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Nu de mult s-a împlinit un an de 

cînd s-a adoptat „Programul de dez
voltare a prestărilor de servicii pen
tru populație în perioada 1976—1980", 
elaborat din inițiativa secretarului ge
nerai al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. înscris in șirul preocupă
rilor constante ale partidului și sta
tului nostru pentru continua îmbu
nătățire a nivelului de trai al între
gului popor, pentru satisfacerea la un 
nivel superior a cerințelor de bunuri 
și servicii ale oamenilor muncii. Pro
gramul prevede o creștere mai acce
lerată a serviciilor pentru populație 
decit se stabilise initial in Directivele 
Congresului al Xl-lea. Recent, prin 
programele de creștere a nivelului de 
trai al populației, aprobate de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. in ședința din 6 mai a.c.. s-a 
stabilit ca volumul prestațiilor să spo
rească și mai mult pînă în 1980, res
pectiv să se asigure — comparativ 
cu anul 1975 — o creștere cu 75,3 la 
sută, fată de 68,6 la sută cit se sta
bilise in planul cincinal și 61—68 la 
sută cit fusese prevăzut în Directi
vele Congresului al Xl-lea.

Dezvoltarea serviciilor pentru popu
lație prevăzută prin aceste programe 
este o consecință firească a schim
bărilor profunde ce au loc în dezvol
tarea economiei naționale și în 
creșterea capacității sale de a sa
tisface 
rintele 
sporirii 
bănești . . 
bilităților materiale ale 
al muncii de a apela la serviciile uni
tăților prestatoare. Extinderea și di
versificarea serviciilor publice con
stituie deci o necesitate socială de 
primă importantă, acestea contribuind 
la asigurarea unor condiții sporite de 
confort, la ușurarea muncii în gospo-

dărie — intr-un cuvînt, serviciile pu
blice se constituie intr-unui din fac
torii esențiali ai calității vieții sociale.

Făcind bilanțul perioadei care a tre
cut de la adoptarea programului din 
1976, Consiliul central pentru coordo
narea și îndrumarea activității de a- 
provizionare și prestări de servicii 
către populație a evidențiat. în ca-

rința realizării integrale a sarcinilor 
de creștere a volumului prestațiilor 
stabilite prin program pentru pe
rioada următoare. Numai menținînd 
un ritm înalt de dezvoltare, secto
rul serviciilor publice va putea aco
peri la un nivel corespunzător soli
citările populației. contribuind ast
fel la înfăptuirea întocmai a pro-

UN OBIECTIV IN PERMANENTĂ ACTUALITATE

Realizarea integrală a Programului 
de dezvoltare și diversificare 
a prestațiilor pentru populație

ÎN INDUSTRIA ♦CAPITALEI ♦
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într-una din secțiile de producție ale Combinatului siderurgic din 
Hunedoara

Importante sporuri 
de producție 

pe seama creșterii 
productivității muncii 
Oamenii muncii din industria Capi

talei au încheiat cele cinci luni ale 
anului cu un remarcabil bilanț pro
ductiv. Ca urmare. în această perioa
dă. în industria bucureșteană au fost 
realizate, peste prevederile planului 
o producție globală în valoare de 1.4 
miliarde lei si o producție-marfă su
plimentară de peste un miliard lei. 
Aceste sporuri de producție se con
cretizează in 2 700 tone oteluri supe
rioare. 1 400 tone țevi din otel fără 
sudură, motoare electrice si motoare1 
cu ardere internă insumind 13 000 kW 
și. respectiv. 27 000 C.P.. peste 9 800 
tone mașini și utilaje tehnologice, 
transformatoare si autotransformatoa- 
re de putere totalizind 11 200 kVA, 
18 775 televizoare. 555 tone materiale 
si elemente de construcții din mase 
plastice. 994 mii m.p. țesături. 225 mii 
produse tricotate. 663 mii perechi de 
încălțăminte si alte produse necesare 
economiei naționale. Ceea ce se cuvi
ne subliniat este faptul că aproape 
întreaga producție suplimentară a 
fost obținută pe seama sporirii pro
ductivității muncii, planul la acest 
indicator fiind îndeplinit în propor
ție de 102,8 la sută. Totodată, au fost 
realizate și prevederile la export, li- 
vrîndu-se suplimentar mărfuri de 
peste 118 milioane lei valută. 
(D. Tircob).
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industria locală ș.a.). au înregistrat o 
serie de progrese care s-au reflectat 
în îmbunătățirea nivelului general de 
servire a populației. In același timp, 
s-au stabilit direcțiile prioritare spre 
care va trebui orientată. în continua
re. activitatea serviciilor publice.
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gramelor stabilite de partid pentru 
ridicarea mai accentuată a nivelului 
de trai al oamenilor muncii in ac
tualul cincinal. Exemplul unor ju
dețe — Argeș. . Ialomița. Prahova. 
Vrancea și altele — care au îndepli
nit in 1976 în bune condiții sarcinile 
de creștere prevăzute, demonstrează 
că atunci cînd există preocupare și 
interes parametrii stabiliți prin pro
gram pot fi realizați în bune con
diții.

Realizarea planului in sectorul 
serviciilor publice și a obiectivelor 
programului adoptat de partid tre
buie urmărite cu aceeași consecventă 
cu care se urmărește realizarea pla
nului in industrie, agricultură, în cele-

lalte ramuri economice. Și în acest 
sector, cu importanță deosebită pentru 
ridicarea nivelului de trai, planul este 
lege, iar sarcinile stabilite trebuie 
îndeplinite întocmai. Faptul că la o 
serie de categorii de servicii s-au 
înregistrat in 1976 — și continuă să 
se înregistreze și în acest an — se
rioase rămineri în urmă (ne referim, 
îndeosebi, la serviciile meșteșugă
rești, cu o mare pondere în sectorul 
serviciilor publice) demonstrează că 
urmărirea sarcinilor de plan nu s-a 
bucurat de atenția cuvenită. Va tre
bui, de aceea, ca. în paralel cu mă
surile ce se întreprind la nivel cen
tral pentru îmbunătățirea activității 
în sectoarele prestatoare, să se ac
ționeze cu toată fermitatea de către 
organele locale și, în primul rînd, de 
către consiliile populare, care răs
pund de activitatea tuturor unități
lor de pe raza lor teritorială, pen
tru antrenarea în mai mare măsură 
a cooperației meșteșugărești, a coo
perației de consum și agricole, a in
dustriei locale, a tuturor celorlalte 
sectoare prestatoare la îndeplinirea 
integrală a prevederilor din planul de 
stat, din programul adoptat de partid 
în acest domeniu.

O atenție deosebită va trebui acor
dată. în continuare; diversificării ser
viciilor publice, corelării structurii 
lor cu cerințele crescînde și tot mai 
variate ale 
exigențelor și_ tendințelor din sfera 
consumului.
strinsă de servicii din categoria ce
lor tradiționale — confecții. încălță
minte. frizerie-coafură — concen
trează în prezent aproape două 
treimi din volumul prestațiilor meș
teșugărești, în timp ce partea covir-

populatiei, cu nivelul

Faptul că o grupă re-

(Continuare în pag. a IV- a)
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de pe șantierele din București ale întreprinderilor de construcții din județele Galați, Brașov și Mehedinți

Consultație in sprițlnul 
celor care studiază 

in învățămintul politico- 
ideologic de partid

POLITICA 
PARTIDULUI 
COMUNIST 

ROMÂN 
asigură progresul 

neîntrerupt 
al societății noastre 

socialiste, soluționarea 
contradicțiilor 
din procesul 

dezvoltării sociale

........ j-xjJlwll
JillJ

® k Sil

w1 â

k.

„PROPUNEREA DUMNEA VOASTRĂ
SE APUCĂ Șl RODEȘTE!“

„Propunerea dumneavoastră este 
întemeiată. Problema se află în curs 
de rezolvare". Semnează : președin
tele consiliului oamenilor muncii din 
întreprinderea de confecții și trico
taje București.

Răspunsuri cu un conținut identic 
sau asemănător se dau (cu zecile, u- 
neori cu sutele), după fiecare întîl- 
nire a reprezentanților oamenilor 
muncii, după fiecare adunare în care 
oamenii analizează și fac propuneri 
de îmbunătățire a activității colec
tivelor în egre lucrează. înțelesul a- 
cestor cîteva cuvinte dactilografiate 
este fără echivoc : democrație mun
citorească.

Iată și rezolvarea uneia dintre pro- 
puneri. Petre Micloș. din secția a 
V-a a acestei întreprinderi, a propus 
îmbunătățirea si modernizarea pro
cesului de producție. Rezolvarea : 
propunerea a fost mai întii inclusă 
printre obiectivele analizate de un 
„sfat tehnic" al specialiștilor din in
dustria confecțiilor la care a parti
cipat și.primul adjunct, gl ministru
lui? Finalizarea : fluxul tehnologic a 
fost reorganizat prin reamplasarea 
mașinilor și prin alte măsuri teh
nice.

Acest simplu fapt (deși nu prea 
simplu) ne îndeamnă să medităm a- 
supra unui moment intrat in viata 
noastră socială ca un lucru bine sta
tornicit. devenit un fapt obișnuit ; un 
moment ale cărui ecouri iradiază pu
ternic în viata unor colective, mo
ment ce realizează o puternică oxi
genare a climatului de muncă, dă 
noi . puteri colectivului. Este adu
narea generală a oamenilor muncii, 
în acest larg forum de conducere 
colectivă, oamenii își spun deschis 
părerea. își analizează cu exigentă 
activitatea, vin cu idei și propuneri 
de perfecționare. Evident, dintot- 
deauna, oamenii au avut păreri, idei 
pentru bunul mers al activității. Dar 
cite idei bune, cite soluții care ar fi 
făcut munca oamenilor mai rodnică 
nu s-au irosit ori s-au rostit fără să 
aibă ecou ? Ceea ce fixează cu lim
pezime și dă conținut cu adevărat 
democratic acestor forme de condu
cere este faptul că ideile, soluțiile 
si propunerile oamenilor muncii 
păta acum cursul normal.

Dar să revenim la propunerea 
cută de maistrul Micloș într-o

dunăre a reprezentanților oamenilor 
muncii. Cu acel prilej s-au 
numeroase propuneri ce vizau 
nătătirea activității economice 
ciale din diverse sectoare ale 
prinderii. Dacă ținem cont și de su
tele de propuneri ce s-au făcut in 
adunările din secții, premergătoare 
celei la nivel de întreprindere, vom 
avea adevărata dimensiune a parti
cipării angajante și responsabile a 
oamenilor muncii la conducerea tre-

făcut 
îmbu- 
și so- 
între-

Urmărind destinul propunerilor făcute de muncitori într-o mare întreprindere bucureșteană
burilor . din această -.- mare, unitate. 
Propunerea lui Micloș era doar 
una din zeci și sute. Și nici măcar 
nu se înfățișa ca o soluție elaborată 
în toate amănuntele ei, gata de luat 
și transpus imediat in practică.

— Era ca o pîlpîire — spune în
suși Petre Micloș. Se crease o si
tuație : datorită diversificării pro
ducției. au tot fost introduse mașini 
cu gabarit mare. Era înghesuială, au 
apărut unele încrucișări de fluxuri... 
Am început să căutăm rezolvarea, 
fiecare a venit cu cite o idee, suges
tie și așa s-a conturat propunerea. 
Am discutat-o și la nivelul secției, 
am calculat, ne-am sfătuit. Era 
ceva, dar în stadiu de inceput, ca 
o_ pîlpiire. cum vă spuneam. Ăm ho- 
tărit să vedem ce zic și alții, și-am 
prezentat-o in adunare doar ca pe o 
temă de studiu. Propunerea am fă-

cut-o eu. pentru că eram trimisul oa
menilor din secție...

Era deci doar embrionul unei so
luții. Și tocmai de aceea ar fi pu
tut să nu fie luată în seamă. Dar a- 
colo unde domnește cu adevărat spi
ritul democratic — și in adunările 
generale din unitățile noastre eco
nomice domnește acest spirit— chiar 
simburele necopt încă al unei idei 
este reținut și ajutat să se dezvolte, 
să se definească.

Șeful secției, maistrul Titu Popes
cu. a fost invitat. la o ședință de 
lucru 
si a 
Să-și 
teze
S-a aprobat un plan tehnico-organi- 
zatoric. Au venit după aceea spe
cialiștii. muncitori și ingineri, preo
cupați nu de revendicarea paterni
tății soluțiilor și ideilor, ci adînc 
preocupați de îmbogățirea și finisa
rea lor. Propunerea a fost apoi in
clusă printre obiectivele analizate de 
„sfatul tehnic" despre care anginteam 
la început. Și astfel, simburele de 
care vorbeam s-a maturizat, s-a 
copt. A devenit idee finisată, șlefui
tă. s-a transformat în soluție apli
cată în practică. Pe parcursul defi
nitivării ei s-au ivit și alte idei :

— Au fost create noi dispozitive 
care au sporit mult productivitatea 
muncii, ne spunea maistrul Titu Po
pescu. Din confruntarea de păreri, 
din schimbul de idei a apărut chiar 
si o invenție medaliată cu argint la 
Salonul de la Bruxelles pentru o ma
șină care înlocuiește munca a 5 mun
citori. Ideea creării ei s-a născut tot 
aici, printre croitori. Ne-am sfătuit 
cu mecanicul-șef, au propus si spe-

comună a comitetului de partid 
consiliului oamenilor muncii, 
spună părerea și să argumen- 
propunerea venită din secție.

Emil MARINACHE
(Continuare in pag. a III-a)
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OBIECTIVE REVOLUȚIONARE
METODE REVOLUȚIONARE 

de educare și reeducare
Concepție nouă de modelare 
a comportamentului social 

al tinărului
Este de o adincă și co

pleșitoare semnificație fap
tul că. la numai un an de 
la Congresul educației po
litice si al culturii socialis
te. conducerea partidului 
încredințează colectivelor 
de muncă, prin importan
te hotăriri de partid și de 
stat, o uriașă si înnobila- 
toare răspundere — aceea 
a reeducării prin muncă, 
in înseși colectivitățile de 
muncă, a persoanelor care 
au comis incălcări sau aba
teri de la normele de con
viețuire socială, de la legile 
tării. Ca dascăl, ca unul 
care am răspunderi directe 
in activitatea invătămintu- 
lui din județul Satu Mare, 
imi dau seama pe deplin 
cit de Imensă, de generoasă 
si fertilă deschidere săvir- 
sesc aceste măsuri, cu ade
vărat istorice si revoluțio
nare. în cimpul de mani
festare a virtuților si răs
punderilor educative ale 
comuniștilor din scoli, ale 
tuturor cadrelor didactice, 
organizațiilor de tineret, 
familiilor elevilor noștri. 
Este cit se poate de edifi-

pu-

de 
mi-

câtor pentru noi toti faptul 
că măsurile cu caracter de 
normă iuridică prevăzute 
în recentele documente de 
partid si de stat sint o re
zultantă firească a creșterii 
conștiinței socialiste.revo
luționare a maselor, a ma
turizării experienței educa- 
tiv-formative a opiniei 
blice din tara noastră.

Prin recentul Decret 
amnistiere, o serie de
nori și tineri care au săvîr- 
șit infracțiuni, odată elibe
rați din închisori si centre 
de reeducare sînt încredin
țați. la locul de muncă sau 
învățătură, unor colective 
formate din reprezentanți 
ai C.O.M., ai organizațiilor 
de tineret, de sindicat, de 
femei, cadre didactice. A- 
semenea măsuri, cu totul 
noi. fără precedent în ana
lele dreptului si pedagogiei.

Prof. Ioan BELTECHI
inspector general
al, Inspectoratului școlar 
județean Satu Mare

(Continuare în pag. a IV-aî
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Ambianța muncii creatoare
un laborator uman in care 
toate experiențele reușesc

Drumuri noi, cutezătoare, 
in perfecționarea continuă 
a legislației democratice

hotăriri ale 
partidului și 

pilduitoare

Recentele 
conducerii 
statului 
pentru caracterul profund 
umanist, revoluționar al 
politicii partidului, al so
cietății noastre socialiste 
—. subliniază încă o dată 
marea forță educativă a 
orînduirii noastre, a tutu
ror colectivelor de muncă.

Colectivul nostru, minu
nății muncitori, tehnicieni 
— in fruntea cărora se află 
comuniștii — știu nu nu
mai să lucreze bine, dar să 
și modeleze caractere, să-i 
formeze pe oameni în 
spiritul responsabilității și 
disciplinei muncitorești. 
Sînt de mai mulți ani se
cretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea 
de utilaj chimic din Plo
iești — unitate mare, cu 
probleme multiple și une
ori greu de rezolvat. Re
zultatele muncii noastre de 
pînă acum ne dau dreptul 
să spunem cu mîndrie că 
am reușit să ne îndeplinim 
în mod exemplar sarcinile 
de construire a unor uti
laje tehnologice de bună

calitate 
tării. Și, . 
liniat, in colectivul nostru 
lucrează foarte mulți ti
neri. Aceste rezultate au 
fost și sînt posibile pentru 
că eșalonul nostru de co
muniști — peste 1 800 de 
membri de partid — a 
știut prin forța faptei în 
primul rînd, apoi prin for
ța spiritului critic și auto
critic constructiv, să in
staureze în întreprindere o 
disciplină fermă, o înaltă 
responsabilitate muncito
rească, o unitate deplină in 
acțiune. La noi, în aproape 
toate secțiile, acțiunea pre
luată de la unitatea vecină 
..1 Mai", ..Omul tînăr de 
lingă tine — muncitor 
destoinic ca si tine !“, 
desfășoară cu rezultate po
zitive, care ’pot fi observa-

pentru șantierele 
fapt demn de sub-

se

Ștefan NAN
secretar al comitetului 
de partid al întreprinderii 
de utilai chimic, Ploiești

(Continuare în pag. a IV-a)

Pentru oamenii de știin
ță din domeniul dreptului, 
recenta hotărîre a Comi
tetului- Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. este plină de 
semnificații. Ea nu numai 
că legitimează eforturile 
lor din ultimii ani de a 
studia profund procesele 
înnoitoare care se produc 
în sînul opiniei publice 
socialiste, relevînd 
tatea ei crescîndă de a în
deplini sarcini noi și de 
mare răspundere, dar con
ține și valoroase orientări, 
de o mare însemnătate 
teoretică și practică, de na
tură să contribuie eficient 
la perfecționarea legislației 
penale și a altor reglemen
tări, la dezvoltarea științei 
dreptului socialist. De aici 
— efervescența creatoare 
pe care hotărîrea a sus
citat-o în rîndul oamenilor 
de știință, interesul cu 
care este studiată și apro
fundată, preocuparea 
de a desprinde cele 
actuale învățăminte 
tru munca științifică 
dică.

în lumina orientărilor

capaci-

lor 
mai 

pen- 
juri-

cuprinse în hotărîre se în
trevăd de pe acum o serie 
de implicații pentru pro
cesul perfecționării legis
lației penale : necesitatea 
modificării Codului penal, 
a Codului de procedură 
penală, a Legii pentru exe
cutarea pedepselor, precum 
și a altor prevederi legale, 
astfel ca bogatul conținut 
al hotărîrii să-și găsească 
o oglindire deplină și fide
lă în normele dreptului so
cialist.

La baza acestui proces 
trebuie să stea principii 
noi, o concepție înnoitoare 
cu privire la însuși rolul'. 
dreptului penal socialist în 
etapa actuală. Se eviden
țiază tot mai mult trans
formarea acestuia intr-un 
instrument activ al făuri
rii omului nou, al promo
vării înaltelor principii ale

Dr. George ANTON1U 
cercetător științific principal 
la Institutul de cercetări 
juridice

(Continuare în pag. a IV- a)

în cursul ultimelor 
decenii s-a dezvoltat 
în tara noastră o miș
care artistică de ama
tori de o amploare și 
varietate fără prece
dent în viata culturală 
românească. S-au năs
cut. în cadrul acestei 
mișcări — potrivit vre
murilor pe care le 
trăim și curentelor de 
artă și cultură cu ca
racter de dominantă 
de mase — noi genuri 
de artă : pictura naivă, 
teatrul scurt; au fost 
asimilate forme ale 
muzicii pop sau folk 
etc. Dar prin însuși 
modul în care manifes
tările artei de amatori 
au fost organizate, a- 
cestea nu s-au întîlnit 
decît întîmplător cu 
arta plastică profesio
nistă. cu muzica com
pusă și cu teatrul 
scenelor profesionale. 
După cum nu s-au în
tîlnit cu acele ramuri 
ale 
tori 
din 
tele 
Nu 
cient. într-o nouă for
mă a procesului de 
dezvoltare culturală, 
nici chiar atunci cînd 
artiștii profesioniști, 
criticii de artă, folclo
riștii au participat cu 
sfaturi în realizarea 
diferitelor forme de 
manifestare.

Această întîlnire ple
nară. substanțială în
tre toate genurile ar
tei de amatori si în
tre aceasta și arta pro
fesionistă s-a putut 
produce acum. în a- 
ceastă unică și excep
țională 
culturală 
Festivalul 
„Cîntarea 
în spiritul 
fertil în care arta, vă-

mișcării de ama- 
care își trag seva 
folclor sau din ar- 
populare plastice, 
s-au întîlnit sufi-

manifestare 
care este 

national 
României", 
generos și

zută într-o concepție 
integrală, s-a întilnit 
cu munca la nivelul 
celor mai bune reali
zări individuale și de 
grup se poate vedea 
nu numai o concepție 
nouă, ci o nouă treap
tă de înălțare a artei, 
de înălțare a omului 
prin artă. De aceea nu 
putem socoti această 
amplă manifestare un 
concurs de factura ce
lor de pînă acum, ci 
un adevărat început 
de nouă etapă. Sintem

Prof. univ. dr. doc.
Mihai POP

îndreptățiți la aceasta 
dacă judecăm lucruri
le si în perspectiva 
viitorului, pentru că 
întilnirea pe care „Cin- 
tarea României" o re
prezintă nu poate, nu 
trebuie să fie doar o 
festivitate, ci contu
rarea unui nou model 
al vieții noastre cultu
rale. Un model ce va 
sta la temelia dezvol
tării viitoare a mișcă
rii artistice de amatori. 
Un model bine articu
lat, care depășește com
partimentările de pînă 
acum. Un model în 
care fiecare element — 
fiecare mod de mani
festare — capătă va
loare nu numai prin 
el însuși, ci și prin co
relarea cu celelalte, 
precum și cu funcția 
socio-culturală a între
gului. Deci fiecare 
mod de expresie ar
tistică amatoare
profesională este me
nit aceluiași scop, ce- 
rindu-i-se să fie ex-

sau

presia gîndurilor și 
sentimentelor omului 
contemporan — făuri
tor al societății noas
tre socialiste.

Aspectele 
ne care 
mișcarea 
amatori 
marilor 
transpunerea 
de folclor sau de artă 
populară în spectacole 
sau expoziții pun deci, 
după acest amplu bi
lanț. cu mult mai mul
tă acuitate decit pînă 
acum problemele lega
te de locul culturii 
populare și al tradi
ției ei în cultura con
temporană : pun pro
bleme. complexe și nu 
ușor de rezolvat, de 
recuperare și introdu
cere organică în cul
tura socialistă a patriei 
noastre a valorilor ce
lor mai de seamă pe 
care poporul le-a e- 
laborat în cursul veacu
rilor.

în realizarea specta
colelor folclorice se 
caută adesea particu
larizări uitîndu-se că 
particularizarea cu ori
ce preț poate produce 
rupturi și goliri de 
sens. Marele merit al 
întîlnirii dintre diver
sele domenii ale fol
clorului și artelor 
populare și dintre arta 
populară si arta pro
fesională este tocmai 
integrarea lor într-o 
unitate, realizarea a- 
celei simbioze ce ga
rantează evitarea rup
turilor si golirile de 
sens. Această simbioză 
abia realizată se cere 
desăvîrsită prin mun
că temeinică si susți
nută.

multiple 
le prezintă 
artistică de 

în activitatea 
ansambluri, 

faptelor

(Continuare 
in pag. a Il-a)
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FESTIVALUL NAȚIONAL „(ÎNTĂREA ROMÂNIEI" in etapa republicană
ICompozitori și interpreți în întrecerespre înalta măiestrie

După concursul destinat soliștilor vocali, instrumentiști, după com
petiția formațiilor camerale (pentru care orașul Brașov a fost gazdă 
primitoare), la București — la Ateneul român, la Opera română, în sala 
Teatrului de operetă. în sala Ansamblului „Rapsodia Română". în 
Studioul de concerte al Radioteleviziunii. la Casa de cultură a Mi
nisterului de Interne — se prezintă in fata publicului, seară de seară, 
colective artistice finaliste în această mare întrecere. Amintim tea
trele muzicale din Brașov. Galați. Constanța, teatrele de operă din 
București. Timișoara. Cluj-Napoca, Iași, filarmonici, orchestre simfo
nice. teatre de revistă, ansambluri artistice.

Joi seara, la Ateneul 
român, a prezentat un 
concert de muzică ro
mânească Filarmoni
ca „G. Dima“ din Bra
șov. Am reintilnit cu 
această ocazie o or
chestră ce impune nu 
atît prin virtuozitate 
sau prin forța sunetu
lui. cit prin acuratețe, 
profesionalism. Fără 
îndoială, meritul este 
in primul rînd al di
rijorului Ilarion Io- 
nescu-Galati. muzician 
pasionat in aducerea 
la lumină a celor mai 
dificile partituri. Sub 
bagheta sa. filarmoni- 
jg brașoveană a depă
nat Concertul pentru 
orchestră de coarde de 
Paul Constantinescu, 
sobru. întelegînd ten
siunea internă a parti
turii. noblețea ideilor. 
S-au desprins logica 
construcției mișcărilor, 
ritmul de joc. structu
rile melodiei popu
lare. cadențele cu e- 
couri de taraf din pri
ma parte ; s-au subli
niat valorile modale, 
întrebările și răspun
surile cu expresie dra

matică din Intermezzo, 
amintind de drama
turgia baladei, dansul 
bărbătesc. exuberant 
al rondo-ului final ; 
într-un cuvînt, lumea 
emoționantă a acestei 
lucrări de referință 
din muzica româ
nească.

Este interesant de 
amintit că pentru Fi
larmonica „G. Dima“ 
compozitorii noștri au 
scris pagini simfoni
ce de inspirație, că 
este o preocupare con
stantă din partea diri
jorului și a formației 
de a oferi publicului 
prime audiții româ
nești. Și chiar în a- 
cest concert din ca
drul Festivalului „Cîn- 
tarea României" s-au 
putut asculta cîteva 
dintre acestea. Astfel. 
Concertul pentru vio
lă și orchestră de My- 
riam Marbe. o pagină 
concertantă orchestra
tă cu mult rafinament 
(initial. Sonată pentru 
două viole), tălmăcită 
instrumental cu căldu
ră si vibrație. Solis
tul (violistul Vladimir 
Meldelsohn. un remar

cabil talent), a oferit 
toată gama efectelor 
acestui delicat instru
ment. Am ascultat și 
o compoziție de Iancu 
Dumitrescu : „Basore
liefuri simfonice ’77", 
o pagină, (după cum 
afirma Si compozitorul 
Dan Constantinescu) 
care vorbește mai con
vingător decit opusu
rile de pină acum ale 
compozitorului, despre 
meșteșug și echilibru. 
Lucrarea — un oma
giu adus Independen
tei — pare a comen
ta muzical simbolul 
zborului brâncușian 
spre infinit.

Și, în final. „Che
mări ’77", o descriere 
— declară însuși com
pozitorul Dumitru Ca- 
poianu — a încleștării 
om-natură prilejuită 
de noaptea din 4 mar
tie. apoi chemarea e- 
nergică la refacere, la 
acțiune. O lucrare in 
plină actualitate, un 
cunoscut condei su
gestiv. dinamic.

Smaranda
OȚEANU

Întîlnirea
(Urmare din pag. I)

în acest domeniu al valorificării 
creatoare a moștenirii culturale, ar
tiștii amatori pot să învețe de la cei 
ce in actele profesionale au făcut 
bune valorificări dind valențe noi 
sensurilor vechi și folosind modali-

dintre arte
nurile spirituale și materiale ale so
cietății noastre socialiste. Pentru ca 
personalitatea lui să se desăvirșească 
în așa fel incit in deplină conștiință 
de sine să poată făuri .cultura nouă 
a neamului românesc, cultura veacu
lui nostru socialist.

Farmecul 
poeziei 
Pe marginea 

a două recitaluri
Du-pă o tăcere pe care am sim

țit-o atît de lungă, LEOPOLDl- 
NA BĂLĂNUȚĂ revine pe sce
na Teatrului Mic. Excepționalul 
ei recital (in care ii aparține 
totul : alegerea poeților — 
Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, 
Gh. Tomozei, Adrian Păunescu ; 
cea a poemelor ; gindirea si ros
tirea versurilor ; ideea contra- 
punctării prin cintec a poeziei; 
jocurile de învăluire și dezvă
luire a luminilor; desenul ges
turilor ; puțina si lina mișcare 
scenică), izvorăște din necesi
tatea de a se confesa Si de a 
realiza, prin confesiune, o trai
nică legătură cu lumea, cu na
tura, cu pămintul. In fapt un 
omagiu adus puterii oamenilor 
de a învinge tristețea, greutăți
le, de a elogia demnitatea crea
ției si, mai presus de orice, de a 
vorbi despre actele de eroism de 
aici si de acum, de noua calitate 
a conștiinței, de gesturile de 
omenie contemporană.

Distinsa actriță și-a găsit iun 
partener entuziast tn Anda Că- 
lugăreanu, cunoscuta interpretă 
de muzică folk, care punctează 
cu sobrietate recitalul — prin 
cîntece inspirate, la rîndul lor, 
de poezii ale lui Arqhezi. Labis, 
Nichita Stănescu, D. Popescu.

Recitalul lui ION CARA- 
MITRU. cunoscut și foarte iu
bit actor al Teatrului „Bulandra", 
a. inclus un număr de poezii 
rostite de-a lungul anilor. Selec
ția atestă veche si permanentă 
frecventare a poeților români 
clasici si contemporani, gust 
sigur pentru poezia modernă, 
bună orientare în labirintul di
verselor ei orientări și. cel mai 
adesea, strălucită capacitate de 
a pătrunde înțelesurile și fru
musețile estetice ale poeziei filo
zofice.

Singurul instrument al trans
formării poeziei in spectacol 
este, pentru Caramitru, el în
suși : inteligența și expresivi
tatea actorului ce mizează 
doar pe forța revelată a cuvîn- 
tului și se dispensează de orice 
aport al muzicii, al luminii etc. 
Și Caramitru trece acest exa
men, cel mai adesea fără mono
tonie. fiind nu o dată, cuceritor.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

OSMOZA CREAȚIEI
POPULARE Șl CULTE

Formația din comuna Frumoasa, județul 
Teleorman, luptă cu ardoare pentru 
un loc fruntaș prezentînd spectacolul 

omagial „Curcanii"
Un fenomen specta

cular deosebit de sem
nificativ se desfășoa
ră. de decenii, prin 
părțile Teleormanu
lui : în toiul iernii 
(alături de obișnuitele 
manifestări de teatru 
folcloric, cu temă a- 
partinind mitologiei 
populare) există un 
joc aparte atît prin 
zona de inspirație — 
istoria concretă a nea
mului nostru, cit și 
prin structură : e un 
fel de montaj, cu 
articulații eterogene, 
multe fiind preluări 
din poezia cultă.

Jocul ce a putut fi 
urmărit pe scena fa
zei republicane a Fes
tivalului „Cîntarea 
României" e intitulat 
„Curcanii" și are ca 
subiect al părții ini
țiale (și esențiale) — 
războiul pentru Inde
pendentă. Această 
parte înfățișează, cu 
o tentă glumeață, pe 
Sultan curios să afle 
cam ce fel de făpturi 
or fi acei „Curcani" 
care îi devorează oas
tea la Plevna. I se 
prezintă șapte doro
banți și un căprar, 
care reușesc, prin ți
nuta lor ostășească, 
să-1 înspăiminte. Ur
mează o întocmire a- 
parent pestriță de 
strofe din Alecsandri, 
in care recunoaștem 
frinturi din „Hora de 
la Plevna". „Sentinela 
română". „Sergentul". 
Din cînd în cînd, 
interpreții intonează 
naive, dar tulburătoare 
cintece de cătănie, 
unele contemporane 
nouă, altele contem
porane „Curcanilor"... 
Constatăm că. dincolo 
de obirșia disparată a 
unor atari componen
te și de aspectul sti
listic divergent, există 
o strictă (și admirabi
lă) polarizare de 
fond : tema luptei 
pentru permanenta 
noastră ca națiune li
beră. pe locurile noas

tre. în ansamblu pri
vit. „jocul Curcanilor" 
se conturează avi nd 
drept preocupare nu 
numai războiul pen
tru independență, ci 
însăși ideea indepen
dentei noastre.

Nucleului dramatic 
inițial, pe care „l-am 
dibuit" cu greu, să
tenii i-au adăugat, 
cu anii, diverse ra
mificații, cu un simț 
surprinzător de si
gur al unității te
matice. Din toate răz
bat dragostea de țară, 
îndîrjirea împotriva a- 
gresorului. oricare va 
fi fiind el. Nobilă o- 
rientare națională la 
cei care, acum șapte 
decenii. își vărsau 
sîngele în primele rîn- 
duri ale luptei socia
le... îmbrățișînd pa
sionat tema patrioti
că. țăranii au conside
rat textele culte ca 
pe ale lor proprii, 
le-au retopit, uneori 
le-au îmbogățit cu 
versuri de nemijloci
tă factură populară.

Spectacolul „Curca
nii". chiar dacă nu 
are la bază un text 
folcloric, a ajuns să 
facă parte din catego
ria spectacolelor fol
clorice : el se desfă
șoară, in cerc, itine
rant din casă în casă, 
potrivit tuturor legi
lor teatrului oral. Și-a 
integrat, de la Călu
șari (Frumoasa și 
Conțeștii fiind vetre 
călușerești iradiind 
faimă mult departe 
de hotarele tării), 
personajul Mutului, 
îmi pare rău că nu 
cunosc decît din rela
tări spectacolul (cu un 
text minim tot pornit 
de la „Curcanii" lui 
Speranția) pe care îl 
jucau sătenii de 
prin părțile Neamțu
lui. pină acum vreo 
10—11 ani ; manifes
tarea din Teleor
man mi se pare 
insă un exemplu ex
celent de osmoză a

operei cărturărești cu 
acea populară, de du
cere mai departe, de 
către popor, a valori
lor culte ; dacă po
porul își regăsește în 
ele preocupările, se 
constituie un flux dia
lectic. în care valori
le se regenerează per
petuu. așa cum versu
rile lui Dosoftei sau 
ale lui Eminescu. încă 
din secolele trecute, in
traseră într-atît în cir
culație incit aproape li 
se uita paternitatea. 
Această creativitate se 
manifestă în două di
recții — creatorul cult 
se inspiră din mase și 
prelucrează datele re
ceptate, pe care le 
restituie. îmbogățite, 
maselor ; masele pre
iau și prelucrează la 
rindu-le ; e o interfe
rare spontană pe care, 
pe plan superior or
ganizat. și-o doresc și 
manifestările marelui 
Festival național 
„Cintarea României".

Din mărturisiri ver
bale, ca și din docu
mente. reiese că „jo
cul Curcanilor" se 
practică neîntrerupt, 
pe valea Vedei, de 
trei sferturi de veac. 
Ființează o echipă cu 
har. animată de Ma
rin Țane, Ion Brînco- 
veanu. Gh. Danciu, 
căreia i s-a alăturat 
una de tineret. în- 

. totdeauna au coexistat 
la Frumoasa echipe 
din generații dife
rite — verigi di
verse ale unui ace
luiași lanț, care duce, 
din 1877 și dintot- 
deauna. din obîrșii, 
spre viitor, spre întot
deauna, ideea de in
dependență și cea de 
demnitate, idei cardi
nale ale poporului 
nostru și pe care a- 
cești minunați artiști 
amatori, autentice ta
lente din popor, le 
slujesc cu un fierbin
te devotament.

Mihai D1M1U

Ritjn și armonie. Moment din 
spectacolul prezentat de an
samblul folcloric „Doina Bucu- 

reștiului"

Aspecte de la marea competiție 
a artiștilor amatori. în imagini 
— momente din programele 
prezentate de brigada artistică 
de la cooperativa „Artă și pre
cizie" din București, de cunos
cuta formație de tulnicărese 
din,comuna Avram Iancu, jude
țul Aibă, și de fanfara Casei de 
cultură „Friedrich Schiller" din 

Capitală
Foto : S. Cristian 
și E. Dichiscanu
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faptul1'
IDIVERS

Micii
meșteri»

Castele fermecate ca-n poves
te, blocuri cu multe etaje ca 
acelea in care ei înșiși locuiesc, 
mașini de înaltă... tehnicitate a- 
samblate la perfecție din piese 
anume dispersate, tunele și fur
nale, limuzine și... hopa-mitică 
— iată numai citeva din jocu
rile și jucăriile pe care „Șoimii" 
de la grădinița Școlii nr. 31 din 
Craiova și le confecționează 
singuri, cu multă migală și is
cusință. Educatoarele de la gră
dinița 
copiii 
vizitat 
rească 
s-au mai minunat 
văzîndu-le pe lucrătoarele 
aici cum creează adevărate mi
nuni la gherghef sau la țesutul 
covoarelor. Chiar de a doua zi. 
micii ..șoimi" au fost organizați 
in echipe și au trecut la treabă. 
Acum pregătesc o expoziție de 
carpete și covorașe de toată fru
musețea.

de aici au luat intr-o zi 
de la grupa mare si au 
cooperativa meșteșugă- 
„Arta populară". Mult 

prichindeii 
de

Se caută 
un păgubaș

Ne scrie șeful postului de mi
liție din comuna Secuieni, ju
dețul Bacău. subofițerul ion 
Maftei : „Vă rugăm, nu vă su- 
părați că apelăm la ajutorul 
„Faptului divers", dar cu toate 
investigațiile întreprinse de noi 
pînă in prezent n-am reușit să 
dăm de urma păgubașului". 
Despre ce este vorba ? în con
tinuare, semnatarul 'scrisorii ne 
istorisește că în ziua de 22 a- 
prilie, în jurul orei 20. în auto
buzul care efectua obișnuita 
cursă între Bacău și Roșiori, 
cetățeana Elena Cibodaru din 
Secuieni a găsit o mare sumă 
de bani, pe care a depus-o la 
miliție. „De atunci și pînă acum 
nimeni n-a reclamat suma pier
dută — care' nu e deloc de le
pădat. S-ar putea ca păgubașul 
să fi fost un călător din altă 
parte a țării și poate că va afla 
și se va bucura". Unde ești... 
bucurosule ?

Sacoșa
9

la inventar
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tăți noi de expresie pentru ceea ce 
au găsit in străvechiul izvor al 
folclorului și artelor populare.

„Cintarea României" este o mare 
deschidere spre o nouă etapă a dez
voltării vieții artistice din țara noas
tră. Ea a conturat un nou model pe 
care ni-1 oferă spre împlinire. Se 
cuvine, insă, ca in cincinalul revo
luției științifice-tehnice și în acest 
domeniu, cuvîntul să-l aibă acea 
cunoaștere care, bazată pe cercetare 
științifică modernă, merge la desci
frarea sensurilor adine umane, la 
indicarea funcțiilor sociale cele mai 
eficiente pentru desăvîrșirea perso
nalității omului contemporan, pentru 
întregirea spirituală a acestei perso
nalități cu tot ce e valoros și poate 
fi recuperat din înțelesurile adînd și 
eterne ale folclorului și artelor popu
lare. Pentru ca, ancorat temeinic în 
valorile tradiției, el să poată crea 
cu mai mult elan, și mai bine, bu-

I
I
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Acțiunea s-a petrecut la una 
din porțile întreprinderii „E- 
lectroputere" din Craiova. Per
sonaje : paznicul Ion Ivancu și 
angajata cantinei-restaurant a 
întreprinderii. Ana Cojoacă. In
tre cei doi a avut loc următorul 
dialog :

— Gata treaba la cantină ? — 
a intrebat paznicul.

— Gata — a răspuns angajata.
— Și cu sacoșa asta „grăsa

nă" ce te faci, că te-a cocoșat 
de tot ?

— Dumitale îți arde de glu
mă, dar eu mă grăbesc.

— Graba strică treaba. Așa 
că mai zăbovește nițel să-i fa
cem inventarul, că parcă ai veni 
de la piață, nu de la...

— Cum îndrăznești să mă 
nuiești, să... ?

Paznicul s-a apucat și a 
vențariat tot ce se afla în — 
coșă. Și se aflau de toate : și 
carne, și ulei, și ouă. și... Și 
pentru toate cele pe care Ana 
Cojoacă le sustrâsese de la can
tină. s-a găsit și pentru ea un 
ac de cojoc.

bă-

in
sa-

Expoziția de carte românească și de mijloace de informare și educare a maselor
I Bolovanii

i
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I
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I din...

La noi, in împărăția cărții Ferestre deschise spre lume I cantină I
I

! li- 
de- 

pen-Intrînd în orice 
brărie, scriitorul 
vine măcar i 

citeva clipe ob- 
acut al ex- 

pasiuni pen
al setei de 
oare sint im- 

cetă-

■ vine 
tru 

servatorul 
traordinarei 
tru carte, 
cultură în 
plicați milioane de 
țeni. tineri și vîrstnici. In- 
trind în expoziția de carte 
despre care vreau să vor
besc acum, scriitor sau nu
mai cititor, observația ta 
capătă in mod fericit virtu
tea de a îmbrățișa cu o pri
vire largă și precisă dimen
siunile reale, de mari pro
porții. ale vieții spirituale 
din patria noastră. Fiindcă 
nu mal e vorba de librăria 
din cartierul, satul sau ora
șul tău. ci de tabloul celor 
1 900 de librării, și al celor 
9 450 de raioane și puncte 
de desfacere a cărții răs- 
pîndite în întreaga tară și 
dintrodată forfota pe care-o 
știai în librăria ce-ți era 
familiară, simți că trebuie 
amplificată la scara tuturor 
librăriilor din tară și nu nu
mai la ele. ci și la cele pes
te 21 mii de biblioteci pu
blice și. nu în ultimul rînd, 
la milioanele de biblioteci 
personale. Numai in acest 
l'el se explică faptul cu to
tul remarcabil că în ulti
mii cinci ani editurile noas
tre au tipărit 24 200 titluri, 
intr-un tiraj de-_a_ dreptul 
astronomic : 
exemplare.

în acest

creației umaniste a vremu
rilor noastre.

Merită să vezi miile de 
vizitatori care trec zilnic 
pragul marilor săli ale ex
poziției de carte, să-i înso

și de respectat este locul pe 
care cartea îl ocupă în ini
ma națiunii noastre, cît de 
profund implicate în con
strucția socialistă și în edi
ficarea unei noi tipologii

Petru VINTILĂ

425 800 000 de

____ impresionant 
muzeu al cârtii vedem de 
fapt roadele îndrumării ac
tivității editoriale de către 
Partidul Comunist Român, 
îndrumare desfășurată în 
numele unor mari si nobile 
scopuri : vehicularea prin 
intermediul cărții a celor
lalte mijloace de informa
re. a celor mai nobile cu
ceriri ale culturii, științei, 
artei tuturor timpurilor, a

țești în mersul lor tulburat 
vizibil de emoția dragostei 
pentru carte, prin fata stan
durilor unde tipăriturile se 
întrec în acuratetă grafică, 
în frumusețea desenelor de 
copertă și în bogata lor pa
letă coloristică.

Oricine ai fi. poet sau 
cititor de poezie, prozator 
sau pasionat lector de roma
ne, dramaturg sau spectator 
în sălile de teatru, nu poți să 
nu încerci un legitim sen
timent de mîndrie patrioti
că aflind, prin vizitarea a- 
oestei magnifioe expoziții 
de carte, că țara noastră 
are relații pe linia expor
tului de carte cu o mie de 
firme specializate din 60 
de țări și că in ultimii ani 
peste 750 de titluri din li
teratura noastră au fost tra
duse în numeroase limbi 
străine.

Pe bună dreptate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
spus în expunerea sa de la 
Conferința națională a scri
itorilor că „Expoziția pune 
în evidență puternica efer
vescență creatoare existen
tă pe planul artelor în țara 
noastră, bogata viață spi
rituală a societății socialis
te românești, locul impor
tant pe care orinduirea 
noastră îl acordă culturii, 
ridicării nivelului de civili
zație al tuturor oamenilor 
muncii".

Expoziția de carte despre 
care am vorbit aici ne ara
tă încă o dată cît de frumos

umane sînt știința, cultura 
și setea, de frumos.

Chiar de la intrarea în 
expoziție miile de vizitatori 
sint întimpinați de această 
lapidară inscripție care îi 
însoțește ca un ecou înțelept 

■și plin de căldură de-a lun
gul întregului spațiu expo- 
zițional : „Literatura și

arta sint rodul forței crea
toare a societății, expresia 
geniului și a sensibilității 
poporului însuși, pe care 
adevăratele talente le în
truchipează în talentele 
lor". Aceste întraripate cu-, 
vinte aparțin tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ele lu
minează printr-un elogiu 
vibrant geniul creator al 
poporului nostru, ele arată 
că izvorul nesecat al crea
ției este acela din care au 
tîșnit melodia Ciocîrliei și 
viersul Mioriței, izvorul viu 
care legitimează monumen
tala operă culturală repre
zentată prin cele 425 800 000 
de cărți răspîndite în ulti
mii cinci ani în mijlocul 
poporului nostru.

Atotcuprinzătoare și 
bine compartimenta
tă, expoziția devi
ne o călătorie plă

cută și instructivă prin 
cultura și civilizația noas
tră de astăzi și dintot- 
deauna. începînd cu afișul 
de teatru dramatic și liric 
ne întâlnim cu Horia Lovi- 
nescu, Paul Everac, D.R. 
Popescu, Siito Andrâs și al" 
ții, la București și-n cele
lalte orașe ale țării, dar și 
peste hotare, la Geneva și 
Paris, peste mări și oceane, 
pe toate continentele, odată 
cu prezența pe scenele ro
mânești a marilor creații 
din universalitate. Aceste
osmoze ale culturilor le con

statăm cu deplină satisfac
ție în toate celelalte arte, 
pînă la forma schimbului de 
experiență sau a unor ope
re plastice create de către 
artiștii de peste hotare in

noastră a pornit cu feres
trele deschise spre lume, 
că toate marile spirite na
ționale au tradus si încă 
masiv si cu o bună ierarhie 
a valorilor cele mai de sea

Al. ANDRIȚOIU

vitat! aoasă. la noi. Aceste 
osmoze demonstrează că 
sintem o cultură deschisă 
spre universalitate și nu 
una închisă, cum se chinu
iesc să insinueze cei ce 
nu ne iubesc. Trebuie 
limpede arătat că încă de 
la începuturile ei cultura

mă valori mondiale, și că 
noi continuăm această tra
diție în mod programatic și 
în tiraje ce ne așază în 
fruntea statisticilor alcătui
te de U.N.E.S.C.O.

Cultura noastră este des
chisă, receptivă la valorile 
cu adevărat umaniste de 
oriunde : începînd cu Edi
tura politică, toate casele 
noastre de editură publică 
cu ospitalitate opere mar
xiste de larg si meritat ră
sunet, dar și opere care nu 
au o filozofie marxistă 
însă care se dovedesc scri
se cu responsabilitate fată 
de acest secol bîntuit de 
contradicții și fată de urma
șii omului de pretutindeni. 
Ba mai mult, expoziția pune 
în lumină circuitul cărților 
străine de răspîntie. unele 
traduse, ca studiile de fizi
că ale lui Max Born sau de 
chimie ale lui Linus Pauling, 
multe opere ale laureaților 
marilor premii internațio
nale — dar și cărți încă ne
traduse ce sînt puse în 
vînzare în limba lor națio
nală. cum și publicațiile de 
peste hotare aflate in 
chioșcuri, alături de revis
tele și ziarele de la noi.

Printre ideile novatoare si 
atît de utile ale noii expo
ziții merită să o mențio
năm și pe cea a documen-

tului cultural. Fotografii 
mărite ale fostelor specta
cole teatrale ne aduc în 
fată imaginea unor iluștri 
actori ce nu mai sînt si 
care au fost surprinși de 
lumina blitzului in plin e- 
fort creator, pe seîndurile 
scenei. Tot atît de impor
tantă pentru fototeca de 
aur este și prezenta în 
imagine pe micul ecran 
a unor mari cărturari și 
contemporani sau a celor 
tineri cu certificat de ma
turitate artistică.

Editura „Kriterion" vine 
cu argumentul cărții de 
valoare (și în ținută gra
fică bine inspirată) să ara
te cititorului unitatea cul
turii noastre naționale, 
tradițiile ei specifice lim
bii și ambianței istorice, 
expresii elocvente ale felu
lui în Care partidul a re
zolvat la noi problema na
țională. Sint traduse in ro
mânește la această editu
ră opere de limbă maghia
ră. germană, sîrbă etc. și 
invers, opere românești in 
aceste limbi, după cum ce
lelalte edituri de beletris
tică' traduc, la rindu-le. în 
românește, operele confra
ților de alte naționalități.

Privită panoramic și în 
problematica ei. observînd 
buna întrepătrundere între 
vigoare și fantezie, expo
ziția impune un adevăr de
primă importantă : știința 
și cultura autohtonă au știut 
să filtreze universalul în
tipare proprii și cum să
iasă in universalitate 
poartă națională.

peJ
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Șantierul 63 al întreprinderii 
de construcții căi ferate din Iași 
are de realizat o porțiune de 
cale ferată normală în zona o- 
rașului Bicaz. Configurația și 
structura terenului impun dis
locări masive de rocă, prin ex
plozii. Normal, această porțiu
ne se cere 
aproape de 
șantierului, 
cît și șeful 
deseori de __ ___ ______
explozie. în aceste condiții, cei
lalți angajați fac și ei ce pot. 
Dar nu fac totdeauna ce trebu
ie. Adică nu-i avertizează pe 
locuitorii din împrejurimi și nu 
asigură întreruperea circulației, 
iar uneori fac încărcături 
exploziv incorecte și cu 
peste normele prevăzute. Din- 
tr-o asemenea explozie a rezul
tat o puzderie de bolovani care 
au pătruns în... cantina Combi
natului de ciment din Bicaz. 
Din fericire, la ora respectivă 
în cantină nu se servea masa. 
Altfel. în locul geamurilor pu
teau fi sparte capetele oameni
lor.

supravegheată înde- 
maisțru și de șeful 
Dar atît maistrul, 
șantierului lipsesc 

la operațiunile de

Pe apa
Sîmbetei

de 
mult

„Frumoasă si bine îngrijită". 
Asa spuneau vecinii despre ma
șina lui AM. din orașul Săcele, 
județul Brașov. Mașina era ținu
tă ..ca-n palme" și adăpostită in
tr-un garaj la fel de frumos, pe 
care A.M. îl avea.

Am spus „avea", pentru că a- 
cum A.M. nu mai are nici ga
raj, nici mașină. Și totul, din 
cauza unei simple si banale scin- 
tei pornită și ea de la un banal 
coș neizolat, amplasat în garaj. 
A ars și mașina, a ars și garajul. 
Una veste alta, paguba se ridică 
la 100 000 de lei.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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„Vom contribui la opera de refacere
construind 5 000 de apartamente în Capitală"

„Propunerea
dumneavoastră

ANGAJAMENTUL JUDEJELOR 
A FOST INIMOS Șl VREDNIC

se aplică și
rodește!“

(Urmare din pag. I)

CUM SE ÎNDEPLINEȘTE?
După cum est.c cunoscut, în spiritul relațiilor de so

lidaritate proprii societății noastre, comitetele județene 
de partid, răspunzind îndemnului conducerii partidu
lui și dind curs impresionantului număr de propuneri 
venite din partea oamenilor muncii, și-au luat angaja
mentul să contribuie la înlăturarea cit mai grabnică a 
efectelor seismului. Intre alte forme de participare la 
vasta activitate de reconstrucție se înscrie și angaja
mentul privind realizarea de către organizațiile de 
construcții din ÎS județe, prin forțe proprii, a unui nu-

măr de 5 000 de apartamente in Capitală. Acesta este 
răspunsul comunist al constructorilor care, concomi
tent cu îndeplinirea sarcinilor de plan în județele din 
care provin, desfășoară o intensă activitate pe sche
lele noilor blocuri de locuințe bucureștene. Cum își 
realizează constructorii sarcinile pe care și le-au asu
mat în cadrul șantierelor din Capitală ? Iată tema an- 
chetci-sondaj, cu 
șefi de lucrări,'cu

prilejul căreia ne-am adresat unor 
următoarele întrebări :

1. Care este stadiul actual al lucrărilor?
2. Ce metode de organizare a activității folosiți 

pentru intensificarea ritmului de construcție?
3. Cu ce probleme, de a căror soluționare depinde 

bunul mers al lucrărilor, sînteți confruntați ?

care sperăm să trecem cu sprijinul 
altor întreprinderi de construcții bra
șoveni. este legată de lipsa a 20 fie
rari și 10 dulgheri.

Maistrul Grigore Epure, șef de lu
crare de la întreprinderea județeană 
de construcții MEHEDINȚI :

Gheorghe Teacă, maistru principal 
la Întreprinderea de construcții mon
taje siderurgice din GALAȚI :

Iuliu Daniil, inginer-șef de șantier 
din cadrul întreprinderii județene de 
construcții BRASOV :

1 înălțăm, în apropierea pieței 
Alexandru Moghioroș din car-

* fierul Drumul Taberei, un bloc 
cu 10 etaje, însumind 126 de apar
tamente, cu cite 3 și 4 camere. Ter
menul de predare este stabilit pentru 
sfîrșitul acestui an. Pină la ora ac
tuală, colectivul nostru a realizat in
tegral lucrările de excavatii și de 
fundații, iar acum sîntem pe punctul 
de a trece la executarea primelor e- 
lemente ale structurii propriu-zise a 
blocului: Potrivit prevederilor noas
tre, la începutul lunii iunie vom a- 
tinge la toate cele trei tronsoane ale 
blocului cota zero. Ținînd seama de 
potențialul uman și tehnic, de fap
tul că, în curînd, efectivele noastre 
vor ajunge la 130 de oameni, sint 
convins că în iunie vom reuși să ne 
„desprindem" — adică să luăm un 
avans substanțial față de grafice.

2 Intensificarea ritmului de lucru 
se află pe primul plan al preo- 

* cupărilor, deci. în mod firesc, 
eforturile noastre organizatorice sint 

subordonate acestui obiectiv major. 
Din cauza numărului insuficient de 
dulgheri, am introdus pe scară largă 
cofrajele metalice, cu care executăm 
peste 80 la sută din acest gen de lu
crări. Este o metodă de lucru de 5 
ori mai rapidă decît în cazul în care 
am fi folosit cofraje din lemn : în 
plus, economisim importante cantități 
de cherestea. De asemenea, pe 
eforturilor vizînd mecanizarea 
număr cit mai mare de lucrări 
perații. transportul și turnarea 
nului se efectuează cu ajutorul
pompe speciale. Și, în acest caz. cîș- 
tigul de timp obținut iese pregnant 
în evidență, dacă comparăm produc
tivitatea de 20 m.c. de beton ce pot 
fi turnați într-o oră cu aceste pompe 
și aceea de 30 m.c. realizați, pe par
cursul unui schimb, de o formație al
cătuită din 8 oameni.

linia 
unui 
și o- 
beto-
unor

3 Singura problemă nerezolvată 
și care ne creează realmente

* neajunsuri este stabilirea căii 
de rulare pentru o macara de mare 
gabarit adusă de la Galați, în vede
rea accelerării ritmului de execuție. 
Aplicarea soluției stabilite de pro
iectant impune realizarea de către 
Consiliul popular al sectorului 7 a 
unei variante provizorii a străzii din 
spatele șantierului, pentru ca circu
lația vehiculelor în această zonă să 
nu fie perturbată. Or, tovarășii de 
la sectorul 7 întirzie să ia vreo mă
sură.

1 Intr-un fel, Brașovul deține
„capul de afiș" in privința nu-

* mărului de apartamente pe
care le va realiza în București : in 
total, 528 apartamente, fiecare cu 3 
și 4 camere. Apartamentele vor face 
parte din patru blocuri cu cite 10 
etaje, dintre care trei sint amplasate 
în Drumul Taberei. Iar, in plus, 
vreau să mai menționez că, pe lingă 
construcția acestor apartamente, 
Consiliul popular județean a hotărît 
să le și mobileze. în atari condiții, 
este lesne de înțeles accentul pe 
care-1 punem pe atingerea unui ritm 
corespunzător de execuție. Deși am 
întîmpinat greutăți destul de mari în 
prima fază a- lucrărilor, cînd a fost 
necesar să afectăm mult timp de
vierii unui mare volum de rețele 
electrice, aflate pe amplasamentul 
blocurilor din Drumul 
trăm în luna iunie 
rilor în avans față 
bilite. La lucrările 
pildă, am reușit să 
în cursul lunii mai, cu 900 mc 
mult decît olanul stabilit.

2 Accelerarea ritmului de lucru
— obiectiv pe care ni l-am 

* propus pentru luna iunie — 
are la bază organizarea întregii acti
vități a celor 120 de constructori ai 
noștri in „flux neîntrerupt", adică 
în două schimburi a cîte 12 ore. In 
același timp, în scopul sporirii gra
dului de mecanizare a lucrărilor, la 
fiecare 
rale în 
rul de 
portul 
tenția de a atinge zile de producție 
record la lucrările de betoane. 
început a fost făcut, de altfel, în zi
lele de 24 și 25 mai, cind am turnat 
275 mc în loc de 200 mc, cit re
prezintă ritmul mediu de turnare. 
Totodată, acționăm după metoda 
„fronturilor simultane". Ne-am pro
pus ca la unul din aceste blocuri, și 
anume nr. 824. să obținem un avans 
de o

1 Construim în cartierul Drumul 
Taberei un bloc cu 10 etaje, 

* însumind 88 de apartamente. 
La ora actuală ne-am concentrat 

forțele la executarea radierului și, 
în general, ne încadrăm în stadiile 
planificate. Am pierdut însă, pînă 
acum, aproape o lună — timp în care 
n-am făcut mai nimic — din cauza 
întârzierii cu care s-au definitivat 
amplasamentul și documentația. Nici 
pînă în prezent n-am primit toate 
proiectele.

2 în afară de faptul că lucrăm 
într-un schimb prelungit, că

* toți cei 20 de oameni a căror 
activitate o conduc sint disciplinați 
și muncesc conștiincios, n-am altceva 
de menționat. Nu dispunem, cel pu
țin pînă astăzi, ca utilaje de execuție 
decît de un singur vibrator. Aștep
tăm, 
unei

în zilele următoare, sosirea 
macarale.

Taberei, in- 
stadiul Iucră- 
graficele 
betoane,

cu 
de 
de 
turnăm 4 500

sla- 
de 

mc, 
mai

bloc folosim cite două maca- 
loc de una ; am mărit numă- 
mijloace proprii pentru trans- 
și turnarea betonului, cu in-

lună la

3Rămîne 
gurării ® vi In ir» rl

Un

darea sa in folosință.

» deschisă problema asi- 
ritmice a necesarului 

zilnic de beton. în perioada 
mai. am primit din partea sta

ției de betoane, aparținind de între
prinderea bucureșteană ..Granitul", 
doar 2 500 mc, față de o programare 
de 3 500 mc. Deși in ultimele zile, 
situația livrărilor s-a mai îmbunătă
țit, tovarășii de la „Granitul" ne-au 
prevenit că întâmpină în continuare 
greutăți destul de mari în obținerea 
cimentului 
Cîmpulung.

1—18

de la 
O altă

combinatul 
dificultate,

din 
peste

3 In. afara prob:
stadiul destul

• T o f .rtr* nl ci 1 n In

problemelor legate de
1 de necorespun- 

zător al elaborării documenta
țiilor, dificultăți serioase ne produce 
întreprinderea bucureșteană „Grani
tul", care livrează betonul după o 
planificare ce nu ține cont de nece
sitățile noastre. Chiar astăzi, de pil
dă, am fi avut nevoie de 150 mc de 
beton, dar furnizorul nu ne-a oferit 
decît 100 mc. din care n-am primit, 
pînă la ora 13, decît 25 mc. Un lu
cru pe care l-am dori cit mai re
pede soluționat constă în programul 
nesatisfăcător al cantinei. Din cauză 
că un mare număr de constructori, 
din diferite județe au aceeași oră 
de masă, la cantină este aglomerație 
și pauza de prînz durează de două 
ori mai 
care- zi 
țios.

Ing.

mult decît ar trebui. în fie- 
pierdem deci un timp pre-

cialiștii îmbunătățiri... Acum deja a 
apărut o variantă îmbunătățită. •

Și tot pe parcursul definitivării ei, 
de ce să n-o spunem, au apărut une
ori și îndoieli :

— Nu era vorba de neîncredere, 
își amintește Maria Munteanu. 
tor de maistru, ci de îndoială 
partea unora cum că s-ar fi 
exagerat cu calculele. După ce 
tam mașinile la noul amplasament — 
la terminarea schimbului, pentru că 
totul s-a făcut din mers, fără să a- 
fectăm producția — mai auzeai cîte-o 
vorbă : ..cum naiba o să producă mai 
mult aici, ca dincolo ?“. După calcu
le. in noul flux urma să crească 
productivitatea de la 5 costume de 
fiecare lucrător pe schimb la 8.

— Dar calculele s-au dovedit bune 
pentru că le făcusem cu toții și nu 
puteam greși toți, intervine zîmbind 
Viorica Popescu, croitoreasă. Nici nu 
se putea altfel pentru că la noi. la 
croitori, proverbul cu măsurătoarea 
de șapte ori pentru a tăia o dată e 
lege...

Da. calculele s-au dovedit bune. 
Iar aplicarea în viață a ideii a dus 
Ia creșteri de producții nebănuite. 
Este 
teva 
dea 
riale 
ja pentru destinul 
poate că nu este 
măm că una din 
acestei forme de 
rat colective, democratice, este că 
învață oamenii. îi formează în cul
tul respectului pentru orice idee fo
lositoare producției. Și să le pună 
în valoare. Și. la urma-urmei. ca
pacitatea si puterea de a traduce în 
viată ideile bune, relațiile interuma- 
ne care se nasc pe parcursul șlefui
rii unei idei și receptivitatea 
opinia altuia, nu este oare 
esența democrației ?

Prin aplicarea în practică a pro
punerii venite din secția a V-a pro
ductivitatea muncii a crescut cu pes
te 30 la sută. Pe baza rezultatelor 
obținute s-a hotărît generalizarea a- 
plicării ei în toate secțiile întreprin
derii. De asemenea, conducerea cen
tralei a organizat un schimb de ex
periență si a luat măsuri ca aseme
nea reorganizări să fie efectuate în 
toate secțiile cu profil asemănător 
de la întreprinderile din tară.

.... Propunerea dumneavoastră este 
întemeiată"... Patru cuvinte care cu
prind în .ele un întreg mod de a 
gîndi cu adevărat democratic, plin 
de respect pentru efortul firesc al 
muncitorului de a găsi mereu căi noi 
pentru îmbunătățirea muncii sale, 
în virtutea drepturilor și îndatoriri
lor ce-i revin ca proprietar și pro
ducător. Ceea ce înseamnă respect 
pentru om, ceea ce înseamnă clima
tul veritabil, de conluorare între oa
menii care au față de societatea so
cialistă aceleași răspunderi : clima
tul democrației noastre muncitorești.

aju- 
din 

cam 
mu-

suficient să subliniem doar cî- 
cifre și date pentru a se ve- 
cu limpezime ce valori mate- 
nasc efortul de gîndire si gri- 

unei idei bune. Și 
exagerat să afir
mările virtuți ale 
muncă, cu adevă-

față de 
aceasta

chimiei, acționează con
secvent, cu bune rezultate,
pentru economii și eficiență

economică superioară

cercetători din domeniul

Oamenii muncii de la 
„COLOROM" - CODLEA, 
în strînsă colaborare cu

■„Trebuie su recurgem Iu import 
„Nu!Se ponte și din producție proprie"

Șl S-A PUTUT
în vara anului 1975, cu prilejul u- 

nei consfătuiri de lucru organizate 
la C.C. al P.C.R., conducerea parti
dului a pus în fața lucrătorilor din 
industria chimică și industria ușoară 
sarcina de mare răspundere de a 
trece în mod hotărît și operativ la 
restrîngerea importului de coloranți, 
la fabricarea acestora in tară. în bune 
condiții de calitate și de eficientă 
economică. în mod direct, această 
sarcină viza colectivul întreprinderii 
..Colorom" din Codlea — una din 
marile unități producătoare de colo
ranți din tară — 
de cercetări ale 
triei Chimice.

— Ca să fiu

si anumite institute 
Ministerului Indus-

sincer — ne spune 
ing. Victor Vartolomei, directorul în
treprinderii— obiectivele stabilite cu 
prilejul consfătuirii privind trece
rea imediată la asimilarea în fa
bricație a unui mare număr de co
loranți au fost pentru noi mai mult 
decît mobilizatoare. Una din proble
mele „cheie" de care depindea suc
cesul întregii acțiuni a constat în 
adaptarea într-un timp foarte scurt, 
din, mers, a capacităților de produc
ție ale întreprinderii la condițiile ce
rute de fabricația noilor produse a- 
vind caracteristici superioare. Por
nind de la cerința degrevării ba
lanței de plăți externe a țării prin 
restrîngerea importurilor, colectivul 
nostru a trecut cu hotărîre la înde
plinirea sarcinii de a asimila, într-o 
primă etapă, o sută de sortimente de 
coloranți în. cantitate de 1 300 tone.

Cei doi ani care au trecut de la 
declanșarea acestei acțiuni au con
firmat din plin ' justețea măsurii 
luate de conducerea partidului nos
tru, au demonstrat eficiența colabo
rării strînse dintre cercetători, pro- 
iectanți și specialiștii din întreprin
dere. în această acțiune și-au unit 
forțele cadre cu înaltă competență 
de la Institutul de cercetări chimice, 
de la institutele de specialitate din 
București, Timișoara și Iași, colec
tivele laboratorului de cercetare

din cadrul întreprinderii și laborato
rului de aplicare industrială a co- 
loranților din București. Notabil 
este faptul că eforturile au fost co
ordonate în așa fel incit noile teh
nologii si rețete să poată fi aplicate 
operativ in producție.

— în mod practic — apreciază Du
mitru Dobrescu. inginerul-șef al în
treprinderii — noi ăm reconsiderat 
întregul proces de producție. Colec
tive de specialiști cu o înaltă com
petență au analizat situația fiecărei 
secții, fiecărei instalații sau linii teh
nologice, propunînd, soluții care să 
permită nu numai adaptarea lor la 
cerințele tehnologice, ale noilor pro
duse, ci și dezvoltarea capacităților 
de producție respective.

Pentru eforturile care s-au depus în 
acest domeniu, un exemplu este cit 
se poate de elocvent. Instalația de co- 
loranți a fost reprofilată în vede
rea fabricării coloranților de dis
persie destinați vopsirii fibrelor po- 
liesterice, coloranți care pînă în 
1975 se importau în cea mai mare 
parte. Modificările aduse acestei 
instalații au fost executate în așa 
fel încît noile produse să fie reali
zate în condiții superioare și, tot
odată. să permită dublarea capaci
tății ei de producție. Ca urmare, încă 
din anul trecut, producția de colo
ranți de dispersie a crescut de cir
ca 10 ori față de anul precedent, fiind 
acoperite in cea mai mare parte ne
cesitățile economiei naționale.

Dar creșterea substanțială a
pacității de fabricare a coloranților 
de dispersie a atras după sine și ne
cesitatea dezvoltării capacității de 
condiționare a acestor coloranți. 
Prin raționalizarea fluxului tehno
logic și organizarea lucrului în trei 
schimburi, capacitatea de condiționa
re a fost dublată. în mod similar s-a 
procedat la atelierul pentru fabrica
rea coloranților destinați vopsirii me- 
lanei și la alte instalații.

Concomitent cu asimilarea noilor 
produse, în cadrul întreprinderii s-a

ca-

Crîstian ANTONESCU

secției, și Sica Poetașu, croitoreasă, lucrează la mașina medaliată la

bune...

Cîțiva din oamenii secției a V-a. De la stingă la dreapta : 
Bruxelles ; Maria Munteanu și Petre Micloș fax ultimele

maistrul Titu Popescu,
calcule înaintea terminării schimbului; Viorica Popescu zîmbește mulțumită : calculele s-au dovedit 

a fi

1 piK. ..j-W

acționat și pentru extinderea dorr :- 
niului de utilizare a produselor afii- 
te în fabricație sau nou createi Gri 
pa de asistență tehnică a . întreprin
derii a trebuit, în consecință, să 
demonstreze „pe viu" beneficiarilor 
care mai aveau rețineri că produse
le românești se situează la nivelul 
color din import, că e pe deplin po
sibil ca același colorant să poată f. 
utilizat și in alte condiții de vop
sire. „De ce să nu spunem — men
ționa ing. Dumitru Radu, șeful gru
pei service — a trebuit să luptăm 
uneori împotriva neîncrederii unor 
specialiști fată de noile produse".

Concludent este în acest sens ca
zul colorantului albastru marin de 
dispersie R.E. în trecut, acest colo
rant era utilizat doar la vopsirea 
palelor -de fibre din poliesteri. Fo
losirea lui și la vopsirea țesăturilor 
din fire' poliesterice sau in amestec 
a declanșat opoziția unor specia
liști ; ei susțineau că respectivul co
lorant nu se pretează și la,„ vopsirea 
țesăturilor d - fke-. rflt:’■,’terice sau 
în amestec si. A'a atare, cereau să fie 
folosit în continuare colorantul din 
import. Adevărul era insă contrar 
opiniei lor. încercările făcute — la 
beneficiari acasă — de către specia
liștii întreprinderii, impreună cu cei 
ai Laboratorului de aplicare indus
trială a coloranților din cadrul Mi
nisterului Industriei Chimice si ai la
boratorului de cercetări al Ministe
rului Industriei Ușoare — au dat &, 
zultate pozitive.

în decurs de doi ani, cnlWur’i'b-' 
treprinderii din Coldea asimilat un 
număr de circa 200 produ noi, prin 
fabricarea cărora efortulfaluiar al 
țării a fost diminuat cu ! milioane 
lei valută.

Din anul 1977, acțiunea reducere 
a importului a intrat r-o nouă 
etapă. Concomitent cu milarn^jf 
cohthHtatV a iWi proatî^i rmite. o 
mare atenție se acordă asimilării 
unor materii prime necesare produ
cerii coloranților care se achiziționau 
de peste hotare. Rezultatele obținu
te sint promițătoare. în ultima pe
rioadă, datorită preocupării colec
tivului laboratorului de cercetare din 
întreprindere, au fost găsiți înlo
cuitori ai materiilor prime din im
port, cum ar fi metil-celuloza Movi- 
ol și Xilenol ș.a.

Acțiunea de asimilare, în tară, cu 
forțe proprii, a unor noi sortimen
te de coloranți și materii prime con
tinuă cu stăruință. în secții si atelie
re se desfășoară analize, se execu
tă diferite lucrări fie pentru mă
rirea capacităților de producție, fie 
pentru adaptarea instalațiilor la noi 
procese tehnologice. Aceasta va avea 
ca rezultat reducerea în continuare a 
importului de coloranți. realizarea 
altora noi pentru a satisface în mai 
mare măsură cerințele economiei na
ționale și a crea chiar disponibili
tăți pentru export.

Petre NEDE1CU 
Nîcolae MOCANU

Realizarea unor mașini noi. perfecționate, care să asigure un înalt 
randament și eficientă economică superioară la toate categoriile de lu
crări agricole, constituie o cerință esențială pentru progresul agricultu
rii. Se fac în această privință multe eforturi lăudabile. In acest cadru 
se înscrie si crearea unor instalații pentru încărcarea știuleților de 
porumb în pătule. Lucrătorii din agricultură înțeleg foarte bine cit 
de important este să ai o asemenea mașină, mai ales atunci cînd, în 
lipsa unor mijloace mecanizate de încărcare, sint nevoiți să stea ore 
în șir la baze, cînd din cauza acestor staționări capacitatea mijloace
lor de transport este folosită doar în proporție de 30—35 la sută. Por
nind de la aceasta, conducerea de partid și de stat a stabilit, ca una 
din principalele sarcini pentru acest sector. încheierea, pînă la cam
pania de toamnă, a preluării mecanizate a întregii cantități de porumb 
știuleți. ’

Iată că avem în față două asemenea mașini. Să le numim conven
țional „Mașina A" și „Mașina B“ și să vă prezentăm pe scurt carac
teristicile lor tehnico-funcționale și economice.

agricolă. Se pare însă că o asemenea 
realizare nu a avut darul să stirneas- 
că decît interesul inginerului Adrian 
Simionescu și directorului general al 
Centralei de valorificare a cerealelor, 
ing. Apostol Fleșaru. care, apreciind 
calitățile constructive și funcționale 
ale instalației de la Oradea, dă dis
poziție ca mașina să fie dusă la Man
galia spre omologarea la concurență 
cu cea de la Năvodari. Se dispune, de 
asemenea, premierea inginerului Ște
fan Nicolaescu și a celor patru mun-

lației produse Ia Năvodari, Centrala 
de valorificare a cerealelor a pus la 
dispoziția grupei de încercări. în ve
derea analizei, transportorul cu bandă 
orientabilă realizat la Oradea". Din 
capul locului, deci, utilajul este ex
clus de la o eventuală omologare. El 
servea doar pentru... inspirație. Și 
după cum veți vedea, „s-au inspirat" 
fără nici un pic de jenă. încâlcind 
principii elementare de etică profe
sională. Noul prototip perfecționat de 
la Năvodari, adus la Mangalia spre

incomparabil inferior celui de la Ora
dea. Cît despre releele de benzi, ele 
nu sînt altceva decît o cheltuială în 
plus, absolut inutilă.

Dar să mergem mai departe. în 
noua sa formă, pe data de 10 martie 
a.c.. noul prototip, omologat pe ju
mătate in decembrie, a fost adus din 
nou pentru o nouă omologare la 
Mangalia, socotită de data aceasta 
definitivă. Dar... lovitură de teatru ; 
reprezentanții Centralei de valorifi
care a cerealelor, numiți în comisie.

Caracteristici Mașina A Mașina B

Productivitatea/oră 
Greutatea
Costul 
Gabarit-lungime
Consum de energie 
Acționat de
Servirea

30 tone
7 tone

160 000 lei
62 m

20 kW/h
13 motoare electrice
5 oameni

50—60 tone
2,5 tone

60 000 lei
12 m

7 kW/h
2 motoare electrice 

un om

Șl acum întrebarea, pe care de 
data aceasta nu o adresăm specia
liștilor din agricultură ci. pur și sim
plu. cititorului obișnuit : Care din a- 
ceste mașini socotiți că este mai u- 
tilă și mai economică și. în conse
cință. care din ele trebuie omolo
gată si introdusă în fabricație 7 Deși 
întrebarea sună ca ghicitoarea hazlie: 
„Minăstire într-un picior, ghici ciu
percă ce-i o să vă dezamăgim și 
o să vă spunem că a fost omolo
gată nu „Mașina B“ ci „Mașina A". 
Să mai adăugăm faptul că „Mașina 
A" a funcționat numai în condiții 
de probe tehnologice și încercări, in 
timp ce „Mașina B“ a lucrat o în
treagă campanie de toamnă la una 
din cele mai mari baze de recepție 
din județul Bihor, unde a preluat 
80 la sută din cantitatea de porumb 
Stiuleti recepționată.

Câteva date... 
din istoricul 

unei anomalii
La începutul anului 1976. Centra

la de valorificare a cerealelor a în
cheiat un contract cu Institutul de 
cercetări pentru mecanizarea agricul
turii in vederea realizării unui pro
totip și introducerii acestuia în fa
bricația de serie. La producerea lui

au mai fost angrenați un institut de 
proiectări din Brașov. întreprinderea 
mecanică pentru agricultură și in
dustria alimentară din Năvodari, spe
cialiști din Centrala pentru mecani
zarea agriculturii și din partea be
neficiarului. Prototipul a fost reali
zat in luna iunie 1976 și. pe baza re
feratului de încercări emis de In
stitutul de cercetări pentru mecani
zarea agriculturii, s-a dat o aproba
re de serie pentru 50 bucăți care 
trebuiau fabricate pînă la 30 sep
tembrie 1976 dc către întreprinderea 
din Năvodari. Numai că. odată puse 
în condiții de producție, s-a văzut că 
cele 50 de utilaje nu corespund scopu
lui pentru care au fost create și s-a 
renunțat la fabricația lor. Munca a 
fost reluată, in vederea realizării unui 
nou prototip, dar încercările repetate 
au însemnat tot at.îtea insuccese, fapt 
ce a determinat Centrala de valorifi
care a cerealelor să organizeze două 
consfătuiri pe tară, cu specialiștii din 
subordine. în vederea găsirii unor so
luții eficiente. La una din aceste con
sfătuiri. inginerul Stefan Nicolaescu. 
de la întreprinderea județeană de va
lorificare a-cerealelor Bihor, rapor
tează că împreună cu muncitorii 
Ștefan Rocaciu. Alexandru Serafician. 
Alexandru Pop si Dumitru Vaida au 
realizat o asemenea mașină si invită 
pe cei interesați să o vadă cum func
ționează în condiții de campanie

Cind intr-o competiție profesională 
înving „orgoliul" $1 interesul îngust 
pierde producția, pierde societatea

De ce nu se înfăptuiește sarcina stabilită privind 
mecanizarea lucrărilor de descărcare a porumbului

cltori care au participat la realizarea 
instalației. Trebuie s-o spunem din 
cabul locului că directorul general al 
Centralei de valorificare a fost sin
gura persoană care a optat pentru 
această instalație și a făcut tot ce 
i-a stat in putință pentru omolo
garea ei.

Paralel cu aceste consfătuiri ale 
Centralei de valorificare a cerealelor, 
realizatorii instalației de la Năvodari 
continuă să se ocupe de perfecționa
rea prototipului nereușit și ajung să 
se creeze o nouă mașină, pe care la 
data de 29 decembrie 1976 o prezintă 
și ei: spre omologare la Mangalia.

Cum a fost făcută 
omologarea

Cităm din procesul verbal de omo
logare încheiat la 29 decembrie 1976. 
„Pentru clarificarea unor probleme 
legate de componentul final al insta-

omologare. odată pus să încarce po
rumbul a vădit un șir de deficien
te : lanțurile au cedat, iar împre
ună cu știuleții (care mai apucau să 
ajungă în pătule) erau transportate si 
un mare număr de boabe care, ‘se, 
știe, constituie cel mai mare pericol 
pentru degradarea stiuletilor în pă-, 
tule. In cele 10 zile ale perioadei de 
omologare. în care s-a cheltuit mai 
mult timp eu remedierile, mașina a 
reușit să acumuleze un timp total de 
lucru de 14.4 ore si să încarce o can
titate de 82,6 tone, cu o productivitate 
medie orară de 6 tone. Aceasta este: 
„marea performanță" pe baza căreia 
comisia a hotărît omologarea a două 
din cele trei subansamble. Deci, de 
această dată nu s-a făcut ceea ce se 
cheamă omologare, ci un simulacru 
de omologare. De la instalația făcu
tă la Oradea a fost preluat încărca-, 
torul distribuitor — subansamblul cel 
mai important, al instalației. Buncă-: 
rul. a doua piesă de bază, n-a mai 
fost preluat, dar cel omologat este

refuză să semneze procesul verbal de 
omologare. Mai mult. încheie un alt 
proces verbal în 8 puncte în care îsi 
justifică refuzul. Si. totuși, oină la 
urmă, inexplicabil de ce. acești oa
meni si-au pus semnătura pe actul 
de omologare. Așa cum de altfel au 
făcut-o președintele comisiei si alți 
șase specialiști din comisie... absenți 
de la această omologare.

Pe parcursul investigației noastre 
am încercat să aflăm si cauzele pen
tru care instalația de la Oradea a 
fost scoasă din competiție. Explica
țiile primite sînt de-a dreptul pueri
le. Unele provoacă chiar indignare. 
Instalația „nu avea temă de proiec
tare" : „nu era cunoscută" ; „nu avea 
o marcă de fabricație care să inspire 
încredere". Redăm și o altă explica
ție. semnată de nu mai puțin trei 
experti de la Institutul de cercetări 
pentru mecanizarea agriculturii pe 
un act hotăntor pentru viitorul aces
tui utilai. „Avind în vedere utiliza
rea limitată a acestor instalații se

poate aprecia că ele nu vor fi efi
ciente din punct de vedere economic, 
dar sint necesare, intrucît înlocuiesc 
una din muncile grele pe care le fac 
oamenii în agricultură". Cită miopie 
profesională ! Nu are eficientă eco
nomică deși costă de aproape trei ori 
mai puțin decît cel realizat de dum
nealor: deși are un consum de metal 
și energie tot de trei ori mai puțin ; 
deși are o productivitate aproape 
dublă. Sîntem insă tare curioși să 
știm cum s-a reușit să se dovedească 
eficienta prototipului omologat ? Se 
invocă, totodată, că instalația de la 
Oradea are o utilizare limitată pen
tru că. chipurile, nu ar putea fi folo
sită și la pătulele cu o deschidere de 
4 m. Dar se ignoră faptul că. în urma 
noilor instrucțiuni, prin îngustarea 
spatiilor de păstrare această distanță 
poate fi mărită (cu cheltuieli minime), 
și mai ales faptul că prototipului de la 
Oradea i s-ar putea face o nouă va
riantă. chiar pentru acest gabarit de 
4 metri, si care ar consuma... doar 1,5 
tone metal si ar avea o productivita
te sigură, cel puțin la nivelul celei 
atinse de colosul de Ia Năvodari ! 
Tot acești specialiști, susțin. în refe
ratul lor. că instalația de la Oradea 
nu poate fi utilizată si la transportul 
boabelor. Ei bine, aflăti tovarăși ex
perti. că poate fi folosită cu succes 
doar printr-o simplă acoperire cu 
tablă a grătarelor de recuperare a 
boabelor. Ceea ce știm însă este că 
una din principalele cauze pentru 
care beneficiarul a refuzat initial o- 
mologarea mașinii de la Năvodari este 
tocmai imposibilitatea de a o utiliza 
și la transportul boabelor. Cum ră- 
mîne atunci cu multifuncționalitatea ?

în loc de concluzii
Să admitem că bine, rău (foarte 

rău), pină la urmă prototipul omolo
gat tot va lucra în viitoarea campa
nie. dar chiar și atunci numărul in
stalațiilor care se vor fabrica pină 
în toamnă nu va putea prelua nici 
măcar 10 la sută din totalul știule- 
tilor ce se vor recepționa. Dacă ma
șina de la Oradea ar fi fost introdu
să la timp in fabricație, evident acest 
procent, ar fi fost mult ridicat. Ex
plicațiile pentru care nu s-a procedat 
asa — o parte din ele notate pe 
parcursul acestor rinduri — iși au 
rădăcina nu at.it in mentalitatea bi
rocratică. cît in interesul unui grup 
de oameni care au cheltuit peste un 
milion de lei pentru realizarea unui 
prototip nereușit.

Si un final bizar, nefiresc și

revoltător : investigația si întrebările 
noastre incomode pe această temă au 
dus la un deznodămint de-a dreptul 
scandalos în ce-1 privește pe autorul 
de la Oradea. La ședința de săptă- 
mina trecută, inginerul S. Nicolaes
cu a fost pus in discuția consiliului 
oamenilor muncii — înlăturat dint.r-o 
muncă pe care o conducea de mai 
bine de 8 ani — si pus într-un se.ctcir 
unde n-o să mai poată „deranja" pe 
nimeni. Tovarășul director Gheorghe 
Feder, de la întreprinderea din Ora
dea, ne dă niște explicații de felul 
poveștilor de adormit copiii : „se o- 
cupă mai mult de inovații si invenții 
decît dc problemele de mecanizare a 
sectorului". Ca si cum agricultura nu 
ar avea nevoie de invenții și inova
ții .' Ca și cum o invenție ar fi o 
oaie riioasă în această ramură I Tre
buie s-o spunem că este o lucrătură 
cusută cu ată albă. Pentru că. dacă 
conducerea întreprinderii din Oradea 
si-a dat seama, asa peste noapte, că 
stă prost cu mecanizarea, atunci ii 
propunem să analizeze și modul în 
care sint coordonate principalele 
compartimente ale întreprinderii. Nu 
garantăm că o să-i convină conclu
ziile la care va ajunge.

Este un sector prea important al 
agriculturii pentru ca situația adusă 
in discuție să nu îndemne la reflec
ții. la măsuri care să facă lumină in 
această problemă. Pentru că in pri
mul rind este vorba de neîndeplini- 
rea unei sarcini de partid. Iar de 
data aceasta vinovății nu mai pol 
avea nici o scuză. în sfirșit. dar nu 
pe ultimul plan, se cere forurilor 
ierarhice superioare, organizațiilor 
de partid din întreprinderile si insti
tuțiile in cauză să întroneze ordineș 
si spiritul de cinste profesională pen
tru ca asemenea fapte să nu se ma 
repete. Cit privește opțiunea pentri 
Una sau alta din instalații, noi optăir 
pentru cea care corespunde într-ade- 
vâr cerințelor formulare de conduce
rea partidului si care, sintetic spus 
înseamnă randament înalt, simplita
te. eficientă superioară.

Am relatat acest caz străin norme
lor noastre legale si celor de etici 
profesională spre a dezvălui cauzei; 
nerealizării unei importante sarcin 
stabilite de partid — mecanizare; 
completă, pină la începutul campa
niei de toamnă, a preluării porum
bului stiuleti. Pentru aceasta trebu’ 
să răspundă forurile ierarhice co- 
donatoare, conducerile și orga- 
tiile de partid din respectivele 
tutii.

Iosif P(
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Dialectica materialistă a pus in 
evidentă caracterul universal al con
tradicțiilor. prezenta lor in toate la
turile, procesele si formele existen
tei. de la cele mai simple la cele mai 
complexe, precum și rolul lor deci
siv pentru dinamismul Universului. 
Contradicțiile, cu alte cuvinte deo
sebirile. opozițiile, tensiunile între 
proprietățile, laturile, tendințele 
din cadrul fiecărui lucru sau pro
ces — așa-numitele contrarii — 
care se presupun și se opun 
reciproc, sînt determinante. în ulti
mă instanță, pentru autodinamismul 
întregului, atît pentru echilibrul său 
'dinamic relativ, cit și pentru trece
rea spre o altă stare de echilibru 
dinamic relativ.

Această teză, rezultând din gene
ralizarea experienței milenare a 
omenirii în domeniul cunoaște
rii și al activității transformatoa
re, este întregită cu reliefarea și 
studierea specificului calitativ al 
contradicțiilor în diferitele domenii 
ale existenței cunoscute de om.

Societatea, ca parte a existenței 
universale, este, de asemenea, ca
racterizată prin prezența contradic
țiilor, atît în relațiile sale cu na
tura, cît și în relativa sa autono
mie. Specificul acestora este de
terminat de faptul că oamenii, în
zestrați cu conștiință și voință, nu 
sînt numai obiectul, ci și subiectul 
dezvoltării sociale, în desfășurarea 
proceselor sociale. împletindu-se 
astfel factorii obiectivi și subiectivi. 
Contradicțiile pot parcurge diferite 
faze, de la apariția lor și pînă la 
soluționare, începind cu deosebirile 
dintre contrarii, trecînd prin matu
rizarea lor în opoziții, pînă la faze 
conflictuale.

Marxismul face distincția esen
țială între natura prioritar antago
nistă a contradicțiilor în societățile 
întemeiate pe exploatare, și cea 
prioritar neantagonistă a contradic
țiilor din societățile eliberate de ex
ploatare. Antagonismul reprezintă o 
opoziție radicală, ireductibilă, de si
tuație obiectivă și de interese fun
damentale. caracterizat prin împre
jurarea că realizarea unui con
trar se face în detrimentul ra
dical al celuilalt. Contradicția 
antagonistă este tipică pentru ra
porturile dintre exploatatori și 
i»£JJ«y»tati. luînd. in acest caz. în
deobște ■ focna lupt- i de clasă, dar 
ea se poate manifesta. în diferite 
contexte istorice, și între clase ex
ploatatoare sau în interiorul claselor 
exploatatoare.

Neantagonismul reprezintă o 
deosebire relativă, parțială și tem
porară. de situație obiectivă și de 
interese, pe fondul unei concor
danțe fundamentale de interese, 
cum este, de pildă, cea realizată in 
societatea socialistă și comunistă. 
Cercetarea vieții sociale a eviden- 
‘:țt posibilitatea trecerilor recipro

ce’ di antagonism în neantagonism 
și inrs. Totodată, este de obser
vat natura societății socialiste 
deteină modalități specifice de 
rezolre a unor contradicții anta
gonic proprii îndeobște rezolvă
rii ntradicțiilor neantagoniste. 
De ță, intre ideologia socialistă 

și i a gipdi burghez.ji mic
burghez al unor oâmeni care tră
iesc în socialism există o contra
dicție antagonistă, dar rezolvarea 
acesteia are loc. în mod precumpă
nitor, nu pe cale conflictuală. ci 
prin forța de înrîurire a muncii 
ideologice-educative.

Marxismul a oferit o analiză a 
contradicțiilor dintre caracterul for
țelor și relațiile de producție, dintre 
bază și suprastructură, dintre viața 
materială și viața spirituală a socie
tății. evidențiind momente sau as

pecte de tensiune rodnică, ce asi
gură funcționarea și progresul siste
mului. și momente sau aspecte de 
tensiune nocivă, care sint inhibante 
și trebuie să fie înlăturate, pentru a 
deschide drum ipostazelor superioa
re de realizare socială și individua
lă. Astfel, marxismul reușește, și 
prin intermediul teoriei contradic
țiilor să explice modul de dezvolta
re al oricărei orinduiri sociale, pre
cum și trecerea revoluționară la o 
orinduire superioară.

Partidul Comunist Român a a- 
cordat și acordă o atenție deosebită 
studierii contradicțiilor din viața 
socială, cunoașterii realităților in
terne și internaționale, precum și a 
perspectivelor evoluției lor, ca o 
condiție esențială a eficienței poli
ticii sale.

In ce privește viața internaționa
lă, în spiritul tezelor fundamentale 
ale materialismului dialectic des

POLITICA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
asigură progresul neîntrerupt al societății noastre socialiste, 
snintionarea caitradictiilor iii procesul dezvoltării sociale

pre contradicții, partidul a înfăți
șat un amplu tablou al principalelor 
contradicții sociale care se manifes
tă în etapa actuală pe plan mon
dial. între acestea se numără 
contradicția dintre clasa muncitoa
re și clasa capitaliștilor, factor de
terminant în procesul revoluționar 
de transformare a societății, con
tradicția dintre țările socialiste și 
cele capitaliste, dintre țările impe
rialiste și țările subjugate, sau țările 
în curs de dezvoltare. Așa cum a- 
răta secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. poli
tica partidului nostru, de promovare 
a unor relații internaționale noi. ba
zate pe principiile independenței si 
egalității în drepturi, de instaura
re a unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, care 
să asigure progresul fiecărei na
țiuni, al fiecărei colectivități 
umane este menită să favorizeze 
soluționarea acestor contradicții.

Și între țările socialiste pot să a- 
pară, în anumite împrejurări, unele 
contradicții, decurgînd din particu
laritățile dezvoltării lor istorice, din 
nivelul deosebit de dezvoltare la 
care se găsesc, sau exprimate prin 
deosebiri de vedere și aprecieri ; 
partidul nostru consideră însă că a- 
ceste contradicții care sînt, evident, 
de natură neantagonistă și hu afec
tează — și nu trebuie să afecteze — 
interesele fundamentale comune, de
terminate de comunitatea de orin
duire și ideologie : prin eforturi co
mune este posibil și necesar să se 
evite ascuțirea lor și să se asigure 
o soluționare corespunzătoare aces
tor interese comune.

P.C.R. are în vedere că și pe 
plan intern în socialism contra
dicția este și rămine motorul 
dezvoltării sociale, că deși pentru 
această societate sînt tipice con

tradicțiile neantagoniste, dat fiind 
caracterul unitar al bazei economi
ce și al structurii social-politice, 
nu este exclusă posibilitatea — con
firmată de altfel dc experiența in
ternațională — ca atunci cind nu se 
acționează din timp și în mod co
respunzător pentru soluționarea lor, 
unele contradicții neantagoniste, să 
se transforme in antagoniste, să 
genereze perturbări sociale îmbră- 
cînd chiar forme ascuțite. „Trebuie 
să ținem seama — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de faptul că 
unele contradicții care apar în pro
cesul dezvoltării sociale in orindui- 
rea socialistă, dacă nu sînt rezolvate 
la timp, pot căpăta un caracter an
tagonist. pot determina frâmîntări și 
convulsii în cadrul societății".

Important din punct de vedere 
teoretic și practic este să nu 
se ocolească aceste aspecte rea
le și posibile, ci să se acționeze pen

tru prevenirea trecerii lor la opoziții 
radicale, pentru descoperirea și 
soluționarea optimă a tuturor con
tradicțiilor, aceasta fiind o îndato
rire esențială a partidului comu
nist în exercitarea rolului său de 
forță conducătoare în societatea so
cialistă. Deosebit de concludentă 
pentru activitatea desfășurată în a- 
cest sens de P.C.R. este perioada ul
timului deceniu, marcată de Con
gresele al IX-lea, al X-lea și al 
XI-lea. Fiecare contradicție so
luționată 'în spiritul întăririi prin
cipiilor socialiste de organizare 
este un pas spre depășirea acestor 
principii, cu tendința de atingere a 
principiilor comuniste.

Forma cea mai generală a con
tradicțiilor în societatea socialistă, 
prezentă în toate sferele vieții so
ciale, este lupta dintre vechi și 
nou, avînd două aspecte funda
mentale : a) lupta cu vechiul, re
prezentat de rămășițele societății 
burgheze și b) lupta cu vechiul, re
prezentat de ceea ce s-a perimat 
în interiorul societății socialiste în
săși, cum ar fi : forme depășite de 
organizare, stilurile de muncă în
chistate, dominate de formalism, 
birocratism, incapacitatea unor 
membri ai societății de a se integra 
în ritmurile cerute de progresul 
social etc. Dirijarea luptei dintre 
vechi și nou, în așa fel îneît aceas
ta să se desfășoare nu spontan, ei 
în mod organizat, combaterea ve
chiului sub toate formele lui de 
manifestare. crearea condițiilor 
pentru afirmarea și triumful nou
lui sînt preocupări de prim ordin 
ale Partidului Comunist Român.

Desigur, nu ar fi posibil să în
fățișăm în cadrul acestei consulta
ții întreaga activitate a partidului 
nostru pentru soluționarea contra
dicțiilor proprii actualei etape. Ne 

vom referi. în continuare, doar la 
citeva aspecte, cu titlu exemplifi- 
cativ.

Primul aspect care merită a fi 
reliefat este prezența contradicțiilor 
in toate domeniile societății socia
liste și influențarea, întrepătrun
derea lor atît în desfășurare, cît 
și în soluționare, cu alte cuvinte ca
racterul lor de sistem. De acest fapt 
partidul nostru a ținut și ține în 
permanență seama în opera de con
strucție socialistă. Astfel, P.C.R. 
a pus în evidență contradicția 
dintre structura politico-economi- 
că avansată a societății noas
tre și baza tehnico-materială răma
să încă în urmă, datorită situa
ției moștenite de la capitalism, 
ceea ce determină ca România să 
fie o țară cu o orinduire superioară 
și. concomitent, o tară în curs de 
dezvoltare. Tocmai înlăturarea aces
tei contradicții este consecvent ur

mărită prin întreaga politică eco
nomică a partidului, prin planurile 
cincinale, prin Programul de dez
voltare economico-socială adoptat 
de Congresul al XI-lea, a cărui în
făptuire va permite ca la sfîrșitul 
acestui mileniu să ajungem în rin- 
dul țărilor avansate din punct de 
vedere economic și al calității 
vieții.

Cel mai important domeniu pen
tru realizarea acestui scop este cel 
economic. Progresul economic rapid 
al țării se realizează tocmai prin- 
tr-un proces de soluționare continuă 
a contradicțiilor proprii oricărui 
proces de perfecționare, aceasta 
fiind o chezășie a ritmurilor ra
pide de dezvoltare, impuse de ce
rințele de modernizare a tării noas
tre. Politica economică a partidu
lui de industrializare a țării, 
multiplele măsuri adoptate în a- 
cest domeniu sînt în fond expre
sia preocupării și a eforturilor de 
a descoperi și soluționa aceste con
tradicții. Astfel, este știut că pro
gresul rapid al economiei naționale 
necesită un raport judicios între 
acumulare și consum, ceea ce se 
realizează în condițiile țării noas
tre prin menținerea unei rate înal
te a acumulării, prin alocarea unei 
părți importante din venitul națio
nal pentru fondul de dezvoltare. 
Dezvoltarea în ritmuri dintre cele 
mai înalte din lume a economiei 
naționale, creșterea continuă a ve
nitului național — temelia bunăstă
rii poporului — faptul că și in 
condițiile pierderilor mari sufe
rite de economia națională în 
urma cutremurului a fost posi
bil să se adopte recentele mă
suri de sporire suplimentară a 
retribuției și a altor venituri, a ni
velului de trai al populației în 
cincinalul actual, constituie eloc

vente ilustrări ale justeței acestei 
politici.

Totodată, partidul urmărește li
chidarea acelei surse de contradic
ții pe care o constituie decalajele 
moștenite in ce privește dez
voltarea diferitelor zone ale țării ; 
calea urmată în această pri
vință — repartizarea armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul tării — permite atît valorifi
carea tuturor resurselor materiale 
și umane, cît și ridicarea nivelului 
de trai și civilizație al întregului 
popor, realizarea tot mai complexă 
a egalității reale în drepturi a tu
turor cetățenilor țării, fără deose
bire de naționalitate.

în același timp este urmărită per
fecționarea retribuției. Odată cu 
creșterea continuă a veniturilor 
directe ale oamenilor muncii și 
menținerea unei diferențieri sti
mulative prin aplicarea consecventă 

a principiului retribuției după 
muncă, se reduc discrepanțele ne
justificate, împiedicind ca ele să 
dăuneze dezvoltării sociale, se asi
gură un raport din ce în ce mai 
echitabil între veniturile mari și 
cele mici. Aceste orientări sînt puse 
în evidentă și de recentele măsuri 
privind majorarea retribuției în 
toate sectoarele de activitate. îm
bunătățirea sistemului de pensii.

Semnificativ pentru modul în 
care progresul economic se reali
zează prin soluționarea contradic
țiilor este și urnjătorul exemplu : 
prin măsurile prevăzute de sporire 
a retribuției, populația va dispune 
de o putere de cumpărare mai 
mare. Dacă fondul de mărfuri ar 
rămîne constant. s-ar manifesta 
desigur o contradicție între cereițe 
și piață care, nesoluționată, ar 
avea consecințe economice negati
ve. Or, tocmai spre a preveni apa
riția acesteia, partidul subliniază 
necesitatea și organizează prin mă
suri practice sporirea volumului de 
mărfuri ; puterea sporită de cum
părare a populației. asigurarea 
unui fond de marfă sporit înseam
nă. implicit, că societatea a făcut 
noi pași înainte pe calea progre
sului și civilizației.

Necesitatea perfecționării conti
nue a conducerii vieții economieo- 
sociale impune soluționarea con
tradicțiilor ce pot să' apară prin 
perimarea unor forme și metode de 
conducere in condițiile profundelor 
înnoiri în baza tehnico-materială, a 
creșterii amplorii și complexității 
producției. Este ceea ce a deter
minat adoptarea ansamblului de 
măsuri din ultimii ani privind 
toate laturile relațiilor de pro
ducție — de la structurile organiza
torice și repartiție si pină la plani
ficarea economiei sau asigurarea 

unei tot mai largi participări a pro
ducătorilor la adoptarea deciziilor.

In ce privește sfera vieții poli- 
lico-sociale. este bine știut că una 
din marile cuceriri ale socialismu
lui o constituie unitatea politică a 
întregului popor, făurită pe temelia 
generalizării proprietății socialiste. 
Societatea noastră este alcătuită 
numai din oameni ai muncii, din 
clase prietene, animate de dorința 
de a construi împreună noua orin
duire. Această unitate nu anulează 
însă existenta unor anumite con
tradicții între clasele și grupările 
sociale existente, contradicții ge
nerate de deosebirile în ce pri
vește condițiile și felul de muncă, 
situația veniturilor, nivelul con
științei etc. Pentru soluționarea 
acestor contradicții, partidul a ac
ționat si acționează in direcția dez
voltării armonioase a întregii so
cietăți, a industriei și agriculturii, 

pentru apropierea condițiilor de 
viață de la sate de cele de la ora
șe, pentru depășirea esenței deose
birilor dintre munca fizică și cea 
intelectuală, ceea ce are drept re
zultat omogenizarea crescîndă a so
cietății noastre. Programul unitar 
adoptat de recentul Congres al con
siliilor de conducere ale unităților 

. agricole socialiste, al întregii țără- 
nimi privind înfăptuirea unei agri
culturi intensive, moderne, de mare 
randament și înaltă productivitate, 
ampla acțiune de sistematizare a 
orașelor și satelor sînt menite să 
determine importante progrese pe 
această cale.

O deosebită atentie acordă Parti
dul Comunist. Român laturii spiri
tuale a vieții sociale, soluționării 
contradicțiilor dintre existența so
cială și conștiința socială.

Recunoscînd. cum este firesc, 
ponderea ce revine factorului 
material, decisiv pentru dezvolta
rea globală a societății socialiste, 
P.C.R. insistă asupra faptului că 
maturizarea societății socialiste 
permite creșterea rolului factorului 
subiectiv, sub aspect de cunoaștere 
și de angajare morală. In socialis
mul matur, conștiința socială joacă 
rolul unei forțe din ce în ce mai 
mari a progresului social. Tocmai 
spre a valorifica din plin acest rol, 
a fost elaborat ansamblul măsurilor 
în domeniul muncii politico-ideo- 
logice și cultural-educative, sinteti
zate în Programul pentru aplicarea 
hotăririlor Congresului al XI-lea și 
ale Congresului educației politice 
și al culturii socialiste — măsuri 
orientate ferm în direcția generali
zării trăsăturilor înaintate, proprii 
omului nou. la scara întregii socie
tăți. a combaterii rămășițelor vechi
lor mentalități in conștiințe, ca și a 

influentelor ideologice provenind 
din lumea capitalistă. Printr-o in
tensă muncă educativă, va putea fi 
înlăturată intr-o tot mai mare mă
sură contradicția care se manifestă 
încă între atitudinea inaintatâ față 
de muncă și de avutul obștesc pe 
care-o dovedesc majoritatea covâr
șitoare a membrilor societății 
noastre, și persistența unor mani
festări ale vechiului, care-și gă
sesc expresia în acte de necinste, 
chiul, de fraudare a societății, în
călcări ale legilor. Chiar și măsu
rile recent adoptate de Comitetul 
Politic Executiv privind creșterea 
rolului unităților socialiste, al or
ganizațiilor obștești, al maselor 
populare in înfăptuirea principiilor 
legalității socialiste, pentru reedu
carea celor ce comit abateri și în
călcări ale normelor de conviețuire 
socială și legilor apar — interpre
tate filozofic — ca o acțiune de 
soluționare a unor contradicții an
tagoniste pe calea educației, în 
primul rind a educației prin 
muncă.

In soluționarea contradicțiilor 
din viața socială, un rol important 
revine, alături de măsurile econo
mice, organizatorice, educative, 
criticii și autocriticii, metodă veri
ficată a partidului de dezvăluire a 
neajunsurilor și rămînerilor în 
urmă, de descoperire a cauzelor 
care le-au generat și de stabilire, 
pe această bază, a măsurilor ce se 
impun pentru îmbunătățirea acti
vității. De aceea, Programul parti
dului formulează cerința de a se 
acorda o atenție deosebită promo
vării „spiritului critic și autocritic", 
„spiritului de exigență al comuniș
tilor, al tuturor oamenilor muncii 
în combaterea și înlăturarea lipsu
rilor și neajunsurilor, în perfecțio
narea continuă a muncii pentru 
asigurarea mersului înainte al tu
turor domeniilor de activitate, al 
întregii societăți". întreaga activi
tate a conducerii de partid, docu
mentele congreselor și conferințe
lor naționale, ale plenarelor C.C. 
al P.C.R., cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul dife
ritelor consfătuiri sau intîlniri eu 
oamenii muncii oferă adevărate 
modele ale criticii comuniste, pă
trunse de principialitate partinică. 
Democratismul larg, aplicarea con
secventă a principiului condu
cerii și muncii colective, solicita
rea maselor in elaborarea proiec
telor de acțiune sint tot. atitea mo
dalități 'Concrete de stimulare și 
exercitare eficientă a spiritului 
critic și autocritic venind din am
bele sensuri — și de sus în jos și 
de jos în sus.

Recunoașterea existenței contra
dicțiilor sociale în socialism, efor
turile pentru dezvăluirea și soluțio
narea lor din timp, pentru înlătu
rarea vechiului și promovarea 
noului, sînt tot atitea pilde de 
utilizare eficientă a principiului 
universal al contradicției in con
textul societății socialiste roma
nești, precum și de dezvoltare a 
acestui principiu cu aspecte inedi
te, izvorînd din generalizarea ex
perienței proprii și a experienței 
mondiale. In bogata activitate teo
retică și practică pe care o desfă
șoară pentru soluționarea contra
dicțiilor din viata noastră socială se 
exprimă, o dată mai mult. înalta 
responsabilitate cu care Partidul 
Comunist Român își îndeplinește 
rolul conducător în opera de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

Prof, univ. dr. Călina MARE

Concepție nouă
(Urmare din pag. I)
au o valoare principială și 
practică de o însemnătate 
deosebită în procesul mun
cii politico-educative de 
făurire si dezvoltare a con
științei socialiste a tutu
ror cetățenilor patriei noas
tre. Ele sint deopotrivă no
vatoare. revoluționare și 
umaniste pentru că im
plantează acțiunea pedago
gică. izolată pînă acum în- 
trucitva datorită forței 
coercitive, direct in solul 
fertil al creativității socia
le. sub ochiul și grija aten
tă a celor care știu să fău
rească în creuzetul muncii 
creatoare nu numai bunuri 
nateriale si spirituale ci, 
xlată cu acestea, să mode- 
eze caractere pe măsura 
ispiratiilor umanitare ale 
celei mai umane societăți 
lin cite există — societa- 
ea socialistă si comunistă.

Experiențe valoroase s-au 
•ristalizat de-a lungul ul- 
imilor ani si în școlile ju- 
letului nostru. Voi da. spre 
lustrare. doar un caz pe- 
recut în cursul anului tre- 
ut la Liceul real-umanist 
ir. 2 din Satu Mare. Mai 
nulți elevi ai uneia din- 
re clasele a VIII-a sus- 
răseseră treptat piese de 
chimb destul de valoroase 
in 'atelierul de olectroteh- 
ică al școlii. Scopul era 
ă-și construiască acasă 
iferite aparate proprii, 
lemn de menționat este că 
fensiva împotriva acestor 
apte au pornit-o elevii 
teciști din clasa respecti- 
ă. care nu s-au împăcat 
u ideea că lucrurile tre- 
uie „mușamalizate". Toc- 
îai această atitudine a 
tecistilor a permis orga- 
izației de partid, condu
rii școlii și organizației 
f.T.C. să amplifice opinia 
e condamnare hotărită, cu 
îzonanțe profunde a aces

tor fapte reprobabile chiar 
dincolo de pereții școlii, 
în rîndul părinților elevilor 
și chiar în colectivele de 
muncă ale acestora. Elevii 
în cauză au fost atunci în
credințați răspunderii edu
cative și supravegherii 
directe a organizației 
U.T.C. din dasă. Aceasta 
s-a instituit, așadar, ca o 
instanță autoritară pentru 
reeducarea elevilor care 
au comis abateri. Iar re
zultatul acțiunii, sprijinite 
îndeaproape de cadrele di
dactice, n-a întîrziat să se 
arate. Putem afirma că 
faptele de atunci au rămas 
de domeniul trecutului, ele 
nu s-au mai repetat, iar 
elevii care le-au comis au 
astăzi contribuții dintre 
cele mai remarcabile în 
realizarea și depășirea pla
nului dg producție al „mi- 
crointreprinderii" școlii, 
care fabrică în serie apa
ratură electrotehnică com
plexă pentru dotarea ' ate
lierelor și laboratoarelor 
din școljle județului și din 
țară. Asemenea posibili
tăți de intervenție forma
tivă nemijlocită există, 
practic, în toate școlile, 
fapt pentru care documen
tele amintite subliniază 
pregnant responsabilitatea 
cu adevărat revoluționară 
a colectivelor didactice, 
aceea de a întări munca 
de educație cetățenească, 
etico-moralâ a tuturor ti
nerilor, astfel incit abate
rile de orice natură să 
poată fi preintîmpinate în 
totalitatea lor. Sensul pro
filactic al muncii de edu
cație ne incumbă nouă, tu
turor, perfecționarea în
tregii activități, desfășura
te atit cu fiecare tinăr în 
parte, sprijinindu-1 să în
țeleagă sensul profund 
umanist al legilor și nor
melor de comportare so
cială.

suri. Sigur că mai sînt oa
meni care mai săvîrșesc 
abateri, dar ele nu sint tre
cute cu vederea, chiar 
dacă sînt mici. La sfîrșitul 
săptămînii, în cadrul comi
siilor de disciplină se dez
bat abaterile, se ia atitu
dine. Nu de mult, în comi
tetul de partid s-a luat în 
discuție eficiența comisii
lor de disciplină din sec
ții. Concluziile au fost po
zitive. Cu puține excepții, 
oamenii care au fost criti
cați o dată n-au mai greșit 
a doua oară. Asta și pen
tru faptul că. în continua
re. colectivul l-a ^ajutat pe 
cel ce a greșit, l-a încu-

Drumuri noi,
‘(Urmare din pag. I)

Ambianța muncii
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■ și in comportamentul 
nor tineri care nu-și tă
iau întotdeauna datoria 
1 mod corespunzător, care 
ivirșeau abateri de la dis- 
plina muncii, de la nor- 
ele de comportament so- 

Climatul dc ordine și 
lină, de întrajutorare, 
încă creatoare, s-a 
it și în situația noas- 
. de fapt în toate co

lectivele de muncă din 
țara noastră — un labora
tor uman în care toate ex
periențele reușesc. In a- 
ceastă vastă muncă de e- 
ducare și reeducare in spi
ritul muncii aportul orga
nizației U.T.C. din unitatea 
noastră, care numără a- 
proape 2 000 de membri, 
este substanțial. Ce carac
terizează de fapt colec
tivul nostru 1 In primul 
rind exigența față de lip

orinduiri! noastre în con
știința tuturor cetățenilor.

Atragerea tot mai largă a 
opiniei publice socialiste la 
reeducarea persoanelor care 
mai comit abateri și încăl
cări ale legii va implica, de 
asemenea, crearea unor in
strumente juridice cores
punzătoare. compatibile cu 
esența acestui proces. Este 
o datorie de înaltă răspun
dere pentru toți specialiștii 
ce își aduc contribuția la 
conturarea principiilor și 
normelor de drept de a de
păși in mod marcant preo
cupările de mai restrîns o- 
rizont. tematica de cercetare 
măruntă sau fără importan
tă practică, de a se lansa cu 
curaj și energie în noul 
cimp de cercetare care li se 
deschide în față, de a-și 
lega tot mai mult activita
tea teoretică de cerințele, a- 
tit de complexe, ale prac
ticii. Dispozițiile legale ce 
asigură cadrul general de 
acțiune al opiniei publice 
vor trebui să fie îndeajuns 
de suple îneît să faciliteze 
și să stimuleze activitatea 
tuturor celor ce concură la 
procesul de educație. Tot
odată, ele trebuie să fie de 
o mare accesibilitate, ușor 
de cunoscut, de înțeles și de 
aplicat de marea masă a ce
tățenilor.

Hotărârea partidului în
deamnă. de asemenea, la re
flecții și măsuri în vederea 
corelării mijloacelor educa
tive cu gradul de receptivi
tate crescîndă al oamenilor 
la principiile morale funda
mentale ale orinduirii noas
tre. Substituirea pedepselor 
privative de libertate cu ac
țiunea fermă, educativă a 
colectivelor de oameni ai 
muncii asupra conduitei ce-

rajat omenește. Spunind 
toate acestea, sint convins că 
putem să ne angajăm ca 
tinerii care au săvîrșit a- 
bateri să găsească la noi 
climatul în care să învețe 
să fie oameni demni, res
pectați de cei din jur, să-și 
găsească împlinirea in 
muncă, în creație. Am stat 
de vorbă cu mulți comu
niști despre ceea ce scriu 
acum și toți și-au expri
mat aceeași convingere, 
aceeași hotărîre de a for
ma pentru societate numai 
oameni adevărați. Pentru 
că în acest domeniu nu ne 
este permis să avem rebu
turi.

cutezătoare
lor ce încalcă legea nu re
flectă o îngăduință cu pri
vire la aceste încălcări. Do
cumentul de partid cheamă 
la o intransigentă sporită 
fată de orice abateri și. tot
odată, la identificarea ace
lor mijloace menite să facă 
mai eficientă îndreptarea 
celor dispuși să încalce le
gea. In condițiile societății 
noastre, cea mai eficientă 
formă de influențare este 
aceea exercitată de colecti
vul de muncă în care este 
încadrat cel ce a greșit. A- 
naliza cu seriozitate și cu 
simt de răspundere a abate
rilor comise de minori și ti
neri. urmărirea permanentă 
a manifestărilor lor în ca
drul colectivului si în afara 
lui. intervenția promptă la 
orice alunecare spre rău 
constituie garanția unui 
proces educativ eficient si 
rapid.

Dar acțiunea de influen
țare a opiniei publice nu 
va avea doar o singură 
direcție. Acționind asu
pra tinerilor căzuti tem
porar în derută, colec
tivele de oameni ai mun
cii vor acționa si asupra 
lor înșile. îmbogățind ex
periența de viată a fiecărui 
membru al colectivului, ri- 
dicind nivelul tuturor de 
conștiință civică, de răs
pundere în fața societății 
pentru soarta fiecărui ce
tățean.

Mijloacele juridice si po
litice noi pe care societatea 
noastră isi propune să le 
folosească pentru îndrep
tarea minorilor si a tineri
lor reflectă că mijloacele 
folosite pînă acum au fost 
depășite de impetuoasa dez
voltare materială si spiri
tuală a orinduirii noastre, 
de nivelul ridicat de con
știință atins de imensa ma
joritate a cetățenilor.

SERVICII DE CALITATE
(Urmare din pag. I)

e CARAȘ-SEVERIN. Frumoa
sa stațiune de odihnă și trata
ment de pe Cerna găzduiește, 
pe tot parcursul acestei luni, o 
nouă ediție a festivalului cul
tural-artistic „Hercules ’77". Vor 
apărea pe scena stațiunii 12 an
sambluri folclorice din județ și 
din Arad, Cluj-Napoca, Covasna, 
Mehedinți, Timiș. Hunedoara, 
Suceava și Sibiu. în paralel cu 
manifestările artistice, organi
zatorii oferă' publicului expu
neri privind istoria localității, 
calitățile apelor termale. întîl- 
niri cu creatori populari, între 
care și olarul bănățean Ioan Ste
pan din Biniș. spectacole de 
teatru, expoziții etc. (N. Cătană). 
o IALOMIȚA. Sala marea com
plexului sanatorial U.G.S.R. din 
stațiunea balneară Amara găz
duiește, de cîteva zile, expozi
ția de pictură naivă a pictoru
lui Traian Groșanu, din comuna 
Pomi (Satu Mare). Suita de 37 
de tablouri în ulei intitulată 
„Legenda junei Amara" este 
inspirată dintr-o veche legendă 
pe care pictorul amator a cu
les-o în timpul șederii în sta
țiune. După închiderea expozi
ției, tablourile vor intra in fon
dul muzeului județean. (Lucian 
Ciubotarul. • VASLUI. La Bîr- 
lad s-au desfășurat lucrările 
sesiunii de comunicări științi
fice cu tema : „Independența — 
năzuință seculară a poporului 
român". Muzeul „Vasile Pârvan" 
din localitate a organizat o ex
poziție cu obiecte și documente 
pe tema : „Ideea de indepen
dentă la români". La faza jude
țeană a festivalului cultural- 
arțistic al „Șoimilor patriei" au 
participat peste 35 de formații 
din toate localitățile județului 
— coruri, brigăzi artistice, mon
taje literare, dansuri cu temă, 
dansuri populare, precum și in- 
terpreți individuali. La faza de 
masă a acestei manifestări au 
fost antrenați circa 15 000 de 
copii din localitățile județului. 
(Crăciun Lăluci). • HUNEDOA
RA. Printre multiplele acțiuni, 
din județul Hunedoara, dedi
cate centenarului independen
tei de stat a României se în
scrie și sesiunea de comunicări 
a cercurilor științifice studen
țești, organizată la Institutul de 
mine din Petroșani. Lucrările

s-au desfășurat pe trei secțiuni : 
„Exploatări miniere", „Științe 
sociale, matematică și mecani
că" și „Utilai tehnologic". (Sa
bin Ionescu). • MEHEDINȚI. 
La Drobeta-Turnu Severin s-a 
încheiat faza județeană a con
cursului „Gazeta in acțiune", 
care a avut ca scop perfectio
narea activității colectivelor ga
zetelor de perete și satirice din 
întreprinderi, șantiere de con
strucții, instituții și școli, uni
tăți agricole. „Școala și produc
ția" a fost tema unei consfătuiri 
la care au participat directori 
de școli și licee, maiștri in
structori, conducători ai cercu
rilor tehnico-aplicative și ingi
neri șefi din întreprinderi. Cu 
acest prilej, în salonul Casei 
municipale de cultură s-a des
chis o expoziție cu lucrări exe
cutate de elevi în ateliere-școa- 
lă. (Virgiliu Tătarul. • ARAD. 
Sala de expoziții „Forum" din 
Arad găzduiește expoziția inti-’ 
tulată „Munca ne e dragă" cu- 
prinzînd peste 300 de lucrări 
realizate în cadrul cercurilor de 
ceramică, pirogravură și pictură 
de la Casa pionierilor din Arad. 
(Constantin Simion). • ARGEȘ. 
In municipiul Pitești este des
chisă expoziția interjudețeană 
de artă plastică, artizanat și 
fotografie, care înmănunchează 
lucrări aparținînd unor pic
tori. sculptori, graficieni și fo
tografi din Argeș, Dîmbovi
ța, Ilfov, Teleorman. Vilcea. 
Multe lucrări sînt inspirate din 
cele două mari evenimente oma
giate — centenarul independen
tei României și răscoalele țără
nești din 1907. (Gheorghe Cir- 
stea). o MUREȘ. în programul 
celei de-a șasea ediții a „Săptă- 
minii reghinene a culturii si edu
cației socialiste" sînt cuprinse 
dezbateri în legătură cu dezvol
tarea orașului în acest cincinal, 
sesiuni de comunicări științifice 
Pe teme ale progresului tehnic, 
spectacole artistice, recitaluri de 
poezie patriotică. Cu acest pri
lej, muzeul etnografic din loca
litate a vernisat expoziția „Va
lori ale culturii populare de pe 
valea Mureșului și Cimpia Tran
silvaniei", iar biblioteca orășe
nească a inaugurat expoziția 
documentară „Personalități re- 
ghinene". (Cornel Pogăceanu).

șitoare a profilelor (de peste 200) 
ocupă numai diferența de o treime, 
limitează sensibil posibilitățile de 
satisfacere a tuturor categoriilor de 
solicitări și. mai ales, a celor apărute 
mai recent, legate de întreținerea 
bunurilor de folosință îndelungată. 
In această ordine de idei, retine 
atenția și faptul că anul trecut vo
lumul de activitate a unităților de 
întreținere a aparatelor de radio și 
televizoarelor din mediul urban a 
înregistrat, în cooperația meșteșugă
rească. un regres fată de anul 1975. 
In ce privește situația serviciilor pu
blice de la sate, rezultatele sînt. de 
asemenea, nesatisfăcătoare, ponderea 
unor unități de mare cerere ale coo
perației de consum — cum ar fi cele 
de reparații și întreținere a bunu
rilor casnice, de reparat și condițio
nat mobila — cumulînd doar 1 la sută 
din întreaga rețea rprală de a- 
teliere. De aici, necesitatea unor 
serioase eforturi din partea lu
crătorilor unităților de servire pu
blică aparținînd de cooperația meș
teșugărească, de cooperația de con
sum, industria locală și celelalte 
sectoare cu profil prestator, de a-și 
concentra preocupările spre o mai 
rațională profilare a unităților, acor- 
dînd prioritate acelor categorii de 
servicii mult solicitate de populație, 
unde cerințele cetățenilor nu sînt 
încă acoperite corespunzător. De alt
fel. măsurile stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în 
ședința din 14 martie a.c„ privind 
profilarea mai accentuată a coopera
ției meșteșugărești și a industriei 
locale pe activitățile prestatoare de 
servicii, va fi de natură să creeze 
tocmai cadrul necesar pentru con
centrarea eforturilor lucrătorilor din 
aceste sectoare spre o mai accentuată 
dezvoltare și diversificare a acestor 
activități.

Cu mai multă perseverentă și răs
pundere trebuie să se acționeze și în 
direcția dezvoltării rețelei de unități 
prestatoare, în mai buna acoperire a 
necesarului de meseriași din dome
niul serviciilor publice. Deși au fost 
întocmite în acest scop planuri de
partamentale și județene, realizările 
de pină acum sînt nesatisfăcătoare. 
Bunăoară, în domeniul întreținerii 
bunurilor electrocasnice. 17 județe 
nu au îndeplinit în 1976 planul de 
extindere a rețelei cu 112 unități, 
ceea ce s-a răsfrînt într-o supraso
licitare a atelierelor existente. în 
mărirea termenelor de efectuare a 
reparațiilor solicitate de cetățeni. 
Nerealizări importante s-au înregis
trat și in ce privește extinderea re
țelei de băi. brutării și unități de 
industrializare a legumelor și fructe
lor. Drept rezultat al insuficientei 
preocupări pentru completarea nece
sarului de ateliere prestatoare și a 
numărului de cadre, într-o serie de

județe se înregistrează în prezent un 
nivel al volumului de servicii, rapor
tat la numărul de locuitori, inferior 
mediei pe tară, iar în județele Gor.i, 
Ilfov și Vaslui acest nivel este de 3 
ori mai mic decit media generală. 
Tocmai de aceea este de datoria 
consiliilor populare, mai ales acolo 
unde se înregistrează rămîneri în 
urmă, să treacă cu hotărîre la ana
lize concrete, pe fiecare localitate și 
cartier in Parte și. in funcție dc so
licitările populației, să se stabilească 
măsuri practice de completare și ex
tindere a rețelei prestatoare, urmă- 
rindu-se realizarea la timp a fiecă
rei noi unități cuprinse în planurile 
de investiții.

Importante răspunderi revin lucră
torilor din acest sector 
îmbunătățirii calității 
Proiectul Legii calității 
și serviciilor aduce noi 
tante precizări in această direcție. 
Reglementînd într-o concepție uni
tară problema calității serviciilor, 
proiectul acestei legi stabilește, tot
odată, obligația organizatorilor de 
prestații și a consiliilor locale pen
tru coordonarea și îndrumarea acti
vității de aprovizionare și prestări 
de servicii către populație, de a se 
întocmi nomenclatoare (haremuri) 
de servicii pe fiecare localitate și de 
a acționa în permanență pentru îm
bunătățirea lor. pentru modernizarea 
și diversificarea serviciilor de toate 
categoriile, pentru reducerea durate
lor de execuție a lucrărilor și eco
nomisirea timpului cetățenilor. De 
asemenea, unităților prestatoare le 
revine^ obligația ca lucrările execu
tate să corespundă parametrilor pre- 
văzuti în normele tehnice, normative 
sau contracte, necesităților și prefe
rințelor populației.

in privința 
serviciilor, 
produselor 
și impor-

Anul 1977 constituie un an de o 
deosebită importanță pentru întreg 
sectorul serviciilor publice. De mă
sura în care se va asigura realizarea 
integrală a prevederilor din program 
pentru anul 1977 va depinde modul 
de îndeplinire, in continuare, a sar
cinilor de dezvoltare și diversificare 
a prestațiilor stabilite pentru întreg 
cincinalul 1976—1980. Iată de ce. 
bucurîndu-se de un sprijin mai larg 
din partea ministerelor și întreprin
derilor economice care trebuie să 
asigure aprovizionarea tehnico-mate
rială a atelierelor de servire, organi
zațiile prestatoare de servicii, con
siliile populare, organismele lor de 
specialitate. fiecare lucrător dm 
acest domeniu vor trebui să acțio
neze cu toată fermitatea pentru dez
voltarea și diversificarea serviciilor 
publice, pentru îmbunătățirea calită
ții lor. astfel incit creșterile supli
mentare ale retribuțiilor și celorlalte 
venituri bănești ale populației pre
văzute pentru acest cincinal să-și 
găsească reflectarea în sporirea sim
țitoare a ofertei de servicii, in satis
facerea la un nivel superior a cerin
țelor populației.
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Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, succesiv, 
în cursul zilei de vineri, în vizită 
protocolară de prezentare pe amba
sadorul Zairului la București. Nyoka

Vizita sacretanilui de stat
a! Republicii

în continuarea vizitei oficiale pe 
care o întreprinde în țara noastră, 
Giancarlo Ghironzi. secretar de stat 
pentru afacerile externe al Republi
cii Sari Marino, a efectuat vineri o 
călătorie in nordul Moldovei.

Cu acest prilej, au fost vizitate 
expoziția de mobilă a întreprinderii 
de prelucrare a lemnului și Muzeul

A APĂRUT

„REVISTA ECONOMICĂ'*
nr. 22 din 3 iunie 1977

La rubrica economie națională re
vista inserează articolele : ..Locuința 
— element esențial al bunăstării și 
civilizației" ; „O rezervă importan
tă de lărgire a bazei de materii pri
me : valorificarea materialelor se
cundare și a deșeurilor" ș.a.

Lecția în sprijinul candidatilor la

t V
PROGRAMUL I

12.00 Telex
12,05 Concert naiv. Film muzical pentru 

copii, realizat de studioul de film 
TV.

12.35 Roman-foileton : „Sub stelei — 
episodul 7

13.25 Anchetă socială î „Răzbunarea 
craiului de ghindă"

14,00 România pitorească
14.25 Clubul tineretului...
15.25 Rugbl : Franța — România. Trans

misiune directă de la Paris
17,10 Antologia filmului pentru tineret : 

Sonja Henie în „Vioara a doua"
18.30 Muzică ușoară
18.50 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
19,05 Eroi îndrăgiți : Heidl
19.30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedia
20.35 Film serial : „Un șerif la New 

York"
21,45 întîlnire cu satira și umorul
22.30 Telejurnal • Sport
22,40 Seară de romanțe
23,00 închiderea programului
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ATLETISM PE STADIONUL

REPUBLICII

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

Mii ne - ultimul act
Drumul spre medalii și titluri eu

ropene este presărat cu ..hopuri" 
greu de trecut si cu întîmplări di
verse care, adesea, infirmă chiar și 
previziunile fondate ale tehnicieni
lor. ca să nu mai vorbim de sim
plele pronosticuri ale amatorilor de 
box. Cine îsi închipuia, de pildă, că 
dintre cei doi constănțeni ai forma
ției noastre reprezentative. Titi Tu
dor va avea medalie si' nu Ibraim 
Faredin !

Ieri. în gala de debut a semifina
lelor. Teodor Dinu, primul nostru re
prezentant care a urcat în ring, ne-a 
adus nu numai bucuria calificării în 
finala continentală a categoriei co
cos, ci și bucuria unei comportări 
frumoase si bine gîndite în fața lui 
Kdnig (din R.F.G.). un adversar cu 
pumn puternic și preocupat mereu 
de lovitura decisivă. Dar Dinu a în
cheiat în avantaj prima repriză. A- 
poi. în a doua, cu toate că la un 
moment dat a fost numărat, a pre
luat inițiativa si a luptat exemplar, 
în ultima repriză. Dinu a dovedit 
o bună rezistentă și o admirabilă am
biție sportivă, punîndu-si adversarul 
în dificultate evidentă pînă în ul
tima clipă. Astfel că decizia (4—D 
l-a trimis în finale într-adevăr pe 
cel mai bun — bucureșteanul Teo
dor Dinu, debutant la un campionat 
european.

Din păcate, ceilalți reprezentanți 
ai noștri au trebuit să se mulțumeas
că numai cu medalia de bronz. La 
pană. Titi Tudor a fost cel mai a- 
proape de victorie în fata mai expe
rimentatului Gotfryd din Polonia ; 
decizie 2—3. arbitrul din Tara Ga
lilor „văzind" egalitatea, cu prefe
rință pentru polonez. De asemenea, 
la ușoară. Calistrat Cuțov ar fi putut 
să se califice în finală ; el s-a bătut 
îndîrjit cu tinărul Gajda. tot din Po
lonia, după două reprize aproxima
tiv egale, l-a dominat în a treia, 
dar arbitrii au hotărît victorie pen
tru polonez. La semimijlocie. Vasile 
Cic’u a fost și el învins (0—5) într-o 
partidă de mare luptă în care, dacă 
nu lăsa inițiativa lui Kriiger (din 
R.D.G.), putea forța calificarea în fi
nală. Cel mai mult a dezamăgit însă 
Mircea Simon ; nu numai fiindcă a 
fost învins (0—5 în fața sovieticului 
Gortskov), dar fiindcă a refuzat în 
mod surprinzător lupta, fiindu-i pur 
si simplu teamă de eventualele lovi
turi ale adversarului.

Dacă gălăteanul Constantin Chira- 
cu nu ar fi fost descalificat în mod 

Busu Noengo. și pe ambasadorul Spa
niei. Jose Carlos Gonzalez-Campo 
Dal-Re

Cu acest prilej, primul ministru s-a 
întreținut cordial cu cei doi amba
sadori.

pentru afacerile externe 
San Marino
tehnicii populare bucovinene din 
Rădăuți, Centrul de ceramică neagră 
din Marginea și renumitele monu
mente istorice și de artă de la Su- 
cevița. Vatra Moldoviței. și Voroneț.

Oaspetelui i-au fost înfățișate apoi 
cîteva dintre obiectivele culturale și 
turistice ale municipiului Suceava.

(Agerpres)

examenul de admitere în învățămîn- 
tul economic superior are ca temă 
..Sistemul economic mondial socia
list".

Revista cuprinde, de asemenea, o- 
bisnuitele sale rubrici : Conducere- 
Organizare, Teorii-Idei, Economie 
mondială.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 iunie. în țară : Vreme în încălzire 
treptată. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale și cu caracter de averse, mai 
ales în jumătatea de est a țării, la în
ceputul intervalului. în a doua parte a 
intervalului ploile vor fi izolate. Vîntul 
va fi moderat, cu unele intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, izolat mai coborîte 
în depresiuni, iar maximele între 15 și 
25 grade, local mai ridicate. Ceață slabă 
în vestul țării. în București : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va.fi 
schimbător. Vor cădea ploi cu caracter 
de averse, mai ales în cursul după- 
amiezelor. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 3 IUNIE 1977
EXTRAGEREA I : 42 79 16 80 50 

62 4 21 38.
EXTRAGEREA a Il-a : 84 1 31 28 

49 12 63 9 70.
FOND GENERAL DE CÎSTIGURI: 

778 290 lei. din care 66 980 lei report.

pripit și arbitrar de medici, și el 
s-ar fi numărat astăzi printre cei cu 
medalii la piept. Dar. unii arbitri și 
medici parcă îsi schimbă criteriile de 
judecată în funcție de un boxer sau 
altul. De exemplu, la ultima dintre 
galele sferturilor de finală, arbitrul 
englez Gutterigde l-a lăsat să sîn- 
gereze abundent la arcadă De unul 
dintre combatanți, vreme de aproa
pe două reprize, fără măcar să cea

CORESPONDENȚĂ DIN HALLE

ră consultul medical. Ieri diminea
ță. respectivul arbitru a primit pen
tru aceasta un avertisment, dar... re
zultatul rămîne.

în legătură cu comportarea bună 
a unor boxeri din formația noastră, 
socotiți pînă nu demult „outsideri", 
trebuie să vă spun că. înaintea al
cătuirii definitive a echipei, exista
seră opinii care cereau neprezenta- 
rea la cel puțin două dintre catego
rii. în special la „semigrea" și 
„pană". Biroul F.R.B. a respins 
subaprecierile la adresa unor boxeri. 
Interesant este cazul lui Titi Tudor, 
care a reprezentat bine culo
rile noastre sportive la catego
ria „pană". La început, biroul fe
deral. în urma opțiunii antrenorului 
principal. îl titularizase pe Gheor-

TENIS

Florența Mihai în finala de simplu 
a turneului de la Roland Garros

Tînăra sportivă româncă Florența 
Mihai a reușit remarcabila perfor
mantă de a se califica în finala pro
bei de simplu femei din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
Franței, care se desfășoară în aceste 
zile pe terenurile arenei Roland 
Garros din Paris. în semifinalele 
disputate ieri. Florența Mihai a în
vins-o cu 7—6, 6—3, la capătul- unei 
partide de mare spectacol, pe Janet 
Newberry (S.U.A.), recenta câștigă
toare a turneului de la „Foro Itali- 
co“ din Roma. Este pentru prima 
oară cînd o jucătoare de tenis din 
România se califică în finala de la 
Roland Garros și unul dintre cele

Solidari cu lupta poporului român 
in înlăturarea urinărilor seismului

Noi expresii ale sprijinului oferit României 
de organizații, instituții și cetățeni din diferite țări

Exprimîndu-și solidaritatea cu po
porul român în eforturile pe care a- 
cesta le face pentru înlăturarea ur
mărilor seismului de la 4 martie, 
Consiliul Central al Sindicatelor din 
Ungaria a anunțat, recent, acordarea 
unui ajutor material în valoare de 
1 500 000 forinți.

Asociația de prietenie Finlanda — 
România a depus în „Contul 1 000“ 
al Băncii române de comerț exterior 
un nou cec în valoare de 100 000 
mărci finlandeze. Cu această sumă, 
fondurile strin.se de asociație pentru 
ajutorarea sinistraților din țara 
noastră totalizează 200 000 mărci fin
landeze.

Asociația doamnelor din corpul 
diplomatic din Montevideo a organi
zat un spectacol de balet Uruguayan 
și cîntece populare românești. înca
sările realizate la această manifes
tare culturală, totalizînd 6 400 000 
pesos, au fost depuse in „Contul 
1 000".

Ambasadei țării noastre la Lima 
i-a fost remisă suma de 100 000 soles 
din partea industriașului Adam 
Pollak, de origine română, precum 
și 50 000 soles din partea cetățeanu
lui Jorge Grumberg.

Cron ica
La invitația Ministerului Justiției 

al Republicii Socialiste România, vi
neri a sosit în Capitală o delegație 
a Ministerului Justiției din Republi- _ 
ca Populară Ungară, condusă de Ko- 
rom Mihăly. ministrul justiției.

La sosire, pe aeroportul Otopcni, 
oaspeții au fost salutați de Constan
tin Stătescu, ministrul justiției.

Au fost prezenți Gyorgy Biczo, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, precum și membri ai amba
sadei.

★
Cu prilejul aniversării a 40 de ani 

de la victoria obținută în bătălia de 
la Bociambo. ambasadorul R.P.D. Co
reene la București. Pak Zunk Guk. a 
organizat, vineri seară, o gală de 
filme.

Au participat general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu. adjunct al minis
trului aDărării naționale, secretar al 
Consiliului Politic Superior al arma
tei. Dumitru Turcuș. adjunct de sef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe, generali și ofițeri su
periori. ziariști.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sue

diei. Institutul român pentru relațiile 

ghe Oțelea. Din fericire, același vechi 
selecționer. Ion Popa, a cerut în ul
timul moment un meci de verifi
care Oțelea—Tudor după încheierea 
căruia antrenorul principal și cole
giul central de specialitate au ce
rut titularizarea constănțeanului. pro
punere aprobată la fata locului de 
biroul F.R.B.

Congresul E.A.B.A. va avea loc 
între 9 Si 19 august ia Mamaia. Or
ganizarea lui a fost atribuită în u- 
nanimitate federației române, deși e- 
xista o contracandidatură spaniolă. 
Roberto Duque, președintele federa
ției din Spania, a retras în cele din 
urmă această candidatură, subliniind 
în cadrul ședinței comitetului exe
cutiv E.A.B.A. meritele românilor in 
organizarea și evoluția boxului eu
ropean : preocuparea F.R.B. pentru 
solutionarea unor probleme de prin
cipiu. atitudinea activă și fermă a 
reprezentanților români în direcția 
îmbunătățirii sistemului competitio- 
nal și a regulilor care să-i asigure 
acestuia spiritul de corectitudine și 
echitate. Apropiatul congres, care are 
loc o dată la patru ani (ultimul s-a 
desfășurat în 1974. la Edinburg — 
Scotia), va avea de discutat multe 
treburi spinoase din boxul euro
pean si. de asemenea, va avea sar
cina realegerii tuturor organizațiilor 
E.A.B.A.. inclusiv a comitetului exe
cutiv și a președintelui asociației.

Valeriu MIRONESCU

mai bune rezultate ale tenisului nos
tru feminin. De remarcat că Floren
ța Mihai s-a calificat și în finala 
probei de dublu mixt, făcînd pere
che cu Ivan Molina (Columbia).

In finala probei de simplu. Floren
ța Mihai o va întîlni pe valoroasa 
campioană iugoslavă Mima Jauso- 
vec, favorita nr. 1 a turneului, care 
a eliminat-o cu 6—1, 3—6, 6—3 pe 
Regina Marsikova (Cehoslovacia).

Finala probei de dublu bărbați a 
revenit cuplului Raul Ramirez 
(Mexic) — Brian Gottfried (S.U.A.), 
învingător cu 7—6, 4—6, 6—3. 6—4 
în partida cu perechea Jan Kodes 
(Cehoslovacia) — Wojtek Fibak (Po
lonia).

Un grup de cetățeni mexicani de 
origine română au depus la amba
sada țării noastre la Mexico 350 do
lari și 13 000 pesos.

Studenții și doctoranzii sirieni a- 
flați la studii în România, reprezen- 
tați de Uniunea națională a studen
ților sirieni, au depus în ..Contul 
1977“ suma de 67 000 Iei și 2 170 do
lari.

Din partea cetățeanului american 
de origine română Traian Botoșan 
s-a primit suma de 500 dolari.

★
Vineri seara, sub cupola Ateneului 

Român s-a făcut din nou auzită vi
oara lui Henryk Szeryng. a cărui ar
tă este cunoscută publicului din tara 
noastră. Împreună cu orchestra sim
fonică a Filarmonicii „George E- 
nescu". dirijată de Mircea Basarab, 
remarcabilul violonist mexican a sus
ținut un concert ale cărui încasări 
vor fi depuse în „Contul omeniei și 
solidarității". Au fost interpretate 
două pagini celebre din literatura 
viorii : concerte de Beethoven și 
Brahms.

(Agerpres)

zilei
culturale cu străinătatea a organizat 
vineri. în Capitală, o manifestare 
culturală. Aspecte ale. colaborării ro- 
mâno-suedeze în cele mai diverse 
domenii, individualitatea culturii 
Suediei, tradițiile sale artistice au 
fost relevate de ziaristul Ion Manea 
Manoliu în impresiile sale de călăto
rie prezentate cu această ocazie. Pu
blicul spectator a urmărit în conti
nuare un film documentar suedez.

La manifestare au participat loan 
Botar. secretar al I.R.R.C.S.. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, alți oameni de artă și cul
tură.

Au participat Lars Erik Hedstrom, 
ambasadorul Suediei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
în holul Ateneului Român a fost 

organizată o expozițte documentară 
consacrată compozitorilor Johann 
Sebastian Bach și Ludwig van 
Beethoven.

Cu prilejul inaugurării expoziției, 
vineri seara, au rostit scurte alocu
țiuni muzicologul George Sbârcea și 
Hartmut Lang, secretar al Ambasadei 
R. F. Germania la București.

(Agerpres)

Sportivi din 9 țări 
la campionatele 

internaționale 
ale României

Competiție de veche și frumoasă 
tradiție a sportului nostru — cam
pionatele internaționale de atletism 
ale României programează astăzi și 
miine, pe stadionul Republicii din 
Capitală, probe de mare interes, ali- 
niind la start — alături de repre
zentanții atletismului românesc — 
numeroși și valoroși sportivi de 
peste hotare : din Algeria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, 
Grecia, Polonia și Ungaria. Cum la 
întreceri din partea noastră vor par
ticipa nu numai componenții loturi
lor reprezentative,^ ci și o serie de 
atlete și atleți reprezentînd cluburi 
și asociații sportive fruntașe din 
toată țara, se așteaptă ca disputele 
pentru locurile de frunte și, firește, 
pentru rezultate cit mai bune să 
aibă un spor de atractivitate.

Să sperăm că fruntașele și frun
tașii atletismului românesc (din rîn- 
dul cărora nu vor lipsi proaspăta re
cordmană mondială pe distanța de 
o milă, Natalia Mărășescu, Ileana 
Silai, Argentina Menis, Hie Floroiu, 
Niculina Vasile, Bedros Bedrosian, 
Maricica Puică. Carol Corbu, Corne
lia Popa și colegii lor din loturile 
reprezentative) se vor comporta pe 
măsura talentului dovedit de atîtea 
ori, și nu cum s-au prezentat unii 
dintre ei la începutul sezonului ac
tual.

Fotbal :

SEMIFINALELE CUPEI
La sediul Federației române de 

fotbal a avut loc. ieri la amiază, tra
gerea la sorti a semifinalelor „Cupei 
României", care se vor disputa în 
ziua de 15 iunie. Sorții au stabilit 
următoarele meciuri :. Universitatea 
Craiova — Rapid București și 
Steaua — Metalul București.

★
Astăzi, pe stadionul Dinamo din 

Capitală, în cadrul etapei a 29-a a 
campionatului diviziei A la fotbal, 
se va disputa meciul dintre echipele 
Dinamo București și F. C. Bihor. 
Partida va începe la ora 17,30.

ÎN PAS CU EXIGENTELE 
PROGRESULUI TEHNIC

De mai mult timp. Republica De
mocrată Germană se numără în rin- 
dul țărilor puternic industrializate din 
lume. O poziție de avangardă tehnică 
și tehnologică ce onorează : o reali
tate a timpului socialist pe pămîntul 
Republicii Democrate Germane, 
născută din munca și priceperea 
unui popor harnic, care își consacră 
toate forțele progresului patriei. în 
marea competiție cu țările industria
lizate, industria țării — în cea mai 
mare parte distrusă în timpul războ
iului — s-a situat și se situează 
neslăbit într-o permanentă competi
ție a autodepășirii. Și, în acest sens, 
progresele înregistrate. îndeosebi în 
ultimii ani. sub conducerea Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
sînt efectiv impresionante. Iată o 
comparație grăitoare : întreaga pro
ducție industrială a anului 1949. anul 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane, se realizează. în prezent. în 
numai circa 6 săptămini.

Am vizitat, recent, mai multe 
fabrici și uzine. Din discuțiile pur
tate cu muncitori și specialiști, cu 
cadre de conducere, din cele consta
tate la fața locului, reporterul în
cearcă să desprindă cîteva trăsături 
definitorii pentru preocupările ac
tuale ale puternicului detașament al 
oamenilor muncii din industrie.

Bătălia pentru înaltă 
productivitate

...Vizităm secțiile de producție ale 
combinatului de optică fină „Pen- 
takon" din Dresda. Rînd pe rind 
trecem prin fața unor mașini de 
înaltă precizie și tehnicitate. Piesele 
produse nu depășesc. în unele cazuri, 
greutatea de... un gram. Docile, 
răspunzînd întocmai programului 
stabilit de om. strungurile automate, 
de înaltă finețe, execută 4—8 opera
țiuni de prelucrare. Munca omului 
este mult ușurată. Un muncitor 
servește 3—5 strunguri. Productivi
tatea muncii atinge în aceste secții 
cote foarte ridicate. Dar nu cele mai 
ridicate ! Căci, așa cum am aflat de 
la secretarul comitetului de partid al 
combinatului, performanța perfor
manțelor în privința productivității se 
înregistrează ’în secția de montaj. 
„Priviți această mașină — ne spune 
secretarul, arătîndu-ne un colos de 
mecanisme dirijate automat. care 
asambla piese ale unor aparate de 
fotografiat. Agregatul a fost realizat 
recent, prin forțele proprii ale co
lectivului nostru și reprezintă un uni
cat in lume. Odată cu intrarea lui in 
producție, productivitatea muncii a 
crescut cu 600 la sută. întrecînd toate 
așteptările noastre".

Cit despre dimensiunile gene
rale ale eforturilor pentru înalt 
randament, elocvent este următorul 
calcul : dacă într-o zi de muncă in 
1970 se realiza o producție de 680 
milioane mărci, în anul 1980 se va 
ajunge la 1.2 miliarde mărci. Un 
obiectiv care mobilizează, un obiectiv 
care ambiționează. Iar judecind după 
rezultatele obținute în anul trecut și 
în acest an în sute și sute de unități, 
această sarcină va fi nu numai în
deplinită. ci și depășită. Pe bună 
dreptate. în perspectiva actualului 
cincinal creșterea susținută a pro

5 iunie — Ziua internațională a mediului înconjurător

„Omenirea trebuie să facă totul 
pentru a evita alterarea naturii '
• Ce funcție are „ecranuh protector" de ozon ?
• Măsuri de combatere a eroziunii pămîntului
• Protejarea mediului impune colaborarea tuturor

statelor
La 5 iunie este Ziua internațională a mediului înconjurător. Cu 

acest prilej, directorul executiv al programului respectiv specializat 
al Națiunilor Unite, Mostafa Kamal Tolba, a întocmit un raport care 
prezintă „starea mediului înconjurător în lume" și subliniază necesi
tatea opririi fenomenelor negative ce amenință să deterioreze și mai 
mult condițiile naturale.

Documentul menționează că o 
serie întreagă de produse chimice 
(„aerosoli"), avioanele supersonice, 
exploziile nucleare etc. ..alterează 
stratul de ozon din iurul pămîntului. 
ceea ce poate duce la schimbarea cli
matului. la răspîndirea cancerului 
pielii, la reducerea productivității în 
agricultură, la schimbări biologice la 
plante si animale și. eventual, să 
provoace malformații la noii născuti". 
..Buna funcționare a ecranului pro
tector din stratosfera — se arată in 
raport — constituie o condiție esen
țială pentru toate formele de viată de 
pe pămînt".

După opinia autorului, cancerul, ca 
Si maladiile cardiace — acești flageli 
ucigători din societățile industriali
zate — sînt în bună măsură provo
cate de factori depinzînd de mediul 
înconjurător. Au fost depistate 20 de 
substanțe chimice care provoacă di
rect cancer la om. în timp ce alte 
o sută sînt pe lista produselor sus
pecte. La ora actuală, în lume se fo
losesc o jumătate milion de substan
țe chimice. Multe din ele pătrund în 
mediul înconjurător, dar cancerul pe 
care-1 provoacă este latent, nemani- 

ductivității muncii este definită drept 
cel mai important izvor al avîntului 
economic al țării.

„Q“ - un simbol 
al măiestriei 

și competitivității
...„Pentru colectivul nostru — ne 

spune tovarășul Biirger Erberhardt. 
consilier științific al combinatului 
..Herbert Wanke" din Erfurt — ridi
carea calității și a nivelului tehnic al 
produselor reprezintă o condiție a 
existenței. Agregatele noastre com
plexe sînt livrate. în cea mai mare 
parte, la export, ceea ce presupune 
o înaltă competitivitate. In economia 
RD. Germane produsele situate la 
nivelul cel mai înalt al cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane sînt 
trecute în clasa „Q“. Iar a înscrie un 
produs în această clasă înseamnă, 
uneori, ani și ani de muncă. Dar de

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE
DIN R. D. GERMANĂ

fiecare dată rezultatele îți dau satis
facția împlinirii profesionale la cel 
mai înalt nivel. Nivel care, in timp, 
tot prin muncă și numai prin căutări 
neslăbite, este depășit".

Produs de calitatea Am auzit
la Berlin sau Erfurt, la Dresda sau 
Weimar vorbindu-se cu însuflețire 
despre asemenea produse. Unele în
treprinderi au devenit adevărate des
chizătoare de drumuri în tehnică. La 
combinatul „Pentakon". de pildă, 60 
la sută din produsele realizate poartă 
mult rîvnitul însemn ..Q". Pe an
samblul industriei R.D. Germane, 
ponderea produselor de calitate ,,Q" 
va ajunge la aproape 20 la sută în 
acest cincinal, față de 11,5 la sută în 
1975. Cît despre „secretul" unor ase
menea performante. oamenii îti 
vorbesc in termeni firești. Există în 
fiecare unitate și la nivelul ramuri
lor industriale puternice colective de 
cercetare, care antrenează in jurul 
lor sute si mii de muncitori și spe
cialiști. Puternica mișcare de inova
ții și raționalizări atinge proporții 
impresionante. Creația tehnică de 
masă a devenit un puternic prooulsor 
al progresului economic. în medie, un 
muncitor din trei este inovator. 
Anual, în întreaga economie se înre
gistrează zeci și sute de mii de pro
puneri de inovații și raționalizări. 
Numai în cincinalul trecut numărul 
acestor propuneri a depășit 2.4 mili
oane, soldate cu o eficientă de circa 
17 miliarde de mărci 1 Miliarde cîști- 
gate pentru progresul economic, pen
tru dezvoltarea tării. Dovezi conclu
dente ale capacității economiei socia
liste de a pune în valoare inițiativa 
și capacitatea creatoare a oamenilor 
muncii.

„Dorim o extindere 
și mai puternică 

a cooperării 
cu România"

Promovarea progresului științific și 
tehnic, realizarea produselor de înal
tă calitate nu constituie un scop in 

festîndu-se decît după mult timp. 
Este nevoie deci să se facă examenul 
în laborator al acestor substanțe 
pentru a se vedea dacă sînt nocive 
sau nu. „Este răspunderea noastră, a 
tuturora, să acceptăm o disciplină și 
să adoptăm un program individual 
de prevenire a cancerului" — se arată 
în raport.

Documentul menționează. în con
tinuare. că pentru țările din lumea 
a treia problema cea mai critică 
este aceea a reducerii terenurilor 
cultivate pe cap de locuitor. Potrivit 
datelor citate, pînă la sfîrsitul aces
tui ■ secol circa 600 milioane hectare 
se vor deteriora prin eroziunea so
lului. prin salinizare si extinderea 
orașelor. Intre timp, populația globu
lui va creste de la 4 la 6.25 miliarde. 
Chiar dacă pînă atunci se vor intro
duce în circuitul agricol 300 de mili
oane de hectare de terenuri neutili
zate în prezent, rezultatul va fi că 
suprafața cultivată pe car> de locui
tor se va reduce de la 0,31 la 0.15 ha.

Cauzele principale ale acestor pier
deri sînt. după părerea autorului ra
portului. tăierea arborilor si menți
nerea terenurilor în nîrloagă. Aces
tea deschid calea eroziunii Dămintu- 

sine. Pe această bază se asigură, 
deopotrivă, condiții pentru dotarea 
economiei cu mașini și utilaje cu 
randament ridicat și bunuri de con
sum care să satisfacă exigentele tot 
mai mari ale populației. Totodată, pe 
această cale se creează premisele 
materiale pentru creșterea exportu
lui, extinderea colaborării și oooperă- 
rii economice eficiente cu alte state.

In acest sens, de-a lungul întregu
lui parcurs prin R.D. Germană, în 
discuțiile purtate, muncitori, cadre 
de conducere din întreprinderi și din 
organe centrale, activiști de partid 
și-au exprimat satisfacția pentru 
bunele relații de colaborare și 
cooperare pe multiple planuri cu 
țara noastră.

„Nu de mult m-am întors din 
România, unde am discutat, împre
ună cu colegii de la Întreprinderea 
optică română din București Si din 
centrala industrială de specialitate, 
probleme concrete ale dezvoltării 
cooperării in producție pe o perioadă 
mai îndelungată — ne relatează to
varășul Luthar Kiine, directorul teh
nic al combinatului „Pentakon" din 
Dresda. Apreciem in mod deosebit 
preocupările țării dv. legate de dez
voltarea industriei optice. Avem rela
ții de cooperare foarte bune cu între
prinderea optică din București. Sin- 
tem foarte mulțumiți de calitatea 
obiectivelor pentru aparatele de foto
grafiat fabricate de colegii români. 
La începutul acestui an. tovarășii de 
la I.O.R. ne-au livrat obiectivul foto 
cu numărul 1000 000. Și ca să vă dați 
seama ce înseamnă un obiectiv foto, 
amintesc că el se compune din aproa
pe 100 de piese și șase lentile de 
mare finețe. Am dat aceste cifre toc
mai pentru a arăta că există de acum 
o tradiție in industria optică româ
nească și o tradiție de colaborare in
tre unitățile noastre. O colaborare 
care va fi și mai rodnică în viitor".

La rîndul său, tovarășul Theo 
Nauman, șef de secție la Comitetul 
regional Dresda al P.S.U.G., ne spu
ne : „Mai multe unități din regiunea 
noastră colaborează cu foarte bune 
rezultate cu unități din România. O 
asemenea colaborare este posibilă 
pentru că economiile. țărilor noastre 
se dezvoltă susținut, la un nivel su
perior de eficientă și tehnicitate, și 
pentru că între partidele și po
poarele noastre s-au cimentat relații 
sănătoase de colaborare frățească. 
Relații care se vor dezvolta si întări 
mai mult in viitor".

In această perspectivă, interlocu
torii noștri și-au exprimat convin
gerea că apropiata vizită pe care 
secretarul general al partidului nos
tru, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o va face in R.D. 
Germană. Ia invitația tovarășului 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, va 
avea o mare însemnătate pentru dez
voltarea colaborării frățești multila
terale dintre partidele, țările și po
poarele noastre, va deschide noi căi 
pentru intensificarea cooperării eco
nomice și tehnico-științifice reciproc 
avantajoase. în interesul accelerării 
dezvoltării ambelor țări, al cauzei 
socialismului și păcii.

Viorel SALĂGEAN
Berlin 

lui de către vînt sau ape. Mai mult 
de jumătate din arborii tăiati sînt 
folosiți ca lemn de foc. Un miliard 
de locuitori din Africa. Asia si Ame
rica Latină folosesc lemnul la încăl
zit. la bucătărie etc. Si prețul lemnu
lui este tot mai mare. La Niamey 
(Niger) un muncitor cheltuie un 
sfert din salariul său pentru lemne 
de foc. în Volta Superioară, unde 
pe o rază de 70 km în jurul orașului 
Ouagadougou toti arborii au fost tă- 
iați. lemnul de foc reprezintă o trei
me din venitul unei familii.

în vederea combaterii acestei ten
dințe. în unele țări s-au întreprins 
măsuri hotărîte. în Pakistan au fost 
plantați. în două luni. 23 milioane de 
arbori. în India, mii de curmali sînt 
plantați pentru a împiedica extin
derea deșertului Rajasthan, care „ab
soarbe" anual 1 la sută din terenurile 
agricole.

Trăsătura comună a tuturor pro
blemelor legate de mediul înconju
rător — arată raportul — este urmă
toarea : omenirea, în eforturile sale 
Dentru rezolvarea problemelor ce o 
confruntă sau pentru satisfacerea 
imediată a unor nevoi fundamentale, 
pare să fi neglijat aspectele secun
dare ale activităților întreprinse, 
ceea ce ar putea, pe termen lung, să 
dea naștere la probleme si mai grave.

în încheiere, raportul aseamănă 
mediul înconjurător cu o construcție 
in care fiecare piesă contribuie la 
menținerea întregului edificiu si ..dis
trugerea unui singur element poate 
atrage după sine prăbușirea tuturor". 
Concluzia raportului este următoarea: 
..Pentru protejarea mediului înconju
rător este necesar să se acționeze în 
mod planificat, prin colaborarea tutu
ror statelor".

• VÎRSTĂ APELOR 
MINERALE. Specialiștii in
stitutului de geologie de pe 
lingă Academia poloneză de 
științe au efectuat de curind 
cercetări asupra apelor mine
rale din salinele formate pe 
fundul unor mări preistorice. 
S-a constatat că anumite ape 
rămase in straturile geologice 
profunde numără aproximativ 
300 milioane de ani.

• PERSPECTIVELE E- 
NERGIEI EOLIENE IN 
SUEDIA. La mijlocul dece
niului viitor, energia eoliană va 
putea să furnizeze 15—40 la sută 
din totalul cerințelor energetice 
ale Suediei, a declarat ministrul 
de resort din această țară, Olof 
Johansson. Vorbind cu prilejul 
inaugurării unei stații experi

mentale care utilizează forța 
vîntului. situată la Alvkarleby, 
la circa 175 km nord de Stock
holm, ministrul suedez a relevat 
că această unitate va repre
zenta un prototip dintr-o serie 
ce urmează să fie realizată in 
viitorul apropiat. După opinia 
specialiștilor. Insula Gotland, 
din Marea Baltică, va putea să 
furnizeze cea mai mare parte 
a acestei energii, datorită așeză
rii ei într-o zonă cu vînturi 
puternice. Prototipul ce urmează 
să fie construit pe Insula Got
land — care va avea o putere 
de 200—1 000 kW — va costa 
35—40 milioane coroane (circa 
10 milioane dolari).

• STUDENȚII CU PÂ
RUL ALB. La Toulouse, oraș 
în care a fost creată in 1973 
prima universitate pentru per
soanele in vîrstă dornice să a- 
cumuleze cunoștințe noi. s-a 

desfășurat în aceste zile al 4-lea 
colocviu internațional al „Uni
versităților virstei a treia", fon
date după exemplul instituției 
din sudul Franței. Colocviul, , 
care s-a axat pe diferitele func
ții ale unor astfel de instituții 
pentru oamenii în vîrstă, a re
unit un mare număr de geron- 
tologi, cadre didactice, sociologi, 
medici.

• PIGMEII AMENIN
ȚAȚI CU DISPARIȚIA. 
Belgianul Jean-Pierre Hallet — 
autor, agronom și etnolog — 
care a trăit multi ani în Africa, 
a declarat că este necesar să ■ 
se deschidă o campanie în ve
derea salvării pigmeilor — „fiin
țe omenești amenințate cu dis
pariția". în ultimii ani, a spus 
el, în lume s-au lansat campa
nii pentru împiedicarea dispa
riției leoparzilor, tigrilor, ba
lenelor etc., dar pentru pigmei
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nu s-a făcut nimic. După de
clarațiile lui Jean-Pierre Hallet, 
din cei 35 000 pigmei din tribul 
Efe existenți în 1930 în pădurile 
ecuatoriale Ituri, rămăseseră, în 
anii 1960, doar 15 000, iar în pre
zent mai sînt 3 500.

• CĂLARE PE LEU. 
Este vorba de unul din leii gi
gantici din piatră care păzesc 
capătul podului Westminster, pe 
malul drept al Tamisei. in fața 
faimosului turn Big Ben. Pe 
spinarea leului, așa cum a 
apărut imaginea în presa bri
tanică. a urcat un membru al 
conducerii Consiliului municipal 
al Londrei. Illtyd Harrington, 
ținînd în mină o mătură cu 
coadă. Nu este numai o obiș
nuită mărturie a umorului bri

tanic. ci. înainte de toate, de
butul unei campanii de atragere 
a londonezilor la o amplă ac
țiune de curățire a statuilor o- 
rașului. Apelind la spiritul ci
vic. se recurge mai puțin la 
fonduri, ținînd seama de imensul 
număr de statui ale Londrei.

• CASCADORUL A- 
MERICAN HAL NEED
HAM, unul dintre cei mai 
renumiți „oameni ai riscului" de 
la Hollywood, care are Ia ac
tivul său un mare număr de ac
țiuni spectaculoase, și-a anunțat 
intenția de a stabili un nou re
cord original — depășirea pra
gului sonic la bordul unui ve
hicul terestru. Este vorba de un 
automobil fabricat special in 

acest scop, echipat cu un motor 
de rachetă, avînd o forță de 
tracțiune de 48 000 cai putere și 
instalat pe numai trei roți. Cas
cadorul Hal Needham intențio
nează să realizeze cu acest au
tomobil o viteză între 1 195 și 
1 208 kilometri pg oră. Needham 
are 46 de ani. El a dublat actori 
de renume în peste 300 de filme 
artistice și în numeroase seriale 
pentru televiziune.

• TOREADORI ÎN DI
FICULTATE. Deși în Portu
galia exista o lege promulgată 
în 1928 care îi obliga pe torea
dori să evite în timpul corride- 
lor uciderea animalelor, toți 
păreau că uitaseră de ea, astfel 
incit nu era respectată. Toreado
rii sînt obligați acum să semneze 
un document potrivit căruia u- 
ciderea taurului în arenă este 
considerată o infracțiune, după 

care urmează, evident, pedeapsa 
de rigoare (în principiu, doi ani 
închisoare, plus o amendă sub
stanțială).

• „GOLDEN GATE" 
LA 40 DE ANI. Unul dintre 
principalele puncte de atracție 
turistică de pe coasta vestică a 
S.U.A, — celebrul pod ..Golden 
Gate" peste golful San Francisco 
— a împlinit vîrstă de 40 de ani. 
De la inaugurarea sa. pe aceas
tă „poartă de aur", cum este 
denumită în mod familiar de 
americani, au trecut peste 720 
milioane de autovehicule. Ală
turi de multe recorduri pe care 
le-a deținut sau le mai deține 
acest pod celebru, de numele 
său este legat și un bilanț tra
gic: 600 de persoane s-au sinucis, 
aruneîndu-se, de pe structurile 
podului, în apele golfului San 
Francisco.

• SATELIȚII LUI 
MARTE - ASTERO1ZI? 
Analiza fotografiilor in culori 
ale lui Phobos, unul din cei doi 
sateliți naturali ai lui Marte, e- 
xecutate de sonda spațială „Vi- 
king-l“, de la o distantă de circa 
500 km. a permis să se tragă 
concluzia că sateliții nu au făcut 
dintotdeauna parte din sistemul 
planetei, ci că au fost cindva 
„captați" și „constrînși" să evo
lueze în jurul ei. Potrivit ex- 
perților, atît Phobos cît și Dei
mos sînt alcătuiți din același 
material ca și asteroizii care e- 
voluează intre Marte și Jupi
ter. Micile deosebiri existente 
în ce privește compoziția lor 
s-ar putea explica, după păre
rea savanților. prin faptul că 
Marte a „captat" cei doi sa
teliți în perioade diferite.
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Largă condamnare a actelor 
de război ale rasiștilor rhodesieni

Trupele agresoare au fost obligate să părăsească 
teritoriul mozambican

MAPUTO — Trupele regimului ra
sist rhodesian au last obligate să pă
răsească teritoriul Mozambicului in 
urma ripostelor armatei mozambica- 
ne. a declarat joi seara un purtător 
de cuvînt al Forțelor populare de eli
berare a Mozambicului (F.P.E.M.).

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
trupele rhodesiene au fost urmărite 
pină la frontieră de către trupele 
mozambicane. El a menționat că ar
mata mozambicană desfășoară opera
țiuni de curățire în provincia Tete din 
nord-vestul tării, mai multe elemente 
ale trupelor agresoare fiind capturate.

EGIPT. — Vicepremierul și ministrul 
de externe egiptean. Ismail Fahmi. a 
exprimat neliniștea tării sale față de 
agresiunea regimului minoritar rho
desian împotriva Mozambicului. El a 
arătat că Egiptul consideră că orice 
acțiune agresivă împotriva unei țări 
africane frățești este o agresiune îm
potriva teritoriului său. Fahmi a a- 
dresat un apel țărilor iubitoare de 
pace „să facă față acestei agresiuni 
rasiste".

ZAMBIA. — „Țările occidentale tre
buie să devină conștiente de necesi
tatea găsirii unor soluții echitabile 
problemelor Africii australe" — a de
clarat președintele Zambiei. Kenneth 
David Kaunda. într-o conferință de 
presă organizată, la Bruxelles, cu pri
lejul încheierii vizitei sale in Belgia. 
„Dacă nu se vă ajunge la asemenea 
soluții — a adăugat el — se va re-' 
curge la război". El a condamnat foar
te ferm atacul forțelor rhodesiene îm
potriva Mozambicului. atac care do
vedește că regimul de la Salisbury nu 
este pregătit pentru un acord in pro
blema rhodesiană.

ETIOPIA. — Guvernul militar pro
vizoriu al Etiopiei a dat publicității b 
declarație in care subliniază că agre
siunea declanșată de regimul rasist 
al lui Ian Smith împotriva Mozambi
cului constituie o sfidare la adresa 
opiniei publice internaționale. Exis
tența regimului rasist de la Salisbury, 
se spune în declarație, reprezintă un 
pericol la adresa păcii nu numai în 
Africa, ci și in întreaga lume.

ITALIA

Forțele politice democratice înfierează 
noile atentate teroriste

ROMA 3 (Agerpres). — O nouă se
rie de atentate teroriste au fost co
mise în ultimele două zile în Italia, 
de această dată împotriva unor zia
riști. Joi au fost răniți Vittorio Bru
no. director adjunct al ziarului „Se- 
colo XIX-esimo“ din Genova, și In- 
dro Montanelli, director al ziarului 
„II Giornale Nuovo" din Milano. In 
aceeași zi, au fost incendiate auto
mobilele a doi ziariști din Florența, 
ambii de la publicația „La Nazione". 
Vineri dimineață. în fața sediului te
leviziunii din Roma, persoane necu
noscute l-au rănit cu focuri de armă 
pe Emilio Rossi, director al „T.G.-l". 
telejurnalul canalului 1 de televi
ziune.

In comunicări telefonice primite de 
ziarele din Genova și Florența, ca și 
de către agenția A.N.S.A.. persoane 
necunoscute revendică aceste atentate 
în numele unor organizații extremis
te subversive.

Președintele Italiei. Giovanni Leone, 
președintele Senatului. Amintore Fan-

fani (Partidul Democrat-Crestin) și 
președintele Camerei Deputatilor, 
Pietro Ingrao (Partidul Comunist Ita
lian) și-au exprimat în declarațiile 
făcute solidaritatea cu victimele aces
tor acte teroriste. La rindul lor. par
tidele politice ale arcului constitutio
nal. ca și ce)e trei mari centrale sin
dicale italiene, relevă că in ultima 
perioadă situația a devenit din ce în 
ce mai dramatică în Italia prin repe
tarea unor astfel de provocări împo
triva instituțiilor democratice ale 
tării, acte ce necesită o ripostă ime
diată a tuturor forțelor democratice.

Din parteă P.C.I., responsabilul sec
ției de presă al partidului, Luca 
Pavolini. condamnă „acest nou pas al 
strategiei provocării și terorii", care 
„caută să paralizeze justiția și încear
că să lovească ‘acum libertatea pre
sei și libertatea de exprimare". în 
tentativa „de a crea un climat de tea
mă și dezordine pentru a împiedica 
dezvoltarea normală a vieții demo
cratice" a Italiei.

„Așteptăm ca discuțiile la reuniunea de la Belgrad 

să fie deschise, concrete, îndreptate spre viitor"
Expunerea secretarului federal 

pentru afaceri externe al R.S.F.I.
BELGRAD 3 (Agerpres). — în ca

drul unei ședințe comune a celor 
două camere ale Adunării R.S.F. Iu
goslavia. Milos Minici. vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, se
cretar federal pentru afaceri exter
ne. a prezentat o expunere cu pri
vire la problemele curente ale secu
rității si cooperării în Europa, infor
mează agenția Taniug. Iugoslavia — 
a spus el — continuă să aibă con
vingerea fermă că relaxarea încor
dării și evoluția pozitivă în relațiile 
internaționale in ansamblu pot fi 
asigurate și intensificate numai dacă 
nu vor fi condiționate de rezerve, 
îndoieli’ si așa-numite interese „su
perioare" de bloc sau de natură si
milară. Considerăm că cine se opune 
tendințelor pozitive actuale din Eu
ropa. derivînd din deciziile Confe
rinței pentru securitate si cooperare.

isi asumă o mare răspundere, a spus 
Minici. El a arătat că numeroși par
ticipant! la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, inclu
siv Iugoslavia, nu sînt pe deplin 
satisfăcuti de îndeplinirea. pînă 
acum, a documentului final de la 
Helsinki.

Miloș Minici a subliniat că docu
mentul de la Helsinki trebuie tratat 
ca un cadru unitar pentru dezvol
tarea relațiilor, securității si coope
rării în Europa. Acesta este motivul 
— a spus ej — pentru care ne opu
nem oricărei abordări parțiale, sta
tice și încercării de violare a uni
tății Actului final. Așteptăm ca dis
cuțiile la reuniunea de la Belgrad 
să fie deschise, constructive, con
crete si îndreptate spre viitor", a 
declarat Milos Minici.

MOSCOVA

Convorbiri privind dezvoltarea 
colaborării economice româno-sovietice
MOSCOVA 3. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului. aflat într-o vizită de lucru 
în Uniunea Sovietică, a avut, vineri, 
o nouă convorbire cu V. N. Novikov 
și K. F. Katușev. vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Au 
fost discutate probleme legate de 
modul in care sint realizate acordu
rile bilaterale și de dezvoltarea în 
continuare a colaborării și cooperării 
economice româno-sovietice.

Gheorghe Oprea a avut, de ase
menea. o convorbire cu A. K. An
tonov. ministrul industriei electro
tehnice al U.R.S.S.

în aceeași zi, viceprim-ministrul 
guvernului român a părăsit capitala 
Uniunii Sovietice, fiind salutat la ae
roport de V. N. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Era prezent Gheorghe Ba- 
drus. ambasadorul tării noastre la 
Moscova.

întilnire prietenească
MOSCOVA 3 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Tovarășul Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv. se
cretar al C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit vi
neri la Moscova cu tovarășii Boris 
Ponomariov. membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. și Konstantin Rusakov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri 'în unele probleme

internaționale actuale și asupra altor 
probleme de interes reciproc. Repre
zentanții celor două partide au sub
liniat rezultatele fructuoase ale in- 
tilnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev. pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S.. 
a colaborării multilaterale și priete
niei româno-sovietice.

în aceeași zi, tovarășul Ștefan An
drei s-a înapoiat în patrie.

încheierea vizitei în Iran

a delegației parlamentare române
TEHERAN 3 (Agerpres). — Dele

gația parlamentară română condusă 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
care a întreprins o vizită de priete
nie în Iran, a fost oaspete al Institu
tului de cercetări agricole de la Ka- 
radj. rafinăriei din Teheran si a altor

obiective sociale din capitala ira
niană.

Vineri, delegația a părăsit Tehera
nul. La plecare, delegația a fost sa
lutată de Jafar Sharif Emami. pre
ședintele Senatului, precum si de se
natori si deputati.

A fost prezent Alexandru Boabă, 
ambasadorul României la Teheran.

1 Manifestări consacrate 

centenarului

Independenței de stat 

a României
în cadrul acțiunilor consacrate ani

versării centenarului Independenței 
de stat a României, la Institutul cen
tral pentru istorie al Academiei de 
științe a R.D. Germane a fost orga
nizat un colocviu. Cu acest prilej, re- 
putati oameni de știintă din tara 
gazdă au prezentat referate ilustrînd 
cele mai semnificative evenimente 
din istoria luptei poporului român 
pentru independentă, precum și din 
cronica relațiilor dintre România si 
R.D. Germană.

La Institutul austriac de studii 
sud-est europene, de la Viena. a avut 
loc ceremonia înmînării de către am
basadorul român. Octavian Groza, a 
unei donații de cărți din domeniile 
social-politic, economic și al cercetă
rii istorice. De un deosebit interes 
s-au bucurat lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, care constituie pentru cer
cetătorii institutului un bogat si vast 
material de studiu privind dezvolta
rea contemporană a țării noastre. Tot 
la Viena. in sălile Palatului Palffy, a 
avut loc vernisajul expoziției „Inde
pendența — năzuința de veacuri a 
poporului român".

Pe șantierul portului marocan Na- 
dor, unde peste 200 de specialiști ro
mâni participă la lucrările de con
strucții, a avut loc vernisajul expozi
ției de fotografii „Lupta poporului 
român pentru unitate și independentă 
națională, reflectată în artele plas
tice".

La Abidjan au fost deschise, sub 
patronajul Ministerului Afacerilor 
Culturale al Coastei de Fildeș și al 
Ambasadei României. „Zilele culturii 
românești".

Acord între Cuba și S.U.A.
privind deschiderea unor birouri 

de reprezentare a intereselor ceior două țări
HAVANA 3 (Agerpres). — Minis

terul cubanez de Externe a dat pu
blicității un comunicat oficial în care 
anunță că între guvernele Republi
cii Cuba și Statelor Unite a avut loc 
un schimb de note privind deschide
rea simultană, la Ambasada R.S. Ce
hoslovace din Washington — a unui 
birou care să reprezinte interesele 
Cubei în S.U.A.. iar la Ambasada El
veției din Havana — a unui birou 
similar, care să reprezinte interesele

Statelor Unite în Republica Cuba — 
informează agenția Prensa Latina.

Acordul „va facilita comunicațiile 
dintre cele două guverne si va da 
posibilități mai largi decit pină acum 
deservirii consulare a cetățenilor ce
lor două țări".

Notele au fost, schimbate între ad
junctul ministrului cubanez de ex
terne. Pelegrin Torras. si secretarul 
adjunct interimar al Departamentu
lui de Stat al S.U.A., William H. 
Luers.
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Giancarlo Elia Valori, secretar gene
ral al Institutului italian de relații 
internaționale, și a avut cu acesta 
o convorbire — informează agenția 
A.C.T.C.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Jănos Kădăr, a primit, vi
neri, la Budapesta, pe Jorge Del Pra
do. secretar general al P.C. Peruan 
(P.C.P.). Părțile s-au informat reci
proc despre activitatea desfășurată 
de P.M.S.U. si P.C.P.. au procedat la 
un schimb de păreri asupra situației 
internaționale, precum si în proble
me actuale ale mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale.

Cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt, a avut la Bonn o convor
bire cu Nikolai Tihonov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. șeful delegației sovieti
ce la sesiunea Comisiei mixte sovie- 
to—vest-germane de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

Convorbiriîntre Hwans Jans 
Up. președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene, și membrii dele
gației Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de Pavel Ghihașvili. vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem, au avut loc la Phenian.

0 convorbire între GordQn 
McLennan, secretar general al P.C. 
din Marea Britanie. si Harry Tisch,

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane (U.S.L.G.), a avut,loc, 
joi. la Londra. ,Au fost examinate 
probleme privind intensificarea coo
perării dintre P.C. din Marea Bri
tanie si P.S.U.G.

Adunarea Generală a 
O.M.T. La Malaga s-au încheiat 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Adunării generale a Organizației 
Mondiale a Turismului. în cadrul 
Comisiei O.M.T. pentru Europa s-a 
hotărit, prin consens, realegerea 
României ca președinte al comisiei.

Secretarul general al 
O.N.U., Hurt Waldheim> ® declarat 
că dezarmarea trebuie să rămînă pro
blema prioritară a agendei interna
ționale și a cerut intensificarea e- 
forturilor pentru încetarea cursei 
înarmărilor. După ce a relevat că 
peste cinci la sută din produsul mon
dial brut.' adică circa 350 miliarde 
dolari, se cheltuiește anual pe arma
mente. Waldheim a atras în mod 
deosebit atenția asupra pericolului 
armelor nucleare, arătind că in ul
timii ani au sporit constant arma
mentele nucleare.

Principalii lideri ai Alian
ței Naționale Pakistaneze 
(de opoziție) au fost eliberați în 
ajunul negocierilor pe care premierul 
Zulfikar Aii Bhutto le-a organizat cu 
lideri ai opoziției in vederea rezolvă
rii actualei crize politice din țară.

0 nouă întilnire a parti
delor comuniste din țările 
vest-europene va avea 10c 13 
Bruxelles între 13 si 14 iunie, infor
mează agenția Taniug. Majoritatea 
delegațiilor urmează a fi conduse de 
membri ai Birourilor Politice care 
răspund de problemele economice și 
sociale. Re ordinea de zi va figura 
examinarea actualei crize a sistemu
lui capitalist -și efectele sale asupra 
situației clasei muncitoare.

Secretarul general al Li
gii Arabe, Mahmud Riad. a tri- 
mis Libiei si Tunisiei un proiect de 
reglementare în problema litigiului. 
dintre cele două țări cu privire la 
platoul continental. Proiectul preco
nizează o reglementare în două faze, 
în care prima ar urma să fie o reu
niune la nivel de prim-ministri sau 
miniștri de externe ai părților, iar a 
doua — crearea unei comisii juridi
ce arabe specializate în problemele 
dreptului mării. în vederea elaboră
rii unor studii menite să slujească 
părților la realizarea unui acord.

„Clubul prietenilor Sahe-
lului", care a ținut o reuniune la
Ottawa, a propus o strategie de dez
voltare economică pe termen lung a 
acestei regiuni, afectată de o sece
tă catastrofală în perioada 1968/1972. 
într-o primă etapă (1978—1982), pro
iectele de dezvoltare necesită inves
tiții in valoare de 3 miliarde dolari.

Marele regizor italian 
Robertb Rossellini a încetat din via
tă vineri, la Roma. în urma unei 
crize cardiace.
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/. CONCEPȚIA GENERALA: Reuniunea europeană 
for constructiv, nu arenă de confruntări

La 15 iunie urmează să înceapă, la Belgrad, potrivit prevederilor 
Actului final de Ia Helsinki, lucrările întîlnirii pregătitoare a reuniunii 
reprezentanților celor 35 de state participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa. în conformitate cu cele convenite 
în capitolui „Urmările conferinței", al Actului final, întîlnirea pregă
titoare are drept scop să stabilească data, durata, ordinea de zi și 
modalitățile de desfășurare ale reuniunii propriu-zise, programată pen
tru toamna acestui an.

Situînd problema securității euro
pene între preocupările de prim-or- 
din ale politicii sale externe. Româ
nia socialistă acordă o deosebită im
portantă apropiatei reuniuni de la 
Belgrad, care este chemată ca. prin 
hotăririle pe care le va adopta, să 
dea un nou și puternic impuls trans
punerii in practică a prevederilor 
Actului final — care reprezintă un 
tot unitar — procesului de înfăptui
re a securității pe continentul nos
tru. Problemele legate de desfășu
rarea reuniunii au ocupat, după cum 
se știe, un loc central in luările de 
poziție oficiale din ultimul timp — 
documente de partid si de stat, cu- 
vîntări si interviuri ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. declarații sau co
municate comune semnate cu_ diferi
te state, intervenții ale României în 
foruri' internaționale — în toate a- 
cestea evidentiindu-se hotărîrca fer
mă a tării noastre de a-și aduce în
treaga contribuție la reușita acestei 
reuniuni, menită să deschidă noi 
perspective pentru .statornicirea pe 
continent a unui climat de liniște 
si securitate, de largă și rodnică con
lucrare intre popoarele continentu
lui. îsi găsește, astfel, continuitate 
activitatea perseverentă, plină de ini
țiativă. desfășurată de-a lungul ani
lor de partidul și statul nostru pen
tru promovarea ideilor securității eu
ropene. activitate încununată din plin 
prin aportul constructiv, larg recu- 

l noscut. al României la pregătirea și 
desfășurarea cu succes a Conferin
ței general-europene.

Se poate spune că reuniunea _ de 
la Belgrad constituie tema majoră a 
actualității politice internaționale, 
formează obiectul a multiple contac

te. consultări, luări de poziție ale fac
torilor de răspundere ai statelor, 
preocupă largi forte sociale și poli
tice. parlamentari, partide politice, 
organizații de masă și obștești — în 
general popoarele statelor participan
te la conferință, interesate în cel mai 
înalt grad în consolidarea procesului 
de destindere și înfăptuirea în prac
tică a unei reale securități pe con
tinent.

Concepția generală a partidului și 
statului nostru, asa cum a fost lim
pede afirmată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, este aceea că reuniunea 
,de la Belgrad trebuie să se consti
tuie intr-un for de laborioasă și con
structivă activitate, care să continue 
procesul initiat de Conferința gene- 
ral-europeană, să adopte măsuri pen
tru aprofundarea si intensificarea a- 
plicării Actului final, să stabilească 
noi initiative și direcții dc acțiune 
pe calea înfăptuirii securității euro
pene.

Este adevărat că în cei aproape 
doi ani care au trecut de la Confe
rința de la Helsinki au fost obținute 
unele rezultate pozitive. în ce pri
vește climatul politic din Europa, 
dezvoltarea relațiilor interstatale. Pot 
fi consemnate în acest sens solutio
narea unor probleme litigioase pe 
calea tratativelor, unele progrese în
registrate în dezvoltarea colaborării 
bi si multilaterale pe pian eco
nomic. științific, cultural si umanitar. 
Fără a subestima aceste progrese. 
România consideră că ele sint încă 
departe de a răspunde așteptărilor 
popoarelor. S-a făcut încă prea pu
țin în direcția concretizării angaja
mentelor asumate la Helsinki. Mai 
mult decît atît. în. acest răstimp

s-au manifestat si continuă să șe ma
nifeste o serie de tendințe negative, 
inspirate de forte ostile destinderii, 
încercări de abordare limitată sau 
trunchiată a Actului final ori de con
siderare a prevederilor sale într-o 
optică de la bloc la bloc, peste capul 
statelor participante, ceea ce este în 
contradicție flagrantă cu însăsi esen
ța sa. cu principiul egalității suvera
ne a tuturor statelor.

Pe de altă parte, trebuie spus că în 
perioada care a trecut de la semnarea 
Actului final factorii potențiali de in
securitate din Europa — prezenta pe 
continent a unor uriașe efective mili
tare si stocuri mereu crescînde de 
armamente, inclusiv nucleare, exis
tenta. bazelor militare pe teritoriul 
altor state — nu s-au diminuat cu ni
mic. în același timp. în domeniul ra
porturilor economice continuă să 
persiste o serie de bariere, discrimi
nări si restricții, să se facă încercări 
de a se folosi relațiile economice 
pentru condiționări de natură politică, 
în aceasta manifestindu-se tendințe 
ale politicii imperialiste de forță si 
amestec in treburile interne.

Toate acestea pun si mai mult în 
lumină importanta reuniunii de la 
Belgrad, al cărei scop principal este 
de a examina si elabora măsuri con
crete pentru transpunerea în viată a 
principiilor si prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki, pentru accelerarea 
procesului de înfăptuire a securității 
europene. în concepția tării noastre, 
pentru ca reuniunea de la Belgrad 
să-si atingă obiectivele, se impune 
ca lucrările ei să se axeze pe aspec
tele esențiale ale securității si coope
rării. cu dorința și voința politică de 
a se ajunge Ia hotăriri practice, con
crete, unanim acceptabile. încercările 
de a transforma reuniunea în- 
tr-un „club" de discuții sterile, 
sau într-o arenă de înfruntări 
si învinuiri reciproce nu numai 
că nu ar duce înainte procesul edi
ficării securității, nu numai că nu ar 
marca progresele scontate si necesa
re. dar ar însemna un pas înapoi, nu

ar putea duce decît la accentuarea 
neîncrederii dintre state, ar altera 
climatul politic, creînd sau reînviind 
surse de tensiune. Iată de ce România 
acționează cu toată hotărîrea pentru 
o bună pregătire a reuniunii propriu- 
zise, pentru o abordare absolut con-, 
structivă a problemelor fundamentale 
ale securității europene. Reafirmînd 
această poziție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Dorim ca la 
Belgrad să nu se ajungă la confrun
tări între statele participante, ci. ac- 
ționîndu-se în mod constructiv, in spi
ritul respectului reciproc si neames
tecului în treburile interne, să se sta
bilească măsuri concrete pentru în
făptuirea securității pe continent".

în lunga perioadă de pregătire a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare de la Helsinki, ca și pe 
parcursul desfășurării ei. în spi
ritul normelor și regulilor demo
cratice care s-au aflat la baza 
negocierilor — și la a căror definire 
România a avut o contribuție sub
stanțială — s-a afirmat, după cum se 
știe, un spirit de conlucrare si cău
tări. prin respectarea punctelor dc 
vedere ale celorlalți și a deplinei lor 
egalități. Tocmai aceasta a permis ca. 
pe deasupra deosebirilor de vederi, a 
apartenenței la sisteme social-politice 
diferite, să se ajungă la elaborarea 
unor documente clare și angajante. u- 
nanim acceptate de statele partici
pante. După părerea tării noastre, a- 
celași spirit trebuie să guverneze si 
lucrările reuniunii de la Belgrad. Este 
de la sine înțeles că dacă, dimpotrivă, 
acestor norme democratice li s-ar 
substitui confruntarea. polemicile 
sterile, lucrurile ar rămîne la stadiul 
initial, reuniunea fiind condamnată la 
eșec, spre marea deziluzie a popoare
lor europene.

în același timp, tara noastră apre
ciază că reuniunea nu trebuie să se 
limiteze la un simplu schimb de ve
deri constatativ, la un „inventar in
formativ" al sarcinilor și problemelor.

Aceasta ar însemna, de fapt, ca imo
bilismul și statu-quo-ul să se substi
tuie procesului dinamic, progreselor 
efective, necesare pentru transforma
rea securității din deziderat în rea
litate. De altfel, prin însuși Ac
tul final reuniunii de la Belgrad 
i s-au încredințat Importante sar
cini și competente pentru continuarea 
procesului initiat la Helsinki. Este 
știut că România socialistă a subli
niat. prin cuvîntul șefului statului, 
că reuniunea de la Helsinki marchea
ză de fapt un prim pas în procesul 
de edificare a securității — pas căruia 
trebuie să-i urmeze alti pași, efectivi 
prin substanța lor reală. în acest 
sens, trecerea în revistă a ceea ce s-a 
întreprins pînă în prezent se impune 
a fi urmată de examinarea căilor și 
modalităților concrete pentru aplica
rea integrală în viată a Actului final 
de la Helsinki, astfel îneît reuniunea 
să se soldeze cu un program concret 
de acțiune pentru continuarea pro
cesului initiat de prima conferință 
general-europeană. în ce o privește, 
România a avansat un șir de propu
neri importante îndreptate spre a- 
doptarea unor măsuri eficiente de 
dezangajare militară si dezarmare pe 
continent, ca cerință vitală, hotărî- 
toare. spre extinderea cooperării eco
nomice si tehnico-știintifice între 
statele europene, dezvoltarea colabo
rării in domeniul cultural si în pro
bleme umanitare. Aceste propuneri 
sînt de natură să stimuleze efectiv 
negocierile de la Belgrad, angajîn- 
du-le pe un făgaș constructiv, cores
punzător cerințelor si așteptărilor 
popoarelor europene.

Realizarea acestui deziderat impu
ne. desigur, conjugarea eforturilor 
tuturor statelor si popoarelor de pe 
continent, mobilizarea voinței lor po
litice. pentru a se acționa în direc
ția consolidării destinderii, a înfăp
tuirii marelui obiectiv al securității 
si cooperării în Europa si în întrea
ga lume.

Radu BOGDAN

O cuvîntare
a tovarășului Le Duan

HANOI 3 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul la lucrările Conferinței orga
nizației din Hanoi a P.C. din Viet
nam. Le Duan. secretarul general al 
C.C. al partidului, a relevat succesele 
remarcabile realizate în eforturile de 
lichidare rapidă a urmărilor grave 
pricinuite de război capitalei vietna
meze. în etapa actuală — a spus el 
— sarcina principală ce revine Co
mitetului municipal de partid. între
gii populații a orașului este de a 
edifica o capitală modernă — centru 
politic, economic, cultural și științi
fic al tării. Aceasta este o sarcină 
esențială a următoarelor planuri cin
cinale. a subliniat Le Duan.

cehoslovaco-irakian
BAGDAD 3 (Agerpres). — Ceho

slovacia și Irakul au subliniat hotă
rârea lor de a consolida continuu re
lațiile de colaborare pe multiple pla
nuri — se arată in comunicatul pu
blicat la încheierea convorbirilor 
dintre Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. președintele R. S. Cehoslovace, 
și Ahmed Hassan Al-Bakr. secretar 
general 'al Partidului Socialist Arab 
Baas, președintele Republicii Irak. 
Referitor la unele probleme in
ternaționale. comunicatul subliniază 
că cele două părți si-au exprimat 
convingerea că o pace justă și du
rabilă în Orientul Apropiat poate fi 
realizată numai prin retragerea, tru
pelor israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate si satisfacerea deplină 
a drepturilor legitime ale poporului 
palestinean.

DUPĂ DIVERGENȚE DE ULTIMĂ ORĂ

Formarea noului guvern belgian
Criza guvernamentală din Belgia 

s-a dovedit fertilă în incidente. Chiar 
în momentul în care premierul de
semnat, Leo Tindemans. făcuse cu
noscut în mod public componenta 
guvernului, iar miniștrii se pregă
teau să participe la solemnitatea de
punerii jurămîntului, a intervenit 
marea surpriză : Tindemans a cerut 
să fie desărcinat de misiunea de 
formare a guvernului. Acestea se 
petreceau la 46 de zile după alege
rile generale și după dificile nego
cieri cu alte formațiuni politice pen
tru formarea unei coaliții guverna
mentale. Se pare că una dintre aces
tea — partidul social-crestin valon 
— s-a declarat nemulțumită de mo
dul în care au fost distribuite porto
foliile. Ca urmare, cei patru miniș

tri provenit! din rîndurile sale au de
clarat că refuză să depună jurămin- 
tul.

între timp, negocierile în cadrul 
coaliției au continuat, ajungindu-se 
vineri la o înțelegere. într-adevăr. 
agențiile de presă anunță că Leo 
Tindemans a revenit asupra hotărîrii 
de a renunța la formarea guvernului, 
ceea ce înseamnă că el va rămîne 
prim-ministru al țării. La Bru
xelles s-a anunțat că de fapt social- 
creștinii nu au reușit să obțină mo
dificarea componentei guvernului, 
care va rămîne cea comunicată de 
primul ministru. Divergentele, apla
nate pentru moment, nu au avut alt 
rezultat concret decit aminarea, cu o 
zi, a depunerii jurămîntului.

Pași prea mărunți 
pe o cale prea lungă...• Rezultate minime la „dialogul Nord - Sud“• Problemele acute persistă - și vor persista fiară progrese efective spre o nouă ordineeconomică internațională
La Paris s-a încheiat etapa finală a 

Cctaferintei pentru cooperare eco
nomică internațională, cunoscută si 
sub numele de „dialogul Nord- 

Sud", la care au participat 27 de țări 
(8 state occidentale avansate eco
nomic si 19 state în curs de dez
voltare). Pornind initial de la pro
blema găsirii unor soluții negociate 
contenciosului generat de criza ener
getică. conferința a avut, chiar de la 
debutul său oficial, in decembrie 
1975. o arie tematică mult mai 
largă. Multă vreme dezbaterile, care 
s-au desfășurat în cadrul celor patru 
mari comisii ale conferinței (pentru 
energie, materii prime, dezvoltare 
si probleme financiare), au bă
tut însă pasul pe loc. datorită 
poziției rigide, lipsei de înțelege
re și de realism manifestate de 
țările dezvoltate participante fată de 
cererile formulate de statele in curs 
de dezvoltare. Este vorba, in special, 
de acele cereri vizind stabilizarea 
cursului materiilor prime si asanarea 
considerabilelor datorii externe, me
reu crescînde. acumulate de „lumea 
a treia".

Acestea sînt probleme esențiale 
pentru țările în curs de dezvoltare. 
Materiile prime reprezintă principa
la sursă de finanțare a programelor 
de dezvoltare ale majorității acestor 
tari. Or. așa cum dovedesc faptele, 
această sursă se restrînge mereu da
torită deteriorării constante a „ter
menilor de schimb", adică a ra
portului între preturile materiilor 
prime si cele ale produselor indus
triale — scumpirea acestora avînd un 
caracter galopant datorită inflației. 
Ca urmare, puterea de cumpărare, 
mai exact veniturile provenite din 
exporturi scad — ceea ce constrînge 
țările în curs de dezvoltare să 
recurgă la noi împrumuturi pentru 
a-si finanța importurile ; în acest fel 
datoria externă a acestor țări — care 
deja a luat proporții alarmante, fiind 
de circa 200 miliarde de dolari — 
sporește neîncetat.

Pentru a stăvili această „cursă 
spre prăpastie", țările slab dez
voltate au propus crearea unui 
fond de stabilizare a cursului ma
teriilor prime. Menirea acestui fond 
ar fi de a împiedica atît scă
derea abruptă a preturilor materii
lor .prime. ■ care aduce atitea prejudi
cii țărilor producătoare, cît si crește
rea excesivă a unora dintre acestea, 
de natură să producă perturbatii pe 
plan mondial. In legătură cu morato
riul asupra datoriilor lor externe, ță
rile în curs de dezvoltare, consideră 
că el este cu atît mai necesar, cu cit 
aceste datorii îsi au originile în sis
temul de relații discriminatoriu, care 
a adus mari profituri tarilor capita
liste dezvoltate. în dauna fostelor lor 
colonii, ceea ce a făcut ca decalajele 
să se adîncească continuu. Iată de ce 
ajutorul financiar — rămînînd indis
pensabil pe termen scurt si mediu — 
trebuie completat cu reforme de 
structură în domeniul relațiilor co
merciale si financiare, al transferu
lui de tehnologie etc.

Că aceasta nu este o problemă „fi
lantropică". ci o necesitate economică 
obiectivă o demonstrează însăsi 
viata. Studiile elaborate de O.N.U. 
au demonstrat, de pildă, că pentru 
fiecare dolar care se adaugă venitu
rilor în devize obținute de țările in 
curs de dezvoltare, exporturile mon
diale sporesc cu 2.5 dolari. Anul tre
cut. țările în curs de dezvoltare au 
importat din statele dezvoltate pro
duse în valoare de 100 miliarde de 
dolari, ceea ce înseamnă 16 la sută 
din totalul exporturilor țărilor boga

te. Dar. dacă statele sărace nu 
vor găsi resurse financiare suplimen
tare. ele îsi vor reduce importurile, 
cu efecte profund negative nu numai 
asupra lor. ci si asupra ansamblului 
relațiilor economice mondiale. Cu 
alte cuvinte, nesprijinirea eforturilor 
statelor în curs de dezvoltare se în
toarce împotriva țărilor dezvoltate 
însesi.

Exprimînd inițial atitudini re
fractare. negativiste, refuzind. prac
tic concesiile de natură să le afecteze 
profiturile imediate, statele dezvolta
te au declarat, la reuniunea econo
mică la nivel înalt care a avut loc la 
începutul lunii mai la Londra, că „vor 
manifesta mai multă intelegere" față 
de preocupările „lumii a treia".

Dar. asa cum remarcă chiar obser
vatorii occidentali, nici în cursul ac
tualelor negocieri de la Paris țările 
dezvoltate nu s-au arătat dispuse să 
satisfacă decît in mică măsură cere
rile țărilor în curs de dezvoltare. 
La capătul unor negocieri epui
zante. s-a căzut de acord asupra 
unui comunicat final, care trece 
in revistă rezultatele „dialogului 
Nord-Sud". El consemnează, sub 
aspect cantitativ. 20 puncte de 
acord, față de 21 — de dezacord. 
Sub aspect calitativ, bilanțul este de
ficitar in special datorită faptului că 
cele mai multe dintre propunerile ță
rilor sărace privind realizarea unor 
schimbări de structură în actualul 
sistem de relații economice interna
ționale n-au primit un răspuns favo
rabil din partea țărilor bogate.

La pasivul bilanțului se înscrie, 
îndeosebi, refuzul țărilor dezvoltate 
participante de a accepta un mora
toriu asupra datoriei externe acumu
late de „lumea a treia", dezacordul 
în domeniul energiei (țările sărace 
doresc să continue dialogul cu state
le bogate, dar nu numai asupra pro
blemei petrolului, ci și asupra celor
lalte chestiuni privind dezvoltarea si 
nu într-un cadru restrîns. ci intr-un 
cadru larg — la O.N.U. si în organis
mele sale specializate), precum si fap
tul că_. in ciuda unor progrese reali
zate în domeniul materiilor prime, 
țările în curs de dezvoltare n-au obți
nut de Ia cele dezvoltate garanții 
privind protejarea veniturilor din ex
porturi.

Primele comentarii ale presei pa
riziene sînt destul de pesimiste. „Dia
logul Nord-Sud s-a încheiat in con
fuzie și decepție", scrie l’Aurore. 
„Conferința, apreciază la rindul său 
„Le Quotidien de Paris", se încheie 
printr-un eșec, pe care cele citeva 
fraze frumoase din comunicat nu 
reușesc să-l mascheze". „Succesul 
conferinței, conchide ziarul citat, .nu 
putea veni decît dintr-un impuls po
litic al țărilor bogate. Ceea ce tocmai 
a lipsit. A dominat, in schimb, princi
piul, „fiecare pentru sine". „Pentru a 
evita ruptura. — scrie le Figaro. — 
«cei 27» au convenit să continue dia
logul la O.N.U și in alte organisme 
ale sale".

într-adevăr. edificarea unei noi or
dini economice mondiale este o pro
blemă de vaste dimensiuni interna
ționale. care interesează în mod vi
tal toate statele, și în special pe 
cele in curs de dezvoltare : de 
aceea, ea nu poate fi rezolvată în
tr-un cadru restrins si prin măsuri 
parțiale : ea reclamă eforturile con
jugate ale tuturor statelor interesa
te, de aceasta flepinzind găsirea unor 
soluții unanim acceptate, in folosul 
prosperității fiecărei țări, al progre
sului general.

Gh. CERCELESCU
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