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O delegație de partid și de stat
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va face o vizită oficială de prietenie

în Republica Democrată Germană

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în perioada 8—10 iunie a.c., o 
delegație de partid și de stat, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre-

ședințele Republicii Socialiste 
România, va face o vizită ofi'cială 
de prietenie în Republica Demo
crată Germană, la invitația tova
rășului Erich Honecker, a Corni-

tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, a Consi
liului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Democrate 
Germane.
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înfăptuirea programelor de creștere suplimentară a productivității 
muncii — pîrghie principală de sporire a venitului național și de ri
dicare. pe această bază, a nivelului de trai al poporului — reprezintă 
o sarcină de frunte a tuturor colectivelor de întreprinderi. Prin creș
terea suplimentară. în acest an, a productivității muncii, cu 2—3 pro
cente. se asigură un spor de . producție industrială de circa 12 mi
liarde lei. Este un obiectiv spre care trebuie îndreptate, toate forțele 
si. energiile creatoare ale oamenilor muncii. Cum este înțeleasă această 
sarcină, cum se acționează concret. în două unități din municipiul 
Cluj-Napoca, pentru creșterea suplimentară a productivității muncii 7

Da Întreprinderea de t. 
;,Someșul" s-a încetățenit de 
trei ani încoace preocuparea 
tornică a întregului colectiv 
creșterea productivității muncii. Cel 
mai spectaculos salt s-a făcut anul 
trecut cînd s-a înregistrat o depășire 
de 13,3 la sută, pe această bază rea- 
lizîndu-se o producție de peste 40 
milioane lei, fapt ce a contribuit și la 
creșterea cîștigului mediu cu 8,1 la 
sută fată de anul precedent. In a- 
cest an, productivitatea muncii pla
nificată este cu 7 la sută mai mare 
față de realizările anului trecut, la 
care se adaugă angajamentul de 
majorare suplimentară cu 3 la sută, 
în perioada ianuarie-mai, colecti
vul întreprinderii și-a îndeplinit sar
cina de creștere a productivității 
muncii în proporție de 103,1 la sută.

în secțiile întreprinderii am ob
servat că la unele mașini de cusut 
s-au adaptat dispozitive simple, reali
zate prin autodotare. care reduc sim
țitor durata de execuție a operații
lor si ușurează efortul muncitoarelor. 
Acțiunea de dotare cu astfel de dis
pozitive continuă. De asemenea, teh
nologiile de fabricație au fost îmbu
nătățite în funcție de dotări și. pe 
această bază, s-au creat condiții pen
tru o folosire mai eficientă a forței 
de muncă. Numai în urma reorgani
zării sectorului de aprovizionare și 
transport intern a rezultat un sur
plus de peste 60 de persoane — pri
mitori. distribuitori — care au fost 
repartizate spre a se califica pentru 
munci productive. In întreprindere 
funcționează numeroase cursuri de 
calificare, ridicare a calificării, ori 
policalificare. în funcție de cerințele 
noilor produse, care sînt frecventate 
de sute de muncitoare.

O acțiune de dată mai recentă pri
vește ridicarea rolului maistrului in 
producție. în spiritul măsurilor sta
bilite de conducerea partidului în 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. din 6 mai a.c., 
precum și al proiectului de Lege 
privind rolul și atribuțiile mais-
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de maiștri, iar 
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cresterea nivelului de trai al poporu
lui. „Cunoașterea de către fiecare 
muncitor a sarcinilor ce-i revin în 
privința creșterii productivității mun
cii. ridicării calității produselor — ne 
spune tovarășa Rozalia Gabor, secre
tar al comitetului de partid — a dus 
la întărirea răspunderii, a discipli
nei în producție și la crearea unui 
climat favorabil muncii creatoare".

— Desigur — a tinut să precizeze 
tovarășa inginer Maria Baciu, director 
tehnic al întreprinderii — nu putem 
afirma că am epuizat rezervele de 
creștere a productivității muncii.

Cheile de la „cămara 
cu rezerve" sint

in miinile maistrului
Rezultate, experiențe, preocupări 

în doua întreprinderi clujene
formațiile au fost lărgite, in frun
tea lor se află maiștrii, iar aju
torii lor lucrează la mașini. Acțiu
nea continuă. „In acest mod — ne 
spune maistrul Kovacs Istvan — sin
tem angajați din plin în procesul de 
producție, ne simțim direct răspun
zători de calitatea produselor 
velul productivității muncii".

Este de relevat activitatea 
desfășurată de organizația de . 
din întreprindere de explicare, prin 
diferite mijloace ale muncii politico- 
educative de masă, a faptului că 
majorarea retribuției — potrivit pro
gramului adoptat recent de condu
cerea partidului — îsi are o temelie 
trainică în creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, că prin mun
ca mereu mai spornică si de calitate 
a fiecăruia si a tuturor, colectivul în
treprinderii îsi mărește contribuția la 
asigurarea resurselor necesare pentru

Si ni'
largă 

partid

Printre altele, ne preocupă continua
rea acțiunii de mecanizare si auto
matizare a proceselor de producție, 
de organizare superioară a producției 
și a muncii. Este în curs experimen
tarea unui nou circuit, mai scurt și 
mai rapid al materiilor prime și al 
semifabricatelor, care va duce la o și 
mai substanțială reducere a persona- - 
lului auxiliar si de servire. Conti
nuăm. de asemenea, acțiunile de în
tărire, a rolului maistrului în organi
zarea și conducerea producției, prin 
numeroase mășuri. tinînd seama de 
faptul că — așa cum se spune — 
cheile de la... cămara cu rezervele 
interne ale productivității muncii se 
află în miinile maistrului. Pină nu 
de mult, formațiile de lucru erau 
conduse de ajutorii de maiștri. Maiș
trii nu erau implicați direct in răs
punderea fată de munca acestor for
mații. Am trecut la unificarea a cîte

două formații șl le-am încredințat 
spre conducere maiștrilor. Maiștrii au 
fost făcuti răspunzători de îndepli
nirea planului de către fiecare for
mație. de realizarea normelor de că
tre fiecare membru al formației, de 
calitatea lucrului, de încadrarea în 
normele de consum. De altfel, toa
te formațiile lucrează în acord glo
bal. astfel că și retribuția maistru
lui este în funcție de realizările for
mațiilor respective. Varietatea mare 
de modele obligă maistrul să instru
iască formațiile de lucru pentru ca, 
încă de la început, muncitorii să-și 
poată îndeplini normele, să realize
ze o producție de calitate și să se 
încadreze în normele de consum. Toți 
maiștrii sînt cuprinși în acțiunea de 
reciclare, care, de altfel, este orga
nizată de către minister. In gene
ral. maiștrii noștri sînt puși acum 
în situația de a-si exercita atribu
țiile. în spiritul prevederilor proiec
tului de lege privind rolul și atri
buțiile maistrului in producție.

După rezultatele din anul trecut, 
cînd sarcina de creștere a producti
vității muncii nu a fost integral rea
lizată. sau după faptul că în cinci 
luni din acest an nu s-a atins nivelul 
angajamentului, eram tentati să cri
ticăm colectivul de la întreprinderea 
de confecții „Flacăra". Nu facem 
acest 
cinci 
nilor 
lizat
1.5 milioane lei si. mai ales, pen
tru că a crescut productivitatea fizi
că. Astfel, la atelierul nr. 1 confecții 
costume bărbați, in aceeași perioadă 
a anului trecut fiecare angajat a rea
lizat in medie 1,66 costume în opt ore, 
iar acum 2,2 costume, ceea ce în
seamnă o creștere de 21,6 la sută ; 
la pantaloni bărbătești, productivita
tea era de 4,7 bucăți, iar în prezent 
— de 5,25. creșterea fiind de 25,9 la 
sută.

Cum se explică acest reviriment 7 
înainte de a se referi la măsurile de 
ordin tehnic și organizatoric tovară
șul Grigore Ursuti. directorul între
prinderii. ne-a vorbit de acțiunile în
treprinse pentru întărirea rolului 
maistrului în producție, potrivit pre
vederilor proiectului de lege în acest 
domeniu. în strînsă legătură cu spe-

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scîntell"

lucru pentru că. -in primele 
luni, pe seama depășirii sarci- 
la acest indicator, s-a rea- 

o producție suplimentară de
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Secretarul de stat pentru afacerile externe al Republicii San Marino

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit joi pe Giancarlo Ghironzi, 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne al Republicii San Marino, care 
face o vizită oficială în țara noastră.

Oaspetele a înminat președintelui ' 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea căpitanilor regenți 
ai Republicii San Marino. Alberto 
Lonfernini și Antonio Volpinari, 
prin care aceștia urează șefului sta
tului român multă fericire, iar po
porului român noi realizări pe calea 
bunăstării și progresului.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, 
rindul său. un 
tanilor regenți, 
de prosperitate 
lui sanmarinez.

la 
salut călduros căpi- 
împreună cu urări 
și bunăstare poporu-

în cadrul Întrevederii s-a eviden
țiat cu satisfacție cursul ascendent 
al raporturilor 
și colaborare 
subliniindu-se 
care l-au avut 
tor raporturi hotăririle convenite cu 
prilejul dialogului la nivel înalt de 
la San Marino si București. în acest 
cadru, a fost exprimată dorința co
mună de a dezvolta în continuare 
conlucrarea dintre cele două tăți în 
domeniile economic, tehnico-științi- 
fic și în alte sectoare. în folosul și 
spre binele ambelor popoare.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale vieții internaționale, 
reafirmindu-se hotărîrea celor două 
țări de a-și aduce contribuția, alături 
de toate statele, la promovarea în 
lume a unor relații noi. bazate pe 
egalitate și echitate, pentru instau-

de strînsă prietenie 
româno-sanmarineze, 
rolul important pe 
în promovarea aces-

rarea unei noi ordini economice sl 
politice mondiale, care să permită 
tuturor popoarelor să se dezvolte li
ber și independent. în context, • 
fost subliniată necesitatea participă
rii active la viata politică interna
țională a tuturor statelor, indiferent 
de mărime, forță sau sistem econo
mic si social, pentru rezolvarea în 
interesul popoarelor a marilor pro
bleme ale contemporaneității.

Schimbul de păreri a scos In re
lief atenția deosebită pe care Româ
nia și San Marino o acordă îndepli
nirii integrale a prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa șl, In această 
ordine de idei, importantei reuniunii 
de la Belgrad, desfășurării ei lntr-un 
spirit de înțelegere și conlucrare.

întrevederea s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială.

Climatul nostru spiritual
teren fertil pentru 
înflorirea artelor

cu 
din 
ale 
po-

Odată cu declanșarea 
marii competiții na
ționale a creației și a 
muncii, Festivalul na
tional „Cîntarea Româ
niei". conducerea Uni
unii artiștilor plastici 
a acordat o atenție co
respunzătoare partici
pării artiștilor la toa
te manifestările ex- 
poziționale organizate 
în diverse forme 
lucrări inspirate 
marile aniversări 
anului, din lupta
porului nostru pentru 
independență, pentru 
libertate și dreptate 
socială. S-a văzut mai 
bine că astfel de te
me de o mare impor
tantă oferă artiștilor 
surse generoase de 
inspirație pentru crea
rea unor opere dura
bile, demne de masele 
de oameni ai muncii, 
de toți oamenii țării 
noastre.

în aceste zile, cînd 
se desfășoară faza re
publicană a Festivalu
lui „Cîntarea Româ
niei". participarea ar
telor plastice se con
cretizează în expozi
ția de pictură și sculp
tură, deschisă la 
București, în expo
ziția de grafică inau
gurată la Cluj-Napo
ca și expoziția 
arte decorative de 
Oradea. Printr-o 
lecție strînsă 
expoziții finale, ca și 
cele anterioare, vor 
să reflecte calitatea și 
nivelul tot mai ridicat 
al creației pictorilor, 
sculptorilor, graficie
nilor. năzuiesc ca în 
confruntarea cu publi
cul să-și vădească me
ritele și. de ce nu. de
fectele pe care le mai 
au: creația este și o 
largă confruntare cu 
opinia maselor, a pu
blicului căreia îi este 
destinată.

în vederea realizării 
unui contact mai di
rect cu realitățile vie
ții contemporane,' U- 
niunea artiștilor plas
tici a organizat do
cumentări colective în 
localități din 
multe județe: 
ceava, Dîmbovița. Bră
ila, Alba, Ialomița,

Neamț, la Tg. Jiu, 
Deva, Vaslui, Boto
șani. Zalău. Reșița, 
Zimnicea și Constanța. 
De asemenea, au fost 
organizate tabere de 
sculptură la Măgura 
(jud. Buzău), la Ga
lati, la Arcuși (jud. 
Covasna).

Unul din deziderate
le majore ale artiștilor 
plastici — participarea 
lor la rezolvarea anu
mitor probleme de es
tetica produselor in
dustriale. și-a găsit 
expresia în organiza
rea și realizarea, in

Viorel 
MĂRGINEANU 
secretar al- Uniunii ’ 
artiștilor plastici

de 
la 

se- 
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mai 
Su-

colaborare cu Ministe
rul Industriei Ușoare, 
Centrala Sticlei și Ce
ramicii fine, a unor 
simpozioane. Aceste ac
țiuni dau viată pre
ocupării fată de inte
grarea mai profundă a 
artiștilor în realitățile 
tării, de cunoaștere a 
oamenilor acolo unde 
muncesc și trăiesc ei, 
a problemelor lor.

Pentru și mai buna 
propagare a artei și 
bunului gust, a înțele
gerii operelor. Uniunea 
artiștilor plastici a 
trimis critici de artă 
în majoritatea județe
lor să tină conferințe 
și să se întîlnească cu 
publicul larg în expo
ziții. instituții. între
prinderi, cluburi etc.

Totodată, pentru cre
atorii înșiși au fost 
organizate mai multe 
dezbateri pe teme 
fundamentale ale ar
tei. rodnice întilniri de 
lucru, desfășurate în 
spiritul unor exigențe 
sporite.

Este îmbucurător să 
constatăm că se dez
voltă intr-un ritm ac
celerat toate ramurile 
de artă plastică ce răs
pund necesităților mo
deme de educație prin 
mijloace vizuale și 
care oferă posibilități 
de receptare imediată 
pentru marele public.

Astfel, ponderea 
zentei artiștilor in 
ta socială, ca și 
ponsabilitatea lor 
activitatea culturală a, 
țării au crescut.

Uniunea artiștilor 
plastici organizează și 
sprijină creația artisti
că. colaborează fruc
tuos cu forurile care o 
tutelează sau vine în 
contact. construiește, 
cu sprijinul direct al 
conducerii de partid si 
de stat, ateliere de 
creație si magazine de 
artă în principalele 
centre culturale ale tă
rii. Numai in 
funcționează 
de expoziții 
magazine cu 
obiectelor de artă că
tre marele public.

Avem convingerea 
că selecțiile bine făcu
te, tematica îndelung 
gîndită. ilustrată cu o- 
pere variate, cu pictu
ră stilistică. poate 
duce la rezultate și mai 
bune decît în prezent.

Arta respinge condi
ția simplului docu
ment : ea aspiră să de
vină comentariu filozo
fic, politic. Creâtia tre
buie să privească tre
cutul istoric din per
spectiva timpului nos
tru. Tocmai de aceea, 
în spiritul ideilor că
lăuzitoare ale partidu
lui vom încuraja cele 
mai valoroase modali
tăți de expresie spiri
tuală. acele direcții și 
acele lucrări care se 
disting prin limpezi
mea ideilor si căldura 
emoțională pe care o 
degajă.

Sintem convinși că 
urmînd directivele Con
gresului educației poli
tice și culturii socialis
te, prețioasele indicații 
ale secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ac
tivitatea de creație a 
plasticienilor noștri, 
viata de breaslă a U- 
niunii artiștilor plas
tici se vor îmbogăți 
prin noi acțiuni și ma
nifestări. care compor
tă un strîns contact de 
lucru, dezbateri si ana
lize în care etica so
cialistă să fie mereu 
prezentă.

Joi. 2 iunie, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit pe A. H. Croin, 
ambasadorul Olandei la București, in

Noi locuințe la Drobeta-Turnu Severin Foto : S. Cristian

vizită de rămas bun, in legătură 
cu încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

Ambasadorul Olandei

apărut în broșură

București 
sase săli 
Si cîteva 
vînzare a

Cu acest prilej a avut loc o con- 
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

NICOLAE CEAUSESCU
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Cuvîntare la Conferința națională
a scriitorilor
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SCOPUL: NICI UN REBUT UMAN
Hotăririle conducerii partidului și statului privind creșterea rolului maselor
populare în respectarea legalității, sancționarea și reeducarea prin muncă 
a persoanelor care încalcă legile țării găsesc un puternic ecou în opinia publică

Sintem in stare să
ne asumam o asemenea

mare răspundere
Hotăririle recente expri

mă deosebita vigoare, să
nătatea morală a colectivi
tății socialiste. încrederea 
în faptul că numai într-o 
societate ca a noastră co
lectivele de muncă pot lua 
pe seama lor educația celor 
care au săvîrsit abateri, 
încălcări de la normele de 
conviețuire. Dispunem in
tr-adevăr de o forță mo
rală demnă de 
avem colective 
în cadrul cărora 
dezvoltă oameni

Afirmațiile mele izvorăsc 
din realitatea vie a între
prinderii : avem un colec
tiv format din 1 450 de an
gajați. dintre care 720 sint 
membri de partid si peste 
200 uteciști. Sint secretar 
al comitetului de partid de 
8 ani si m-am convins, atit 
eu. cit și cei cu care lu
crez. că sintem capabili să 
preluăm spre educare ti-

încredere, 
puternice, 
cresc, se 

minunați.

neri aflati temporar în de
rivă. Colectivul nostru este 
închegat, omogen, cu largi 
posibilități de influențare, 
capabil să îndeplinească 
sarcini oricît de grele. 
Ambianța unui colectiv 
caracterizat prin ordine, 
disciplină, spirit tovărășesc, 
omenie, dar și — atunci 
cînd este nevoie — severi
tate influențează pe cei 
vremelnic rătăciți, astfel in
cit pină la urmă devin oa
meni pe ale căror fapte și 
cuvinte te poți baza. An de 
an. dinamica absentelor ne
motivate. a învoirilor, a 
actelor de indisciplină a
Arqhir ȘTEFAN 
secretarul
comitetului de partid 
de la Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului- 
Brâila

(Continuare în pag. a Il-a)

La nivelul de conștiință
3 3

al societății noastre
noilor relații dintre oameni, 
ce trebuie să caracterizeze 
întreaga noastră societate, 
în Programul P.C.R. se 
arată că „Organele de jus
tiție trebuie să se sprijine 
tot mai mult pe masele de 
oameni ai muncii, pe rolul 
important pe care-1 joacă 
în societatea noastră opi
nia publică în 
abaterilor de 
socialistă, a încălcării prin
cipiilor și normelor de 
conviețuire socială".

Privind activitatea noas
tră. a judecătorilor, nu ca 
pe o îndatorire rutinieră, 
tehnicistă, de simplă înca
drare a unor fante în for
mule juridice și de apli
care mecanică a unor pre
vederi. ne-am străduit și 
ne străduim să înțelegem 
sensul. finalitatea actului 
de aplicare a legii. în func-

Societatea noastră ma
nifestă o gHjă neslăbită 
pentru întărirea legalității 
socialiste, pentru respecta
rea si aplicarea activă a le
gilor tării de către toti ce
tățenii ei.

Este știut că 
gurarea ordinii 
a respectării _________
dintre oameni consfințite 
prin lege, fiecare societate 
îsi fixează obiectivele, a- 
doptă 
todele 
natura, 
din structura ei. 
din ce în 
accent pe 
influențare 
valoarea educativă a acti
vității productive, pe forța 
de convingere a opiniei co
lectivelor de oameni ai 
muncii, partidul și statul 
nostru acționează cu con
secventă pentru antrena
rea maselor de oameni ai 
muncii, practic a între
gului popor, la înfăptuirea 
în toate domeniile a sar
cinilor stabilite, la sta
tornicirea și consolidarea

pentru asi
de drept si 
raporturilor

combatcrea 
la ordinea

măsurile si me- 
care decurg din 
din realitățile și 

Punind 
ce mai mult 

formele de 
obștească, oe

Constantin BUGA 
președintele Tribunalului 
județean Ilfov

(Continuare în pag. a Il-a)

Da, pentru tineri munca 
este cea mai înaltă 
școală de educație

Decretul privind amnis
tierea unor infracțiuni sâ- 
vîrșite de minori și de ti
neri între 18—21 de ani dă 
putere de lege unor pre
vederi fundamentale ți.. 
Hotărîrea. Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la creș
terea rolului unităților so
cialiste, 
obștești, 
lare în 
galitătii. ___ _______
reeducarea prin muncă a 
persoanelor care comit a- 
bateri și încălcări de la 
normele de conviețuire so
cială și legile tării.

Opinia publică a salutat 
cu deosebită satisfacție 
acest act legislativ și poli
tic fără precedent, ce echi
valează cu un înflăcărat 
mesaj de umanism revolu
ționar în acțiune. Adesea, 
factorii de răspundere din 
societățile burgheze îsi 
mărturisesc neputința fată

din

al organizațiilor 
al maselor popu- 

respectarea le- 
sanctionarea și

de sporirea continuă a de
lincventei juvenile și a cri
minalității. Opinia- publică 
din aceste țări își pune tot 
mai frecvent întrebări pli
ne de îngrijorare în legă-; 
tură cu asemenea tendințe 
pernicioase, care periclitea
ză viitorul tinerei genera
ții. recunoscindu-se astfel 
incapabilă să asaneze am
bianța socială ce împinge a- 
desea la infracțiune și cri
mă.

Forța politică conducă
toare a României socialis
te și organele supreme ale 
puterii își afirmă, dîndu-i 
putere de lege. încrederea 
în forța educativă a colec
tivităților de oameni ai 
muncii,- a acțiunii obștești, 
precum și în virtuțile for
mative ale muncii în pre-

Prof. univ. dr. 
Pavel APOSTOL

(Continuare în pag. a Il-a)
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I"faptulI

în marea întrecere: formații artistice din Capitală I

L uni seara, destul de tîr- 
ziu fiind, un grup restrins 
dintre cei ce asistaseră în
treaga după-amiază la des

fășurarea programului, s-au ridicat să 
plece, gîndindu-se la timpul înaintat, 
la distanța ce-i separa de casă si. de
sigur, la faptul că a doua zi era zi de 
lucru. Nu au apucat însă să plece, 
cind cineva din preajmă i-a între
bat : ,,— Plecați fără să fi văzut călu
șarii ?“. Se desfășura programul te
leormănenilor. Mai înainte avusese loc 
evoluția celor din Olt, care prezenta
seră o formație de călușari ex
cepțională. .,— I-am văzut pe cei de 
la Vîlcele". au răspuns ei. ..Merită 
să-i vedeți și pe călușarii din Teleor
man !“ N-au mai plecat. Intr-adevăr, 
fulguranta apariție a călușarilor din 
Contești a răsplătit înzecit pe cei care 
se aflau în sală. După Teleorman a 
urmat Maramureșul, cu un program 
bogat și de o prospețime care i-a re
ținut pe spectatori în sală pînă aproa
pe de două noaptea.

din Calea Vic- 
public entuziast, 

gata să 
aplauze 
fost

...La Ilfov s-a impus municipiul 
Giurgiu, prezent în faza finală cu 
patru formații — un cor. un taraf, un 
duet vocal și un ansamblu folcloric, 
corul întreprinderii ..Dunăreană" și 
folcloriștii casei de cultură părîndu- 
ni-se a fi fost elementele de marcă 
ale județului. S-au adăugat acestora 
un număr de soliști bine pregătiți.

Cu viu interes a fost așteptat, fi
rește. municipiul București. Ar
tiștii amatori bucureșteni au adus 
pe scenă ceea ce este mai voloros 
din bogata activitate a amatorilor 
din Capitala țării, echipe de teatru, 
coruri, brigăzi artistice din mari în
treprinderi. exprimînd potențialul 
creator al unor mari colective.

In primul rînd ansamblurile corale, 
gen reprezentat prin formații avind 
în urmă o veche și durabilă tradiție,' 
cum sînt corul muncitoresc al uzine
lor „23 August", corul mixt al între
prinderii „Semănătoarea", cele ale 
sectoarelor învățămînt 5 și 2, cele 
ostășești, însoțite de fanfare ale Re
gimentului de gardă. Școlii militare 
de muzică și Ministerului de Interne. 
Au fost interpretate cîntece muncito
rești de luptă, cîntece patriotice, im
nuri de slavă închinate țării și mun
cii eroice a poporului condus, din vic
torie în victorie, de partidul comu
niștilor. ode consacrate partidului 
erou. Nu au lipsit din reperto
riile acestor mari și prestigioase for
mații corale prelucrările pe teme fol
clorice. cîntecele dătătoare de voioșie, 
cele exprimînd bucuriile și împliniri
le vieții oamenilor. Au fost prezente 
lucrări apartinînd muzicii culte. 
Dealtfel, urmărind. în desfășurarea 
lui. programul prezentat de munici
piul București, s-a impus prezenta 
masivă a muzicii. Alături de marile 
coruri, pe scenă au urcat, aducîndu-și 
contribuția la realizarea unui pro
gram elevat, formații de muzică de 
cameră, corale și instrumentale, cvar
tete. orchestre semisimfonice. grupuri 
de acordeoniști și cîntăreți la muzicu
țe și alte Instrumente, fanfare. Am 
ascultat-o galerie de soliști- voeali de 
muzică cultă, soliști instrumentiști de 
muzică cultă, soliști vocali si soliști 
insțxțittț^ntisti de muzică popiilară.

Festivalul amatorilor prezeriți în 
confruntare la sala „Rapsodia româ
nă" s-a încheiat, juriile urmînd să 
desemneze pe cei mai buni din a- 
ceastă amplă și nobilă competiție.

Publicul sălii 
toriei 174. 
receptiv. gata să răsplă
tească cu aplauze străda

nia artiștilor, a fost invitat de 
formația de satiră și umor a coo
perativei meșteșugărești „încălță
mintea manuală" (instructor dr. Cor
nel Constantinescu) la „Un spectacol 
ca-n povești". Am aflat despre cîțiva 
harnici și iscusiți meșteri, dar și 
despre metoda „loz în pantof", care 
se aplică la unele centre de comandă, 
despre cei ce au o atitudine necu
viincioasă față de clienți, despre 
unii Tindală care nu prea știu ce 
înseamnă rentabilitatea...... Economia"
care se face la „Agregate", dorința 
C.A.P. Murgeni de a obține combine 
corect montate au fost obiectivele for
mației de satiră și umor a între
prinderii „Semănătoarea". Deși, spu
neau artiștii, „tăcerea e de aur", este 
mult mai cinstit să spui lucrurilor pe 
nume. tare, răspicat. Cum înțeleg 
unii să se comporte în cămine? Care 
sînt „greutățile" unui maistru? Dacă 
tînărului angajat i se dă „categorie", 
apartament... e firesc să i se aprobe 
și transferul? S-a discutat despre 
răspundere și încredere, despre da
toria de a munci. Ca la orice compe
tiție, sînt prezenți aici și susținători, 
cei care doresc ca „ai lor" să în
vingă: „Sînt foarte mîndru de co
legii mei, spunea tînărul inginer 
Cezar Statovici, de la întreprinderea 
„Semănătoarea". Au știut, intr-ade
văr, să surprindă esențialul din 
munca noastră, faptele pozitive, au 
știut să încondeieze și metehnele". 
Stoian Simion, economist la I.G.M.A. : 
„Am bucuria să aplaud artiști amatori 
de talent, programe artistice bine 
pregătite. Spre exemplu, programul 
itebiștilor și mai ales brigada ar

tistică a cooperativei meșteșugărești 
„Artă și precizie".

Formații de satiră șl umor, brigăzi 
artistice, soliști de muzică ușoară. 
...Zeci de artiști amatori bucureșteni 
au încîntat publicul spectator. Ar
tiști de la Regionala C.F.R., de la 
ICEMENERG, de la cooperativa meș
teșugărească „Electrobobinaj"... Vom 
închina însă citeva rînduri celor șase 
tineri, brigada artistică a cooperati
vei meșteșugărești „Artă și precizie", 
o echipă binecunoscută. într-un pro
gram de ținută, șlefuit cu migala bi
jutierului. cu măiestria ceasornicaru
lui. cu grija opticianului, despre care 
aceștia au vorbit. O echipă excelent 
instruită, cu multă pricepere, de 
Mihai Maximilian, artiști care au 
demonstrat, odată mai mult, că arta 
amatorilor, talentul, buna pregătire 
au înălțat cotele exigenței.

-am întîlnit în culise. înainte 
de intrare în concurs. Se pre
găteau cu înfrigurare, dar vro
iau să pară calmi și liniștiți > 

„Trebuie să arătăm ce știm".
— Sîntem plini de încredere în 

reușită, ne spune Aurelian Negrău, 
unul dintre „veterani". Ne bazăm pe 
experiența dobîndită în zeci și zeci 
de alte confruntări, de-a lungul ani
lor, pe trofeele, întotdeauna cele 
mai mari, cîștigate. Avem totuși e- 
moții.

Cind toți sînt gata — verifi
carea ținutei și un ultim apel : Me
lania Tabarcea (contabilă), Aspazia 
Maxim și Elena Păun (încasatoare), 
Victor Gomoi, (electrician), Aurelian 
Negrău (lăcătuș), Ionel Zaharia, Iu
lian Oprescu. Ionel Giurgea. Bucur 
Săvulescu, Victor Jipa (mecanici). 
Constantin Vînă (încasator).

Cei mai multi dintre ei. cu luni în

urmă, pregăteau programul de debut 
al brigăzii artistice în faza de masă 
a Festivalului național ..Cîntarea 
României". Căutau fapte si oameni, 
se „documentau", încercau, în colec
tivul de creație al clubului I.T.B.. 
îndrumați de instructorul Armand 
Kerbis, modalități cit mai interesante 
de alcătuire a textului, de interpre
tare. Pe parcurs, de la o etapă la alta 
a concursului, și-au împrospătat re
pertoriul. au cooptat noi membri, pa
sionați și cu tragere de inimă pentru 
acest gen cu un pronunțat caracter 
educativ, mult gustat de public.

Si. iată-i acum, la faza republicană, 
după atitea confruntări de selecție 
în diferitele faze ale concursului, pre- 
zenti pe scenă cu noul lor program 
„Recensămînt la I.T.B.". „Recensă- 
mint" — în marea familie de 35 000 
angajați ai I.T.B.-uIui. în marea masă 
de 4,5 milioane călători transportați 
zilnic cu mijloacele de transport ale 
întreprinderii... în cuplete vesele si 
caustice — cînd prezentau ne
cazurile pricinuite de circulația 
defectuoasă a tramvaielor și au
tobuzelor — sau. dimpotrivă, cu 
accente dramatice, emoționante — 
cînd evocau vremurile eroice, de 
acum un secol, ale războiului de in
dependentă. ale apariției în București 
a primului tramvai, comportarea pli
nă de abnegație si omenie a miilor 
de angajați ai I.T.B.-ului în noaptea 
groaznicului seism. Programul bri
găzii artistice a I.T.B. a cucerit 
aplauzele însuflețite, la scenă des
chisă, ale numerosului public prezent 
în sala Teatrului satiric-muzical 
„Constantin Tănase".

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Smaranda OȚEANU 
Florica DINULESCU

Competiție întemeiată 
pe muncă și talent

I
I DIVERS I

I

Echipa de dansuri populare de la întreprinderea 
„Dîmbovița"

Formația de satiră și umor de la ICEMENERG
Foto : S. Cristian

„Cea de a treia con
fruntare republicană a 
cineaștilor neprofesio- 
niști prilejuită de Fes
tivalul national „Cîn
tarea României" con
stituie o veritabilă în
trecere a acestora în a 
«cînta» prin mijloa
cele filmului frumuse
țile patriei, trecutul 
său de glorie, munca 
și visurile generației 
contemporane. Tre
buie remarcat că a- 
ceastă prezentă ma
sivă este în mare 
parte de un ridicat ni
vel artistic si educa
tiv. că producțiile ci- 
necluburilor sînt de 
o valoare sensibil ega
lă si că deci sarcina 
juriului este dificilă, 
ceea ce nu poate de- 
cit să ne bucure. După 
cum iarăși este un 
motiv de satisfacție 
faptul că pe primul 
plan al competiției se 
află, alături de cine- 
cluburi cu veche tra
diție, cinecluburi tine
re. cinecluburi de la 
extremele tării și ci
necluburi de cămin 
cultural. cinecluburi 
din mediul rural" — 
ne spune regizorul 
Geo Saizescu. membru 
al juriului.

în această finală a 
festivalului o prezen
ță remarcabilă, de un 
ridicat nivel compe
titiv. o constituie ei- 
neclubul sătesc. Si 
nu o prezentă circum
stanțială, o prezență 
de timidă tatonare, ci, 
dimpotrivă, una care 
vizează cu justificare 
premii fruntașe. Am 
văzut admirabile fil
me realizate de cine- 
clubiștii din Birca- 
Dolj, Crăciunelul-Al- 
ba, Marghita-Bihor, 
Florești-Cluj sau Goi- 
cea-Dolj sau Pojori- 
ta-Suceava. Fundu 
Moldovei, tot . Sucea

va. Această primă edi
ție a Festivalului mun
cii și creației „Cînta
rea României" pune 
în evidentă faptul că 
la sate se filmează, că 
există artiști perso
nali. plini de fante
zie. artiști care țin la 
originalitatea creației 
lor și o realizează în 
termeni tehnici de ci
nematografie de multe 
ori impecabili. Viața 
satului socialist româ
nesc a cîștigat o nouă 
dimensiune a culturii 
sale, dimensiunea fil
mului. Țăranii cine- 
amatori filmează fru
musețea oamenilor, a 
locurilor natale. insă 
trebuie adăugat că ei 
nu fac filme turistice: 
fac anchetă socială, 
reportaj, atacă marile 
probleme ale contem
poraneității — po
luarea. „reciclarea" în 
sensul cel mai larg, 
încearcă portretul te
matic cu funcție de 
simbol. Largi incursi
uni în istoria patriei, 
filme eseu. deosebit 
de pretențioase, au re
ținut nu o dată atenția 
încordată a numerosu
lui public și a juriului, 

înflorirea artei fil
mului de amatori in 
zone în care prezența 
lui era firavă — iată 
o mare realitate în 
bună măsură de
terminată, creată de 
această primă ediție a 
festivalului.

Am văzut două fil
me ale Combinatului 
chimic din Vîlcea : 
„Saloșul—1907“ și „A- 
larmă". cu adevărat 
admirabile, o tentati
vă de film artistic la 
Satu Mare „Surîsul", 
cu subiect antifascist, 
sau un reportai de la 
Bistrita-Năsăud. ..Te
racota". care atestă 
cineamatori formați, 
ce au deja un stil

personal si o largă 
arie problematică de 
investigație, cu toate 
că clnecluburile din 
localitățile sau locu
rile lor de muncă sînt 
încă tinere. Astfel de 
exemple, foarte nume
roase, se mai poț da. 
E într-adevăr greu să 
selectezi cele mai bu
ne filme de inspirație 
istorică, felul inteli
gent în care cineama- 
torii îmbină poemul 
cinematografic cu 
largi desfășurări pano
ramice asupra marii 
frumuseți a patriei, 
cu eseul de idei, re
portajul istoric, infor
mația prețioasă. No
tăm aici numai citeva 
astfel de pelicule care 
ne-au reținut atenția: 
„Recviem la Țebea", 
„Monumentele isto
rice ale Brașovului", 
„Brăila în războiul 
pentru independență", 
„...Și Transilvania", 
„Neuitatul an". pro
ducții alături de multe 
altele care-și dispută, 
în acest concurs, locuri 
fruntașe. Bineînțeles, 
s-au impus în festival 
și personalități artis
tice pregnante, auten
tice. din rîndul ama
torilor ca Teodor 
Costinaș din Timișoa
ra, Gheorghe Sabău 
din Arad, Ștefan O- 
pincă din Galați, 
Fritch Victor si Deak 
Francisc din Bistrița, 
bucureștenii Dorin 
Goagă, Cornel Mili- 
taru sau Adrian Ro
goz. Cîștigul însă, cel 
mai important, este al 
colectivităților. cine- 
cluburile de altfel nu 
au preluat din pasiu
nea pentru film și 
ideea de „vedetă", ci 
bucuria creației, a în
trecerii bazate pe 
muncă si pe talent.

M. COSTEA
_______________
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t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori" — Kenneth Loach. „Șoimul" 
— producție a studiourilor engle
ze.

11.50 Corespondenții județeni transmit...
12,05 Telex ...... .
16,00 Telex
16,05 Campionatele-' eubopene de - box. 

(Transmisiune directă de la Halle)
17.20 Tragerea Loto- -
17.30 Emisiune îp limba germană
19,05 înfăptuim hotărîrile Congresului 

țărănimii
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Congresul înfloririi personalității

umane. (Un an de la Congresul 
educației politice și al culturii so
cialiste)

20,10 „Cîntarea României",
20,35 Anchetă socială : Răzbunarea cra

iului de ghindă
21,05 Film artistic : „Unde primăvara 

vine tîrziu". Premieră TV. O pro
ducție a studiourilor japoneze.

22.30 Telejurnal
PROGRAMUL II

17,00 Pe teme economice
17,15 „Cîntarea României".
18,00 Ora veselă
19,00 Radar pionieresc bucureștean
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 O viață pentru o Idee : acad. Con

stantin Giurescu (1875—1918)
20.20 Treptele afirmării
21,00 Telex
21.05 Reportaj TV : Lacurile orașului
21.30 Blocnotes — informații utilitare 
22,00 Desene animate

a

(SCOPUL: NICI UN REBUT UMAN
Sîntem în stare să ne asumăm 

o asemenea mare răspundere
(Urmare din pag. I)
scăzut. Concomitent, calita
tea si cantitatea producției, 
a climatului de muncă au 
înregistrat creșteri sub
stanțiale. Un fapt mi se 
pare deosebit de relevant : 
permanent a scăzut și nu
mărul celor puși în discu
ția comisiei de judecată 
din întreprindere și nu-mi 
amintesc ca pe un om 
care s-a aflat o dată în 
fața acestei comisii să fi 
fost necesar să mai fie dis
cutat vreodată, nici de 
comisie, nici de alte or
gane. O singură inter
venție de acest fel a fost 
suficientă. Există argument 
mai convingător ? Periodic, 
comitetul de partid anali
zează felul în care colecti
vele de muncă se achită 
de sarcinile educative în
credințate. Și trebuie să

spunem că' de fiecare dată 
concluziile sînt pozitive. 
Un exemplu : și pînă acum 
am avut cazuri de persoa
ne obligate la muncă co- 
recțională. Nu erau de la 
noi, ci din alte locuri. Ei 
bine, după ispășirea pedep
sei. asemenea cazuri s-au 
rezolvat, as zice, ideal. De 
ce ? Pentru că au rămas 
să lucreze în continuare 
alături de noi. sînt disci
plinați. stimați si dau lu
cru de bună calitate. Prac
tic. i-am redat societății. 
Iată de ce sînt convins că 
Si în continuare, dacă ni se 
vor încredința spre educare 
tineri care au săvîrsit di
ferite abateri vom reuși 
să-i reeducăm. Ambianta 
morală, factorii educativi 
din colectivul nostru se vor 
dovedi cu siguranță.' din 
nou, la înălțimea unor ase-- 
menea sarcini.

La nivelul de conștiință al societății 
noastre

(Urmare din pag. I)
ție de scopurile înalte ale 
umanismului socialist. în
virtutea cărora toți mem
brii societății noastre tre
buie să se încadreze în cli
matul ei moral și legal. Se
știe, iar dreptul nostru so
cialist a consfințit aceasta 
cu consecventă, că scopul 
aplicării măsurilor legale 
este în primul rînd un 
scop educativ, că el vi
zează, cu perseverentă, a- 
ducerea sau readucerea 
fiecărui cetățean pe dru
mul drept, al respectării 
active a regulilor de con

viețuire socială, al muncii 
utile în societate și pentru 
societate, al împlinirii prin 
înțelegerea necesităților ge
nerale, a intereselor colec
tive.

Practica ne-a demonstrat 
convingător că forța educa
tivă a actului de aplicare a 
legii este cu atît mai pu
ternică cu cît cel însărci
nați cu această misiune 
privesc ne omul care even
tual a greșit nu ca pe un 
justitiabil oarecare, străin 
de ei. ci ca pe un concetă
țean care, chiar aflat în 
greșeală, tot societății noas
tre îi aparține, tot în mijlo

cul ei trebuie să se în
toarcă. Subliniind caracte
risticile noi. revoluționare 
ale umanismului socialist, 
tovarășul Nicolae CeaușescU 
arăta că acesta „presupune 
o înțelegere mai complexă 
a omului în societate, luat 
nu ea individ izolat si exa- 
gerînd trăsăturile sale in
dividuale. ci ca om social, 
aflat în strînsă legătură sl 
interdependentă cu seme
nii săi. cu interesele mase
lor largi populare".

Este deosebit de grăitoare 
atenția pe care recentele 
măsuri o acordă tinerilor, 
expresie a preocupării mul
tilaterale și consecvente 
fată de cei aflați la vîrsta 
formării, a găsirii drumului 
în viată. *

Exigenta în judecarea și 
In sancționarea acelor fap
te care contravin legilor 
țării nu numai că nu scade 
dar. prin măsurile adopta
te. capătă un conținut mai 
profund, cu efecte educa
tive mai pronunțate. A da 
socoteală în fata unui 
complet de judecată este 
desigur un moment cu in
fluentă educativă asupra 
tînărului, dar a da soco
teală de aceleași fapte în 
fata tovarășilor de muncă, 
a fi mereu sub privirile lor 
atente, exigente, muncind 
în continuare alături de ei, 
probind deci voința de in
tegrare ' și de îndreptare 
prin fapte de muncă — 
toate acestea se constituie 
într-o veritabilă. înaltă 
școală de educare pe care 
numai colectivitatea socia
listă este capabilă să o în
făptuiască.

Ce cadru poate fi mai po
trivit. mai uman pentru a- 
ducerea tuturor pe calea 
comportării firești și a rea
lizării depline ? O societate 
a muncii si a creației, a o- 
meniei este locul înfloririi

multilaterale a personalită
ții umane, telul suprem al 
orînduirii noastre, care nu 
poate admite nici un rebut 
uman. Numai o societate în 
care domnesc egalitatea au
tentică între oameni și înal
te principii morale, numai o 
societate în care toti oame
nii se simt răspunzători 
pentru desăvîrșirea spiri
tuală a tuturor posedă vir-

Da, pentru tir

tutile și dispune de posibi
litățile împletirii răspunde
rii organelor de stat specia
lizate cu acțiunea directă a 
cetățenilor. Numai o socie
tate ca a noastră putea a- 
dopta măsuri si metode atît 
de înaintate, de profund u- 
mane. de reeducare a celor 
care întârzie în însușirea re
gulilor generale de compor
tare. \

ri munca este
cea mai înaltă școală de educație

(Urmare din pag. I)
venirea și sancționarea 
unor abateri și infracțiuni. 
Nu este vorba de „ierta
rea" iresponsabilă a greșe
lilor, ci de îndreptarea lor, 
în așa fel încît nici cel ce 
le-a săvîrșit. nici membrii 
colectivității să nu fie o- 
bligați să abdice de la 
demnitatea umană. Atît o- 
mul ce trebuie sancționat, 
cît și colectivitatea chema
tă să stabilească gradul de 
pericol social și natura gre
șelilor săvîrșite se află in
tegrați intr-o societate nă
zuind la realizarea unei Cît 
mai echitabile și ome- 
noase rînduieli și se 
consideră suficient de 
înarmată moral spre a-si 
asuma răspunderi pe care 
înainte numai organe spe
cializate le aveau în stat. 
Aș vrea să subliniez că 
asemenea măsuri răspund 
unui mare principiu de 
educație, țin seama de ca
racteristicile psihologice 
specifice vîrstei tinere, 
vîrsta unor oameni în for
mare. asupra cărora im
pulsurile. solicitările me
diului pot avea cea mai 
mare influentă și determi
na, în ultimă instanță, ca
racterul. calitățile morale 
ale individului. Măsurile

recente stau, așadar, sub 
semnul încrederii în om, 
în noi toți și în fiecare. Al 
încrederii în forța de in
fluențare obștească a co
lectivelor de muncă și ce
tățenești. în forța morală a 
obștii ce poate, fără a-1 
izola sau expulza din sînul 
său, să recupereze pe cel ce 
a încălcat legea sau nor
mele de conviețuire. Măsu
rile recente stau sub sem
nul încrederii în forța 
umanizatoare a muncii. în 
valențele sale educative de 
înnobilare a ființei umane. 
Al încrederii în simțul de 
responsabilitate al colecti
vului față de cei ce trebuie 
sprijiniți cu omenie dar si 
cu fermitate să se inte
greze în societatea socia
listă, pe calea majoră a 
angajării lor, alături de 
întreaga suflare. în muncă 
creatoare, dătătoare de sa
tisfacții și de promovare 
socială, umană.

Recentele măsuri Ini
țiate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu exprimă, cu so
brietatea unei analize sti- 
ipțifice și cu economia de 
cuvinte a unui text de
lege, o concepție despre 
om și o filozofie a educa
ției. o teorie dar mai ales 
o practică a umanismului
revoluționar.

Creșterea suplimentară 
a productivității muncii

(Urmare din pag. I)
cificul unității. „Este vorba de fap
tul că fiecare maistru a fost obli
gat să răspundă de modul cum se 
realizează producția de către fieca
re muncitor, să ajute concret mun
citoarele nou angajate pentru a e- 
xecuta corect operațiile. De aseme
nea. ei sînt aceia care raportează de
fecțiunile la utilaje și mașini și se 
îngrijesc de remedierea lor opera
tivă. In respectarea normelor de 
consum au fost antrenați și maiștrii. 
A fost stabilită răspunderea maiștri
lor în ce privește calitatea produse
lor. Am introdus taloane de calita
te pentru fiecare muncitor si. bine
înțeles. și pentru maiștri. Dacă un 
muncitor execută operații cu defec
te se taie un talon lui și un talon 
maistrului. Asta înseamnă sancționa
rea cu 1—10 la sută din retribuție, 
în funcție de gravitatea greșelii. Pen
tru o calitate excepțională am plă
tit si luna trecută premii, atit .mun
citorilor, cît și maiștrilor, din fon
dul de 1 la sută. Maiștrii sînt obli
gați să organizeze dezbateri în for
mația de lucru. în cazul abaterilor 
de la calitate, sau neîncadrarea în 
normele de consum, cu care prilej 
se stabilesc și răspunderile. Toți 
maiștrii au fost încadrați în cursuri
speciale de perfecționare. Am luat
și o serie de măsuri de ordin 
tehnic si organizatoric. Printre
altele. am centralizat mașinile
pentru execuția buzunarelor interioa
re. astfel ca acestea să poată fi în
cărcate complet în două schimburi ; 
înainte erau răspîndite în ateliere si 
erau folosite doar cîteva ceasuri. 
Totodată, am îmbunătățit tehnologia 
pentru confecționarea pantalonilor. 
Pe o seamă de mașini am aplicat dis
pozitive de tighelit slitul. ne-am con
fecționat singuri o mașină de termo- 
colat si format care înlocuiește munca 
a 8 oameni. De asemenea, ne-am con
struit si o mașină de confecționat 
perinite din poliuretan. care a dus la 
creșterea productivității muncii la a- 
ceastă operație cu 30 la sută. Cea mal 
substanțială ni se pare însă acțiunea 
de reducere a personalului indirect 
productiv, a retusierilor mai ales. 
Pentru început, la unele locuri d« 
muncă mai dificile am acționat potri

vit zicalei „mai bine mai puțin, dar 
mai bine", pentru a nu mai fi nevoie 
de retușuri, dar măsurile ce le preco
nizăm ne vor permite să spunem 
„mai mult si mai bine". în continua
re. ne propunem lichidarea „gîtuiri- 
lor" în procesul de confecționare a 
pantalonilor, care necesită reorganiza
rea completă, intr-o nouă concepție, 
a acestei linii tehnologice ; se va eco
nomisi astfel munca a circa 60 de 
muncitori. Este în curs amenajarea 
unui atelier-școală pentru policalifi
carea oamenilor".

Am vizitat citeva ateliere de la 
„Flacăra". Măsurile luate — ne spune 
maistrul Traian Pripon — au dus la 
întărirea răspunderii, a disciplinei în 
muncă. Luna trecută, numai o sin
gură muncitoare din atelierul nostru 
nu si-a îndeplinit norma". Totuși. în 
întreprindere există încă un anumit 
număr de lucrători care nu-si reali
zează integral sarcinile de producție. 
Este o problemă care trebuie solu
ționată neîntîrziat — în primul rînd. 
prin contribuția maiștrilor unității, 
care au datoria ca. pe bază de mă
suri tehnico-organizatorice și poljti- 
co-educative. să determine realizarea 
de către toți lucrătorii a normelor, 
a planului.

In concluzie, socotim că alături de 
cursurile de calificare, de acțiunile 
de ordin tehnic si organizatoric ce se 
cer intensificate, este necesar să se ex
plice pe înțelesul tuturor lucrătorilor 
din întreprindere sensul major al 
măsurilor adoptate de conducerea 
partidului privind creșterea retribu
ției si altor venituri ale oamenilor 
muncii — si anume, că înfăptuirea 
acestor măsuri este nemijlocit legată 
si trebuie să aibă acoperire în munca 
mereu mai spornică si mai eficientă 
a fiecăruia si a tuturor. In acest scop, 
organizația de partid din întreprin
dere are datoria să folosească varia
tele mijloace ale activității politico- 
educative de masă — munca de la 
om la om. propaganda vizuală, stația 
de radioamplificare ș.a. — dinamizînd 
conștiințele si stimulînd puternic ini
țiativa colectivului pentru valorifica
rea mai intensă a rezervelor si posi
bilităților de creștere mai accentuată 
a productivității muncii.

• ARAD. Devenită tradițio
nală, seria de manifestări inti
tulată „Zilele universității cul- 
tural-științifice" a debutat, la 
Arad, cu un amplu simpozion 
avind ca temă „Prezent și per
spectivă edilitar-urbanistică ară
deană". în cea de a doua zi a 
avut loc o masă rotundă cu 
tema „Muzica arădeană — Sabin 
Drăgoi, Emil Monția și Ion 
Vidu". Programul a mai cuprins 
apoi simpozionul „Arădeni — 
membri ai Academiei Române", 
iar pînă la 4 Iunie, cînd in sala 
Teatrului de Stat din Arad va 
avea loc închiderea festivă a 
cursurilor universității cultural-

științifioe, vor mai avea loc 
masa rotundă cu tema „Feno
mene naturale de pe Terra în 
interpretarea științifică și reli
gioasă", simpozionul „Mărturii 
ale solidarității arădenilor cu 
lupta seculară pentru indepen
dență", în cadrul căruia Se va 
prezenta volumul „Aradul în 
perioada războiului de indepen
dență", lucrare elaborată de u- 
niversitatea cultural-științifică a 
rădeană. precum și simpozionul 
„Cultura și știința în socialism". 
(Constantin Simion). • CLUJ. In 
cadrul fazei republicane a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". la Muzeul de artă din

Cluj-Napoca s-a deschis expo
ziția republicană de grafică și 
afiș. Sînt expuse peste 150 de 
lucrări realizate de graficieni 
din întreaga țară care, prin con
ținut și valoarea lor artistică, 
aduc un omagiu luptei pentru 
independența patriei și unitatea 
națională a poporului nostru, 
luptei pentru libertate și drep
tate socială. (Al. Mureșan). o 
SUCEAVA. In sălile Muzeului 
județean Suceava s-a deschis 
expoziția celei de a doua ediții 
a Festivalului — concurs „Vo- 
ronețiana". manifestare organi
zată din inițiativa comitetului 
județean de cultură și educație

socialistă în colaborare cu U- 
niunea artiștilor plastici. Expo
ziția reunește 90 de lucrări de 
grafică, apartinînd unui număr

de 47 artiști plastici din 18 ju
dețe ale țării, majoritatea abor- 
dînd teme inspirate de marile 
evenimente aniversare ale a- 
cestui an. Lucrării care va în
truni cele mai multe adeziuni

ale iubitorilor de artă, în baza 
unui buletin de sondaj, i se va 
conferi „premiul opiniei publi
ce". (Gh. Parascan). • PRAHO
VA. Pe marea platformă indus
trială a Teleajenului s-a inau
gurat clubul muncitoresc al con
structorilor de la T.C.I.-Ploiești. 
El cuprinde o sală spațioasă de 
spectacole ( cu o modernă insta
lație de proiectare a filmelor), 
săli de ping-pong, de șah. pre
cum și o bibliotecă înzestrată 
cu mii de volume de literatură 
tehnică și beletristică. De men
ționat că edificiul a fost înăltat 
prin munca patriotică a tineri

lor. (Constantin Căpraru). • 
IAȘI. Intre 30 mai și 5 iunie 
a.c. la Iași se desfășoară cea de 
a III-a ediție a „Săptăminii mu
zeelor ieșene" Sînt programate : 
un simpozion dedicat centena
rului Independenței de stat a 
României, in cadrul căruia sînt 
prezentate documente inedite 
din arhiva Muzeului de literatu
ră al Moldovei și alte mărturii 
privind războiul de independen
tă ; o dezbatere pe tema „Con
stituirea patrimoniului muzeal 
pentru epoca de istorie contem
porană" : deschiderea unei ex
poziții „Din istoria radiotehnlcii"

Ia liceul „M. Eminescu" și a al
teia intitulată „Scoarțe moldove
nești" la țesătoria de mătase 
„Victoria" ; un medalion teh- 
nico-științific la uzina mecanică 
„Nicolina" ; o șezătoare popu
lară „De la străbuni la nepoți", 
în comuna Plugari. La sfîrșit, în 
ziua de 5 iunie a.c., Va avea loc 
tradiționala sărbătoare a boj
deucii lui Ion Creangă și spec
tacolul în aer liber susținut de 
actori și poeți ieșeni, de mem
brii cenaclului literar al grupu
lui „Prietenii muzeului de lite
ratură". (Manole Corcaci).

„Berzele" 
de la Bacău

Intr-un reportaj publicat anul 
trecut în ziarul nostru, arătam 
că deasupra maternității din 
Bacău se „roteau" tot mai multe 
berze. Iată că de la aceeași ma
ternitate ne sosește vestea că 
stoluri si mai mari de berze s-au 
rotit aici în această primăvară, 
în urma ultimului... stol a venit 
pe lume un nou băietei frumos 
și dolofan, care ..rotunjește" la 
3 000 numărul noilor născuti din 
acest an. „Micuțul Gabriel Hu- 
șanu este de pe acum un re
cordman — ne spune, zîmbind, 
medicul emerit Stelian Popa. De 
la începutul anului și pînă la 1 
iunie am înregistrat la materni
tatea noastră cu aproape 300 de 
băieți și fetițe mai mult decit în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Multi dintre ei au fost gemeni. 
Chiar de la 1 iunie. Ziua copilu
lui. avem în îngrijire... 10 
rechi I".

La minut!
pe-

Ga- 
firma

Pe strada Primăverii din 
lăți se află. între altele. 
„Foto — Persy". Reclama de la 
intrare avizează trecătorii asupra 
urgenței... cu care respectivul 
fotograf particular își onorează 
clientela. Dar aceeași reclamă 
prezintă, chipurile, și „puncte de 
mare atracție". Sînt expuse, în 
văzul lumii, diferite persoane 
surprinse de obiectivul aparatu
lui fotografului amator în chip 
de indieni cu și fără cuțit sau 
alte obiecte tăioase, dar 
rat cu penele de rigoare 
tumele lor sumare. Din 
reclamă nu lipsește nici 
tura" de șerifi cu puști și 
țoale... „Gusturile" fotografului 
respectiv fac o notă" total discor
dantă cu strădaniile colegilor 
săi de la cooperativa de specia
litate. Ciudat e faptul că pînă 
acum n-a fost „deranjat" de ni
meni. Măcar pentru a 1 se lua 
cuțitele, puștile, pistoalele și ce
lelalte scule „fotografice".

neapă- 
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Canlcuiă. Cîrdurl de copii din 
satul Stelnica, județul Ialomița, 
s-au dus la joacă și Ia scaldă în 
Balta Borcei. Unul din grupuri
le de copii și-a făcut „vad" de 
joacjj în preajma unui stîlp de 
înaltă tensiune, împrejmuit cu 
un gard de protecție. La un mo
ment dat, un „băiat în. vîrsta de 
12 ani, Aurică G., s-a cățărat pe 
gard și apoi pe Stîlpul de înaltă 
tensiune...

. Electrocutat, Aurică n-a 
putut fi salvat. ’
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Un cetățean
pina, județul Prahova — ii dăm 
numai inițialele, S. O., — se 
afla in ceartă cu soția. Deunăzi, 
epuizindu-și toate... argumente
le verbale și vrind, cu orice 
chip, să-și impună punctul de 
vedere, soțul a recurs la un act 
necugetat. A făcut rost de gaz, 
pe care la aruncat, furios, prin 
ungherele casei, după care a 
scăpărat chibritul. S-a declan
șat un puternic incendiu. Pom
pierii militari au venit în grabă 
și au reușit să stingă focul nu 
numai de la locuința lui S.O., ci 
să ocrotească și casele vecinilor, 
aflate in pericol. Pe lingă marile 
pagube materiale 
va fi nevoit să 
rigorile legii.

proprii, S.O. 
suporte acum și

Falsul ofițer»
ești șeful ?— Dumneata

— Eu mi-s — a răspuns sur
prins de tonul categoric al în
trebării, Mihai Molnar, șeful 
subcentrului de legume și fruc
te din comuna Turulung, jude
țul Satu Mare. Dar cu cine am 
onoarea ?

— Sînt ofițer de miliție și am 
venit să-mi dai 5 000 de lei, dacă 
nu vrei să te dau eu pe mîna 
tribunalului.

— No, d-apăi pînă la bani, fă 
bine și arată-mi țidula. Adică 
legitimația.

„Ofițerul" a început să facă 
fețe-fețe, după care a coborît 
suma de la 5 000 la 3 000 de lei, 
apoi la 2 000, apoi la 1 000, apoi 
la 500, apoi...

Apoi, un ofițer adevărat de 
miliție l-a legitimat pe „cole
gul" lui. Se numește Mihai Ho- 
rotan, domiciliat în strada Cer
bului nr. 19, Satu Mare. Un 
escroc recidivist, fără ocupație.

Micii mari 
specialiști

După Bîrlad și Huși, la 
lui a fost organizată cea 
treia brigadă științifică a 
nierilor din acest județ, 
mari specialiști, organizați 
diverse domenii de lA:_____
sint fruntașii fruntașilor la în
vățătură, purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor. Reuniți în 
cercurile de specialitate ale Ca
sei pionierilor din localitățile 
respective, pionierii din brigă
zile științifice se deplasează în 
mijlocul colegilor lor din satele 
județului. La întîlniri participă 
si un mare număr de părinți. 
Intre „specialiștii" brigăzilor și 
colegii lor au loc dialoguri fruc
tuoase pe cele mai diferite te
me de muncă, viață, etică și 
chitate, sub genericul „Vrem 
știm cît mai mult".
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Rubrică realizată da
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITt-VĂ! 0 delegație de partid și de stat 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va face o vizită oficială de prietenie

în Republica Democrată Germană

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în perioada 8—10 iunie a.c., o 
delegație de partid și de stat, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, va face o vizită oficială 
de prietenie în Republica Demo
crată Germană, la invitația tova
rășului Erich Honecker, a Comi

tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, a Consi
liului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Democrate 
Germane.
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pirghie a ridicării venitului national, a nivelului de trai al pnporului
productivitățiiînfăptuirea programelor de creștere suplimentară a .

muncii — pirghie principală de sporire a venitului național și de ri
dicare, pe această bază, a nivelului de trai al poporului — reprezintă 
o sarcină de frunte a tuturor colectivelor de întreprinderi. Prin creș
terea suplimentară, in acest an. a productivității muncii, cu 2—3 pro
cente. se asigură un spor de producție industrială de circa. 12 mi
liarde lei. Este un obiectiv spre care trebuie îndreptate toate forțele 
și energiile creatoare ale oamenilor muncii. Cum este înțeleasă această 
sarcină, cum se acționează concret. în două unități din municipiul 
Cluj-Napoca. pentru creșterea suplimentară a productivității muncii ?
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Da Întreprinderea de tricotaje 
„Someșul" s-a încetățenit de 
trei ani încoace preocuparea 
tornică a întregului colectiv 
creșterea productivității muncii. Cel 
mai spectaculos salt s-a făcut anul 
trecut cînd s-a înregistrat o depășire 
de 13,3 la sută, pe această bază rea- 
lizîndu-se o producție de peste 40 
milioane lei. fapt ce a contribuit și la 
creșterea ciștigului mediu cu 8,1 la 
sută fată de anul precedent. In a- 
cest an, productivitatea muncii pla
nificată este cu 7 la sută mai mare 
față de realizările anului trecut, la 
care se adaugă angajamentul de 
majorare suplimentară cu 3 la sută, 
în perioada ianuarie-mai, colecti
vul întreprinderii și-a îndeplinit sar
cina de creștere a productivității 
muncii în proporție de 103,1 la sută.

In secțiile întreprinderii am ob
servat că la unele mașini de cusut 
s-au adaptat dispozitive simple, reali
zate prin autodotare, care reduc sim
țitor durata de execuție a operații
lor și ușurează efortul muncitoarelor. 
Acțiunea de dotare cu astfel de dis
pozitive continuă. De asemenea, teh
nologiile de fabricație au fost îmbu
nătățite în funcție de dotări și. pe 
această bază, s-au creat condiții pen
tru o folosire mai eficientă a forței 
de muncă. Numai în urma reorgani
zării sectorului de aprovizionare și 
transport intern a rezultat un sur
plus de peste 60 de persoane — pri
mitori. distribuitori — care au fost 
repartizate spre a se califica pentru 
munci productive. în întreprindere 
funcționează numeroase cursuri de 
calificare, ridicare a calificării, ori 
policalificare. în funcție de cerințele 
noilor produse, care sînt frecventate 
de sute de muncitoare.

O acțiune de dată mai recentă pri
vește ridicarea rolului maistrului în 
producție. în spiritul măsurilor sta
bilite de conducerea partidului în 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 6 mai a.c., 
precum și al proiectului de Lege 
privind rolul și atribuțiile mais-

doi- 
sta- 

pentru

trului în 
formațiile 
de ajutori 
coordonau

producție. Pînă acum, 
de lucru erau conduse 
de maiștri, iar maiștrii 

cite două formații. Acum.

creșterea nivelului de trai al poporu
lui. ..Cunoașterea de către fiecare 
muncitor a sarcinilor ce-i revin în 
privința creșterii productivității mun
cii. ridicării calității produselor — ne 
spune tovarășa Rozalia Gabor, secre
tar al comitetului de partid — a dus 
la întărirea răspunderii, a discipli
nei în producție si la crearea unui 
climat favorabil muncii creatoare".

— Desigur — a tinut să precizeze 
tovarășa inginer Maria Baciu, director 
tehnic al întreprinderii — nu putem 
afirma că am epuizat rezervele de 
creștere a productivității muncii.

Cheile de la „cămara 
cu rezerve" sînt

in miinile maistrului
Rezultate, experiențe, preocupări 

în doua întreprinderi clujene
formațiile au fost lărgite, în frun
tea lor se află maiștrii, iar aju
torii lor lucrează la mașini. Acțiu
nea continuă. „în acest mod — ne 
spune maistrul Kovacs Istvan — sîn
tem angajați din plin în procesul de 
producție, ne simțim direct răspun
zători de calitatea produselor 
velul productivității muncii".

Este de relevat activitatea 
desfășurată de organizația de 
din întreprindere de explicare, prin 
diferite mijloace ale muncii politico- 
educative de masă, a faptului că 
majorarea retribuției — potrivit pro
gramului adoptat recent de condu
cerea partidului — își are o temelie 

■ trainică în creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, că prin mun
ca mereu mai spornică și de calitate 
a fiecăruia si a tuturor, colectivul în
treprinderii îsi mărește contribuția la 
asigurarea resurselor necesare pentru

si ni-
largă 

partid

Printre altele, ne preocupă continua
rea acțiunii de mecanizare si auto
matizare a proceselor de producție, 
de organizare superioară a producției 
și a muncii. Este în curs experimen
tarea unui nou circuit, mai scurt și 
mai rapid al materiilor prime și al 
semifabricatelor, care va duce la o și 
mai substanțială reducere a persona
lului auxiliar si de servire. Conti
nuăm. de asemenea, acțiunile de în
tărire a rolului maistrului în organi
zarea și conducerea producției, prin 
numeroase măsuri, ținînd seama de 
faptul că — așa cum se spune — 
cheile de la... cămara cu rezervele 
interne ale productivității muncii se 
află în mîinile maistrului. Pînă nu 
deumult. formațiile de. lucru erau 
conduse de ajutorii de maiștri. Maiș
trii nu erau implicați direct în răs
punderea fată de. munca acestor for
mații. Am trecut la unificarea a cite

două formații si le-am încredințat 
spre conducere maiștrilor. Maiștrii au 
fost făcuti răspunzători de îndepli
nirea planului de către fiecare for
mație. de realizarea normelor de că
tre fiecare membru al formației, de 
calitatea lucrului, de încadrarea în 
normele de consum. De altfel, toa
te formațiile lucrează in acord glo
bal. astfel că și retribuția maistru
lui este în funcție de realizările for
mațiilor respective. Varietatea mare 
de modele obligă maistrul să instru
iască formațiile de lucru pentru ca, 
încă de la început, muncitorii să-și 
poată îndeplini normele, să realize
ze o producție de calitate și să se 
încadreze în normele de consum. Toți 
maiștrii sînt cuprinși în acțiunea de 
reciclare, care, de altfel, este orga
nizată de către minister. în gene
ral. maiștrii noștri sînt puși acum 
în situația de a-și exercita atribu
țiile. în spiritul prevederilor proiec
tului de lege privind rolul și atri
buțiile maistrului în producție.

După. rezultatele din anul trecut, 
cînd sarcina de creștere a producti
vității muncii nu a fost integral rea
lizată. sau după faptul că în cinci 
luni din acest an nu s-a atins nivelul 
angajamentului, eram tentati să cri
ticăm colectivul de la întreprinderea 
de confecții ..Flacăra'1. Nu facem 
acest 
cinci 
nilor 
lizat . .________ ___
1.5 milioane lei și. mai ales, pen
tru că a crescut productivitatea fizi
că. Astfel, la atelierul nr. 1 confecții 
costume bărbați. în aceeași perioadă 
a anului trecut fiecare angajat a rea
lizat in medie 1,66 costume în opt ore, 
iar acum 2,2 costume, ceea ce în
seamnă o creștere de 21,6 la sută ; 
la pantaloni bărbătești, productivita
tea era de 4.7 bucăți, iar în prezent 
— de 5,25, creșterea fiind de 25,9 la 
sută.

Cum se explică acest reviriment ? 
înainte de a se referi la măsurile de 
ordin tehnic si organizatoric tovară
șul Grigore Ursuti. directorul între
prinderii, ne-a vorbit de acțiunile în
treprinse pentru întărirea rolului 
maistrului în producție, potrivit pre
vederilor proiectului de lege în acest 
domeniu. în strînsă legătură cu spe-

lucru pentru că. in primele 
luni, pe seama depășirii sarci- 
la acest indicator, s-a rea- 

o producție suplimentară de

Al. MUAEȘAN
corespondentul ..Scînteii"
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Secretarul de stat pentru afacerile externe al Republicii San Marino

Președintele Republicii Socialista 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit joi pe Giancarlo Ghironzi, 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne al Republicii San Marino, care 
face o vizită oficială în tara noastră.

Oaspetele a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea căpitanilor regenți 
ai Republicii San Marino. Alberto 
Lonfernini și Antonio Volpinari, 
prin care aceștia urează șefului sta
tului român multă fericire, iar po
porului român noi realizări pe calea 
bunăstării Șt progresului.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis. la 
rindul său, un salut călduros căpi
tanilor regenți. împreună cu urări 
de prosperitate și bunăstare poporu
lui sanmarinez.

In cadrul întrevederii s-a eviden
țiat cu satisfacție cursul ascendent 
al raporturilor 
și colaborare 
subliniindu-se 
care l-au avut 
tor raporturi hotăririle convenite cu 
prilejul dialogului la nivel înalt de 
la San Marino și București. In acest 
cadru, a fost exprimată dorința co
mună de a dezvolta în continuare 
conlucrarea dintre cele două tați în 
domeniile economic, tehnico-științi- 
fic și în alte sectoare. în folosul și 
spre binele ambelor popoare.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale vieții internaționale, 
reafirmîndu-Se Hotărîrea celor două 
țări de a-și aduce contribuția, alături 
de toate statele. Ia promovarea în 
lume a unor relații noi. bazate pe 
egalitate și echitate, pentru instau-

de strînsă prietenie 
româno-sanmarineze, 
rolul important pe 
in promovarea aces-

rarea unei noi ordini economice șl 
politice mondiale, care să permită 
tuturor popoarelor să se dezvolte li
ber și independent. In context, a 
fost subliniată necesitatea participă
rii active la viata politică interna
țională a tuturor statelor, indiferent 
de mărime, forță sau sistem econo
mic și social, pentru rezolvarea în 
interesul popoarelor a marilor pro
bleme ale contemporaneității.

Schimbul de păreri a scos în re
lief atenția deosebită pe care Româ
nia și San Marino o acordă îndepli
nirii integrale a prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa și, în această 
ordine de idei, importantei reuniunii 
de la Belgrad, desfășurării ei Intr-un 
spirit de înțelegere și conlucrare.

întrevederea s-a desfășurat într-O 
atmosferă cordială.

Climatul nostru spiritual
teren fertil pentru 
înflorirea artelor

cu 
din 
ale 
po-

Odată cu declanșarea 
marii competiții na
ționale a creației și a 
muncii, Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei". conducerea Uni
unii artiștilor plastici 
a acordat o atenție co
respunzătoare partici
pării artiștilor la toa
te manifestările ex- 
poziționale organizate 
în diverse forme 
lucrări inspirate 
marile aniversări 
anului, din lupta
porului nostru pentru 
independentă, pentru 
libertate și dreptate 
socială. S-a văzut mai 
bine că astfel de te
me de o mare impor
tantă oferă artiștilor 
surse generoase de 
inspirație pentru crea
rea unor opere dura
bile. demne de masele 
de oameni ai muncii, 
de toti oamenii tării 
noastre.

în aceste zile, cînd 
se desfășoară faza re
publicană a Festivalu
lui „Cîntarea Româ
niei". participarea ar
telor plastice se con
cretizează în expozi
ția de pictură și sculp
tură, deschisă la 
București, în expo
ziția de grafică inau
gurată la Cluj-Napo- 
ca și expoziția 
arte decorative de 
Oradea. Printr-o 
lecție strînsă 
expoziții finale, ca și 
cele anterioare. vor 
să reflecte calitatea și 
nivelul tot mai ridicat 
al creației pictorilor, 
sculptorilor, graficie
nilor. năzuiesc ca în 
confruntarea cu publi
cul să-și vădească me
ritele și, de ce nu. de
fectele pe care le mal 
au: creația este și o 
largă confruntare cu 
opinia maselor, a pu
blicului căreia îi este 
destinată.

In vederea realizării 
unui contact mai di
rect cu realitățile vie
ții contemporane. U- 
niunea artiștilor plas
tici a organizat do
cumentări colective în 
localități din 
multe județe: 
ceava, Dîmbovița. Bră
ila, Alba. Ialomița,

Neamț, la Tg. Jiu, 
Deva, Vaslui, Boto
șani. Zalău, Reșița, 
Zimnicea și Constanța. 
De asemenea, au fost 
organizate tabere de 
sculptură la Măgura 
(jud. Buzău), la Ga
lati, la Arcuși (jud. 
Covasna).

Unul din deziderate
le majore ale artiștilor 
plastici — participarea 
lor la rezolvarea anu
mitor probleme de es
tetica produselor in
dustriale. și-a găsit 
expresia în organiza
rea și realizarea, in

Viorel 
MĂRGINEANU 
secretar al Uniunii.
artiștilor plastici

de 
la 

se- 
aceste

mai 
Su-

colaborare cu Ministe
rul Industriei Ușoare, 
Centrala Sticlei și Ce
ramicii fine, a unor 
simpozioane. Aceste ac
țiuni dau viată pre
ocupării față de inte
grarea mai profundă a 
artiștilor în realitățile 
țării, de cunoaștere a 
oamenilor acolo unde 
muncesc și trăiesc ei, 
a problemelor lor.

Pentru și mai buna 
propagare a artei și 
bunului gust, a înțele
gerii operelor. Uniunea 
artiștilor plastici a 
trimis critici de artă 
în majoritatea județe
lor să tină conferințe 
și să se întîlnească cu 
publicul larg în expo
ziții, instituții. între
prinderi, cluburi etc.

Totodată, pentru cre
atorii înșiși au fost 
organizate mai multe 
dezbateri pe teme 
fundamentale ale ar
tei, rodnice întilniri de 
lucru, desfășurate în 
spiritul unor exigente 
sporite.

Este îmbucurător să 
constatăm că se dez
voltă într-un ritm ac
celerat toate ramurile 
de artă plastică ce răs
pund necesităților mo
derne de educație prin 
mijloace vizuale și 
care oferă posibilități 
de receptare imediată 
pentru marele public.

Astfel, ponderea 
zentei artiștilor în 
ta socială, ca și 
ponsabilitatea lor 
activitatea culturală a 
țării au crescut.

Uniunea artiștilor 
plastici organizează și 
sprijină creația artisti
că. colaborează fruc
tuos cu forurile care o 
tutelează sau vine în 
contact, construiește, 
cu sprijinul direct al 
conducerii de partid si 
de stat, ateliere de 
creație și magazine de 
artă în principalele 
centre culturale ale tă
rii. Numai in București 
funcționează sase săli 
de expoziții și cîteva 
magazine cu vînzare a 
obiectelor de artă că
tre marele public.

Avem convingerea 
că selecțiile bine făcu
te. tematica îndelung 
gîndită, ilustrată cu o- 
pere variate, cu pictu
ră stilistică. poate 
duce la rezultate și mai 
bune decît în prezent.

Arta respinge condi
ția simplului docu
ment : ea aspiră să de
vină comentariu filozo
fic. politic. Creația tre
buie să privească tre
cutul istoric din per
spectiva timpului nos
tru. Tocmai de aceea, 
în spiritul ideilor că
lăuzitoare ale partidu
lui vom încuraja cele 
mal valoroase modali
tăți de expresie spiri
tuală. acele direcții și 
acele lucrări care se 
disting prin limpezi
mea ideilor sl căldura 
emoțională pe care o 
degajă.

Sintem convinși că 
urmînd directivele Con
gresului educației poli
tice și culturii socialis
te, prețioasele indicații 
ale secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, ac
tivitatea de creație a 
Dlasticienilor noștri, 
viata de breaslă a U- 
niunii artiștilor plas
tici se vor îmbogăți 
prin noi acțiuni si ma
nifestări. care compor
tă un strîns contact de 
lucru, dezbateri si ana
lize în care etica so
cialistă să fie mereu 
prezentă.

Joi. 2 iunie, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit pe A. H. Croin, 
ambasadorul Olandei la București. în

Noi locuințe la Drobeta-Turnu Severin Foto : S. Cristian

vizită de rămas bun, în legătură 
cu încheierea misiunii sale în tara 
noastră.

Ambasadorul Olandei
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

apărut în broșură
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Cuvîntare la Conferința națională
a scriitorilor
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SCOPUL: NICI UN REBUT UMAN
Hotărîrile conducerii partidului și statului privind creșterea rolului maselor
populare în respectarea legalității, sancționarea și reeducarea prin muncă 
a persoanelor care încalcă legile țării găsesc un puternic ecou în opinia publică

Sintem in stare să
ne asumăm o asemenea

mare răspundere
Hotărîrile recente expri

mă deosebita vigoare, să
nătatea morală a colectivi
tății socialiste. încrederea 
în faptul, că numai într-o 
societate ca a noastră co
lectivele de muncă pot lua 
pe seama lor educația celor 
care au săvîrșit abateri, 
încălcări de la normele de 
conviețuire. Dispunem in
tr-adevăr de o forță mo
rală demnă de 
avem colective 
în cadrul cărora 
dezvoltă oameni

Afirmațiile mele izvorăsc 
din realitatea vie a între
prinderii : avem un colec
tiv format din 1 450 de an
gajați. dintre care 720 sînt 
membri de partid și peste 
200 uteciști. Sînt secretar 
al comitetului de partid de 
8 ani și m-am convins, atit 
eu. cît și cei cu care lu
crez. că sîntem capabili să 
preluăm spre educare ti-

încredere, 
puternice, 
cresc, se 
minunați.

neri aflati temporar în de
rivă. Colectivul nostru este 
închegat, omogen, cu largi 
posibilități de influențare 
capabil să îndeplinească 
sarcini oricît de grele. 
Ambianta unui colectiv 
caracterizat prin ordine, 
disciplină, spirit tovărășesc, 
omenie, dar și — atunci 
cînd este nevoie — severi
tate influențează pe cei 
vremelnic rătăciți, astfel in
cit pînă la urmă devin oa
meni pe ale căror fapte și 
cuvinte te poți baza. An de 
an. dinamica absentelor ne
motivate. a învoirilor, a 
actelor de indisciplină a
Arghlr ȘTEFAN 
secretarul
comitetului de partid 
de la Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului- 
Brâila

(Continuare in pag. a Il-a)

La nivelul de conștiință 
al societății noastre 

A

noilor relații dintre oameni, 
ce trebuie să caracterizeze 
întreaga noastră societate. 
In Programul P.C.R. se 
arată că „Organele de jus
tiție trebuie să se sprijine 
tot mai mult pe masele de 
oameni ai muncii, pe rolul 
important pe care-1 joacă 
în societatea 
nia publică in 
abaterilor de ______
socialistă, a încălcării prin
cipiilor și normelor de 
conviețuire socială".

Privind activitatea noas
tră, a judecătorilor, nu ca 
pe o îndatorire rutinieră, 
tehnicistă, de simplă înca
drare a unor fapte în for
mule juridice și de apli
care mecanică a unor pre
vederi. ne-am s trăduit și 
ne străduim să înțelegem 
sensul. finalitatea actului 
de aplicare a legii. în func-

Societatea noastră ma
nifestă o grijă neslăbită 
pentru întărirea legalității 
socialiste, pentru respecta
rea si aplicarea activă a le
gilor tării de către toti ce
tățenii ei.

Este știut că 
gurarea ordinii 
a respectării 
dintre oameni consfințite 
prin lege, fiecare societate 
își fixează obiectivele, a- 
dootă 
todele 
natura, 
din structura ei. 
din ce în 
accept pe 
influențare 
valoarea educativă a acti
vității productive, pe forța 
de convingere a opiniei co
lectivelor de oameni ai 
muncii, partidul si statul 
nostru acționează cu con
secventă pentru antrena
rea maselor de oameni ai 
muncii, practic a între
gului popor, la înfăptuirea 
în toate domeniile, a. sar
cinilor stabilite, la sta
tornicirea și consolidarea

pentru asi
de drept si 
raporturilor noastră opi- 

combaterea 
Ia ordinea

măsurile si me- 
care decurg din 
din realitățile și 

Punînd 
ce mai mult 

formele de 
obștească, pe

Constantin BUGA 
președintele Tribunalului 
județean Ilfov

(Continuare in pag. a Il-a)

Da, pentru tineri munca 
este cea mai înaltă 
școală de educație

Decretul privind amnis
tierea unor infracțiuni să- 
vîrșite de minori și de ti
neri între 18—21 de ani dă 
putere de lege unor pre
vederi fundamentale din 
Hotărîrea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la creș
terea rolului unităților so
cialiste, al organizațiilor 
obștești, al maselor popu
lare în respectarea 
galitătii. sancționarea 
reeducarea prin muncă 
persoanelor care comit 
bateri și încălcări de 
normele de conviețuire 
cială și legile tării.

Opinia publică a salutat 
cu deosebită satisfacție 
acest act legislativ și poli
tic fără precedent, ce echi
valează cu un înflăcărat 
mesaj de umanism revolu
ționar în acțiune. Adesea, 
factorii de răspundere din 
societățile burgheze își 
mărturisesc neputința față

Ie
și 
a 

a- 
la 

so-

de sporirea continuă a de
lincventei juvenile și a cri
minalității. Opinia publică 
din aceste țări își pune tot 
mai frecvent întrebări pli
ne de îngrijorare în legă
tură cu asemenea tendințe 
pernicioase, care periclitea
ză viitorul tinerei genera
ții. recunoscîndu-se astfel 
incapabilă să asaneze am
bianța socială ce împinge a- 
desea la infracțiune și cri
mă.

Forța politică conducă
toare a României socialis- 

. te si organele supreme ale 
puterii își afirmă, dîndu-1 
putere de lege. încrederea 
in forța educativă a colec
tivităților de oameni ai 
muncii, a acțiunii obștești, 
precum și în virtuțile for
mative ale muncii în pre-

Prof. unlv. dr. 
Pavel APOSTOL

(Continuare in pag. a Il-a)
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IFestivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI" în etapa republicana TaptulI

în marea întrecere: formații artistice din Capitală I
I

Luni seara, destul de tir- 
ziu fiind, un «rup restrîns 
dintre cei ce asistaseră în
treaga după-amiază la des

fășurarea programului, s-au ridicat să 
plece, gindindu-se la timpul înaintat, 
la distanta ce-i separa de casă și. de
sigur, la faptul că a doua zi era zi de 
lucru. Nu au apucat insă să plece, 
cind cineva din preajmă i-a între
bat : „— Plecați fără să fi văzut călu
șarii ?“. Se desfășura programul te
leormănenilor. Mai înainte avusese loc 
evoluția celor din Olt, care prezenta
seră o formație de călușari ex
cepțională. .,— I-am văzut pe cei de 
la Vîlcele", au răspuns ei. „Merită 
să-l vedeți și pe călușarii din Teleor
man !“ N-au mai plecat. Intr-adevăr, 
fulguranta apariție a călușarilor din 
Contești a răsplătit înzecit pe cei care 
se aflau în sală. După Teleorman a 
urmat Maramureșul, cu un program 
bogat și de o prospețime care i-a re
ținut pe spectatori în sală pînă aproa
pe de două noaptea.

...La Ilfov s-a impus municipiul 
Giurgiu, prezent în faza finală cu 
patru formații — un cor. un taraf, un 
duet vocal și un ansamblu folcloric, 
corul întreprinderii „Dunăreană" și 
folcloriștii casei de cultură părîndu- 
ni-se a fi fost elementele de marcă 
ale județului. S-au adăugat acestora 
un număr de soliști bine pregătiți.

Cu viu interes a fost așteptat, fi
rește. municipiul București. Ar
tiștii amatori bucureșteni au adus 
pe scenă ceea ce este mai voloros 
din bogata activitate a amatorilor 
din Capitala tării, echipe de teatru, 
coruri, brigăzi artistice din mari în
treprinderi. exprimind potențialul 
creator al unor mari colective.

în primul rind ansamblurile corale, 
gen reprezentat prin formații avind 
în urmă o veche și durabilă tradiție, 
cum sint corul muncitoresc al uzine
lor „23 August", corul mixt al între
prinderii „Semănătoarea", cele ale 
sectoarelor învățămînt 5 și 2, cele 
ostășești. însoțite de fanfare ale Re
gimentului de gardă. Scolii militare 
de muzică si Ministerului de Interne. 
Au fost interpretate cintece muncito
rești de luptă, cintece patriotice, im
nuri de slavă închinate țării și mun
cii eroice a poporului condus, din vic
torie în victorie, de partidul comu
niștilor. ode consacrate partidului 
erou. Nu au lipsit din reperto
riile acestor mari și prestigioase for
mații corale prelucrările pe teme fol
clorice. cintecele dătătoare de voioșie, 
cele exprimind bucuriile și împliniri
le vieții oamenilor. Au fost prezente 
lucrări aparținind muzicii culte. 
Dealtfel, urmărind. în desfășurarea 
lui. programul prezentat de munici
piul București, s-a impus prezenta 
masivă a muzicii. Alături de marile 
coruri, pe scenă au urcat, aducindu-și 
contribuția la realizarea unui pro
gram elevat, formații de muzică de 
cameră, corale și instrumentale, cvar
tete. orchestre semisimfonice. grupuri 
de acordeoniști și cintăreti la muzicu
țe și alte instrumente, fanfare. Am 
ascultat o galerie, de soliști vocali de 
muzică cultă, soliști instrumentiști de 
muzică cultă, soliști' vocali si soliști 
instrumentiști de muzică populară.

Festivalul amatorilor prezfenti în 
confruntare la sala „Rapsodia româ
nă" s-a încheiat, juriile urmind să 
desemneze pe cei mai buni din a- 
ceastă amplă și nobilă competiție.

Publicul sălii din Calea Vic
toriei 174. public entuziast, 
receptiv. gata să răsplă
tească cu aplauze străda

nia artiștilor, a fost invitat de 
formația de satiră și umor a coo
perativei meșteșugărești „încălță
mintea manuală" (instructor dr. Cor
nel Constantinescu) Ia „Un spectacol 
ca-n povești". Am aflat despre cîțiva 
harnici și iscusiți meșteri, dar și 
despre metoda „loz în pantof", care 
se aplică la unele centre de comandă, 
despre cei ce au o atitudine necu
viincioasă față de clienți, despre 
unii Tindală care nu prea știu ce 
înseamnă rentabilitatea...... Economia"
care se face la „Agregate", dorința 
C.A.P. Murgeni de a obține combine 
corect montate au fost obiectivele for
mației de satiră și umor a între
prinderii „Semănătoarea". Deși, spu
neau artiștii, „tăcerea e de aur", este 
mult mai cinstit să spui lucrurilor pe 
nume, tare, răspicat. Cum înțeleg 
unii să se comporte în cămine? Care 
sînt „greutățile" unui maistru? Dacă 
tînărului angajat i se dă „categorie", 
apartament... e firesc să i se aprobe 
și transferul? S-a discutat despre 
răspundere și încredere, despre da
toria de a munci. Ca la orice compe
tiție. sînt prezenți aici și susținători, 
cei care doresc ca „ai lor" să în
vingă: „Sînt foarte mîndru de co
legii mei, spunea tînărul inginer 
Cezar Statovici, de la întreprinderea 
„Semănătoarea". Au știîlt, într-ade- 
văr, să surprindă esențialul din 
munca noastră, faptele pozitive, au 
știut să încondeieze și metehnele". 
Stoian Simion, economist la I.G.M.A. : 
„Am bucuria să aplaud artiști amatori 
de talent, programe artistice bine 
pregătite. Spre exemplu, programul 
itebiștilor și mai ales brigada ar-

tistică a cooperativei meșteșugărești 
„Artă și precizie".

Formații de satiră și umor, brigăzi 
artistice, soliști de muzică ușoară. 
...Zeci de artiști amatori bucureșteni 
au încintat publicul spectator. Ar
tiști de la Regionala C.F.R., de la 
ICEMENERG, de la cooperativa meș
teșugărească „Electrobobinaj"... Vom 
închina insă cîteva rînduri celor șase 
tineri, brigada artistică a cooperati
vei meșteșugărești „Artă și precizie", 
o echipă binecunoscută, într-un pro
gram de ținută, șlefuit cu migala bi
jutierului, cu măiestria ceasornicaru
lui. cu grija opticianului. despre care 
aceștia au vorbit. O echipă excelent 
instruită, cu multă pricepere, de 
Mihai Maximilian, artiști care au 
demonstrat, odată mai mult, că arta 
amatorilor, talentul, buna pregătire 
au înălțat cotele exigenței.

I-am întilnit în culise. înainte 
de intrare în concurs. Se pre
găteau cu înfrigurare, dar vro
iau să pară calmi și liniștiți : 

„Trebuie să arătăm ce știm".
— Sîntem plini de încredere în 

reușită, ne spune Aurelian Negrău, 
unul dintre „veterani". Ne bazăm pe 
experiența dobindită în zeci și zeci 
de alte confruntări, de-a lungul ani
lor, pe trofeele, întotdeauna cele 
mai mari, cîștigate. Avem totuși e- 
moții.

Cind toți sînt gata — verifi
carea ținutei și un ultim apel : Me
lania Tabarcea (contabilă), Aspazia 
Maxim și Elena Păun (încasatoare), 
Victor Gomoi, (electrician), Aurelian 
Negrău (lăcătuș), Ionel Zaharia, Iu
lian Oprescu, Ionel Giurgea. Bucur 
Săvulescu, Victor Jipa (mecanici). 
Constantin Vină (încasator).

Cei mai multi dintre ei. cu luni în

urmă, pregăteau programul de debut 
al brigăzii artistice în faza de masă 
a Festivalului national „Cîntarea 
României". Căutau fapte și oameni, 
se „documentau". încercau, în colec
tivul de creație al clubului I.T.B.. 
îndrumați de instructorul Armând 
Kerbis. modalități cit mai interesante 
de alcătuire a textului, de interpre
tare. Pe parcurs, de la o etapă la alta 
a. concursului, și-au împrospătat re
pertoriul. au cooptat noi membri, pa
sionați și cu tragere de inimă pentru 
acest gen cu un pronunțat caracter 
educativ, mult gustat de public.

Și. iată-i acum, la faza republicană, 
dună atîtea confruntări de selecție 
în diferitele faze ale concursului, pre- 
zenti pe scenă cu noul lor program 
„Recensămînt la I.T.B.". „Recensă- 
mînt" — în marea familie de 35 000 
angajați ai I.T.B.-ului. în marea masă 
de 4,5 milioane călători transportați 
zilnic cu mijloacele de transport ale 
întreprinderii... în cuplete vesele si 
caustice — cînd prezentau ne
cazurile pricinuite de circulația 
defectuoasă a tramvaielor și au
tobuzelor — său. dimpotrivă, cu 
accente dramatice, emoționante — 
cînd evocau vremurile eroice, de 
acum un secol, ale războiului de in
dependență. ale apariției în București 
a primului tramvai, comportarea pli
nă de abnegație si omenie a miilor 
de angajați ai I.T.B.-ului în noaptea 
groaznicului seism. Programul bri
găzii artistice a I.T.B. a cucerit 
aplauzele însuflețite, la scenă des
chisă, ale numerosului public prezent 
în sala Teatrului satiric-muzical 
„Constantin Tănase".

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Smaranda OȚEANU 
Florica DINULESCU

Echipa de dansuri populare de
„Dîmbovița"

la întreprinderea Formația de satirâ și umor de la ICEMENERG
Foto : S. Cristian

CSCOPUL: NICI UN REBUT UMAN
Sîntem în stare să ne asumăm 

o asemenea mare răspundere
(Urmare din pag. I)
scăzut. Concomitent, calita
tea si cantitatea producției, 
a climatului de muncă au 
înregistrat creșteri sub
stanțiale. Un fapt mi se 
pare deosebit de relevant : 
permanent a scăzut si nu
mărul celor puși în discu
ția comisiei de judecată 
din întreprindere și nu-mi 
amintesc ca pe un om 
care s-a aflat o dată în 
fața acestei comisii să fi 
fost necesar să mai fie dis
cutat vreodată, nici de 
comisie, nici de alte or
gane. O singură inter
venție de acest fel a fost 
suficientă. Există argument 
mai convingător ? Periodic, 
comitetul de partid anali
zează felul în care colecti
vele de muncă se achită 
de sarcinile educative în
credințate. Și trebuie să

spunem că de fiecare dată 
concluziile sînt pozitive. 
Un exemplu : și pînă acum 
am avut cazuri de persoa
ne obligate la muncă co- 
rectională. Nu erau de la 
noi, ci din alte locuri.. Ei 
bine, după ispășirea pedep
sei. asemenea cazuri s-au 
rezolvat, as zice, ideal. De 
ce ? Pentru că au rămas 
să lucreze în continuare 
alături de noi. sînt disci
plinați. stimați și dau lu
cru de bună calitate. Prac
tic. i-am redat societății. 
Iată de ce sînt convins că 
și în continuare, dacă ni se 
vor încredința spre educare 
tineri care au săvirsit di
ferite abateri vom reuși 
să-l reeducăm. Ambianta 
morală, factorii educativi 
din colectivul noștru se vor 
dovedi cu siguranță, din 
nou. la înălțimea unor ase
menea sarcini.

La nivelul de conștiință al societății 
noastre

(Urmare din pag. I)
tie de scopurile înalte ale 
umanismului socialist, in 
virtutea cărora toți mem
brii societății noastre tre
buie să se încadreze în cli
matul ei moral și legal. Se 
știe, iar dreptul nostru so
cialist a consfințit aceasta 
cu consecventă, că scopul 
aplicării măsurilor legale 
este în primul rînd un 
scop educativ, că el vi
zează, cu perseverentă, a- 
ducerea sau readucerea 
fiecărui cetățean pe dru
mul drept, al respectării 
active a regulilor de con-

viețuire socială, al muncii 
utile în societate și pentru 
societate, al împlinirii prin 
înțelegerea necesităților ge
nerale, a intereselor colec
tive.

Practica ne-a demonstrat 
convingător că forța educa
tivă a actului de aplicare a 
legii este cu atît mai pu
ternică cu cît cei însărci
nați cu această misiune 
privesc pe omul care even
tual a greșit nu ca pe un 
justitiabil oarecare, străin 
de ei. ci ca pe un concetă
țean care, chiar aflat în 
greșeală, tot societății noas
tre îi aparține, tot în mijlo

cul ei trebuie să se în
toarcă. Subliniind caracte
risticile noi. revoluționare 
ale umanismului socialist, 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
arăta că acesta „presupune 
o înțelegere mai complexă 
a omului în societate. luat 
nu ca individ izolat si exa- 
gerind trăsăturile sale in
dividuale. ci ca om social, 
aflat în strînsă legătură si 
interdependentă cu seme
nii săi. cu interesele mase
lor largi populare".

Este deosebit de grăitoare 
atenjia pe care recentele 
măsuri o acordă tinerilor, 
expresie a preocupării mul
tilaterale și consecvente 
față de cei aflați la vîrsta 
formării, a găsirii drumului 
în (dată.

Exigenta în judecarea și 
în sancționarea acelor fap
te care contravin legilor 
țării nu numai că nu scade 
dar. prin măsurile adopta
te. capătă un conținut mai 
profund, cu efecte educa
tive mai pronunțate. A da 
socoteală în fata unui 
complet de judecată este 
desigur un moment cu in
fluență ■ educativă asupra 
tinărului, dar a da soco
teală de aceleași fapte în 
fata tovarășilor de muncă, 
a fi mereu sub privirile lor 
atente, exigente, muncind 
în continuare alături de ei, 
probind deci voința de in
tegrare și de îndreptare 
prin fapte de muncă — 
toate acestea se constituie 
într-o veritabilă. înaltă 
școală de educare pe care 
numai colectivitatea socia
listă este capabilă să o în
făptuiască.

Ce cadru poate fi mai po
trivit. mai uman pentru a- 
ducerea tuturor pe calea 
comportării firești și a rea
lizării depline ? O societate 
a muncii și a creației, a o- 
meniei este locul înfloririi

multilaterale a personalită
ții umane, telul suprem al 
orînduirii noastre, care nu 
poate admite nici un rebut 
uman. Numai o societate în 
care domnesc egalitatea au
tentică intre oameni și înal
te principii morale, numai o 
societate în care toti oame
nii se simt răspunzători 
pentru desăvîrșirea spiri
tuală a tuturor posedă vir

tuțile și dispune de posibi
litățile împletirii răspunde
rii organelor de stat specia
lizate cu acțiunea directă a 
cetățenilor. Numai o socie
tate ca a noastră putea a- 
dopta măsuri și metode atît 
de înaintate, de profund u- 
mane. de reeducare a celor 
care întîrzie în însușirea re
gulilor generale de compor
tare.

Da, pentru tineri munca este 
cea mai înaltă școală de educație

(Urmare din pag. I)
venirea și sanctionarea 
unor abateri și infracțiuni. 
Nu este vorba de „ierta
rea" iresponsabilă a greșe
lilor, ci de îndreptarea lor, 
în așa fel încît nici cel ce 
le-a săvîrșit, nici membrii 
colectivității să nu fie o- 
bligați să abdice de la 
demnitatea umană. Atit o- 
mul ce trebuie sancționat, 
cit și colectivitatea chema
tă să stabilească gradul de 
pericol social și natura gre
șelilor săvirșite se află in
tegrați într-o societate nă
zuind la realizarea unei cît 
mai echitabile și ome- 
noase rînduieli și se 
consideră suficient de 
înarmată moral spre a-si 
asuma răspunderi pe care 
înainte numai organe spe
cializate le aveau în stat. 
Aș vrea să subliniez că 
asemenea măsuri răspund 
unui mare principiu de 
educație, țin seama de ca
racteristicile psihologice 
specifice vîrstei tinere, 
vîrsta unor oameni în for
mare. asupra cărora im
pulsurile, solicitările me
diului pot avea cea mai 
mare influentă și determi
na, în ultimă instanță, ca
racterul. calitățile morale 
axe individului. Măsurile

recente stau, așadar, sub 
semnul încrederii in om, 
în noi toti și în fiecare. Al 
încrederii în forța de in
fluențare obștească a co
lectivelor de muncă și ce
tățenești. în forța morală a 
obștii ce poate, fără a-1 
izola sau expulza din sinul 
său, să recupereze pe cel ce 
a încălcat legea sau nor
mele de conviețuire. Măsu
rile recente stau sub sem
nul încrederii în forța 
umanizatoare a muncii. în 
valențele sale educative de 
înnobilare a ființei umane. 
Al încrederii în simțul de 
responsabilitate al colecti
vului fată de cei ce trebuie 
sprijiniți cu omenie dar și 
cu fermitate să se inte
greze în societatea socia
listă, pe calea majoră a 
angajării lor. alături de 
întreaga suflare. în muncă 
creatoare, dătătoare de sa
tisfacții și de promovare 
socială, umană.

Recentele măsuri ini
țiate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu exprimă, cu so
brietatea unei analize ști
ințifice și cu economia de 
cuvinte a unui text de 
lege, o concepție despre 
om și o filozofie a educa
ției. o teorie dar mai ales 
o practică a umanismului 
revoluționar.

Competiție întemeiata 
pe muncă și talent

„Cea de a treia con
fruntare republicană a 
cineaștilor neprofesio- 
niști prilejuită de Fes
tivalul național ..Cîn
tarea României" con
stituie o veritabilă în
trecere a acestora în a 
«cînta» prin mijloa
cele filmului frumuse
țile patriei, trecutul 
său de glorie, munca 
și visurile generației 
contemporane. Tre
buie remarcat că a- 
ceastă prezentă ma
sivă este în mare 
parte de un ridicat ni
vel artistic si educa
tiv, că producțiile ci- 
necluburilor sînt de 
o valoare sensibil ega
lă și că deci sarcina 
juriului este dificilă, 
ceea ce nu poate dej 
cît să ne bucure. După 
cum iarăși este un 
motiv de satisfacție 
faptul că pe primul 
plan al competiției se 
află, alături de cine- 
cluburi cu veche tra
diție, cinecluburi tine
re. cinecluburi de la 
extremele țării și ci
necluburi de cămin 
cultural, cinecluburi 
din mediul rural" — 
ne spune regizorul 
Geo Saizescu. membru 
al juriului.

In această finală a 
festivalului o prezen
tă remarcabilă, de un 
ridicat nivel compe
titiv, o constituie ci- 
neclubul sătesc. Si 
nu o prezentă circum
stanțială. o prezență 
de timidă tatonare, ci, 
dimpotrivă, una care 
vizează cu justificare 
premii fruntașe. Am 
văzut admirabile fil
me realizate de cine- 
clubiștii din Birca- 
Dolj, Crăciunelul-Al- 
ba, Marghita-Bihor, 
Florești-Cluj sau Goi- 
cea-Dolj sau Pojorî- 
ta-Suceava. Fundu 
Moldovei,- tot Sucea

va. Această primă edi
ție a Festivalului mun
cii și creației „Cînta
rea României" pune 
în evidentă faptul că 
la sate se filmează, că 
există artiști perso
nali. plini de fante
zie. artiști care țin la 
originalitatea creației 
lor și o realizează în 
termeni tehnici de ci
nematografie de multe 
ori impecabili. Viata 
satului socialist româ
nesc a cîștigat o nouă 
dimensiune a culturii 
sale, dimensiunea fil
mului. Țăranii cine- 
amatori filmează fru
musețea oamenilor, a 
locurilor natale. însă 
trebuie adăugat că ei 
nu fac filme turistice: 
fac anchetă socială, 
reportaj, atacă marile 
probleme ale contem
poraneității — po
luarea. „reciclarea" în 
sensul cel mai larg, 
încearcă portretul te
matic cu funcție de 
simbol. Largi incursi
uni în istoria patriei, 
filme eseu. deosebit 
de pretențioase, au re
ținut nu o dată atenția 
încordată a numerosu
lui public și a juriului, 

înflorirea artei fil
mului de amatori în 
zone în care prezența 
lui era firavă — iată 
o mare realitate în 
bună măsură de
terminată, creată de 
această primă ediție a 
festivalului.

Am văzut două fil
me ale Combinatului 
chimic din Vîlcea : 
„Saloșul—1907“ și ,.A- 
larmă", cu adevărat 
admirabile, o tentati
vă de film artistic la 
Satu Mare „Surîsul". 
cu subiect antifascist, 
sau un reportai de la 
Bistrita-Năsăud. „Te
racota". care atestă 
cineamatori formați, 
ce au deja un stil

personal și o largă 
arie problematică de 
investigație, cu toate 
că cinecluburile din 
localitățile sau locu
rile lor de muncă sint 
încă tinere. Astfel de 
exemple, foarte nume
roase, se mai pot da. 
E într-adevăr greu să 
selectezi cele mai bu
ne filme de inspirație 
istorică, felul inteli
gent în care cineama- 
torii îmbină poemul 
cinematografic cu 
largi desfășurări pano
ramice asupra marii 
frumuseți a patriei, 
cu eseul de idei, re
portajul istoric, infor
mația prețioasă. No
tăm aici numai cîteva 
astfel de pelicule care 
ne-au reținut atenția: 
„Recviem la Tebea", 
„Monumentele isto
rice ale Brașovului". 
„Brăila în războiul 
pentru independență". 
„...Și Transilvania", 
„Neuitatul an", pro
ducții alături de multe 
altele care-și dispută, 
în acest concurs, locuri 
fruntașe. Bineînțeles, 
s-au impus în festival 
și personalități artis
tice pregnante, auten
tice. din rindul ama
torilor ca Teodor 
Costinaș din Timișoa
ra. Gheorghe Sabău 
din Arad, Ștefan O- 
pincă din Galați, 
Fritch Victor și Deak 
Francisc din Bistrița, 
bucureștenii Dorin 
Goagă, Cornel Mili- 
taru sau Adrian Ro
goz. Cîștigul însă, cel 
mai important, este al 
colectivităților. cine
cluburile de altfel nu 
au preluat din pasiu
nea pentru film și 
ideea de „vedetă", ci 
bucuria creației, a în
trecerii bazate pe 
muncă si pe talent.

M. COSTEA

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori" — Kenneth Loach. „Șoimul" 
— producție a studiourilor engle
ze.

11.50 Corespondenții Județeni transmit... 
12,05 Telex
16,00 Telex
16,05 Campionatele europene de box. 

(Transmisiune directă de la Halle)
17.20 Tragerea Loto
17.30 Emisiune în limba germană
19,05 înfăptuim hotărîrile Congresului 

țărănimii
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Congresul înfloririi personalității

umane. (Un an de la Congresul 
educației politice și al culturii so
cialiste)

20,10 „Cîntarea României".
20,35 Anchetă socială : Răzbunarea cra

iului de ghindă
21,05 Film artistic : „Unde primăvara 

vine tîrziu". Premieră TV. O pro
ducție a studiourilor japoneze.

22.30 Telejurnal
PROGRAMUL II

17,00 Pe teme economice
17,15 „Cîntarea României".
18,00 Ora veselă
19,00 Radar pionieresc bucureștean
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 O viață pentru o idee : acad. Con

stantin Giurescu (1875—1918)
20.20 Treptele afirmării
21,00 Telex
21,03 Reportaj TV : Lacurile orașului
21.30 Blocnotes — informații utilitare 
22,00 Desene animate

Creșterea suplimentară 
a productivității muncii

(Urmare din pag. I)
cificul unității. „Este vorba de fap
tul că fiecare maistru a fost obli
gat să răspundă de modul cum se 
realizează producția de către fieca
re muncitor, să ajute concret mun
citoarele nou angajate pentru a e- 
xecuta corect operațiile. De aseme
nea. ei sînt aceia care raportează de
fecțiunile la utilaje si mașini și se 
îngrijesc de remedierea lor opera
tivă. în respectarea normelor de 
consum au fost antrenat! și maiștrii. 
A fost stabilită răspunderea maiștri
lor în ce privește calitatea produse
lor. Am introdus taloane de calita
te pentru fiecare muncitor si. bine
înțeles. și pentru maiștri. Dacă un 
muncitor execută operații cu defec
te se taie un talon lui și un talon 
maistrului. Asta înseamnă sancționa
rea cu 1—10 la sută din retribuție, 
în funcție de gravitatea greșelii. Pen
tru o calitate excepțională am plă
tit si luna trecută premii, atit mun
citorilor, cît și maiștrilor, din fon
dul de 1 la sută. Maiștrii sînt obli
gati să organizeze dezbateri în for
mația de lucru. în cazul abaterilor 
de la calitate, sau neîncadrarea in 
normele de consum, cu care prilej 
se stabilesc și răspunderile. Toți 
maiștrii au fost încadrați în cursuri 
speciale de perfecționare. Am luat 
și o serie de măsuri de ordin 
tehnic și organizatoric. Printre 
altele. am centralizat mașinile 
pentru execuția buzunarelor interioa
re. astfel ca acestea să poată fi în
cărcate complet în două schimburi ; 
înainte erau răspindite în ateliere si 
erau folosite doar cîteva ceasuri. 
Totodată, am îmbunătățit tehnologia 
pentru confecționarea pantalonilor. 
Pe o seamă de mașini am aplicat dis
pozitive de tighelit slitul. ne-am con
fecționat singuri o mașină de termo- 
colat si format care înlocuiește munca 
a 8 oameni. De asemenea, ne-am con
struit si o mașină de confecționat 
perinite din poliuretan. care a dus la 
creșterea productivității muncii la a- 
ceastă operație cu 30 la sută. Cea mai 
substanțială ni se pare însă acțiunea 
de reducere a personalului indirect 
productiv, a retusierilor mai ales. 
Pentru început, la unele locuri de 
muncă mai dificile am acționat potri

vit zicalei „mai bine mai puțin, dar 
mai bine", pentru a nu mai fi nevoie 
de retușuri, dar măsurile ce le preco
nizăm ne vor permite să spunem 
„mai mult si mai bine". în continua
re. ne propunem lichidarea „gîtuiri- 
lor" în procesul de confecționare a 
pantalonilor, care necesită reorganiza
rea completă. într-o nouă concepție, 
a acestei linii tehnologice ; se va eco
nomisi astfel munca a circa 60 de 
muncitori. Este în curs amenajarea 
unui atelier-scoală pentru policalifi
carea oamenilor".

Am vizitat cîteva ateliere de la 
„Flacăra". Măsurile luate — ne spune 
maistrul Traian Pripon — au dus la 
întărirea răspunderii, a disciplinei in 
muncă. Luna trecută, numai o sin
gură muncitoare din atelierul nostru 
nu si-a îndeplinit norma". Totuși, în 
întreprindere există încă un anumit 
număr de lucrători care nu-și reali
zează integral sarcinile de producție. 
Este o problemă care trebuie solu
ționată neîntîrziat — în primul rind. 
prin contribuția maiștrilor unității, 
care au datoria ca. pe bază de mă
suri tehnico-organizatorice și politi
co-educative. să determine realizarea 
de către toti lucrătorii a normelor, 
a planului.

In concluzie, socotim că alături de 
cursurile de calificare, de acțiunile 
de ordin tehnic si organizatoric ce se 
cer intensificate, este necesar să se ex
plice pe înțelesul tuturor lucrătorilor 
din întreprindere sensul major al 
măsurilor adoptate de conducerea 
partidului privind creșterea retribu
ției si altor venituri ale oamenilor 
muncii — și anume, că înfăptuirea 
acestor măsuri este nemijlocit legată 
și trebuie să aibă acoperire în munca 
mereu mai spornică si mai eficientă 
a fiecăruia si a tuturor. In acest scop, 
organizația de partid din întreprin
dere are datoria să folosească varia
tele mijloace ale activității politico- 
educative de masă — munca de la 
om la om. propaganda vizuală, statia 
de radioamplificare ș.a. — dinamizînd 
conștiințele si stimulînd puternic ini
țiativa colectivului pentru valorifica
rea mai intensă a rezervelor si posi
bilităților de creștere mai accentuată 
a productivității muncii.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
i
I
I

DIVERS I
I

„Berzele" 
de la Bacău

Intr-un reportaj publicat anul 
trecut în ziarul nostru, arătam 
că deasupra maternității din 
Bacău se „roteau" tot mai multe 
berze. Iată că de la aceeași ma
ternitate ne sosește vestea că 
stoluri și mai mari de berze s-au 
rotit aici în această primăvară, 
în urma ultimului... stol a venit 
pe lume un nou băietei frumos 
și dolofan, care „rotunjește" la 
3 000 numărul noilor născuti din 
acest an. „Micuțul Gabriel Hu- 
șanu este de pe acum un re
cordman — ne spune, zimbind, 
medicul emerit Stelian Popa. De 
la începutul anului și pînă la 1 
iunie am înregistrat la materni
tatea noastră cu aproape 300 de 
băieți și fetițe mai mult decît în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Multi dintre ei au fost gemeni. 
Chiar de la 1 iunie, Ziua copilu
lui. avem în îngrijire... 10 
rechil".

La minut!
pe-

Ga- 
firma

Pe strada Primăverii din 
lăți se află. între altele, 
„Foto — Persy". Reclama de la 
intrare avizează trecătorii asupra 
urgenței... cu care respectivul 
fotograf particular își onorează 
clientela. Dar aceeași reclamă 
prezintă, chipurile, și „puncte de 
mare atracție". Sint expuse, în 
văzul lumii, diferite persoane 
surprinse de obiectivul aparatu
lui fotografului amator în chip 
de indieni cu și fără cutit sau 
alte obiecte tăioase, dar 
rat cu penele de rigoare 
tumele lor sumare. Din 
reclamă nu lipsește nici 
tura" de șerifi cu puști și pis
toale...... Gusturile" fotografului
respectiv fac o notă total discor
dantă cu strădaniile colegilor 
săi de la cooperativa de specia
litate. Ciudat e faptul că pînă 
acum n-a fost „deranjat" de ni
meni. Măcar pentru a i se lua 
cuțitele, puștile, pistoalele și ce
lelalte scule „fotografice".

neapă- 
și cos- 
aceeași 
„garni-

I
| S-a întîmplat 
pe malul 
BorceiI

I
I
I
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Caniculă. Cîrdurî de copii din 
satul Stelnica, județul Ialomița, 
s-au dus la joacă și la scaldă în 
Balta Borcei. Unul din grupuri
le de copii și-a făcut „vad" de 
joacă în preajma unui stîlp de 
înaltă tensiune, împrejmuit cu 
un gard de protecție. La un mo
ment dat, un băiat în virstă de 
12 ani, Aurică Q„ s-a cățărat pe 
gard și apoi pe stîlpul de înaltă 
tensiune...

Electrocutat, Aurică n-a 
putut fi salvat.I

| Ce-și face
mai
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omul
mina

cu
lui...
din Poiana Cim-
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• ARAD. Devenită tradițio
nală, seria de manifestări inti
tulată „Zilele universității cul- 
tural-științifice" a debutat, la 
Arad, cu un amplu simpozion 
avind ca temă „Prezent șt per
spectivă edilitar-urbanistică ară
deană". în cea de a doua zi a 
avut loc o masă rotundă cu 
tema „Muzica arădeană — Sabin 
Drăgoi, Emil Monția și Ion 
Vidu". Programul a mai cuprins 
apoi simpozionul „Arădeni — 
membri ai Academiei Române", 
Iar pină la 4 iunie, cînd în sala 
Teatrului de Stat din Arad va 
avea loc închiderea festivă a 
cursurilor universității cultural-

știintifioe, vor mai avea loc 
masa rotundă cu tema „Feno
mene naturale de pe Terra in 
interpretarea științifică și reli
gioasă", simpozionul „Mărturii 
ale solidarității arădenilor cu 
lupta seculară pentru indepen
dență", în cadrul căruia se va 
prezenta volumul „Aradul în 
perioada războiului de indepen- 
dență". lucrare elaborată de u- 
niversitatea cultural-științifică a- 
rădeană. precum și simpozionul 
„Cultura și știința în socialism". 
(Constantin Simion). • CLUJ. In 
cadrul fazei republicane a Festi
valului national „Cîntarea Româ
niei", la Muzeul de artă din

Cluj-Napoca s-a deschis expo
ziția republicană de grafică și 
afiș. Sînt expuse peste 150 de 
lucrări realizate de graficieni 
din întreaga tară care, prin con
ținut și valoarea lor artistică, 
aduc un omagiu luptei pentru 
independenta patriei și unitatea 
națională a poporului nostru, 
luptei pentru libertate și drep
tate socială. (Al. Mureșan). • 
SUCEAVA. în sălile Muzeului 
județean Suceava s-a deschis 
expoziția celei de a doua ediții 
a Festivalului — concurs „Vo- 
ronețiana", manifestare organi
zată din inițiativa comitetului 
județean de cultură și educație

socialistă în colaborare cu U- 
niunea artiștilor plastici. Expo
ziția reunește 90 de lucrări de 
grafică, aparținind unui număr

de 47 artiști plastici din 18 ju
dețe ale țării, majoritatea abor- 
dînd teme inspirate de marile 
evenimente aniversare ale a- 
cestui an. Lucrării care va în
truni cele mal multe adeziuni

ale iubitorilor de artă, în baza 
unui buletin de sondaj, i se va 
conferi „premiul opiniei publi
ce". (Gh. Parascan). • PRAHO
VA. Pe marea platformă indus
trială a Teleajenului s-a inau
gurat clubul muncitoresc al con
structorilor de la T.C.I.-Ploiești. 
El cuprinde o sală spațioasă de 
spectacole( cu o modernă insta
lație de proiectare a filmelor). 
Săli de ping-pong, de șah. pre
cum și o bibliotecă înzestrată 
cu mii de volume de literatură 
tehnică și beletristică. De men
ționat că edificiul a fost înăltat 
prin munca patriotică a tineri

lor. (Constantin Căpraru). • 
IAȘI. între 30 mai și 5 iunie 
a.c. la Iași se desfășoară cea de 
a III-a ediție a „Săptămânii mu
zeelor ieșene" Sînt programate : 
un simpozion dedicat centena
rului Independenței de stat a 
României. în cadrul căruia Sînt 
prezentate documente inedite 
din arhiva Muzeului de literatu
ră al Moldovei și alte mărturii 
privind războiul de independen
ță : o dezbatere pe tema „Con
stituirea patrimoniului muzeal 
pentru epoca de istorie contem
porană" ; deschiderea unei ex
poziții „Din istoria radiotehnicil"

la liceul „M. Eminescu" și a al
teia intitulată „Scoarțe moldove
nești" la tesătoria de mătase 
„Victoria" ; un medalion teh- 
nico-știinfific la uzina mecanică 
„Nicolina" ; o șezătoare popu
lară „De la străbuni la nepoți", 
în comuna Plugari. La sfîrșit, în 
ziua de 5 iunie a.c., va avea loc 
tradiționala sărbătoare a boj
deucii lui Ion Creangă și spec
tacolul în aer liber susținut de 
actori și poeți ieșeni, de mem
brii cenaclului literar al grupu
lui „Prietenii muzeului de lite
ratură". (Manole Corcaci).
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Un cetățean
pina, județul Prahova — ii dăm 
numai inițialele, S. O., — se 
afla în ceartă cu soția. Deunăzi, 
epuizindu-și toate... argumente
le verbale și vrind, cu orice 
chip, să-și impună punctul de 
vedere, soțul a recurs la un act 
necugetat. A făcut rost de gaz, 
pe care la aruncat, furios, prin 
ungherele casei, după care a 
scăpărat chibritul. S-a declan
șat un puternic incendiu. Pom
pierii militari au venit in grabă 
și au reușit să stingă focul nu 
numai de la locuința lui S.O., ci 
să ocrotească și casele vecinilor, 
aflate in pericol. Pe lingă marile 
pagube materiale 
va fi nevoit să 
rigorile legii.

proprii, S.O. 
suporte acum și

Falsul ofițer
s

ești șeful ?— Dumneata
— Eu mi-s — a răspuns sur

prins de tonul categoric al în
trebării, Mihai Molnar, șeful 
subcentrului de legume și fruc
te din comuna Turulung, jude
țul Satu Mare. Dar cu cine am 
onoarea ?

— Sint ofițer de miliție și am 
venit să-mi dai 5 000 de lei, dacă 
nu vrei să te dau eu pe mina 
tribunalului.

— No, d-apăi pînă la bani, fă 
bine și arată-mi țidula. Adică 
legitimația.

„Ofițerul" a început să facă 
fețe-fețe, după care a coborit 
suma de la 5 000 la 3 000 de lei, 
apoi la 2 000, apoi la 1 000, apoi 
la 500. apoi...

Apoi, un ofițer adevărat de 
miliție l-a legitimat pe „cole
gul" lui. Se numește Mihai Ho- 
rotan, domiciliat in strada Cer
bului nr. 19, Satu Mare. Un 
escroc recidivist, fără ocupație.

Micii mari 
specialiști

După Bîrlad și Huși, la 
Iui a fost organizată cea 
treia brigadă științifică a 
nierilor din acest județ, 
mari specialiști, organizați 
diverse domenii de g.'.l____
sînt fruntașii fruntașilor la în
vățătură, purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor. Reuniți în 
cercurile de specialitate ale Ca
sei pionierilor din localitățile 
respective, pionierii din brigă
zile științifice se deplasează în 
mijlocul colegilor lor din satele 
județului. La întîlniri participă 
și un mare număr de părinți. 
Intre „specialiștii" brigăzilor și 
colegii lor au loc dialoguri fruc
tuoase pe cele mai diferite te
me de muncă, viață, etică și 
chitate. sub genericul „Vrem 
știm cît mai mult".

Vas- 
de-a 
pio- 

Micii 
pe 

activitate.

e-
să
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Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir

I
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La Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole, al În
tregii tărănimi s-a subliniat cu putere faptul că principala cale de reali
zare a sarcinilor mari ce revin agriculturii în acest an, cit și pe întregul 
cincinal, o constituie creșterea randamentelor la unitatea de suprafață. 
Pentru tara noastră, unde suprafața agricolă și îndeosebi aceea arabilă 
sînt limitate, realizarea acestui obiectiv prezintă o importantă vitală. Por
nind de la această realitate, conducerea partidului și statului nostru a 
stabilit înfăptuirea unui amplu program de lucrări pentru îmbunătățiri 
funciare, care vizează atît creșterea suprafețelor arabile cît și, lucrul cel

mai important, sporirea fertilității șl a potențialului productiv a tuturor 
categoriilor de teren prin extinderea irigațiilor, a îndiguirilor și desecă
rilor, combaterea eroziunii solului și altele. Desigur, in cadrul eforturilor 
largi pentru sporirea potențialului productiv al pămintului, extinderea iri
gațiilor constituie un element hotăritor pentru intensificarea producției și 
realizarea unei agriculturi moderne, de mare stabilitate în ce privește ni
velul recoltelor, Esențială este însă exploatarea științifică, la întreaga ca
pacitate a terenurilor amenajate pentru irigații.

Cooperativele agricole Amărăștii 
de Sus șl Dobrotești din județul Dolj 
fac parte din aceeași comună și au 
terenurile situate în același sistem de 
irigații. Prima are o suprafață de 
1 761 ha amenajată pentru irigații, iar 
a doua — 1 782 ha. Fertilitatea tere
nurilor este aceeași. De asemenea,

Amărăștii de Sus Dobrotești
Cultura

1973 1976 1973 1976
neirigat irigat neirigat Irigat

grîu 3 000 5 400 2 370 3 200
porumb 4 300 7 000 2 980 4 500
sfeclă de zahăr 35 000 63 000 12 400 35 700

Rezultă că Ia cooperativa din Do
brotești s-au obținut anul trecut pe 
terenurile irigate producții aproxima
tiv egale cu cele obținute la Amă
răștii de Sus, cu trei ani în urmă pe 
terenuri neirigate. Care sînt cauzele 
acestei situații ?

In condiții de irigare este necesar 
ca, pe lingă apă. să se asigure can
tități mai mari de îngrășăminte chi
mice, densități sporite, soiuri și hi
brizi de mare productivitate, să se 
aplice cu cea mai mare răspundere 
lucrările de întreținere a culturilor. 
„Pentru toate plantele cultivate in 
regim irigat — ne spunea tovarășul 
Marcel Nițu, inginerul șef și preșe
dintele cooperativei agricole Amă
răștii de Sus — avem stabilite tehno
logii de producție diferențiate fată 
de cele aplicate pe terenurile neiri
gate. pe care le aplicăm cu riguro
zitate. în felul acesta pot fi bine va
lorificate condițiile create prin iri
gare". Din acest punct de vedere, al 
tehnologiilor aplicate, între cele două 
cooperative agricole există deosebiri 
esențiale.

Să ne referim mai întîi la fertili
zarea cu îngrășăminte chimice. în a- 
cest an, față de Amărăștii de Sus. la 
Dobrotești s-au aplicat mai puține 
îngrășăminte azotoase : la grîu cu 
35 kg, la porumb cu 20 kg, iar la 
sfecla de zahăr cu 30 kg (în sub
stanță activă). Cu toate că în carta
rea agrochimică sînt prevăzute pen
tru fiecare parcelă atît cantitățile de 
îngrășăminte chimice care trebuie a- 
olicate, cît și raportul optim între 
elementele fertilizante, la Dobro
tești nu se ține seama de aceste in
dicații. Iată un exemplu : solurile de 
aici sînt sărace în potasiu. Totuși, in 
acest an, la nici o cultură nu au fost 
aplicate îngrășăminte potasice. „La 
noi nu se obișnuiește să se aplice 
îngrășăminte potasice" — explica in
ginerul șef al cooperativei, Afrem 
Andruță. Dar nu e vorba de obișnu
ință, ci de asigurarea unui element 
obligatoriu pentru dezvoltarea plan
telor.
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

AZI-SEMIFIN ALELE
• Șase sportivi români vor lupta pentru a transforma „bronzul" 

într-un metal mai prețios
• Opinii ale unor personalități privind evoluția boxului european 
® Aprecieri elogioase la adresa boxerilor români

Astăzi, campionatele europene își 
consumă etapa semifinalelor. Boxerii 
care au ajuns în această fază a în
trecerilor au de pe acum asigurată 
cite o medalie din cele 44 ale acestor 
campionate. însă abia astă seară, 
după încheierea celei de a doua gale 
semifinale, vom ști care dintre ei 
vor lupta în meciuri directe dumini
că. pentru titlurile si centurile de 
campioni ai Europei.

După cum se știe. în cursul „sfer
turilor" disputate marți și miercuri, 
patru boxeri români — Teodor Dinu, 
Vasile Cicu, Ion Gyorfi și Mircea 
Simon — și-au ciștigat dreptul de a 
evolua în semifinalele de azi.

Joi seara. Calistrat Cuțov și Titi 
Tudor, s-au calificat și ei pentru 
semifinale. Calistrat Cuțov l-a invins 
la puncte (4—1) pe campionul Un
gariei, Laszlo Juhasz. Cuțov și-a de
rutat adversarul prin cunoscutele 
sale deplasări rapide, punctînd clar. 
Titi Tudor, l-a invins la puncte (5—0) 
pe Klaus Ott (R. F. Germania). La 
loviturile sale clare adversarul său 
nu a găsit posibilități de ripostă.

La categoria muscă, Ibraim Fa- 
redin a pierdut la puncte (decizie 
1—4) în fata lui Aleksandr Tkacenko 
(U.R.S.S.).

Astfel, pentru semifinale din echi
pa României s-au calificat : Teodor 
Dinu (categoria cocoș) ; Titi Tudor 
(categoria pană) ; Calistrat Cuțov 
(categoria ușoară) ; Vasile Cicu (ca
tegoria semimijlocie) ; Ion Gyorfi 
(categoria semigrea) și Mircea Simon 
(categoria grea).

Probleme multe preocupă pe con
ducătorii boxului european si ai di
feritelor federații naționale. Unele 
dintre ele au fost discutate ia întru
nirea Comitetului executiv al Asocia
ției Europene de Box Amator 
(E.A.B.A.), care, printre altele, a con
firmat desfășurarea campionatelor 
mondiale de anul viitor (la Belgrad, 
între 6 și 20 mai), în timp ce europe
nele pentru juniori au fost programa
te pentru iunie ’73 la Dublin. De ase
menea. s-a stabilit ca viitorul con
gres al E.A.B.A. să se țină între 7 
și 12 august 1978 la noi în tară — la 
Mamaia.

Zilele acestea, aici, la Halle, am 
consultat cîteva personalități în le
gătură cu viitorul boxului pe conti
nent. solicitîndu-le totodată _ si opi
niile asupra pugilistilor români. Re
dăm. în rezumat, citeva dintre aces- 

ijăreri >>
DANILO IVANOVICI (Iugoslavia), 

membru în comitetul executiv 
E.A.B.A și al biroului regional 
A.I.B.A. pentru Europa : „Boxul de 
pe continentul nostru se află în 
pierdere de ritm față de cel de pe 
alte continente, atît în privința ca
lității tehnice, cit și a forței de lup
tă. Vom organiza în Iugoslavia, în 
1978, campionatele mondiale, de la 
care așteptăm două fapte esențiale. În
tîi să stimuleze federațiile naționale 
din Europa pentru o confruntare 
mai fructuoasă decît a fost la Mont
real cu boxul de pe alte continente; 
apoi, însăși această confruntare să 
fie o probă de valoare, să ne arate 
cit mai exact cum evoluăm în ra
port cu alte școli din afara Europei. 

ambele cooperative au forța de mun
că necesară pentru efectuarea la timp 
a udărilor și a lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Din tabelul alăturat 
rezultă însă că recoltele, în kilogra
me la hectar, obținute in 1976 cît și 
înainte de amenajarea terenului pen
tru' irigat,, în anul 1973, sînt foarte 
diferite.

PE TERENURI IRIGATE

Condiții egale, 
recolte pe jumătate

Față în față două cooperative vecine, 
două moduri diferite de a înțelege răs
punderea pentru creșterea potențialului 
productiv al pămîntului.

Există diferente mari și în ce pri
vește densitatea plantelor la cultu
rile irigate. Față de Amărăștii de Sus, 
la Dobrotești densitatea la grîu este 
mai mică cu 200 plante la metru pă
trat, la sfecla de zahăr cu 15—20 mii 
plante la hectar, iar la floarea-soare- 
lui cu 5 000 plante. Dar nici densită
țile prevăzute nu este sigur că se 
vor realiza. Inginerul șef susține că 
la porumb, bunăoară, s-au asigurat 
60—65 mii plante recoltabile la hec
tar. Dar în lanuri sînt multe goluri 
datorate atît neglijenței la semănat, 
cît și la întreținerea culturii. Nici 
structura soiurilor și hibrizilor la 
unele culturi nu corespunde condi
țiilor de irigare. Astfel, la porumb 
se cultivă numai hibrizi din grupa 
celor tardivi, fapt ce explică de ce 
anul trecut plantele de pe 170 ha nu 
au ajuns la maturitate. Toate aces
tea, la care se adaugă și altele, cum 
ar fi neajunsuri la erbicidarea și în
treținerea lanurilor, demonstrează că 
la Dobrotești există deficiențe serioa-

La cealaltă întrebare aș preciza 
în primul rînd că pugiliștii iugoslavi 
și români urmează, pare-se, aceeași 
tendință — tendința spre ceea ce nu
mim astăzi box „total" sau „com
plet" ; adică, în fond, ei sînt sin
gurii de pe continentul nostru care 
se aseamănă ca stil de luptă cu pu
giliștii cubanezi și cu alți latino- 
americani sau cu cei din S.U.A. în
trecerile de la Halle ne-au arătat 
că pentru confruntarea mondială din 
1978 trebuie să contăm pe luptători

CORESPONDENȚA DIN HALLE

compleți, cum sînt Rusewski și Vuj- 
kovici. Dintre boxerii români m-au 
impresionat mult debutanții — de 
exemplu, Vasile Cicu, prin fprța de 
K.O., și Ibraim Faredin. Abstracție 
făcînd de rezultatele ulterioare la 
aceste campionate, Mircea Simon 
este unul dintre cei mai buni „grei" 
din lume, iar Simion Cuțov, dacă a 
învățat bine lecția de la Halle, va 
putea redeveni, pină la campionatele 
mondiale, un as al categoriei sale".

ROMAN LISOWSKI (Polonia), vice
președinte al A.I.B.A., de asemenea 
membru in comitetul executiv 
E.A.B.A. : „Din păcate, nu constat un 
progres al pugiliștilor europeni după 
Kattowice (1975) și Montreal (1976). 
Valori tehnice apar puține, iar bo
xerii europeni, inclusiv cei polonezi, 
nu dovedesc o pregătire fizică la ni
vel mondial. în stare să asigure de
ciziile în rundul al treilea., Perfec
ționarea pregătirii pe toate planu
rile. un volum mare si neîntrerupt 
de lucru — iată ce ne poate face

ÎN C î
• în ziarul „El Universal", unul 

dintre cele mai mari din Venezuela, 
a apărut recent articolul intitulat 
„Poezie în acțiune: Nadia Comaneci", 
însoțit de o sugestivă fotografie a 
celebrei gimnaste românce. triplă 
Campioană olimpică și de două ori 
campioană absolută a Europei.

în articol se menționează că Nadia 
Comăneci a devenit un adevărat 
idol pentru mii de tineri șl copii din 
lumea întreagă. Este o admirație, se 
subliniază, care nu a avut asemă
nare de cînd Shirley Temple era o 
copilită cu zulufi aurii.

Florența Mihai in finala 
probei de dublu mixt 
de la Roland Garros

Finala probei de dublu mixt din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței care se desfășoa
ră pe terenurile de la Roland Garros 
din Paris, se va disputa între cuplul 
Florența Mihai (România)—I. Molina 
(Columbia) și perechea americană 
Carillo—McEnroe. în semifinale. Flo
rența Mihai si I. Molina au învins cu 
6—4, 6—3 cuplul Beillan (Franța) — 

se în aplicarea tehnologiilor adecvate 
culturilor irigate.

Ce s-ar putea face ? Ceea ce fao 
vecinii lor din Amărăștii de Sus. 
Aici există o preocupare susținută 
pentru continua perfecționare a teh
nologiei culturilor irigate. La toate 
fermele de cîmp au fost organizate 
„loturi ale specialistului" pentru 
grîu, porumb, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui și cartofi, unde inginerii 
șefi de fermă verifică noi metode 
privind sporirea densității, fertiliza
rea rațională, aplicarea științifică a 
udărilor, pentru a fi apoi generali
zate în producție. în plus, specia
liștii de aici au un contact perma
nent cu cercetătorii de la stațiunile 
experimentale Bechet și Șimnic din 
județul Dolj, șl Caracal din județul

Olt. Din păcate, o asemenea preocu
pare permanentă nu există și la co
operativa agricolă Dobrotești.

Sistemul Amărăștii de Jos, în care 
sînt cuprinse cele două cooperative 
agricole, face parte din complexul 
de irigații Sadova-Corabia, care este 
astfel conceput, îneît să funcționeze 
neîntrerupt, ziua și noaptea.

— în primii doi ani de exploatare 
a sistemului am avut destule greutăți 
— ne spunea tovarășul Marcel Nițu, 
președintele cooperativei Amărăștii 
de Sus. Cooperatorii nu înțelegeau 
de ce trebuie să ude continuu cultu
rile. Acum, cînd irigațiile ne-au adus 
belșug, toată lumea s-a convins că de 
respectarea programului de udări de
pinde obținerea unor producții mari. 
De aceea, activitatea a fost astfel or
ganizată îneît udările să se desfășoa
re neîntrerupt, ziua și noaptea. Pot 
spune că, în acest sens, s-a instau
rat o disciplină fermă, impusă chiar 
de cooperatori. Zilnic Irigăm. în me
die. cite 110 ha.

competitivi pe noi. europenii, cu bo
xerii din cele două Americi.

La boxerii români — cunoscuți 
prin calitatea lor de bază: tempera
mentul combativ — am remarcat 
aici, la Halle, o considerabilă creș
tere tehnică. De exemplu, Mircea 
Simon evoluează impresionant ca 
tehnică, iar debutanții din echipa 
dumneavoastră lasă și ei, în general, 
o bună impresie din punct de vedere 
al tehnicii boxului".

Din altă parte a Europei, cu un alt 
gen de școală pugilistică, ne spune pă
rerile sale LUCIANO FILENI (Italia), 
membru in comitetul executiv E.A.B.A. 
și în biroul regional A.I.B.A. pentru 
Europa: „Pentru italieni, francezi, 
spanioli sau britanici, tradiția în box 
este departe de a mai fi suficientă, 
în țările occidentale, boxul amator 
este decapitat și măcinat de afacerile 
managerilor profesioniști; drept ur
mare, prezenta reprezentanților din 
aceste țări la campionatele europene 
nu mai are semnificația din trecut. 
E.A.B.A. ar trebui să găsească soluții 
care să stimuleze readucerea reală 
a tinerilor pugiliști din vestul conti
nentului în circuitul european.

Vă admir pe dumneavoastră, ro
mânii. fiindcă găsiți mereu resurse 
să trimiteți la marile turnee euro
pene și mondiale luptători de frunte, 
talentați, bine pregătiți tehnic și fi
zic, foarte combativi, cum ne place 
și nouă, italienilor. Nu știm încă în 
ce fel se vor decerna titlurile si me
daliile la această ediție, totuși de la 
debutanți, de pildă, Ibraim, care 
mi-a lăsat o impresie excelentă, și 
pînă la consacrați, cum sînt Mircea 
Simon și Calistrat Cuțov, boxerii ro
mâni m-au cucerit".

Valeriu MIRONESCU

TE VA RÎN
Laimina (Maroc), iar Carillo și Mc
Enroe au dispus cu 6—1. 6—4 de pere
chea australiană Evers—Letcher.

în sferturile de finală ale turneului 
rezervat junioarelor, jucătoarea ro
mâncă Lucia Romanov a întrecut-o 
cu 7—6, 6—3 pe tenismana argenti- 
neană Madruga.

• Comentînd partida dintre Iile 
Năstase și Brian Gottfried, din sfer
turile de finală ale turneului de tenis 
de la Paris, corespondentul agenției 
France Presse scrie, între altele: 
„Românul Ilie Năstase. care cîștiga- 
se în 1973 proba de simplu la cam
pionatele internaționale ale Franței, 
nu va reuși, din păcate, eventul, fi
ind eliminat de americanul Gottfried 
la capătul unei partide de excepțio
nal nivel, o partidă care a tinut în
cordată atenția publicului timp de 
aproape 4 ore. A fost o întrecere 
sportivă formidabilă, fiecare jucător 
luînd pe rînd avantaj sub aclamațiile 
celor peste 10 mii de spectatori.

• Echipa Olimpia București s-a 
situat pe locul patru, iar sportivul

: i 1

Cu totul altfel este privită activita
tea de irigații la cooperativa agrico
lă din Dobrotești. Anul trecut, co
operativă a contractat cu sistemul 
pomparea unul volum de apă de 7,3 
milioane metri cubi necesar pentru 
irigarea culturilor, dar a folosit nu
mai 3,3 milioane metri cubi. Deci o 
„economie" de apă de patru mili
oane metri cubi. Numai că această 
„economie" înseamnă, în realitate, 
sute de tone de recoltă care au lip
sit toamna din hambare. Este inad
misibil să ai apa la dispoziție și să 
n-o folosești la irigarea culturilor. 
Prejudiciul adus cooperativei, eco
nomiei naționale prin nerealizarea 
producțiilor planificate, este cu atît 
mai mare cu cît pentru a pompa și 
transporta apa pe canale de la Du
năre — cale de peste 32 km — statul 
cheltuiește peste 430 lei la 1 000 mc, 
în timp ce cooperativa plătește pen
tru aceeași cantitate de apă numai 
18 lei.

Privită prin prisma irigării efecti
ve a culturilor pe suprafețele pro
gramate. situația s-a îmbunătățit. 
Pînă la data de 26 mai a. c., coope
rativa trebuia să irige culturile pe 
1 194 ha, și s-au aplicat udări pe 1 751 
ha. Deci, programul de udări a fost 
depășit cu 557 ha, lucru justificat da
torită lipsei precipitațiilor în această 
zonă. Din păcate însă, nu am putut 
constata o îmbunătățire și în ceea ce 
privește calitatea udărilor aplicate. 
Astfel, ca și anul trecut, erau con
ducte trase de la hidranți aflați la 
sute de metri, pentru a iriga prin 
improvizații loturile cu tutun din 
vatra satului. De asemenea, în cîmp, 
la ferma de legume, sub ochii echi
pei de udători, condusă de Marian 
Radu, cultura de ardei era inundată 
cu apa care se scurgea pe la capătul 
unei coloane.

La întrebarea : „Cum este posibilă 
o asemenea situație ?“ — tovarășul 
Nicolae Staicu, președintele coopera
tivei, răspunde : „inginerul șef se o- 
cupă cu irigațiile, nu eu". Este limpe
de : neajunsurile la irigarea culturi
lor se datorează lipsei de îndrumare 
și control din partea specialiștilor și 
a consiliului de conducere, conlucră
rii defectuoase dintre cadrele de con
ducere, care nu-și îndeplinesc atribu
țiile și răspunderile precise ce le re
vin pentru organizarea și buna desfă
șurare a activității de irigații.

întrucît lucrările de irigații au în
ceput, se cere ca și la C.A.P. Dobro
tești. ca de altfel si în alte unități a- 
gricole, să se instaureze o ordine de- 
săvîrșită în ce privește aplicarea udă
rilor și respectarea tehnologiilor, ast
fel incit să se obțină recolte mari, 
experiența unităților fruntașe dove
dind că acest lucru este pe deplin po
sibil.

Aurel PAPADIUC 
Nicolae BABALAU

Noi întreceri 
la automobilism

Zilele acestea au avut, sau vor avea 
loc, o serie de importante concursuri 
automobilistice, unele cu caracter in
ternațional. la care s-au înscris și 
sportivi români. Astfel, cinci echipa
je, reprezentind asociațiile sportive 
Dacia-Pitești și Unirea tricolor-Bucu- 
rești, s-au aliniat la startul celei de-a 
V-a ediții a raliului „Volan" (R. P. 
Ungară). Dintre alergătorii români, 
cel mai bine s-a clasat echipajul St. 
Iancovici — P. Vezeanu (locul 10 la 
clasa respectivă).

La sfîrșitul săptămînii viitoare, au- 
tomobiliștii noștri vor fi prezenți la 
o nouă întrecere internațională de 
tradiție — raliul „Nisipurile de aur" 
(R.P. Bulgaria). întrucît. pe baza 
programului de colaborare dintre fo
rurile sportive de resort, acest raliu 
contează și că etapă in campionatul 
național al țării noastre. în afara e- 
chipajelor reprezentative (E. Ionescu 
Cristea — D. Amărică, St. Iancovici 
— P. Vezeanu ș.a.), vor concura și 
20 de echipaje de club din România.

Atenția amatorilor de automobilism 
este reținută, de asemenea, de cîteva 
competiții cu caracter intern. Este 
vorba, în primul rînd, de Memorialul 
„Jean Calcianu", cursă de viteză pe 
circuit, reprogramat pentru duminică, 
5 iunie, de la ora 9. Traseul este 
inedit: aleile asfaltate din pădurea 
Băneasa. Organizatorii contează pe 
participarea a circa 100 de automobi- 
liști (avansați și începători), repre
zentanți ai majorității secțiilor de 
automobilism din tară. Definitivarea 
înscrierilor se face pină mîine. ora 
12. la filiala București a A.C.R. (str. 
Stanislav Cihoschi, nr. 2 — Piața Ro
mană).

în ultima decadă a acestei luni (în 
zilele de 24. 25 și 26). vor avea loc 
alte două etape ale campionatelor de 
viteză (în coastă si pe circuit), orga
nizate de filiala A.C.R. și comisia 
locală de automobilism și carting 
Maramureș, pe urcușul spre Gutii și 
la Baia Mare.

DURI
român Iuliu Galovici a ocupat locul 
șase în clasamentele „Cupei campio
nilor europeni" la pentatlon modern, 
competiție desfășurată la Lvov. Cea 
de-a treia ediție a Cupei a fost cîști- 
gată pe echipe de Ț.S.K.A, Moscova, 
iar la individual de polonezul Janusz 
Peciak.

• în Sala sporturilor din Deva s-a 
desfășurat etapa județeană a „Festi
valului sportului pentru preșcolari", 
manifestare care a antrenat la fazele 
pe unități, orașe și municipii peste 
30 000 de copii, în vîrstă de 4—6 ani, 
la concursuri de gimnastică, troti
nete, triciclete, biciclete, alergări și 
sărituri.

La întrecerile pe județ au luat par
te 9 echipe fruntașe, cuprinzînd 180 
de copii din orașe șl municipii. Pen
tru rezultatele bune obținute au fost 
declarate ciștigătoare și au primit 
„Cupa 1 Iunie" echipa de la grădinița 
nr. 3 Deva, clasată pe locul I. echipa 
de la grădinița nr. 6 din aceeași loca
litate. care a ocupat locul 2. și echipa 
grădiniței nr. 1 din Simeria. situată 
pe locul al treilea. _

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului argentinean, precum șl în al meu 
personal vă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care ați binevoit să mi-1 
transmiteți cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Argentina.

La rîndul meu, vă adresez cele mai bune urări de prietenie și colabo
rare, pentru strîngerga legăturilor care unesc cele două țări ale noastre.

General-locotenent JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentinene

k VIII-A SESIUNEA COMISIEI MIXTf GUVERNAMENTALE 
ROMANO-ERANCEZE

în zilele de 1 și 2 iunie 1977 a 
avut loc la București sesiunea a 
VIII-a a Comisiei mixte guverna
mentale româno-franceze de coope
rare economică, științifică și tehni
că. Delegația română a fost condu
să de Gheorghe Rădulescu. viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în comisie, iar dele
gația franceză de Andre Rossi, mi
nistrul comerțului exterior al Fran
ței. președintele părții franceze in 
comisie.

în cadrul lucrărilor au fost evi
dențiate rezultatele pozitive obținu
te în lărgirea si diversificarea dome
niilor si formelor de cooperare în 
producție, bilaterală si pe terțe pie
țe. s-au convenit măsuri pentru in
tensificarea în continuare a coope
rării economice, industriale și tehni
ce. si lărgirea schimburilor de 
mărfuri între cele două țări.

Ambele părți au subliniat, cu deo
sebită satisfacție, faptul că volumul 
schimburilor comerciale a fost în 1976 
de două ori mai mare comparativ cu 
anul 1970.

Au fost evidențiate, totodată, re
zultatele deosebite ale colaborării în 
domeniul industriei de autovehicule 
— constituirea Societății mixte ro
mâno-franceze Oltcit, pentru pro
ducerea și comercializarea auto
turismelor de mic litraj si încheierea 
aranjamentelor financiar-bancare —.

★

Joi a părăsit Capitala ministrul co
merțului exterior al Franței, Andre 
Rossi, conducătorul delegației, care a 
participat la lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-franceze de co
operare economică, științifică si teh
nică.

La plecare, pe aeroportul Otopenl. 
oaspetele a fost salutat de Gheorghe

Intilnire la Consiliul
Joi dimineață, tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, s-a întilnit cu 
Saad Mohamed Ahmed, președintele 
Federației Egiptene a Muncii, care 
participă la Conferința internaționa
lă a sindicatelor din industria ali
mentară. organizată la București în 
zilele de 1 si 2 iunie 19'77.

în cadrul îritîlnirii s-a făcut un

Vizita secretarului de stat pentru afacerile externe

Joi au continuat în Capitală con
vorbirile dintre ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și se
cretarul de stat pentru afacerile ex
terne al Republicii San Marino. Gian
carlo Ghironzi. aflat într-o vizită ofi
cială în tara noastră.

Au fost abordate probleme referi
toare la dezvoltarea în continuare a 
colaborării bilaterale în domenii ca 
stiinta. cultura, asistenta medicală si 
turismul, exprimîndu-se voința co
mună a celor două guverne de a ac
ționa pentru întărirea relațiilor de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și 6 iunie. în țară : Vreme rece la înce
put, apoi în curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi locale care vor avea și 
caracter de aversă la început, mai frec
vente în sud-estul țării, apoi și în vest.

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI
XEXPRESȘ2

Recordurile dramatice 
ale alcoolismului

„Franța de azi nu-și mai poate permite sâ Ignore realitâțile, dacă vrea 
sâ iasâ din criza în care se zbate de mai mulți ani. De aceea, trebuie 
înlăturată cortina de tăcere care maschează tarele societății franceze, 
alcoolismul fiind una din tarele cele mai dăunătoare".

Astfel începe revista „L'Express" prezentarea ultimei cărți a Iul 
Francois de Closets, consacrată în principal consecințelor grave ale al
coolismului, publicînd ample extrase. Pentru că alcoolismul, potrivit auto
rului, este cel mal dezastruos drog. Dificultățile traiului de fiecare zl, 
agravate de criza economică, accentuarea fenomenelor de alienare șl 
însingurare, fac ca numărul celor care recurg la acest drog să crească 
în proporții alarmante, lată ce scrie în acest sens publicistul francez:

„Dacă moartea tînărului din Bre
tagne, la care am asistat întîmplă- 
tor. ar fi fost provocată de un dro
gat. titlul sub care a apărut relata
rea despre această încăierare fatală, 
datorată consumului excesiv de 
băutură ar fi fost de o șchioapă și 
ar fi sunat, desigur : „O nouă dra
mă generată de droguri". Modesta 
consemnare a incidentului se dato
rează însă faptului că in Franța nu 
se vorbește decît rareori despre al
cool. si niciodată de calitatea de 
drog a acestuia. Deși alcoolismul 
este vinovat de 40 la sută din acci
dentele de circulație si din cazurile 
de omucidere, se consideră că lec
tura ziarelor ar deveni plictisitoare 
dacă acest „detaliu" ar fi repetat 
la fiecare caz.

Toate țările, in afară de Franța, 
respectă nomenclatura Organizației 
Mondiale a Sănătății care clasează 
alcoolul în rindul drogurilor. Grație 
acestui artificiu, patria vinurilor 
ignoră cu bună știință că este țara 
cea mai drogată cu alcool din lume. 
Fiecare francez adult absoarbe 
anual, sub o formă sau alta, echi
valentul a 30 de litri de alcool pur, 

în industria aeronautică. în domeniul 
informaticii, siderurgiei și altele.

în cadrul sesiunii au fost stabili
te măsuri menite să permită fina
lizarea. in termen scurt, a noi ac
țiuni de cooperare în industriile 
construcțiilor de mașini, aeronauti
că. metalurgică, chimică. în domeniul 
electronic-informatic. în agricultură 
si industria alimentară, precum și 
pentru lărgirea în continuare a 
schimburilor de mărfuri. în vederea 
atingerii obiectivului stabilit — du
blarea. pe baze echilibrate, a volu
mului acestora în 1980. comparativ 
cu anul 1975.

De asemenea, cele două părți au 
convenit asupra unul program de ne
gocieri pentru realizarea în comun a 
unor obiective in terțe țări. în do
meniile minier, industriei chimice și 
altele.

în cadrul convorbirilor au fost dis
cutate și alte probleme de interes 
comun privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre România si Franța.

Protocolul celei de-a VIII-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze de cooperare e- 
conomică. științifică și tehnică a fost 
semnat de președinții celor două 
părți în comisie.

Au participat Raoul Delaye. amba
sadorul Franței la București, și 
membrii celor două delegații.

★

Rădulescu. viceprim-ministru al gu
vernului. președintele părții române 
în comisie. Constantin Stanciu. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior si cooperării economice inter
naționale, de alte persoane oficiale.

Au fost prezent! Raoul Delaye. am
basadorul Franței la București, si 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Central al U.G.S.R.
schimb de informații cu privire la 
activitatea desfășurată de cele două 
centrale sindicale pe plan intern și 
internațional și s-a exprimat dorința 
reciprocă de a dezvolta în continua
re relațiile bilaterale în interesul ce
lor ce muncesc din Republica Socia
listă România si Republica Arabă E- 
gipt. al colaborării si înțelegerii în
tre popoare.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

San Marino
prietenie tradițională dintre popoare
le român și sanmarinez.

La convorbiri au participat Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, din partea ro
mână. și Giuseppe Della Baida, de
putat. din partea sanmarineză.

în cursul aceleiași zile. George 
Macovescu a oferit un dejun în onoa
rea oaspetelui.

★
Secretarul de stat pentru afacerile 

externe al Republicii San Marino a 
vizitat. în cursul după-amiezii. maga
zinul „Unirea" din București.

(Agerpres)

Izolat se va semnala grindină. Vînt mo
derat cu unele intensificări. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 5 și 
15 grade, izolat mai coborîte la început, 
cînd condițiile atmosferice rămîn favo
rabile producerii brumelor în nordul 
țării. Temperaturile maxime vor fi cu
prinse intre 14 și 24 grade, local mai ridi
cate la sfîrșitul intervalului. în Bucureștii 
Vreme rece la început, apoi în încălzire. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. In 
primele zile vor cădea averse de ploaie, 
mai ales după amiaza. Vint moderat.

de 3 ori mai mult decit un englez 
și de 4 ori mai mult decit un suedez. 
O.M.S. a întocmit un grafic repre
zentind indicele de mortalitate da
torat alcoolismului în diferite țări; 
prin proporția deosebit de ridicată 
ce o caracterizează. Franța se deta
șează net de toate celelalte, iar 
consecințele alcoolismului sînt atît 
de grave îneît rezolvarea proble
melor pe care le ridică nu mai su
feră amînare.

Este adevărat că maladiile cardio
vasculare si cancerul constituie 
principalele cauze de mortalitate. 
Pe de altă parte însă, alcoolismul 
reprezintă si el o dramă de egală 
amploare, care nu este însă recu
noscută ca atare. Cifrele dovedesc 
că alcoolismul constituie, în ordinea 
importantei, o a treia cauză a mor
talității în Frânta. Numărul ciroze
lor alcoolice, care se soldează prin 
decese, se ridică anual la 30 000. 
Dacă se tine seama insă de toate 
celelalte decese datorate alcoolului, 
cifra se dublează. Chiar si această 
hecatombă, oricit de înspăimintă- 
toare ar fi. este totuși departe de 
a oferi bilanțul complet al alcoolis

Cronica zilei
Joi s-au încheiat lucrările Confe

rinței internaționale a sindicatelor 
din industria alimentară, desfășurate 
la București. Timp de două zile, par- 
ticipantii au dezbătut probleme pri
vind contractele colective de muncă 
in Industria alimentară.

Cu prilejul apropiatei 
sărbătoriri a Zilei naționale 

a Republicii Filipine
în legătură cu apropiata sărbăto

rire a Zilei naționale a Republicii 
Filipine. Leticia Ramos Shahani, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, a organizat joi o conferință da 
presă.

Subliniind importanta proclamării 
la 12 iunie 1898 a independentei Fi- 
lipinelor — d-na a înfățișat ziariști
lor preocupările guvernului filipinez 
pentru consolidarea independentei 
politice, pentru canalizarea energii
lor poporului în direcția folosirii re
surselor naționale în scopul dezvol
tării de sine stătătoare a tării.

Vorbind apoi despre actualele ori
entări ale politicii interne și exter
ne filipineze. Leticia Ramos a sub
liniat că ele își găsesc întruchiparea 
într-un șir de obiective in industrie 
și agricultură, în înfăptuirea unor 
importante reforme cu caracter so
cial și de ridicare a nivelului de trai 
al maselor, în extinderea relațiilor 
de cooperare pe plan international.

în continuare au fost evocate as
pecte ale raporturilor româno-filipi- 
neze, contribuția hotăritoare pe care 
au reprezentat-o vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Manila și con
vorbirile avute cu președintele Fer
dinand Marcos. S-a subliniat, de ase
menea, că conlucrarea prietenească 
româno-filipineză și-a găsit o eloc
ventă expresie în cadrul „Conferin
ței celor ’77“ de la Manila, Filipinele 
numărîndu-se printre țările care au 
sprijinit primirea tării noastre în a- 
cest grup.

★

Cu prilejul Zilei armatei 'finlan
deze. atașatul militar, aero si naval 
al acestei țări la București, it. col. 
Keijo Pennanen. a oferit joi o re
cepție. Era prezent Matti Hăkkăhen, 
ambasadorul Finlandei ia București.

La recepție au participat general
colonel Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, generali 
si ofițeri superiori, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
unor ministere și instituții centrale, 
ziariști.

Au fost de fată șefi de misiuni di
plomatice. atașați militari și alti 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

O noua tragere 
excepțională 

LOTO
La 14 iunie 1977, Administra

ția de Stat Loto-Pronosport or
ganizează o nouă tragere excep
țională LOTO. Lista de cîștiguri 
oferită la această tragere conți
ne : autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Skoda S 100“, excursii în Re
publica Democrată Germană, 
Ralia, Uniunea Sovietică, pre
cum și pe Litoralul românesc, 
cîștiguri în bani — fixe si va
riabile. Tragerea constă în efec
tuarea a 5 extrageri repartizate 
în 2 faze : prima de 2 extrageri, 
fiecare de cîte 12 numere (in 
continuare din totalul celor 90) 
și a doua fază de 3 extrageri, 
fiecare de cîte 6 numere (în 
continuare din 90). La această 
tragere se acordă cîștiguri și va
riantelor cu 3 numere cîștigă- 
toare din totalul numerelor ex
trase la fiecare din cele 2 faze.

Cei ce doresc să participe la 
această tragere excepțională 
Loto pot procura bilete de 5 sau 
15 lei varianta simplă, cunos- 
cînd că biletele de 15 lei iau 
parte la toate extragerile.

Agențiile Loto-Pronosport pun 
la dispoziția participantilor 
prospecte care cuprind si alte 
amănunte în legătură cu noua 
tragere excepțională LOTO.

mului. Trebuie să se tină seama și 
de consecințele indirecte, pentru a 
avea o imagine clară asupra aces
tui dezastru national.

Dacă pe plan individual există 
droguri mai cumplite decît alcoolul, 
pe planul colectivității el reprezin
tă însă cel mai dezastruos drog. 
Dacă drogatul este. în general, un 
tînăr solitar în acțiunea sa de si
nucidere. alcoolicul este. în cele 
mai niulte cazuri, un adult care an
trenează în naufragiul său de la 
3—4 pină la 10 persoane. In vestul 
Franței, 40 la sută din copiii pro- 
veniti din părinți alcoolici prezintă 
anomalii fizice sau psihice. Alte 
statistici arată că jumătate din co
piii tratati în clinicile de neuropsi- 
hiatrie provin din părinți bețivi.

Cît de mare e numărul acestor 
alcoolici, este greu de spus. Potri
vit unor cercetători, numărul con
sumatorilor de cantități excesive ar 
depăși 6 milioane, adică 18 la sută 
din populația majoră: un bărbat 
din patru, o femeie din 12. Dacă 
se iau în considerare intoxicații, 
care consumă zilnic mai mult de 2 
decilitri de alcool, numărul lor este 
oricum de 1 600 000 de persoane, 
din care 300 000—400 000 femei. Dacă 
se ține seama de populația atinsă 
indirect de flagel — copiii, rudele, 
persoanele accidentate — se ajunge 
Ia concluzia că 20 la sută din tota
lul locuitorilor Franței sînt afectați 
de alcoolism. Nu este oare sufici
entă această cifră pentru a putea 
vorbi de prioritatea pe care o cere 
rezolvarea acestei probleme ? Căci 
dacă drogații sînt cu zecile de mii, 
alcoolicii sînt cu milioanele.

Dacă alcoolismul nu este atacat, 
el este jn schimb bine instalat. Dis
pune de o fabuloasă rețea de 200 000 
de cîrciumi. una pentru 250 de lo
cuitori. fără să punem la socoteală 
bufetele mai mărunte. Gratie aces
tor „instituții" naționale, există în
totdeauna la îndemînă un pahar plin, 
pe care lumea se grăbește să-1 go
lească : pentru a-și îneca amarul, 
pentru a-si umple singurătatea, 
pentru a se reconforta. Iar toti pro
fitorii de pe urma alcoolului știu de 
minune să întrețină acest mit pen
tru a-si apăra interesele".
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Agresiunea armată a rasiștilor 
rhodesieni a fost în întregime 

respinsă
„Acțiunile Rhodesiei — o gravă violare a teritoriului 

mozambican și un ultragiu la adresa Africii"
MAPUTO 2 (Agerpres). — Forțele populare de eliberare din Mozambic 

controlează pe deplin zonele tării, in care unități ale regimului rasist 
rhodesian au declanșat acțiuni agresive armate, a declarat joi un pur
tător de cuvint al Statului Major al armatei mozambicane. Agresiunea 
rasiștilor, declanșată la 29 mai asupra punctelor militare din provinciile 
Gaza și Tete, a fost respinsă de forțele populare de eliberare mozam
bicane. a precizat purtătorul de cuvint.

Grupe separate ale inamicului au 
reușit temporar să pătrundă. prin 
regiuni slab populate, mai adine in 
interiorul țării, ajungind pînă in lo
calitatea Mapai, unde au avut loc 
lupte cu subunitățile forțelor de eli
berare. In prezent, agresorii au fost 
izgoniți dincolo de granițele Republi
cii Populare Mozambic.

Totuși, a adăugat purtătorul de cu- 
vînt, aviația regimului rasist de la 
Salisbury continuă să bombardeze 
stațiile de cale ferată și unele puncte 
populate din provincia Gaza. în 
cursul luptelor au fost doborîte trei 
avioane și un elicopter aparținînd 
trupelor regimului lui Ian Smith.

După cum precizează Agenția mo- 
zambicană de informații, prin actua
lele acțiuni agresive împotriva Mo- 
zambicului regimul de la Salisbury 
vizează internaționalizarea conflic
tului rhodesian.

La rîndul său. ministrul de exter
ne al Mozambicului, Joaquim Chis- 
sano. a declarat joi că intervenția 
trupelor rhodesiene în Mozambic 
constituie „o manevră avind drept 
scop distragerea atenției internațio
nale de la lupta de eliberare dusă 
de poporul Zimbabwe". „Agresorii — 
a relevat Chissano — trebuie să în
țeleagă că africanii sînt ferțn hotă- 
rîți să-și apere independența". „Dacă 
ei doresc războiul, vom acționa în 
consecință". ■ , • ■

La Conferința pentru cooperare economică internațională

Controversele continuă
PARIS 2 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvint al copreședinției repre- 
zentînd cele 19 țări în curs de dez
voltare la Conferința de la Paris 
pentru cooperarea economică inter
națională a declarat agenției France 
Presse că „cei 19“ au făcut joi di
mineață celor șapte țări occidentale 
industrializate și Pieței comune o 
contrapropunere în ce privește con
tinuarea negocierilor asupra proble
melor energetice, pe care o consi
deră drept o ultimă încercare de 
compromis.

„Țările (occidentale) industrializate 
au vrut să cumpere capacitatea 
O.P.E.C. de a-și fixa singură pretu
rile la produsele petroliere cu un 
pseudofond comun pentru materiile 
prime și o mică sumă — în valoare 
de un miliard dolari — în calitate

Făurirea unei noi ordini economice internaționale 
este in interesul tuturor popoarelor 

1— Opinii ale participanților la seminarul din Iugoslavia —
CAVTAT 2 (Agerpres). — La Cav-7 

tat.: în Iugoslavia.,. au continuat lu- , 
crările Seminarului internațional în 
problemele privind instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
In cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
economistul olandez lan Tinbergen, 
laureat al Premiului Nobel, a relevat 
că o nouă ordine economică inter
națională va avea menirea să rezol
ve si probleme ca diviziunea inter
națională a muncii, șomajul ce a- 
fectează numeroase țări și folosirea 
optimă în țările in curs de dezvol
tare a rezervelor de materii prime. 
Totodată, el a arătat necesitatea ca 
enormele resurse financiare folosite 
pentru înarmări să fie utilizate pen
tru binele omenirii. Pe de altă parte, 
în cadrul seminarului s-a arătat că 
o serie de țări dezvoltate manifestă

Primatul spiritului de colaborare 
......................... .... ■ ; ' ..

• Prin eforturi comune, constructive, terenul raporturilor economice poate deveni tot mai fertil • Opinii raționale, 
în consens cu marile cerințe ale actualității ® Cooperarea și dezideratele destinderii și securității

După cum este cunoscut, una din caracteristicile definitorii ale politicii 
externe a României socialiste o constituie dezvoltarea largă a relațiilor 
de colaborare si cooperare prietenească cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, inclusiv cu statele avansate economic, partici
parea activă la schimbul de valori materiale și spirituale, colaborarea 
largă economică și .tehnico-științifică fiind. în zilele noastre, necesități 
obiective ale progresului general al fiecărei națiuni, ale cauzei păcii și 
securității în lume. In acest cadru, progresele înregistrate în anii din 
urmă în dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri între România si S.U.A. 
— deși reprezintă doar un început, cu largi și promițătoare perspective — 
s-au înscris, fără îndoială, ca importante contribuții comune. cu_ efecte 
rodnice pe multiple planuri, la promovarea destinderii si colaborării in
ternaționale. Cu satisfacție am putut constata — in cursul unei recente 
călătorii — că asemenea aprecieri sint împărtășite de personalități poli
tice marcante, de reprezentanți ai cercurilor economice și de afaceri din 
Statele Unite. în general de oameni care se situează pe poziții realiste 
și constructive, care privesc procesele și evenimentele în profunzimea și
perspectivele lor.

în zilele cînd mă aflam la 
Washington, presa și televiziunea a- 
mericană consacrau spații largi ce
lor 100 de zile care trecuseră de la 
instalarea noii administrații. Fireș
te. comentariile nu aveau caracter 
bilantier. avind în vedere intervalul 
de timp scurt care trecuse de la pre
luarea mandatului de către pre
ședintele Jimmy Carter. Ele se con
centrau. îndeosebi, pe descifrarea 
tendințelor esențiale ale politicii noii 
administrații, atît în ce privește pro
blemele interne care preocupă Ame
rica la ora actuală, cit și în sfera 
politicii internaționale. Dialogurile pe 
care le-am purtat la Departamentul 
de Stat. în întîlniri cu reprezentanți ai 
Congresului S.U.A., ai unor instituții 
economice, companii financiare au 
avut ca punct de pornire tocmai un 
șir de declarații ale noii administra
ții prin care se exprima dorința de 
acțiune constructivă. în spirit de co
laborare. pentru consolidarea destin
derii și înțelegerii în lume, pentru 
dezvoltarea bunelor raporturi și a- 
propierea între popoare.

O discuție interesantă în acest sens 
am purtat cu dl. NICHOLAS AN
DREWS. director pentru problemele 
Europei de răsărit în Departamentul 
de Stat, pornind tocmai de la de
clarațiile unor factori de răspundere 
ai administrației privind intenția 
S.U.A. de a continua politica de dez
voltare a relațiilor pe plan multila
teral cu România. In conformitate cu

Leslie O. Harriman, președintele 
Comitetului special al O.N.U. împo
triva apartheidului, a declarat. în ca
drul unei reuniuni a acestui comitet, 
că : „Această agresiune este o agre
siune împotriva Africii si a Națiuni
lor Unite".

La rîndul său. președintele Comite
tului special al O.N.U. pentru decolo
nizare. Salim Ahmed Salim, a dat 
publicității o declarație în care cali
fică agresiunea rhodeslană drept ..un 
ultim efort disperat al regimului ile
gal pentru a opri prăbușirea sa ine
vitabilă", acțiune care dovedește „ho- 
tărîrea acestui regim de a bloca toate 
căile ce pot duce spre o reglementare 
negociată".

Organizația Unității Africane con
damnă cu hotărire agresiunea armată 
a regimului rasist al lui Ian Smith 
împotriva Mozambicului. se spune 
într-un document al O.U.A. publicat 
la Addis Abeba. Guvernul minoritar 
de la Salisbury a declanșat de fapt 
acțiuni militare împotriva unui stat 
suveran african si singurul răspuns la 
agresiune trebuie să-l constituie a- 
ceeasi armă pentru lichidarea deplină 
a rasismului în Zimbabwe.

Ziarul senegalez „Le Soleil" subli
niază că orice pretexte ar 'invoca 
autoritățile de la Salisbury, aceste 
atacuri reprezintă „o gravă violare 
a teritoriului mozambican si un ul
tragiu adus întregii Africi".

de ajutor", a declarat purtătorul de 
cuvint. „Noi — a spus acesta — nu 
am acceptat modul în care cei opt vor 
să continue dialogul asupra energiei 
și. din spirit de conciliere, am pro
pus ca o revizuire a rezultatelor 
dialogului Nord-Șud să aibă loc. pe- 
riodic în cadrul Națiunilor Unite".

Purtătorul de cuvint al „celor 19“ 
a relevat că ar constitui o dovadă 
de naivitate dacă s-ar crede că ță
rile în curs de dezvoltare ar putea 
accepta să discute numai problemele 
energetice și nimic altceva. „Am 
ajuns în punctul in care trebuie să se 
știe a cui este vina" — a precizat el. 
apreciind, totodată, că mai există „o 
mică șansă" de a se ajunge la un 
acord asupra punctului rămas în sus
pensie. ceea ce înseamnă continuarea 
dialogului Nord-Sud.

miopie, nedindu-și seama că dezvol
tarea țărilor rămase in urmă cores
punde si intereselor statelor indus
trializate.

Expunînd o serie de principii ge
nerale, Janez Stanovnlk, expert iu
goslav în economie, a subliniat că 
noua ordine economică internaționa
lă va trebui să asigure reala ega
litate a țărilor, să fie o bază adecva
tă a cooperării economice, politice 
și culturale dintre state, o reflecta
re a realităților lumii actuale. El a 
evidențiat, totodată, imperativul luă
rii în considerare a elementelor cu 
caracter ecologic în opera de insti
tuire a noii ordini economice inter
naționale., astfel incit să fie asigu
rate interesele din prezent si din 
viitor ale omenirii.

documentele comune semnate la ni
velul cel mai înalt între cele două 
țări. „Declarația președinților Româ
niei si S.U.A. cu privire Ia principiile 
de colaborare si Declarația cu privire 
la cooperarea economică, industrială 
si tehnico-stiințifică. celelalte docu
mente încheiate oferă un cadru op
tim pentru extinderea colaborării 
americano-române. Aceasta s-a veri
ficat în practica relațiilor noastre din 
ultimii ani. Putem, astfel, constata că 
s-a amplificat colaborarea economică, 
a crescut substanțial volumul schim
burilor comerciale si. ceea ce este 
mai important, s-au extins unele for
me noi de cooperare industrial-teh- 
nologică" — declara interlocutorul.

Desigur, există în continuare largi 
posibilități. încă nefructificate, pentru 
a extinde mereu mai mult sfera 
cohlucrării. Nivelul înalt, bine cunos
cut. al dezvoltării industriale si teh- 
nico-stiintifice al S.U.A.. ca si pro
gresele economiei românești, dispo
nibilitățile ei de a fi prezentă cu 
produse tot mai competitive pe piața 
mondială, oferă un cîmp fertil pen
tru adîncirea conlucrării economice 
româno-americane reciproc avanta
joase. De fapt, s-ar putea spune 
mai mult decît reciproc avantajoase, 
avind in vedere că. pe lingă intere
sele ambilor parteneri, un asemenea 
curs constructiv se repercutează po
zitiv asupra ansamblului relațiilor 
internaționale. Se impune relevat în 
această privință că așezarea relațiilor

PREȘEDINTELE CONSILIULUI OL MINIȘTRI Al U. R. S. S. 
A PRIMIT PE VICEPRIM-MINISTRUL GUVERNULUI ROMAN

MOSCOVA 2 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. N. Kosîghin, a primit joi pe 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, aflat în vizită de lucru in 
Uniunea Sovietică.

Cu acest prilej, tovarășul Gheorghe 
Oprea a rugat să se transmită, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al P.C.R., un cald 
salut și cele mai bune urări tovară
șului Leonid Ilici Br.ejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S. Mulțu
mind. A. N. Kosîghin a rugat să se 
transmită secretarului general al 
Partidului Comunist Român un salut 
călduros și urările cele mai bune din 
partea secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc. au fost examinate probleme ac
tuale ale colaborării economice din
tre România și Uniunea Sovietică, 
ale dezvoltării în perspectivă a 
schimburilor si cooperării economice 
româno-sovietice. în vederea Înfăp
tuirii înțelegerilor dintre tovarășii

KHARTUM

încheierea sesiunii Comisiei mixte 
româno-sudaneze de cooperare

KHARTUM 2 (Agerpres). — La 
Khartum s-au încheiat lucrările se
siunii Comisiei mixte româno-sudă- 
neze de cooperare. In spiritul înțele
gerilor dintre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Democratice Sudan. Gaafar Moham
med El Nimeiri, Comisia mixtă a exa
minat realizările obținute pină în 
prezent și a convenit asupra acțiu
nilor viitoare de dezvoltare, adîncire 
și diversificare a conlucrării in do
meniile politic, economic si cultural 
dintre cele două țări. De asemenea, 
s-a căzut de acord asupra unor mă
suri menite să ducă la sporirea si 
diversificarea schimburilor comercia
le bilaterale. Delegația română la se
siune a fost condusă de tovarășul 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. iar delegația sudaneză 
— de Mansour Khalid, membru al 
Biroului Executiv al C.C. al Uniunii

agențiih de presa transmit:
Președintele C.C. cd P. C. 

CliineZ, ^ua Kuo-feh, premierul 
Consiliului de. Stat al R.P. Chineze și 
președintele Comisiei militare a C.C. 
al P.C. Chinez, a primit delegația mi
litară vietnameză condusă de genera
lul Vo-Nguyen Giap, membru al BV- 
roului.PpJjtic al C.C. al P.C. din Viet
nam, vicepTemier al Guvernului R. S. 
Vietnam și ministru al apărării na
ționale. aflată în vizită 4n R.P. Chi
neză. Președintele Hua Kuo-fen a 
avut o convorbire cordială, priete
nească cu generalul Vo Nguyen Giap 
— menționează agenția China Nouă.

Prim-secretarul C.C. al 
P.C. din Cuba, FideI Castro- 3 
avut la Havana o întrevedere cu 
președintele Partidului Comunist 
Luxemburghez. Rene Urbany, aflat în 
Cuba în fruntea unei delegații. Cu 
acest prilej, au fost abordate proble
me privind diverse aspecte ale rela
țiilor dintre cele două partide, pre
cum și unele teme de interes reci
proc din agenda politică internațio
nală.

economice pe baze nediscriminatorii. 
ca urmare a aprobării de către Con
gresul S.U.A. a acordului comercial 
cu România incluzînd clauza națiunii 
celei mai favorizate, s-a dovedit de 
natură să. stimuleze extinderea . con
tinuă a acestor relații.

De altfel, in legătură cu Satisface
rea mai bună. în aceste condiții, a 
unor interese directe, dl. GEORGE G. 
GELLERT, președintele companiei 
„Atalanta" si vicepreședinte al Con
siliului economic româno-american. 
sublinia. într-o convorbire pe care 
am avut-o la New York, influența 
deosebit de pozitivă pe care a avut-o 
acest act asupra relațiilor firmei res
pective cu România. „Sîntem cît se

Note de călătorie 
din S.U. A.

poate de bucuroși de rezultatele pe 
care le-am obtinut în relațiile cu fir
mele de export românești. Am în
ceput colaborarea noastră în 1971 cu 
un volum de imnorturi din România 
foarte modest. Anul trecut schimbu
rile s-au cifrat la 16 milioane dolari, 
iar planurile de viitor sînt foarte op
timiste. Am avut plăcerea de a fi 
primit în luna februarie. Ia București, 
de dl. președinte Nicolae Ceausescu, 
prilej cu care am discutat ne larg 
despre posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării cu România. Am constatat 
cu multă satisfacție, si de această 
dată, dorința României de a amp'i- 
fica colaborarea cu Statele Unite. în 
ce privește „Atalanta". intenționăm 
ca în următorii 5 ani importurile 
noastre să alungă la un volum echi
valent cu 100 milioane dolari. în ca
litate de vicenresedinte al Consiliului 
economic americano-român. vreau să 
relev că există perspective bune pen
tru dezvoltarea în ansamblu a colabo
rării economice dintre S.U.A. si 
România. Cred că este pe deplin po
sibil ca în următorii cîtiva ani schim
burile noastre să ajungă la nivelul 
de un miliard dolari."

Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev, 
a declarației comune semnate de 
secretarii generali al celor două 
partide în noiembrie anul trecut.

La întîlnire. care a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
participat V. N. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. si Gheorghe Badrus, amba
sadorul României în Uniunea Sovie
tică.

★
Tn cursul zilei de joi, tovarășul 

Gheorghe Oprea a avut convorbiri 
ci A. I, Sokin. ministrul industriei 
electronice. K. I. Brehov, ministrul 
construcțiilor de mașini pentru in
dustria chimică și petrolieră. V. F. 
Jigalin. ministrul construcțiilor de 
mașini grele și de transport. V.N. Po
liakov. ministrul industriei de auto
mobile. V. V. Krotov, ministrul 
industriei constructoare de , mașini 
.energetice. în cadrul cărora s-a dis
cutat despre stadiul realizării acor
durilor de colaborare existente, des
pre posibilitățile de lărgire a colabo
rării si cooperării româno-sovietice.

Socialiste Sudaneze, ministrul de 
externe al R.D. Sudan.

La încheierea lucrărilor sesiunii, au 
fost semnate un acord asupra desfă
șurării lucrărilor Comisiei mixte, 
protocolul comercial pe perioada 
1977—1978. minutele convenite cu pri
vire la cooperarea econoinică si teh
nică și programul de schimburi în do
meniul invătămîntului. științei și cul
turii pe anii 1977—1978. La ceremonia 
semnării au fost prezenti. din partea 
română. Ștefan Nicolae. prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
ier din partea sudaneză — Ahmed 
Abdul Halim, asistent al secretarului 
general al Uniunii Socialiste Sudane
ze. Nasseridin Mustafa. ministrul 
planificării, alte oficialități sudane
ze. Au participat, de asemenea. Flo
rian Stoica, ambasadorul țări’ noas
tre la Khartum, și Sayed Sharief, 
ambasadorul Sudanului la București.

rassnj al președinte
lui Italiei. Intr-un mesaj cu prile
jul Celei de-ă 31-a aniversări a Re
publicii — ziua națională a Italiei, 
2 iunie — președintele țării, Gio
vanni Leone, a subliniat necesitatea 
de a se acționa pentru respectarea 
spiritului de justiție ce stă la baza 
Constituției, „pentru depășirea difi
cultăților actuale, pentru izolarea și 
distrugerea violentei și a terorismu
lui, pentru a duce țara pe calea în
noirii".

Președintele Siriei, Hafe!! 
Al Assad, l-a primit joi pe Camille 
Chamoun. liderul Partidului Național 
Liberal din Liban, care efectuează o 
vizită la Damasc.

în cadrul convorbirilor 
de la Paris dintre Miloș Minlci, vi
cepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, și 
Cyrus Vance, secretarul de stat al 
S.U.A., părțile au exprimat opinia

La rindul său. dl. MAURICE BOS- 
CHY, vicepreședinte al aceleiași fir
me. arătă- că viitoarea sesiune a Con
siliului economic, care va avea loc la 
New York. în cursul acestei veri, 
constituie o bună ocazie pentru a 
identifica noi căi de intensificare a 
conlucrării. „Ceea ce este important
— spunea d-sa — este că și de o par
te si de alta sîntem animați de sen
timente prietenești. Azi ne cunoaș
tem mai bine si aceasta ne permite 
să apreciem avantajele reciproce ale 
dezvoltării cooperării dintre noi".

Este un lucru larg recunoscut că 
dezvoltarea relațiilor economice din
tre state, indiferent de orînduirea lor 
socială, constituie o cerință majoră 
a lumii contemporane, colaborarea 
interstatală fiind un factor de mare 
importanță pentru progresul fiecărei 
țări în parte și al întregii omeniri. 
Aceasta este una din ideile centra
le. fundamentale, a celor mai impor
tante reuniuni internaționale.

De fapt, aceasta este în deplină 
conformitate cu însuși conținutul 
Actului final de la Helsinki al Con
ferinței pentru securitate si coope
rare in Europa, la care și România 
și S.U.A. sînt părți semnatare si care 
cuprinde, așa cum se știe, ample pre
vederi și angajamente vizînd extin
derea continuă a colaborării econo
mice și tehnico-științifice. găsirea de 
noi mijloace și posibilități pentru 
amplificarea acestei colaborări, în 
interesul tuturor popoarelor, al secu
rității și păcii pe continentul euro
pean. Apropiata reuniune gene- 
ral-europeapă de la Belgrad va re
prezenta. din acest unghi, un bun 
prilej nu numai pentru a se trece în 
revistă situația existentă pe planul 
colaborării între statele participante, 
ci — stătu quo-ul fiind doar un minim
— pentru elaborarea de noi măsuri 
concrete, constructive, care să ducă 
Ia înlăturarea oricăror rămășițe ale 
barierelor și restricțiilor ce mai per
sistă în calea schimburilor normale 
interstatale, să asigure dezvoltarea 
de viitor a colaborării economice 
multilaterale.

Am reținut, de asemenea, ca judi
cioasă ideea că. mai ales în condi
țiile economice internaționale ac

Vizita delegației P. C. R. in Luxemburg
LUXEMBURG 2 (Agerpres). — In 

cursul vizitei pe care o întreprinde 
în Luxemburg, tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., a fost primit joi de 
Gaston Thorn, președintele guvernu
lui luxemburghez.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu un cordial mesaj de 
salut Marelui Duce Jean al Luxem
burgului si Marii Ducese Josephine 
Charlotte, precum și urări de prospe
ritate, si pace poporului luxembur
ghez. A fost transmis, de asemenea, 
un cakl mesaj de prietenie președin
telui guvernului luxemburghez.

Gaston Thorn a transmis, la rîndul 
său, președintelui României și to
varășei Elena Ceaușescu, din partea 
Marelui Duce, a Marii Ducese și a sa 
personal; cele mai calde urări de să
nătate și succes în activitate, precum

WASHINGTON

Întrevederi româno-americane
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, s-a intilnit cu 
Warren Christopher, secretar de stat 
adjunct al S.U.A., Matthew Nimetz, 
consilier al Departamentului de Stat, 
și Joseph Duffey, asistentul secreta
rului de stat pentru problemele cul
turale.

De asemenea, adjunctul ministru
lui afacerilor externe a avut o în

în vederea normalizării relațiilor 
dintre R. S. Vietnam și S. U. A.

PARIS 2 (Agerpres). — La Amba
sada Ș.U.A. din Paris au fost reluate 
joi convorbirile vietnamezo-ameri- 
eane cu privire la normalizarea re
lațiilor dintre cele două țări. Din 
partea R. S. Vietnam participă Phan 
Hien, adjunct al ministrului aface
rilor externe, iar din partea ameri
cană Richard Holbrooke, secretar de 
stat adjunct pentru problemele 
Asiei orientale și Pacificului.

După cum este cunoscut, prima 
rundă a acestor convorbiri s-a des
fășurat la începutul lunii mai a.c.

După convorbirile de joi, s-a anun

n n.E 0 i o b ei s

că la apropiata reuniune de la Bel
grad vor trebui discutate, într-o at
mosferă constructivă, toate proble
mele privind securitatea șl coopera- 

‘‘ ' la
! privind securitatea și coope 

rea rezultînd din. Actul final de 
Helsinki.

al
ce

Premierul desemnat 
Belgiei, F,eo Tmdemans, după 
a anunțat joi lista oficială a noului 
guvern de coaliție, a cerut regelui 
Baudouin să-i retragă misiunea în
credințată. Suveranul și-a rezervat 
răspunsul asupra cererii formulate 
de Tindemans. După cum informează 
agențiile de presă, hotărîrea premie
rului desemnat a fost determinată de 
apariția unor noi divergente în sinul 
coaliției guvernamentale în legătură 
cu repartizarea portofoliilor ministe
riale.

Rezultatele ciiciale alo 
referendumului din Ban
gladesh, publicate miercuri seara 
la Dacca, arată că în favoarea pro-

tuale, afectate de cunoscutele feno
mene de criză, interesul general de 
a vinde si a cumpăra, de a crea con
diții optime schimburilor face să 
apară si mai irațională orice piedică 
de natură să afecteze aceste schim
buri. Intr-o convorbire pe această 
temă eu prof. JOHN KARLIK, re
putat economist, membru al Comi
tetului pentru relații economice al 
Congresului S.U.A., d-sa declara că 
„in abordarea problemelor colaboră
rii între statele participante la Con
ferința general-europeană trebuie 
manifestată voința politică pentru a 
se elimina obstacolele existente. Nu
mai in acest fel se poate ajunge la 
ceea ce au sperat și speră popoarele 
acestor țări — la crearea unei Euro
pe a colaborării și păcii".

Există pentru aceasta cadrul priel
nic. si cum vor acționa Statele Uni
te la reuniunea general-europeană in 
abordarea acestor probleme ? Am a- 
dresat aceste întrebări domnului J. J. 
MARESCA, reprezentant al delegației 
S.U.A.. atît în perioada pregătitoare 
a Conferinței general-europene, cît și 
în etapele ei de la Helsinki și Ge
neva. „S.U.A., declara interlocutorul, 
doresc o abordare deschisă a ceea ce 
s-a făcut, dar mai ales a ceea ce 
trebuie făcut pentru aplicarea preve
derilor Actului final de la Helsinki. 
Nu ar sluji însă la nimic deschiderea 
unei polemici, recurgerea la acuzații 
reciproce. Liniile de bază pentru e- 
dificarea securității europene au fost 
fixate. Trebuie ca acum să acțio
năm pentru a realiza ceea ce ne-am 
propus. Statele Unite vor sprijini 
propunerile constructive în această 
direcție".

Interlocutorul a tinut să releve în 
acest context buna conlucrare care 
a existat la Conferința general-euro
peană într-o serie de probleme în
tre S.U.A. și România, aceasta fiind 
încă o dovadă a terenului larg de 
colaborare dintre cele două țări — 
inclusiv în sfera vieții internaționa
le. a conlucrării politice și cooperă
rii economice. în consens cu intere
sele tuturor popoarelor, ale păcii șl 
progresului general.

Dumitru ȚINU |

și urări de prosperitate și pace po
porului român.

în cadrul întîlnirii, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, a avut Ioc 
un schimb util de păreri asupra rela
țiilor prietenești de colaborare 
româno-iuxemburgheze, precum și cu 
privire la unele probleme ale situa
ției internaționale actuale.

★
în oontinuarea vizitei, delegația 

Partidului Comunist Român, condusa 
de tovarășul Virgil Trofin. a avut 
convorbiri cu Benny Berg, vicepre
ședinte al Partidului Muncitoresc So
cialist Luxemburghez și vicepre
ședinte al guvernului luxemburghez. 
Delegația a vizitat. de asemenea, 
centrala hidroelectrică de la Vianden, 
întreprinderile siderurgice „Arbed" 
de la Belval și Differdange si a avut 
discuții cu conducerile locale ale 
P.M.S.L. de la Esch-sur-Alzette, 
Wiltz. Echternach și Vianden.

A fost depusă o jerbă de flori la 
Mormîntul eroilor căzuți în lupta îm
potriva fascismului, din localitatea 
Rumelange.

trevedere cu John Reinhardt, direc
torul Agenției de informații a S.U.A. 
(U.S.I.A.).

In cadrul întrevederilor, la care a 
participat ambasadorul României in 
S.U.A., Nicolae M. Nicolae. au fost 
discutate aspecte > ale relațiilor bila
terale româno-americane si unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

țat că discuțiile vor fi reluate vineri 
dimineață. ..........

Phan Hien, adjunct al ministrului 
afacerilor, externe al R. S. Vietnam, 
conducătorul delegației vietnameze, 
a declarat presei la sfîrșitul convor
birilor de joi că „discuțiile au pur
tat amprenta aceleiași atmosfere 
constructive ca și luna trecută".

La rindul său, Richard Holbrooke, 
secretar de stat adjunct pentru pro
blemele Asiei orientale și Pacificu
lui, conducătorul delegației S.U.A., a 
calificat întrevederile ca fiind foarte 
utile.

gramului prezentat de președintele 
Ziaur Rahman s-au pronunțat 33,2 
milioane alegători, ceea ce reprezin
tă 98.8 la sută din totalul sufragii
lor exprimate.

Reuniunea Biroului „In
ternaționalei socialiste" «i a 
deschis joi lucrările la Roma, sub 
conducerea președintelui acestui or
ganism, Willy Brandt. In cadrul lu
crărilor. un referat asupra „proble
melor Americii Latine" va fi expus de 
Anselmo Sule, președintele Partidului 
radical din Chile, aflat în exil, care 
este, in același timp, vicepreședinte 
al „Internaționalei socialiste".

Centrală nucleară în R.A.
Egipt. La Cairo s-au desfășurat ne
gocieri intre autoritățile egiptene și 
reprezentanți ai societății americane 
Westinghouse, cu privire la construi
rea unei centrale nucleare la Sidi 
Kreir. Dotată cu o putere de 600 MW, 
centrala Sidi Kreir — a cărei con
strucție va începe in prima parte a 
anului viitor — va necesita un fond 
de investiții de 350 milioane dolari.

Peste 100 000 de persoa-
pg au avut de suferit în urma re

centelor inundații care s-au pro
dus in statul indian Assam. în nu
meroase zone au fost avariate căile 
de comunicație, precum și legăturile 
telefonice. Autoritățile centrale au 
luat măsuri pentru ajutorarea popu
lației sinistrate.

Reuniune electorală 
a P. C. din Spania
MADRID 2. Secretarul general al 

Partidului Comunist din Spania. San
tiago Carrillo, a prezidat miercuri o 
reuniune de prezentare a candidați- 
lor partidului la Madrid, pentru vii
toarele alegeri legislative. Partidul 
are cel mai mare număr de candidați 
femei, deși numărul acestora nu este 
încă suficient, a declarat Carrillo. El 
a adăugat că „după 40 de ani. timp 
în care poporul spaniol a fost privat 
de posibilitatea de a cunoaște activi
tatea comuniștilor, aceștia nu vor 
putea obține procentaje ridicate în 
alegeri, însă vor întruni o reprezen
tare convenabilă". El a spus că Parti
dul Comunist din Spania va duce o 
politică realistă în viitorul parlament.

P. C. din Argentina denunță 
actele de violență 

ale forțelor de dreapta
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 

Intr-un comunicat dat publicității 
miercuri de Partidul Comunist din 
Argentina este denunțată dispariția a 
doi membri ai conducerii partidului 
din orașul Cordoba, relatează A.F.P. 
Cei doi comuniști — Hector Gonza
les si Salomon Gerchuno — ambii 
avocati. apărători ai sindicatelor și 
cunoscuti conducători ai P.C. din Ar
gentina. au fost ridicați la 26 mai de 
persoane civile care au afirmat, pe 
baza unor documente, că sînt repre
zentanți ai politiei federale — se 
arată în comunicat.

De asemenea, partidul comunist 
subliniază că „asemenea măsuri re
presive au loc nu numai împotriva 
comuniștilor, ci și contra unor sec
toare mai ample ale democrației, 
pentru a torpila cristalizarea dialo
gului și a împiedica un curs demo
cratic".

DE PRETUTINDENI
• CARTEA POLONE

ZĂ IN 1977. In acest an 
în Polonia vor apărea 150 000 000 
de cărți, cu 3,5 milioane mai mult 
decît în 1976. Dintre cele 7 000 de 
titluri noi ale editurilor, cărțile 
beletristice se vor tipări în 24 
milioane exemplare, iar cele 
pentru copii în 30 milioane. Pla
nul editorial prevede o creștere 
însemnată a numărului lucrări
lor științifice, de popularizare a 
științei, precum și a tirajelor de 
manuale școlare. Totodată, se 
vor edita peste 400 de traduceri 
din literatura clasică și con
temporană străină.

• O REMARCABILĂ 
REALIZARE TEHNICĂ. 
Conducta de petrol din Alaska, 
în lungime de 800 mile, a 
fost terminată și va intra în 
funcțiune în jurul datei de 20 
iunie, s-a anunțat la Washing
ton. Lucrările la instalarea a- 
cestei conducte au început in 
1975, iar costul total este eva
luat . la 7,7 miliarde dolari. 
Miercuri au fost făcute primele 
teste hidrostatice ale conductei. 
Pentru ca petrolul să străbată 
distanța dintre Prudhoe Bay, 
din nord, și portul Valdez, din 
sud, va fi nevoie de 30 de zile, 
în portul Valdez a fost amena
jată o stație unde petrolul va 
fi încărcat în tancuri petroliere, 
în primele săptămini. prin con
ductă vor fi transportate zilnic 
aproape o sută mii tone țiței, 
urmînd ca o cantitate dublă să 
fie transportată începînd din 
august. Cea mai mare parte a 
țițeiului din Alaska va fi apoi 
prelucrat în rafinăriile din Ca
lifornia.

• NATALITATEA IN 
SCĂDERE. Datorită rece
siunii economice, se constată o 
tendință de reducere a numă
rului de nou-născuți în Japonia. 
Dacă în perioada 1969—1973 in
dicele natalității a crescut de la 
18.5 la 19,4, începînd din anul 
următor acesta a înregistrat o 
curbă descendentă: în 1974 a 
fost de 18,6 la mia de locuitori, 
în 1975 de 17,1, iar pentru 1976 
este estimat la numai 16,5. Ex- 
perții niponi consideră că a- 
ceastă reducere a natalității 
este cauzată de scumpirea costu
lui vieții, ceea ce determină 
familiile să se limiteze la un 
număr mai mic de copii.

• „STASIS" este o nouă 
mașină. de teren produsă în 
Cehoslovacia pentru deplasări 
prin cariere și șantiere mari. 
Mașina se poate „cățăra" pe 
grămezi de pietre sau de lemne, 
trece prin mlaștini, prin apă. Ea 
are o cabină ermetică cu două 
locuri. Conducerea vehiculului 
se realizează prin frînarea roți
lor din dreapta sau din stingă. 
Mașina dispune de un motor 
„Jawa—350".

• CAMPANIE ÎMPO
TRIVA TRAFICANȚILOR 
DE DROGURI. Poliția și 
armata mexicană au distrus 
peste 80 la sută din plantațiile 
de maci și au arestat mai mult 
de 900 traficanți de droguri în 
ultimele șase luni, a anunțat 
ministrul apărării, Felix Galvan 
Lopez. El a subliniat că aceasta 
a fost una din cele mai reușite 
acțiuni împotriva traficanților de 
droguri din Mexic. începînd din 
decembrie anul trecut, echipele 
militare speciale au distrus 425 
tone de marijuana și au com
promis culturile cu maci —‘ 
plantă din care se extrag dro
gurile — de pe o suprafață de 
10 000 acri. In cadrul operațiu
nii au fost, de asemenea, con
fiscate 23 avioane ușoare, 176 
vehicule și 1 321 de arme folosi
te de traficanți.

© PRODUSE FAR
MACEUTICE INCRIMI
NATE. Oficiul elvețian de 
control al medicamentelor a con
testat calitatea a peste 10 la 
sută din cele 1 678 de produse 
farmaceutice analizate în labora
toarele sale, în cursul anului 
trecut. In raportul anual, pu
blicat în aceste zile, se arată 
că medicamentele incriminate 
erau fie alterate, cu un impor
tant conținut de impurități, fie 
nu conțineau substanțele decla
rate în prospect sau. dimpotri
vă. conțineau substanțe nedecla
rate. După un rechizitoriu la 
adresa firmelor farmaceutice, 
raportul arată cît este de nece
sar să fie puși in gardă clienții 
asupra complicațiilor pe care le 
poate avea asupra sănătății lor 
consumul exagerat de medi
camente.

• REÎNTOARCE
RE IN TIMP. Un grup 
de oameni de știință din cîteva 
țări este antrenat în pregătirea 
unei expediții care-și propune 
ocolul Africii, cu o navă cu 
vele, aidoma unei corăbii de 
acum 3 500 de ani, înfățișată în
tr-un basorelief din templul 
funerar al reginei egiptene 
Hatshepsut, în apropiere de 
Karnak. Nava va avea o lun
gime de 24 de metri și va purta 
numele de „Punt", evocind. ast
fel, „Țara Pontului" — așa-nu- 
mitul Corn al Africii — de unde 
vechii navigatori egipteni adu
ceau mirodenii, piei de ghepard 
și alte produse care nu se gă
seau în țara lor. Nava se con
struiește în localitatea portu
gheză Aveiro și va fi terminată 
în circa 6 luni.

o UN VAL NEOBIȘ
NUIT DE CĂLDURĂ *-• 
abătut asupra teritoriului E- 
giptului. In ultimele două zile, 
la Cairo temperatura a fost de 
43—45 grade Celsius, ceea ce re
prezintă un record pentru ul
timii 25 de ani. Un incendiu 
puternic a izbucnit intr-o loca
litate situată la 160 km nord de 
capitală, provocînd moartea a 
patru persoane și rănirea altor 
60. Flăcările au mistuit 80 de 
clădiri.
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