatări, în 
ultimă instanță la fel de semnificative ca toate celelalte sosite la 
redacție.

OLT : UN NOU LACAȘ DE CUL-
* Corespondentul 

Rouă, ne 
îmbogățit _ _ __ ___
Casa de cultură a sin-

TURA. 
Emilian 
na s-a 
edificiu : ___ _  ______ _ ....
dicatelor. La momentul inaugural au 
luat parte tovarășii Constantin 
Sandu, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, și Constantin 
Mindreanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Noul edificiu 
este o construcție frumoasă, dispu- 
nînd de o sală de spectacole (630 de 
locuri), o sală pentru conferințe (130 
de locuri), o sală 
bibliotecă, spații 
tehnice, artistice 
o popicărie etc. ____ _______
nic modern se îmbină cu funcționali
tatea (arhitect N. Vlădescu), clădirea 
vădind personalitate, o armonică in
tegrare cadrului înconjurător. Bine 
dotată tehnic, sala permite montarea 
unor spectacole de anvergură.

Cei prezenți la inaugurare, în- 
tr-o atmosferă entuziastă, au adoptat 
textul unei telegrame de mul
țumire și angajament adresate 
C.C. ‘ “ 
Ceaușescu, 
se

„Scînteii", 
scrie : Slati- 
cu un nou

a tineretului, 
pentru cercuri 
și de cultură, 
Stilul arhitecto-

unei telegrame 
și angajament 

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
în care, între altele, 

spune : „Ne angajăm ca, 
sub conducerea partidului, călăuziți 
de strălucita dumneavoastră pildă 

eroism și fierbinte patrio- 
nu precupețim nici un

de
tism, să 
efort pentru dezvoltarea culturii ma
teriale și spirituale, pentru aplicarea 
creatoare a marxism-leninismului in 
practica de fiecare zi, pentru desă-

virșirea personalității umane, pentru 
împlinirea idealurilor de dreptate și 
echitate ale Partidului Comunist 
Român, ale întregului nostru popor",

PIATRA NEAMȚ : MESAJE DE 
LA FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE POEZIE. Corespondentul nostru, 
Ion Manea, prezent la această ma
nifestare organizată la Piatra Neamț, 
sub egida „Pentru pace și prietenie 
între popoare", de Uniunea scriitori
lor și comitetul județean de cultură 
și educație socialistă, la care au 
participat, alături de poeții români 
Vlaicu Bîrna, Radu Cîrneci, Marin 
Sorescu, Szasz Ianos, poeți din Ceho
slovacia, R.D.G., Polonia, Unga
ria, Uniunea Sovietică, Republica 
Vietnamului de Sud, și-a notat cî
teva din mărturiile oaspeților.
• Mihail Lvov, secretar al Uniu
nii scriitorilor din U.R.S.S. : „Ale
gerea României ca loc de desfășu
rare a acestui prestigios festival este 
cea mai nimerită. Pentru că țara 
dumneavoastră, poporul ei harnic și 
priceput fac dovada unor alese și 
unanim apreciate acțiuni de pace, 
în România poezia se bucură de un 
binemeritat prestigiu, confirmîndu-se 
zicala că «Românul s-a născut poet»".
• Ana Swirszczynska (Polonia): „Ră- 
mîn recunoscătoare tradiționalei os
pitalități românești. Nutresc o stimă 
deosebită pentru acest mare popor, 
laborios constructor al unei țări fru
moase, care rezervă poeziei un ma
re viitor". • Vien Phuong (Republi
ca Vietnamului de Sud) : „Acest fes-

tival mi-a întărit convingerea că țara 
dumneavoastră este purtătoarea și 
promotoarea unor înalte virtuți ale 
umanismului, că poezia și literatura 
română militează hotărît pentru 
scopul comun al literaturii popoare
lor de a sluji pacea". • Attila Turrok 
(Ungaria) : „M-am simțit minunat în 
România vecină și prietenă. Pentru 
mine, ca poet tînăr, acest festival 
are o semnificație deosebită și cred 
că patria poeziei e toată lumea, iar 
capitala acestei poezii a fost aleasă 
România". • Le Chi, celălalt oaspe
te vietnamez, ne-a răspuns printr-o 
poezie : „Românie, o, Românie / Cine 
s-ar încumeta / Să vorbească despre 
distanțe / Cînd e vorba de o întîlni- 
re / între tovarăși...".

BUCUREȘTI: „PRIMA VARA 
CULTURALA" S-A ÎNCHEIAT. MA
NIFESTĂRILE CULTURALE CON
TINUA... ne informează corespon
dentul „Scînteii", Dumitru Tîrcob. Ar
gumente ? LA CLUBURILE ÎNTRE
PRINDERILOR. „Vulcan" : o dezba
tere pe tema „Munca, izvor al bună
stării materiale, cheia afirmării pro
fesionale" ; Institutul de tehnică de 
calcul : expunerea „Politica externă 
a României — politică a promovării 
unei ordini mai bune și mai drepte 
în viața internațională" ; Depoul 
București—Triaj : o gală de filme 
pe teme de protecția muncii ; I.T.B. : 
vernisajul expoziției plastice „Inde
pendența de stat a României", reali
zată de itebiști. LA CLUBURILE TI-

NERETULUI. „Universal-club" (plat
forma .„23 August"), „T. 4." și „Mo- 
dern-clu’o“ : Faza pe sectoare a con
cursului de orientare școlară și pro
fesională „București, centru indus
trial" ; „Tehnic-club": program artis
tic dedicat tinerilor fruntași în pro
ducție de la „Danubiana". ACȚIUNI 
ALE PIONIERILOR. Școala generală 
nr. 41: concursul de poezie patriotică 
„Sub flamuri de partid, te slăvim, 
Românie socialistă !“ ; Școala genera
lă nr. 184 : expoziția „Istoria patriei 
în desenele noastre ; Casa pionieri
lor : festivalul municipal al cineclu- 
burilor... Doar cîteva rînduri din- 
tr-un afiș cultural larg cit... Capi
tala.

„ZILELE ROMANIA PITOREAS
CĂ". O amplă manifestare cultural- 
sportivă, organizată de Ministerul 
Turismului, în pregătirea Congresu
lui educației politice și culturii so
cialiste, a debutat sîmbătă in Capi
tală și în reședințele de județ ale 
țării. Este vorba de „Zilele România 
pitorească" (15—16 mai). în Bucu
rești, în Sala sporturilor și culturii 
a avut loc gala laureaților concursu
lui de cîntece patriotice și de dru
meție „La drum voios, un cîntec ță
rii", precum și vernisajul Salonului 
cărții, tipăriturilor și afișului turis
tic. și al expoziției intitulate „Româ
nia văzută de copiii lumii".

Petre DRAGU
și corespondenții „Scînteii"

Noua Casă de cultură a sindicatelor din Slatina
Foto : M. Cinci

POPAS
LA MOTELUL

„ARINIȘ"
în primăvara trecută, cînd mo

telul „Ariniș“ din Gura Humo
rului își făcea intrarea propriu- 
zisă în circuitul turistic al Țării 
de Sus, nimeni nu bănuia că 
numai după două săptămîni 
moderna unitate aparținind în
treprinderii comerciale de stat 
mixte din localitate va fi soli
citată la capacitatea maximă. 
Aceeași solicitare se menține și 
azi, după cum ne informează 
tovarășul Mircea Vasileanu, di
rectorul întreprinderii. „Arinișul“ 
este amplasat într-o ambianță 
de o rară frumusețe naturală, 
pe malul drept al rîului Mol
dova. Motelul dispune de locuri 
la cazare în camere conforta
bile, un restaurant în care se 
pot servi tradiționale mâncăruri 
bucovinene, la care se adaugă 
bureți murați, fragi cu smîntînă 
și smeură. Pe celălalt mal al 
rîului, în jurul unui restaurant- 
terasă, au fost amenajate o 
plajă, un bazin de înot cu di
mensiuni olimpice și un altul 
pentru copii, numeroase tere
nuri de volei, baschet, handbal 
și tenis de cîmp. (Gheorghe 
Parascan)

Activitatea Teatrului dra
matic din Constanța s-a 
remarcat în ultimul timp 
printr-o serie de acțiuni de 
bună calitate, certificînd, 
încă o dată, existența, aici, 
a unui climat favorabil ini
țiativei creatoare, împlinirii 
artistice. în rîndul manifes
tărilor remarcabile se în
scrie „Gala de teatru româ
nesc contemporan" desfă
șurată în această primăva
ră, gală devenită un veri
tabil festival al piesei ori
ginale, primit cu deosebit 
interes de public.

Recitalurile poetice sus
ținute de actorii teatrului
— cîntînd viața omului nou 
într-o țară nouă și stînd 
sub semnul pregătirii Con
gresului educației politice 
și culturii socialiste — că
rora li s-a adăugat simpo
zionul dedicat discutării di
feritelor aspecte legate de 
stagiunea estivală ce se 
apropie și care implică în 
mod deosebit teatrul con- 
stănțean au completat ac
tivitatea teatrală curentă 
din ultimul timp.

Opțiunea pentru feeria 
lui Vasile Alecsandrî, „Sîn- 
ziana și Pepelea", vine nu 
numai din dorința de valo
rificare — în continuare — 
a repertoriului 
țional, cît din
— cu caracter
— că teatrul 
neret înseamnă, 
mul rînd, găsirea unui text 
atrăgător atît pentru spec
tator, cît și pentru actor. 
Regizoarea Anca Ovanez-

clasic na- 
convingerea 
de program 
pentru ti- 

în pri-

Nu se potrivește 
proverbul 

„nici usturoi 
n-a mîncat..."

Recent, pe parcursul unei singure săptă
mîni, Dumitru Iancu — comuna Dărăști, 
județul Ilfov — a „realizat" o „performanță" 
neobișnuită : a apărut de trei ori în fața 
a trei instanțe judecătorești. Pentru trei 
fapte diferite — toate avînd însă același 
substrat : dorința de înavuțire cu orice preț, 
de căpătuială în dauna intereselor gene
rale. Să luăm însă lucrurile de la capăt, 
așa cum s-au petrecut ele...

în vederea realizării sarcinilor sale de 
Î>roducție — achiziționarea de mărfuri de 
a producător și livrarea lor către benefi

ciar, în speță întreprinderea de preparate 
și conserve din carne București — Coo
perativa de consum Călugăreni a achizițio
nat de la Dumitru Iancu o cantitate de 
usturoi — 1 018 kg — la prețul de 30 lei kg. 
Usturoiul a fost recepționat, prețul a fost 
plătit și fiecare dintre contractanți și-a vă
zut în continuare de treburile sale.

în aceeași perioadă, în vederea realizării 
sarcinilor sale de producție, o altă coope
rativă de consum — Vidra — a achiziționat 
și ea, tot de la D. I., o cantitate de usturoi 
— 300 kg — la același preț de 30 lei kg. 
Iar s-a primit marfa, iar s-a plătit contra
valoarea, iarăși fiecare dintre contractanți 
și-a văzut de treburile sale. (De unde avea 
D. I. atîta usturoi, nu se știe !).

Iată însă că întreprinderea de preparate 
Și conserve din carne București constată 
că prețul plătit lui D. I. este ilegal, de
pășește cu... 50 la sută prețul stabilit prin 
mercurialul în vigoare : 20 lei kilogramul. 
Drept pentru care, pe bună dreptate, a re
fuzat plata ilegal majorată și oferă prețul 
din mercurial. După lege I

de la
spec-

Doroșenco pornește 
aceste premise 
tacolul excelează 
prin plasticitate 
De la început, 
dans al măștilor (reușit 
de Mireille Savopol), este 
creată o atmosferă 
tologic-populară. 
basmului coboară 
mint,

și
mai ales 

și ritm, 
printr-un

mi- 
Lumea 
pe pă- 

personajele legen-

Reușesc. în bună măsură : 
Diana Cheregi (o Sînziană 
plină de farmec și grație), 
Agatha Nicolau (care în 
actul al doilea învinge ste
reotipia Pădurencii), Sandu 
Simionică (un Papură îm
părat cu haz și culoare), 
Lucian Iancu (ton fin pa
rodic în Pîrlea Vodă), 
Constantin Duicu (Lăcustă

— Sănătatea copilului școlar tre
buie să beneficieze — preciza prof, 
dr. docent R. Prișcu — de eforturile 
convergente ale corpului didactic, 
medicilor și familiei ; medicul sin
gur, nu va reuși să realizeze dezide
ratul promovării unei Stări de sănă
tate optime, de unde necesitatea unei 
strînse colaborări cu familia și 
școala.

Cercetările efectuate în țara noas
tră asupra stării de sănătate a ele
vilor arată că generațiile actuale de 
tineret școlar se 
parativ cu aceea 
printr-o creștere 
țime și greutate , 
și, respectiv, 6—7 kg). în 
timp, școlarii de azi au performanțe 
intelectuale mai ridicate. Cu toate 
acestea, sînt necesare în continuare 
o serie de eforturi pentru a crește 
copii frumoși, sănătoși, bine dezvol
tați fizic și psihic.

Un rol decisiv în asigurarea dez
voltării normale a organismului co
pilului îl are modul rațional de orga
nizare a programului de activitate și 
odihnă. Acesta trebuie să fie în așa 
fel întocmit incit să imprime un ritm 
care să nu contravină cerințelor nor
male ale dezvoltării copilului : să I 
se asigure — în raport cu vîrsta — 
un număr corespunzător de ore pen
tru învățătură, pentru somn, pentru 
recreare și, neapărat, pentru joacă. 
Am subliniat în mod special pentru 
„joacă", deoarece se remarcă o ten
dință dăunătoare la unii părinți — 
deși cu bună intenție — de a face 
din copiii lor „atotștiutori", încăr- 
cîndu-le ziua și adesea și noaptea 
cu ore suplimentare de limbi străine 
(uneori, aceste ore le depășesc pe 
cele din programul școlar I), de mu
zică, balet, pregătire exagerată 
pentru anumite materii sau exame
ne. Toate aceste eforturi suplimen
tare, impuse excesiv, fără discernă- 
mînt, fără a ține seama de posibi
litățile reale ale copilului, pot con
traveni limitelor sale fiziologice.

Ca și programul excesiv, la fel de 
nociv este și programul dezordonat, 
întîrzierea orei de culcare pină 
către miezul nopții (lecturi pa
sionante, televizor etc.) determină o 
trezire nenormală la orele 7—8, ceea 
ce face ca elevii să fie obosiți și să 
le scadă randamentul în activitatea 
școlară.

caracterizează, com- 
de acum 20 de ani, 
importantă în înăl- 
(în medie 8—9 cm 

același

aveți cu Bibicu ?“ de Ște
fan Berciu — spectacol 
care nu poate fi socotit de- 
cît o glumă, un rabat fă
cut calității — Ion 
ximilian se apleacă 
teatrul încărcat de grave și 
profunde înțelesuri al lui 
Jean Giraudoux. Cu timp 
în urmă, prin „Nu va fi 
război în Troia", regizorul

Ma- 
spre

Două premiere la Teatrul 
dramatic din Constanța

dare sînt umanizate — 
alcătuind universul știut al 
satului românesc, cu obice
iuri pitorești. Dar planul 
real este dublat, cu știință, 
de un autentic fior artistic, 
pentru ca, în final, peripe
țiile eroilor, confruntările 
lor dramatice — desfășura
te pe fundalul raporturilor 
sociale ale satului, relevate 
cu finețe de către regie — 
să transmită un 
cis : afirmarea 
dreptății.

Pentru 
pricepere 
de a se _________ __
piu. Ei cîntă, dansează, cu 
și fără măști, încearcă, mai 
cu seamă, să afle cores
pondențe noi și convingă
toare știutelor personaje.

mesaj prc- 
binelui, a

dirijați cu 
bun prilej

actori, 
— un 
manifesta multi-

Vodă) și Virgil Andriescu 
(Zmeul). Iuliu Popescu, 
însă, în Pepelea, este un 
paj drăguț și amabil, dar 
lipsit de forța caracterolo
gică a unui... Fât-Frumos. 
Scenografia (George Doro
șenco) are bune soluții de 
funcționalitate, dar gre
șește prin exces de poleia-; 
lă. Muzica (compozitor —J 
Ștefan Zorzor, interpretă — 
formația „Euxin") : mono
tonă, pauperă melodic. 
Deosebite : măștile lui Ve
niamin Mirza.

Cealaltă recentă premie
ră, „Nebuna din Chaillot", 
evidențiază, o dată mai 
mult, personalitatea regizo
rală a lui Ion Maximilian 
și pe cea actoricească a 
Ilenei Ploscaru. După „Ce-

meditase la alternativele 
de mitizare și demitizare 
sugerate de acesta. Acum, el 
este confruntat — prin in
termediul aceluiași scriitor 
francez — cu problemele 
răscolitoare ale 
omului într-o 
traumatizată de 
banului. Ion 
împletește trainic și direct 
tonul polemic, protestatar, 

un

condiției 
societate 
teroarea 

Maximilian

cu cel liric, creînd 
spectacol închegat, cu un 
mesaj clar, angajat. în 
„Nebuna din Chaillot", 
Ileana Ploscaru susține un 
adevărat recital interpreta
tiv. Ea caligrafiază o com
poziție dintre cele mai in
teresante, accentuînd inspi
rat adevărurile crude și 
percutante — rostite la a-

dăpostul nebuniei — con- 
centrind astfel liniile de 
forță ale piesei într-un 
punct nodal precis : afir
marea dreptății. O distri
buție numeroasă și, în ge
neral, bine gîndită, solici- 
tînd aproape întregul efec
tiv al teatrului, ajută — 
desigur, în grade și tonali
tăți diferite — vizualizarea 
scenică a acestui text ce 
vorbește despre neabdica- 
rea conștiinței, despre spe
ranțe, luptă și dragoste.

Sînt, în aceste două ulti
me premiere, suficiente su
gestii privind nivelul valo
ric atins de acest teatru în 
preajma 
sfert de veac de existență, 
timp în care a prezentat 
180 de premiere, 7 500 de 
reprezentații, în fața a 
2 750 000 de spectatori. 
Evenimentul jubiliar — în 
cinstea căruia teatrul con- 
stănțean prezintă, în pre
mieră absolută, „Tropaeum 
Trajani" de Grigore Sălcea- 
nu, spectacol de largă res
pirație evocatoare și pa
triotică (regia : Gh. Jora, 
scenografia : Mihai Tofan, 
mișcarea scenică : Oleg Da- 
novski, muzica : Iosif Her- 
țea, în distribuție : Sandu 
Simionică — Decebal, Ti
tus Gurgulescu — Traian — 
și întregul 
poate decît 
autodepășire.

împlinlrii unui

colectiv) nu 
să oblige la

Una din căile de fortificare a unui 
organism tînăr, în formare, este ac
tivitatea fizică. Or, unii părinți sub- 
apreciază valoarea formativă, atît fi
zică cît și psihică, a efortului fizic, 
prin sport, gimnastică, muncă fizică 
și apelează la medici pentru a obți
ne scutiri medicale.

De un real folos pentru corectarea 
unor deviații de la normal (văz, auz 
etc.) sînt examenele periodice (numi
te de bilanț), după norme elaborate 
pe baze științifice de Ministerul Să
nătății și specialiști din Institutul 
pentru ocrotirea mamei și a copilu
lui, examene care permit depistarea 
precoce a unor tulburări. Un element 
deloc neglijabil este evitarea senti
mentului de teamă în fața dificul
tăților sau a insucceselor la unele 
materii mai grele, prin cultivarea de 
către părinți și profesori a unei ati
tudini suple, de încurajare și insu- 
flare a încrederii ; o atitudine dură, 
rigidă, de asprime, poate genera ma
nifestări deseori morbide : dureri ab
dominale, vărsături, tulburări ale 
tranzitului intestinal, pentru care a- 
desea este consultat medicul și care 
descoperă că adevărata cauză a bolii 
constă în micul conflict psihic creat 
de greșeli în procesul educativ.

— Mă asociez părerilor prof. 
R. Prișcu și aș dori să subliniez două 
aspecte esențiale pentru o dezvoltare 
fizică și psihică armonioasă a copii
lor — ne-a relatat medicul primar 
dr. V. Ionescu. Este vorba de miș
care și de regimul alimentar rațional 
al tinerilor. Supraîncărcarea progra
mului cu activități sedentare și 
excesul de hidrocarbonate (dulciuri 
și făinoase) duc la un exces de 
greutate ; dacă părinții nu se sesi
zează la timp, acești tineri pot de- 

. veni candidați la obezitate, diabet, 
boli cardio-vasculare etc.

în acest sens, ar fi de dorit ca și 
industria alimentară să vină mai 
mult în întimpinarea recomandărilor 
medicilor. Se știe că se pot prepara 
diferite produse, ca ciocolată, bom
boane, biscuiți, înghețată și chiar 
prăjituri dietetice, fără zahăr și gră
simi, practic, fără valoare calorică 
prea mare, dar care ar suplini, fără 
urmări neplăcute, dorința firească 
a tinerilor de a mînca dulciuri. Ase
menea produse pot fi consumate 
chiar și de către suferinzii de diabet, 
obezitate, boli cardio-vasculare.

în decurs de 1—3 ani, în perioada 
pubertății, se produc modificări im
portante în structura 
a copilului, perioadă 
pentru dezvoltarea lui 
să. Rolul medicului 
este foarte important în această 
etapă : el poate sesiza 
oricărei tulburări în creștere (în 
plus sau în minus), îndrumînd tî- 
nărul către medicul de specialitate. 
Apreciem ca foarte utile sălile de 
sport în care se practică gimnastica 
medicală ; din păcate, cîteodată dis
tanța de acasă la sală implică un 
consum de timp prea mare și, în a- 
semenea situații, unii elevi renunță. 
Cred că școala ar putea organiza prin 
specialiștii ei (profesorii de educație 
fizică în colaborare cu medicul școlii) 
o gimnastică diversificată (pentru 
supraponderabili, pentru cei cu pozi
ții deformate sau stări de debilitate 
fizică).

Un moment important în viața ti
nerilor îl reprezintă pubertatea și sub 
aspectul comportamentului. Condiții
le moderne de viață au determinat o 
evoluție și o dezvoltare mal rapide 
a tinerilor (între 12 și 16 ani). Este 
perioada în care copilul se transfor
mă în adolescent, etapă a vieții în 
care el se schimbă atit fizic, cît și 
psihic. Tinerii au nevoie, în acest 
răstimp, de o atentă supraveghe
re și înțelegere din partea familiei și 
a profesorilor, care concură la for
marea personalității viitorului adult. 
Ei trebuie să observe mai atent felul 
în care se dezvoltă fizic și se com
portă tinerii, dorințele și aspirațiile 
lor trebuind să fie dirijate constructiv. 
O inhibare cu brutalitate a unor ten
dințe ar putea duce la efecte nedo
rite ; aceasta nu înseamnă că tre
buie să se tolereze totul. Tinărul 
trebuie făcut să înțeleagă și să ac
cepte ajutorul părinților și al fami
liei in interesul lui, ai dezvoltării sale 
armonioase.

psiho-fizică 
hotărîtoare 
armonioa- 

din școală

apariția

[FAPTUL! 
| DIVERS! 
I După I
| 46 de ani
! Comandantul instructor Ște- I 

fan Ignat, de la Navrom-Galați,
a ieșit la pensie. După 46 de ani I 

Idăruifi — cu pasiune — meseriei
de navigator. Partea cea mai 
frumoasă a viefii lui — mărtu
risește el — în afară de călă- 

I tortile pe mare sau pe Du-
, năre, o constituie cea petre

cută invățindu-i pe tineri mese- 
Iria de navigator, oameni care 

astăzi sint comandanți de nave și 
mecanici iscusiți. Neputîndu-se 

I despărți de această a doua pa
siune — de dascăl — s-a oferit 
să muncească voluntar, după 
ieșirea la pensie, pentru a pre- 

Igăti un nou grup de navigatori.
Și încă un amănunt : de peste

20 de ani, Ștefan Ignat este co- 
I respondent voluntar, scriind la

„Scinteia" despre munca și iz- 
binzile celor din jur. Acum, cind 
îi apare din nou numele în ziar, 

Iii adresăm tradiționala și cole
giala urare „La mulți ani, cu 
sănătate".

I Flori pentru 
| bunicuța
I Purtătorii cravatelor roșii cu 

tricolor din școlile județului 
Vaslui au împînzit parcurile și

I străzile, pentru a le face mai 
frumoase, mai curate, cu zeci de 
mii de flori. Mulți pionieri 

Iau luat inițiativa de a în
frumuseța și casele sau ogrăzi
le oamenilor în vîrstă sau bol
navi. Așa au procedat și deta- 

Ișamentele de pionieri ale cla
selor a Vl-a A și a VII-a A de 
la școala generală din Viișoara.

I întrebată de cîțiva pionieri :
„Bunicuțo, ce flori preferi 
bătrîna Elena Petcu, emoționa
tă, le-a răspuns, stînjenită : „Ei, 

Ibată-vă norocul să vă bată.
Dacă vreți voi, fie șî stînjenei". 
Și grădinița tușei Lenuța surîde 

■ acum cu florile dorite.

I-a pierit 
I cheful
IDupă un chef zdravăn, Nico

lae Gherasim din Grănicești, ju- 
Idețul Suceava, a avut chef să 

facă o plimbare pină la oraș. 
Cum la ora aceea, de la căderea 
serii, pe șosea nu prea mai cir- 

Iculau mașini, pentru a încerca 
și el un „ia-mă, nene", Ghera
sim s-a posomorit rău de tot.

IApoi, s-a înseninat brusc, lu
minat de o idee. A alergat la 
primul post telefonic, a format 
Iun număr, și:

— Alo ? Stația de „Salvare" 
din Suceava ? Caz grav. Trimi
teți urgent...

I Urgent, o mașină a „Salvării" 
a pornit spre locul indicat de 
chefliu. Dar tot urgent a fost

I depus și el la miliție. Și lui 
Gherasim i-a trecut cheful de 
plimbare.

I Îndatoriri

C TUDORA Convorbire consemnată de
Elena MANTU
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Nu vom intra în amănunte : pînă la urmă 
— la cererea celor două cooperative — vîn- 
zătorul a fost o bligat prin justiție să res
tituie sumele pretinse și primite în plus. 
Ceea ce ne-a determinat să ne oprim asu
pra acestui caz este însă altceva — și anu
me atitudinea celor două cooperative. Și 
iată de ce.

în. primul rînd — pentru că, în loc să 
respingă din capul locului oferta la preț 
de speculă a lui Dumitru Iancu, factorii de 
resort din Cele două cooperative, încâlcind 
flagrant legea, i-au plătit marfa cu ochii 
închiși, l-au încurajat astfel în tendințele 
lui de căpătuială.

în al doilea rînd — pentru că deși i se 
adusese la cunoștință caracterul ilegal al 
plății făcute, cooperativa de consum Călu
găreni în loc să se îndrepte, firesc, împo
triva speculantului a preferat... să nu-și 
vadă greșeala, să se judece cu... cel care a 
sesizat ilegalitatea — cu întreprinderea bucu- 
reșteană — apărîndu-1, indirect, pe specu
lant.

Cum se explică atitudinea Iui Dumitru 
Iancu, știm ; cum își explică însă factorii 
de răspundere din cele două cooperative 
atitudinea de nesocotire a legii, pe banii 
obștii ?

Așteptăm cuvenitul răspuns.

Economiile, 
piese de dosar

— Merge mașina ?
— Șnur !
—- Consumul de benzină ?
— Sub limită !
— Bun. La cea mai mică depășire, anun- 

ță-mă !
Ioan Toma și Viorel Costi au lucrat pînă 

nu de mult la cariera de piatră Sanovița, ju
dețul Timiș. Primul — în calitate de me
canic auto, cel de-al doilea — în calitate 
de șofer. Și nu lucrau rău deloc. Ba, mai 
mult ; printr-o bună colaborare cu loan

Toma, Viorel Costi a reușit să economi
sească zilnic o însemnată cantitate de ben
zină — fapt demn de evidențiat. (în cîteva 
săptămini doar, ei au reușit să pună deo
parte nu mai puțin de... 800 litri combus
tibil !) Și totuși, contrar așteptărilor, în loc 
să întîlnim exemplul lor într-un referat 
privind activitatea profesională, colabora
rea celor doi este menționată în... piesele 
unui dosar penal aflat la Judecătoria Lu
goj. Pentru că, în loc să înregistreze și să 
predea întreprinderii combustibilul econo
misit, cei doi s-au gîndit că n-ar strica să 
tragă din asta un profit personal : au în
registrat benzina în „contul" lor și au vîn- 
dut-o în interes propriu ! „Metodă" care nu 
le-a adus nici un fel de laude. Dimpotrivă 
— au fost condamnați cu închisoare !

Realizate din banii obștii, economiile 
trebuie contabilizate tot în contul obștii. 
Altfel...

„Brățara de aur“ și 
unele mentalități 

de tinichea

dar irelevant în cauză — cît și faptul — ne
real — că nu ar fi știut că inelele și veri
ghetele vîndute nu sînt din aur. Instanța 
i-a condamnat pe amîndoi la închisoare, 
reamintindu-le astfel că preocupări ca ale 
lor nu pot fi numite, în nici un caz, „bră
țări de aur".

să-i dau șefului o lecție de cum se asigură 
banii ; după aceea însă, avîndu-i asupra 
mea...“.

„Lecția" pentru șeful restaurantului s-a 
transformat astfel într-o lecție pentru mai 
mulți...

Metamorfoza 
unei lecții

Din caietul 
grefierului

Gheorghe Ferestreanu și Nucu Ior- 
gu — ambii din Budești, Ilfov — erau prie
teni la cataramă. Și „aveau" de ce ! Deși 
primul avea 25 ani și al doilea numai 17, 
ei semănau foarte bine : amîndoi fără pro
fesie, amîndoi fără ocupație, amîndoi se 
ocupau cu tot soiul de expediente. La mar
ginea legii, la răscrucea dintre parazitism 
și infracțiune. Cum era și normal, mersul 
acesta „pe sîrmă" nu putea ține prea mult : 
cei doi au trecut la încălcarea flagrantă a 
legii, s-au apucat de escrocherii : procurau 
inele și verighete din alamă și le vindeau 
— „aur curat, 18 carate" — la colțul stră
zii, amatorilor de „chilipiruri", cu prețuri... 
„de ocazie" — între 500 și 1 000 lei bucata I

Prinși și deferiți justiției, cei doi au în
cercat zadarnic să se disculpe, invocînd atit 
credulitatea victimelor — lucru adevărat,

— Sînt nevinovat, onorată instanță ; de 
unde să știu eu cum au dispărut banii din 
restaurant ; seara, după ce șeful a pus banii 
bine, ne-am dus care încotro, pe la casele 
noastre...

într-una din dimineți, la deschidere, res
ponsabilul restaurantului-pensiune „Bolin- 
tinul din Vale" — din localitatea cu același 
nume — a constatat că, peste noapte, loca
lul fusese spart și prădat, banii încasați in 
ziua precedentă — 17 574 lei — dispăruseră. 
Firește, âu fost anunțate organele de mili
ție, cercetările au început imediat, vinova
tul a fost dovedit în persoana lui Constan
tin Brodeală, fost salariat al unității. în 
loc să plece liniștit acasă, după cum a sus
ținut mai apoi, în fața instanței, la ieșirea 
din tură acesta s-a ascuns după o stivă cu 
ambalaje. După care, rămas singur, a pă
truns în local prin escaladarea unei ferestre 
și a sustras suma menționată.

Judecătoria Buftea, completul II. în fața 
probelor de necontestat, Constantin Bro
deală a constatat că... n-a brodit-o, a fost 
nevoit să-și recunoască vinovăția (instanța 
l-a condamnat la trei ani închisoare). Din 
dezbaterea cazului, din actele de la dosar 
reiese însă un lucru : modalitatea de păs
trare a banilor in Bus-numita unitate. Aici, 
banii erau puși intr-0 cutie, iar cutia era 
pusă... în dulapul de la bar, la discreția 
primului venit. Așa că nu mai miră nici o 
replică a inculpatului rostită în desfășurarea 
procesului : „La început nu m-am gîndit 
să-mi însușesc banii, am vrut să-i iau așa,

„Mai fac precizarea că după ce am cum
părat spirtul alb rafinat de la P. M., cit 
șl coniacul de la diferite magazine, precum 
și de la o persoană necunoscută, pe care 
n-o pot indica, subsemnata nu am vîndut 
la nici o persoană din spirtul sau coniacul 
cumpărat, acesta trebuindu-mi pentru con
sum in familie, deoarece soțului meu, M. I., 
îi place să consume băuturi alcoolice".

(Din declarația lui V. I., martoră 
într-un proces de sustragere de al
cool, în cămara căreia s-au găsit : 
12,250 litri alcool rafinat ; 2 sticle co
niac cinci stele ; 2 sticle coniac trei 
stele ; 3 sticle coniac trei stele ; o sti
clă coniac „Zarea" și 6 sticle coniac 
„Triumf".

Precizăm, de asemenea, că martora 
V. I. era... văduvă de mai mulți ani).

„Subsemnatul am luat cloșca reclaman
tului, dar nu de pe ouă — așa cum susține 
acesta — ci cu ouă cu tot, așa că vina in 
ceea ce privește puii nescoși nu-mi apar
ține mie, ci cloștii, care, la mine acasă, a 
refuzat In ruptul capului să mai clocească 
— motiv pentru care pe ea am vindu-o se
parat, iar ouăle, de asemenea...".

(Fragment din susținerile inculpatu
lui, dosar penal 2 268/1975, Tribunalul 
județean Ilfov).

Titus ANDREI y

| uitate
I Aflăm de la Inspecția de stat 

pentru protecția muncii despre 
un accident petrecut în ziua de 
12 mai, după-amiază, la exploa- 

I tarea Rm. Sărat a întreprinde
rii județene de gospodărire co
munală și locativă Buzău. Elec- 

Itricianul Ion Ionescu, în vîrstă 
de 25 de ani, efectuînd o repa
rație la instalația electrică de 

Ila un grajd al cooperativei agri
cole de producție Rubla, a ne
socotit regulile elementare de 
protecție a muncii. Incepîndu-și 

I lucrul fără a scoate instalația
de sub tensiune, urmarea a fost 
tragică : electrocutat, a decedat 

- în drum spre spital.

Și-a întrecut 
I predecesorul
Iîn urma unor cercetări s-a 

constatat că Stelian Cîrstea, șe- 
Iful secției lăcătușărie din ca

drul cooperativei „Pacea" din 
Drobeta Turnu-Severin, n-a pu
tut să justifice cîteva zeci de 
mii de lei. A fost schimbat, su- 
portînd cuvenitele consecințe. în 

• locul lui a fost numit ca șef 
Ide secție Aurel Bosoancă. în

treprinzător din fire, Bosoancă 
a ținut cu orice preț să-și depă- 

Ișească predecesorul. Și a reușit.
Cînd executa o anumită lucrare, 
primea banii, dar nu mai tăia 
chitanță clientului. Sau, dacă 

Ităia totuși chitanța, întocmea 
alte acte cu sume modificate. 
Evident, mai mici. în numai cî- 

Iteva luni și-a „rotunjit" aface
rile la cîteva zeci de mii de lei. 
Acum i se întocmesc și lui alte 
acte, de-adevăratelea.

| De la un băț 
de chibrit

I Gospodăria lui Fogoroș Ghica 
din satul Bogata, județul lalo- 

Imița, a fost mistuită de flăcări.
Totul a pornit de la joaca unui 
copil de numai doi ani. Copilul 

I găsise o cutie de chibrituri lă
sată la întimplare. Fiind nesu
pravegheat, prichindelul a înce- 

Iput să aprindă un băț, apoi al
tul... Pină a luat foc casa. In
cendiul a fost localizat și stins 

Ide către pompierii militari și
civili, ajutați de săteni. Agoni
seala unei 'munci de o viață a 

If ost distrusă în numai cîteva 
ore...

I Rubrică redactată de
Petre POPA

cu sprijinul corespondențilorl_ „Sctnteii"
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PRIN BUNA ORGANIZARE-TERMENELE

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Sociali ște România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului de externe al 
Zambiei, Siteke Mwale, cu ocazia 
numirii sale în funcție.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului EPHRAIM KATZIR
Președintele Statului Israel

TEL AVIV

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani, vă rog Să primiți felici
tările rnele cordiale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

OBIECTIVELOR SÎNT DEVANSATE
Grupul de șantiere Brăila, din ca

drul Trustului de construcții indus
triale Constanța, execută importante 
lucrări de extindere ale Șantierului 
naval brăilean. împreună cu ing. 
Ion Stoinescu, directorul adjunct al 
grupului de șantiere, analizăm lista 
lucrărilor de construcții și montaj 
și ni se spune că marea majoritate 
a noilor capacități productive sînt 
terminate cu mult înainte de ter
men și predate beneficiarului. Ne 
deplasăm pe șantier. Intr-adevăr, 
realitatea confirmă întru totul afir
mațiile tovarășului director adjunct. 
Cum ați reușit ? întrebarea am a- 
dresat-o șefului de șantier, ing. Mi
hai Gidei, care ne spune :

— Toate obiectivele le-am predat 
Înainte de termen. După cum vedeți 
acum lucrăm la finisarea unei alte 
hale care va fi gata în curînd, cu 
multe luni în avans. Cum am re
ușit ? Totul a mers bine, deoarece 
între constructor, beneficiar și pro
iectant (care a avut reprezentanți 
permanenți pe șantier) colaborarea 
• decurs în condiții optime. Aprovi

------------------------ PE PLATFORMA

S-a acționai pentru 
recuperarea restanțelor
Pe șantierul întreprinderii chimice Dudești, lucrările de 

construcții și montaj tehnologic se desfășoară sub semnul 
unei intense mobilizări de forțe umane și materiale, 
subordonate predării înainte de termen a noilor capaci
tăți productive. Rezultatele obținute, în primele patru 
luni ale anului, vorbesc, de altfel, de la sine. Atît la total 
investiții, cît și la capitolul construcții-montaj, angaja
mentele asumate, pentru această perioadă, au fost de
pășite cu 22 la sută și, respectiv, 78 la sută. „Acest prim 
succes în munca noastră se datorează în mare măsură 
aplicării în practică a unor soluții constructive noi, pro
movării unei conlucrări permanente și rodnice cu pro- 
iectanții și beneficiarii, ne spune ing. Mircea Drăguleț. 
A contat mult, în reușita eforturilor noastre, și preocu
parea pentru înlocuirea unor materiale din import cu 
produse confecționate în țară, ceea ce a dus la realiza
rea de însemnate economii".

„Și nu numai atît, intervine în discuție ing. Ștefan 
Mohai, director tehnic adjunct al întreprinderii’ benefici
are. Colaborarea strînsă cu întreprinderile furnizoare de 
utilaj tehnologic a creat premise certe în vederea livrării 
în avans a unor utilaje tehnologice principale. De altfel, 
bazați tocmai pe receptivitatea furnizorilor noștri, cre
dem că vom putea pune în funcțiune cu 30 de zile mai 
repede o importantă instalație".

Aceeași muncă intensă, bine organizată se desfășoară 
ți la fabrica de chimizare a grăsimilor „Stela", aparținînd 
Centralei de medicamente București. Deși la lucrările de 
investiții de pe acest șantier al platformei industriale 
Dudești au apărut, în unele momente, dificultăți destul de 
mari, in cele din urmă, colaborarea dintre constructor și 
beneficiar, sporirea spiritului de răspundere la fiecare 
dintre acești factori, măsurile luate pe multiple planuri 
dintre care rețin atenția, în primul rînd, cele vizind în
tărirea ordinii și disciplinei in muncă, și-au dovedit 
efectele pozitive.

Foto-text : Eugen Dichiseanu

zionarea ritmică cu materiale, spi
ritul novator, precum și responsabi
litatea cu care constructorii noștri 
au privit realizarea obiectivelor la 
termen și-au spus cuvîntul. De fapt? 
nu vedem în asta nimic extraordi
nar. Am aplicat și soluții tehnolo-

Lucrările de extindere ale Șantierului naval Brăila

gice unice la noi în țară. De 
exemplu, la ridicarea castelului de 
apă, proiectantul prevăzuse cadrele 
de rezistență în așa fel încît să gli
săm rezervorul pînă la cota plus 35. 
Un colectiv de specialiști a propus 
însă o altă soluție. Am executat 
la sol cofrajul metalic pentru rezer
vorul castelului, după care l-am lif- 
tat. Am eliminat, astfel, întreaga 
schelărie care se execută în aceste 
situații și, bineînțeles, am redus 
substanțial timpul de execuție.

Un alt exemplu, la fel de sugestiv 
ca acela prezentat de interlocutorul 

nostru. Hala în care ne aflăm a 
fost construită în numai 4 luni. Are 
un planșeu monolit, foarte întins, 
executat, de asemenea, cu cofraje 
metalice. Avantajul ? Odată confec
ționat cofrajul, n-a fost necesară 
decit mutarea lui, spre deosebire de 

sistemul clasic, care obligă construc
torul să-1 refacă de fiecare dată. 
Esențial în obținerea succeselor con
siderăm a fi însă faptul că oamenii 
au muncit cu o dăruire deosebită. 
Dulgherul Chesaru Roman, șeful 
formației de fierari Dumitru Coman, 
maiștrii Ichim Aurel și Nedelcu Ni
colae, fie că au lucrat în schimbul I 
sau II, au rămas, uneori, peste pro
gram și au mobilizat și pe alții să 
rămînă ori de cîte ori necesitățile 
o impuneau.

Practic, grupul de șantiere bră
ilean și-a subordonat în permanență 

INDUSTRIALĂ DUDEȘTI DIN CAPITALĂ

activitatea exigențelor firești care se 
ridică pretutindeni in fața construc
torilor de pe șantiere : un riguros 
climat de ordine și disciplină în 
muncă, o bună organizare a tuturor 
punctelor de lucru, o atenție sporită 
folosirii cit mai judicioase a utilaje
lor de construcții și timpului de lu
cru. Desigur, mai există și unele 
greutăți. Beneficiarul nu a asigurat 
toate utilajele necesare, proiectantul 
mai are de predat o parte — e 
drept, nu prea mare — din docu
mentație. Sînt cîteva aspecte bine
cunoscute de care depinde însă fi
nalizarea cu succes a acestui nou 
obiectiv de investiții și, de aceea, 
se impune ca, în spiritul angaja
mentelor asumate la ultimele șe
dințe de comandament, factorii res
ponsabili amintiți să le soluționeze 
operativ, să asigure condiții pentru 
intrarea rapidă în producție a noilor 
capacități.

Mircea BUNEA
corespondentul „Scînteii"

TIBCO 76 ȘI-A 
ÎNCHIS PORȚILE

Tîrgul internațional de primăvară 
— TIBCO ’76, găzduit de Complexul 
expozițional din Capitală, și-a închis 
sîmbătă porțile. La a treia sa ediție, 
această manifestare economică inter
națională, organizată sub semnul 
promovării schimburilor de valori 
materiale, de idei și experiență, a 
reunit expozanți din 22 de țări.

t V
DUMINICA 18 MAI

Programul 1
8,40 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru copii ; Daktari.

10,00 Viața satului.
11.15 Aventura cunoașterii. Tainele 

soarelui (II).
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,00 Cel mai bun continuă !
16,00 Film serial ; Pinocchio. Ultimul 

episod.
16,55 Reportaj TV : ,,Cheia orașului".
17.15 Finalele campionatelor interna

ționale de atletism ale României. 
Transmisiune directă de la Sta
dionul Republicii.

19,00 Micul ecran pentru cei mici.
19.30 Telejurnal. • Comentariul săptă

mânii.
29.00 Baladă pentru aceșt pămînt.
20,25 Film artistic : „Acești adUlți elu

dați..." O producție a Televiziunii 
sovietice. Premieră pe țară.

21.45 Seară de mai — emisiune mu- 
zical-coregrafică.

22,10 24 de ore.
22.20 Duminica sportivă.

Programul 2
10,00—11,30 Matineu simfonie, concertul 

Filarmonicii „George Enescu".
20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20.20 Ora melomanului. Muzică de ca

meră.
21,00 „Spună lumii large steaguri tri

colore". Mesajul cărții literare 
românești peste hotarele țării 
noastre.

21.20 Voci de primăvară.
21,40 Film serial : Kojak.

LUNI 17 MAI

Programul 1
16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Contemporanele noastre.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Colocvii contemporane.
20,25 Concert de muzică distractivă.
20.50 Emisiune pentru tineret.
21.20 Roman-foileton i Forsyte saga.
22,10 24 de ore.

Programul 2
17,00 Telex.
17,05 Film artistic : „Minunata Călătorie 

a lui Nils Holgersson". Producție 
a studiourilor suedeze.

18.30 Tineri soliști de muzică populară.
18.50 Din lumea științei.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,GO Film serial pentru copii j Daktari.
20.25 Actualitatea literară.
21.20 Telex.
21.25 Cetățenii propun — cetățenii rea

lizează. Reportaj-
21,45 Tribuna tinerilor soliști.

încheierea convorbirilor economice 
româno - iugoslave

Sîmbătă s-au încheiat la Drobeta 
Turnu-Severin convorbirile dintre 
tovarășii Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministtu al Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, și tovarășul Milorad Birov- 
liev, membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele părții iugoslave în comisia 
mixtă, c

La convorbiri au participat, din 
pârlea română, tovarășii Nicolae Mă- 
ne-SCu, ministrul energiei electrice, 
Vitgil Cazacu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Belgrad, și 
Cornel Pînzaru, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini, iar din partea iugoslavă — Petar 
Dodlk, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, Dușan Miloevlci, pre
ședintele părții iugoslave în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă pentru Por
țile de Fier.

în timpul convorbirilor s-a efec
tuat o analiză cuprinzătoare a mo
dului de îndeplinire a acțiunilor de 
colaborare Și cooperare economică, 
apreciindu-se evoluția pe o linie 
mereu ascendentă a relațiilor și co
laborării dintre România și Iugo
slavia, precum și perspectivele dez
voltării în continuare a conlucrării 
în toate domeniile, în spiritul celor 
convenite în cursul întîlnirilor și 
convorbirilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito.

S-a convenit, de asemenea, asu
pra unor măsuri și sarcini în vede

Vizita ministrului afacerilor parlamentare, transportului 
și sportului din Republica Sri Lanka

La invitația ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Ioan Avram, 
în perioada 8—15 mai a vizitat țara 
noastră domnul Kiri Banda Ratna- 
yake, ministrul afacerilor parlamen
tare, transportului și sportului din 
Republica Sri Lanka. Oaspetele a vi
zitat o serie de întreprinderi indus
triale și â purtat convorbiri cu con
ducătorii unor centrale industriale și 
ai unor întreprinderi de comerț ex
terior. La încheierea convorbirilor, 
cai doi miniștri au semnat un memo

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 mai. In tară : Vremea va fi 
ușor instabilă, cu cerul schimbător. 
Vor c&dea averse izolate de ploaie, mai 
ales în cursul după-amiezelor șl în
deosebi în zona de deal și de munte. 

rea finalizării unor importante ac
țiuni de interes reciproc privind 
utilizarea în continuare a potenția
lului hidroenergetic româno-iugoslav 
al Dunării, cooperarea în industria 
metalurgică, cooperarea în fabricarea 
de mașini-unelte, utilaje tehnolo
gice, de utilaje termoenergetice, de 
autovehicule, de nave și echipamen
te navale, produse electrotehnice, 
colaborarea în domeniul industriei 
chimice, în domeniul petrolului și 
gazelor și în alte domenii de intere» 
reciproc.

Totodată, s-au stabilit măsuri ți 
s-au făcut importante recomandări 
cu privire la colaborarea economică 
româno-iugoslavă în terțe țări. O 
atenție sporită s-a acordat dezvol
tării în continuare a schimburilor de 
mărfuri dintre Republica Socialistă 
România și R.S.F. Iugoslavia. La 
terminarea convorbirilor a fost în
cheiat un raport comun al președin
ților celor două părți în comisia 
mixtă.

Convorbirile s-au desfășurat într-e 
atmosferă cordială, de prietenie fi 
înțelegere reciprocă.

★
în perioada întîlnirii de lucru au 

avut loc convorbiri între tovarășul 
Emil Drăgănescu și Dușan Cikrebici, 
președintele Consiliului Executiv al 
R. S. Serbia, și alți membri ai gu
vernului acestei republici, în proble
mele de interes reciproc cu privire Ia 
utilizarea în continuare a potenția
lului hidroenergetic româno-iugo
slav al Dunării.

(Agerpres)

randum care prevede noi posibilități 
de dezvoltare a cooperării industriale 
intr-o serie de domenii ale construc
țiilor de mașini. în timpul șederii în 
țara noastră, ministrul K. B. Ratna- 
yake a avut întrevederi cu Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Ion Cozma, minis
trul turismului, I. Ceterchi, președin
tele Consiliului Legislativ, I. Dragnea, 
președintele Consiliului național pen
tru educație fizică și sport.

(Agerpres)

Vînt potrivit, cu unele intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, izo
lat mai coborîte în prima noapte, în 
depresiuni, iar cele maxime între 15 fi 
25 de grade, local mai ridicate în a 
doua parte a Intervalului. In Bucu
rești : Vreme ușor instabilă, cu cer 
schimbător, favorabil ploii sub fdrmă 
de aversă după-amiaza. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

REDUCEREA CONSUMURILOR SPECIFICE
atletism Campionatele internaționale ale României în cîteva rînduii

cu toate mijloacele, pe toate căile
cării cadrelor prin metode diverse, 
un accent deosebit punîndu-se pe in
struirea la locurile de muncă ; toate 
sectoarele de activitate au fost do
tate cu aparatură de măsură și con
trol ; avem un program de perfec
ționare a tehnologiilor de execuție a 
pieselor care au intrat recent în fa
bricația noastră. Urmărim înde
aproape aplicarea acestor măsuri 
pentru că, după părerea noastră, nu
mai astfel vom reuși să ne încadrăm 
în consumurile planificate, să gospo
dărim rațional metalul.

— Organizația de partid 
zează comuniștii, 
tiv sub deviza : 
nomii, timp util 
maximă" — a adăugat lăcătușul Ion 
Costache, secretarul comitetului de 
partid. Acordăm o mare atenție în
tăririi disciplinei în producție și a- 
tragerii cadrelor tehnice la buna gos
podărire a resurselor materiale. Bu
năoară, pentru a sprijini activitatea 
sectorului de concepție, intensificăm 
aplicarea inițiativei : „Fiecare ingi
ner, tehnician, maistru să contribuie, 
în afara sarcinilor ce le revin în ac
tivitatea curentă, la realizarea unor 
economii cel puțin echivalente cu re
tribuția anuală".

Din discuțiile cu interlocutorii s-a 
degajat ideea, esențială după părerea 
noastră, că situația înregistrată în 
primul trimestru al anului în dome
niul consumului de metal nu este 
compatibilă cu statutul de unitate 
fruntașă obținut în întrecerea socia
listă pe anul trecut. De aceea, de la 
muncitor la director, întreg colecti
vul se consideră dator să acționeze 
cu hotărîre pentru eliminarea orică
rei pierderi de metal, pentru recupe
rarea din economii a consumurilor 
suplimentare. Este un țel care, prin 
prisma rezervelor de care dispune 
întreprinderea, poate fi realizat. Cu 
condiția ca toate măsurile stabilite 
să fie aplicate în cel mai scurt timp.

Corneliu CÂRLAN

în scopul utilizării cît mai rațio
nale a 
perativ 
nomică 
recenta 
C.C. al 
dere există programe de măsuri care 
vizează, deopotrivă, reducerea accen
tuată a consumurilor specifice și 
valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor. Cum se aplică 
aceste măsuri la întreprinderea me
canică de material rulant din Ro
șiorii de Vede și în ce mod se re
zolvă problemele puse de producție 
pentru încadrarea în normele de 
consum, pentru instaurarea spiritu
lui gospodăresc la toate locurile de 
muncă ?

Pentru început, o constatare de 
ordin mai general, de la care au 
pornit, de fapt, discuțiile cu munci
tori și cadre tehnice din întreprin
dere : în trimestrul I din acest an 
s-au consumat peste cantitatea pla
nificată 139 tone laminate feroase.

— Programul nostru de măsuri — 
ne-a relatat ing. Nicolae Bogdan, 
șeful serviciului de pregătire, pro
gramare și urmărire a producției — 
cuprinde în esență două acțiuni 
principale : recondiționarea pieselor 
vechi și recuperarea materialelor 
din piesele uzate în vederea confec
ționării altor repere. Scontăm ca, 
astfel, să reducem cu peste 70 de 
tone consumul de metal pe întregul 
an. Din evidențele unității rezultă 
că pe aceste căi, în primul trimestru 
din acest an, s-au recuperat mai 
mult de 20 tone de metal.

— Și totuși, în aceeași perioadă, 
pe ansamblul întreprinderii consu
murile prevăzute au fost depășite.

— De fapt, această depășire se 
localizează la fabricația pieselor de 
schimb, a căror structură s-a schim
bat radical în acest an, în sensul că 
a crescut ponderea reperelor cu un 
consum mare de metal. Este vorba 
mai ales de piese pe care le pro
ducem pentru prima dată și, ca în

resurselor materiale — im- 
de maximă însemnătate eco- 
subliniat în mod deosebit la 
Consfătuire de lucru de la 

P.C.R. — în fiecare întreprin-

orice început, tehnologiile nu sînt 
încă bine stâpînite.

— Cum poate fi eliminat acest 
neajuns și, în general, ce ar trebui 
întreprins pentru gospodărirea mai 
bună a metalului 1

— Consider necesară o redimen- 
sionare a capacității compartimen
tului de concepție pentru a putea fi 
rezolvate o serie de probleme ale 
perfecționării constructive și tehno
logice a pieselor și reperelor — as
pect într-o anumită măsură neglijat 
în momentul de față. Pe de altă 
parte, s-ar impune perfecționarea 
organizării activității de selectare a 
pieselor ce pot fi reutilizate, pentru 
a nu se trimite la topit nici un 
logram de metal bun.

Așadar, reducerea consumului 
metal trebuie să pornească de 
concepție, de la organizare, dome
niu în care sînt o serie de rămîneri 
în urmă. (Nu trebuie omis faptul 
că, prin însăși natura îndatoririlor 
sale profesionale, ing. N. Bogdan 
răspunde direct de activitatea de 
proiectare tehnologică și constructi
vă). Am notat în acest sens trei o- 
pinii ale unor oameni care lucrează 
în sectoarele productive.

— Ne-am propus, și practic am 
reușit, să nu avem deșeuri la tablele 
subțiri — ne-a spus maistrul Marin 
Fieraru — aplicînd cu succes croirea 
combinată. Pentru tablele groase am 
conceput o' mașină de debitat prin 
copiere care „croiește" piesa cu un 
foarte mic adaos de prelucrare. Re- 
folosim, de asemenea, o mare parte 
din piesele uzate. Neajunsul este că 
nu se ține evidența acestei activități 
pentru a se stimula mai mult forma
țiile de lucru. Cred, de asemenea, că 
ar fî necesare instituirea și perma
nentizarea unor colaborări pe linie 
tehnică intre sectoarele de debitare 
și de prelucrări, sub coordonarea 
unor tehnologi, analizindu-se la fie
care reper posibilitățile de reducere 
a cotelor de debitare și forjare.

ki-

de 
la

— în sectorul pe care îl conduc, 
cel de prelucrări la cald, se pot ob
ține importante economii de mate
riale prin extinderea unor tehnologii 
moderne, cum ar fi, de pildă, matri- 
țarea — a apreciat ing. Georgel Mo- 
raru. Pentru aceasta însă trebuie fă
cut mai mult pe linia înzestrării cu 
S.D.V.-uri și dotării secției noastre 
cu mijloace tehnice adecvate apli
cării tehnologiilor cu consum redus 
de metal.

— Sînt cazuri în care — dintr-un 
exces de prevedere — în secțiile de 
debitare și prelucrare la cald nu se 
respectă cotele stabilite și, de aceea, 
unele repere au adaosuri mari de 
prelucrare ce se transformă inevi
tabil în deșeuri — a ținut să preci
zeze muncitorul Carol Zandor, de la 
secția de prelucrări. Uneori însă și 
desenele de execuție pentru debitare 
și prelucrări la cald cuprind anumi
te supradimensionări. Părerea mea 
este că prin îmbunătățirea activită
ții în sectoarele primare poate fi pusă 
în valoare o importantă rezqrvă de 
reducere a consumului de metal.

Prin urmare, posibilitățile de eco
nomisire a metalului se cunosc ; va
lorificarea lor deplină depinde ne
mijlocit de colectivul întreprinderii, 
de modul în care se acționează pen
tru perfecționarea colaborării între 
secții, de întărirea sectorului de con
cepție, de mai buna organizare a ac
țiunii privind gospodărirea 
Ce a întreprins în acest 
ducerea unității ?

— Consiliul oamenilor 
inițiat un complex de măsuri menite, 
în concepția noastră, să creeze ade
vărate „bariere" în calea risipei de 
metal — ne-a spus ing. Constantin 
Crăsnaru, directorul întreprinderii. 
Ele se referă la specializarea puncte
lor de lucru prin organizarea tehno
logică a fluxurilor de producție ; la 
extinderea atelierului specializat de 
recondiționare a pieselor cu consum 
mare de metal, perfecționarea califi-

mobili- 
întregul colec- 
„Calitate, eco- 

folosit, eficiență

Stadionul Republicii din Capitală 
este de ieri gazda unui foarte mare 
și interesant spectacol atletic inter
național, la care iau parte cîteva 
sute de sportivi și sportive, fruntași 
în țările lor, unii veritabile vedete 
ale atletismului mondial. Tradiția 
competiției ce-i reunește (a XXII-a 
ediție a campionatelor internaționale 
ale României), faptul că unii dintre 
ei sînt în plină pregătire pentru a 
participa la apropiata „olimpiadă ca
nadiană" au influențat direct, încă 
din prima zi, valoarea rezultatelor, au 
dat luptei sportive, în numeroase 
probe, un plus de combativitate și 
spectaculozitate. Desigur, tuturor 
spectatorilor (ca și telespectatorilor) 
le-a făcut plăcere să constate că, 
printre protagoniștii întrecerilor de 
ieri, s-au aflat și reprezentanți ai 
atletismului românesc.

Nimeni nu a pus la îndoială, fi
rește, faptul că săritura în lungime 
femei ar reveni altei concurente decit 
Angelei Voigt (R.D.G.), cea care de-

AZI LA FOTBAL
în divizia A la fotbal, azi etapa a 

XXVIII-a. Iată meciurile : Steaua — 
F.C. Olimpia (stadionul Steaua, de 
la ora 17), Dinamo — Politehnica 
Timișoara, derbiul etapei (stadionul 
Dinamo, ora. 17), F.C. Argeș — Spor
tul studențesc, F.C.M. Reșița — S.C. 
Bacău, A.S.A. Tg. Mureș — Rapid, 
Politehnica Iași — U.T.A., C.F.R. — 
Universitatea Craiova, Jiul — F.C. 
Bihor, F.C. Constanța — Universita
tea Cluj -Napoca.

ține de foarte puțină vreme supre
mația mondială a probei, cu 6,92 rn. 
Acum, ea a sărit doar 6,69 m și a 
ocupat locul întîi, urmată fiind de 
Doina Spinu, cu 6,55 m. Chiar dacă, 
de fapt, cursa de 1 500 m femei s-a 
redus la un duel între atletele noas
tre Maricica Puică și Natalia Mără- 
șescu (prima conducînd detașat pînă 
la ultima turnantă), rezultatul învin
gătoarei — Natalia Mărășescu, cu un 
finiș impresionant — avea să consti
tuie un nou record românesc (4’7”7/10), 
printre cele mai bune rezultate 
mondiale ale anului. La disc-femei, 
trei mari vedete ale probei : Carmen 
Romero (Cuba), Argentina Menis 
(România) și mai tînăra Evelyn 
Schlaak (R.D.G.). A cîștigat sportiva 
noastră cu un nou record național : 
67,96 m, a patra performanță mondia
lă a sezonului.

Cu un nou record național s-a în
cheiat și proba de 10 000 m, cîștigată 
de Ilie Floroiu în 28’06”6/10. Printre 
cîștigățorii de ieri s-au mai aflat : 
110 m garduri — Erwin Sebestyen 
(România) 13”6/10 ; săritura în înăl
țime — Constantin Cîrstea (Româ
nia) 2,10 m ; 1 500 m — Petre Lupan 
(România) 3’43”9/10 ; triplusalt — 
Carol Corbu (România) 16,39 m ; șta
feta 4X100 m — Bulgaria (40”7/10).

Astăzi, campionatele continuă, cu 
începere de la ora 16.

• Sîmbătă dimineața a fost inau
gurat în Capitală „Complexul spor
tiv al sindicatelor din construcții", 
intrat în dotarea Consiliului aso
ciațiilor sportive „Construcția". Si
tuat pe Bulevardul Energeticieni- 
lor, în cartierul Vitan-Birzești, mo
dernul complex sportiv cuprinde o 
sală pentru jocuri sportive și tenis 
de cimp, o arenă de popice cu patru 
piste de bitum, un bazin de înot 
(25 m), terenuri de baschet, volei, 
handbal, tenis și o pistă de atletism 
în lungime de 125 m.

• Turneul internațional de șah de 
la Varna a continuat cu runda a 
7-a, în care maestrul român Mihai 
Șubă a remizat cu bulgarul Proda- 
nov. în clasament conduc Șubă 
(România), Kniezevici (Iugoslavia) și 
Espig (R. D. Germană), cu cite 5 
puncte, urmați de Kuzmin (U.R.S.S.)
— 4 puncte (1) etc.

• Meciul de tenis dintre echipele 
Ungariei și Republicii Arabe Egipt 
contind pentru „Cupa Davis" a con
tinuat la Budapesta cu partida de 
dublu (Balasz Taroczy. Peter Szoke
— el Shafei, Abdel Ghany 6—0, 6—1, 
6—2). Echipa Ungariei conduce cu 
3—0 și s-a calificat pentru semifi
nalele grupei A a zonei europene.

metalului, 
sens con-

muncii a

CICLISM: „CURSA PĂCII
Etapa a 6-a a competiției cicliste 

internaționale „Cursa Păcii", desfă
șurată sîmbătă între orașele Cracovia 
și Kielce, a fost cîștigată de rutierul 
polonez Stanislav Szozda, cronome
trat pe distanța de 118 km în 2h 41’49". 
în același timp cu învingătorul au 
sosit și cicliștii români Mircea Ro- 
mașcanu (locul 6) și Teodor Vasile 
(locul 9).

în clasamentul general individual 
continuă să conducă Hans Joachim 
Hartnick (R.D.G.), Mircea Romaș- 
canu se află pe locul 14, la 7’25”, iar 
Teodor Vasile ocupă locul 20, la 
15’43”. în clasamentul general, e- 
chipa României ocupă locul cinci.

Dragostea de vatră a maramureșenilor
(Urmare din pag. I)
nerea în valoare a re
surselor locului : pescă
rii pe lingă rîurile încă 
nepopulate, nutreț spe
cific (am uitat numele 
latinesc al plantei pe 
care o propunea) pentru 
faimoasele bovine brune 
maramureșene, și alte 
cîteva — numai propu
neri realiste. Directorul 
școlii din localitate, Gri- 
gore Filip, pe care-1 cu
noscusem dinainte, mi-a 
demonstrat că el consi
deră necesară în Lăpuș 
O școală cu caracter li
ceal, plus grădinițe,

pentru care de altfel 
începuse acțiunea. Cred 
că am convins și foru
rile județene superioare 
de justețea acțiunii lui 
Gr. Filip. Cazurile se 
pot multiplica, atit po
zitive, cît și negative, 
cum ar fi acele drumuri 
care nu corespund ne
voilor de transporturi 
ale minereurilor grele.

Iar de la cadrele de 
conducere ale comitetu
lui județean de partid 
și pînă la ultimul tinăr 
activist ce nu-și cruță 
nicidecum energia, totul 
mișcă în această parte 
a României socialiste ca

un sistem dinamic, in
tegrat în construcția 
noastră socialistă multi
lateral dezvoltată.

Congresul educației 
politice și culturii socia
liste, pe care și Mara
mureșul, laolaltă cu 
toată țara, îl întîmpină 
în spirit de lucru, este 
menit să contribuie sub
stanțial la făurirea con
științei omului nou, așa 
cum reiese din docu
mentele Congresului »1 
XI-lea al P.C.R., con
știință fără de care edi
ficarea comunismului nu 
e de conceput.

• AGENDA BRAȘOVEAN A 1 
„Mesajul ideologic in plastica 
brașoveană" se intitulează ex
poziția deschisă la Galeriile 
„Victoria" din Brașov. (100 de 
lucrări de pictură, grafică și 
sculptură inspirate din istoria 
patriei, din anii construcției so
cialiste). „Te slăvim partid bi
ruitor" este titlul montajului 
literar-muzical prezentat la clu
bul întreprinderii de tractoare. 
Faza județeană a festivalului 
național al formațiilor artistice 

de amatori se desfășoară în 
aceste zile la clubul „Tractorul", 
precum și la Făgăraș, Rupea, 
Săcele. • LA LICEUL „VASILE 
ALECSANDRI" din Galați a 
fost deschisă expoziția docu
mentară „Eminescu și Galațiul", 
realizată de prof. Gheorghe S. 
Ștefănescu. Sint prezentate o 
seamă de documente, unele ori
ginale, ce evocă popasurile ma
relui poet la Galați, legăturile 
și prietenii de aici, opinii ale 
unor personalități și creatori lo

cali despre luceafărul poeziei 
românești. • CASA DE CUL
TURA DIN RM. SARAT a găz
duit spectacolul de poezie și 
muzică patriotică „Un imn, 
partid, în slava ta“. • AGEN
DA HARGHITEANA. Casa de 
cultură a sindicatelor din Gheor- 
gheni găzduiește un recital de 
poezie patriotică intitulat „Te 
slăvim, partid iubit" și spec
tacolul coregrafic „Balada comu
nistului". in toate localitățile 
județului se desfășoară simpo

zioane, dezbateri, mese rotun
de, concursuri, montaje literar- 
artistice pe teme ca : „Politica

CARNET CULTURAL
internă și externă a partidului", 
„Dezvoltarea județului Harghi
ta în cincinalul revoluției tehni- 
co-științifice“, „Cine știe cea 
mai frumoasă poezie patriotică" 
etc. • PE PLATOUL „CASA 

BĂNIEI" din Craiova s-a des
chis Tîrgul meșterilor populari 
din zona Olteniei. • LA ARAD 

a avut loc vernisajul primului 
Salon național de artă naivă, 
manifestare care reunește peste 
300 de lucrări semnate de cu- 
noscuți pictori naivi din întrea
ga țară. (Pavel Biro din Arad, 

Ion Niță Nicodim din Brusturi, 
Viorel Cristea din Timiș, Ghiță 
Mitrăchiță din Dolj, Vasile Fi
lip din Maramureș și Gheorghe 
Sturza din Botoșani). • LA BO
TOȘANI, pe estrada din centrul 
municipiului au evoluat, în fața 
a mii de spectatori, formații ar
tistice ale elevilor și muncitori
lor, actori ai teatrului „Mihai 
Eminescu" din localitate, avînd 
drept emblemă „Sub flamuri 
purpurii și tricolore". • FOR

MAȚIA DE TEATRU A CASEI 
DE CULTURA DIN ZLATNA a 
prezentat pe scena căminului 
cultural din Meteș un spectacol 
cu piesa „Legenda lui Avram 
Iăncu" de Dan Tărchilă. • LA 
PLOIEȘTI a fost inaugurată o 
nouă manifestare politico-edu- 
cativă și cultural-artistică de 
amploare : „Primăvara praho- 
veană", care programează, prin
tre altele, pe scenele caselor 
de cultură din Sinaia, Cîmpina, 
Ploiești, Mizil, Comarnic, Buș

teni, festivalurile și- spectacole
le folclorice intitulate „Prahovă 
— mîndră grădină", „Te cîntăm, 
Românie socialistă", „Mîndru-i 
plaiul prahovean", „Cîntă plaiul 
românesc". Este programată, de 
asemenea, o „Săptămînă a dra
maturgiei românești", precum și 
„Zilele teatrului politic" și un 
ciclu de filme documentare pe 
teme privind educația moral- 
cetățenească a tinerei generații.

Corespondenții „Scînteii”
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SESIUNEA U.N.C.T.A. D.

Declarații în favoarea unei ordini 
economice internaționale 

bazate pe egalitate și dreptate
NAIROBI 15 (Agerpres). — La 

Nairobi au continuat lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare.

Reprezentantul sud-vietnamez, 
Nguyen Van Thang, a arătat în cu- 
vînțarea sa că Vietnamul are cu atît 
mai mare nevoie de instaurarea 
unor relații economice internaționale 
favorabile țărilor subdezvoltate, cu 
cit economia sa a fost devastată de 
război. El a condamnat atitudinea de 
indiferență a unora dintre națiunile 
bogate față de cererile lumii a treia 
privind restructurarea sistemului e- 
conomic mondial.

Reprezentantul Republicii Popu
lare Congo, ministrul comerțului-, Sa- 
turnin Okabîe, a susținut cu hotă- 
rîre necesitatea reformării radicale 
a sistemului economic și monetar 
internațional, astfel ca el să favori
zeze dezvoltarea independentă a ță
rilor sărace, șă facă posibilă valori
ficarea echitabilă a produselor lor 
pe piața mondială.

Delegatul Siriei, Amar Djamal, a 
exprimat acordul țării sale cu pro
gramul de măsuri cuprins în docu
mentele adoptate la Manila de 
„Grupul celor 77“ în vederea insta
urării unui sistem de relații econo
mice mondiale, just și echitabil, în 
cadrul căruia să se acorde prioritate 
măsurilor de natură să ducă la în
lăturarea marilor decalaje dintre 
țările sărace și țările bogate.

Reprezentantul Malayeziei, Ham- 
zah Abu Samah, ministrul comerțu
lui, a atras atenția asupra faptului 
că tendința prelungită de scădere a 
prețurilor majorității materiilor pri
me în raport cu creșterea constantă 
a prețurilor produselor manufactu
rate grevează puternic asupra efor
turilor depuse de țările în curs de 
dezvoltare pentru propășirea lor e- 
conomică și socială.

Reprezentantul Madagascarului,

ÎNTILNIRI ALE ȘEFULUI
Tovarășul Nicolae M. Nicolae, mi

nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, a avut la 
Nairobi întâlniri cu Eliud Mwamun- 
ga, ministrul ken.yan al comerțului 
și industriei și președintele actualei 
sesiuni a U.N.C.T.A.D., cu dr. J. G. 
Kiano, ministrul dezvoltării locale,

Jan Bemananjara, ministrul afaceri
lor externe, a subliniat importanța 
actualei sesiuni a U.N.C.T.A.D. în 
lupta țărilor în curs de dezvoltare 
pentru egalitate și progres social, 
pentru înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale bazate pe 
egalitate și dreptate.

Dezbaterile generale se apropie de 
sfîrșit, relatează agențiile de presă, 
care subliniază, în același timp, in
tensificarea activității în cele cinci 
comisii de lucru.

★
„Negocierile din cadrul actualei 

sesiuni a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) trebuie să ia drept 
bază documentele adoptate la Manila 
de «Grupul celor 77»“, a declarat, in
tr-un interviu acordat agenției 
France Presse, ministrul algerian al 
comerțului, Layachi Yaker, șeful de
legației țării sale la reuniunea de Ia 
Nairobi. El a adăugat că „Programul 
de acțiune" de la Manila formează un 
tot coerent și omogen, precizînd că 
nu pot fi disociate problemele mate
riilor prime de cele privind transfe
rul de tehnologie. Relevînd că, la 
Nairobi, țările în curs de dezvoltare 
depun eforturi și fac propuneri care 
se înscriu în cadrul definirii unei 
noi ordini economice internaționale, 
el a subliniat că țările industrializate 
nu s-au pus de acord asupra punc
tului de vedere preconizat de aceste 
state. Abordînd chestiunile legate de 
propunerea făcută de secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, pri
vind crearea unei bănci internațio
nale a materiilor prime, Layachi 
Yaker a spus că aceasta nu trebuie 
să servească interesele companiilor 
transnaționale în ce privește exploa
tarea resurselor naturale ale țărilor 
în curs de dezvoltare, ci trebuie 
adoptat un program integrat al pro
duselor de bază.

DELEGAȚIEI ROMÂNE
și cu J. J. Nyagah, ministrul agri
culturii.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date probleme ale dezvoltării schim
burilor comerciale și ale cooperării 
economice între România și Kenya, 
precum și aspecte privind proble
matica aflată în dezbaterea celei 
de-a IV-a sesiuni a U.N.C.T.A.D.

Interviu al tovarășului Kim Ir Sen 
în problemele reunificării Coreei

PHENIAN 15 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului japo
nez ,.Sekai“, Kim Ir Sen, președin
tele R.P.D. Coreene, a arătat că pro
punerile R.P.D. Coreene cuprinse in 
declarația comună Nord-Sud sînt 
valabile și astăzi, că R.P.D. Coreeană 
nu își propune să aplice în mod ab
solut numai propunerile proprii. „Pot 
fi găsite măsuri mai eficace dacă 
Nordul și Sudul se vor reuni și vor

discuta cu sinceritate. Noi sîntem 
dispuși să aprobăm asemenea mă
suri. în cazul cînd propunerile noas
tre nu vor fi în întregime satisfăcă
toare, în numele unirii naționale și 
reunificării patriei, noi nu vom per
sista în pretențiile noastre". „Deoa
rece noi am declarat că nu vrem să 
impunem socialismul Coreei de sud, 
noi nu o vom face. Este bine ca 
populația sud-coreeană să-și aleagă 
singură calea de urmat".

ORIENTUL APROPIAT
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate • După noul acord 

de încetare a focului din Liban
NAȚIUNILE UNITE. 15 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit din nou vineri seara, 
sub președinția ambasadorului fran
cez Louis de Guiringaud, pentru a 
continua dezbaterile asupra situației 
din teritoriile arabe ocupate de Is
rael. în această ședință, dezbaterile 
au consemnat intervențiile reprezen
tanților statelor Benin, Libia și 
Qatar.

Reprezentantul Beninului a cerut 
guvernului israelian să proclame, 
într-o declarație de principiu, inten
ția sa de a se retrage din toate te
ritoriile ocupate în 1967 și să recu
noască dreptul poporului palestinean 
la existență și la constituirea unui 
stat. Reprezentanții Libiei și Qata
rului au criticat politica israeliană 
în teritoriile ocupate. Nu a fost sta
bilită data următoarei întruniri a 
consiliului.

★
BEIRUT 15 (Agerpres); — Neta di

minuare a schimburilor de focuri (în

registrată sîmbătă dimineața în Li
ban, în urma intrării în vigoare, cu 
începere de vineri, de la miezul nop
ții, a încetării focului) a continuat și 
sîmbătă după-amiază — relatează a- 
genția France Presse.

Acordul de încetare a focului, a- 
nunțat vineri de primul ministru, 
Rashid Karame, a fost respectat a- 
proape în întregime în centrul co
mercial al orașului vechi și în zona 
portului Beirut. Efectivele armatei de 
eliberare a Palestinei, care părăsise
ră cu 48 de ore înainte această zonă, 
nu și-au mai reluat însă, sîmbătă 
după-amiază, pozițiile lor în zona- 
tampon ce separă grupările în con
flict.

★
Yasser Arafat, președintele Comi

tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, infor
mează agenția France Presse, a fost 
invitat de președintele Hafez EI 
Assad să facă o vizită în Siria.

Noi pași pe calea normalizării 
relațiilor dintre India și Pakistan
DELHI 15 — Corespondentul Ager

pres transmite : Convorbirile indo- 
pakistaneze de la Islamabad, desfă
șurate în perioada 12—14 mai a.c., în 
termenii conveniți prin schimbul re
cent de scrisori între prim-miniștrii 
guvernelor celor dpuă țări, au dat 
un nou impuls procesului normali
zării relațiilor dintre India și Pakis
tan. Declarația comună dată publi
cității la încheierea convorbirilor 
consemnează acordul părților de a 
întreprinde noi pași pentru punerea 
în aplicare a acordului de la Simla, 
din iulie 1972, prin care s-au pus 
bazele acestui proces : restabilirea 
relațiilor diplomatice, reluarea legă

turilor aeriene, inclusiv a zborurilor 
peste teritoriile celor două țări, re
luarea traficului feroviar prin punc
tul de frontieră Wagah-attari, unele 
măsuri vizind îndeplinirea acordului 
cu privire la reluarea legăturilor 
comerciale, semnat în ianuarie 1975, 
și a protocolului în problemele na
vigației, semnat la 15 ianuarie 1975, 
restabilirea transporturilor rutiere.

Părțile au convenit ca hotărîrile 
realizate în cadrul acestei runde de 
convorbiri oficiale de la Islamabad 
să facă obiectul unor discuții bilate
rale ulterioare, concrete, pentru a se 
fixa cadrul aplicării lor — se con
semnează în declarația comună.

Încheierea reuniunii de la Lima
Au fost evidențiate noi posibilități de extindere 

a cooperării tehnice dintre țările in curs de dezvoltare
LIMA 15 — Corespondentul nostru 

transmite : La Lima au luat sfîrșit 
lucrările Conferinței interguverna- 
mentale a statelor latino-americane 
și din zona Caraibilor pe tema co
operării tehnice între țările în curs 
de dezvoltare, organizată sub egida 
P.N.U.D. (Programul Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare) și C.ElP.A.L. 
(Comisia Economică a O.N.U. pentru 
America Latină). La reuniune au fost 
reprezentate 21 de țări latino-ameri
cane și din zona Caraibilor. Au par
ticipat, de asemenea, delegații din 
alte 19 țări, între care și România.

Conferința a dezbătut căile de in
tensificare a cooperării tehnice între 
țările în curs de dezvoltare, la nivel 
regional și interregional. In docu

mentul final al reuniunii se reco
mandă guvernelor să studieze posi
bilitățile de extindere a cooperării 
tehnice între țările în curs de dez
voltare în sprijinul programelor na
ționale de folosire suverană a resur
selor umane, naturale și economice, 
potrivit necesităților și opțiunilor 
fiecărei țări. în document se sub
liniază că relațiile de cooperare djn- 
tre țările în curs de dezvoltare nu 
se substituie cooperării tehnice tra
diționale cu țările industrializate, ci 
constituie o formă complementară 
acesteia. Pe linia acestor preocupări, 
documentul relevă rolul și atribuțiile 
P.N.U.D. și al altor organisme inter
naționale pentru stimularea posibili
tăților cooperării multilaterale.

Unitatea națională — cerință primordială a procesului 
de transformări structurale din Peru

LIMA (Agerpres). Președintele Re
publicii Peru, Francisco Morales Ber
mudez, a rostit o cuvîntare radio
televizată în care reafirmă necesi
tatea unității naționale in construi
rea noii societăți. Sub conducerea 
forțelor armate — a spus el — în 
Peru are loc un proces revoluționar 
de profunde transformări structura
le, înfăptuite pe baza realităților na
ționale. Guvernul revoluționar — a 
spus el — a organizat Frontul de 
apărare a revoluției, care are ca fi
nalitate gruparea organizațiilor de 
bază născute în, procesul revoluțio
nar. într-o a doua etapă, cu partici
parea organizațiilor militante, a tu-

Colaborarea economică 

româno-filipineză
MANILA 15 (Agerpres). — în por

tul Manila a sosit instalația româ
nească de foraj F-200, livrată Cor
porației naționale filipineze de pe
trol (P.N.O.C.), în baza unui contract 
semnat în aprilie 1975, în prezența 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Ferdinand Marcos. Cu acest prilej, 
președintele Consiliului național fili- 
pinez al energiei și al P.N.O.C. a 
subliniat perspectivele deosebit de 
favorabile deschise cooperării econo
mice dintre cele două țări în urma 
vizitei întreprinse de președintele 
României in Filipine. Totodată, el a 
relevat calitățile instalației românești 
care va contribui la îndeplinirea cu 
succes a programului guvernamental 
de descoperire și exploatare a ți
țeiului în Filipine.

li PRE1U1IND1NI

Două milioane de muncitori 
străini, șomeri în țările 

vesl-europene
GENEVA 15 (Agerpres). — Potrivit 

unor statistici elaborate de Organi
zația Internațională a Muncii, apro
ximativ 2 milioane de muncitori e- 
migranți (din totalul de 6 milioane) 
și-au pierdut locurile de muncă în 
Europa occidentală după anul 1973. 
Experțil O.I.M. relevă că recesiunea 
a determinat o deteriorare aproape 
generală a situației muncitorilor 
străini în țările vest-europene, exis
tând perspective reduse pentru mo
dificarea actualei conjuncturi pînă la 
sfîrșitul anului ’80.

ii m o h n n

agențiile de presă transmit:
Secretarul Comitetului 

Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Stane Dolanț, și-a în
cheiat vizita în R. F. Germania, 
unde a avut convorbiri cu președin
tele P.S.D.G, Willy Brandt, și cu 
cancelarul federal al R.F.G., Helmut 
Schmidt. Au fost discutate posibili
tățile de extindere a relațiilor din
tre cele două țări în diferite dome
nii. Părțile au abordat, de asemenea, 
probleme ale situației internaționale.

Ministrul de externe al 
Poloniei, Stefan Olszowski, a avut 
la Ottawa convorbiri cu omologul 
său canadian, Allan MacEachen, în 
legătură cu dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări. în cadrul dis
cuțiilor privind probleme ale situa
ției internaționale, cei doi miniștri 
au subliniat necesitatea ca procesul 
de destindere politică din Europa să 
fie urmat de măsuri de destindere 
pe plan militar.

cat o reuniune pentru 10 iunie, la 
Roma, care să aprobe crearea unui 
fond internațional pentru dezvolta
rea agriculturii (F.I.D.A.). Fondul 
este destinat să sprijine îndeosebi 
țările în curs de dezvoltare.

ROMA

Ample acțiuni pentru reînnoirea 
contractelor de muncă

De mai bine de două 
luni, federația celor 
trei principale centra
le sindicale din țară 
— C.G.I.L., C.I.S.L.,
U.I.L. — desfășoară o 
susținută și intensă 
activitate pentru reîn
noirea contractelor na
ționale de muncă. în 
total sînt angajați în 
această amplă acțiune 
peste 7 milioane de oa
meni ai muncii. în ur
ma unui șir de greve 
generale, a acțiunilor 
de protest organizate 
în cadrul diferitelor 
sectoare ale indus
triei și altor ramuri 
economice, organizații
le sindicale au obți
nut, îndeosebi în ulti
mele săptămîni, o se
rie de importante vic
torii, prin reînnoirea 
contractelor a diferite 
categorii de oameni ai 
muncii. Este vorba de 
muncitorii metalur- 
giști, de cei din in
dustria chimică, de 
muncitorii construc
tori, de cei din trans
portul aerian, Contrac
tul celor peste un mi
lion și jumătate de 
muncitori din industria 
metalurgică, încheiat 
chiar în ziua de 1 
Mai, a fost realizat 
după mai bine de pa
tru luni de lupte sus
ținute. „A fost o vic
torie importantă, obți
nută nu ușor" — a de
clarat Bruno Trentin, 
secretarul general al 
Federației muncitori
lor din industria me
talurgică.

Bătălia pentru re
înnoirea contractelor 
continuă să se desfă
șoare în condițiile noi 
ale campaniei electo
rale și, totodată, pe 
fundalul general al 
crizei economice, care, 
după cum se știe, a- 
fectează greu econo
mia italiană. Criza 
a determinat scăderea 
producției, închiderea 
a numeroase fabrici, 
concedierea a sute de 
mii de muncitori. în 
aceste condiții, organi

zațiile sindicale și-au 
concentrat lupta în di
recția blocării planuri
lor patronatului, care 
urmăreau să arunce 
povara crizei pe ume
rii oamenilor muncii. 
Obiectivul principal al 
întregii activități a 
sindicatelor l-a repre
zentat și continuă să-I 
reprezinte lupta contra 
șomajului, pentru asi
gurarea locurilor de 
muncă, și în această 
direcție au fost obți
nute unele progrese. 
Pe lingă aceasta, o re
alizare remarcabilă o 
constituie consemnarea 
expresă, pentru prima 
dată în platformele 
contractuale ale mun
citorilor din industriile 
metalurgică, chimică, 
a celor din construcții, 
din alte sectoare de 
activitate a unor clau
ze privind posibilitatea 
concretă pentru orga
nizațiile sindicale de a 
fi consultate și de a-și 
spune cuvîntul în pro
bleme cardinale le
gate de politica de in
vestiții, de descentra
lizarea pro'ducției și 
chiar în ce privește a- 
sigurarea locurilor de 
muncă. în acest fel, a- 
părarea intereselor 
specifice ale celor ce 
muncesc a fost legată 
cu acțiunea generală 
pe care organizațiile 
sindicale o desfășoară 
de mai mulți ani în 
direcția înnoirii poli
ticii economice a țării.

Pe deplin conștiente 
de gravitatea și pro
funzimea actualei cri
ze, organizațiile sindi
cale au arătat că a- 
ceasta trebuie înfrun
tată printr-o politică 
riguroasă de austerita
te, în măsură să ac
ționeze în mod drastic 
asupra risipei, asupra 
cheltuielilor neproduc
tive și să garanteze 
locurile de muncă și 
un nivel decent de 
viață al oamenilor 
muncii. Sacrificiile pe 
care le implică o ase
menea politică nu pot

fi unilaterale; ele tre
buie să fie echitabil 
repartizate, suportate 
nu în ultimul, ci în 
primul rînd de pa
tronat. Aceste cerințe 
au fost înscrise și în- 
tr-un document pe 
care federația unitară 
C.G.I.L., C.I.S.L., U.T.L. 
l-a transmis partidelor 
politice in preajma 
începerii campaniei e- 
lectorale. Documentul 
relevă necesitatea ca 
din alegeri să iasă în
vingătoare o linie po
litică unitară de na
tură să favorizeze o 
profundă schimbare a 
actualelor orientări de 
politică economică. 
După opinia sindica
telor, de prioritate 
trebuie să se bucure 
problemele șomajului, 
ale regiunilor din 
Mezzogiorno și, în ge
neral, ale procesului 
de reconversiUpe in
dustrială.

Chiar dacă, în scopul 
de a nu se perturba 
desfășurarea campa
niei electorale — care, 
în condițiile puterni
cului avînt al forțelor 
de stînga, și in primul 
rînd a partidului co
munist, capătă o im
portantă deosebită 
pentru destinele țării 
— sindicatele se pro
nunță pentru renunța
rea la arma grevei în 
această perioadă, exis
tă o gamă largă de 
alte mijloace de luptă 
pentru a se impune 
revendicările oameni
lor muncii, inclusiv 
reînnoirea contractelor 
colective. Mișcările so
ciale 1 care au loc în 
prezent în Italia expri
mă voința muncitorilor 
de a sprijini o politică 
îndreptată consecvent 
s'pre apărarea dreptu
rilor lor vitale, ieșirea 
țării din criză, pro
gresul economico-so- 
cial, corespunzător in
tereselor maselor largi 
populare.

Radu BOGDAN

Experți naționali ai Comi
siei Economice a O.N.U. 
pentru Europa au continuat> în 
cadrul unei reuniuni desfășurate 
săptămîna aceasta la Geneva, stu
dierea proiectului viitoarei autostrăzi 
transeuropene, care va trebui să lege 
țărmul Mării Baltice de Mediterana 
și de coastele Mării Negre.

India și Iranul se p^nunță 
pentru dezvoltarea în continuare a 
cooperării bilaterale, se arată în co
municatul comun dat publicității la 
încheierea convorbirilor dintre pre
mierul indian, Indira Gandhi, și omo
logul său iranian, Amir Abbas Ho- 
veyda. Cele două părți s-au pronun
țat, totodată, pentru menținerea 
păcii în zona Golfului, precum și 
pentru continuarea eforturilor în 
vederea declarării Oceanului Indian 
zonă a păcii.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a convo

Cu ocazia deschiderii jocuri
lor festive din regiunea Ruhr, 
în orașul Recklinghausen a avut 
loc spectacolul de gală cu piesa 
„Viața lui Galilei", pusă în sce
nă de regizorul român Liviu 
Ciulei. Spectacolul s-a bucurat 
de un mare succes. Au partici
pat personalități ale vieții poli
tice și culturale din R. F. Ger
mania, printre care ministrul fe
deral de interne, prof. dr. Wer
ner Maihoffer, ministrul învăță- 
mintului și culturii din landul 
Renania de nord-Westfalia, 
Giergensohn, miniștri secretari 
de stat, deputați și primarul o- 
rașului Recklinghausen. A fost 
prezent, de asemenea, ambasa
dorul României la Bonn, Ion 
Morega.

La Istanbul s~a ^^eiat, sîm
bătă, cea de-a Vil-a Conferință a 
miniștrilor de externe din țările isla
mice. în cursul conferinței au fost 
abordate o serie de probleme ale vie
ții internaționale și au fost, totodată, 
examinate modalitățile de extindere 
a cooperării economice, comerciale și 
tehnice între statele participante. 
Următoarea conferință va avea loc 
în 1977, în Libia.

Spre „cărbunele auriu"...
Sub acest titlu, agenția France Presse a transmis o interesantă re

latare cu privire la preocupările existente in Statele Unite in vederea 
captării și folosirii energiei solare.

în S.U.A., dezvoltarea energiei so
lare — se arată în relatare — a tre
zit în cercurile științifice și industria
le o intensă activitate, în pofida ob
stacolelor tehnologice sau financiare, 
precum și a unor rețineri. Această 
efervescență amintește febra care a 
însoțit la începutul secolului lansa
rea industriei automobilului ; iar 
comparația nu se oprește aci : re
vista „FORTUNE" aprecia în ultimul 
său număr că energia solară ar 
putea deveni „performanța econo
mică cea mai importantă de la apa
riția automobilului".

Perspectivele „heliotehnicii" (teh
nica obținerii de energie din căldura 
solară) în S.U.A. sînt cu atât mai 
promițătoare cu cît s-au înmulțit 
controversele în jurul avantajelor e- 
nergiei produse în centralele nuclea
re. Curat și practic inepuizabil, 
„cărbunele auriu" — denumire fi
gurată, similară cu aceea de „căr
bune alb" pentru energia produsă 
în hidrocentrale — apare ca o so
luție ideală pentru problema ener
giei.

Semnalul în noua cursă a fost dat 
cu doi ani în urmă, cînd a răbufnit 
ceea ce s-a numit „criza energeti
că". în cîteva luni au fost create 
zeci de întreprinderi noi, în timp 
ce mari societăți vechi au decis să 
se preocupe serios de această pro
blemă. Au apărut și s-au înmulțit 
studii și publicații speciale ca, de 
pildă, „Solar Energy Digest".

în prezent, în S.U.A. se numără 
peste 200 de case și clădiri „solare"

experimentale, printre care și mai 
multe școli. Mii de americani din 
California, Arizona, Noul Mexic — 
regiunile cele mai însorite ale țării 
— obțin apa caldă cu ajutorul unor 
dispozitive care recurg la helioteh- 
nică. Cea mai mare parte din ex
perți previn însă împotriva oricărui 
optimism prematur. „Costul" ener
giei solare (de fapt al instalațiilor 
necesare) rămîne încă mult prea ri
dicat pentru ca o comercializare pe 
scară largă să fi devenit posibilă, 
dar se apreciază că evoluția în a- 
ceastă direcție este ireversibilă.

în laboratoarele întreprinderilor 
nou create, multe din ele cu nume 
evocator, ca „Solares" sau „Solaron", 
sau ale unor companii vechi ca 
„Westinghouse", cercetătorii caută 
înainte de orice să găsească mijlocul 
de a produce electricitate pornind de 
la soare (grație celulelor fotoelec- 
trice) la un preț competitiv. Unele 
companii speră să poată reduce, în 
anii următori, costul producției pa
nourilor solare, compuse din celule 
de siliciu sau sulfat de cadmiu. Ma
joritatea experților apreciază că 
„centrala" solară nu este o chestiu
ne a zilei de mîine și că va trebui 
să se aștepte un deceniu înainte de 
a o vedea în funcțiune. în ce pri
vește încălzirea și climatizarea, cer
cetările sînt mai avansate. Potrivit 
previziunilor „Administrației ameri
cane pentru cercetări și dezvoltare 
în domeniul energiei", 70 la sută din 
energia ce se va consuma în S.U.A. 
în anul 2000 va fi furnizată de soare.

Un comitet pentru apâra- 
rea drepturilor șomerilor a 
fost creat în provincia belgiană 
Liege. Sarcina comitetului este de a 
acorda ajutor șomerilor în căutare 
de lucru și de a organiza acțiuni 
pentru apărarea locurilor de muncă.

Cresc rîndurile P.C. Fran
cez. la începutul anului și 
pînă în prezent, în rîndurile Parti
dului Comunist Francez au intrat 
peste 47 000 de noi membri. în a- 
ceastă perioadă au fost create 658 
celule de partid în întreprinderile 
industriale și 177 în localitățile ru
rale.

Șeful statului argenti- 
nean, genera'ul Jorge Rafael VI- 
dela, a inițiat un amplu dialog cu 
personalități politice și foști miniștri 
de externe din guvernele preceden
te, în vederea stabilirii unor obiec
tive precise ale politicii internațio
nale a guvernului în etapa urmă
toare.

turor peruanilor atașați cauzei, revo
luției, se va constitui marea mișcare 
politică a revoluției peruane, menită 
să fie garanția cuceririlor revoluțio
nare.

Președintele Bermudez a abordat, 
de asemenea, probleme ale situației 
economice, cerînd mobilizarea tutu
ror forțelor naționale pentru depă
șirea greutăților actuale. Unitatea 
națională trebuie să albă ca efect nu 
reîntoarcerea privilegiilor, ci trans
formarea revoluționară a țării, a spua 
în încheiere șeful statului peruan.

Pentru dezvoltarea 
serviciilor poștale

BERNA 15 (Agerpres). —La Berna 
s-au deschis lucrările sesiunii pe 
anul în curs a Consiliului Executiv 
al Uniunii Poștale Universale.

La punctul de pe ordinea de zi in
titulat „A VH-a sesiune extraordi
nară a Adunării Generale a O.N.U. 
— Dezvoltarea și cooperarea econo
mică internațională", șeful delegației 
române a arătat că România, țară 
socialistă în curs de dezvoltare, 
membră a „Grupului celor 77", este 
vital interesată în soluționarea justă 
și echilibrată a tuturor problemelor 
economice internaționale. în acest 
sens, reprezentantul român a men
ționat că intră în atribuțiile Uniunii 
Poștale Universale, a Consiliului ei 
Executiv și a tuturor statelor mem
bre de a elabora programe speciale 
avînd scopul de a concentra efortu
rile țărilor membre pentru dezvol
tarea accesului larg al tuturor admi
nistrațiilor naționale poștale la cu
ceririle științei și tehnicii contem
porane, fără discriminări, sau barie
re, de a contribui la aplicarea neîn
târziată in practică a transferului de 
tehnologie modernă către țările în 
curs de dezvoltare și de a se asi
gura acestora asistență tehnică. în 
toate domeniile de dezvoltare a ser
viciilor poștale.

Tirgul agricol internațional 
de la Novi Sad

BELGRAD 15 — Corespondentul 
nostru transmite: La Novi Sad s-a 
deschis Tîrgul agricol internațional, 
la care își prezintă produsele între
prinderi și firme din 54 de țări din 
Europa, S.U.A., Asia, Africa și Aus
tralia. La inaugurare au fost prezenți 
Kiro GUgorov, președintele Adunării 
R.S.F. Iugoslavia, șl alți conducători 
de partid și de stat.

Tara noastră expune produse ale 
întreprinderilor „Fructexport" și 
„Prodexport". De asemenea, între
prinderea „Autodacia" expune auto
utilitare românești.

La standurile țări! noastre, unde 
au fost întâmpinați de reprezentanți 
ai ambasadei române și ai întreprin
derilor expozante, conducătorii iu
goslavi au apreciat produsele pre
zentate, aducînd elogii calității lor.

• VALORILE ARHI
TECTONICE ALE TRE
CUTULUI. întruniți nu de
mult la Varșovia, un grup de 
experți din 43 de țări au reco
mandat un șir de măsuri — de 
la acțiuni pe plan legislativ 
pînă la campanii de informare 
a publicului — pentru prote
jarea monumentelor istorice și 
a cartierelor vechi ale orașelor, 
recomandări care vor fi supuse 
spre aprobare viitoarei Confe
rințe generale a UNESCO ce 
va avea loc în luna noiembrie, 
închegate sub forma unui text 
Întitulat „Salvgardarea cartie
relor, orașelor și așezămintelor 
istorice și integrarea lor în con
textul modern, în vederea îm
bogățirii acestuia", recomandă
rile sînt menite să constituie 
un îndreptar atît pentru admi
nistrațiile publice, cît și pentru 
cetățeni, pornind de la necesi
tatea ca fiecare locuitor să fie 
conștient de valoarea pe care o 
reprezintă monumentele isto
rice ; educația în acest sens 
trebuie să înceapă încă de pe 
băncile școlii.

• VOCAȚII PAȘNI
CE. Sub fostul regim-mario- 
netă de la Saigon, în localita
tea Nha Trang se afla sediul 
comandamentului trupelor ame
ricane pentru Asia de sud-est. 
Acum, în condițiile instalării 
definitive a păcii și angajării 
tuturor vietnamezilor în vasta 
operă de reconstrucție, acest 
pitoresc orășel, situat pe litoral, 
urmează a fi reamenajat pen
tru a deveni o stațiune mariti
mă destinată odihnei și recreării 
oamenilor muncii din întregul 
Vietnam ; el va fi, totodată, 
accesibil și turiștilor din alte 
țări.

• PE URMELE PRO
PRIEI ISTORII. eec°- 
le de împilare colonială, po
porul mozambican, care afla 
odinioară, în cel mai bun caz, 
date cu privire la istoria și 
geografia unui teritoriu depăr
tat și străin — Portugalia — a 
început să-și redescopere pro
pria istorie. în decursul unul 
singur an, cît a trecut de la 
eliberare, oamenii de știință de 
lă Institutul de preistorie din 
capitala țării, Maputo, au făcut 
interesante descoperiri. în văile 
nurilor Limpopo și Dos Ele- 
fantes, săpăturile au scos la 
iveală vestigii ale unei așezări 
din epoca de piatră, cu mor
minte în care s-au găsit unelte 
și arme. în zona capitalei au 
fost descoperite urme ale ve
chilor triburi bantu, ce au trăit 
odinioară în această parte • 
Africii. Deosebit de valoroase 
sînt considerate, de asemenea, 
desenele rupestre găsite în re
giunea Monica.

• FESTIVAL TAGO
RE. An de an, studenții și 
membrii corpului didactic al 
Universității Bengal, din orașul 
Santlniketan, întemeiată în 1901 
de marele poet Rabindranath 
Tagore, organizează un festival 
de primăvară. Tinere și tineri, 
îmbrăcați în haine de culoare 
galben deschis, execută imnuri 
și cintece ale lui Tagore, se ci
tesc fragmente din operele poe
tului, se duc discuții pe margi
nea filozofiei sale, festivalul 
transformîndu-se într-o verita
bilă sărbătoare a dragostei de 
viață.

În scopul soluționării
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, care se află la Lagos 
într-o vizită oficială, a declarat că 
dacă premierul rhodesian Ian Smith 
refuză în continuare să recunoască 
necesitatea aplicării regulii majori
tății în conducerea treburilor țării, 
situația se va deteriora în mod se
rios in Africa australă. El a adăugat 
că numai în aplicarea acestei reguli 
rezidă soluția la problemele Rho- 
desiei.

problemelor Rhodesiei
Președintele Comitetului pentru 

decolonizare al O.N.U., Salim Salim 
(Tanzania), s-a pronunțat în favoarea 
unei acțiuni internaționale care să 
determine guvernul rasist al mino
rității albe din Rhodesia să -.renunțe 
la actuala sa politică. Această acțiu
ne ar trebui să includă, a precizat 
el, o aplicare mai strictă' a sancțiu
nilor și blocadei de către toate .țările 
învecinate cu Rhodesia și acordarea 
unui sprijin sporit în favoarea miș
cării de eliberare a poporului Zim
babwe.

PARADISUL „EXILAȚILOR
FINANCIARI-

In ultimul timp, in 
presa britanică apare 
tot mai des termenul 
de „exilat fiscal", de- 
semnind persoanele a- 
vute care, pentru a 
scăpa de plata impo
zitelor, se „refugiază" 
pe alte meridiane, de 
preferință anumite in
sule îndepărtate.

Această situație își 
are geneza in institui
rea de către guvernul 
laburist, incepind din 
1974, a unor impozite 
și taxe care afectează 
in mai mare măsură 
decit in trecut venitu
rile exorbitante reali
zate de acei magnați 
care, reprezentind unu 
la sută din populație, 
dețin nu mai puțin de 
30 la sută din avuția 
țării ! După cum se 
arată în broșura „Ine
galitățile din Anglia de 
azi", multimilionarul 
Harry Hymans cheltu
iește anual 75 000 lire 
pentru întreținerea 
iahtului său, pe care 
l-a cumpărat cu 290 000 
lire. In aceeași broșură 
se menționează și nu
mele lui Charles Forte, 
alt magnat, care chel
tuiește anual 250 000 
lire numai pentru în
treținerea unui teren

de vinătoare in Nor
folk. Cind însă este 
vorba de plata impo
zitelor, aceștia le elu
dează stabilindu-și 
„domiciliul fiscal" pe 
meleaguri cit mai în
depărtate — unde nu 
mai intră sub inciden
ța legislației britanice.

Un astfel de „sanc
tuar" îl reprezintă, de 
pildă, insulele Cayman 
din Caraibe, unde res
pectivii iși incasează 
liniștiți profiturile rea
lizate din afacerile e- 
fectuate in Marea Bri- 
tanie. Astfel, prin sim
pla deplasare a celor 
în cauză, statul britanic 
este frustrat anual de 
multe milioane de lire 
sterline. Printre „exi- 
lații fiscali", presa lon
doneză citează numele 
unor oameni de afaceri 
ca Raymond Brookes, 
Billy Butlin, Alan 
Bristow. „Sentimentul 
patriotic este ultimul 
lucru care îi preocu
pă pe evazioniștii fis
cali" — scrie ziarul 
„GUARDIAN".

Mai există insă — 
arată „DAILY TELE
GRAPH" — și altă ca
tegorie de oameni de 
afaceri care, din dife
rite motive, preferă să

nu-și schimbe domi
ciliul, dar recurg l<ț 
alte metode, pentru ei, 
in cadrul legii sau in 
afara ei, si scape de 
impozite. Mulți dintre 
aceștia, de pildă, își 
iau — și, firește, nici 
nu le vine greu ! — 
mai multe „vacanțe" 
pe an, tot in locuri pi-- 
torești, de preferință 
in țările calde, și de 
acolo vin „in vizită" în 
Marea Britanie pentru 
a-și dirija afacerile. . 
Iar cind e vorba de 
plata impozitelor ia-i 
de unde nu-ș...

Cea mai mare parte- 
a presei britanice cri
tică aspru aceste prac
tici, considerindu-le 
deopotrivă nepatrioti- 
ce și profund dăună
toare din punct de ve
dere economic. „în 
condițiile actuale — 
scrie „TIMES" •— cînd 
deficitul balanței de 
plăți crește tot mai 
mult, evaziunile fisca
le nu fac deeft să în
depărteze și mai mult 
perspectivele unei re
dresări economice".

N. PLOPEANU
Londra

• UMOR BRITANIC..? 
Lăsînd pentru moment dezba
terile pe probleme economice, 
atît de acute, membrii Camerei 
Comunelor — manifestînd un 
umor tipic britanic — și-au 
concentrat deunăzi atenția asu
pra unei probleme cel puțin in
solite. Deputatul Andrew Bow
den a declarat, pe baza mărtu
riei unor cetățeni din circum
scripția sa electorală, că niște 
necunoscuți ar fi aruncat în rîul 
Ouse, din Sussex, un crocodil 
care, se pare, devenise prea 
mare pentru a mai fi ținut în 
cada de baie a stăpînului său. 
Trecîndu-se la vot, a fost apro
bată propunerea ca, de-acum în
colo, proprietarii de... lei, tigri, 
urși polari, gorile și crocodili să 
aibă nevoie de o autorizație spe
cială pentru a putea să țină în 
imobilele lor asemenea animale. 
Deocamdată, elefanții, șerpii boa 
și rinocerii au scăpat de aceste 
noi reglementări.

• CAMPANIE DE 
VACCINARE A... VUL
PILOR. In Elveția (respectiv 
în cantonul Geneva) va fi> rea
lizată în curînd o „premieră" 
în ce privește combaterea tur
bării : vor fi vaccinați purtă
torii principali ai acestui morb 
— vulpile, renunțîndu-se la 
campaniile de pînă acum care 
își propuneau exterminarea lor. 
Aceste campanii nu s-au dove
dit eficiente, maladia conținuînd 
sâ. avanseze cu regularitate. 
Vaccinările vor fi efectuate cu 
ajutorul unui grup de natura- 
liști, care au reperat un mare 
număr de vizuini de vulpi. Va 
fi suficientă vaccinarea a 30 la 
sută din vulpile din regiune 
pentru a se crea o zonă „tam
pon" eficientă împotriva înain
tării acestei boli — apreciază 
specialiștii.

• PREVENIREA AC
CIDENTELOR FEROVIA
RE. Pentru detectarea defecțiu
nilor la șinele de cale ferată, 
în R.F.G. se folosește, de cîtă- 
va vreme, un veritabil „labora
tor pe șine", un tren în lungime 
de 80 de metri, înzestrat cu in
stalații speciale pe bază de 
ultrasunete. Laboratorul poate 
verifica, în fiecare an, 40 000 de 
km de cale ferată, constituind 
un important mijloc pentru 
prevenirea accidentelor fero
viare.
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