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în vizită la Muzeul național - 
prestigios lăcaș al unei civilizații 
milenare

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA GHANA

© întâlniri fructuoase de lucru, sub semnul voinței comune de adîncire 
a colaborării© Manifestări de aleasă prețuire pentru oaspeții români • Contacte 
directe cu realitățile unei țări în plin efort pentru înlăturarea urmărilor 

dominației coloniale, pentru accelerarea dezvoltării economico-șociale

Sîmbătă dimineața, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizi
tat Muzeul național al Ghanei, 
unul dintre cele mai cunoscute și 
mai prestigioase așezăminte de cul
tură din țară. înalții oaspeți români 
au fost însoțiți de generalul Igna
tius Kutu Acheampong, șeful stai 
tului ghanez, de doamna Faustina 
Acheampong. Au fost de față mem
brii Consiliului Militar Suprem al 
Republicii Ghana.

întîmpinați de Nana Kow Bond- 
zie, secretar executiv al Muzeului 
național, înalții oaspeți români au 
fost invitați să viziteze cîteva din
tre sălile cele mai reprezentative 
pentru tradițiile și formele de ci
vilizație contemporană ale poporu
lui ghanez, reunite în acest lăcaș al 
artelor și istoriei.

Edificat în anul 1957, în cadrul 
eforturilor susținute de redescope
rire a trecutului istoric al poporu
lui ghanez, de afirmare a tradi
țiilor și de valorificare a moșteni
rii artei milenare ghaneze, de con
tinuare și îmbogățire a acestora, 
Muzeul național, cel mai cunoscut 
șl mai prestigios așezămînt de 
cultură din Republica Ghana, adă
postește adevărate comori de artă 
din epoci de mult apuse.

Muzeul conține colecțiile Achi- 
mota și Legon ale Universității 
ghaneze, formate din circa 10 000 
de exponate, provenind din Ghana 
și din alte zone ale vestului Africii.

La intrare, oaspeților le sînt pre
zentate obiecte de podoabă în stil 
tradițional ghanez, realizate într-o 
interpretare artistică modernă. 
„Am expus aceste obiecte aici — 
explică secretarul executiv al mu

La recepția de la Castelul Osou

zeului — pentru a încuraja crea
ția contemporană, îndeosebi a ti
nerei generații".

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost expuse apoi planul muzeului, 
ca și macheta dezvoltării sale. Gaz
dele atrag atenția asupra unei fo
tografii care atestă că muzeul, în 
forma sa actuală, și în piantll de 
perspectivă, a fost conceput cu a- 
probarea lui K. Nkrumah, fostul 
președinte al Ghanei. „Vă facem 
această mențiune, deoarece știm 
cu toții că dumneavoastră, poporul 
român, ați fost prieteni foarte buni 
ai fostului nostru președinte".

Exponatele muzeului sînt repre
zentative pentru capacitatea po
porului de pe malurile fluviului 
Volta de a prelucra încă din cele 
mai vechi timpuri materiile prime 
existente in aceste locuri, pentru 
ingeniozitatea cu care le-au folosit 
în scopul adaptării la condițiile 
specifice de viață. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu admiră un furnal 
de dimensiuni mici, vechi de peste 
I 000 de ani, pe care meșterii popu
lari îl foloseau în scopul creării de 
obiecte utilitare și folclorice. Oas
peților li se dau explicații privind 
semnificația unor exponate din 
muzeu, cum sînt insemnele unor 
șefi de trib și ale reprezentanților 
lor, o serie de instrumente muzi
cale de fabricație populară, «po
doabe.

Invitați pentru cîteva momente 
în sala de studiu, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu li se oferă în 
semn de amintire cîteva obiecte 
reprezentative pentru arta popu
lară ghaneză. Semnînd în cartea 
de onoare a muzeului, tovarășul

în timpul convorbirilor

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu adresează gazde
lor, următoarele cuvinte : „Ne-a 
produs o deosebită plăcere să con
statăm preocupările pentru păstra-

Un călduros „bun venit“ 
în decorul pitoresc al savanei 
africane

De la Muzeul național, coloana 
oficială se îndreaptă spre regiunea 
Akwapim. De-a lungul traseului, 
pe distanță de cîteva zeci de kilo
metri, se întîlnesc mici localități, 
într-un decor de savană africană, 
împădurită, specifică acestor locuri. 
Sute și sute de locuitori ies să în- 
tîmpine și să salute pe cei doi șefi 
de stat. în localitatea Aubi, oaspe
ții români sînt invitați să viziteze 

oficiale dintre președintele României

rea valorilor Istorice șl artistice. 
Felicităm cu căldură pe organiza
tori și le urăm să desfășoare in 
continuare cu succes această acti
vitate".

un frumos parc dendrologic, în 
care sînt reunite toate speciile de 
plante ghaneze — palmieri, arbori 
de cacao, bananieri, papaia, arbori 
de cauciuc etc. înalții oaspeți ro
mâni sînt invitați să poposească 
pentru cîteva minute sub un chioșc 
construit din lut roșu, iarbă de 
savana și lemn de bambus, în in
teriorul căruia se menține o at-

Recepție în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 

Elena Ceaușescu
Vineri seara, generalul Ignatius 

Kutu Acheampong, șeful statului 
ghanez, președintele Consiliului 
Militar Suprem, și doamna Faustina 
Acheampong au oferit la Castelul 
Osou o recepție în onoarea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La recepție au luat parte to
varășii : Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor exter
ne, Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., celelalte persoane 
oficiale române.

„Vizita eminentului om de stat 
președintele Nicolae Ceaușescu va contribui 

la cimentarea prieteniei și solidarității 
româno-ghaneze“
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și șeful statului ghanez

mosferă răcoroasă față de tempe
ratura toridă de afară. „Ne-a făcut 
o deosebită plăcere să vizităm acest 
interesant și original parc repre
zentativ pentru bogățiile naturale 
ale Republicii Ghana" — lată cu
vintele pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu le-au înscris în cartea 
de onoare a parcului.

Vizita s-a încheiat cu un mo
ment emoționant : în amintirea 
prezenței aici a înalților oaspeți 
români, ca semn al bunelor rela
ții de prietenie dintre România și 
Ghana, cei doi șefi de stat au plan
tat între arborii seculari ai grădinii 
dendrologice doi puieți de cedru.

Următorul și ultimul moment al 
vizitei în regiunea Akwapim l-a 
constituit popasul la „Pedvase 
Lodge" — o frumoasă casă de pri
mire a oaspeților de peste hotare, 
situată intr-o pitorească și repre-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Au participat membrii Consiliu
lui Militar Suprem : Ernest Ako, 
general de brigadă R. E. A. Kotei, 
comandor C. K. Dzang, general de 
brigadă G. J. Boakye și general de 
brigadă E. K. Utuka.

De asemenea, au participat 
membrii Consiliului Redeșteptării 
Naționale (guvernul ghanez), cu 
soțiile, membrii unei solii a șefilor 
de triburi, oameni de artă și cul
tură, membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

Au fost Intonate Impurile de 
6tat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Ghana.

MUNCITORII
AU CUVÎNTUL
- decid

- conduc
- acționează

Aflați la adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii de la Combi
natul siderurgic Galați, reporterii „Scînteii” 
relatează din acest for suprem de 
conducere muncitorească

...O zi de sfîrșit de februarie '77. Combinatul siderurgic 
Galați. Peste 20 000 angajați. Și, dintre ei, peste 9 000 comu
niști. La adunarea generala a reprezentanților oamenilor mun
cii sînt prezenți oameni de la furnale și oțelării, de la turnarea 
continuă și din laminoare, de la căile ferate uzinale și de la 
uzina de piese de schimb și reparații siderurgice, de la uzina 
de producere a energiei în siderurgie, din toate secțiile și uzi
nele cetății de foc. Participă muncitori, maiștri, tehnicieni, ingi
neri, cadre de conducere, activiști de partid și de stat, miniștri.

Tonul adunării ? Gîndurile, preocupările sînt împărtășite 
deschis, cu franchețe, cu combativitate muncitorească. O reu
șită, un neajuns, o vinovăție poartă totdeauna un nume și un 
prenume. Confruntarea de păreri luminează ca un arc voltaic 
faptele. Simți din plin fluxul de energie, forța uriașă care își 
asumă responsabilitatea actului fundamental de organizare și 
conducere. Este una din miile și miile de adunări care se țin, 
periodic, în toate colectivele de muncă. Luînd aminte la struc
tura acestora, la amploarea dezbaterilor, la spiritul lor demo
cratic ajungi ușor la imaginea de ansamblu a clasei muncitoa
re în acțiune, exercitînd cu exemplară angajare și răspundere 
conducerea efectivă a treburilor țării.

Ce au decis prin cuvîntul lor muncitorii cetății de foc gâ- 
lățene ? Cum conduc și acționează ? în pagina a V-a, o rela
tare din acest for suprem de conducere muncitorească.

Obiectivul principal: îmbunătățirea calității 
produselor

La Întreprinderea „Refractara" din 
Alba Iulia, ale cărei produse se fo
losesc la înzidirea cuptoarelor și a 
altor agregate din industria metalur
gică, a cuptoarelor rotative din in
dustria cimentului, cazanelor de abur 
și altor instalații supuse tempera
turii ridicate, a crescut simțitor ca
litatea producției și s-a îmbogățit 
gama sortimentală. Ponderea cără
mizilor și produselor aluminoase de 
calitate superioară a crescut la 73 la

Capacități de producție 
folosite cu randament superior

Utilizarea la parametri superiori • 
capacităților de producție si respec
tarea cu strictețe a disciplinei teh
nologice au permis muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din cadrul 
instalației de polietilenă da mare

rCRONICA SĂPTĂMÎNII
internă și internațională

Eforturi susținute 
pentru realizarea 

optimă a sarcinilor 
din economie

Zilele ultimei săptămini a lunii fe
bruarie s-au caracterizat printr-o 
intensificare generală a efortului 
pe care oamenii muncii din fa
brici și uzine, de pe șantiere 
și ogoare, din toate domeniile 
de activitate îl depun, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
pentru realizarea cu succes a sarci
nilor de dezvoltare economică și so
cială a țării în acest an. Știrile pri
mite din toate colturile țării relevă 
succesele obținute de numeroase co
lective din industrie în îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primele două 
luni ale anului.

Un loc central în activitatea tuturor 
colectivelor din industrie, ca și a lu
crătorilor din cercetare și proiectare, 
il ocupă preocupările pentru ridi
carea calității producției potrivit 
chemării Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. — de a face din 
lupta pentru ridicarea calității pro
duselor un titlu de înaltă cinste și 
mindrie patriotică.

Răspunzind acestei Înflăcărate 
chemări, în săptămina pe care o în
cheiem, numeroase colective au ac
ționat energic pentru concretizarea și 
aplicarea de noi măsuri privind 
înnoirea și modernizarea produselor, 
respectarea cu strictețe a disciplinei 
tehnologice. întărirea controlului de 
calitate și îmbunătățirea asistenței 
tehnice. Este și firesc să fie așa, 
dacă avem in vedere strînsa legătură 
care există intre nivelul calitativ al 
produselor și creșterea venitului na
țional. singura sursă de creștere a 
nivelului de trai. în acest sens, edi
ficator este următorul calcul. Din 
metalul economisit, prin reducerea in 
acest cincinal cu numai l la sută a 
greutății produselor, s-ar putea fa
brica : 50 000 de autoturisme, 400 000 
frigidere, 20 000 televizoare, 30 000 
autocamioane și 40 000 de tractoare, 
în acest sens, este necesar să 

șe asigure introducerea neîntirziată 
în fabricația de scrie a tuturor pro
duselor noi și reproiectate prezenta

șută, față de 32 la »ută cit reprezen
ta în trecut, în timp ce producția 
de cărămizi obișnuite s-a redus cu 
mai mult de jumătate.

Acestea sînt numai cîteva dintre 
preocupările materializate de colec
tivul acestei unități, urmind ca în 
scurt timp aici să fie aplicate șl 
alte măsuri vizînd modernizarea pro
cesului de producție, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, creșterea 
calității produselor.

densitate de la Combinatul petrochimie 
din Pitești ca, de la începutul anului 
și plnă acum, să furnizeze suplimen
tar economiei naționale peste 600 
tone de polietilenă.

te eu prilejul expozițiilor. Subliniem 
acest imperativ, deoarece este bine
cunoscută meteahna unor unități 
care confecționează vitrine frumoase 
cu prototipuri seducătoare, dar 
„uită" să facă și pasul următor — 
fără de care însăși munca de concep
ție n-are valoare — si anume, tre
cerea la fabricația de serie.

Cu spor și hărnicie s-a muncit și 
pe șantierele de investiții. Timpul 
deosebit de prielnic din ultima pe
rioadă a favorizat accelerarea ritmu
lui lucrărilor. Amploarea programu
lui de investiții din acest an impune 
cu atit mai mult folosirea la maxi
mum a condițiilor bune de lucru, 
luarea tuturor măsurilor pentru mai 
buna folosire a mijloacelor tehnice 
existente pe șantiere, grăbirea mon
tajului utilajelor tehnologice, întă
rirea ordinii și disciplinei. Tot
odată, este necesar să se acționeze 
cu stăruință și spirit gospodăresc in 
vederea aplicării, punct cu punct, a 
tuturor măsurilor privind reducerea 
costurilor de investiții, a consumuri
lor de ciment și oțel-beton. Așa cum 
s-a mai arătat, prin diminuarea 'cu 
30 la sută a cheltuielilor se pot ob
ține, pe întregul cincinal, economii 
de 12—14 milioane tone de ciment 
și 1—1,5 milioane tone de oțel-be- 
ton, disponibile pentru realizarea a 
circa 160 000 de locuințe noi.

Sint calcule care arată, cu toată 
claritatea, însemnătatea covîrșitoare 
pe care o capătă. în preocupările de 
zi cu zi, lupta pentru valorificarea 
tuturor rezervelor interne de creștere 
necontenită a eficienței economice și, 
pe această bază, a venitului naționaL 
a nivelului de trai al poporului.

0 acțiune de prestigiu 
a politicii externe 

românești
întregul nostru popor urmărește, 

cu sentimente de profundă satisfac
ție și mindrie patriotică, desfășurarea 
vizitei pe care secretarul general al 
partidului și președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
fac în cinci țări ale continentului •-
(Continuare în pag. a Il-a)
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ce ati depășit consumurile de energie electrică?
A

Scrisoare deschisă muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la întreprinderea

CRONICA SĂPTĂMÎNII

(Urmare din pag. I)

de aluminiu Slatina și combinatele siderurgice Hunedoara și Reșița

Stimați tovarăși,
Ne sînt tuturor, bine cunoscute indicațiile conducerii partidului privind importanța pe care o are reducerea 

consumurilor de energie electrică pentru progresul economic al țării. în toate sectoarele economiei, în gospodăriile 
cetățenilor, se depun eforturi stăruitoare în acest sens.

Din datele furnizate de Ministerul Energiei Electrice rezultă că, în luna ianuarie și în primele două decade din 
februarie, în unitățile în care lucrați consumurile de energie electrică au fost depășite:

E bine să știti:
cu cantitatea de energie electrică utilizată peste consumul planificat ați fi putut produce

In diferite alte ramuri ale economiei na
ționale s-ar fi obținut:
® 3000 TONE FIBRE MELANĂ • 39000 TONE 
TRICOTAJE • 5500 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE CHI
MICE COMPLEXE • 26000 TONE POLIETILENĂ

In orașele în care locuiți ar fi fost asigurate 
pe timp de un an:
ÎNCĂLZIREA A 5000 DE APARTAMENTE SAU
ENERGIA ELECTRICĂ PENTRU 36000 APAR

TAMENTE

Cînd și cum veți stăvili consumurile exagerate de energie electrică? Cum și prin ce mijloace vor acționa 
organizațiile de partid pentru încadrarea strictă în consumurile planificate?

Așteptăm răspunsul dumneavoastră, tovarăși muncitori, tehnicieni și ingineri! Un răspuns ferm, bazat pe 
fapte și rezultate menite să economisească această resursă de preț a țării! Grupaj realizat de Ion LAZAR

frican. Primele etape ale călătoriei — 
Mauritania, Senegal și Ghana — 
s-au caracterizat prin primirile deo
sebit de călduroase, prin manifestări 
emoționante ale prieteniei dintre po
porul român $i popoarele respective, 
punîndu-se pregnant în evidență și 
cu acest prilej, ca și in cursul isto
ricei vizite din anul 1972, prețuirea 
de care se bucură pe continentul a- 
frican România socialistă, politica el 
constructivă, prestigiul președintelui 
țării, promotor neobosit al idealuri
lor de libertate, independență, pace 
și progres.

întreaga desfășurare de pînă acum 
a vizitei dă expresie nemijlocită o- 
rientării consecvente a partidului și 
statului nostru, consacrată în docu
mentele Congresului al XI-lea, in 
Programul P.C.R.. de a întări solida
ritatea cu noile state Independente 
din Africa și de pe alte continente, cu 
toate țările in curs de dezvoltare in 
lupta comună pentru consolidarea in
dependentei și înaintarea pe calea 
progresului economic și social — pre
ocupare centrală care dobindește un 
relief deosebit in acest an in care 
sărbătorim centenarul Independenței 
de stat a României.

Convorbirile oficiale, cuvîntările 
rostite, comunicatele comune și cele
lalte documente semnate în cursul vi
zitei deschid noi perspective relațiilor 
dintre România și țările vizitate, dau 
noi impulsuri cooperării bilaterale pe 
plan politic, economic și în alte do
menii, in interesul dezvoltării fie
căreia dintre națiunile noastre, al co
laborării internaționale. în același 
timp, pozițiile și principiile, afirmate 
in cursul vizitei și Înscrise în aces
te documente, depășesc prin semni
ficația lor cadrul bilateral, reprezintă 
contribuții remarcabile la lupta 
generală pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului. împo
triva politicii imperialiste, a oricăror 
forme de dominație și asuprire, pen
tru inrădăcinarea trainică a princi
piilor noi de relații interstatale, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Problemele 
securității europene- 

un tot inseparabil
Este bine cunoscută atenția deose

bită pe care România o acordă re
alizării securității în Europa, ca o- 
biectiv de cea mai mare însemnă
tate nu numai pentru popoarele a- 
cestui continent, dar și pentru cauza 
generală a păcii, a progresului ge
neral al umanității. De la început și 
in mod permanent, România a subli
niat că documentul concluziv de la 
Helsinki reprezintă un tot unitar șl 
inseparabil, și, ca atare, se cere a- 
plicat integral, in ansamblul preve
derilor sale — politice, economice, 
culturale și militare. Este evident că 
eforturi deosebite se cer îndreptate 
spre asemenea probleme fundamen
tale, cum sint realizarea de măsuri 
concrete, efective, in direcția dezan
gajării și dezarmării pe continent ; 
dezvoltarea relațiilor economice, li
bere de orice bariere și îngrădiri ar
tificiale ; intensificarea relațiilor cul
turale pentru o mai bună cunoaștere 
a valorilor spirituale autentice ale 
popoarelor ; lupta împotriva feno
menelor nocive — șomaj, violență, 
împotriva poluării morale a tinere
tului, recrudescența neofascistă etc. 
In toate aceste probleme țara noas
tră se situează pe o poziție construc
tivă, de largă colaborare internațio
nală, are în vedere măsuri practice 
de soluționare a problemelor.

Cu satisfacție se poate constata că 
punctul de vedere privind abordarea 
integrală, ca un tot unitar, a preve
derilor Actului de la Helsinki este 
împărtășit și susținut de opinia pu
blică din diferitele țări participante 
la conferința general-europeană — 
în contrast cu unele cercuri care în
cearcă să denatureze spiritul docu
mentului de la Helsinki, să-i dea 
interpretări unilaterale și să de
plaseze accentul spre aspecte lătu
ralnice, nesemnificative, desfășurînd 
in acest sens acțiuni care contravin 
obiectivelor stabilite la Helsinki, spi
ritului destinderii, colaborării și secu
rității. Dar nu intr-un aseme

nea spirit concep popoarele continen
tului pregătirea reuniunii de la Bel
grad ; ele așteaptă șl cer din partea 
tuturor statelor semnatare ale Actu
lui final eforturi stăruitoare care să 
contribuie substanțial, efectiv la adin- 
cirea cursului spre destindere șl 
«ecuritate in Europa șl în lume.

Cerințe majore 
ale procesului 
de destindere

Scena politică spaniolă a continuat 
să se afle în centrul de interes al 
opiniei publice internaționale, care 
și-a exprimat regretul profund față 
de decizia guvernului spaniol de a 
refuza cererea de înregistrare a P.C. 
din Spania și de a deferi problema 
Tribunalului Suprem, După cum a 
caracterizat-o P.C.S., această decizie 
este „părtinitoare, discriminatorie și 
nejustă". Ea vine, desigur. în contra
dicție cu cerințele democratizării vie
ții politice din Spania, proces care nu 
este de conceput fără crearea condi
țiilor necesare pentru ca Partidul 
Comunist din Spania — forță națio
nală de bază, care se buctiră de 
sprijinul clasei muncitoare, al mase
lor largi populare, să-și poată des
fășura pe deplin și in mod legal ac
tivitatea. Deplina legalizare a Parti
dului Comunist din Spania este o 
necesitate imperioasă pentru reîn
noirea democratică a Spaniei, pen
tru dezvoltarea cursului pozitiv, spre 
destindere și colaborare, în Europa.

O intensă activitate diplomatică s-a 
desfășurat în ultimul timp intr-un 
șir de țări din Orientul Mijlociu, în 
acest context incluzîndu-se turneele 
întreprinse în zonă de secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, se
cretarul de Stat al S.U.A., de șefi de 
guverne și miniștri de externe, pre
cum și de alți oameni politici. Con
vorbirile prilejuite au reliefat că in 
prezent sînt întrunite condiții și po
sibilități mal favorabile ca ori- 
cind pentru o reglementare poli
tică a situației din regiune. In 
centrul preocupărilor se situea
ză problema reluării Conferinței 
pentru pace de la Geneva, observa
torii remarcînd că dacă. în genere, 
s-a conturat un consens cu privire la 
necesitatea reconvocării acesteia, per
sistă însă deosebiri de poziții in ce 
privește modul de participare la ea, 
și îndeosebi poziția obstrucționistă a 
Israelului față de participarea Orga
nizației de Eliberare 8 Palestinei. 
După cum este cunoscut. România, 
ca și numeroase alte țări, se pronun
ță hotărit pentru participarea cu 
drepturi depline a O.E.P. la confe
rință, considerînd că soluționarea 
problemei poporului palestinean este 
o componentă esențială a unei re
glementări juste și durabile în Orien
tul Mijlociu.

Viața social-economică din țările 
occidentale a consemnat și în această 
săptămînă ample mișcări revendica
tive : în Olanda, acțiunile greviste 
din sectoare vitale ale ecopomiei sînt 
considerate ca fiind cele mai puter
nice din perioada postbelică ; în 
Grecia, un nou val de greve s-a de
clanșat de cîteva zile ; în S.U.A., re
înnoirea contractelor de muncă pri
lejuiește ample acțiuni din partea 
sindicatelor ; greve se semnalează în 
industria automobilelor și in alte ra
muri industriale din Marea Britanie. 
In multe părți revendicările econo
mice se împletesc cu cele de ordin 
politic și social — toate reflectînd 
creșterea combativității clasei mun
citoare. hotărîrea maselor populare 
de a lupta pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă si de trai, puternic 
afectate de urmările crizei economice, 
de inflație, șomaj.

Promovarea aspirațiilor legitime 
ale popoarelor. înfăptuirea securității 
și cooperării în Europa, lichidarea fo
carelor de conflict, edificarea noii 
ordini economice și politice interna
ționale sînt cerințe fundamentale ale 
vieții internaționale, iar acțiunea 
consecventă a partidului și statului 
nostru pentru soluționarea lor răs
punde intereselor generale ale uma
nității.

Llvlu RODESCU 
Viorel SATMAREANU
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PROBLEMA AGRARĂ ÎN ROMÂNIA
3. în perioada interbelică

După încheierea primului război mondial șl formarea statului național unitar, România a-intrat — așa 
cum se arată in Programul P.C.R. — „intr-o nouă etapă a dezvoltării sale istorice", in fața societății românești 
se puneau probleme noi, legate de cerințele progresului economic și social, ale modernizării structurii sta
tului, sub toate aspectele.

în acest context evoluează și problema agrară, antecedentele 
late în condițiile de după război, pledind pentru urgenta ei soluționare, 
mersul inainte al societății.

Evoluția problemei agrare la înce
putul secolului al XX-lea arătase 
clar — cum s-a relevat in articolul 
precedent — că în condițiile dezvol
tării relațiilor de producție capitalis
te. avea loc un proces de dislocare 
a vechilor structuri de la sate. Ma
rea răscoală țărănească din 1907 pu
sese pregnant în evidență necesitatea 
unor schimbări radicale în regimul 
proprietății funciare. Burghezia, in
teresată în creșterea forțelor de pro
ducție, în dezvoltarea mai rapidă a 
capitalismului, dar țemîndu-se, in a- 
celași timp, de mișcarea muncitoreas
că și de perspectiva unirii acesteia 
cu mișcarea țărănească, a propus. în 
1913, un program de reforme, în cen
trul căruia se situau reforma agrară, 
și legat de ea, reforma sistemului 
electoral bazat pe trei colegii. Deși 
punea atunci problema „în principiu" 
și la o scară mai redusă decît a obli
gat-o ulterior mersul evenimentelor, 
burghezia și principalul ei exponent, 
partidul liberal, se arătau decise să 
efectueze aceste transformări, chiar 
dacă pentru aceasta trebuiau sacrifi
cate — într-o măsură mai mare sau 
mai mică — unele din inte
resele de clasă ale moșierimii. In 
ce privește moșierimea. discutarea 
reformelor în Parlament. în 1914, a 
arătat, o dată în plus, maselor largi 
populare că ea se situa în genere 
pe pozițiile unui conservatorism re
trograd, fiind incapabilă să simtă 
pulsul epocii, pentru că aceasta ar 
fi însemnat. în ultimă analiză, să în
țeleagă necesitatea propriei sale dis
pariții. Izbucnirea războiului mon
dial in 1914 a determinat amînarea 
reformelor preconizate.

Gravitatea și urgența problemei a- 
grare au crescut considerabil în par
tea finală a războiului, ceea ce a de

terminat burghezia să readucă la or
dinea zilei reforma agrară încă din 
iunie 1917 — cînd trebuia fortificat 
spiritul de luptă al soldatilor pentru 
apărarea țării, în ajunul marilor bă
tălii de la Mărăști. Mărășești și Oituz, 
— iar în 1921 să o legifereze.

înfăptuită odată cu reforma elec
torală. reforma agrară a fost impusă, 
în primul rînd, de uriașa presiune a 
luptei maselor populare, în frunte cu 
clasa muncitoare, pentru reforme ra
dicale și drepturi democratice. In 
condițiile creșterii valului revoluțio
nar mondial în primii ani ce au ur
mat Marii Revoluții Socialiste' din 
Octombrie, marile bătălii ale prole
tariatului român ce au culminat cu 
greva generală din octombrie 1920 și 
cu crearea. în mai 1921, a Partidului 
Comunist Român, luptele crescinde 
ale țărănimii pentru ca promisiunile 
de împroprietărire ce-i fuseseră fă
cute in clipe grele pentru soarta pa
triei să fie cit mai repede transpuse 
în viață, produseseră spaimă și de
rută în rîndurile claselor dominante. 
Reforma agrară Ie apărea ca un mij
loc de a împiedica făurirea alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea în 
lupta pentru eliberarea socială — și 
a îndepărta astfel spectrul revoluției. 
„Țăranului — scria. în acei ani. revis
ta „România industrială", care se a- 
dresa cercurilor de afaceri — i s-a 
dat pămint și vot. căci altfel totul 
era pierdut (pentru clasele dominan
te — n.n.) ; se răzvrătea și el, FĂ
CEA CAUZA COMUNA CU CEL 
DE LA ORAȘE... ERA UN ALT 1907. 
INSA ÎN PROPORȚII INSPAIMIN- 
TĂTOARE" (subl. ns.).

Burghezia a urmărit, totodată, prin 
reforma agrară, să asigure dezvolta
rea mai rapidă a forțelor de produc
ție, a pieței interne, a relațiilor de 

acesteia, ca și noile elemente acumu- 
ca o problemă fundamentală pentru

producție capitaliste în general, con
solidarea statului național unitar, în
tărirea pozițiilor ei economice și po
litice in cadrul sistemului de guver

Aplicarea reformei agrare
la 1 ianuarie 1928 la 1 Ianuarie 1934

Suprafața totală expropriată — ha 
Numărul țăranilor împroprietăriți 
Numărul țăranilor indreptâțiți, 

rămași neimproprletărițl

6 008 094
1 374 623

609105

6125 789
1 478 663

830 259

Repartizarea proprietății 
potrivit recensămîntuiui din 1930

Categoria exploatării Numărul 
exploatărilor

% Suprafața totală 
deținută — ha

%

Sub 5 ha 2 460 000 74,9 5 535 000 28,0
De la 50—500 31 500 0.7 2 990 000 15,1
Peste 500 ha 2 700 0.1 3 375 000 17,1

nare. promovarea propriilor interese 
ca clasă dominantă, refacerea post
belică a agriculturii.

Cea mai largă dintre reformele a- 
grare legiferate după război in țările 
din răsăritul și centrul Europei, re
forma agrară din 1921 a produs o pu
ternică deplasare în structura pro
prietății funciare. Datele statistice 
oficiale arată că. în medie, au fost 
împroprietăriți circa 1 400 000 de ță
rani, suprafața expropriată pentru a 
fi atribuită țăranilor ridicîndu-se la 
circa 6 000 000 ha. Față de suprafața 
totală, evaluată la circa 9 350 000 ha, 

a moșiilor de stat și particulare su
puse exproprierii (moșii ce depășeau 
100 de ha), rezultă că au fost expro
priate circa două treimi din întinde
rea marii proprietăți. Din această su
prafață. în medie 3 500 000 ha au fost 
date în proprietate individuală țăra
nilor îndreptățiți la împroprietărire, 
dintre care unii au primit lot întreg, 
iar alții în completare („în princi
piu", pînă Ia 5 ha). Restul pămintu- 
rilor expropriate erau atribuite ca pă
duri și pășuni comunale, sau rămî- 
neau ca rezervă pentru aplicarea re
formei. Se lărgea simțitor sfera pro
prietății țărănești, restrîngîndu-se 

corespunzător marea proprietate 
moșierească, iar odată cu ea, sfera 
de cuprindere a rămășițelor feudale.

Reforma agrară a dus la stimula
rea dezvoltării capitaliste a agricultu
rii și a economiei în general, iar a- 
cordarea dreptului de vot — deși cu 
multe minusuri în „universalitatea" 
aplicării sale — a făcut din țărănime 
un factor de luat in seamă în viața 
politică a țării. Este de observat in 
acest context că după război și-au 
făcut apariția o seamă de partide, cu 
titulaturi „populare", „țărănești", care 
căutau să capteze valul revoluționar 

țărănesc și să-l canalizeze spre „ape
le" legalității burgheze, să impiedice 
unirea mișcării țărănești cu mișcarea 
revoluționară a proletariatului.

In mod evident, reforma agrară 
din 1921 a constituit un paliativ și 
nu o soluție pentru problema agrară, 
avînd scopuri conjuncturale. însăși 
concepția în lumina căreia s-a înfăp
tuit a urmărit nu desființarea, ci 
menținerea proprietății moșierești, 
nu lichidarea rămășițelor feudale din 
agricultură, ci doar a hipertrofierii 
acestora. Faptul și-a pus pecetea 
asupra întregii dezvoltări a relați
ilor agrare în perioada interbelică. 
Astfel, deși redusă considerabil, 
marea proprietate moșierească n-a 
fost desființată : dacă moșiile cu 
mii de hectare (latifundiile). în 
genere, erau rare după reformă, s-au 
menținut in schimb moșii cu întin
deri de sute de hectare și rămășițele 
feudale legate de existența lor ; pro
porția exproprierii pășunilor, păduri
lor. viilor, terenurilor inundabile din 
lunca Dunării a fost mult mai mică 
decît în cazul terenurilor arabile ; 
mulți țărani îndreptățiți Ia împro
prietărire (între 600 000 si 800 000) au 
rămas neîmproprietăriți. Este de ob
servat totodată că deși legiferată în 
1921, reforma agrară s-a aplicat e- 
fectiv într-o perioadă mai lungă, de 
citiva ani la ’ rînd : această ter
giversare a creat nesiguranță, a 
influențat negativ randamentul în a- 
gricultură, a permis multor moșieri 
să atace reforma prin justiție și să 
obțină unele reveniri, salvîndu-și de 
la expropriere o parte din pâmînt. 
Faptul că pămîntul ’ trebuia plătit, 
deși cu sume mai mici decît în vîn- 
zările libere, a constituit, alături de 
alți factori, o sursă de greutăți pen
tru țărani, mai ales pentru cei ce nu 
avuseseră pînă atunci pâmînt. In nu
meroase cazuri, țăranii împroprietă
riți au primit loturi mult mai mici 
fată de întinderea de 5 ha prevăzută 
de lege.

Dar cea mai nocivă latură a re
formei agrare a constat în aceea că 
atribuindu-se țăranilor suprafețe de 
pămint, nu li s-au asigurat și mij
loacele necesare lucrării acestora, 
într-o clară înțelegere că în acest 
fel beneficiarii împroprietăririi nu-și 
vor putea menține pămîntul, vor

ajunge din nou la discreția fie a 
moșierilor, fie a clasei capitaliștilor 
de la sate; țăranii împroprie
tăriți n-au primit din partea sta
tului, odată cu pămîntul, aju
torul — în unelte, vite, semințe sau 
credite pentru procurarea lor — ne
cesar noilor gospodării spre a se 
putea consolida. In acest fel, a fost 
subminată grav trăinicia reformei 
agrare.

Dezvoltarea accelerată a capitalis
mului în România în perioada urmă
toare, creșterea industriei, comerțu
lui, activității bancare etc. — poziti
ve în sine, dar însoțite de multiple 
contradicții — au făcut să se accen
tueze procesul de diferențiere in rîn
durile țărănimii. Acest proces „pro
mova" numai o minoritate exploata
toare, chiaburimea, in timp ce mase 
largi de țărani muncitori, lăsați pra
dă jocului liber al legilor economice 
ale capitalismului, erau aruncați in 
ghearele sărăciei. Camăta, capitalul 
comercial, impozitele, precum și ră
mășițele feudale care nu dispăruseră 
cu totul acționau, în final, în a- 
ceeași direcție. Pierderea pămîntului 
de către țărani — împroprietăriți sau 
nu — a luat treptat amploare. La a- 
ceasta a contribuit și faptul că dacă 
la început loturile primite la împro
prietărire nu puteau fi înstrăinate, 
ulterior s-a permis „libera lor circu
lație". Această măsură, luată în 1929 
de Partidul Național Țărănesc, care 
se pretindea exponentul intereselor 
țărănimii, era destinată, de fapt, să 
deschidă drum deposedării de pă
mint a țăranilor, in folosul chiabu- 
rimii, clientela electorală și principala 
bază socială a P.N.Ț.

Recensămîntul din 1930 reflec
ta deja modificări în structura 
proprietății funciare față de situația 
inițială creată prin reformă. în timp 
ce trei sferturi din numărul total al 
exploatărilor dețineau abia 28 la sută 
din suprafața totală, 34 200 de ex
ploatări cu peste 50 ha fiecare (pro
centual 0.8 la sută din totalul exploa
tărilor) dețineau 32,2 la sută din su
prafața totală. întinderea medie a 
exploatărilor mai mari de 500 ha era 
de 1 250 ha. La data recensămîntuiui 
existau 700 000 de proletari agricoli.

Declanșarea crizei agrare mondiale, 
ale cărei efecte s-au resimțit cu pu
tere în România după anul 1928, a 
creat o situație extrem de grea imen
sei majorități a gospodăriilor țără
nești. în condițiile crizei s-a dere
glat simțitor raportul dintre prețurile 
produselor industriale și prețurile 

produselor agricole, s-a accentuat 
„foarfecă" (sau decalajul) dintre cele 
două categorii de prețuri, în defavoa
rea produselor agricole. în felul aces
ta s-au redus considerabil veniturile 
gospodăriilor țărănești și, ca urmare, 
a scăzut grav puterea de cumpărare 
a maselor de țărani, capacitatea lor 
de a-și plăti impozitele către stat, de 
a restitui împrumuturile contractate. 
Mulți țărani și-au pierdut pămîntul, 
iar alții erau în primejdie de a-1 
pierde.

Pentru a evita primejdia de fu
ziune între valul nemulțumirilor șl 
revoltelor țărănești, ce aminteau de 
atmosfera premergătoare răscoalei 
din 1907, și lupta revoluționară a cla
sei muncitoare, care lua amploare 
sub conducerea P.C.R., regimul capi
talist a venit cu legea conversiunii 
datoriilor agricole; în 1937, prin 
așa-numita lege „de organizare a 
agriculturii", au fost din nou 
legiferate Învoielile agricole, fiind 
astfel consacrată, pe plan ju
ridic, reactivarea rămășițelor feu
dale, tn condițiile ascensiunii mo
nopolurilor și a forțelor de dreapta, 
în ciuda unor progrese — cu totul 
insuficiente însă — agricultura a ră
mas și în epoca interbelică sectorul 
cel mai slab al economiei românești.

In anii negri ai dictaturii fasciste 
și ai războiului antisovietic, situația 
maselor țărănimii — ca și a celorlalți 
oameni ai muncii — s-a înrăutățit șl 
mai mult. Regimul militaro-fascist a 
înăsprit Învoielile agricole, a pus a- 
gricultura, ca și întreaga economie, 
în slujba intereselor Germaniei hi- 
tleriste. Jaful hitlerist. rechizițiile 
pentru armată, imensele pierderi u- 
mane și materiale cauzate de un 
război nedrept, urît de popor — su
portate în mare măsură de țărani — 
iar apoi strămutarea frontului pe te
ritoriul țării noastre, au adus agri
cultura țării — și în special pe ță
ranii muncitori — în sapă de lemn.

Pe fondul acestor crude realități 
înflorea însă speranța. Făurirea vie
ții noi. de libertate și bunăstare, la 
care a năzuit vreme atît de îndelun
gată țărănimea, soluționarea reală și 
deplină a problemei agrare aveau să 
devină realități in epoca inaugurată 
de insurecția națională armată anti
fascistă și antiimperialistă din au
gust 1944, epoca celor mai profund» 
transformări revoluționare din isto
ria patriei.

Conf. dr. Vaslle BOZGA 
Academia de studii economic»
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Imagine de la recenta adunare generalâ a reprezentanților oamenilor muncii de la Combinatul eiderurgio Galati.

Teodor AtanaslU, lâcâtuș : „Res
pectăm graficul de recuperare a 
restanțelor. Numai în luna februarie 
am dat peste plan 4 200 tone sle- 
burl".

David Nlcolae, maistru cocsar: 
„Stă în puterea noastră să triplăm 
cantitatea de cocs produsă peste 
plan și cuprinsă în angajamentul 
nostru".

Vasils Podașcâ: „în numele 
celor peste 1 200 de muncitori la
minatori pe care îi reprezint în con
siliul oamenilor muncii din combinat, 
cer...".

„Noi nu sîntem 
chemați să conducem, 

noi conducem

MUNCITORII
AU CUVÎNTUL

r ....... .............. ,

ii - !»on ® B

" CF6C/CF
“ conduc
- acționează

AFLAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR OA
MENILOR MUNCII DE LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAȚI, 
REPORTERII „SCÎNTEII“ RELATEAZĂ DIN ACEST FOR SUPREM 

DE CONDUCERE MUNCITOREASCĂ

Ing. Ștefan Pileandrâ: „Ridic in 
fața adunării chestiunea asigurării 
cu fier vechi a oțelăriilor... Cerem 
neîntirziat sprijinul direcției de spe
cialitate din minister".

Adjunctul ministrului industriei me
talurgice, Iginio Pavoni, își notează 
propunerile și observațiile.

efectiv1*
La tribuna adunării generale urcă Vasile 

Podașcă. Cuvintele lui sint născute din 
faptele înscrise zi cu zi la laminorul de 

tablă zincată, unde lucrează. Să-l urmărim :
— în numele celor peste 1 200 de muncitori 

pe care îi reprezint în consiliul oamenilor 
muncii din combinat cer să se acționeze cu mai 
multă hotărire și eficiență pentru îmbunătățirea 
calității oțelului. Un oțel bun înseamnă o tablă 
de calitate. Este condiția numărul unu și bănu
iesc că fumaliștii și oțelarii au auzit și, mal 
ales, au luat notă. Cer, de asemenea, ca Ministe
rul Industriei Metalurgice să rezolve odată mult 
discutata problemă a aprovizionării cu piese de 

, schimb. Iar pentru că veni vorba de piese de 
schimb, îmi exprim următoarea nedumerire : în 
urmă cu trei ani, oamenii noștri au asimilat, cu 
forțe proprii, niște curele necesare bunului mers 
al producției. Ne-a bucurat că am reușit să le fa
cem mult mai bune ca cele din import. Nu știu 
cum — și tocmai de aceea cer să se lămu
rească acest lucru aici — ne trezim cu 44 de 
curele aduse din import ! Cine le-a comandat ? 
Cine a semnat cu atîta lipsă de răspundere ?! 
Pur și simplu s-a irosit peste o jumătate de 
milion de lei.

„în numele celor 1 200 de muncitori cer...".
Cit de vibrant și emoționant sună aceste cu

vinte 1
Cit de mult 11 angajează ele pe cel care le 

rostește I In pauza adunării generale discutăm 
cu laminatorul Vasile Podașcă :

— Alături de alți reprezentanți ai oamenilor 
muncii sînteți chemat să conduceți destinele 
acestui gigant al siderurgiei românești. Ce răs
punderi credeți că incumbă actul conducerii 
pentru un muncitor ?

— Mai întîi, o precizare : noi nu sîntem che
mați să conducem. Noi conducem efectiv. Asta 
cred că este lucrul esențial în actul conducerii. 
Să simți permanent că răspunzi de tot ce se în
tâmplă in jurul tău, la locul tău de muncă sau 
in altă parte în combinat. Cind constați un 
neajuns să acționezi in așa fel ca să-1 înlături 
imediat. Să nu aștepți „să fii chemat". De fapt, 
eu cred că noi toți, cei peste douăzeci de mii 
de oameni ai combinatului, conducem efectiv.

„Noi toți, cei peste douăzeci de mii de oa
meni ai combinatului, conducem efectiv". Am 
repetat nu întâmplător această frază a inter
locutorului nostru. Ea exprimă o realitate preg
nantă a zilelor noastre. Nu numai pentru 
combinatul gălățean, ci pentru toate unitățile 
noastre economice. Muncitorul, maistrul, tehni
cianul, inginerul, economistul, fiecare om al 
muncii este un participant la marele act al con- 
dticerii. Un participant conștient și activ. Con
cret însă : cum, în ce cadru se asigură această 
participare 1 Apelăm, din nou, la realitățile ve
trei de foc gălățene.

— Dispunem de un larg cadru democratic 
pentru exprimarea opiniei tuturor, absolut a tu
turor. De la muncitor și pină la director gene
ral — pi^cizează tovarășul Gheorghe Neațu, 
prim-secretar al comitetului de partid de pe 
platforma combinatului siderurgic. Practic, avem 
in fiecare lună dezbateri asupra unor probleme 
de muncă și viață, în grupe sindicale ; tot lunar 
avem adunările organizației de tineret. Bineîn
țeles, conform statutului, lunar ținem adunări 
generale de partid. Toate propunerile care se 
fac în aceste adunări . sînt urmărite imediat, 
punct cu punct, pină la aplicarea lor. Mai 
adăugați la toate acestea ședințele consiliului 
oamenilor muncii, adunările generale ale oa
menilor muncii — pe secții, pe uzine și pe 
combinat — care se țin, conform legii, de două 
ori pe an. Ca să nu mai spun că, oricînd, ori
care om are ușa deschisă pentru a-și spune 
opinia la organizația de partid, la sindicat sau 
U.T.C., la conducerea atelierului, secției, uzi
nei. in legătură cu orice problemă de muncă și 
viață.

Dar oamenii nu rămîn doar în simpla postură 
de furnizori de idei, ci participă efectiv la ma
terializarea lor, iar opiniile oamenilor înseamnă 
aur pentru combinat. Iată. în continuare, citeva 
argumente.

„Cer direcției 
uzinei...“

Ing. Georgeta Apostol: „Putem 
face un adevărat salt în activitatea 
noastră de producție, muncind mai 
bine, cu mai multă răspundere".

Discuții aprinse in adunare. Foc nestins in producție Fotografii de S. Cristian

Zilnic, 2 400 tone de laminate in plus" — 
iată ce ne relatează tovarășul Nicolae Leu. 
" secretarul comitetului de partid de la la

minorul de benzi la cald. Anul trecut, atît in
tr-o ședință de grupă sindicală, cit și intf-o 
ședință de partid, mai multi muncitori și ingi
neri au cerut să se ia măsuri pentru creșterea 
greutății medii a bramelor, în vederea ridicării 
productivității. în adunarea generală a oameni
lor muncii din secție s-a adus din nou in dis
cuție această cerință. Pină la urmă s-au găsit 
soluțiile mult așteptate. Greutatea medie a bra
melor a crescut de la 11,7 tone In 1976 la 14,3 
tone în prezent. Efectul ? A crescut randamen
tul agregatelor și, mai ales, a crescut producția 
de laminate cu circa 800 de tone pe un schimb. 
Adică, 2 400 tone pe zi. Iată de ce în adunarea 
generală de astăzi s-a cerut sprijin din partea 
ministerului pentru a studia și posibilitatea 
creșterii greutății rolelor de tablă la beneficia
rii noștri — cum este întreprinderea metalur
gică Iași.

*

Ion Talabă lucrează la formare-turnare, 
uzina de piese de schimb și reparații siderur
gice. Este membru in consiliul oamenilor mun
cii pe uzină. în această calitate și in calitatea 
lui de membru al clasei muncitoare, aflată la 
conducerea tuturor treburilor în patria noastră, 
și-a spus cuvîntul în privința stocurilor tampon 
de materii prime : „Se cuvine să fim prevăză
tori. Este necesar să avem asigurat stocul pe 
mai multe zile. Nu cer să burdușim cămara, 
dar nici să bată vîntul în ea. Cer conducerii
uzinei să ia măsurile corespunzătoare în direcția 
asta". întrebăm pe directorul uzinei : „S-a re
alizat propunerea lui Ion Talabă ?“ „întocmai. 
Avem acum asigurat un stoc tampon de materii 
prime și materiale exact cum i se cere fiecărui
gospodar. Consumăm ritmic și adăugăm ritmic.

Pentru că, dacă mă pot exprima așa, problema 
stocului se aseamănă cu un cimpoi : nu trebuie 
să-l umfli nici prea tare, că plesnește, dar nici 
să-1 dezumfli de tot, că nu mai cintă...".

★
Discuție, Intr-o pauză a adunării generale, cu 

Toadcr Costiuc, maistru principal la uzina fur- 
nale-aglomerare. Obiectul : soarta celor 116 
propuneri făcute de oamenii muncii din uzină. 
Firește, doar despre cîteva dintre ele, intra 
care punerea în funcțiune a unui electrofiltru 
la culbutoare, montarea liftului de la furnalul 
nr. 4 ș.a.

— Chestiunea cu liftul, ne spune maistrul, a 
fost criticată și de brigada artistica de propa
gandă a uzinei. Numai o clipă, să-mi amintesc 
exact cum se spunea... Așa : „Cel de-al patrulea 
furnal / Este de nivel mondial / E modern, de 
calitate/ Are productivitate / Nu-1 lipsește nici 
un știft / Insă n-are încă lift"... Iar refrenul I 
„Ah. liftul ! Prevăd c-o să-mi sară știftul".

— Și, se face liftul ?
— Trebuie să se facă.
O cere noul mers al tuturor treburilor ta 

furnalul nr. 4. Au cerut-o muncitorii.
★

...Cîteva propuneri »i felul «um s» Înfăp
tuiesc.

Soarta cîtorva din cele 864 propuneri făcute 
In adunările generale pe secții și uzine, adunări 
la care au participat nu mai puțin de 14 207 
angajați ai combinatului siderurgic gălățean. 
Dintre aceștia, 608 au luat cuvîntul. Și-au spus 
părerea în virtutea dreptului ce decurge din 
învestitura de producător și proprietar. Și-au 
spus cuvîntul asupra felului cum și-a Îndeplinit 
conducerea administrativă sarcinile. Au criticat 
cu combativitate revoluționară neajunsurile. Au 
decis măsurile necesare.

...Cîteva propuneri din cele 864 formulate da 
turnaliști, oțelari, laminatori, lăcătuși, maiștri, 
ingineri...

Azi propuneri. Miine fapta.

„Ne interesează votul 
adnnării, dar și mai 

mult ce urmează 
după vot“

Cit de greu cîntărește cuvîntul de munci
tor ? Este întrebarea la care adunarea ge
nerală a reprezentanților oamenilor mun

cii de la Combinatul siderurgic Galați a dat 
răspunsul faptelor. Noi am căutat răspuns și 
dincolo de sala de ședințe. Și iată ce am aflat : 

Stelian Velican, maistru mecanic la uzina de 
piese de schimb și reparații siderurgice, mem
bru in consiliul oamenilor muncii pe centrală : 
„Greutatea cuviniului de muncitor ? Depinde de 
cel care-1 rostește. Pentru că. în cadrul răspun
derilor încredințate nouă, muncitorilor, pe linie 
de organizare și conducere, se știe, nu-i sufi
cient doar să ridici mina și să votezi cutare ori 
cutare măsură. Numai ridicatul miinii nu în
seamnă că și conduci. Ce întreprinzi tu„ con
cret, pentru schimbarea unor stări de lucruri 
necorespunzătoare, cum determini tu o atitu
dine colectivă, la fiecare loc de muncă, pentru 
a se produce mai mult, mai bine, mai chibzuit, 
ce răspunderi îți asumi și cum le duci la înde
plinire, iată concret cîteva din faptele care te 
desemnează nu numai ca producător ci și ca 
proprietar, nu numai ca muncitor ci și ca au
tentic conducător". „Concretizări ale acestei ati
tudini ? Sînt multe. De exemplu : lucrările de 
presare și depresare în uzina noastră pun mari 
probleme, și-a spus cuvîntul, nu cu multă vreme 
în urmă, lăcătușul Francise Bella. «Eu zic să 
construim cu forțe proprii. prin autodotare, 
cîteva prese». Ideea a prins, iar azi lucrările 
amintite se execută la presele de 1000 și 500 
tone forță".

„Frezorul Gh. Văsoiu și șeful de brigadă la 
mașini mari Ion Tudorache — aflăm de la in
ginerul Pompiliu Severineanu, șef de secție la 
aceeași uzină — s-au preocupat o vreme de 
mersul transportului pieselor din depozit în 
hală. Și au observat multe defecțiuni. Căutind 
soluții au ajuns la o propunere concretă pe care 
au formulat-o conducerii secției. Am acționat 
și transportul dig depozit în hală se face acum 
printr-un sistem electric".

Aici e locul să consemnăm o practică încetă
țenită pe platforma siderurgică gălățeană — 
fiecare adunare de partid, de sindicat, de pro
ducție începe, înaintea ordinii de zi, cu „rapor
tul de un minut" : „în perioada care a trecut 
de la precedenta adunare s-au făcut atitea pro
puneri, din care s-au realizat atitea, în atenția 
noastră sînt următoarele" etc. Această obișnu
ință desemnează prin ea însăși un fapt esen
țial : adunarea respectivă își exercită și astfel 
dreptul ei de control și conducere, promovînd 
ceea ce este valoros în experiența profesională 
a unui colectiv sau altul, inițiind măsuri ferme 
pentru înlăturarea obstacolelor ce se ivesc în 
calea fluxului novator de idei, luînd atitudine 
decisă acolo unde se constată că nu se între
prinde tot ce se cuvine pentru finalizarea prac
tică a cuvîntului muncitorului.

Constantin Popescu, directorul uzinei de piese 
de schimb și reparații siderurgice, și-a formu
lat astfel răspunsul la întrebarea noastră : 
„Pentru un om învestit cu funcție de conducere 
cuvîntul muncitorului reprezintă, ca să zic așa, 
autoritatea supremă. Lucrul este de altfel expli
cabil și decurge din realitățile noastre. Azi. Ia 
noi. la conducere se află efectiv muncitorii. în 
al doilea rînd : cuvîntul lor este rostit în cu
noștință de cauză. Exprimă capacitatea în
noitoare a acelor ce creează valori materiale și 
au în grijă, In același timp, organizarea și con
ducerea întregului mecanism social. Cînd su
dorul Ilie Iordache, de pildă, a făcut calculul 
timpului Irosit cu instalarea agregatului de 
sudură in secțiile unde era chemat pentru in
tervenții, viza nu numai o situație strict per
sonală. Cuvîntul rostit de el — ca și propune
rea de instalare a unor prize tip, la locurile de 
muncă respective, pentru branșare operativă — 
avea în vedere gospodărirea cu răspundere a 
timpului tuturor sudorilor. Deci, avea în vedere 
o perfecționare de real folos pentru toți și. îna
inte de toate, interesele producției. Cuvîntul a 
devenit faptă".

— Adică a căpătat greutatea necesară.
— Mai corect spus ar fi t i s-a pu» in valoare 

greutatea conținută.

Dialogul 
muncitor - ministru...

în limbajul firesc 
al democrației

Urmează la cuvînt cocsarul David Nicolae. 
își privește cîteva clipe tovarășii de 
muncă pe care ii reprezintă. Vorbește cu 

mindrie despre succesele obținute în anul tre
cut, despre proiectele din acest an. Vorbește 
limpede și răspicat, numește fără înconjur.lip
suri și pe cei care poartă răspunderea lor. Nu 
se sfiește să fie la fel de neîngăduitor cu lip
surile proprii. Simți tăria atitudinii muncito
rești, forța ideilor exprimate de omul care are 
pe deplin conștiința de părtaș la actul condu
cerii. „Sînt de părere că angajamentul de a rea
liza 50 000 tone coca peste plan, în acest an, 
poate fi Îmbunătățit. Avem condiții tehnice pen
tru a da suplimentar 150 000 tone cocs. Dar..." 
Și aici face o pauză privind spre directorul ge
neral al centralei, ing. George Mirzae, spre re
prezentantul ministerului, aflați în prezidiul adu
nării. Apoi își continuă ideea : „Dar, ca să facem 
cocs, tovarășe ministru adjunct, trebuie cărbune".

Mereu s-au repetat astfel de dialoguri — de
venite obișnuință in asemenea împrejurări — 
dintre muncitori și forurile de conducere din 
centrale șl ministere. Oamenii, cer, se angajează, 
fac propuneri. Multe dintre ele vor fi aplicate 
imediat, prin forțele proprii ale combinatului, 
prin energia și dăruirea autorilor lor. Altele 
însă cer soluții din partea ministerului de re
sort, a altor organe de stat centrale. Tocmai 
pentru a se obține o eficientă imediată s-a ins
tituit regula ca la adunările generale ale oame
nilor muncii să participe și reprezentanți ai mi
nisterului tutelar, ai altor organe de sinteză. 
Ei sint obligați să răspundă pe loc criticilor și 
propunerilor formulate de oamenii muncii. La 
adunarea siderurgiștilor gâlățeni reprezentantul 
Ministerului Industriei Metalurgice a fost tova
rășul Iginio Pavoni, adjunct al ministrului.

Pentru a urmări cu mai multă ușurință dia
logul dintre reprezentanții oamepilor. muncii și 
reprezentantul ministerului, care s-a purtat in 
adunare timp de cîteva ore, am reunit o parte 
din replici In rîndurile ce urmează :

David Nicolae. maistru cocsar : „Stă in 
puterea noastră să triplăm cantitatea de cocs 
produsă peste plan fi cuprinsă in angaja
ment. Cerem conducerii combinatului, minis
terului să asigure cărbunele necesar”;

Iginio Pavoni, adjunct al ministrului : „Vom 
asigura în cel mai scurt timp ritmicitatea apro
vizionării cu cărbune, in așa fel ca să existe 
materia primă necesară pentru realizarea an
gajamentului asumat azi de cocsari. și anun.e 
depășirea producției de cocs cu 150 000 tone".

Georgeta Apostol, inginer, secția chimică : 
„Dacă bateria nr. 6 va ti pusă in funcțiune 
mai repede, așa cum s-au angajat aici unii 
tovarăși, dacă va fi stinsă „facla rușinii", 
cum ii zic cocsarii, care consumă mari can
tități de combustibil, putem spune că vom 
face un adevărat salt în activitatea noastră".

I. P. : „«Facla rușinii» de la cocserie.' cum ați 
numit-o aici, care consumă inutil o importantă 
cantitate de combustibil, va fi stinsă cel tirziu 
pînă Ia 15 aprilie a.c. Astfel gazul de cocs va fi 
recuperat pentru producție".

Ing. Ștefan Pileandrâ, directorul uzinei 
oțelării-refractare : „Ridic in fața adunării 
chestiunea asigurării cu fier vechi a oțelă
riilor. Acum avem un mare deficit la acest 
capitol fi cerem neintîrziat sprijinul direc
ției de specialitate din minister".

I. P.t „în legătură cu asigurarea fierului vechi 
nu pot da acum un răspuns concret. în cîteva 
zile însă ministerul va analiza această problemă 
și vă vom informa despre măsurile întreprinse". 

Șt. P. : „De ani de zile ne preocupi îmbu
nătățirea calității materialelor refractare, 
lntrucit problema este, ca sd spun așa, a „fa
miliei noastre" — întreprinderile producă
toare fac parte tot din M.I.M. — cerem Cen
tralei industriale a materialelor refractare 
Brașov să ia măsurile corespunzătoare".

I. P. : „Despre această problemă, e drept, 
s-a mai discutat. Cel mai tirziu în luna mar
tie a.c. îi vom invita aici, la Galați, pe to
varășii din. centrala de produse refractare, pen
tru a stabili soluțiile necesare".

Șt. P.: „La ora actuală este o necorelare 
intre sarcinile de plan și investițiile necesare 
pentru producerea oțelului silicios. Cerem 
sprijinul ministerului pentru a putea rezolva 
problema".

I. P. : „Nu trebuia să așteptați adunarea ge
nerală, tovarășe Pileandrâ, pentru a soluționa 
această problemă. Vă informez că. încă din luna 
viitoare, ministerul nostru va asigura proiectul 
pentru producția de oțel silicios".

Mihai Țimpău, oțelar : „Un adjunct de 
ministru a promis la o adunare trecută că 
vom fi dotați cu un număr de autostivui- 
toare, fără de care nimic nu se poate mișca 
la noi in oțelărie. A promis și cu promisiu
nea am rămas..."

I. P. : „Din motive care nu depind de noi, nu 
ne-am respectat promisiunea. Să mi se prezinte 
imediat situația privind nevoile actuale de auto- 
stivuitoare și vă asigur că le veți primi in cel 
mai scurț tțmp".

M. Ț.: „Ar trebui să se aibă in vedere și 
problema construirii unor noi cămine de 
nefamiliști. Să nu se supere tovarășul mi
nistru. dar noi socotim că fi combinatul de 
aici face parte din minister. Așa că trebuie 
îndreptate privirile și spre Galați.”

I. P. : „S-au dat în folosință, în anul trecut, 
cămine pentru nefamiliști cu 600 de locuri. în 
acest an vor mai fi construite cămine cu încă 
1 200 de locuri. Se va urmări suplimentarea pla
nului pentru căminele de nefamiliști la nivelul 
necesar și posibil de realizat".

Vasile Podașcă, maistru laminator : „In 
urmă cu trei ani, oamenii noștri au asimilat 
cu forțe proprii niște curele necesare bunului 
mers al producției. Nu știu cum, ti tocmai de 
aceea cer să se lămurească acest lucru aici, 
ne trezim apoi cu 44 curele aduse din import. 
Cine le-a comandat ? Cine a semnat cu atîta 
lipsă de răspundere ? !. Pur și simplu s-au 
irosit 500 mii lei valută".

I. P. : „Să se analizeze neîntîrziat cine este 
răspunzător de aducerea curelelor din import 
fără ca ele să fi fost necesare. în același timp, 
conducerea combinatului să ia măsuri imediate 
pentru a se pune ordine în gestiunea și evidența 
tuturor pieselor de schimb și pentru ca să știți 
exact ce aveți în propria gospodărie".

Iile TANAS ACHE, Viorel
SALAGEAN, Dan PLAEȘU
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Noul itinerar al președintelui NICOLAE CEAUSESCU

pe continentul african își găsește rodnice materializări

România - Senegal: Conlucrare mai stnnsâ, 
conținut tnt mai bogat relațiilor reciproce

Caracterul deosebit de 
constructiv al vizitei 
secretarul general al 
președintele republicii, 
Nicolae Ceaușescu, o întreprinde, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe continentul african este puternic 
ilustrat și de rezultatele celei de-a 
doua etape a acestui itinerar al prie
teniei și solidarității — convorbirile 
de la Dakar cu secretarul general 
al Partidului Socialist Senegalez, 
președintele Republicii Senegal, Leo
pold Sedar Senghor. Prin rezultate
le sale fructuoase, prin întreaga ei 
desfășurare — a cărei caracteristică 
au constituit-o primirea plină de căl
dură și ospitalitate rezervată de con
ducătorii poporului senegalez, mani
festările entuziaste, de stimă și înaltă 
prețuire ale populației Dakarului — 
vizita în Senegal a pus în evidență 
sentimentele de prietenie ce leagă 
popoarele român și senegalez, dez
voltarea ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-senegaleze.

O contribuție determinantă la a- 
ceastă evoluție au avut, după cum 
se știe. întilnirile din ultimii ani 
dintre cei doi conducători de partid 
și de stat, însăși frecvența lor — a- 
ceasta este a cincea întîlnire la ni
vel înalt — fiind o expresie a unei 
puternice dorințe reciproce de a în
tări legăturile de prietenie și colabo
rare dintre România și Senegal, din
tre cele două partide și popoare.

Cum se explică faptul că. în po
fida distantelor geografice, a deose
birilor economico-sociale, între Româ
nia și Senegal s-au statornicit ase
menea trainice legături ? Fără îndo
ială. este vorba, în primul rînd; de 
o prietenie izvorîtă încă din perioa
da luptei purtate de poporul sene- 
galez, de celelalte popoare africane 
pentru cucerirea independentei națio
nale, luptă ce ș-a bucurat de sprijinul 
și solidaritatea fierbinte a poporului 
român. Ceea ce a apropiat ulterior 
și mai mult popoarele noastre au fost

rodnic și 
pe care 

partidului, 
tovarășul

convergenta preocupărilor privind ac
celerarea dezvoltării economice, o- 
biectivele comune în lupta pentru li
chidarea oricăror forme de domina
ție și asuprire, pentru făurirea unei 
noi ordini economice și politice. în 
acest sens, poporul român urmărește 
cu caldă simpatie și solidaritate efor
turile poporului senegalez pentru 
consolidarea independenței economi
ce, pentru dezvoltarea multilaterală 
a patriei sale ; totodată, președintele 
Leopold Senghor sublinia că expe
riența poporului nostru în construc
ția societății noi, socialiste, constituie 
un izvor de inspirație pentru po
porul senegalez, pentru alte popoare 
care au pășit pe calea unei dezvol
tări libere, independente.

în acest spirit, convorbirile oficia
le de la Dakar au reliefat hotărîrea
comună de a extinde și mai mult 
colaborarea româno-senegaleză pe di
verse planuri. Există, în acest sens, 
un cadru fertil, creat de Declarația 
solemnă comună semnată anul trecut 
la București, de celelalte acorduri și 
înțelegeri încheiate, care au pus ba
zele unei conlucrări durabile, de lar
gă perspectivă. Noile documente sem
nate de această dată, ca și instruc
țiunile date factorilor economici de 
resort pentru aducerea la îndeplinire 
a tuturor acțiunilor înscrise în acest 
program vor contribui, desigur, la 
amplificarea colaborării multilatera

le, în interesul progresului ambelor 
țări și popoare.

Un puternic factor stimulator pen
tru dezvoltarea generală a relațiilor 
dintre cele două țări și popoare îl 
constituie bunele legături existente 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Senegalez. Pornin- 
du-se de la această realitate, de la 
necesitatea întăririi continue a legă
turilor și conlucrării între toate for
țele progresiste, democratice ale con
temporaneității, în timpul vizitei s-au 
stabilit măsuri concrete pentru dez
voltarea în continuare a raporturilor 
între cele două partide. Totodată, a 
fost ' reliefată dorința promovării 
unor relații de strînsă colabora
re între parlamentele celor două 
țări, precum și între organizațiile de 
masă din România și Senegal, do
rință reafirmată și cu prilejui! întîl— 
nirii tovarășei Elena Ceaușescu cu 
membre ale Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor din cadrul Parti
dului Socialist Senegalez.

Relevînd semnificația largă a dez
voltării relațiilor de prietenie și co
laborare româno-senegaleze, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia 1 
„Dorim ca relațiile noastre de cola
borare să servească intereselor po
poarelor român și senegalez. bună
stării, fericirii și independentei lor. 
Totodată, dorim ca această colabo
rare dintre noi să poată aduce o con
tribuție la cauza eliberării depline a 
popoarelor de sub dominația impe
rialistă, colonialistă, neocolonialistă, 
la întărirea independentei și suvera
nității naționale a tuturor popoare
lor. Colaborînd împreună, dorim să 
contribuim la realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, la o pace 
trainică pe planeta noastră".

Călăuzindu-se de acest comanda
ment major, schimbul de păreri asu
pra principalelor probleme ale vieții 
internaționale a pus în evidentă apre
cierile comune cu privire la muta
țiile profunde ce au loc în lumea 
de azi și a căror caracteristică o con
stituie afirmarea tot mai ferrqă a 
voinței popoarelor de.a fi stăpîne pe 
propriile» destine — țările socialiste, 
statele în curs de dezvoltare, țările 
nealiniate avînd un rol din ce în ce 
mai mare în determinarea acestui 
cura,-în lupta împotriva oricăror for
me de manifestare a politicii Impe
rialiste, colonialiste și neocolonialis- 
te. de dominație și asuprire. O con
diție esențială a succesului, acestei 
lupte o constituie, așa cum au evi
dențiat convorbirile, așezarea rela
țiilor dintre state pe temelia prin
cipiilor independenței și suverani
tății naționale, integrității teritoria
le, neamestecului în treburile inter
ne, deplinei egalități în drepturi, ceea 
ce constituie o cerință fundamentală 
a dezvoltării societății contemporane. 
Președintele Leopold Senghor subli
nia în acest sens contribuția deose
bită a României socialiste, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la întro
narea acestor principii în viața in
ternațională: „Privind, deci, relațiile 
internaționale, dumneavoastră ați 
fost unul dintre cei care au contri
buit cel mai mult la democratizarea 
acestor relații, susținînd voința po
poarelor lumii a treia de a rămîne 
stăpine pe destinul lor. Este vorba 
ca, pe baza principiilor suveranității 
naționale, integrității teritoriale, ne

amestecului, dar și al interdependen
ței dintre națiuni, să se instaureze un 
climat de securitate și pace, care să 
permită dezvoltarea nu numai a co
existenței pașnice, ci mai ales a coo
perării armonioase intre toate națiu
nile lumii, indiferent de mărimea 
lor sau ideologia la care aderă".

Ca țări în curs de dezvoltare, 
România și Senegalul sînt direct in
teresate în soluționarea problemei 
atit de acute a decalajelor econo
mice, problemă de importanță cardi
nală a zilelor noastre. Pornind de la 
implicațiile grave ale persistenței' și 
adincirii acestor decalaje, a fost sub
liniată în cursul dialogului la nivel 
înalt de la Dakar necesitatea întăririi 
unității de acțiune, a solidarității 
dintre statele în curs de dezvoltare, 
reliefîndu-se consensul asupra con
vocării unei conferințe la nivel înalt 
a acestor state, consacrată probleme
lor instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

în mod firesc, problemele specifice 
zonelor geografice în care sînt si
tuate cele două .țări au constituit 
teme majore in cadrul convorbirilor 
oficiale. A fost și de această dată re
afirmată cu putere solidaritatea mili
tantă a României și Senegalului cu 
lupta dreaptă a popoarelor din Na
mibia, Zimbabwe, Africa de Sud îm
potriva dominației rasiste, pentru 
eliberare națională și socială. Cei doi 
președinți au condamnat cu fermi
tate odioasa politică rasistă și de 
apartheid practicată de guvernul 
sud-african.

în același timp, în examinarea pro
blemelor europene, a fost reliefată a- 
precierea comună privind influența 
pozitivă pe care o poate avea edifica
rea unei securități trainice în Europa 
asupra păcii și securității pe plan mon
dial, asupra dezvoltării colaborării și 
înțelegerii între toate națiunile, expri- 
mîndu-se încrederea că viitoarea reu
niune general-europeană de la Bel
grad va da un nou impuls eforturi
lor de transpunere în viață a preve
derilor Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa.

Si în alte probleme ale actualității 
— înfăptuirea dezarmării, și in pri
mul rînd a dezarmării nucleare, so
luționarea situației din Orientul Mij
lociu. creșterea rolului O.N.U. în via
ța internațională — s-a manifestat o 
largă convergență de vederi, cele 
două țâri reafirmîndu-și dorința de 
a întări conlucrarea dintre ele în 
cadrul Națiunilor Unite, al „Grupu
lui celor 77", al mișcării nealiniați- 
lor, ca și în alte foruri, pentru pro
movarea țelurilor nobile ale păcii, 
securității și progresului tuturor po
poarelor.

Rezultatele rodnice care au Încu
nunat vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Senegal conferă aces
tui nou dialog la nivel înalt sem
nificația unul eveniment de însem
nătate istorică în evoluția relațiilor 
româno-senegaleze. Sînt rezultate pe 
care poporul român le salută cu vie 
satisfacție, avînd deplina convingere 
că ele vor ridica pe o nouă treaptă 
conlucrarea prietenească dintre ță
rile noastre, în interesul reciproc, al 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte.

A. BUMBAC

Tratative în probleme ale cooperării 
financiare româno-iugoslave

BELGRAD 26 (Agerpres). — La 
Belgrad au început vineri convorbi
rile între Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, Vasile Malinschi, gu
vernatorul Băncii Naționale a Româ
niei, și Momcilo Țemovici, secretar 
federal pentru finanțe, și Branko 
Ciolanovici. guvernatorul Băncii Na
ționale a Iugoslaviei. Au fost abor
date probleme ale colaborării și coo
perării economice și financiare bila
terale. precum și aspecte ale relații
lor financiar-valutare de interes re
ciproc. Oaspeții români au fost pri

miți de Kiro Gligorov, președintele 
Adunării R.S.F. Iugoslavia. în cursul 
convorbirii s-a subliniat evoluția as
cendentă a raporturilor de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
România și Iugoslavia. în spiritul ho- 
tăririlor și indicațiilor stabilite de to
varășii Nicolae Ceaușescu si Iosip 
Broz Tito, precum și perspectivele de 
amplificare a acestor relații în inte
resul ambelor țări. La primire a fost 
prezent Virgil Cazacu, amabsadorul 
român la Belgrad.

ROMA

Expoziție de carte istorică și politică românească
ROMA 26 (Agerpres). — O expo

ziție de carte istorică și politică 
românească a fost inaugurată la 
marea librărie a centrului poligrafic 
de stat ,,Il' Tritone", din Roma, in 
prezența a numeroși reprezentanți ai 
vieții politice, științifice și cultural- 
artistice italiene, a membrilor corpu
lui diplomatic. Acțiunea se înscrie 
in cadrul manifestărilor consacrate 
centenarului independenței de stat a 
României.

In vitrina librăriei sînt expuse cele 
șase volume de „Scrieri alese" ale 
președintelui Republicii Socialiste 
România apărute in Italia, lucra

rea „Să schimbăm lumea — Pentru o 
nouă ordine internațională", conți- 
nind texte din expunerile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu referitoare la 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, și 
volumul „Ceaușescu", consacrat 
României și președintelui său.

Expoziția cuprinde numeroase lu
crări cu conținut politic, social, isto
ric, beletristic și științific românești 
publicate in ultimii ani atit in țara 
noastră, cit și in Italia.

La inaugurare a vorbit ambasado
rul țării noastre la Roma, Ion Măr- 
gineanu.

Pentru realizarea integrală a prevederilor Actului final 
al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa 

Un interviu al tovarășului Erich Honecker
BERLIN 26 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului vest-german 
„Saarbriicker Zeitung", Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, s-a pronunțat 
pentru realizarea integrală a preve
derilor Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, ca o contribuție efectivă la în
tărirea păcii și Ia normalizarea rela
țiilor între state cu orînduiri sociale

diferite, potrivit principiilor coexis
tenței pașnice. Erich Honecker a re
levat importanta unor relații de bună 
vecinătate între R.D. Germană și R.F. 
Germania, subliniind că aceste re
lații trebuie să se dezvolte, eliberate 
de tot ce împovărează, sau periclitea
ză evoluția lor pozitivă. în interviu 
se subliniază că R.D.G. va acționa 
pozitiv la orice demers realist, ra
țional și în interesul păcii pe care îl 
va face R.F.G.

Convorbiri economice româno-americane
WASHINGTON 26 (Agerpres). — în 

cadrul vizitei în Statele Unite. Vasile 
Pungan, șeful grupului de consilieri 
prezidențiali, a avut o întrevedere cu 
Juanita Kreps, ministrul comerțului 
al S.U.A.. examinîndu-se cu acest pri7 
lej posibilitățile de dezvoltare a 
schimburilor comerciale dintre S.U.A. 
și România și de realizare a unor ac
țiuni de cooperare economică. După 
cum s-a constatat In timpul întreve
derii, există posibilități pentru inten
sificarea și dezvoltarea acestei coo
perări.

Reprezentantul român s-a întîlnit, 
de asemenea, cu Milton Rosenthal, 
președintele părții americane în Con
siliul economic româno-american, și 
cu reprezentanți ai conducerilor fir
melor „Westinghouse", „Rollway" și 
„Universal Oil Products". în cursul 
întrevederilor au fost discutate mo
dul în care se desfășoară colaborarea 
economică și acțiunile de cooperare 
între întreprinderile românești și fir
mele americane, precum și posibilită
țile de extindere a cooperării în di
ferite domenii.

ORIENTUL MIJLOCIU
Poziții exprimate de

Eliberarea
• întrevederi libanezo-palestinene • 
Departamentul politic al Organizației pentru

Palestinei • Declarațiile premierului israelian
La Beirut a avut loc vineri seara 

o întrevedere a președintelui Li
banului, Elias Sarkis, cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.). infor
mează agenția France Presse.

★
într-un interviu acordat ziarului 

egiptean „Al Ahram". Faruk Kad- 
dumi. șeful Departamentului politic 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), a subliniat că Con
ferința de pace de la Geneva pri
vind Orientul Mijlociu este o opțiu
ne arabă și nu palestiniană, dar, a 
adăugat el. noi l-am informat pe se
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, despre poziția noastră 
față de această conferință. Aceasta 
constă — a spus Kaddumi — în ne
cesitatea de a se adresa o invitație 
O.E.P., pe baza rezoluțiilor Națiuni
lor Unite. in participarea unei dele
gații independente a O.E.P. la toata 
lucrările și reuniunile Conferinței de 
la Geneva ; de asemenea, este nece
sar ca problema palestineană să con
stituie un punct independent pe ordi
nea de zi a conferinței și să se acor
de garanții internaționale viitorului 
stat palestinean.

★
La încheierea lucrărilor Conven

ției Partidului Muncii din Israel, pri
mul ministru. Yitzhak Rabin — re
ales. după cum s-a anunțat, in func
ția de președinte al acestei forma
țiuni politice — a rostit un discurs

Miting de solidaritate 
cu poporul chilian

La Palatul sporturilor din Roma a 
avut loc un miting de solidaritate cu 
poporul chilian, la care au partici
pat 15 000 de persoane.

Luis Corvalan, secretar general al 
Partidului Comunist din Chile, a 
arătat în cuvîntul său că ampla soli
daritate internațională a dus la sal
varea unor vieți în Chile, la elibera
rea unor deținuți ai actualului regim. 
Este necesar și posibil — a subliniat 
el — ca o nouă grupare de forțe 
antifasciste, de unitate populară, 
deschisă și democrat-creștinilor, pre
cum și unor elemente ale forțelor ar
mate să restabilească un regim de
mocratic în Chile.

Enrico Berlinguer, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, a 
subliniat în cuvîntul său importanța 
acțiunilor forțelor democratice și 
populare din întreaga lume pentru 
sprijinirea luptei poporului chilian.

La miting au luat, de asemenea, 
cuvîntul Jaime Gazmuri, secretarul 
general al Mișcării stîngii catolice 
chiliene, și Manuel Sepulveda, 
secretar general adjunct al Partidu
lui Socialist Chilian. .

în sprijinul luptei poporului coreean 
pentru unificarea independentă 

și pașnică a țării
Conferința internaționala de la Bruxelles

BRUXELLES 26 (Agerpres). — în
capitala Belgiei a avut loc o confe
rință internațională pentru reunifi- 
carea independentă și pașnică a Co
reei, la care au participat peste 200 
persoane reprezentînd organizații 
politice și sociale, comitete de soli
daritate cu lupta poporului coreearij, 
organizații internaționale, parlamen
tari. La conferință a fost prezentă 
și o delegație a Partidului Muncii 
din Coreea.

După prezentarea raportului comi
tetului pregătitor al conferinței, 
participanții au audiat comunicări 
cu temele : „Pentru prevenirea unui 
nou război în Coreea și stabilirea 
unei păci durabile", prezentată de 
senatorul francez Andre Obri. „Pen
tru susținerea activă a luptei po-

porului coreean vizînd retragerea 
trupelor americane din Coreea de 
Sud și reunificarea tării în deplină 
independență și pe cale pașnică", 
prezentată de Caren Gelen. redac- 
tor-șef al ziarului american „Guar
dian", și „Pentru lichidarea repre
siunilor împotriva personalităților 
democrate din Coreea de Sud 
și instaurarea democrației", pre
zentată do senatorul italian Lelio 
Basso.

Conferința a adoptat o rezoluție 
generală de sprijinire a luptei pen
tru reunificarea independentă șl paș
nică a Coreei, precum și mesaje în 
acest sens adresate șefilor de state 
și de guvern și organizațiilor 
internaționale — relevă agenția 
A.C.T.C.

în care a subliniat necesitatea ca 
Partidul Muncii să-și reafirme do
rința sa de realizare a păcii în O- 
rientul Mijlociu „printr-un compro
mis teritorial pe cele trei fronturi" 
(cu Egiptul. Siria și Iordania). A- 
firmînd că problema poporului pa
lestinean nu s-ar afla in nucleul con
flictului din regiune, el a. recunos
cut totuși că ea constituie „unul din 
elementele esențiale" ale acestuia, 
fiind necesar ca ea să fie soluționată 
prin negocieri.

Yitzhak Rabin a arătat că. In ca
zul în care nu va fi posibilă înche
ierea păcii, ar putea fi semnate noi 
acorduri interimare, dintre care cel 
mai important ar trebui să pună ca
păt stării de război existente intra 
Israel și vecinii săi arabi. Vorbito
rul a apreciat, de asemenea, că. in 
acest ân. există „perspective de pro
gres politic" in zonă, angajîndu-se să 
depună eforturi pentru concretizarea 
acestora.

Delegații la convenție au respinș 
propuherea de începere a unor ne
gocieri cu Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei.

S.W.A.P.O. denunță 
manevrele rasiștilor 

de la Pretoria
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres);

— Reprezentantul la Națiunile Unite 
al Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Misahake 
Miyongo. a declarat că este necesară 
impunerea de către Consiliul de 
Securitate a unui embargo strict asu
pra livrărilor de arme către Africa 
de Sud. care achiziționează arma
ment modern cu concursul „cel mai 
generos" al statelor occidentale. Mi
yongo a arătat, de asemenea, că este 
necesară organizarea unei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. pentru 
denunțarea proiectului de instalare a 
unui guvern interimar în Namibia 
de către regimul rasist din Africa 
de Sud.

Reprezentantul S.W.A.P.O. a rele
vat relațiile de prietenie și coope
rare ale organizației cu țările socia
liste, precizînd că acestea au sprijinit 
programul S.W.A.P.O. șl au răspunl 
la apelurile privind acordarea asis
tenței materiale necesare.

Regimul rasist sud-african șl 
cercurile de afaceri occidentale, a 
spus Miyongo, intenționează să in
staleze o administrație marionetă co
lonială în Namibia.

S.W.A.P.O. cere de urgentă ca Na
țiunile Unite. întreaga comunitate 
internațională să se abțină de la a 
recunoaște sau de a coopera cu ori
care autoritate sau regim pe care 
guvernul de Ia Pretoria il va instala 
In orice împrejurări in Namibia.

„O.N.U. trebuie să aibă 
un roi sporit in solutionarea 
diferendelor internaționale**

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Comitetul pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației exami
nează, în prezent, căile și mijloacele 
de întărire a contribuției forului 
mondial la reglementarea pașnică a 
diferendelor internaționale. El ana
lizează toate propunerile prezentate 
de state în acest domeniu, pornind 
de la sarcina fundamentală a orga
nizației de a feri generațiile viitoare 
de flagelul războiului.

Reprezentantul român, loan Voicu, 
a subliniat că problema prevenirii 
stărilor conflictuale, a rezolvării pe 
căi pașnice a diferendelor constituie 
un obiectiv central al întregii comu
nități internaționale, in realizarea că
ruia O.N.U. este chemată să aibă un 
roi activ, să manifeste inițiativă, să 
acționeze pentru a asigura în acest 
domeniu sprijinul și participarea pe 
baza egalității in drepturi a tuturor 
statelor membre. O.N.U. trebuie să 
ia măsuri de natură să accelereze 
procesul de codificare și dezvoltare 
progresivă a principiilor și normelor 
privind soluționarea pașnică a dife
rendelor. Reprezentantul român a 
evidențiat necesitatea sporirii rolului 
Adunării Generale în rezolvarea pe 
căi exclusiv pașnice a diferendelor și 
a reînnoit propunerea țării noastre 
privind înființarea unei comisii per
manente a Adunării Generale des
chisă participării tuturor statelor, care 
să îndeplinească funcții de mediere, 
bune oficii și conciliere.

■ ■■■■■Boaaa
agențiile de presa transmit:

Intr-o cuvîntare la Tito- 
gf(jd, cu Prilejui acordării titlului 
de membru de onoare al Academiei 
de științe și arte din Munteneg.ru, 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, a declarat, între altele, 
că, pentru înfăptuirea obiectivelor ce 
stau în prezent în fața țării, societa
tea iugoslavă dispune de un potențial 
științific capabil să găsească soluții 
științifice și tehnologice proprii care 
corespund cel mai bine condițiilor și 
cerințelor țării. Deschiderea față de 
lume, a spus el, ne-a permis să cu
noaștem și. să folosim realizările 
străine, deși uneori am preluat unele 
din acestea în mod necritic. De aceea, 
este necesar să fie făcute eforturi 
mult mai mari, pentru ca experiența 
altora să fie în permanență îmbinată 
cu propria activitate științifică și de 
cercetare.

Exponenți ai cercurilor 
neofasciste puși sub acu
zare. Un tribunal din Madrid l-a 
pus oficial sub acuzare — în baza 
legii antiteroriste — pe Mariano San
chez Covisa, lider al unei organizații 
extremiste de dreapta. împreună cu 
el vor fi deferiți justiției trei neofas
ciști italieni, membri ai aceleiași or
ganizații. Cei patru aii fost transfe
rați la închisoarea madrilenă Ca-

rabanchel, unde vor fi deținuți pînă 
la începerea procesului. Inculpații au 
fost arestați în cadrul operațiunilor 
declanșate de poliție după valul de 
atentate din ultimele săptămîni, în' 
care și-au pierdut viața zece per
soane. Ei au fost reținuți în legă
tură cu descoperirea la Madrid a 
unei adevărate fabrici clandestine de 
arme.

întrevedere, președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, a avut la 
Washington o întrevedere cu secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. A fost abordată situația din 
Orientul Mijlociu, Cipru, precum și 
din Africa australă. Au fost exami
nate. de asemenea, problemele coo
perării dintre Statele Unite și or
ganizația mondială.

Reuniune a țârilor produ
cătoare de cacao. în caPitala 
Coastei de Fildeș s-au deschis lu
crările unei reuniuni ministeriale de 
două zile a țărilor producătoare de 
cacao. Ea este consacrată elaborării 
unui punct de vedere comun al gu
vernelor respective în perspectiva a- 
propiatelor negocieri cu țările con
sumatoare.

Problema cipriotă. Clark
Clifford, trimis special al președin-

)
telui american, a declarat după în
trevederile avute cu președintele Ci
prului, arhiepiscopul Makarios, și cu 
liderul comunității ciprioților turci, 
Rauf Denktaș, că a constatat la re
prezentanții ambelor părți dorința de 
a se ajunge la o reglementare a pro
blemei cipriote, apreciind că acesta 
este lucrul cel mai important. Re
prezentantul american a exprimat 
părerea că o reglementare In proble
ma cipriotă poate interveni în cursul 
anului 1977.

Măsuri de redresare eco
nomică. Guvernul portughez a a- 
doptat o serie de măsuri economice 
care prevăd devalorizarea monedei 
naționale — escudo — cu 15 la sută, 
creșterea preturilor la o serie de pro
duse de primă necesitate, majorarea 
taxei de scont de la 6,5 la 8 la sută, 
stimularea exporturilor și reducerea 
importurilor, precum și extinderea la 
200 mile a limitei zonei naționale de 
pescuit.

Lider sindical etiopian
asasinat. Uniunea Generală a

Sindicatelor din Etiopia a anunțat, 
într-o declarație reluată de agenția 
Reuter, că Ato Tewodros Bekele, pre
ședintele uniunii, a fost asasinat de 
„agenți plătiți ai reacțiunii", care au

pătruns, vineri, în birourile din 
Addis Abeba ale organizației. în 
timpul atacului, secretarul adjunct al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, Ato 
Getachew Legesse, a fost grav rănit.

Președintele Portugaliei, 
Ramalho Eanes, a avut convorbiri 
succesive cu secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez, Al
varo Cunhal, și cu președintele Par
tidului Central Democratic și Social, 
Diego Freitas Amaral. Au fost exa
minate principalele probleme cu care 
este confruntată Portugalia. După 
primire, Alvaro Cunhal a reafirmat 
poziția P.C.P. privind eventuala ade
rare a Portugaliei la Piața comună.

Intr-un memorandum di* 
fuzat la Națiunile Unite, guvernul 
Kampuchiei arată că autoritățile tai- 
landeze se află la originea a nume
roase incidente produse la frontiera 
dintre cele două țări la sfîrșitul a- 
nului trecut și începutul acestui an. 
Totodată. în memorandum, care a 
fost publicat ca document oficial al 
Națiunilor Unite, se arată că auto
ritățile tailandeze și-au intensificat 
acțiunile agresive, pregătind și spri
jinind grupuri înarmate care sînt tri
mise să întreprindă atacuri in Kam- 
puchia.

Congresul Partidului Mun
citoresc din Turcia ’i a >“• 
ceput lucrările la Ankara. Pe ordi
nea de zi se află raportul de activi
tate al conducerii partidului, alegerea 
președintelui partidului și a organe
lor centrale de conducere.

Un eveniment important in viața poporului egiptean :

INAUGURAREA CONDUCTEI SUEZ-MEDITERANA
Conducta petrolieră 

Suez — Mediterana 
(SUMED) — una din
tre cele mai importan
te realizări ale R. A. 
Egipt din ultimii ani — 
a fost dată vineri in ex
ploatare. Tancurile pe
troliere de mare tonaj 
care nu puteau folosi 
Canalul Suez, fiind ne
voite si ocolească A- 
frica pe la Capul Bu
nei Speranțe, își vor 
scurta acum traseul cu 
circa 7 000 km, avind 
ca destinație finală Ain 
Sokhna, in nordul Gol
fului Suez. Aici, la 
„terminalul" SUMED, 
petrolul adus din ță
rile Asiei de vest va 
fi descărcat și preluat 
de două conducte in 
lungime de 320 km. 
fiecate pentru a fi dus 
mai departe spre Me
diterana. Capacitatea 
inițială va fi de apro
ximativ 80 milioane 
tone anual, urmind 
ca, ulterior, să fie 
sporită pină la 120 
milioane tone. Drumul 
terestru al „aurului 
negru", relativ scurt, 
descrie un triunghi cu 
laturile larg deschise. 
El străbate deșertul ră

săritean, trece prin
tr-un tunel săpat sub 
albia Nilului, la sud de 
Cairo, ocolește Delta 
pe la vest și ajunge 
la Sidi Kreir, nu de
parte de Alexandria. 
In mica localitate de 
pe țărmul Meditera- 
nei, petrolul este de
pozitat in rezervoare 
de mare capacitate, cu 
scopul de a fi reincăr- 
cat apoi pe vase și 
transportat in conti
nuare spre porturile 
Europei și America.

Așa cum arată presa 
din Cairo, intrarea in 
funcțiune a conductei 
— a cărei construcție, 
începută in 1974, a cos
tat 500 milioane de do
lari — constituie un e- 
veniment de seamă in 
viața economică a ță
rii, in eforturile de
puse de poporul egip
tean pentru sporirea 
surselor avuției națio
nale. In acest sens, 
Ahmed Ezzedin Helal, 
ministrul petrolului al 
R.A.E., arăta că la ex
tremitatea nordică a 
conductei, în apropiere 
de Alexandria, va fi 
construită o rafinărie cu 
o capacitate inițială de

250 000 barili zilnic, 
iar in alte regiuni ale 
țării vor fi ridicate o 
serie de obiective ale 
industriei petrochimi
ce : paralel, se va a- 
corda o atenție sporită 
descoperirii de noi ză
căminte de petrol, to
talul veniturilor reali
zate de pe urma ex
ploatării acestei bogă
ții urmind să se ridice 
in 1980 la 460 milioane 
lire egiptene.

Intrarea in folosință a 
noii conducte, cu toate 
consecințele pozitive 
ce decurg de aci, con
stituie un argument in 
plus pentru continua
rea eforturilor de pace 
și utilizarea actualului 
context favorabil in 
vederea realizării unei 
reglementări trainice 
a conflictului din O- 
rientul Mijlociu, ceea 
ce ar da posibilitatea 
popoarelor din zonă 
să-și concentreze în
treaga energie activi
tății constructive, re
construcției economice, 
înfăptuirii aspirațiilor 
lor de pace, progres 
și prosperitate.
Nicolae N. LUPU

• ATENTIE, POLUA
RE! Un strat de chimicale, 
lung de 120—160 km, coboară în 
aceste zile împreună cu apele 
rîului Ohio (S.U.A.). Specialiștii 
au arătat că este vorba de te- 
tracarbonat de clor care, la oa
meni, atacă ficatul, iar la ani
male, în timpul unor experien
țe de laborator, a determinat a- 
pariția cancerului. Cele circa 70 
tone de chimicale din care se 
compune stratul plutitor provin, 
după cum se crede, de la o fa
brică din apropierea localității 
South Charleston (statul Virgi
nia de vest), ele fiind, inițial, 
deversate în Kanawha, un a- 
fluent al Ohio. Uzinele de apă 
situate pe acest din urmă rîu 
au primit dispoziția să adopte 
măsuri speciale de filtrare a a- 
pei destinate consumului.

• PNEURI SUPRA- 
REZISTENTE. ° uzină ceh0* 
slovacă de produse din cauciuc 

a pus Ia punct procesul de fa
bricație a unor pneuri pentru 
autocamioane, care pot rezista 
200 000 km în condițiile încărcă
turii complete a autovehiculului. 
Aceste pneuri au trecut cu suc
ces toate fazele de încercare. 
Pneurile pentru camioane pro
duse pînă acum trebuiau, de 
regulă, schimbate după aproxi
mativ 40 000 km.

• SUBMARINUL RE
GĂSIT. Șapte scafandri ama
tori danezi au descoperit pe 
fundul strimtorii Kattegat sub
marinul nazist U-546. Se știe 
că acesta a părăsit portul Kiel 
la 4 mai 1945, avînd la bord un 
grup de căpetenii fasciste, pre
cum și o încărcătură consi
derabilă. Submarinul, care se 
îndrepta spre Oceanul Atlan
tic. a reușit să se strecoare prin 
îngustele strîmtori daneze, dar 
în Kattegat a fost reperat de 
un bombardier britanic și scu

fundat. 32 de ani el a zăcut pe 
fundul mării, la o adîncime de... 
32 de metri. După cum se anun
ță din Copenhaga, autoritățile 
daneze intenționează să-l scoată 
la suprafață în speranța că vor 
găsi documente inedite.

• IN CĂUTAREA CA
NALULUI DIN JUNGLĂ. 
Recent, s-a dat semnalul de 
pornire într-o expediție in 
partea de nord-est a Columbiei, 
al cărei . obiectiv este găsirea 
fostului canal care, acum două 
secole, făcea legătura dintre o- 
ceanele Pacific și Atlantic. Să
pat, probabil în 1788, de un trib 
de indieni din regiune, canalul 
Respadura, după cum e cunos
cut. este considerat a fi fost 
prima cale de apă amenajată 
între cele două oceane. Expe
diția are o componență exclusiv 
feminină. Cele nouă temerare — 
6 din Marea Britanie și 3 din

DE PRETUTIN DENI
Columbia — dotate cu bărci de 
cauciuc cu motor pentru explo
rarea celor peste 1 000 km de 
mlaștini prin jungla columbiană, 
au în vedere și efectuarea unor 
studii antropologice și zoologice, 
ca și realizarea unui film do
cumentar.

• ETAJE DEASUPRA 
NORILOR. Societatea ame
ricană „Marine Industries", din 
Barrington (statul Illinois), și-a 
propus construirea unui zgîrie- 
nori care va fi. fără îndoială, cea 
mai înaltă clădire din lume. Cu 
cei 665 metri ai săi, edificiul 
va avea 120 etaje, depășind 
actyalul deținător al recordului 
înălțimilor între clădiri — sediul 
societății „Sears" din Chicago 
(110 etaje, 485 m . înălțime). 
Constructorii apreciază că în

tocmirea proiectului va necesita 
doi ani, iar durata lucrărilor se 
va întinde de-a lungul a 
cinci ani.

• TREN ULTRA
RAPID. In Italia ■ avut 
loc cursa de probă a unui tren 
ultrarapid. Acționată de o lo
comotivă electrică, garnitura, 
compusă din 11 vagoane de pa
sageri. a atins viteza de 190 km 
ia oră. Experții au anunțat 
însă că tronsonul de cale ferată 
Roma—Neapole, pe care a fost 
efectuată proba, permite atinge
rea unor viteze de pină la 
250 km la oră.

• CU „CASCA- 
RADAR" PRIN BEZNĂ. 
O cască-radar. realizată de sa
vantul britanic Tom Bower, de 

la Universitatea din Edinburgh, 
este destinată să permită copii
lor orbi perceperea mediului 
înconjurător. Aparatul reperea
ză obiectele din jur și, in 
funcție de forma lor. emite fe
lurite semnale sonore. Copiii 
orbi care l-au încercat au fost 
In măsură, după, cîteva exerci
ții. să identifice repede așeza
rea unui obiect și apoi sâ-1 
apuce fără greș. Se apreciază 
că pînă la producția in serie, 
care să-1 facă accesibil nu nu
mai familiilor avute, vor mai 
trece cițiva ani.

• IN DRUM SPRE 
ALDEBARAN ? Sonda spa
țială americană „Pioneer 10“ se 
află la aproximativ 1.7 miliarde 
km de Terra, între orbitele pla
netelor Saturn și Uranus. De- 
plasîndu-se cu o viteză de 59 000 
km pe oră. ea va atinge orbita 
lui Uranus în septembrie anul 

acesta. Iar în 1987. aflîndu-se la 
o distanță de aproape 6.4 miliar
de km de Pămint, sonda va tra
versa orbita lui Pluton și va 
părăsi, astfel. . sistemul nostru 
solar. Atît timp cît se află în 
limitele sistemului solar. „Pio
neer 10“ este frînat, în perma
nență. de puterea de atracție a 
Soarelui. De aceea, specialiștii de 
la N.A.S.A. cred că. în cele din 
urmă, viteza sondei se va stabi
liza la circa 40 000 km pe oră. 
Cu această viteză, ea va înainta 
spre steaua Aldebaran — „o- 
chiul" Constelației Taurului — a- 
flată la o distantă de circa 69 
de ani-lumină de Pămint. Pen
tru a o parcurge. „Pioneer 10“ 
ar avea nevoie de... peste 2 mi
liarde de ani.

• PROIECT PENTRU 
PROTEJAREA MONU
MENTULUI DE PE A-

CROPOLE. Un grup de
, cinci arhitecți elvețieni a 
elaborat un plan privind pro
tejarea celebrului monument de 
pe Acropole., vechi de peste 
2 400 ani, de efectele poluării 
aerului. Ei au relevat că planul 
are in vedere, în principiu, 
realizarea unui dom geodezic 
gigant, ce va fi construit din 
mase plastice și fibre speciale 
de sticlă. Domul ar urma să fie 
prefabricat și asamblat chiar 
deasupra ansamblului monu
mentelor de pe colina ce domi
nă capitala Greciei.

In interiorul acestui dom, tem
peratura ar putea fi menținută 
cu ajutorul unor filtre speciale 
și sisteme de control. Uria
șa cupolă ar putea să acopere, 
in concepția autorilor săi. un 
volum de 3 milioane metri cubi. 
Costul construcției este estimat 
la circa 40 milioane de dolari.
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