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Ședința
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
Sub președinția Tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 7 iunie a.c., a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a ascultat un 
raport cu privire la modul de îndeplinire 
a programului stabilit în 1972 pentru or
ganizarea și dezvoltarea sistemului ener
getic național. Apreciind rezultatele obți
nute și relevînd lipsurile și neajunsurile 
care mai dăinuie în acest domeniu, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit o serie de 
măsuri menite să ducă la sporirea gradu
lui de siguranță în funcționarea sistemu
lui nostru energetic național. S-au stabilit 
sarcini pentru o mai bună gospodărire și 
exploatare a potențialului energetic, în 
vederea satisfacerii, în condiții corespun
zătoare, a cerințelor economiei naționale, 
ale vieții sociale, a nevoilor cetățenilor. 
Se va acționa pentru crearea de sisteme 
autonome la marile centre și platforme 
industriale și, totodată, pentru intensifi
carea automatizării operațiilor legate de 
funcționarea și exploatarea optimă a sis
temului energetic, dotarea cu aparatură 
de măsură și control, realizarea sistemului 
de culegere și prelucrare automată a da
telor, atît la dispeceratul național, cît și la 
nivel regional.

Comitetul Politic Executiv a pus în fața 
Ministerului Energiei Electrice, centrale
lor, întreprinderilor, pînă la ultima uni
tate de bază, sarcina de a acționa cu 
toată fermitatea și exigența pentru întă
rirea ordinii și disciplinei în conducerea și 
funcționarea sistemului energetic. Pregă
tirea, calificarea, instruirea personalului, 
urmărirea îndeplinirii întocmai și la timp 
a sarcinilor trebuie să constituie o preo
cupare de bază, permanentă a ministe
rului. întrucît, pe măsura ritmului intens al 
economiei noastre, sistemul energetic se 
dezvoltă continuu, sporind permanent ni
velul tehnic și complexitatea instalațiilor, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca la 
toate instalațiile importante să fie asigu
rate cadre cu pregătire corespunzătoare, 
capabile să poată lua, în mod operativ, 
decizii eficiente cu privire la operații și 
manevre de mare răspundere de care de- 
fiinde siguranța în funcționare a sistemu- 
ui energetic.

S-au stabilit, de asemenea, sarcini im
portante pentru cercetarea științifică din 
acest domeniu, precum și pentru industria 
constructoare de mașini, care furnizează 
utilajele necesare dotării sistemului ener
getic național.

In cadrul ședinței a fost examinat ra
portul privind rezultatele preliminare ale 
recensămîntului populației și al locuințe
lor din 5 ianuarie 1977.

Apreciind pozitiv modul în care s-au 
desfășurat lucrările recensămîntului, pe

baza respectării stricte a principiilor de
mocrației socialiste, a declarațiilor libere 
ale cetățenilor, Comitetul Politic Executiv 
a subliniat sprijinul și participarea activă 
de care s-a bucurat această acțiune poli
tică și economică, de mare însemnătate 
națională, din partea oamenilor muncii, a 
întregului nostru popor.

Datele preliminare ale recensămîntului 
din ianuarie a.c. oferă un amplu și grăi
tor tablou al marilor succese obținute de 
poporul nostru, sub conducerea partidu
lui, în cei 11 ani care au trecut de lă ulti
mul recensămînt, din martie 1966, și care 
se înscrie ca cea mai rodnică, mai bogată 
în înfăptuiri și mai prosperă perioadă din 
întreaga istorie națională.

Comitetul Politic Executiv a luat cunoș
tință cu satisfacție de faptul că, la data 
de 5 ianuarie 1977, populația Republicii 
Socialiste România număra 21 559 416 
locuitori. Creșterea puterii economice a 
țării, înfăptuirea obiectivului fundamental 
al orînduirii noastre — ridicarea sistema
tică și rapidă a nivelului de trai material 
și spiritual, a gradului de civilizație a vie
ții cetățenilor patriei — au asigurat con
diții pentru creșterea cu aproape 2,5 mi
lioane locuitori a populației față de anul 
1966. Sporul de 12,9 la sută al populației 
reflectă nivelul la care a ajuns natalita
tea, precum și creșterea duratei medii a 
vieții, elemente deosebit de semnificative 
pentru starea de sănătate și vitalitate a 
poporului nostru, pentru optimismul și în
crederea sa în perspectiva luminoasă a 
patriei, în viitorul său fericit.

în spiritul politicii principiale a partidu
lui nostru în problema națională, al Con
stituției și legilor țării, fiecare cetățean și-a 
declarat în deplină libertate apartenența 
la o naționalitate sau alta. Pe această 
bază, recensămîntul reflectă structura 
populației țării noastre, alcătuită din 
88,137 la sută români, 7,912 la sută ma
ghiari, 1,616 la sută germani, precum și 
2,335 la sută alte naționalități, care mun
cesc și trăiesc animați de idealul comun al 
înfloririi și prosperității Republicii Socia
liste România.

înfăptuirea cu fermitate a politicii parti
dului de creștere și modernizare a forțe
lor de producție, a bazei tehnico-mate- 
riale a societății, de dezvoltare echili
brată, armonioasă a tuturor județelor și 
zonelor țării a determinat profunde trans
formări în folosirea forței de muncă, în 
ocuparea populației, în structura forțelor 
de muncă pe sectoare de activitate. Ast
fel, în perioada 1966—1976 s-au creat 
2 253 500 noi locuri de muncă, realizîn- 
du-se, totodată, adînci și deosebit de po
zitive mutații în structura socială a țării. 
Clasa muncitoare, clasă conducătoare a 
societății noastre, a cunoscut o puternică 
creștere numerică, precum și ridicarea ni
velului tehnic-profesional și de cultură

generală. A sporit numărul oamenilor 
muncii angajați direct în activitatea de 
făurire a bunurilor materiale ale societă
ții. în prezent, 47,5 la sută din populația 
țării trăiește în municipii, orașe și în co
mune suburbane. De la recensămîntul din 
1966, numărul orașelor a crescut cu 53, 
un număr de 18 municipii au fiecare peste 
100 000 locuitori.

O expresie grăitoare a ridicării nivelu
lui de trai al poporului o constituie modi
ficările intervenite în situația fondului de 
locuințe al țării noastre. Suprafața fondu
lui de locuit a sporit cu 39,6 milioane mp 
— îndeosebi în cadrul unor ansambluri 
urbanistice prevăzute cu dotări sporite de 
confort și complexe social-culturale nece
sare populației — și a crescut suprafața 
locuibilă pe o persoană.

Datele recensămîntului evidențiază, de 
asemenea, transformările înnoitoare din 
viața satelor, schimbările structurale în 
pregătirea forței de muncă din mediul ru
ral ca urmare a procesului de moderni
zare și dezvoltare continuă a agriculturii, 
accentuarea procesului de urbanizare da
torită construcțiilor tot mai ample de lo
cuințe și efectuării pe scară largă a lucră
rilor edilitare.

Apreciind importanța rezultatelor preli
minare ale recensămîntului, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat măsurile de 
prelucrare detaliată a datelor înregis
trate, în vederea desprinderii unor conclu
zii de însemnătate practică pentru funda
mentarea măsurilor privind dezvoltarea 
diferitelor sectoare ale vieții economico- 
sociale și asigurarea bunului mers al ac
tivității de înfăptuire a Programului de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism. '

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
rezultatele preliminare ale recensămîntu
lui din ianuarie a.c. să fie date publici
tății.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat propunerile de îmbunătățire a 
reglementărilor privind asociațiile de 
locatari. Noua reglementare va crea un 
cadru mai propice pentru desfășurarea 
activității asociațiilor de locatari, ca for
mă organizată de participare a cetățeni
lor la buna gospodărire și întreținere a 
locuințelor, la realizarea diferitelor ac
țiuni edilitare, precum și la promovarea și 
respectarea relațiilor de conviețuire socia
listă între locatari.

Totodată, se stabilesc răspunderile ce 
revin consiliilor populare și altor organe 
în îndrumarea și sprijinirea asociațiilor 
locatarilor.

în încheierea ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și soluționat proble
me curente ale activității de partid și de 
stat în diferite domenii.

Uzina se pregătește de seceriș
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit delegația Mișcării pentru
Socialism (M.A.S.) din Venezuela

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit marți de
legația Mișcării pentru Socialism 
(M.A.S.) din Venezuela, in frunte 
cu tovarășul Pompeyo Marquez, 
secretar general al M.A.S., care face 
o vizită de prietenie în tara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte tovarășii 
Luis Bayardo Sardi și Carlos Ro- 
driguez. membri ai Direcțiunii na
ționale a M.A.S.

La întrevedere au participat to
varășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ion 
Stănescu. secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Secretarul general al M.A.S. a sa
lutat cu căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si a mulțumit pentru po
sibilitatea ce i s-a oferit de a vizita 
din nou tara noastră, de a cunoaște 
realizăi'ile remarcabile obținute de 
România în dezvoltarea economică 
si socială. în ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

în timpul convorbirii a fost ex
primată satisfacția fată de dezvolta
rea legăturilor de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist 
Român si Mișcarea pentru Socialism 
din Venezuela, precum și dorința 
de a lărgi în continuare schimbu
rile de păreri și de experiență din
tre cele două partide în interesul 
întăririi relațiilor dintre popoarele 
român și venezuelean. A fost reafir
mată hotărirea P.C.R. si M.A.S. de 
a acționa pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Venezuela 
în diferite domenii da interes 
comun.

întrevederea a prilejuit, totodată, 
un schimb de vederi în legătură cu 
preocupările și activitatea Partidului 
Comunist Român și Mișcării pentru 
Socialism din Venezuela, precum și 
asupra unor aspecte ale actualității 
politice internaționale. în acest ca
dru a fost subliniată necesitatea in
tensificării acțiunilor în direcția pă
cii. destinderii, lichidării subdezvol
tării, instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, democratizării

relațiilor dintre state. întăririi solida
rității cu forțele și popoarele care 
luptă pentru eliberare națională și so
cială. pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru profunde 
transformări democratice.

S-a relevat, totodată, importanta a- 
propiatei reuniuni de la Belgrad, me
nită să activizeze eforturile în vederea 
transpunerii în viață a prevederilor 
Actului final al Conferinței de la Hel
sinki, trecerii la măsuri concrete da 
dezangajare militară și dezarmare, 
care să ducă la întărirea securității și 
cooperării pe continentul european și 
în Întreaga lume. S-a subliniat, da 
asemenea, că rezolvarea în interesul 
popoarelor a marilor probleme cara 
confruntă omenirea reclamă intensi
ficarea eforturilor tuturor forțelor 
progresiste, democratice, antiimperia- 
liste. realizarea de largi înțelegeri si 
conlucrări între aceste forte, pe scară 
națională și internațională, pentru 
triumful idealurilor de pace si pro
gres social ale tuturor popoarelor.

întrevederea e-a desfășurat intr-a 
atmosferă da caldă prietenia.

FESTIVALUL 
EUROPEAN

AL PRIETENIEI 
manifestare 

culturală 
sub semnul 
colaborării 

între popoare 
upă cum se știe. între 12— 
19 iunie Capitala țării 
noastre găzduiește Fes

tivalul european al priete
niei, manifestare culturală 
complexă la care iși dau 
concursul artiști și formații ele 
prestigiu din numeroase țări. 
In limbajul larg accesibil al 
muzicii, al dansului, al cintecu- 
lui vor fi înfățișate publicului 
românesc opere valoroase, de o 
mare diversitate, reprezentative 
pentru geniul creator al po
poarelor, pagini nemuritoare 
din arta universală. Desfășurat 
sub semnul colaborării și priete
niei intre popoare, menit să 
contribuie prin intermediul artei 
la dezvoltarea climatului de 
pace și înțelegere. Festivalul are 
loc într-o perioadă cind la Bel
grad urmează să se intilnească 
reprezentanții țărilor partici
pante la prima conferință gene- 
ral-europeană spre a trece in 
revistă ceea ce s-a întreprins in 
direcția înfăptuirii prevederilor 
Conferinței de la Helsinki, să 
examineze dezvoltarea raportu
rilor de colaborare și cooperare 
in toate domeniile, inclusiv in 
domeniul culturii și artei.

„Este necesar — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să se des
fășoare acțiuni de natură să 
stimuleze schimburile de valori 
spirituale intre națiuni, treeîn- 
du-se în acest scop la organi
zarea unor manifestări cultural- 
artistice. cum ar fi festivaluri' și 
concursuri folclorice, de teatru, 
muzică, filpi ș.a., colocvii și alte 
reuniuni ale oamenilor de artă 
și știință, care să ducă la mai 
buna cunoaștere și prețuire re
ciprocă între toate popoarele, la 
intensificarea contactelor dintre 
cetățenii țărilor europene, la lăr
girea accesului locuitorilor con
tinentului la tezaurul civilizației 
ț.irnn,np“.

(Continuare in pag. a IV-a) 

Programul 

manifestărilor
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Deschiderea fiecărui 
șantier - la termenul 

prevăzut in plan!
Planul din acest an prevede deschiderea la anumite termene a 

unor șantiere noi. mai ales în județele mai puțin dezvoltate din punct 
de vedere economic. Momentul inaugural al lucrărilor la noile obi
ective si capacități productive încheie etapa de pregătire a acestor 
investiții — declanșată cu mult timp înainte și la care au concurat, 
potrivit răspunderilor ce le revin, titularii de investiții, beneficiarii 
și proiectanții.

Respectarea termenelor de începere a lucrărilor este, după cum 
lesne se înțelege, obligatorie. Asupra acestui fapt conducerea parti
dului a insistat in repetate rînduri — subliniind necesitatea întronării 
unei discipline ferme în domeniul investițiilor, o perspectivă clară, 
bine conturată în activitatea constructorilor, oferind nu numai ga
ranția încadrării în termenele de punere în funcțiune stabilite, cl, în 
multe cazuri, și posibilitatea practică a devansării lor, pentru ca noile 
capacități și obiective să-și aducă din plin contribuția la creșterea 
producției industriale a județelor în care sint amplasate.

Sub ce auspicii au debutat anul acesta lucrările la noile capacități din 
ramura economiei forestiere și industriei materialelor de construcții 7 
— iată tema anchetei noastre de astăzi.

De la tovarășul Vasile Pătrășcolu, 
director al Direcției de investiții din 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, am primit 
un răspuns scris, în care se arată, în 
esență: „Pînă la 
data de 1 iunie 
a.c., a fost des
chisă finanțarea 
la aproape 90 la 
sută din cele 165 
obiective noi pro
gramate. La une
le dintre ele, 
cum sint instala
ția de celofibră 
pentru bumbac și 
mătase din Su
ceava, dezvoltarea 
întreprinderii de 
utilaje si piese de 
ceava. Fabrica de 
pentru 
Combinatul de 
tie din Adjud, 
lofibră de la 
brica de tuburi din Bistrița, 
mentatiile au fost prezentate _ 
aprobare cu oarecare întîrziere, cau
zată de complexitatea acestor obiec
tive, gradul de dificultate al solu
țiilor constructive, adaptarea la noua 
zonare seismică a tării etc. In pre
zent. documentațiile tehnice pentru 
aceste obiective, ca și pentru insta
lația de hîrtie absorbantă de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie Ba
cău sint aprobate, cu excepția ce
lor pentru instalația de celofi
bră de la C.C.H. Dej și Fabrica de 
tuburi Bistrița, care sint avizate 
de organele de sinteză, urmind 
a fi supuse aprobării. La aceste o- 
biective există documentația de exe
cuție necesară începerii lucrărilor.

in

Pentru obiectivele menționata s-au 
luat măsurile necesare în vederea 
începerii lucrărilor, unele avînd fi
nanțarea deschisă. Pentru desfășu
rarea lucrărilor în mod corespunză

tor, s-au eliberat 
amplasamente sta
bilite, s-au pre
dat constructorilor 
proiectele de exe
cuție de care au 
nevoie Ia începe
rea lucrărilor, s-au 
detașat la fata lo
cului grupe de 
proiectare care să 
proiecteze și să 
acorde asistenta 
necesară construc
torilor, s-a deta- 
și centrale un nu-

Cum se respectă 
această cerință 

economia forestieră 
șl industria 
materialelor 

de construcții

schimb 
mase 
din

Fabrica
construcții 

celuloză 
instalația 

C.C.H. Dej

din Su- 
plastice 
Bistrița, 
și hir- 
de ce- 
și Fa- 

docu- 
spre

șat de la minister 
măr însemnat de specialiști care să 
ajute proiectanții in activitatea lor. Și 
acestea sint doar cîteva din măsurile 
luate".

Răspunsul este incomplet si ceea 
ce surprinde este că ocolește atît o 
parte din întrebările adresate, cit și 
fondul problemei în discuție. Aducem 
pe această cale la cunoștința condu
cerii Ministerului Economiei Fores
tiere si Materialelor de Construcții 
rezultatul investigațiilor noastre, la
și nd factorii cu răspunderi în dome
niul investițiilor să desprindă con
cluziile ce se impun. Si. mai ales, să 
ia măsurile necesare pentru înlătura
rea grabnică a deficientelor.

...Pe șantierul ‘ instalații de celofi
bră tio bumbac din cadrul Combina
tului de celuloză si hîrtie Dej,’ prac
tic, lucrările nu au început. Singu- 
re’e elemente noi intervenite sint le-
(Continuare în pag. a IlI-a)

imagine obișnuită in aceste zile la „Semănătoarea": „Gloriile" — gata de plecare spre cimpiile aurii Foto : E. Dichiseam
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Tapt'uCI LEGĂTURĂ CU PRACTICA
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asigură propagandei vitalita te.

I
prospețime, dinamism

I
Pentru 
inimă I Cum se realizează pregătirea propagandiștilor la cabinetele

I
I
I
I
I
I
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O inițiativă în ..premieră" pe 
tară : Cercul de reabilitare car
diacă a coronarienilor. Iniția
torul lui : un colectiv de me
dici de la Spitalul județean din 
Baia Mare. înființarea acestui 
cerc la Casa de educație sanita
ră din localitate a pornit de la 
faptul că multi suferinzi de boli 
coronariene sînt relativ tineri, 
oameni ajunși în plină maturi
tate de muncă si creație si că 
refacerea lor cit mai rapidă și 
completă constituie un tel uman 
și social de mare impor
tanță. Cel mai prețios medica
ment pentru această reintegrare 
in mediul de muncă îl consti
tuie însușirea de către pacient 
a unui 
De aici, 
țiative : 
colectiv 
cei interesați sînt — de fapt și 
de drept — membrii acestui 
cerc, în timpul lot liber.

mod de viată sănătos, 
scopul respectivei ini- 
refacerea cardiacă în 
a celor suferinzi. Toți

I
I
I
I
I
I
I
I

pentru activitatea ideologică și politico-educativă
în organizațiile de partid se des

fășoară pregătirile pentru închide
rea anului de studiu în învă- 
țămîntul politico-ideologic. Este anul 
în care întreaga activitate ideo- 

■'.tico-educativă a fost 
conformitate cu Pro- 

de măsuri pentru apli- 
hotăririlor Congresului al

I
I
I
I
I
I
I
I

Pescari, 
în propria... 
plasă

Trei cetățeni din satul Pră
jești. județul Bacău, deși 
Știau foarte bine că pescuitul 
este interzis în această perioadă, 
și-au luat ustensilele și au por
nit pe Valea Șiretului. Văzind că 
pestele nu se prea înghesuie să 
„muște" 
cei trei 
plasa. O plasă lungă de vreo 24 
de metri — unealtă interzisă 
chiar și in plin sezon pentru 
pescarii amatori. Au tras ei cu 
plasa o dată, au tras ei de 
două ori... A treia oară insă au 
căzut ei singuri in... plasă, fiind 
prinși asupra faptului.

din momeala undiței, 
au intrat in apă cu...

I De două ori

I
mister

I
I
i
I
I
I
I
I

Cităm textual din adresa 
1335/1977 trimisă organelor 
miliție de către conducerea 
treprinderii de industrializare a 
cărnii Bistrița : „La data de 8 
decembrie 1976, in împrejurări 
cu totul misterioase, în timp ce 
conducătorul auto Orban Zoltan 
transporta cu camionul un nu
măr de 51 de porci de ta Urme- 
Qis la Bistrița, dpi dintre eiju 
dispărut, fără Să pbată'/Ti găsiți 
pină în prezent".

După această depeșă despre 
dispariția „misterioasă" a rîmă- 
torilor a urmat o tăcere la fel 
de... misterioasă din partea pă
gubașului. Mai exact : nici pină 
în ziua de azi nu s-a mai inte
resat de soarta grăsunilor. Avînd 
în vedere data la care s-a trimis 
țidula, mai mult ca sigur că 
bieții grăsuni și-au găsit ignatul. 
Mister-mister, dar vorba e : cine 
plătește 7

nr.
de 

în-
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Pom pentru 
...pom

Din frumoasa stațiune balne
ară Covasna. din județul cu ace
lași nume, au „dispărut" 35 de 
pomi ornamentali. Imediat s-au 
început investigațiile, astfel că 
autorii acestui fapt condamnabil 
au fost identificați. Numele lor : 
Boriceanu Viorel, Porkolab San
dor. Kozma Ibolya, Nicolae Rîu- 
reanu. Oprea Franclsc si Siito 
Zoltan. Le-am dat aici numele, 
pentru ca să-i afle și concetă
țenii lor și pentru ca altă dată 
să nu mai facă ce-au făcut. Si 
pentru ca să le fie 
ră. toți cei sase au 
să planteze imediat 
locul celor tăiați.

de învătătu- 
fost obligati 
alti pomi in

I
I
I
I
I
I
I

logică și polii 
organizată în i 
gramul 
carea
XI-lea si ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste. După 
cum se știe. în fața organizațiilor de 
partid se află imperativul ca învăță- 
mintul politic-ideologic să nu se li
miteze la transmiterea unor cunoș
tințe generale, la cunoașterea unor 
hotâriri sau teze abstracte, ci să asi
gure formarea unor profunde convin
geri comuniste, mobilizarea oameni
lor la îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce le revin.

La o asemenea orientare a activi
tății din cadrul cursurilor contribuie, 
în mod substanțial, pregătirea teore
tică și metodologică a propagandiști
lor în cadrul cabinetelor pentru acti
vitatea ideologică și politico-educati
vă, care, organizate potrivit prevede
rilor din Programul de măsuri, au 
menirea de a deveni adevărate cen
tre pe plan local ale activității de 
educație ideologică, politică și știin
țifică, „laboratoare ale întregii munci 
educative". Cum se desfășoară aces
te activități 7

...Sintem la Cabinetul sectorului 4 
din Capitală. Asistăm la instruirea 
propagandiștilor pentru forma de stu
diu „Socialismul științific și proble
mele dezvoltării economico-sociale a 
României". Se dezbate tema 
tatea socialistă multilateral 
tată — etapă superioară a 
noii orînduiri". In grupa 
să de lectorul Gh. Popescu 
nu ia forma unui monolog al lecto
rului sau a unui dialog școlăresc, ci 
se desfășoară efectiv ca o dezba
tere in cadrul căreia propagan
diștii își confruntă și completează 
punctele de 
venind spre 
a desprinde 
pectele care 
fund analizate în cursuri. Pe 
a fost analizat conceptul de 
tate socialistă multilateral 
tată, astfel incit propagandiștii 
poată releva convingător, in cadrul 
cursurilor ce le conduc, profunzimea 
și complexitatea noii formulări teo
retice. factorii care conferă acestei 
etape caracterul obiectiv necesar în 
procesul trecerii spre comunism.

Merită relevat faptul că, referin- 
du-se la politica de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe baza planului na
țional unic și la relațiile economice 
internaționale, unii propagandiști — 
cadre din domeniul comerțului exte
rior si finanțelor — au subliniat pre- 
ofcupateC^ ca, in 3istuțiiie ce le 
vor purta cu cursanții, accentul 
să fie pus pe problemele majore 
ale eficienței economice, ale creșterii 
venitului național, stimulindu-se su
gestiile pentru activitatea practică.

A fost, fără îndoială, util că. la 
încheierea seminarului, au fost date 
indicații privind pregătirea convor
birilor recapitulative, care de altfel 
au constituit și constituie tema 
unor instruiri și consultații spe
ciale. In acest sens, paralel cu 
relevarea deplinei obiectivități și 
principialității ce trebuie să că
lăuzească acordarea calificativelor, 
care apreciază gradul de pregătire a 
cursanților, s-a recomandat ca bi
rourile organizațiilor de bază și pro
pagandiștii să aleagă pentru dezba
teri una sau două teme de sinteză.

Cît despre metodica convorbirilor 
recapitulative s-a arătat că ele nu 
trebuie în nici un fel să fie ase
muite unor examene, cu „întrebări și 
răspunsuri", ci să aibă un caracter 
viu, activ, dindu-se posibilitatea cît 
mai multor cursanți să-și exprime 
punctul de vedere atiț asupra laturii 
principiale a problemelor, cît și asu
pra sarcinilor concrete ce le revin.

...Peste cîteva zile, la același cabinet 
— seminarii la forma de învățămint 
„Probleme fundamentale ale activită
ții de partid și de stat". Tema „Ho- 
tărîrea de partid și rolul ei" a fost

„Socie- 
dezvol- 
făuririi 
condu- 
cursul

vedere, lectorul inter- 
a orienta discuțiile și 
concluzii, a puncta as- 
se cuvin a fi mai pro- 

larg 
socie- 

dezvol- 
să

multilateral analizată, începind cu 
modul de elaborare a unei hotărîri 
și pînă la traducerea în viață.

Este pozitiv că în grupa de semi
nar condusă de lectorul Nicolae Duță 
s-a subliniat că adoptarea fiecărei 
hotărîri importante a organelor de 
partid trebuie să se bazeze pe con
sultarea largă a activului de partid, 
a comuniștilor, astfel ca. în urma su
gestiilor făcute, să se ajungă la cele 
mai judicioase soluții. Totodată, a 
constituit un prilej de schimb de 
experiență pentru propagandiști — 
cei mai mulți dintre ei membri ai 
birourilor organizațiilor de partid de 
la uzinele „Timpuri noi" și „Fla
căra roșie" — discuția amplă asu
pra faptului că 
rii nu reprezintă 
ci abia începutul 
necesare măsuri 
crete, un control 
plinirii hotărîrii.
util dacă in dezbateri s-ar fi stăruit 
mai mult asupra aspectelor deficita
re din unitățile respective.

...Cabinetul sectorului 6. înain
tea începerii seminariilor. directorul 
cabinetului prezintă în fața propa
gandiștilor o scurtă informare asupra 

- stadiului îndeplinirii planului de stat 
în sector ; sînt menționate unitățile 
economice fruntașe, precum și cele 
în care se manifestă deficiențe în or
ganizarea producției, se insistă asu
pra sarcinilor decurgînd din recentele 
hotăriri ale conducerii de partid pri
vind creșterea suplimentară a indi
catorilor de ridicare a nivelului de 
trai. Este o practică utilă, care ii 
ajută pe propagandiști ca, la rîndul 
lor, să orienteze discuțiile în cercuri 
în concordanță cu sarcinile noi și 
cu aspectele deficitare.

în grupa de seminar condusă de 
lectorul Dumitru Hogea (propagan
diști din industria ușoară a sectoru
lui) se discută tema „Sarcinile reie
șite din documentele Congresului al 
XI-lea privind pregătirea forței de

adoptarea hotărî- 
un scop în sine, 
unei acțiuni, fiind 

organizatorice con- 
permanent al inde- 
Desigur. ar fi fost

muncă" din cadrul formei de studiu 
„Probleme fundamentale ale activi
tății de partid și de stat". în dorința 
de a activiza discuțiile, trei propa
gandiști primiseră in prealabil sar
cina de a expune, fiecare în parte, 
cite o latură esențială a temei res
pective. Indicația a fost îndeplinită 
riguros. Problemele au fost prezen
tate clar, analitic, „ca la carte", une
ori chiar cil referiri la acțiunile prac
tice ce ar trebui întreprinse în acest 
sens. Cu toate acestea, se părea că 
ne aflăm la o lecție de școală în care 
cițiva elevi silitori, harnici, repetă 
corect axiome și teze principiale în
vățate pe de rost. Discuția „plutea în 
nori" și a fost nevoie de intervenția 
lectorului spre a o readuce pe pă- 
mînt, la realitățile cu care se con
fruntă întreprinderile, cursanții. A 
apărut clar, o dată mai mult, că le
gătura strînsă cu viața, ancorarea în 
realitățile fiecărui loc de muncă, 
combativitatea reprezintă condiții 
esențiale ale eficienței studiului po
litico-ideologic.

Seminar iile la care ne-am referit 
relevă necesitatea unei mai temeinice 
pregătiri a propagandiștilor la cabi
netele de partid, incit această pregă
tire să le ofere adevărate modele de 
abordare a problemelor în cursurile 
pe care le conduc, bineînțeles adap- 
tind dezbaterile la nivelul de cunoș
tințe al cursanțiior, la particularită
țile întreprinderii respective, la pro
blemele ei concrete, la sarcini
le ei specifice. Se impune ca 
perioada convorbirilor recapitulative 
să fie folosită pentru o cit mai strîn
să legătură a studiului cu viața, cu 
practica socială, astfel încît să se 
realizeze obiectivul fundamental al 
propagandei — o tot mai largă mo
bilizare de masă la traducerea în 
viață a Programului partidului, a 
documentelor Congresului al XI-lea.

In fiecare an, mii de fa
milii din satele județu
lui Bacău își cumpără 
televizoare, aparate de 
radio, frigidere, mașini 
de spălat și de cusut. 
Practic. nu există sat 
sau comună băcăuană — 
asemenea tuturor satelor si 
comunelor tării — în care 
numărul celor care dispun 
de astfel de bunuri de fo
losință îndelungată să nu 
sporească neîncetat. Este 
un proces firesc, determi
nat de îmbunătățirea nive
lului de trai al populației 
rurale, de creșterea gradu
lui de civilizație al satului 
românesc. Cum este orga
nizată activitatea de între
ținere si reparare a acestor 
bunuri 7

...Comuna Răcăciuni. Pe 
ușa atelierului de radio- 
televizoare. o femeie, ajuta
tă de fiica sa. dă să iasă cu 
televizorul împachetat în
tr-o cuvertură. Fiind un 
aparat mare, tip „Clasic", 
cele două persoane de-abia 
reușesc să-1 urnească.

— Am venit cu televizo
rul la reparat tocmai din 
satul Gh. Doja — ne expli
că posesoarea aparatului. 
Cornelia Roșet. La noi în 
sat nu avem atelier.

— $i cu ce duceți televi
zorul acasă 7

— Păi. cu ce l-am 
adus : cu vreo mașină 
ocazie.

— Nu era mai firesc 
vină meseriașul acasă 7

— Era. dar mi-a spus
nu are cu ce aduce sculele 
și piesele de schimb. Așa 
că am venit eu cu televizo
rul la atelier. M-a costat 
50 de lei reparația si 60 de 
lei transportul.

Intrăm în unitate. Vasile 
Ungureanu. venit cu un 
..Venus" la reparat, discută 
cu meseriașul :

— Cum adică, de ce nu ai 
voie să-mi 
zorul 7 I — 
clientul.

— Pentru _ ____
comunale ale cooperației 
de consum nu sînt autori
zate să repare televizoarele 
în garanție — răspunde 
meseriașul. Așa că ori 
mergi la Bacău la atelierul 
autorizat al cooperației 
meșteșugărești, ori ti-1 re
par eu. dar pierzi toate

drepturile de garanție Si 
plătești si reparația, pre
cum și eventualele piese 
defecte.

— Decît să merg 30 de 
km pînă la Bacău mai bine 
plătesc si fă-1 dumneata.

Ne continuăm raidul prin 
comunele Gîrbeni. Racova, 
N. Bălcescu. 
Cleja s.a. 
procedeul de 
reparare a 
este același :

Dăminești, 
Pretutindeni, 

întreținere și 
televizoarelor 
aparatele în

— Șl transportul apara
telor la reparat ?

— Din păcate, si pentru 
reparațiile în perioada de 
garanție, și pentru cele în 
postgarantie. sătenii tre
buie să se descurce cu 
transportul aparatelor.

Ce soluții ar exista pen
tru remedierea lucrurilor 7 
Iată cîteva opinii.

cetățeni (care nu ar mal 
irosi timp. bani, efort), șl 
pentru organizatorii 
servicii (care nu ar 
să mai amenajeze 
folosite insuficient), 
de muncă calificată 
mai bine utilizată".

de 
trebui 
spatii 
Forța 

ar fi

Tudor OLARU

ȘÎ 
de

să

că

repari televi- 
întreabă mirat

că atelierele

• Petre Subcinschl. pre
ședintele U.J.C.C, Bacău :

ANCHETĂ ÎN JUDEȚUL

BACĂU PRIVIND

Repararea bunurilor
de folosință îndelungată

dm mediul rural

• Constantin Dobrin, res
ponsabil de unitate în ca
drul cooperației de consum: 
„Pentru mai buna servire 
a populației, pentru scuti
rea cetățenilor de drumuri, 
este binevenită și preve
derea articolului 57 din pro
iectul de lege. în care sa 
stabilește obligativitatea u- 
nitătilor producătoare da 
bunuri de folosință înde
lungată de a asigura atelie
relor de reparații docu
mentația tehnică și piesele 
de schimb necesare. Cel 
puțin din cauza insuficien
tei pieselor de schimb, sîn- 
tem puși adeseori în situa
ția de a nu putea efectua 
unele remedieri la apara
tele aduse de clienti. pu- 
nîndu-i pe aceștia pe dru
muri în căutarea de piesa 
pe la magazine, prin alta 
localități din tară. La ate
lierul în care lucrez, nece
sarul de piese este asigurat 
în prezent într-o proporția 
mai mică de 50 la sută".

Din cioburi 
falsuride...

Pa Calea Rahovei 265 din 
București se află un centru de 
răcoritoare. Respectivul centru 
se află si astăzi, dar fără gestio
nara lui, Ana Groza, de pe Șo
seaua Giurgiului 126. Care ges
tionară a falsificat atitea acte 
privind restituirea sticlelor goa
le cu emblema CI-CO si a nave
telor. incit le-a dat multă bătaie 
de cap anchetatorilor pină au 
aflat adevărul gol-golut. Deși e 
vorba de sticle goale, închipui- 
ți-vă că Ana Groza și-a umplut 
Si buzunarele, si poșeta cu o 
sumă care se ridică la peste... 
100 000 lei. Odată cercetările în
cheiate de miliție. A.G. urmea
ză să răspundă in fata instanței 
de judecată.

Neglijență 
fatală

Despre folosirea unor instalații 
electrice improvizate, care a 
dus la accidentarea gravă a unor 
semeni de-ai noștri, am mai 
scris. $i nu o dată. Iată că din 
Ploiești corespondentul ziarului 
nostru. Constantin Căpraru. ne 
semnalează o nouă imprudentă, 
căreia i-a căzut victimă Ion I. 
din localitate. Acesta, sudor de 
meserie, s-a apucat să lucreze 
acasă cu un aparat electric. Fără 
să ia cele mai elementare măsuri 
de securitate, el a conectat a- 
paratul direct la rețeaua i 
trică și nu l-a prevăzut cu 
o izolare. Neglijența i- 
fatală, fiind electrocutat.
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Primii oaspeți
ai litoralului

® 60 000 de oameni ai muncii din întreaga 
țară și turiști de peste hotare au sosit ia 
odihnă © 700 spectacole pe afișul stagiunii 
artistice estivale • Concursuri sportive pentru 

copii
•9

în toate cele 12 stațiuni 
ale litoralului, de la Mamaia 
și pină la Mangalia, atmos
fera estivală s-a instalat 
deplin. Aproape 60 000 de 
oameni ai muncii veniți din 
întreaga tară și turiști stră
ini din Anglia. Austria, 
Cehoslovacia, Danemarca, 
Elveția, R.D. Germană, R.F. 
Germania. Iugoslavia, 
landa. Suedia. Uniunea 
vietică și din alte țări 
populat hotelurile și 
ocupat plăjile pentru a 
se bucura de dărnicia soa
relui și de apele de cleș
tar ale mării. Numă
rul acestora sporește zilnic 
cu 2—3 mii. în holul hote
lului .Semiramis" din sta
țiunea Saturn notăm și pri
mele impresii ale celor care 
se bucură în aceste zile de 
un binemeritat concediu la 
mare :

Ion Munteanu, mecanic Ia 
I.J.C.M. Piatra Neamț : 
„Ceea ce m-a impresionat 
din prima clipă a fost pri
mirea deosebit de atentă și 
ospitalieră pe care ne-au 
făcut-o gazdele. Condițiile

O- 
So- 
au 
au

în hotel sînt excepționale, 
mîncarea la restaurant este 
foarte bună și. în plus, am 
avut noroc de o vreme ex
celentă. Avem toate moti
vele pentru a da calificati
vul maxim gazdelor noas
tre".

Mihai Dumitru, muncitor 
la Regionala C.F.R. Brașov: 
„Am venit la mare pentru 
a-mi petrece concediul de 
odihnă împreună cu întrea
ga familie. In același timp, 
la Mangalia fac și tratament 
balnear la baza sanatorială 
din apropiere. Atît 
țiile de odihnă, cît 
de tratament sînt 
poate de bune".

Virgil Năcioiu. 
poștal din Crasna. 
Gorj : 
nostru e frumos din vede
rile pe care le distribuiam, 
dar ce am văzut eu. cu ochii 
mei, e de o mie de ori mai 
frumos. Mi-am făcut în cî- 
teva zile prieteni din toată 
țara".

Fiecare discuție cu oaspe
ții litoralului completează 
imaginea condițiilor pentru

condi- 
și cele 
cit se

factor
... _____  județul
„Știam că litoralul

I
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteli

Noi magazine sătești
Botoșani

Pentru aprovizionarea cu 
mărfuri a populației de la sate, 
cooperația de consum din jude
țul Botoșani extinde și moder
nizează rețeaua sa de magazine. 
Recent s-au dat in folosință noi 
unități comerciale: un super- 
coop în localitatea Săveni. cu 
raioane de confecții pentru băr
bați si femei, lenjerie, țesături, 
încălțăminte, mărfuri pentru 
copii și raioane cu mărfuri ali
mentare. Tot in cadrul com
plexului funcționează un restau
rant cu 106 locuri ta mese, bar 
expres, cofetărie cu laborator 
propriu. In localitatea Rediu — 
Răușeni s-a dat în folosință un 
magazin universal care desface 
mărfuri alimentare, textile, con
fecții. încălțăminte, tricotaje, 
galanterie. Pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări a popu
lației locale, anul trecut s-au 
modernizat o serie de magazine 
universale în localitățile : Fru
mușica. Rediu — Răușeni. Vîr- 
ful Cimpului. Ripiceni.

Bacău
La Oituz. Podu Turcului, Sas- 

cut. Fîntînele si în alte 12 comu
ne din județul Bacău au fost 
construite si date în folosință 
magazine universale ale coo
perației de consum, iar la 
Dărmănesti. Asău. Ardeoani. 
Helegiu și Răcăciuni au fost 
înălțate complexe pentru pres
tări de servicii. Totodată, prin 
contribuția membrilor coope
ratori au fost construite alte 
circa 40 de noi unități. In ultimii 
5 ani au fost cheltuite pentru 
îmbunătățirea bazei materiale a 
comerțului în satele băcăuane 
mai mult de 37 milioane lei. In 
prezent. în aproape toate comu
nele județului există magazine 
universale moderne, bine utilate 
și aprovizionate. (B. Gheorghe).

a h @ b a @
La poarta întreprinderii „Tracto

rul" din Brașov citim un anunț scris 
cu litere de-o șchioapă: „Angajăm 
imediat muncitori calificați si mun
citori pentru calificare".

— Asemenea anunțuri — ne spune 
tovarășul inginer Gheorghe Draghia, 
șeful serviciului personal — au fost 
nelipsite în ultimii ani de la poarta 
noastră. Și aceasta, pentru că între
prinderea se dezvoltă continuu, iar 
cerințele de forță de muncă 6Înt și 
ele mereu în creștere.

Un ritm de dezvoltare si mai ac
centuat cunoaște întreprinderea bra- 
șoveană în actualul cincinal. Pînă în 
anul 1980. ea va trebui să-și dubleze 
capacitatea de producție. In acest 
scop, noi hale de fabricație se vor 
adăuga celor existente.

— Din păcate — adaugă șeful ser
viciului personal — nu întotdeauna 
oferta de forță de muncă este la 
nivelul cererii. Iată motivul pentru 
care anunțurile noastre nu le punem 
numai la poartă, ci le dăm spre pu
blicare și in ziare.

In birou își face apariția Gheorghe 
Toma. șeful sectorului învățămint, 
care anunță că un nou grup de vii
tori muncitori calificați este pregătit 
pentru vizitarea uzinei. Aflăm că 
aici s-a încetățenit obiceiul ca in 
preajma angajării noilor muncitori, 
acestora să li se ofere posibilitatea 
să ia contact direct cu realitățile în
treprinderii. efectuînd o „vizită de 
Informare si documentare" prin sec
țiile de producție mai importante, ca 
și la obiectivele sociale de care vor 
beneficia. Practica a demonstrat că 
asemenea vizite sînt deosebit de 
utile pentru noii angajați. Ele îi aju
tă să-și formeze, de la început, o 
imagine de ansamblu asupra uzinei, 
să cunoască specificul întreprinderii, 
condițiile de muncă si viată pe care 
aceasta le oferă.

Nu lăsăm să ne scape prilejul ofe
rit si însoțim și noi grupul viitorilor 
muncitori în primul s.ău contact cu 
întreprinderea.

Aflăm că la „Tractorul" orientarea, 
selecția si repartizarea viitorilor an
gajați se asigură în mod științific, 
în raport cu dorințele si aptitudinile 
lor. Cunoașterea capacității profesio
nale si osiho-sociale a noilor angajați 
se face prin testarea acestora in 
laboratorul de psihologie.

Primul popas il facem la turnătoria 
de fonte speciale. Inginerul Gheor

garanție trebuie aduse de 
săteni la oraș, la atelierele 
cooperației meșteșugărești, 
iar cele aflate în perioada 
de postgarantie se repară 
la atelierele comunale 
(funcționează în județul 
Bacău 30 de ateliere pen
tru 80 de comune), dar și 
in acest caz aparatele tre
buie aduse la ateliere, me
seriașii nedeplasîndu-se pe 
teren prin satele aparțină
toare. Care este situația la 
celelalte bunuri de folosin
ță îndelungată 7

— Pentru frigidere, ma
șini de spălat, aspiratoare 
si mașini de cusut — ne 
explică Victor Telibașa. re
prezentantul uniunii jude
țene a cooperației de con
sum. care ne-a însoțit pe 
teren — avem în județ 2 
ateliere.

„Intructt organizarea de 
ateliere pentru repararea 
bunurilor de folosință în
delungată în fiecare co
mună si sat nu este nici 
posibilă și nici rațională 
deocamdată, cel mai indi
cat ar fi să se organizeze 
de către noi sau de că
tre ministerul producător. 
M.I.C.M., cîteva ateliere 
mobile dotate cu apara
tura necesară (cum se pre
vede de altfel in art. 62 al 
proiectului de lege), ate
liere care să meargă din 
comună în comună, din 
sat în sat după un grafic 
precis si dinainte anunțat 
cetățenilor. Meseriașii a- 
cestor ateliere ar urma să 
facă, deopotrivă, si repara
țiile în garanție, si cele în 
postgarantie. Ar 
lutie avantajoasă

fi o so
si pentru

o Willy Mertz, responsa
bilul atelierului nr. 1 de 
reparat televizoare din 
Bacău : „Indiferent de mo
dalitatea de organizare a 
reparațiilor. în ateliere fixe 
sau mobile, cel mai urgent 
ar trebui rezolvată problema 
reparării bunurilor în pe
rioada de garanție. Este 
nefiresc ca în comune să 
funcționeze ateliere de re
parații (puține cite există) 
și ele să nu aibă dreptul să 
facă lucrări decit în peri
oada de postgarantie. Pre- 
luind cooperația de consum 
garanția produselor, mii de 
oameni ar fi scutiți să mai 
vină cu aparatele din sate 
la oraș pentru reparat. Ar 
fi. în primul rînd. în fo
losul economiei de timp al 
cetățenilor, idee subliniată 
în mod deosebit de pro
iectul Legii calității produ
selor si serviciilor".

Mihai IONESCU

* ti

sos®

odihnă create în stațiunile 
de la mare. Dar pentru că 
despre pregătirile făcute în 
acest scop de edili si orga
nizatorii de turism am mai 
scris, l-am rugat de data a- 
ceasta pe tovarășul Sebas
tian Tașcă, directorul filia
lei Constanta A.R.I.A., să 
vorbească despre progra
mul de spectacole și mani
festări culturale de pe li
toral.

— Stagiunea artistică es
tivală cuprinde aproximativ 
700 de spectacole de teatru, 
operă, balet, operetă, varie
tăți. folclor. In mod fericit, 
deschiderea sezonului 1977 
a coincis cu desfășurarea 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Vom găz
dui o amplă trecere în re
vistă a celor mai repre
zentative ansambluri fol-

dorice întreaga tară
programate în perioada 15 
iulie — 15 august. La sta
giunea teatrală își dau 
concursul 17 teatre din Con
stanta. București și din 
alte localități ale tării, care 
vor prezenta peste 40 de pie
se din dramaturgia clasică 
și contemporană. De remar
cat că teatrele vin pe litoral 
cu cele mai bune creații 
înfățișate la Festivalul na
țional „Cîntarea României". 
„Zilele muzicii românești" 
care se vor desfășura în 
luna august, prezenta unor 
valoroase ansambluri ca 
„Madrigalul". „Rapsodia ro
mână". „Ciocîrlia", „Doina 
Argeșului" din Pitești dau 
un spor de calitate si va
rietate programului estival.

Concomitent cu acest a- 
fiș de înaltă ținută și cu un

bogat conținut, prezentat de 
instituțiile artistice, peste 
80 de formații orchestrale, 
de muzică ușoară și popu
lară. alături de valoroși 
lișți, și-au pregătit cu 
nutiozitate repertoriul 
această vară.

Bineînțeles, n-au fost 
tati nici cei mai mici oaspeți 
— copiii. Lor li s-au pregă
tit. în afara parcurilor de 
distracție, concursuri de în- 
demînare, sportive și de 
frumusețe.

Iată doar cîteva aspecte 
ale amplelor pregătiri făcu
te de gazdele estivale ale 
litoralului care sperăm că 
vor satisface exigentele fi
rești ale tot mai numeroși
lor oaspeți.

so- 
mi- 
din

ui-

George MIHAESCU
corespondentul „Scînteii'

ghe Dobrin, șef de secție de schimb, 
le face viitorilor muncitori o succin
tă prezentare a secției și a condiții
lor de muncă de aici. Secția are un 
înalt grad de mecanizare și automa
tizare a procesului de producție, iar 
condițiile de muncă sînt cu totul di
ferite fată de vechile turnătorii. De 
la pregătirea încărcării cuptoarelor 
de topire si pînă la livrarea pieselor, 
operațiile se desfășoară mecanizat. 
Procesul de producție este condus 
prin simpla apăsare a unor butoane 
de la tablourile de comandă In sec

B B B B B B @
odată, iar începînd din acest an. o- 
dată cu noile măsuri de majorare a 
retribuției, ea va primi în plus. în 
prima etapă, aproximativ 280 lei pe 
lună. Colega ei. Irina Tana, in vîrstă 
de 18 ani. s-a calificat la locul de 
muncă. Munca ei. acum : alimenta
rea si supravegherea a trei mașini 
cu comandă-program.

Inginerul Klaus Phlens. tehnologul 
șef al secției, ne oferă citeva date 
privind cîștigul realizat aici : retri
buția medie în secție a crescut de 
la 1 800 lei in 1972 la circa 2 400 lei

SLĂNIC MOLDOVA

o bază complexă

de tratament medical
Slănic Moldova dispune de 

peste 20 izvoare de ape minerale 
— cloruro-bicarbonatate, sodice, 
carbogazoase. ușor sulfuroase, a- 
termale. de compoziție si concen
trație diferită, recomandate în 
tratarea bolilor tubului digestiv 
și ale glandelor, a unor boli 
de nutriție, precum și în tratarea 
afecțiunilor bronhopulmonare și 
oto-rino-laringologice. O policli
nică modernă, dotată cu cabine
te de diferite specialități, asigu
ră efectuarea a circa 10 000 de 
proceduri pe zi. Au 
struite 
stalații 
cu ană 
ternă, 
pentru 
ră pentru tratamente la presiuni 
crescute, instalații pentru fizio
terapie. sală de gimnastică me
dicală si un sanatoriu subteran 
pentru tratarea astmului bronșic.

La ora actuală. „Perla Moldo
vei" poate găzdui circa 4 000 de 
pacienti pe serie. în curînd, sta
țiunea se va îmbogăți cu 
hotel cu o capacitate de 
locuri și o bază proprie 
tratamente, noi spatii de 

o 
statie de 
minerale 
moderni-

fost con- 
și puse în funcțiune in- 
pentru băi calde, buvete 
minerală pentru cură in- 
instalatif ultramoderne 

pneumoterapie cu came-

cantine noi. precum si 
cu ană caldă, o nouă 
îmbut.eliere a apelor 
etc. Va fi de asemenea
zat sanatoriul subteran pentru 
tratarea afecțiunilor astmice.

un nou 
300 de 
pentru 
cazare, 
piscină

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteli'

Intrăm lntr-o încăpere din metal 
și sticlă, ca o bijuterie. Este micro- 
cantina secției.

— Aici — ne lămurește maistrul 
Gheorghe Bică — iau masa în pau
zele de la orele 10.30 și 19 o bună 
parte din angajații secției. Ei servesc 
o mincare gustoasă, variată si ieftină. 
Trei feluri — 6 lei.

Aflăm că asemenea microcantine 
se găsesc în toate secțiile mai mari. 
In total, la cantina restaurant- 
„mamă" și la microcantinele-..fiice" 
servesc masa circa 5 500 de oameni.

„ACEASTA-I UZINA 
ÎN CARE VEȚI LUCRA..."
O vizită de documentare la întreprinderea „Tractorul” din Brașov 

se încheie adesea cu un contract de muncă pentru toată viața

ție. ca și în jurul ei — aer curat, 
sănătos. Concepția constructivă și 
tehnologică a turnătoriei, sistemul 
eficient de ventilație fac ca praful și 
fumul să fie evacuate și neutralizate 
în bazine speciale cu apă.

Asemenea dovezi ale grijii față de 
om înt-ilnesc noii muncitori în fie
care secție și atelier. Inginerul Ni
colae Todea, șeful biroului pentru 
protecția muncii, ne spune :

— In ultimii ani. uzina a cheltuit 
numai pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă 50 000 000 lei De re
marcat că în această sumă nu sînt 
cuprinse si costurile obiectivelor exe
cutate din fonduri de investiții, me
nite să elimine efortul fizic, să îm
bunătățească microclimatul de muncă.

Popasul următor : secția de mașini 
automate. Zeci de mașini au regim 
de lucru cu comandă-program. Si 
aici, foarte multi tineri. printre 
care și Alexica Balimar. absolventă 
a scolii profesionale „Tractorul", 
promoția 1976. care ne spune că sub 
2 000 lei pe lună nu a cîștigat nici-

în acest an. Tot atît este și cîștigul 
mediu realizat pe întreaga întreprin
dere. Există însă muncitori care 
cîștigă și peste 3 000 lei pe lună. La 
aceste cîstiguri se vor adăuga noi 
sporuri prin recentele măsuri ale 
conducerii partidului si statului. Ast
fel. numai colectivul secției auto
mate va primi în acest an o retri
buție suplimentară tarifară de 2.6 
milioane lei. iar la nivelul anului 
1980. de 4.6 milioane lei. Muncito
rul Romică Tencaru. de exemplu, iși 
va „rotunji" veniturile — din retri
buția mărită si alocația pentru copii, 
de asemenea, mărită — la 3 500 lei 
lunar. In cele 5 luni din acest an, în 
bugetul familiei lui va intra o sumă 
suplimentară de circa 2 600 lei. Re
tribuția maistrului Gh. Bică va creș
te de la 3 650 lei în prezent la 4 296 
lei începînd cu luna august, anul a- 
cesta. si va ajunge la 4 700 lei în 
1980. Aceste sporuri se ridică, la 
nivelul întreprinderii „Tractorul" în 
1977 la 36 milioane lei. iar în anul 
viitor la 86 milioane lei.

In drum spre sectorul montaj ge
neral. unul din membrii grupului de 
viitori muncitori se interesează de 
posibilitatea continuării studiilor. 
Răspunsul vine prompt. Chiar în 
acest an. 550 dintre angajații între
prinderii urmează cursurile serale la 
liceu și la facultatea de subingineri. 
Numeroși ingineri și subingineri ai 
întreprinderii provin chiar din rin- 
durile muncitorilor.

Vizităm școala profesională „Trac
torul". principala pepinieră de cadre 
calificate ale întreprinderii, care nu
mără circa 1 800 de elevi. Cea de-a 
doua pepinieră de cadre o formează 
cursurile de calificare de scurtă du
rată fără scoatere din producție. în
treprinderea acordă mari înlesniri 
viitorilor muncitori : cazare, masă, 
îmbrăcăminte, rechizite. De altfel, 
numai la nivelul anul' .1 trecut, su
mele cheltuite de într prindere sub 
forme de burse școlare s-au ridicat 
la 5,5 milioane lei.

Tot pe lingă întreprindere funcțio
nează si un liceu industrial, cu 1 900

elevi, care asigură cadre medii pen
tru necesitățile proprii, ca si pentru 
alte unități industriale. începînd cu 
acest an. aici funcționează si un curs 
postllceal. care pregătește proiectant! 
și tehnicieni.

Un scurt popas la spitalul „Tracto
rul". Medicul Mihai Răduță. directo
rul acestuia, ne spune :

— Și aici, la întreprinderea de 
tractoare, ca de altfel pretutindeni în 
tara noastră. problema menținerii 
unei bune stări de sănătate a anga- 
jaților și a prevenirii îmbolnăvirilor 
se bucură de o atenție deosebită din 
partea statului în acest scop, noi, 
medicii, acționăm în două direcții : 
asupra omului sî asupra condițiilor 
de muncă. In cazul omului, acesta 
este supus unor controale periodice 
si testări. în scopul prevenirii și de
pistării eventualelor boli profesiona
le. în al doilea caz se acționează in 
direcția unui microclimat lipsit de 
noxe, care să nu afecteze sănătatea 
oamenilor. Trebuie spus că. datorită 
măsurilor luate, starea de sănătate a 
angajatilor s-a îmbunătățit mult în 
ultimii ani. că o serie de boli profe
sionale frecvente In trecut, cum ar 
fi intoxicările cu plumb, mercur, 
gaze etc., fie că au dispărut cu totul, 
fie că sînt pe cale de dispariție. în 
același timp, morbiditatea s-a redus 
la jumătate fată de acum 10 ani.

La cele relatate pînă aici se cuvin» 
amintit si faptul că angajații între
prinderii participă intens ta viața 
culturală si sportivă. O puternică 
bază materială le stă în acest scop 
ta dispoziție. Clubul întreprinderii 
„Tractorul" este unul din cele mai 
frumoase lăcașuri de cultură din 
Brașov. Aici își desfășoară activita
tea o bibliotecă cu 55 000 de volume, 
un cor. orchestre de muzică populară 
și ușoară, o fanfară, un cerc de artă 
plastică, un cenaclu literar.

Vizita noului grup de muncitori sa 
încheie în modernul cartier „Tracto
rul". un orășel cu o populație da 
aproape 20 000 de locuitori. Pe lingă 
modernele blocuri cu 4 pînă 1a 8 ni
veluri destinate familiilor, aici s-au 
înălțat și 10 cămine pentru tinerii 
nefamiliști din intreprindere. în a- 
cest an. constructorii de tractoare 
brașoveni vor primi 360 de aparta
mente. iar pînă în 1980. alte 1000 
de apartamente 1

N. MOCANU



SC I NT El A — miercuri 8 iunie 1977 PAGINA 3

INDUSTRIA SĂLAJULUI CONTEMPORAN
operă a hărniciei și dăruirii 
clasei noastre muncitoare

Politica de repartizare rațională a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul tării — politică promovată cu 
consecventă de partidul nostru — își 
găsește ........................................
lurile 
ciale a . _ _______ _ ______
sebire, a celor mai puțin dezvoltate 
din punct de vedere economic, asi- 
gurind condiții favorabile pentru ri
dicarea generală a gradului de civi
lizație în toate zonele, pentru creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale a tuturor cetățenilor tării.

Beneficiar al unei asemenea poli
tici cu profunde implicații economica 
și sociale este și județul Sălaj, care, 
din 1968, de la reorganizarea admi- 
nistrativ-teritorială a tării, cunoaște 
cele mai înalte ritmuri de dezvoltare 
industrială din întreaga existentă a 
acestor meleaguri. Este edificator în 
acest sens faptul că în 1975 producția 
globală industrială a județului a fost 
de 3 ori și jumătate mai mare decit 
aceea a anului 1968, iar la sfîrșitul 
cincinalului actual va fi de peste 18 
ori mai mare decît în anul reînfiin
țării județului.

Semnificativ apare faptul că In
dustrializarea accelerată a Sălajului, 
fiind opera clasei muncitoare din 
întreaga țară, care ne-a trimis nu 
numai utilaje modeme, ci și cadre 
valoroase de muncitori ți specialiști 
pentru edificarea noilor întreprin
deri, a contribuit în chip hotăritor 
la crearea șl consolidarea unei clase 
muncitoare proprii, ridicată din rîn- 
durile fiilor acestor meleaguri (unii 
întorși din «Ita ținuturi ale tării să

roadele în ritmurile și nive- 
dezvoltării economice și so- 
tuturor județelor si. cu deo-

pună umărul 
lor natale).

în ultimii 
economică a 
bat radical.

la dezvoltarea plaiuri-

geografi*zece ani, __ _____
Sălajului s-a schim- 
Au fost construite 

și date în funcțiune întreprinderi 
moderne, dotate cu tehnică supe
rioară, din importante ramuri indus
triale. cum sînt siderurgia, industria 
constructoare de mașini, electrotehni
ca. industria ușoară și s-au dezvoltat 
puternic unitățile existente din indus
tria alimentară si a materialelor de 
construcții. Prezenta industriei socia
liste, de înalt nivel tehnic, este mar
cată de întreprinderea de armături 
industriale din fontă și otel, între
prinderea de conductori electrici 
emailați, filatura de bumbac, fabrica 
de materiale izolatoare, aceea de 
produse ceramice, fabricile de pro
duse lactate, complexele de indus
trializare a legumelor și fructelor și 
alte întreprinderi în care lucrează 
un tînăr și puternic detașament al 
clasei noastre muncitoare și care 
conturează profilul industrial mo
dern al județului din anii noștri.

Caracteristică însă pentru gradul 
de industrializare a județului nu sînt 
numai tinerețea fabricilor sale, ei, 
mai_ ales. înzestrarea lor cu tehnică 
nouă, nivelul superior al tehnologiilor 
și al mecanizării producției, ceea ce 
asigură realizarea unei productivități 
a muncii superioare, a unor produse 
de calitate, a unei eficiente econo
mice mereu mai înalte. O asemene* 
dezvoltare industrială a creat con
diții pentru atragerea în activități ne
agricole a unui număr tot mai mare 
de oameni ai muncii. Avînd ca re-

pere anii 1968 și 1976, se cuvine să 
relevăm că numărul muncitorilor, nu
mai din industrie și construcții, a 
crescut de 2,3 ori, iar profilul indus
triei proprii Sălajului, a Zalăului — 
reședința județului — a dus la îmbu
nătățirea structurii forței de muncă, 
în sensul că femeile reprezintă peste 
30 la sută din numărul 
gajaților.

Procesul rapid de 
zare a Sălajului este 
mod firesc, de dezvoltarea în aceeași 
măsură a rețelei de pregătire a ca
drelor tehnico-muncitorești. Numai în 
acest an, pe lingă numărul însemnat 
de cursuri de calificare și perfecțio
nare a pregătirii profesionale la care 
participă mii de lucrători, peste 8 100 
de elevi se pregătesc în 9 licee de 
specialitate, al căror profil este în 
deplină concordantă cu nevoile actua
le și de perspectivă ale dezvoltării 
economice și sociale a județului.

în strînsă legătură cu dezvoltare* 
economică a Sălajului, un loc de sea
mă in preocupările comitetului jude
țean de partid, ale organelor locale 
de stat îl are — în contextul grijii 
generale a partidului nostru, concre
tizată si în recentele măsuri referi
toare la ridicarea nivelului de trai 

privind 
optime

total al an-
industriali- 
însoțit, în

— înfăptuirea sarcinilor 
asigurarea unor condiții 
de muncă si de viată pentru tî- 
nărul detașament de muncitori cres
cut și format aici, odată cu fabricile. 
Concomitent cu îndeplinirea progra
melor de investiții productive — mai 
ales în domeniul industriei — stră
daniile noastre au fost și sînt în
dreptate în aceeași măsură și spre

realizarea investițiilor pentru locuin
țe, a celor social-culturale. Numai în 
mediul urban, aproape 8 000 de fami
lii locuiesc în apartamente noi, cea 
mai mare parte a lor fiind construite 
prin efortul financiar al statului. 
Noile edificii social-culturale date în 
folosință în acești ani au făcut ca 
județul nostru să-și schimbe înfă
țișarea. orașele și satele sale să ca
pete un aspect nou. cu vădite carac
teristici ale urbanismului modern, ale 
civilizației socialiste.

Pe drumul ascendent al industriali
zării județului, realizările economice 
și sociale de pînă acum prefigurează 
dezvoltarea viitoare a Sălajului pînă 
la finele actualului cincinal. Pe baza 
înfăptuirii obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.. în eco
nomia județului vor apărea ramuri in
dustriale noi — metalurgia și chimia 
— ale căror unități, împreună cu dez
voltarea și modernizarea celor exis
tente, vor asigura traducerea în via
ță a sarcinii subliniate de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei 
de lucru din luna octombrie anul tre
cut, privind realizarea, in anul 1980, 
de către județul Sălaj a unei produc
ții industriale de cel puțin II mili
arde lei. Ritmul mediu anual de creș
tere a producției industriale este de 
aproape 38 la sută.

Corespunzător dezvoltării industriei, 
* economiei județului se va mări 
substanțial numărul locurilor de 
muncă din activitățile neagricole. 
Imaginea creșterii economice a 
județului se completează cu cele 
peste 13 000 
vor construi 
cinalului. cu 
satisfacerea în totalitate 
telor de apă potabilă și industrială 
din orașele Sălajului, cu multe alte 
lucrări importante pentru dezvolta
rea rețelei comerciale, de învătă- 
mînt. sănătate și cultură.

Ridicîndu-se puternic pe verticala 
construcției socialiste, prin grija per
manentă a conducerii partidului nos
tru, a secretarului său general, jude
țul Sălaj iși ocupă locul binemeritat 
în concertul muncii și vieții moderne 
a României socialiste, reprezentând 
un autentic simbol al energiilor 
creatoare ale clasei muncitoare, în
truchipate in faptă vie și rodnică.

apartamente ce se 
pînă la sfîrșitul cln- 

investitiile pentru 
a cerin-

Inq. loan POPA
secretar al Comitetului |udețean 
Sălaj al P.C.R.

Uzina se pregătește pen
tru... seceriș. Mereu si me
reu. iarna si vara, uzina 
trăiește parcă frenezia zile
lor de dinaintea secerișului. 
De pe banda de montaj ț 
iese mereu cite o nouă 
combină care pornește in 
prima ei călătorie... prin 
curtea uzinei. Pe aleile 
dintre hale, mereu își În
crucișează drumul combine 
noi. combine roșii — coră
bii ale cimpiei. cum le nu
mesc adesea reporterii se
cerișurilor. Visînd la ne- 
sfîrsite lanuri de aur. ele 
îsi trec aici primele exa
mene. Examene pe care le 
trec anul acesta mai bine 
decît anul trecut, anul vii
tor mai bine decît anul 
acesta... Pentru că preocu
parea devenită aproape ob
sesie a constructorilor de 
combine de la ..Semănă
toarea" este ca mașinile pe 
care le trimit ei către cei 
ce vor avea de strins re
coltele agriculturii socialis
te să fie mai productive, 
mai trainice, mai suple.

Ceea ce dobîndesc In 
perfecțiune produsele uzi
nei este, desigur, un cîștig 
tehnic. Dar este. în esență, 
mai mult decît atît. este 
ceea ce rezultă din efortul 
colectivului si este, totoda
tă. convertirea unor con
fruntări de conștiință...

Cum au fost cele din 
care s-au născut cîteva re
zolvări tehnologice esen
țiale pentru o nouă varian
tă a combinei de recoltat 
cereale, varianta „Gloria 
CP 12“... încă înainte ca 
întreaga tehnologie pentru 
această mașină să fi fost 
elaborată în birourile teh
nologului șef. s-au ivit co
menzi urgente pentru li
vrarea la export a com
binei.

— Știam ce trebuie să 
obținem, dar nu știam cum, 
spune șeful secției a 6-a, 
prelucrări tablă. Ar fi fost 
necesară o perioadă destul 
de lungă pentru pregătirea 
fabricației, pentru elabo
rarea tehnologiilor si a se
turilor de scule. N-aveam 
timp. Singura soluție era 
să ne bizuim pe iscusința 
profesională, pe ingeniozi
tatea si. mai ales, pe devo
tamentul colectivului nos
tru... Am apelat la maiștri, 
la șefii de echipă, la fie
care formație de lucru în 
parte... Iată, voi trebuie să 
executați cutare si cutare 
piese. Poftim si desenele I 
Tehnologia o elaborați voi...

Erau probleme tehnice 
noi. foarte complicate. Noua

variantă a combinei, care 
trebuie să funcționeze și 
pe terenuri în pantă, fără 
abateri de la verticalitate, 
este prevăzută cu un foarte 
complicat si precis sistem 
de modificare spontană a 
geometriei trenului de 
mars (un pendul, o „cum
pănă a zidarului" comandă 
modificarea automată a or-, 
ganelor active. în funcție 
de înclinația terenului).

— Cum ati rezolvat-o. 
Marin Cincă ?

Șeful de brigadă, care 
acum e liniștit ca orice 
„victorios", zîmbește :

— A fost o rezolvare co-

luptă permanentă cu meta
lul. spune el. De data asta, 
„adversarul" ni s-a părut 
mai puternic decît noi 
și am zis mai intîi că fără 
un studiu tehnologic, nu 
știm să facem piesele res
pective. cu utilajele pe 
care le aveam. Mi s-au mai 
dat oameni. Știti. îndoirile, 
la table groase, le facem, 
prin colaborare, la Oltenița, 
la șantierul naval. Ei. aco
lo. fac si ei ce pot... Dacă 
nu iese chiar cum vrem 
noi este pentru că utilajul 
lor nu poate mai mult. Pă
catul e că noi nu putem 
să umblăm la el. nu-l pu-

Uzina 

se pregătește 
de seceriș

lectivă. Ne-am adunat cu 
maistrul de scule si dispo
zitive Tănase Udrea. cu 
matriterul de categoria a 6-a 
Ion Osman — „Turcul" 
cum îi zicem noi — cu alti 
băieți din brigada mea 
și am zis că trebuie s-o 
facem. Unul a zis una. al
tul alta... într-o zi am re
zolvat una. într-o zi alta... 
Știti cum se întîmplă : cînd 
ești pus la ambiție, nu mai 
ai liniște. Eu zic că nici nu 
puteam să nu reușim. Era 
prea important pentru sec
ția noastră...

Ambiție ? Desigur, ambi
ție. Acea minunată ambiție 
a creatorului, a omului 
care încearcă să smulgă 
dinlăuntrul ființei sale me
reu mai mari capacități, 
mereu mai înalte însușiri.

Șeful de brigadă Tudor 
Pirone a avut, cu oamenii 
din brigada sa. misiunea 
rezolvării unor probleme 
tehnologice complicate la 
fabricarea sașiului. Piese 
cu configurații- geometrice 
speciale si in tolerante ex
trem de strînse. deși la vo
lume si greutăți mari...

— Munca noastră este o

tem „domestici". Că dacă 
ar fi în grădina noastră, 
l-am supune noi. nici o 
grijă... Ce ne-a rămas de 
făcut ? Să intervenim aici, 
pe reperele gata sau aproa
pe făcute. Adică am desă- 
vîrsit noi munca celor de 
la Oltenița. Dar nu contea
ză ! Să fim generoși 1 Mai 
ales cînd e vorba de inte
resele generale. Așa că am 
pus umărul.

De alături. Inginerul Iii* 
Stan, șeful 'secției, adaugă: 

— Au făcut chiar mai 
mult decît ce se înțelege 
prin a pune umărul. Au 
pus si mintea, si sufletul, 
ceea ce. uneori, e mai greu. 
Tovarășii sînt modești.

Pirone se apără :
— Erau lucruri la care 

ne obliga capacitatea noas
tră profesională.

— Capacitatea ?
— Da. Pentru un comu

nist. capacitatea, odată ce 
este conștient de ea. devi
ne izvor de obligații...

— Și totuși...
— ...Totuși, se mai întim- 

plă ca unuia sau altuia să 1 
se pară prea greu — con
tinuă comunistul Pirone. E

firesc. Dar judecata matu
ră. de comunist. îl învață 
singură ce are de făcut. 
„Tot eu la polizor, și as
tăzi ?“ îmi zice un lucră
tor. Știu că-i greu la Poli
zor. știu că omul a făcut 
si ieri treaba asta si drept 
ar fi să-1 mai schimbe 
careva... Dar îi explic rea
litatea : „N-avem pe cine 
să punem. Toți au cîte ceva 
important de făcut. Nu vrei 
tu să dai si azi la polizor?" 
Și omul stă o clipă pe gîn- 
duri. văd cum îi dispare 
supărarea de pe chip. înțe
lege. Că-i comunist si el șl 
știe să nu judece lucrurile 
numai din punctul lui de 
vedere...

Această maturitate comu
nistă. a profundei înțele
geri pentru interesul colec
tivității. pentru ansamblul 
muncii, nu este oare aceas
ta conștiința de producător 
și proprietar?

Un maistru din secție. în 
virstă de 38 de ani. a creat 
o mașină, un utilai foarte 
complex si complicat: un 
agregat de sudură în 8 
puncte simultan. Nu exis
ta nicăieri în tară o ase
menea mașină. A gîndit-o 
el :

— De ce ? l-am întrebat.
— Aveam aici mare ne

voie de ea. M-am așezat la 
planșetă si-am început s-o 
desenez. Noapte de noapte 
mi-am frămintat mintea 
pentru fiecare detaliu. Mal 
ales pentru părțile de au
tomatizare. Apoi, ajutat de 
oamenii din atelier, am 
realizat-o. Acum funcțio
nează. E un unicat. Am re
zolvat problema : producti
vitatea la sudurile prin 
puncte a crescut de 3—4 
ori. A fost adevăratul meu 
examen de maturitate. Tre
buia să știu ce pot. Și tre
buia să rezolv problem* 
mașinii ăsteia pe care uzi
na n-o găsea nicăieri...

îndată după ce ..«a știut 
ce poate, maistrul electri
cian Ion Marin a pornit, 
cu dezinvoltură, cu o sîr- 
guintă demnă de un comu
nist. să rezolve, la rînd, 
toate acele probleme tehni
ce care pînă atunci II inti
midaseră.

Pentru că o anume capa
citate. odată ce-o cunoști, 
devine izvor de datorii.

...Dar toate astea nu sini 
scrise pe etichetele colora
te cu instrucțiuni care îm
podobesc combina „Gloria". 
Sînt incorporate in memo
ria structurii sale intime.

Mihai CARANFIL

Prin creșterea ponderii produselor prelucrate 
SPOREȘTE EFICIENTA ECONOMICĂ A EXPORTOLOI

îndeplinirea ritmică, în condiții de eficiență superioară, a planului 
la export este — după cum se știe — una dintre principalele sarcini ale 
fiecărei unități economice. Centrala industrială pentru metale neferoase 
din Slatina are, în acest domeniu, importante obiective de realizat. în
treprinderile sale livrează pe piața externă o bună parte din producția 
de aluminiu și contribuie cu peste 50 la sută la volumul exportului 
prevăzut pentru industria județului Olt.

Despre preocupările unităților centralei privind producerea și livra
rea produselor la export, tovarășul Uie Darie, directorul comercial al 
C.I.M.N., ne-a spus :

în anul trecut, centrala noastră 
si depășit sarcinile 

fost livrate suplimen- 
aluminiu. 1 500 tone 

9 000 tone sîrmă din

și-a îndeplinit 
la export. Au 
tar 1 700 tone 
bare și plăci, 
aluminiu, produse cărbunoase în va
loare de peste trei milioane lei va
lută ș.a. Valoarea totală a produse
lor livrate peste plan în 1976 se ri
dică la peste 35 milioane lei valută, 
din care 25 milioane pe devize libere. 
Si în acest an rezultatele sînt dintre 
cele mai bune. De fapt, aluminiul de
ține cea mai mare pondere în cadrul 
exportului centralei. Ca atare, avem 
permanent în atentie fabricarea unor 
produse de calitate, competitive pe 
piața externă, unde ne confruntăm 
cu producători de renume.

Demn de remarcat este faptul că 
pentru valorificarea superioară a 
„metalului alb" a sporit ponderea 
produselor prelucrate si «emiprelu- 
crate. Astfel, dacă în 1975. din totalul 
produselor exportate, numai 20 la 
sută erau prelucrate. în anul trecut, 
proporția a ajuns la 40 la sută, iar 
în acest an va fi de circa 70 la sută. 
Prin prelucrare si semiprelucrare — 
plăci, sîrmă. bare, laminate, profile.

folii — valoarea aluminiului creste, 
în funcție de gradul de prelucrare, 
pînă la două-trei ori fată de cele în 
stare brută. Iată de ce în unitățile

La Centrala industrială 
pentru metale 

neferoase din Slatina

centralei se acordă o grijă deosebită 
diversificării producției. creșterii 
continue a proporției metalului pre
lucrat în volumul total al exportului. 
Pentru aceasta, la întreprinderea de 
aluminiu. în loc de blocuri se vor 
produce si livra produse semifabri
cate. cum sînt : plăci, sîrmă. bare. 
Numai prin semiprelucrâre valoarea 
metalului crește cu cel puțin 5—10 la 
sută. Totodată, la întreprinderea de 
prelucrare a aluminiului, comparativ 
cu anul trecut, producția destinată 
exportului se va dubla. Se vor livra 
noi produse. între care țevi pentru 
irigat, 'timplărie metalică. cabluri 
electrice și folii de diferite dimen-

șiuni. La acestea se vor adăuga pro
dusele rezultate de la laminorul de 
bandă la cald care a intrat recent in 
funcțiune. De aici se vor vinde pe 
piața externă peste 5 000 tone bandă, 
în domeniul preocupărilor pentru di
versificarea producției si mărirea 
gradului de prelucrare a aluminiului 
trebuie subliniat si faptul că. pe spa
tiile existente, se vor monta încă 
patru prese, care vor mări capacita
tea fabricării de profile si tîmplărie 
metalică.

Biroul comitetului 
partid, care a analizat recent modul 
în care se înfăptuiesc sarcinile pri
vind livrarea produselor la export, 
a hotărît devansarea punerii in 
funcțiune a unei prese de mare ca
pacitate. pentru asigurarea unor 
cantități suplimentare de profile. Se 
urmăresc, așadar. în mod stăruitor; 
realizarea exemplară a producției des
tinate exportului si adaptarea aces
teia la noile cerințe ale pieței ex
terne. Aceeași atentie se acordă și 
exportului de produse cărbunoase. ca 
și al celor realizate de „Neferal" din 
București. De notat că la „Neferal" 
au fost produse aliaje din aluminiu, 
la care se folosesc în mare măsură 
deseurile rezultate la electroliză, prin 
retopirea acestora. Prin toate aceste 
acțiuni, colectivele unităților centra
lei se străduiesc să asigure un export 
ritmic, cu 
perioarâ.

județean de

o eficientă economică su-

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteli"

(Urmare din pag. I)

gate de diminuarea sistematică a 
sarcinilor de plan la lucrările de 
constructii-montaj prevăzute pentru 
acest an. de la 100 milioane lei la 
69 milioane lei, pentru ca, în prezent, 
opțiunea factorilor responsabili să se 
oprească la 24 milioane lei. Mai puțin 
de un sfert din valoarea inițială 
deci 1 Pe ce criterii, nu știm. Se vor 
opri Insă lucrurile în acest punct ?

Cit despre activitatea propriu-zisă 
de pregătire a acestei lucrări, care 
potrivit prevederilor ar fi trebuit să 
Înceapă de peste două luni, iată ce 
ne-a relatat ing. Nicolae Frandeș. di
rectorul Grupului de șantiere con
strucții forestiere si industriale 
Cluj-Napoca.

— Pentru pregătirea investiției 
«VUt loc pînă acum trei ședințe 
comandament cu participarea facto
rilor din acest 
fiecare dată, au 
palele probleme 
fruntati. totuși.
stabilit proiectantul pentru partea de 
construcții la unele lucrări foarte im
portante. ca. de pildă, rezervoarele, 
construcțiile speciale si hala de fa
bricație. Nu am primit documentația 
nici pentru centrala termică. Da 
fapt, cu excepția drumurilor, pentru 
celelalte lucrări nu avem nici un fel 
de proiecte.

— Care sînt consecințele acestei si
tuații ?

— Grupul nostru de șantiere nu * 
Îndeplinit planul pe 5 luni decit în 
proporție de 65 la sută, cea mai 
mare parte a nerealizărilor datorin- 
du-se neinceperii lucrărilor la aceas
tă investiție. Din această cauză, ne-au 
plecat peste 40 de dulgheri si fierari- 
betoniști.

Ing. Andrei Lazăr. director tehnic 
al combinatului din Dej, ne-a spus 
1* rândul eău : „Lucrările nu au în-

ceput. deoarece nu au fost încă a- 
probate. Sperăm ca. în curind. să se 
reglementeze si această stare de lu
cruri si să punem la dispoziția 
Btructorului proiectele la nivelul 
vederilor din acest an".

...Nici șantierul instalației de .
tie absorbantă de la Combinatul de 
celuloză si hirtie din Bacău nu și-a 
deschis „porțile", deși data începerii 
lucrărilor a expirat de peste o jumă
tate de an. Cauza principală a întîr-

con- 
pre-
hîr-

...Pe platforma industrială a ora
șului Bistrița, unde urmează să se 
construiască o fabrică de produse din 
mase plastice pentru construcții și o 
alta de tuburi, constructorul stă cu 
„brațele încrucișate".

— La nici unul dintre aceste obiec
tive n-am primit încă nici un fel de 
documentație, ne-a precizat ing. Ga- 
vril Besa. directorul grupului de 
șantiere Bistrița aparținând Trustului 
de construcții industriale din Cluj-

din

au
ele

domeniu. Deși, de 
fost ridicate princi- 
cu care sîntem con- 
nlci astăzi nu s-a

zierii ? Lipsa de peste 40 la sută din 
proiectele elaborate de Institutul de 
cercetări si proiectări pentru celulo
ză și hîrtie din Brăila.

Neclară este si problema contrac
tării utilajelor tehnologice din tară. 
Doar pentru jumătate din necesarul 
de utilaje s-au stabilit furnizorii și, 
chiar în aceste condiții, termenele de 
livrare nu corespund graficelor de 
montaj. Un exemplu este concludent: 
întreprinderea de utilaje si piese de 
schimb din Suceava, subordonată ace
luiași minister, a hotărît să livreze 
hidropulperele la 30 iunie 1978. iar 
filtrele cu 15 discuri si hota mașinii 
la 30 decembrie 1978, deși fluxul teh
nologic impune montajul lor împreu
nă. Alte utilaje — filtre polidisc, 
moară conică pentru brac, pompe de 
Înaltă consistentă — nu au fost con
tractate. cu toate că fiecare este un 
unicat și. ca atare, are un ciclu de 
fabricație destul de lung.

Napoca. Ni s-a promis că în luna iu
nie vom fi în posesia unor elemente 
privind organizarea șantierului și a- 
menaiarea terenului, ceea ce e foarte 
puțin.

— Care este problema principală 
in asemenea condiții ?

— în primul rînd, organizarea acti
vității de construcții. Este un fapt 
binecunoscut că numai pe baza do
cumentației primite unitățile de con
strucții îsi pot dimensiona exact tor
tele umane și tehnice pe care ur
mează să le „arunce" în luptă. într-o 
perioadă sau alta, capătă certitudinea 
că aprovizionarea tehnico-materială, 
făcută la timp si în deplină cunoș
tință de cauză, se va derula cu rit
micitate. Or. în situația noastră. în 
afara faptului că duratele de execuție 
ale acestor investiții au fost scurta
te. dar nu ca rezultat al eforturilor 
proprii, ci datorită neînceperii la data 
prevăzută a lucrărilor, nu am între
prins mai nimic pe linia organizării

PIESELE DE SCHIMB
• Cum se asigură? • Cum sînt gospodărite?

Așa după cum s-a subliniat în nu
meroase rînduri de conducerea 
partidului, unul din principalele 
obiective în economie este asigurarea 
folosirii judicioase a capacităților de 
producție. In acest sens, o atentie 
deosebită trebuie acordată în fiecare 
secție de producție si întreprindere 
realizării la timp si în bune condiții 
a reparațiilor. întreținerii mașinilor, 
utilajelor si instalațiilor. Or. 
aceasta 
intă in 
schimb 
în care 
litatea pieselor de schimb 
nevoile reale de întreținere 
tinere în perfectă stare de 
nare a mașinilor, utilajelor 
stalatiilor se pot obține indici înalti 
de utilizare a acestora, fapt ce se 
reflectă direct asupra sporirii pro
ducției și productivității muncii. Cum 
se acționează concret , într-o mare 
întreprindere industrială — ..Vulcan" 
din București — pentru 
pieselor de schimb ?

De la început trebuie 
întreprinderea „Vulcan", 
din marii producători 
energetice si utilaje tehnologice pen
tru metalurgie, chimie si 
petrolului, are obligația 
beneficiarilor piesele de 
tru produsele livrate.

— Nu este numai o 
tractuală. este si îndatorirea noastră 
morală să producem și expediem 
piesele de schimb solicitate de bene
ficiari. ne spune directorul tehnic al 
întreprinderii, inginerul Gheorghe

■ Mateescu. Prestigiul mărcii fabricii 
depinde si de promptitudinea livră
rii acestor piese, de calitatea lucră-

pentru 
se impune acționat cu stăru- 
scopul asigurării pieselor de 
necesare. Numai în măsura 
volumul, diversitatea si ca- 

acoperă 
si men- 
functio- 
si in-

rilor de „service" si reparații capitale 
pe care le efectuăm prin unitățile 
noastre specializate. Pentru a ilustra 
mai bine importanta care se acordă 
acestei probleme, trebuie precizat că 
aproape 10 la sută din volumul fa
bricației întreprinderii il reprezintă 
piesele de schimb.

Deci, o constatare pozitivă : con
ducerii întreprinderii îi este clară 
răspunderea ce ii revine ca furnizor 
de piese de schimb. Realizările prac
tice se ridică la .înălțimea acestei 
răspunderi ? în cinci luni din acest 
an. sarcinile de plan privind piesele 
de schimb pentru utilai petrolier si 
chimic sînt substantial depășite. O 
contribuție deosebită a adus co
lectivul de la „Vulcan", la repunerea

creț ? Pentru fabricarea cazanelor 
energetice. întreprinderea „Vulcan" 
colaborează cu circa 50 de unități din 
tară, care îi livrează sute și sute de 
subansamble. Beneficiarii cazanelor 
se adresează pentru livrarea acestor 
subansamble. necesare ca piese de 
schimb. întreprinderii „Vulcan", care 
nu este in acest caz decît un inter
mediar. Iată de ce supunem atenției 
forurilor competente — Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini si 
Ministerului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale — această situație, pentru 
a decide scurtarea filierei de apro
vizionare cu aceste piese de schimb.

Concomitent cu rolul de furnizor, 
întreprinderea „Vulcan" este și un 
mare consumator de piese de schimb.

asigurarea

precizat că 
fiind unul 
de cazane

industria 
să asigure 

schimb pen-

clauză con

lucrărilor ; neavînd proiecte, nu știm 
ce materiale ne sînt necesare si nici 
în ce cantități, iar dacă în acest an 
ne vom descurca noi intr-un fel sau 
altul, anul 1978, care se anunță drept 
un an de „vîrf" de investiții pe în
treaga platformă a Bistriței, ridică 
probleme deosebit de dificile.

★
Cu toate că termenul de începere 

a unor noi și importante obiective 
de investiții a expirat — în unele 
cazuri, de multă vreme — etapa de 
pregătire nu s-a încheiat, fiind încă 
în suspensie probleme importante le
gate de demarajul lucrărilor. Din a- 
ceste motive serioase, ca si datorită 
insuficientei colaborări a proiectan- 
tilor și titularului de investiții cu 
unitățile de constructii-montaj. aces
tea nu și-au format încă o perspec
tivă clară asupra lucrărilor pe care 
urmează să le execute, nu-și pot or
ganiza activitatea în așa fel încit 
munca pe șantiere să debuteze in 
ritm susținut, să se cîștige încă din 
„start" un substantial avans de timp.

Cum se va acționa concret. în fie
care caz în parte, pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri ? La această în
trebare n-am primit răspunsul cuve
nit. Desigur, nu subapreciem com
plexitatea problemelor și anumite 
dificultăți apărute în pregătirea 
acestor investiții. Sîntem însă încre
dințați că vom primi din partea con
ducerii Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ții un răspuns clar în legătură cu 
începerea lucrărilor, răspuns solicitat 
în egală măsură de constructorii și 
beneficiarii noilor obiective și capa
cități 
Bacău 
ne-am

productive din județele Cluj, 
si Bistrita-Năsăud. la care 
referit în ancheta noastră.

Cristian ANTONESCU 
Gheorghe BA1TA 
Alexandru MURE Ș AN

Ancheta „Scînteii66 la întreprinderea
„Vulcan64 din Capitală

rapidă în funcțiune a fabricii de 
acid azotic de la Combinatul chimic 
de la Valea Călugărească, afectată de 
cutremurul din 4 martie. Dar. în pa
ralel cu aceste rezultate meritorii, 
persistă si serioase deficiente în or
ganizarea. programarea si urmărirea 
fabricației pieselor de schimb. Astfel, 
pină la această dată, un număr de 17 
contracte, cu termene scadente, nu 
au fost onorate. Restantele la piesele 
de schimb pentru cazane energetice 
— repetăm, principalul produs al în
treprinderii — si utilaje metalurgice 
însumează cîteva milioane de lei.

— Cum se împacă obligațiile mo
rale de care aminteați 
fată de plan ? — îl 
același interlocutor.

— Analizînd situația 
zătoare a livrărilor la 
poziții de plan, consiliul 
muncii a stabilit un program de recu
perare integrală a restanțelor^pină in 
luna august. Vom acorda prioritate 
pieselor de schimb pentru cazanele 
energetice care sînt programate să 
intre în reparații capitale în această 
perioadă.

Am reținut acest angajament, pen
tru îndeplinirea căruia colectivul 
întreprinderii s-a organizat cores
punzător. Dar. pentru reducerea 
termenelor de livrare a pieselor de 
schimb, scurtarea drumului acestora 
de la producător la beneficiarii di- 
recti există incă posibilități ușor de 
valorificat. La ce ne referim con-

cu restantele 
întrebăm pe

necorespun- 
aceste două 

oamenilor

Pentru menținerea în stare de func
ționare a sutelor si sutelor de mașini 
si utilaje, in marea lor majoritate de 
o deosebită complexitate tehnică, 
sînt necesare însemnate cantități de 
piese de schimb. într-o gamă diver
sificată.

— Pentru a evidenția necesarul 
exact al pieselor de schimb folosim 
o metodologie proprie, preluată din 
acest an si de o altă mare întreprin
dere bucureșteană — „23 August", 
ne relata inginerul Tănase Hudea, 
șeful serviciului mecano-energetic. 
In „strategia" asigurării pieselor de 
schimb, rolul principal îl are efortul 
propriu al colectivului. Fabricăm la 
ora actuală 85 la sută din acest ne
cesar. ceea ce înseamnă practic rea
lizarea în secțiile întreprinderii a 
citorva mii de repere. Sistemele de 
comandă mecanice, motoarele, pi- 
nioanele, rotile dințate pentru mași
nile din dotare sînt asigurate inte
gral de întreprinderea noastră.

Sub conducerea comitetului de 
partid, în vara anului 1975 a fost de
clanșată o amplă acțiune de asimila
re a pieselor de schimb și reperelor 
care se aprovizionau din import. 
Roadele acestei acțiuni au avut un 
efect de o deosebită însemnătate 
economică. în același timp, acțiunea 
a atestat practic capacitatea de crea
ție tehnică a colectivului.

— La ultima reparație capitală a 
mașinii la care lucrez, ne spunea 
muncitorul Constantin Tatu, au fost

folosite piese de schimb fabricate în 
atelierele întreprinderii, în locul 
celor din import. în urma reparației, 
mașinii de bordurat funduri de ca
zane i s-au ridicat performantele în 
exploatare.

O activitate 
colectivul de 
inginerii Ion 
Dascălu. care a reușit să adapteze 
multe din comenzile electronice ale 
mașinilor si utilajelor procurate din 
import la componente electronice 
fabricate în tară. Rezultatul ? O eco
nomie valutară de cîteva milioane 
de lei. în această vastă acțiune da 
asigurare cu eforturi proprii a pie
selor de schimb s-au remarcat ingi
nerul Gheorghe Danu, maiștrii Vale
rian Perju, Ion Dumitrescu, Vasile 
Ușurelu. muncitorii de înaltă califi
care Gheorghe Ion. Matei Florian, 
Gheorghe Botor, numeroși ingineri, 
muncitori și tehnicieni din întreprin
dere. Drept urmare, valoarea piese
lor de schimb care se vor realiza la 
„Vulcan" în acest an se va dubla 
fată de anul trecut.

în paralel cu creșterea numărului 
de piese de schimb asigurate în în
treprindere. sporesc grija pentru 
utilizarea acestora, spiritul gospodă
resc. Aspecte importante legate di
rect de buna gospodărire a pieselor 
de schimb le constituie reconditio- 
narea pieselor de schimb și prelun
girea duratei de funcționare a ma
șinilor și utilajelor. Care este efi
cienta unor asemenea acțiuni ?

— Prin reconditionarea fiecărei căi 
de rulare de la podurile rulante 
obținem o economie de 2,4 tone de 
oțel, precizează frezorul Anton Mi- 
triță, din atelierul mecanic al între
prinderii.

Alți muncitori ne-au vorbit despre 
spiritul de bun gospodar care dom
nește în unitate. Numai în ultimul 
timp s-au dat în funcțiune unele ma
șini de îndoit teavă și strunguri ca
rusel, a căror valoare se ridică la 
sute de mii de lei.

Rezultatele de pînă acum de
monstrează atît preocuparea pentru 
fabricarea și buna folosire a pieselor 
de schimb, cit și organizarea rațio
nală a acestei acțiuni de o deosebită 
însemnătate economică. Colectivul de 
la „Vulcan", sub conducerea orga
nizației de partid, poate și are dato
ria să ridice activitatea de asigurare 
a pieselor de schimb, de gospodărire 
a acestora la cote superioare de efi
ciență.

laborioasă desfășoară 
electronist! condus de 
Gavrilescu și Valentin

Dan CONSTANTIN

schimb asimilate în întreprindere, în locul celor care s«Aceste mașini de la „Vulcan" funcționează cu piese de i " 
aduceau din import
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PATRIOTISM „Am vrut să aducem ce-aveam
■

transpuse în spectacole monumentale
Ajuns în finala „Cîntării 

României" cu spectacole 
ale ambelor sale secții, 
Teatrul de stat din Tirgu 
Mureș a constituit o pre
zență remarcabilă în fes
tival. Piesele alese au ates
tat un program repertorial 
ambițios, orientat spre ope
re de substanță politică și 
patriotică, iar montările 
propuse atenției — un e- 
fort superior în privin
ța transpunerilor scenice. 
Spectacolele ne-au apărut 
ca adevărate acte de valo
rificare. în care fidelitatea 
fată de autor nu exclude 
descifrarea plină de perso
nalitate 
tulul.

Deși 
(ca și 
cele două spectacole 
avut unele trăsături comu
ne. Am regăsit. în fiecare 
din ele. aceeași preocupare 
de a înlocui ilustrativismul 
sentimental cu dezbaterea 
gravă și lucidă a condiției 
noastre istorice — așa cum 
s-a definit ea în anumite 
momente (la 1784 sau în 
1877) și de a releva inaltul 
grad de conștiință, lucidi
tatea luptătorilor pentru li
bertate, eroismul, forța in
terioară și solidaritatea cu 
care poporul nostru a știut 
să-și înfrunte prigonitorii 
răsculîndu-se ca Horia, 
Cloșca si Crișan si privin- 
du-si asasinii cu ochii acu
zatori ai dreptății, de care 
era atît de sigur, sau. în 
alte împrejurări istorice, 
luînd arma în mînă și mu
rind pe redută ca Andrei 
Dunărintu și ai săi. Am în- 
tilnit. atît în „Procesul Ho
ria" (secția română), cît și 
In „Două ore de pace" 
(secția maghiară) aceeași 
preocupare spre decorul 
realist stilizat, spre inter
pretări firești, adinei, sus
ținute de inteligentă, trăire 
interioară, angajare — ele
mente care au concurat, 
firesc, spre spectacole emo
ționante. monumentale prin 
sobrietate și simplitate.

Montarea piesei lui Ale
xandru Voitin. „Procesul 
Horia", la Teatrul de stat 
din Tîrgu Mureș (secția 
română) este una dintre

si imaginație a tex-

diferite ca factură 
textele abordate), 

au

mai frumos la noi acasă“...
Cu

I

stat din Tg. Mureș
Scenâ din spectacolul „Procesul Horia" de Al. Voitin, prezentat de secția română a 

Teatrului de

această convingere au venit la festival
Mitreni-lifovdansatorii din

de la Institutul de et-

f u.

cele mai bune din multele 
realizări de pînă acum, 
prin consecventa si modul 
direct, simplu în care ur
mărește sensurile politice 
ale dramei si prin sobrieta
tea cu care ii omagiază 
eroii. Spectacolul, care be
neficiază de un decor ma
iestuos și sugestiv al lui 
Traian Nițescu (o sală de

și mesajul ei con- 
Se cuvin men
aces! sens: Con- 

Anatol, a cărui 
excepțională în ro- 

Jancovich ar merita

in

românilor 
temporan. 
ționați 
slantin 
creație 
Iul lui
un mic studiu. Cornel Po
pescu, Ștefan Moiscseu, 
Radu Neag, Melania Ursu, 
Dorina Păunescu. Constan
tin Doljan, Ion Fiscuteanu.

Teatrul de stat din Tîrgu Mureș

cetate, spațiu închis și gla
cial) și de regia experimen
tată și inspirată a lui Dan 
Alexandrescu (profesionist 
de ținută care a manifestat 
de-a lungul carierei sale o 
dragoste sinceră si constan
tă față de piesa româ
nească). are o atmosferă 
aparte de incriminare a ju
decătorilor. pronunțată in 
numele dreptății istoriei ; o 
atmosferă realistă, dar. nu 
o dată, de adîncă poezie 
tragică.

Dovedind admirabile vir
tuți solistice, dar și un 
exemplar spirit de echi
pă. interpreții (cu o singu
ră excepție) realizează 
compoziții nuanțate. cu 
precizie si finețe, de mare 
susținere interioară, rele- 
vind cu vigoare ideile pie‘ 
sei. marea victorie morală 
a celor aflati in lanțuri, no
blețea și sensul jertfei ce
lor trei pentru istoria

in
Al.

(totuși, cam monoton 
duritate și asprime), 
Făgărășanu și alții.

Pentru cei care au urmă
rit în concurs alte două re
marcabile montări ale ace
leiași piese (una, a Teatru
lui Mic — mai densă sub 
raport psihologic, mai colo
rată tipologic si mai fină 
ideatic — alta, a Teatrului 
Național din Cluj, mai dra
matică. mai violentă, de o 
anume cruzime realistă), 
„Două ore de pace", a Tea
trului din Tîrgu Mureș, a 
impresionat ca o transpu
nere de mare realism care 
elimină exploziile lirice ale 
textului și estompează une
le meandre 
eroilor, 
și mai 
de idei 
reția 
eroice 
tr-un moment crucial al 
afirmării lor naționale. Ca

sufletești ale 
pentru a releva 
puternic opoziția 
in istorie, mă- 

simplă a opțiunii 
a românilor — i.i- 
moment

o idee regizorală și mai 
interesantă (Kineses Ele- 
mer), si mai originală des
prindem din 
tîrgumureșean 
(ușor exclusivistă . 
locuri) că mai toate actele 
soldaților români au valoa
rea unei demonstrații, a 
unei manevre de 
a turcului Cahir.

Montarea are. 
ceput si pînă 
atuul celui mai 
pentru „Două ore de pace' 
(scenograful Romulus Pe
nes a imaginat un deal 
fortificat la poalele redu
tei — o construcție înaltă, 
în pantă, impresionantă, cu 
valori sculpturale, plastice 
și funcții teatrale remarca
bile). Spectacolul te ciști- 
gă. apoi, prin jocul de ra
finată sobrietate 
dramatism al 
B icș Ferenc, de 
bilă distincție 
Tănai Bella, cu un 
de esență. Lohinsky 
cu personalitatea-i 
noscută și, alături 
Ferenczi Istvân si Hunyadi 
Lăszlo.

Teatrul de stat din Tirgu 
Mureș a onorat cum se cu
vine Festivalul „Cîntarea 
României" si superbul dar, 
primit nu de mult : noua 
sală de teatru din centrul 
orașului.

spectacolul 
pe aceea 

pe a-

intimidare

de la In
ia sfîrșit, 
bun decor

si de acut 
actorilor : 
o admira
și finețe, 

tragism 
Lorănd 
binecu- 
de ei,

NataHa STANCU

Specialiștii
nografie și folclor veneau des la Mi- 
treni, comuna din județul Ilfov atit 
de aproape de fabrica de conserve 
„Valea roșie", atît de aproape de 
Oltenița, cu marele ei șantier naval, 
atit de aproape, in sfîrșit. de Ca
pitală, îneît aceste vizite de docu
mentare ale cercetătorilor de folclor 
autentic, de datini străbune vii, ne
alterate, transmise din generație in 
generație puteau părea — și chiar 
erau de fapt — insolite. Se păstra
seră aici, la Mitreni. dansuri si obi
ceiuri de o profundă originalitate — 
Nedu, Bătrineăsca. Zlata, trei tipuri 
de brîu, dansuri viguroase, expresi
ve. dansuri — și aici o altă notă 
particulară — exclusiv bărbătești, 
care dacă aveau elemente comune 
cu zona Vlașca (altă curiozitate), se 
remarcau mai ales prin modul foar
te personal de transfigurare a aces
tor elemente, delimitîndu-se astfel 
și exprimînd o spiritualitate și un 
mod de a-și manifesta dragostea de 
viață, exuberanta, proprii oamenilor 
locului. Muncitorii, țăranii coopera
tori. mecanizatorii dansează aceste 
dansuri la petreceri, la nunți, la 
marile sărbători ale anului, ele fac 
parte adică din orice sărbătoare în 
mod firesc, sînt transmise si astăzi 
de către părinți și bunici fiilor. 
„Numai că — ne spune tovarășul 

' Aurel Mușat, secretarul comitetului 
comunal de partid Mitreni — se în- 
timpla un lucru la fel de ciudat cu 
ceea ce specialiștii în folclor nu
meau „fenomenul Mitreni". Oamenii 
nu voiau să urce pe scenă, nu voiau 
să facă din aceste- dansuri ale lor 
spectacol și asta nu din rușine sau 
timiditate prost înțeleasă, pentru că 
la noi. la Mitreni. localnicii sint cu 
adevărat oameni contemporani. < 
meni ai satului socialist, ca să 
mai vorbim de numărul mare 
muncitori la marile întreprinderi i 
Oltenița și Capitală. Dar în di'ct' 
ile pe care le aveam cu ei se mani
festa o reținere in a face publică 
această bucurie a lor. a felului lor 
de a fi. spuneau : „asta face parte 
din casa noastră" — casa noastră, adi
că satul. Primarul mai povestește 
cum in comună trăiește si muncește 
o inimoasă învățătoare. Stela Buza- 
t’i. respectată de toată lumea, ma 
d’n acele învățătoare care-și exerci
tă în cel mai înalt chip menirea. Ea 
i-a convins. Etapa de masă, județea
nă. interjudețeană a Festivalului 
„Cintarea României", asa cum fusesa

oa- 
nu 
de 

din 
u ți

el organizat, i-a ambiționat pe dan
satorii noștri. Ei au înțeles că țara 
întreagă, la festival, arată ceea ce 
are mai frumos, mai autentic, tot ce 
vine să împlinească imaginea emo
ționantă a emulației creatoare, a pa
siunii pentru frumos, a păstrării da
tinilor și folclorului nostru nease
muit. a inteligenței cu care ducem 
mai departe ceea ce am moștenit, 
vorbind în graiul de astăzi, socia
list, despre ființa noastră națională. 
Și astfel, sub îndrumarea învăță
toarei Stela Buzatu, dansatorii de la 
Mitreni s-au urcat

Aceleași ropote 
auzit în ziua cînd 
nă a Festivalului __
niei" s-au prezentat dansatorii din 
Mitreni. Ei nu se așteptau — cum 
declarau — să ajungă în finală, dar 
bucuria succesului era cu atît mai 
mare. Cei patrusprezece dansatori 
— mulți sînt rude între ei, pentru 
că aceste dansuri de un farmec cu 
totul particular cer o perfectă ar
monie in mișcări și dansatorii ri- 
deau, spuneau că sîngele apă nu se 
face, de aceea se ințeleg ei atit de 
bine din pași — au entuziasmat sa
la. Entuziasmul era pentru frumuse
țe și autenticitate, pentru lipsa ori
cărui artificiu operetistic care „stri
că" dansurile din bătrîni. De altfel, 
formația de la Mitreni a contribuit 
mult la reîmprospătarea repertoriului 
ansamblului folcloric din Giurgiu, 
ansamblu prestigios, cu mari succe
se în tară și in străinătate. Pentru 
că acolo, în ansamblul de mult con
stituit. a fost introdus acest suflu de 
autenticitate care înseamnă, valorifi
carea a ceea ce este specific în fie
care zonă etnografică, caracteristica 
esențială care conferă valoare orică
rui ansamblu. Scurta și frumoasa 
istorie a dansatorilor din Mitreni 
este departe de a fi unică. Ea e spe
cială doar pentru că zona din care 
provine este foarte „orășenizată", 
iar obiceiurile si dansurile Vechi se 
păstrează in mare parte doar pe sce
nă. Ceea ce trebuie reținut și rele
vat din ea este excepționala efer
vescentă pe care Festivalul ..Cinta
rea României" a declanșat-o în toa
te zonele țării, efervescentă creatoa
re, entuziasmul pe care l-a stimulat 
pentru valorificarea a tot ce este cu 
adevărat original și trebuie păstrat, 
pentru că face parte din valorile 
perene ale spiritualității noastre.

M. COSTEA

pe scenă.
de aplauze le-am 
în faza republica- 
..Cîntarea Româ-

Teatrul Național 
și un moment core-

In fotografii (de la stingă ia dreapta) : scene dm : „Patetica ’77" de Mihnea Gheorghiu, prezentată de 
din Craiova, din spectacolul „Descăpâținarea" de Al. Sever, prezentat de Teatrul ..Ciulești" 
a:afic dm baletul 1907" de Tiberiu Olah și Dumitru Capoiânu, prezentat la Opera Romană 
M Foto : Ileana Muncaciu și E. Dichiseanu

Impresionanta ștafetă a generațiilor t V
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Acestor obiective le ește consacrat 
și apropiatul Festival al prieteniei

de la București, nouă si elocventă 
lovadă a unei consecvente politici 
de colaborare multilaterală, a do
rinței de extindere neîncetată a in- 
".ilnirilor si reuniunilor culturale Si 
irtistice. expresie a dorinței de in
tensificare a acțiunilor de colabora
re și conlucrare culturală in spiri
tul politicii de pace promovate sis
tematic. consecvent de statul si 
partidul nostru.

Țara noastră, cultura si civiliza
ția ei, deschise oricăror valori 
ale altor popoare, situează la loc 
de cinste cunoașterea realizărilor au
tentice de pretutindeni, stimulează 
receptivitatea fată de mesajul ope
relor umaniste capabile să contri
buie la înfrumusețarea omului, la 
creșterea demnității lui. Acesta este 
spiritul ce animă politica României 
socialiste, o politică de apropiere 
și cunoaștere, de intense contacte 
pe multiple planuri, inclusiv cultu
ral și artistic. Festivalul european 
al prieteniei găzduit de capitala pa
triei noastre se înscrie in șirul ac
țiunilor destinate să promoveze ex
tinderea colaborării culturale, a în- 
tilnirilor dintre mesagerii artei care 
apropie și înnobilează, contribuie 
la prețuirea puterii dt creație a 
geniului uman.

12 IUNIE, Sala mare 
Republicii Socialiste 

11) : Spectacolul inau- 
iși dau concursul corul 
Conservatorului „Ci- 

i“ (dirijor : Marin 
soliștii Magdalena

DUMINICĂ 
a Palatului 
România (ora 
gural, la care 
„Madrigal" al 
prian Porumbescu' 
Constantin) și 
Popa — balerină, Maria Slătinaru — 
soprană, Gheorghe Crăsnaru — baș, 
orchestra de cameră „București" (di
rijată de Ion Voieu) și soliștii Ion 
Voicu, Lenuța Ciulei, Varujan Cozi- 
ghian, Mihaela Martin, formații da 
cîntece și dansuri populare româ
nești laureate ale Festivalului „Cin
tarea României" ; (ora 20) : Concert 
de muzică Country Jazz Blues cu 
formația The Red Clay Ramblers, 
S.U.A. Ateneul Român (ora 20) : 
Orchestra simfonică și corul Filar
monicii „George Enescu" (dirijor : 
Mihai Brediceanu). Gh. Dumitrescu : 
Oratoriul „Soarele neatîrnării" (so
liști : Mariana Stoica, Marlha Kes
sler, George Lambrache, Gheorghe 
Crăsnaru) ; Opera Română (ora 20) : 
W. A. Mozart : „Flautul ferme
cat" (dirijor : Constantin Petrovici) ; 
sala Ansamblului artistic „Rapsodia 
Română" (ora 20) : Ansamblul fol
cloric „Kolo" — R.S.F. Iugoslavia ; 
Teatrul de stat de operetă (ora 19,30): 
Florin Comișel: „Leonard".

LUNI 13 IUNIE. Studioul de 
certe al Radioteleviziunii (ora 
Corul bărbătesc „Săngerlust"

con- 
20) : 
din 

Steyer-Austria ; Orchestra de studio 
a Radioteleviziunii Române (dirijor : 
Carol Litvin) ; Sala mică a Palatului 
Republicii Socialiste România (ora 
20) : Recital vocal : _Ritva_Auvinen- 
sopranâ, la pian : 
Recital de
(Finlanda) ; sala Ansamblului artis
tic „Rapsodia Română" /ora 18,30) : 
Ansamblul artistic „Rapsodia Româ
nă" prezintă spectacolul' „Bucuroși de 
oaspeți" ; 
(ora 20) : 
doric din

MARȚI 
(ora 20) : 
Wallonia, .. 
gene Ysaye" (dirijor și solist : Lola 
Bobescu). Belgia ; Opera Română (ora 
20) : M. Musorgski : „Hovanscina". 
Teatrul academic de stat de operă și 
balet „T.G. Șevcenko" din Kiev, 
(U.R.S.S.) ; sala Ansamblului artistic 
„Rapsodia Română" (ora 20) : An
samblul de cintece și dansuri „Prie
tenia" din Plevna (R. P. Bulgaria) ; 
Palatul sporturilor și culturii (ora 20) : 
Orchestra de estradă a Radiotelevi
ziunii Române (dirijor : Sile Dinicu 
— solistă: Helena Vondrackova — 
R.S. Cehoslovacă) ; Teatrul de stat 
de operetă (ora 20) ; Grupul folcloric 
din R.P. Ungară.

MIERCURI 15 IUNIE. Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii (ora 
20): Recital de pian: Fernande Kae- 
ser (Elveția). Recital de vioară : 
Tun? Unver (Turcia), la pian: Doina 
Micu: Opera Română (ora 20):

Eero Heinonen ; 
pian : Eero Heinonen

Teatrul de stat de operetă 
spectacolul Grupului fol- 

R.P. Ungară.
14 IUNIE. Ateneul Român 

Orchestra de cameră din 
„Ansamblul de coarde Eu-

„Cîntarea României" a deschis noi 
cîmpuri de afirmare artei ama
toare, Montajul literar-muzical, in 
primul rind, ca și teatrul, recitalu
rile au cunoscut o înflorire cu totul 
remarcabilă, inaltul lor nivel artistic 
fi educativ izvorînd îndeosebi din 
substanța, oalitatea repertoriului — 
cerință majoră a Festivalului muncii 
fi al creației. Numeroase montaje, 
recitaluri de poezie, spectacole de 
dans tematic, cîntece și dansuri 
malice, pelicule 
au reînviat, cu 
participare, cu 
artistică, multe 
istoria patriei. Au fost < 
de răscruce, evenimente 
hotăritoare 
jurările și momentele genezei po
porului, luptele dacilor cu romanii, 
epopeea întemeierii' primelor State 
românești. Au fost omagiate figurile 
nemuritoare ale unor conducători — 
mari patriot! și luminate minți poli
tice care, exprimînd voința poporului. 
B-au situat in fruntea luptei pentru 
independentă, neatirnare și propăși
re, ca și portretele unor luptători din 
popor pentru libertate socială și na
țională. Chipul lui Dccebal și al lui 
Traian, numele descălecătorilor de 
țară au revenit adesea in repertoriul 
recitatorilor, în amplul arc peste timp 
fi istorie descris de montajele litera
re. Personalitatea lui Mircea cel Bâ- 
trin a fost adusă pe scena festivalu
lui, de pildă, și de membrii forma
ției de teatru ai Casei armatei „Du
nărea" din județul Constanta, prin in
termediul piesei lui Dan Tărchilă, 
„Io, Mircea Voevod", dar și de cere
monialul artistic al minerilor din Fi- 
llpeștil de Pădure, județul Prahova, 
al căror spectacol a' si avut drept 
decor ctitoriile lui Mircea de la Tîr- 
goviște.

In aceste zile ale festivalului s-au 
pronunțat în repetate rinduri cu ve
nerație și iubire de fii și urmași cre
dincioși numele lui Vlad. Stefan cel 
Mare. Mihai Viteazul. Tudor Vladi- 
mirescu, Nicolae Bălcescu. s-a oma
giat rolul deosebit jucat în istoria po
porului nostru de către conducătorul 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceausescu.

Idelle-forță ale istoriei noastre, sus
ținute de argumentul adevărului is
toric fi de căldura credinței transmi
se din strămoși, de la o generație la 
alta — pînă azi, au revenit ca un lait
motiv pe buzele recitatorilor. în mul
ta montaje literare. Amatorii din

te-
cineamatorilor 

credință și 
și măiestrie 

de aur din 
evocați ani 

si fapte 
incepind cu Impre-

ale 
adincă 
talent 
pagini

Vaslui (spectacolul „Nemuritorii" — 
al Casei armatei „Șiretul"), din Sibiu, 
(montajul „Efigie" — al Școlii mili
tare „Nicolae Bălcescu" din Sibiu), 
din Bicalat — județul Cluj, din 
Arad („Noi venim cu țara-n noi" — 
căminul cultural 'Birsa și „Românie, 
țară cu nume de doină" a Combina
tului chimic), din Mureș („In numele 
poporului" — montaj al căminului 
cultural din Miercurea Nirajului). di i 
Galați („Eu. poporul român"), din ju
dețul Olt (formația Casei de cultură 
din Corabia), din Ilfov si din Bucu
rești (Ansamblul U.T.C.) și de fapt 
din toate județele tării au dat viată

prejurări dramatice. Aceeași im
presie excepțională a lăsat-o și re
citalul de versuri populare al ama
torilor- din Sălaj ori montajul celor 
din Bica!at-Clui.

Anul 1877 a fost desigur evenimen
tul care a reținut reflecția și vocația 
artistică a foarte multor amatori pre- 
z-enți in „Cîntarea României". „1877, 
simbol al milenarei lupte" s-a numit 
montajul amatorilor din Brebu — 
Prahova. „Omagiu independenței" au 
adus, in chip expresiv si insp'"at.._și 
membrii Casei armatei din Bacău. 
„Zile de epopee", ale luptei pentru in
dependentă si afirmare națională, a e-

ISTORIA PATRIEI 
în repertoriul stimulat 
și promovat de festival

artistică acestor idei cu vibrație emo
țională cu o forță rară de implicare 
a spectatorilor.

Trupurile lor au descris, nu o dată, 
marile încleștări ale luptelor pentru 
libertate, vocile lor au intonat cin- 
tece ale durerii și victoriei, buzele lot 
au rostit jurămintele legămîntului 
patriotic al solidarității cu tara.

Evocarea istoriei este implicit un 
mod de a zugrăvi matricea etnică și 
etosul românesc, spiritualitatea speci
fică : omenia, cinstea, prețuirea mun
cii pașnice, sentimentele de priete
nie nutrite fată de vecini si de toate 
celelalte popoare, ura fată de asupri
tori și cotropitori, dragostea fată de 
pămintul țării, bucuria și aspirația 
de a trăi intr-o lume mai bună.

Chiar dacă nu au avut o tematică 
pur istorică, cîteva spectacole de fac
tură pronunțat și nealterat folclorică 
au avut acest dar de 
manențele sufletului 
luptă cu vicisitudinile 
presie deosebită a 
montajul „De muncă 
din comuna Virciorog, 
tori veniseră cu mic cu mare să ne 
vorbească despre tradițiile românești 
seculare și consolidarea lor. pe me
leagurile bihorene, nu o dată in im-

vocat și montajul patetic și grandios 
susținut de aproximativ 200 de cintă- 
reți și recitatori ai Casei armatei din 
județul Teleorman. „Independenți, și 
demni, și suverani" a fost titlul monta
jului din Oradea ș.a.

Majoritatea spectacolelor de teatru 
au abordat această temă prin _ inter
mediul unor piese precum „Singele" 
de Horia Lovinescu (casa de cultură 
Brașov), „înainte" de M. R. Iacoban 
(Drobeta-Turnu Severin).

Cele mai interesante hi s-au părut 
totuși acele manifestări artistice care 
au făcut apel la memoria nescrisă a 
oamenilor și la cea scrisă a unor do
cumente legate de locurile în care ei 
trăiesc. Am văzut astfel alături de 
„Curcanii" lui

a zugrăvi per- 
românesc în 

istoriei. O im- 
produs astfel 
și de omenie", 
ai cărei locui-

„____ ______ _ Grigore Ventura
(G.S.I.C. Azot din Galați) o variantă 
populară — teatru nescris, in versuri, 
a ..Curcanilor", jucată cu dăruire de 
amatorii din comuna Frumoasa, ju
dețul Teleorman. Un mare număr de 
sălișteni au evocat pe scena festiva
lului o ..Șezătoare la Săliște in 1877", 
Atit de talentații artiști amatori ai 
Teatrului popular din Lugoj au pus 
în scenă cu deosebit succes o bună 
piesă „Un om. o scenă, un steag" (au
tor : Dan Radu Ionescu). ce omagiază 
activitatea lui George Augustin Pet-

culescu — întemeietor al primei „So
cietăți teatrale române din Ungaria și 
Transilvania", al cărei repertoriu, nu 
întimplător. era unul de istorie ro
mânească și care pentru reprezen
tațiile consacrate luării Griviței a a- 
vut de înfruntat ostilitatea autorită
ților habsburgice.

O impresie extraordinar de puter
nică a produs formația amatorilor din 
Costești. județul Vîlcea. compusă din 
52 de oameni. bărbați. femei, 
copii, care au compus cu trupurile lor, 
miinile. lor. cu privirea lor adincă. de 
răscolitor dramatism, cu vocile lor 
puternice și grave, un poem al ama
rului. al izbucnirii răscoalei, al sufe
rinței reprimării, un poem al resur
selor revoluționare ale țăranului îm
pilat. „Fără lege și judecată" a im
presionat prin profesionalismul extra
ordinar, pe care profesioniștii nu 
l-au atins în evocarea răscoalei in 
această stagiune — prin Îmbinarea de 
desăvîrșit rafinament a tradițiilor ar
tistice din zonă cu un limbaj teatral 
modern, monumental prin sobrietate 
și simplitate.

N-au lipsit din cronica scrisă prin 
arta amatorilor nici Împrejurările 
dramatice ale primului război mon
dial 
Ion 
din 
Jii" 
nici 
dial. Pregătirea și declanșarea insu
recției. „August 23". eroismul zilelor 
de azi au fost tema unor spectacole 
de sine stătătoare, finalul firesc al 
tuturor montajelor ce si-au propus 
mari acolade peste timpul istoric al 
României. O impresie deosebită a lă
sat spectacolul amatorilor di.n Sighetu 
Marmației, consacrat celor douăzeci 
și nouă de țărani uciși la Moisei.

Spectacol de viguros realism, dar 
și de tulburătoare dimensiuni filozo
fice. „Firul vieții" (titlul a avut un 
corespondent într-o inspirată metafo
ră scenică finală) a subliniat sensul 
luptei revoluționare pentru viitorime.

Evocarea evenimentelor hotărîtoare 
ale poporului nostru și retrăirea lor 
ideatică, emoțională s-au dovedit o 
admirabilă sursă de inspirație, con
tribuind la dinamizarea energiilor și 
talentelor a sute și mii 
amatori. Tocmai de aceea 
acumulată în reflectarea 
cere oontinuată prin noi 
valoare.

(„Răspîntia cea 
Popa, jucată de 
Rîmnicu Vîlcea.
— formația din
ale celui de-al doilea război mon-
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N. ATANASIU

PROGRAMUL I
Teleșcoală
Teatru TV : „Mărie Octobre" — 
piesâ-anchetă de Jacques Robert, 
Julien Duvivier, Henri Jeanson. 
Versiunea românească : Horia De- ■ 
leanu.
întrebări șl răspunsuri. Emisiune 
în ajutorul lectorilor, propagandiș
tilor și cursanților din Invățămin- 
tul politico-ideologic de partid 
Teleșcoală
Cabinet de perfecționare profesio
nală
Forum cetățenesc
Fotbal : Universitatea Craiova— 
Dinamo București, in campionatul 
național al diviziei A. (Transmisiu
ne directă de la Craiova)
1001 de seri

19.30 Telejurnal
19,50 Creșterea rolului unităților socia

liste, al organizațiilor obștești» al 
maselor populare in respectarea le

galității.
Cintarea României. Festivalul crea
ției șl hărniciei
Teleciriemateca. Ciclul „Mart re
gizori" : Luis Bunuel : „Fecioara". 
Premieră TV. Producție a studiou
rilor mexicane 
Revista literar-artistică TV 
Telejurnal
PROGRAMUL II
Agenda culturală a Capitalei 
Pagini de umor : Noi aventuri 
epoca de piatră'
Documentarul românesc , 
ne-om plimba cu barca..." 
Telex
Bijuterii muzicale. Maeștrii clasi
cismului muzical
O existență pusă fn slujba științei 
— dr. Carol Davilla
Arii din opere. Interpretează soliști 
ai Operei Române din Cluj-Napoca

20.00
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S. Gulak-Artemovskl: „Zaporojanul 
dincolo de Dunăre"; Teatrul acade
mic de stat de operă si balet „T. G. 
Șevcenko" din Kiev (U.R.S.S.); Sala 
mică a Palatului Republicii Socia
liste România (ora 20): Cvartetul de 
coarde din Berlin (R. D. Germană), 
sala Ansamblului artistic „Rapsodia 
Română" (ora 20): Ansamblul fol
cloric din Scheessel (R. F. Germa
nia). Teatrul de stat de operetă 
(ora 20): Teatrul de operetă; J. 
Strauss: „Sînge vienez".

JOI 16 IUNIE. Ateneul Român 
(ora 20) : orchestra simfonică a Aca
demiei naționale „Santa Cecilia" (di
rijor: Carlo Maria Giulini) (Italia); 
Beethoven: Simfonia a Vil-a, J. 
Brahms: Simfonia a IV-a; Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii (ora 
20) : orchestra simfonică a Radio
televiziunii Române 
Asensio. Spania, 
Marcovici : Opera 
20) : M. Musorgski :
Teatrul academic de stat de operă și 
balet „T.G. Șevcenko" din Kiev 
(U.R.S.S.); sala Ansamblului artistio 
„Rapsodia Română" (ora 20) : An
samblul „Holstebro Folkedansere" 
(Danemarca). Teatrul de stat de ope
retă (ora 20): Formația de flamenco 
cu Lucero Tena (Spania).

VINERI 17 IUNIE. Ateneul Român 
(ora 20): orchestra simfonică a Aca
demiei naționale „Santa Cecilia"; di
rijor Carlo Maria Giulini (Italia); 
L. v. Beethoven: Simfonia a Vil-a, 
J. Brahms: Simfonia a IV-a; Ope
ra Română (ora 20): Baletul teatru
lui din Atena (coregrafia: Y. Metsis) 
(Grecia); muzica: Debussy, Skalkot- 
tas. Martin. decoruri și costume: 
L. Zaîmi. Sala mică a Palatului Re
publicii Socialiste România (ora 
20): Formația „Camerata" (Canada); 
gala Ansamblului artistio „Rapsodia 
Română" (ora 18,30) : Ansamblul ar
tistic „Raipsodia Română", spectaco
lul „Bucuroși de oaspeți" ; Teatrul 
de stat de operetă (ora 19,30) : Tea
trul de operetă. Franz Lehar ; „Țara 
furișului",

SIMBAtA 18 IUNIE. Sala mare » 
Palatului Republicii Socialiste Româ
nia (ora 20) : orchestra simfonică și 
corul Filarmonicii ..George Enescu" 
(dirijor : Roberto Benzi — Franța), 
L.v. Beethoven — Simfonia a IX-a 
(Soliști : Eugenia Moldoveanu. Mar
tha Kessler. Ludovic Spiess. Gheor
ghe Crăsnaru) ; Ateneul Român (ora 
20) : Cvartetul „Academica" al Con
servatorului „Ciprian Porumbescu"; 
Opera Română (ora 20) : Opera 
Română, A. Adam : „Giselle" (diri
jor: Constantin^ Petrovici). în distri
buție : Caria 
luzzi (Italia). 
Crăciunescu, 
tian Crăciun.
Republicii Socialiste România (ora 
20) : Recital Heinrich Schiff — vio
loncelist. la pian : Sunna Abram 
(Austria); sala Ansamblului artis
tic „Rapsodia Română" (ora 20): Ba
letul Teatrului din Atena (core
grafia : Y. Metsis. muzica : Debussy, 
Skalkottas. Martin, decoruri si costu
me : L. Zaîmi) (Grecia) ; Palatul 
sporturilor si culturii (ora 20) : The- 
rese Steinmetz și formația sa (Olan
da) ; Teatrul de stat de operetă (ora 
19,30) : Teatrul de operetă, Emmerich 
Kalman : „Silvia".

DUMINICA 19 IUNIE. Studioul da 
concerte al Radioteleviziunii (ora 20): 
„Madrigaliștii" din Bratislava, dirijor: 
Rideier Halasek (R. S. Cehoslovacă) : 
Opera Română (ora 20) : Opera 
Română. G. Puccini „Tosca" (diri
jor : Constantin Petrovici. în dis
tribuție : Hanna Rumovska. Ro
man Wegrzyn — R. P. Polonă. Ni
colae Herlea — artist al poporului, 
Dumitru Brebenel. Constantin Ga
bor ; Sala mică a Palatului Republi
cii Socialiste România (ora 20): Re
cital de pian: Olivier Gardon (Franța), 
Teatrul de stat de operetă (ora 19) î 
Teatrul de operetă. George Grigoriu: 
„Eternele iubiri".

E.G.
Silvia

(ora

(dirijor : 
solistă:
Română
„Hovanscina" ;

Fracci, Paulo Borto- 
Petre Ciortea. Mihaela 
Liliana Sandu. Cris- 
Sala mică a Palatului

• HUNEDOARA. în Valea 
Jiului, la Vulcan, se desfășoară 
tradiționala manifestare cultu- 
ral-artisticâ și educativă „Nedeia 
vulcăneană" — aflată la cea de 
a cincea ediție. Sînt programa
te, pe tot parcursul acestei săp- 
tămîni — la clubul muncitoresc, 
la exploatarea minieră și in ce
lelalte instituții din oraș — ex
puneri și montaje literar-muzi- 
cale dedicate centenarului Inde
pendenței de stat a României, 
simpozioane, dezbateri și schim
buri de experiență pe teme pro
fesionale, expoziții de artă plas
tică și de fotografii artistice, 
seri culturale. „Nedeia vulcă
neană" se va încheia duminică, 
12 iunie, in cadrul pitoresc al 
jocului
„Brazi", cu o paradă a portului 
popular și un amplu spectacol 
dat de ... "
cale. (Sabin Ionescu). • CON
STANȚA. La Muzeul marinei 
române din Constanța s-a des
chis o expoziție de pictură Inti
tulată „Marea fi oamenii ei". 
Sînt expuse lucrări ale pictori
lor marinari, care surprind as
pecte din munca fi viața navi
gatorilor, peisaje marine, .nave 
cu un trecut glorios in Istoria 
flotei românești. Tot cu acest 
prilej, pictorul Valentin Donici 
expune lucrări care vor fi vîn- 
dute publicului, urmind ca su
mele încasate să fie vărsate în 
„Contul 1977". (George Mihăes- 
cu). • BISTRIȚA-NAsAUD. Al 
6-lea „Simpozion cultural al

Văii Birqăului", a cărui temă au 
constituit-o momentele cele mai 
semnificative ale luptei maselor 
populare pentru eliberare socia
lă și națională, ca și contribuția 
birgăuanilor la războiul pentru 
independentă, a avut loc la Li
ceul din Prundul Birgăuiui. (Gh. 
Crișan). a ViLCEA. Renumiți ce- 
ramiști din Horezu, Romani, Vlă- 
dești, Oboga. precum și din alte 
centre etnografice ale tării și-au

'carnet cultural

de agrement numit

formațiile artistice lo-

dat întîlnire la țîrgul „Cocoșul 
de Horez", organizat anual in 
orașul Horezu. Ajuns la cea de 
a 7-a ediție, tirgul a prilejuit o 
veritabilă confruntare intre ce- 
ramiști de diverse stiluri, etala
rea unor creații de reală valoa
re 
Iul 
al 
tei 
tă

estetică. în 
de creație 

ceramiștilor.
manifestări 
în rîndurile 

nici și turiști 
gurile Vîlcei a 
trecere in revistă a celor mai 
bune formații de muzică popu
lară din județ. (Ion Stanciu). 
• SUCEAV A. Timp de trei 
tile, la Institutul de învățămînt 
superior din Suceava au avut 
loc manifestări consacrate crea
ției științifice șj tehnice a stu
denților : simpozionul pe tema 
„Materiale și tehnologii noi în 
construcția de mașini", masa

afara concursu- 
meșteșugărească 
programul aces- 

cu largă audien- 
miilor de local- 

aflați pe melea- 
mai cuprins și o

rotundă „Probleme ale integră
rii absolvenților din invățămin- 
tul tehnic superior in produc
ție". expoziția infățișind aspec
te ale integrării învățămintului 
cu cercetarea și producția, spec
tacole cultural-artistice. (Gh. 
Parascan). • HARGHITA. în 
locurile de agrement din apro
pierea orașelor Gheorghieni și 
Cristuru Secuiesc s-au desfășu
rat tradiționale serbări cîmpe- 
nești, prilejuind o amplă trecere 
în revistă a portului, dansului 
și cintecului popular românesc 
și maghiar din aceste zone. Ga
leriile de artă ale Fondului 
plastic Miercurea Ciuc găzdu
iesc o expoziție de sculptură și 
grafică cuprinzînd lucrări ale 
artiștilor plastici tîrgumureșeni 
Vincze Bocskai și Levente Nagy. 
(I. D. Kiss), e MEHEDINȚI. 
Inspectoratul școlar județean și 
Casa corpului didactic au orga
nizat. la Drobeta-Turnu Seve
rin. un simpozion metodico-ști- 
tnțific cu tema : ..Perfecționarea 
predării limbii și literaturii ro
mâne in școala generală și în 
liceu". Biblioteca județeană a 
organizat la întreprinderea de 
confecții „Porțile de Fier" și 
întreprinderea de vagoane o 
dezbatere pe marginea volumu
lui „Viata ca o pradă" de Ma
rin Preda. Formațiile artistice 
ale căminului cultural din Bala 
au prezentat un program sub 
genericul „Să trăim și să mun
cim in chip comunist". (Virglliu 
Tătaru).
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Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabila dumneavoastră telegramă de felicitare 
trimisă cu. ocazia Zilei independenței Iordaniei. Sper că excelentele relații 
existente intre țările și popoarele noastre se vor dezvolta în continuare.

MUDAR BADRAN
Prim-ministru

„CONTUL OMENIEI"
TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

președintele Comitetului național de ajutorare

Cronica
Marți au început la București lu

crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte româno—braziliene. 
Delegația română este condusă de 
Alexandru Mărgăritescu, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar delegația braziliană de Joao 
Paulo do Rio Branco, ambasador, 
șeful Departamentului Europa din 
Ministerul Relațiilor Externe.

Comisia analizează modul cum se 
înfăptuiesc în practică înțelegerile 
convenite, la cel mai înalt nivel, în
tre România și Brazilia, precum și 
prevederile precedentei sesiuni, exa
minează posibilitățile existente pen
tru extinderea schimburilor comer
ciale și stabilirea de acțiuni de coo
perare în domenii de interes reciproc 
pentru cele două țări.

La lucrările sesiunii participă Paulo 
Braz Pinto da Silva, ambasadorul 
Braziliei la București.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit pe Joao Paulo 
do Rio Branco, ambasador, șeful De
partamentului Europa din Ministerul 
Relațiilor Externe al Braziliei.

Cu acest prilej a avut loc un 
echimb de vederi cu privire la dez
voltarea relațiilor bilaterale, precum

Clubul sportiv „ 
trei decenii

Marți a avut loc în Capitală adu
narea festivă prilejuită de aniversa
rea a trei decenii, de la înființarea 
Clubului sportiv al armatei „Stea
ua". unitate fruntașă a mișcării 
noastre sportive.

în deschiderea festivității s-a dat 
citire Ordinului de zi al ministrului 
apărării naționale cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a Clubului 
sportiv al armatei „Steaua".

Cu același prilej, unor antrenori, 
sportivi fruntași și unor activiști 
din domeniul sportului li s-au decer
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CICLISM0 evoluție care nu concordă cu prestigiul 
și posibilitățile școlii noastre de box 
Considerații la încheierea celei de-a XXII-a ediții 

a campionatelor europene
Cea de-a XXII-a ediție a campio

natelor europene de box a confirmat 
multe din aprecierile binecunoscute 
despre nivelul boxului european, 
precum și unele din gîndurile unor 
specialiști încă nemărturisite pînă la 
această ediție.

Mai întîi se cuvine să observăm 
că interesul opiniei publice sportive 
din Europa pentru box se menține 
ridicat, fapt probat prin cele 27 de 
delegații prezente la campionate, deși 
numărul de formații reprezentative 
complete a fost mult mai mic față 
de edițiile precedente — doar trei.

Ceea ce a reținut însă în mod 
deosebit atenția specialiștilor pre- 
zenți la aceste campionate este rămî- 
nerea în urmă a pugiliștilor euro
peni, în special pe plan tehnic și fi
zic. față de cei mai buni pugiliști din 
unele țări latino-americane și din 
S.U.A. Nu încape îndoială că la crea
rea acestei situații a contribuit si 
influenta negativă a manierei gene
rale de arbitraj practicată de multi 
ani in Europa, care defavorizează 
lupta „de aproape", loviturile carac
teristice acesteia, forța și rezistenta 
fizică tipice lntr-un asemenea gen de 
luptă. Viitorul congres E.A.B.A.. pro
gramat în România în vara anului 
viitor, va trebui să dea — după opi
nia multora dintre conducătorii șl 
•pedaliștii consultați — soluții pen
tru stimularea si perfectionarea 
Uoxului în țările europene, spre a 
deveni mai competitiv cu cel de pe 
alte continente.

De la această caracteristică gene
rală a întrecerilor pugiliștii români 
n-au făcut excepție, deși în alte îm
prejurări (edițiile trecute ale campio
natelor europene, turneul mondial șl 
cel olimpic) se observase că prin 
stil de luptă și dăruire ei se apro
piau de boxul complet, marcant pe 
plan mondial. Firește, odată cu ie
șirea dintre rînduri a mai multor ti
tulari, luptători cu renume și valoros 
palmares sportiv, formația noastră a 
trebuit să se bazeze pe un șir de 
debutanți ; totuși, acest fapt nu mo
difică datele generale ale evoluției 
lotului nostru la recentele campio
nate.

Succinte caracterizări, rezultate și 
din consultarea conducătorilor și spe
cialiștilor federației noastre, spun 
următoarele despre fiecare dintre cei 
11 pugiliști : AI. Turei a luptat cu 
ambiție si curai. însă mijloacele lui 
tehnice și capacitatea fizică s-au do
vedit insuficiente în fața primului 
adversar, acesta neavînd la rîndu-i o 
valoare prea mare ; Faredin Ibraim 
a dovedit ambiție și reale posibilități 
tehnico-tactice. dar densitatea mică a 
loviturilor din primele două reprize 
l-a împiedicat să obțină superiorita
tea de punctaj : tactic. Ibraim a fost 
deficitar exact în meciul „pentru me
dalii" ; Teodor Dinu — medalie de

zilei
si în legătură cu unele probleme In
ternationale actuale.

La întrevedere a luat parte amba
sadorul Braziliei la București. Paulo 
Braz Pinto da Silva.

★
Cu prilejul celei de-a 79-a aniver

sări a proclamării independentei. 
Ziua națională a Republicii Filipine, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie româno-filipineză au or
ganizat. marți, in Capitală o mani
festare culturală.

Au participat Nicolae Ștefan, pre
ședintele Asociației de prietenie ro- 
mâno-filipineză. prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. Ligii de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, oameni 
de cultură si artă, un numeros pu
blic.

Au fost prezenti Leticia Ramos 
Shahani. ambasadorul Republicii Fi
lipine la București, membri ai am
basadei.

Cu această ocazie, ziaristul Paul 
Diaconu a împărtășit impresii de că
lătorie din această tară. în încheiere 
a fost prezentat un program de fil
me documentare filipineze.

(Agerpres)

Steaua" a aniversat 
de activitate

nat titluri de „antrenor emerit", 
„maestru emerit al sportului" și 
„maestru al sportului", precum și 
diplome și -distincții.

în numele sportivilor, al antreno
rilor și tehnicienilor, locotenent-co- 
lonel ing. Cristian Gațu, căpitanul 
echipei de handbal, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni". a 
mulțumit pentru distincțiile acor
date.

în încheierea adunării a fost a- 
doptată o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu.

argint — a făcut cele mai bune me
ciuri din cariera sa sportivă, cu mult 
peste așteptări, fiind cel puțin egalul 
proaspătului campion Stefan Forster 
în partida finală : Dinu este ambi
țios, energic, bine orientat tactic, dar 
tehnica loviturilor i se cere mult îm
bunătățită pentru performante ulte
rioare ; Tlti Tudor — inclus în ulti
mul moment în formația reprezenta
tivă — s-a luptat și a boxat gindit, 
cu mult peste ceea ce arătase în me
ciurile din țară : în partida semifi
nală, cu o desfășurare reiativ egală, 
i se putea atribui preferința tehnică 
și, deci, victoria ; Simion Cuțov, 
prevăzut în mod unanim drept viitor 
campion al categoriei, s-a prezentat 
de nerecunoscut sub toate aspectele, 
pierzînd primul meci în fata unui 
anonim ; acest mare talent al bo
xului nostru trebuie să caute acum 
nu scuze sau circumstanțe atenuan
te, ci cauzele propriilor neajunsuri 
din perioada pregătirii acestor cam
pionate ; Calistrat Cuțov, exemplar 
ca atitudine și combativitate pe ring, 
deține aceleași mijloace tehnice bune, 
însă rezistența fizică l-a trădat exact 
în ultima repriză a meciului semi
final cu viitorul campion al acestei 
categorii ; Vasile Cicu, mezinul for
mației, deși rănit la arcadă de la 
bun început, a luptat cu deosebită 
vigoare și tenacitate ; viitoarele sale 
performanțe vor depinde însă de 
însușirea unor elemente tactice și, 
firește, de perfecționarea tehnicii de 
lovire ; Vasile Didea a constituit 
una dintre excepțiile din formația 
noastră la capitolul deciziei și al 
combativității ; fără „inimă de bo
xer" și fără elementară inteligență 
tactică, perspectivele par să i se în
chidă la nivelul lotului reprezenta
tiv ; Constantin Chiracu a căpătat o 
zgîrietură banală deasupra sprîn- 
cenei și un medic (scoțian) s-a gră
bit să caute noduri în papură, sco- 
țîndu-1 nejustificat și prematur din 
întrecere ; Ion Gyiirfi, doritor să 
confirme selecția de ultim moment, 
a luptat cu ambiție și multă price
pere tactică, inclusiv în meciul se
mifinal, în care rezultatul a fost de
cis de un avertisment care i-a fost 
dat complet gratuit ; Mircea Simon, 
a doua deziluzie din formația noas
tră, după aceea provx:ată de Simion 
Cuțov ; bine pregătit tehnic, el lichi
dează simplu socotelile cu adversari 
mediocri, dar atunci cînd întilnește 
un pugilist ceva mai redutabil, do
vedește pasivitate tactică și slab spi
rit combativ, fiind preocupat exclu
siv de defensivă.

Faptul că a scăzut cota performan
ței față de trecuta ediție a campio
natelor trebuie să ni-1 explicăm 
prin evoluția necorespunzătoare a 
principalilor noștri boxeri — Simion 
Cuțov, Mircea Simon și chiar a lui

Pe adresa tovarășei ELENA 
CEAUȘESCU, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele. Comitetului național de 
ajutorare, continuă să sosească tele
grame prin care colective de oameni 
ai muncii din industrie și agricultură, 
din alte sectoare de activitate încu- 
nostintează despre hotărîrea lor fer
mă de a contribui prin depunerea în 
„Contul 1977“ a unor sume de bani, 
precum și prin realizarea unor pro
ducții suplimentare, la efortul gene
ral al Întregului nostru popor, pentru 
înlăturarea cit mai grabnică a urmă
rilor seismului de la 4 martie.

Furnaliștii, oțelarii, . lamlnatoril, 
constructorii și proiectanții de pe 
platforma siderurgică gălățeană au 
hotărît să depună în „Contul ome
niei" peste 15 000 000 lei. angaiîn- 
du-se, totodată, să realizeze, pînă la 
finele anului, o producție suplimen
tară în valoare de 545 000 000 lei.

Prin diverse acțiuni ce se vor des
fășura sub egida comitetelor și comi
siilor de femei de la orașe și sate, 
Comitetul județean al femeilor Mu
reș va contribui cu 700 000 lei. Co
lectivul de muncitori și ingineri de 
la U.M.T.C.F. Gura Humorului, ju
dețul Suceava, subscrie în contul 
omeniei 591 200 lei, iar cel ai Fila
turii de bumbac Cîmpulung Moldo
venesc 313 000 lei. Totodată, munci
torii de aici s-au angajat să reali
zeze peste sarcinile de plan pe acest 
an 24 tone fire tip bumbac.

Consiliile și comandamentele pio
nierești din județul Suceava, Șoimii

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a fost variabil, cu 
înnorări mai accentuate în cursul după- 
amiezii în jumătatea de nord. S-au sem
nalat averse de ploaie cu caracter lo
cal, însoțite șl de descărcări în nordul 
și vestul Banatului, Crișana, Maramu
reș și Transilvania, vestul Moldovei șl 
al Olteniei, în zona de munte și re
giunile subcarpatice ale Olteniei și 
Munteniei. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 17 grade la Sulina

Ibraim Faredin. In schimb, în pofida 
faptului că rezultatele recente nu 
concordă cu prestigiul și posibilită
țile școlii . .noastre dig. box, trebuie 
să remarcăm totuși*debutanți 
și pe cei considerați „QUtsideri" — 
Teodor Dinu, Titi Tudor, Calistrat 
Cuțov, Vasile Cicu și Ion Gyorfi — 
pentru dăruirea cu care și-au apărat 
șansele.

Judecind lucrurile exclusiv după 
numărul de medalii — fie ele de 
argint sau de bronz — obținute de 
formația noastră, fapt care o situea
ză de altfel printre echipele bune 
din Europa, situația ar putea părea 
mulțumitoare. Trebuie însă spus din 
capul locului că rezultatele formației 
noastre la aceste campionate nu sînt 
în nici un caz în concordantă cu 
prestigiul, experiența și posibilitățile 
scolii noastre de box. Dispunem de 
o organizare menită să asigure des
fășurarea eficientă a activității de 
depistare a talentelor, de pregătire 
metodică în vederea performanței, 
dispunem de antrenori cum nu _au 
multe țări europene, ca și de o în
drumare atentă și o încurajare per
manentă din partea organizațiilor de 
stat și obștești. Sînt. desigur. încă 
multe lucruri care mai pot si tre
buie să fie perfecționate. îmbunătă
țite. Dar aceste condiții, de altfel 
binecunoscute. îndreptățesc opinia 
publică sportivă să pretindă mai 
mult de la cluburile si asociațiile cu 
secții de box. de la organele sportive 
locale, de la federația de speciali
tate. de la toti antrenorii si în pri
mul rînd de la boxeri înșiși.

Desfășurarea campionatelor euro
pene de box. rezultatele de ansam
blu. sub posibilități, ale formației 
noastre si eșecul principalilor titu
lari vor constitui desigur obiectul 
unei analize din partea conducerii 
F.R.B.. a cluburilor de box și a altor 
organizații cu atribuții în sportul de 
performantă.

Școala noastră de box își sprijină 
prestigiul pe numeroase performan
te realizate în Europa și la turneele 
cu caracter mondial ; boxul româ
nesc dispune pe mai departe de po
sibilități importante de afirmare. Se 
cere în prezent analiza temeinică a 
cauzelor care au provocat recentele 
neajunsuri. înlăturarea hotărîtă a 
acestora si asigurarea progresului 
continuu în acest sport cu multă 
popularitate în rîndurile tineretului 
nostru. De pe acum obiectivul prin
cipal al federației de specialitate, al 
cluburilor, tehnicienilor și boxerilor 
fruntași trebuie să fie dobîndirea 
unor performante corespunzătoare 
din partea reprezentanților români la 
campionatele mondiale din vara anu
lui viitor.

Valeriu M1RONESCU 

patriei de pe aceste meleaguri vor 
depune pînă la finele anului 300 000 
lei, sumă pe care o vor realiza prin 
organizarea de manifestări cultural- 
artistice și sportive, acțiuni de mun
că patriotică și din donații.

Țăranii cooperatori din C.A.P. 
Șard, județul Alba, au hotărît să 
contribuie la „Contul omeniei și so
lidarității" cu 4 tone de carne, 10 
tone porumb. 10 tone grîu. 20 hi 
lapte, precum și contravaloarea a 
2 000 norme la care se adaugă 142 400 
lei din retribuția consiliului de con
ducere al cooperativei. La rîndul lor, 
pensionarii din comuna Șuncuiuș, 
județul Bihor, vor depune în același 
cont, pînă la finele anului. 120 000 
lei, iar țăranii cooperatori din C.A.P. 
Sînpetru, județul Brașov, 78 900 lei.

Oamenii muncii din orașul Brad, 
județul Hunedoara, au hotărît să 
contribuie la efortul pentru înlă
turarea urmărilor cutremurului prin 
realizarea în acest an a unei pro
ducții industriale suplimentare în va
loare de 50 milioane lei, livrarea 
suplimentară la export a unor pro
duse în valoare de 100 000 lei valută 
și realizarea cu o lună mai devreme 
a planului de investiții pe acest an.

Asociația generală a crescătorilor 
de păsări și animale miei din Româ
nia — AVIROM — pe lîngă suma 
de 275 427 lei depusă pînă acum în 
„Contul omeniei" va mai contribui 
cu încasările ce vor fi realizate în 
acest an ca urmare a organizării 
unor expoziții și concursuri.

(Agerpres)

și 27 de grade la Moldova Veche. In 
București : Vremea a fost frumoasă și 
a continuat să se încălzească. Cerul a 
fost variabil. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și 11 iunie. In țară : Vremea va fi 
călduroasă, mai ales în sudul și estul 
țării. Cerul va fi variabil. Local vor că
dea averse de ploaie după-amiaza, mai 
ales în vestul și nordul țării. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
cele maxime între 24 și 32 de grade, 
în București î Vreme frumoasă și căl
duroasă. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura se menține ridicată.

„Cursa Victoriei"
Marți a început tradiționala com

petiție ciclistă internațională „Cursa 
Victoriei", organizată la această edi
ție în cinstea aniversării a 30 de ani 
de la înființarea clubului sportiv 
Steaua. La actuala ediție participă 65 
de rutieri de la cluburile Ț.S.K.A. 
Moscova, Vorwărts Berlin, precum și 
cei mai valoroși cicliști români. Pri
ma etapă, disputată pe circuitul din 
Drumul Taberei pe .distanța d.e 58 km, 
a fost cîștigată de Aleksandr Iudin 
(Ț.S.K.A. Moscova) cu timpul de Ih 
21’42”. Pe locurile următoare au so
sit în ordine cicliștii români N. Ga- 
vrilă (Steaua) și C. Bonciu (Steaua), 
în același timp cu învingătorul. As
tăzi are loc etapa a 2-a pe ruta Bucu
rești — Cîmpulung — Cabana Voina. 
(156 km).

VOLEI

„Trofeul Tomis"
Sala sporturilor din Constanta 

găzduiește. începînd de azi. întrece
rile celei de-a 14-a ediții a competi
ției internaționale feminine de volei 
„Trofeul Tomis", la care participă 
echipele reprezentative ale Bulgariei. 
Cehoslovaciei. Cubei. Ungariei și 
României.

Prezența selecționatei cubaneze, 
cîștigătoarea ediției trecute și una 
dintre cele mai bune formații din 
lume la ora actuală, anunță o între
cere deosebit dă interesantă, oferind 
totodată celorlalte formații posibili
tatea unei prime testări în vederea 
campionatelor europene din acest an.

Din lotul echipei române, care a 
obținut recent calificarea pentru eu
ropene. fac parte. înt.re altele. Ma
riana Ionescu, Constanta Bălășoiu. 
Maria Enache. Irina Petculeț, Ioana 
Șiclovan. Victoria Georgescu.

AZI, LA FOTBAL
Campionatul diviziei A la fotbal 

programează astăzi meciurile etapei 
a 30-a. Cele două partide din Capi
tală se vor desfășura astfel : Pro
gresul — F.C.M. Reșița (stadionul 
din str. Dr. Staicovici) : Rapid — 
S. C. Bacău (stadionul Giulești).

în tară se vor disputa următoarele 
jocuri : Politehnica Iași — F.C. Bi
hor ; Politehnica Timișoara — F.C. 
Corvinul Hunedoara ; A.S.A. Tg. Mu
reș — U T. Arad : F.C. Argeș Pi
tești — Steaua : Jiul Petroșani — 
F.C. Constanta ; F.C.M. Galați — 
Sportul studențesc si Universitatea 
Craiova — Dinamo București (meci 
transmis în direct la televiziune). 
Toate partidele vor începe la ora 
17.30.

★

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile etapei cu începere 
de la ora 17.15.

La 19 iunie 
se va sărbători

„ZIUA PIONIERILOR"
Manifestările prilejuite de sfîrsitul 

anului școlar (pentru ciclul primar si 
gimnazial) vor fi corelate, anul aces
ta. cu „Ziua pionierilor", ce va fi 
sărbătorită la 19 iunie. După înche
ierea cursurilor, la 15 iunie. în toate 
unitățile pionierești vor fi organizate 
acțiuni de muncă patriotică, politico- 
educative. cultural-artistice. sportiv- 
turistice ș.a. Activitățile tehnico- 
aplicative si științifice ale pionierilor 
se vor concretiza în expoziții de 
sfîrșit de an. în toate județele si in 
municipiul București vor fi deschise, 
de asemenea, expoziții cu lucrări 
executate în cadrul concursului de 
creație „Minitehnicus". în programul 
de manifestări dedicate „Zilei pio
nierilor" se mai află înscrisă acțiu
nea de masă „Tot înainte", marșuri 
„Trec detașamentele" la obiective 
social-economice etc.

(Agerpres)

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
anunță că pentru executarea unor lu
crări de reconstrucție a unui pod pe 
drumul național 1. la km 116 plus 524 
de pe Valea Mărului. între Ploiești si 
Brașov, circulația se va întrerupe în 
ziua de 8 iunie a.c. între orele 11 și 
14.

Circulația va fi deviată pentru 
toate categoriile de autovehicule pe 
drumul național 1-A — Ploiești, Vă
leni de Munte, Cheia, Săcele, Brașov.

(Agerpres)

Programul bacului 
de la Călărași

Departamentul transporturilor na
vale anunță că au fost reluate tre
cerile peste Dunăre cu bacul între 
Chiciu (Călărași) și Regie (Ostrov). 
Potrivit programului stabilit, în pe
rioada iunie-30 septembrie plecările 
din Călărași au loc din oră în oră, 
începînd de la ora 6, ultima cursă 
fiind la ora 21,30, iar cele de ia 
Ostrov, de asemenea, din oră în oră, 
începînd de la 6,30, ultima cursă 
fiind la 22,00. Organele de resort 
precizează că la treceri au prioritate 
cursele rapide I.T.A. și autovehicu
lele cu mărfuri perisabile. Greuta
tea admisă pe bac, pentru orice mij
loc auto de transport, este de maxi
mum 20 tone.

(Agerpres)

Cantități sporite 
de materiale de construcții

Acționind sub deviza „Șantierelor 
patriei mai multe materiale de con
strucții", colectivul întreprinderii de 
specialitate din Roman a expediat 
suplimentar. pentru reconstrucția 
orașelor afectate de seismul din 4 
martie, peste 2 100 mc prefabricate 
din beton armat. 15,5 milioane cără
mizi și blocuri ceramice. 140 000 cahle 
din teracotă, numeroși stiloi. tuburi 
pentru aductiunea apei, fundații pen
tru liniile electrice aeriene s.a.. a că-

, .INFORMATIONS UNESCO"

Poate
Dispunem de informații detalia

te privind fluctuațiile temperaturii 
la suprafața solului doar de o sută 
de ani. Observațiile arată că înce
pînd de la sfîrșitul secolului XIX 
temperatura medie a aerului a 
crescut regulat in emisfera bore
ală pentru a atinge punctul culmi
nant în anii 1930. Apoi a început 
o perioadă de răcire, incit, la înce
putul anilor 1970. temperatura me
die scăzuse cu aproximativ 0,3 gra
de C.

Schimbările climatului se expli
că prin variația cantității radia
țiilor solare care pătrund în tropo- 
sferă (partea inferioară a atmosfe
rei), variații care sint ele însele 
determinate de gradul de limpezi
me al stratosferei (pătura superi
oară a atmosferei). Aceasta conți
ne într-adevăr particule de praf 
provenind. în mod deosebit, din 
erupțiile vulcanice, particule care 
au ca efect absorbția și dispersa
rea razelor solare. Absența erup
țiilor în perioada 1920—1930 s-a 
tradus printr-o transparentă mai 
mare a atmosferei, care s-a reper
cutat asupra climatului.

Astăzi, oamenii intră Intr-o ve
ritabilă competiție cu vulcanii, ex
pediind in atmosferă cantități 
imense de praf. Prin arderea pe
trolului. cărbunelui și a altor com
bustibili se formează cantități e- 
norme de gaz carbonic. O parte 
din acest gaz se dizolvă în apa o- 
ceanelor și este reținut de orga
nismele vii, dar o parte rămine 
în atmosferă ; cu fiecare an, con
centrația crește, antrenînd ridica
rea temperaturii de la suprafața 
pămîntului. Dacă se dublează can
titatea de gaz carbonic conținut in 
atmosferă (ceea ce se poate întîm- 
pla în citeva zeci de ani), tempe
ratura aerului poate să crească cu 
2—3 grade C.

Alt factor care antrenează mo
dificarea climatului este creșterea 
producției de energie — în medie 
cu 6 la sută pe an — care se trans
formă în căldură. în marile orașe, 
temperatura este, în general, mai

TELEGRAME EXTERNE
Manifestări consacrate aniversării 

centenarului Independenței României
în diferite țări ale lumii continuă 

suita manifestărilor dedicate cente
narului Independenței de stat a 
României.

La Galeriile de Artă din Berlin a 
fost inaugurată o expoziție de pictură 
contemporană românească. Expoziția 
cuprinde lucrări reprezentative din 
creația unui mare număr de pictori 
români. între care Corneliu Baba. A- 
lexandru Ciucurencu. Aurel Ciupe, 
Ligia Macovei, Constantin Piliută. Ion 
Musceleanu și alții. Alături de lucră
rile inspirate din lupta poporului ro
mân pentru cucerirea independentei 
naționale, expoziția include picturi a- 
vînd ca tematică marea răscoală ță
rănească din 1907 și imagini din ac
tualitatea socialistă a patriei noastre. 
La vernisaj au participat Horst Gru- 
r.ert, adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Siegfried Wagner, ad
junct al ministrului culturii,

în localitatea belgiană Chievres, 
din arondismentul A.T.H.-Mouscron- 
Tournai, a fost organizată expoziția 
„România 1977". Senatorul Jean Du
lac a vorbit despre realizările ob

Notă de protest a guvernului cehoslovac 
in legătură cu manifestațiile de la Viena ale Organizației 

germanilor sudeți
PRAG A 7 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția C.T.K., la Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.S. 
Cehoslovace a fost înmînată, la 6 iu
nie, ambasadorului Austriei la Praga 
o notă de protest în legătură cu des
fășurarea la Viena, la sfîrșitul lunii 
trecute, a unor manifestații ale așa- 
numitei Organizații a germanilor 
sudeți.

Cehoslovacia — se arată In notă — 
așteaptă ca guvernul austriac să ac
ționeze în conformitate cu prevede
rile Tratatului de neutralitate per
manentă și în spiritul obligațiilor pe 
care și le-a asumat prin semnarea 
Actului final al Conferinței pentru

Succese ale muncii de reconstrucție
Ain Kampuchia Democrată

7 (Agerpres). — In-PNOM PENH 
tr-un interviu acordat revistei vest- 
germane „Der Spiegel", viceprim- 
ministrul și ministrul de externe al 
Kampuchiei Democrate, Ieng Sary, 
referindu-se la construcția noii so
cietăți. a arătat : „Nu există nici un 
modol pentru experiența revoluțio
nară a khmerilor". Arătînd apoi că 
„85 la sută din populație trăiește din 
agricultură", el a relevat : „Organi
zăm țara folosind ca bază agricultura. 
Cu ceea ce poate obține agricultura 
dezvoltăm o industrie care vine în 
ajutorul celei dinții".

Referindu-se la situația economică, 
Ieng Sary a spus : Firește, avem 

fi dirijată clima ?
ridicată cu 1—2 grade C decît în 
zonele rurale. Posibilitatea unei 
supraîncălziri a atmosferei nu este 
deci de neimaginat, întrucît nume
roase orașe moderne se întind pe 
sute de kilometri pătrați. influen- 
tind în consecință condițiile me
teorologice ale regiunilor înveci
nate.

Trebuie să admitem că. In urma 
creșterii temperaturii, calota pola
ră incepe să se micșoreze. Apa re
zultată acumulează și ea căldură 
solară, contribuind la reducerea 
cantității de gheață de la Polul 
Nord. Acest proces poate determi
na schimbarea curenților reci, arc
tici. ceea ce ar putea avea impor
tante repercusiuni asupra reparti
ției precipitațiilor pe continente.

Cum se explică faptul că in con
dițiile creșterii continue a concen
trației de gaz carbonic asistăm, to
tuși, la o scădere a temperaturii, 
în loc de încălzirea așteptată ?

Adevărul este că, paralel cu creș
terea volumului de gaz carbonic, 
are loc o creștere a cantității de 
praf rezultat din activitatea eco
nomică a oamenilor și aceste două 
fenomene au efecte contrare. Po
trivit unor calcule, praful a antre
nat la sfîrșitul anilor 1970 o scă
dere a temperaturii cu 0,5 grade C, 
în timp ce gazul carbonic a pro
vocat o creștere cu 0,2—0,3 grade C, 
deci temperatura medie a scăzut 
în emisfera de, nord cu 0,2—0,3 
grade C.

Poate avea o diferență de cîteva 
zecimi de grad repercusiuni sensi
bile ? Să revenim la trecut. Ulti
ma încălzire. între 1890—1940, s-a 
soldat cu o creștere medie a tem
peraturii de 0,5 grade C. în în
treaga lume, gheața a dat înapoi, 
eliberînd noi terenuri. Această în
călzire a dus la diminuarea cu 10 
la sută a cantității de gheață din 
Arctica și cu 25 la sută a grosimii 
stratului respectiv. Dar de cîțiva 
ani se constată un proces de reve
nire la situația anterioară.

Ce ne rezervă viitorul ? Canti
tatea de gaz carbonic din atmosfe

ținute de România în edificarea noii 
societăți, subliniind rolul deosebit al 
președintelui Nicolae Ceausescu în 

'această operă, contribuția șefului sta
tului român la eforturile pentru in
staurarea unei noi ordini politice sl 
economice internaționale, a păcii șl 
securității în Europa și în lume.

La Biblioteca centrală a Universi
tății „Maria Sklodovska-Curie" din 
Lublin a avut loc o adunare festivă. 
Despre semnificația evenimentului a 
vorbit dr. Ion Tiba, lector de limba 
română.

• Institutul pentru istorie „Risorgf- 
mento" din orașul italian Viterbo, in 
colaborare cu „Accademia di Roma
nia" din Roma a organizat o săptă- 
mînă a prieteniei româno-italiene, 
consacrată centenarului.

Cu acest prilej au fost inaugurata 
expoziția „Centenarul independentei 
de stat a României", o expoziție da 
carte istorică, politică și de artă ro
mânească, o expoziție de artă popu
lară și expoziția de pictură și grafică 
a artistei Mariana Petrașcu. (Ager
pres).

securitate șl cooperare în Europa și 
să nu mai permită asemenea provo
cări fățișe, revanșarde și neonaziste 
de genul manifestației care a avut 
loc la Viena, cu asentimentul guver
nului austriac. Numeroși conducători 
ai Organizației germanilor sudeți — 
se arată în notă — care au partici
pat în trecut la invadarea Ceho
slovaciei se fac vinovați de mii de 
victime în rîndurile popoarelor ceh 
și slovac. Acțiuni de genul celor ini
țiate de Organizația germanilor su
deți la Viena sînt absolut contrare 
tendințelor de destindere în Europa 
— subliniază documentul M.A.E. al
R.S.C.

noi am făcut mult pentru reconstruc
ția țării. Liniile de cale ferată în
tre Pnom Penh și Kompong Som, 
precum și Pnom Penh—Poipet, Ia 
granița cu Tailanda, sînt utilizabile, 
iar șoselele au fost redate circulației, 
întreaga populație a efectuat uriașe 
lucrări de canalizare. Producția de 
orez de anul trecut este mai mare 
decît cea din 1975. Anul acesta vom 
avea pentru prima dată un surplus 
de producție de orez pentru export. 
Sub aspectul aprovizionării, ne aco
perim singuri necesitățile. Mai bin- 
tuie încă malaria și alte boli, dar 
foametea nu mal există, nici măcar 
în regiunile în care populația murea 

ră va continua să crească în ritmul 
producției de energie, eliberind o 
cantitate suplimentară de ■ căldură. 
Pe de altă parte, lupta împotriva 
poluării va permite, probabil, re
ducerea concentrației de praf din 
atmosferă, ceea ce, în ultimă in
stanță. va avea ca efect sporirea 
temperaturii in emisfera nordică 
cu 0,5—1 grade C pînă la sfîrșitul 
secolului și cu mai multe grade 
pînă in 2050.

O schimbare atît de masivă ar 
avea adînci repercusiuni. Numeroa
se țări s-ar vedea nevoite să-și 
schimbe sistemul agricol și să se 
profileze pe alte ramuri economi
ce, corespunzător condițiilor cli
matice modificate.

în fața acestor perspective, spe
cialiștii studiază diferite proiecte 
vizînd asigurarea unei regulari
zări a climatului. Unul din mijloa
ce are în vedere modificările pe 
scară largă ale mișcărilor atmosfe
rice. Alte procedee pornesc de la 
ideea că sporirea, pe cale artificială, 
a cantității de praf în straturile 
inferioare ar fi în măsură să di
minueze radiațiile solare penetra- 
bile în troposferă. Pentru aceasta 
ar fi suficient, spun specialiștii, să 
se ardă anual cîteva zeci de mili
oane de tone de sulf in stratosferă, 
operațiune ce ar putea fi făcută de 
avioane special echipate, zburind 
Ia înaltă altitudine. Această „in
tervenție" ar avea ca efect scăde
rea temperaturii în emisfera bore
ală cu cîteva zecimi de grad și 
creșterea regimului pluvional în 
zonele cu climat continental, la la
titudini medii.

Dar în acest domeniu trebuie, de
sigur. să se manifeste prudență, 
datorită numeroaselor elemente, 
încă slab cunoscute, care determi
nă condițiile atmosferice. Pe de 
altă parte, nu trebuie neglijat as
pectul internațional al problemei. 
Proiectele de modificare a clima
tului trebuie făcute pe baza unei 
cooperări largi și a înțelegerii în
tre țări, conchide articolul din „In
formations UNESCO".

• PLASMA SECȚIO
NEAZĂ METALUL. ° 
„lamă" de plasmă, care degajă 
o temperatură de 10 000 de 
grade Celsius, comandată de 
un ordinator, poate tăia o bu
cată de metal cu grosimea de 
pînă la 100 de milimetri. Ba- 
zîndu-se pe această proprietate, 
specialiștii sovietici au construit 
„plasmatronul"—mașină automa
tizată destinată să secționeze 
termic produse laminate. Su
pusă testelor. mașina a dat 
bune rezultate și va fi produsă 
în serie. „Plasmatronul" are un 
randament de două ori mai ri
dicat decît cel al mașinilor do
tate cu sisteme obișnuite de co
mandă prin fotocopie. In plus, 
el are o mare precizie.

• METROUL DIN 
BELGRAD. Conform hotărîrii 
adoptate, la Belgrad va fi con

struit un metrou. Primele tre
nuri subterane vor începe să 
circule în capitala Iugoslavă în 
anul 1985. în prima etapă se 
vor construi două linii însu- 
mînd 14 kilometri. Pînă în anul 
2000, lungimea liniilor metrou
lui urmează să ajungă la 70 
kilometri.

© PREGĂTIRI PEN
TRU „OPERAȚIUNEA 
METEO MONDIALĂ". 24 
de directori ai serviciilor me
teorologice din diferite state 
s-au întîlnit la Geneva pentru 
a începe pregătirile în vederea 
„operațiunii meteo mondiale", 
ce se va desfășura în 1978— 
1979. Această operațiune — cea 
mai amplă de acest gen între
prinsă pînă acum — va antrena 
în studierea atmosferei la scară 
mondială un mare număr de 
stațiuni meteorologice terestre.

dimpreună cu nave și avioane 
de cercetare, sateliți artificiali, 
baloane și sonde meteorologice. 
Scopul acestei vaste acțiuni este 
de a îmbunătăți previziunile 
meteorologice. Totodată, studiile 
urmăresc găsirea unor explicații 
pentru unele fenomene mete
orologice din ultimii ani. cum 
au fost seceta prelungită din 
Sahel, cunoașterea efectelor 
zborurilor avioanelor superso
nice. ale abuzului de pesticide 
în agricultură, ale folosirii de- 
foliantelor etc.

• IDENTIFICAREA U- 
NEI NOI PARTICULE 
ELEMENTARE. Un de 
oameni de știință italieni de la 
Institutul național pentru fizică 
nucleară din Frascati au anun
țat că au dovedit. în mod ex
perimental, existenta unei noi 
particule elementare. Descope-

DE PRETUTINDENI
rirea a fost făcută în timpul 
unor procese dintr-un accelera
tor nuclear. Masa particulei 
descoperite este de aproximativ 
1,82 miliarde electron-volți, adi
că o masă dublă față de a 
unui proton. Cu acest prilej s-a 
menționat că pînă în prezent 
au fost identificate In lume 
mai mult de 100 de particule 
subnucleare.

o CASCĂ ANT1PRAF.
Pentru protecția împotriva pra
fului aflat în suspensie in aer 
— o gravă problemă în nu
meroase ramuri industriale — 
în Anglia a fost pusă la punct 
o cască specială menită să în
locuiască incomoda mască de 
respirat. Cu o greutate sub 1 
kg., noua cască purifică aerul

de 90 la sută din praful și fu
mul pe care 11 conține, prote- 
jind In același timp capul, 
ochii, obrazul. Aerul plin de 
praf e aspirat de un ventilator 
silențios, plasat împreună cu 
un acumulator portativ in spa
tele căștii : el trece prin două 
filtre înainte de a ajunge ră
coros și curat în dreptul feței. 
Aerul expirat este expulzat 
prin partea inferioară a vizierei 
suple cu o forță suficientă să 
împiedice penetrarea aerului 
nefiltrat. Viziera se poate între- 
deschide pentru a permite pur
tătorului să mănînce și să bea, 
fără să dea jos casca.

© OFENSIVA ÎMPO
TRIVA NICOTINEI. Inpe- 
pînd din luna martie, în Fin

landa fumatul a fost interzis 
în localurile publice. Au fost 
introduse, de asemenea, res
tricții parțiale la reclama țigă
rilor. urmînd ca de anul viitor 
aceasta să fie definitiv interzisă. 
Se intenționează amenajarea în 
restaurante, cofetării etc. a 
unor compartimente speciale 
pentru fumători. Experiența do- 
bîndită de Finlanda în lupta 
împotriva fumatului a stîrnit 
interes și în țările nordice ve
cine. în Suedia a fost organi
zată o săptămînă de combatere 
a fumatului.

• PE BANCA ACU
ZĂRII. Un spectacol puțin 
obișnuit cu un interpret la fel 
de neobișnuit : Charles Azna
vour pe banca acuzării la Tri
bunalul din Versailles. Cunos
cutului cîntăreț și compozitor 1 
s-a intentat o acțiune în justiție, 
sub acuzația de a fi nesocotit

legislația vamală și cea privind 
transferul de valută. în mod 
concret, i se reproșează că a 
transferat la băncile elvețiene o 
mare sumă de bani cu scopul 
de a ocoli fiscul. Totodată. Az
navour ar fi introdus în țară 
bunuri pentru care nu a plătit 
vămii franceze taxele cuvenite, 
Aznavour. în prezența a nu
meroși oameni de teatru și a 
multor spectatori, s-a recunoscut 
vinovat, apărînd. după cum 
scrie cu Ironie A.F.P., „ca om 
al spectacolului, al unui spec
tacol pe care, desigur, nu l-a 
dorit".

o RECUNOAȘTERE 
DUPĂ MIROS. La ‘ra
ționalele probe folosite în crimi
nalistică s-a adăugat în ultima 
vreme expertiza pe baza miro
sului specific degajat de fiecare 
individ. Eșantioanele de aer 
conținind mirosul unei persoa

ne pot fi conservate în capsule 
speciale timp de aproape doi 
ani, pentru a servi ulterior drept 
o „amprentă" sui-generis. Com
parate cu aerul din incinta in 
care s-a săvîrșit o crimă, ele 
pot conduce la aflarea făptașu
lui. Urmele de miros rămîn în 
locurile prin care a trecut in
dividul si pe obiectele atinse 
de el. Au fost realizate aparate 
de analiză a mirosului de o mie 
de ori mai sensibile decît nasul 
tradiționalilor „detectivi" patru
pezi. Aplicațiile nu se limitează 
însă, numai la investigarea în 
criminalistică. Capacitatea de a 
individualiza mirosurile poate 
ajuta la diagnosticarea de tim
puriu a unor maladii (guta, dif- 
teria. abcesul pulmonar etc.), 
în prezent. în diferite țări se 
caută, să se pună la punct un 
aparat simplu și ieftin care să 
ajute la stabilirea din timp a 
unui diagnostic în cazul mala
diilor respective.
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în Editura „Dietz" 
din R. D. Germana 

a apărut volumulNICOLAE CEAUȘESO:
Scrieri alese

în cele peste 460 de pagini ale lucrării, tipărită 
îh condiții grafice deosebite, sînt cuprinse ra
poarte, cuvîntări, articole, interviuri, din pe
rioada 1968—1977, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socia
liste România.

Grupate tematic, In patru mari capitole, ma
terialele incluse în volum reflectă drumul is
toric al P.C.R., lupta poporului român pentru 
edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate, politica externă a P.C.R., relațiile de 
colaborare dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre 
România și R. D. Germană.

In Editura politica 
din București 
a apărut volumulERICH HONECKER:

Scrieri alese
1971—1977

Volumul cuprinde rapoarte, cuvîntări, articole 
aparținînd tovarășului Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania. Materialele incluse în 
volum au fost publicate în presă, în volume de 
Documente ale P.S.U.G., în alte lucrări. Ele 
reflectă politica internă și externă a P.S.U.G., 
a Republicii Democrate Germane, lupta poporu
lui Republicii Democrate Germane pentru con
struirea societății socialiste dezvoltate în patria 
sa, pentru pace, prietenie și colaborare cu cele
lalte popoare.

Ml IM ViZlTfl GIICIflLA BE PRIETENIE W REPUBLICA 
MIMĂ MlWâ B DELEGAȚIEI BE PARRD SI BE STM 

COM BE TOffila M CEAUSESCU 
„Așteptăm cu frățească bucurie 

vizita președintelui 
României socialiste11

După alegerile parlamentare din Turcia
Liderul Partidului Republican al Poporului 

despre relațiile externe ale țării
ANKARA. — într-un interviu acor

dat săptăminalului vest-german ..Die 
Zeit“, liderul Partidului Republican 
al Poporului din Turcia. Biilent Ece
vit, al cărui partid a ieșit învingător 
la recentele alegeri legislative, a de
clarat că „securitatea națională a 
Turciei nu mai trebuie să depindă în 
mod exclusiv de N.A.T.O. Noi nu 
mai dorim să fim utilizați ca purtă
tori de cuvînt sau vîrf de lance al 
Occidentului". După opinia exprimată 
de Ecevit. apartenența la N.A.T.O. 
„nu trebuie să conducă la restrîngerea 
relațiilor Turciei cu statele vecine din 
regiune. Noi, a spus el, trebuie să 
găsim un echilibru între alianța cu 
Vestul și dorința noastră de a coo
pera cu Estul".

Referindu-se, pe de altă parte, la 
perspectiva aderării țării sale la Pia
ța comună. Biilent Ecevit a relevat

că Turcia „nu va trebui numai să 
negocieze aranjamente mai bune cu 
„cei nouă". Noi trebuie, de aseme
nea, să facem ordine in propria noas
tră casă și să ne restructurăm eco
nomia".

în încheiere, Ecevit a subliniat că 
soluționarea problemei cipriote con
stituie unul din obiectivele prioritare 
ale politicii externe a Turciei.

★
în urma victoriei în alegeri, Bii

lent Ecevit, liderul Partidului Repu
blican al Poporului, a declarat că se 
va ocupa cu prioritate de asigura
rea liniștii în țară și de problemele 
economice. El a arătat că intențio
nează să anuleze articolele din Codul 
penal care limitează libertatea de 
opinie și exprimare. El a precizat 
că nu intenționează să formeze un 
guvern de coaliție.

Rezultatele oficiale ale scrutinului
Rezultatele oficiale ale recentelor 

alegeri legislative din Turcia, trans
mise ieri din Ankara, arată următoa
rea repartizare a celor 450 mandate 
ale Adunării Naționale: Partidul Re
publican al Poporului, condus de Bii

lent Ecevit — 213 mandate; Partidul 
Dreptății — 188; Partidul Salvării 
Naționale — 25; Partidul Acțiunii 
Naționale — 16; Partidul Republican 
a) încrederii — 3; Partidul Demo
cratic — 1; Independenți — 4.

Comunicatul cu
intre Partidul Elvețian al
SOFIA. — La Sofia a fost dat pu

blicității comunicatul asupra convor
birilor care s-au desfășurat în El
veția între delegațiile Partidului El
vețian al Muncii și Partidului Comu
nist Bulgar. în comunicat se preci
zează că a fost efectuat un schimb 
de păreri asupra sarcinilor actuale 
ale celor două partide și asupra unor 
probleme internaționale. Comunica

privire la convorbirile
Muncii și P. C. Bulgar

tul. informează agenția B.T.A.. re
levă că s-a exprimat convingerea 
că viitoarea reuniune de la Bel
grad va contribui la transpune
rea în viață în continuare a înțele
gerilor realizate în cadrul Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa, a realizării integrale, de că
tre toți partenerii, a prevederilor 
Actului final de la Helsinki.

Secretarul de stat al S.U.A. despre 
apropiata reuniune de la Belgrad

WASHINGTON. — într-o notă a- 
dresată Comisiei pentru securitate șl 
cooperare în Europa, secretarul de 
stat al S.U.A., Cyrus Vance, s-a re
ferit la poziția S.U.A. privind apro
piata reuniune de la Belgrad a state
lor participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
„Nu va fi în interesul nimănui, a spus 
secretarul de stat american, ca pro
bleme serioase și de perspectivă cum 
sin.t cele privind securitatea și coo
perarea să fie altfel abordate decît 
într-o manieră serioasă și directă". 
El a precizat că S.U.A. vor evita să 
facă propuneri nerealiste la reuniu
nea de la Belgrad. Obiectivele ur
mărite de guvernul american la a-

ceastă întrunire, a menționat O. 
Vance, vizează îndeplinirea integrală 
a tuturor angajamentelor cuprins» 
în Actul final de la Helsinki, îmbu
nătățirea continuă a relațiilor Est- 
Vest în domeniile politic, economic, 
științific, cultural, securității șl uma
nitar. De asemenea, se va urmări 
înregistrarea de progrese în toate a- 
ceste domenii simultan șl vor fi exa
minate noile propuneri. Reuniunea, 
a precizat secretarul de stat al 
S.U.A., nu trebuie însă să fie abă
tută de la analizarea modulul în 
care au fost îndeplinite angajamen
tele asumate la Helsinki de către 
toate statele semnatare.

agențiile de presă transmit:
La Fraga au avut loc lucră

rile Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru statistică. Au participat de
legațiile țărilor membre ale C.A.E.R., 
precum și o delegație a R.S.F.I. în 
calitate de invitați, au luat parte re
prezentanți ai secretariatelor C.E.E./ 
O.N.U., UNESCO și O.I.M. Au fost 
examinate o serie de materiale me

Pavilionul României u 
Tîrgul internațional de la Lisabona 
a fost vizitat, marți, de președintele 
Republicii Portugheze. Antonio Ra- 
malho Eanes. Președintele Eanes a 
fost întîmpinat de ambasadorul ro
mân, Marin Iliescu.

todologice referitoare la compararea 
principalilor indicatori valorici, pre
cum și alte probleme privind dez
voltarea colaborării în domeniul sta
tisticii

Congresul C.G.I.L. In ora- 
șul Rimini se desfășoară, începînd 
de luni, cel de-al IX-lea Congres al 
Confederației Generale Italiene a 
Muncii (C.G.I.L.), la care participă 
circa 3 000 de delegați și invitați, pre
cum și reprezentanți ai sindicatelor 
din peste 65 de țări de pe toate con
tinentele. Din România participă o 
delegație a Consiliului Central al 
U.G.S.R.. condusă de Paul Nagy, se
cretar al Consiliului Central, care a 
prezentat mesajul sindicatelor din 
tara noastră.

Vizită. Secretarul general al
Partidului Comunist din Chile, Luis 
Corvalan, a sosit în capitala Cubei 
în fruntea unei delegații — anunță 
agenția Prensa Latina. La sosire, 
Luis Corvalan a fost salutat de Fi
del Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, președinte al Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba.

Politica externă a Etio
piei va continua să fie în mod ferm
bazată pe principiul nealinierii. a
declarat ministrul de externe al a-
cestei țări, colonelul Feleke Gedle- 
Giorgios.

Convorbiri sovieto-frun- 
CeZe< Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. l-a primit, 
marți, pe ministru) de externe al 
Franței. Louis de Guiringaud. Au 
fost analizate unele aspecte ale re
lațiilor bilaterale, precum si unele 
probleme ale situației internaționale 
actuale. în aceeași zi, Louis de Gui
ringaud și-a încheiat vizita la Mos
cova. plecind spre Paris.

PrimirO Președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. Iugo
slavia, Veselin Giuranovici. l-a primit 
pe ministrul de externe al Italiei. Ar
naldo Forlani. Cu acest prilej a 
fost evidențiată cu satisfacție dez
voltarea continuă a relațiilor și coo
perării dintre Iugoslavia și Italia, 
în legătură cu apropiata reuniune 
de la Belgrad, s-a constatat gradul 
înalt al identității de vederi în a- 
bordarea acestei importante intîlniri, 
încheindu-și vizita în Iugoslavia, 
marți A. Forlani a părăsit Belgradul.

Președintele Republicii 
Elene, Constantin Tsatsos, l-a pri
mit pe Bohuslav Chnoupek. minis
trul afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace. care se află într-o vizită 
oficială în Grecia. De asemenea, mi
nistrul cehoslovac de externe a fost 
primit de primul ministru Constan
tin Karamanlis.

Un plan de cooperare 
științifică și culturală între R.S. 
Vietnam și R.P.S. Albania a fost 
semnat la Hanoi.

La Pekin, Hua Kuo fen- pre- 
ședintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a avut o întrevedere marți 
cu Gaafar El-Nimeiri. președintele 
Sudanului. în cursul căreia s-a e- 
fectuat un schimb de vederi asupra 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
țări, precum și asupra unor proble
me internaționale de interes comun.

Întrevederi ungaro-ita- 
lîene Mart> au început convorbiri
le oficiale dintre primul ministru al 
Italiei, Giulio Andreotti, si Jănos 
Kâdâr. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., membru al Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare. sosit 
la Roma într-o vizită oficială de 
trei zile.

Declarația guvernamen
tală 3 fost prezentată ieri în fața 
Camerei și Senatului de primul 
ministru belgian Leo Tindemans. 
în ce privește problemele economice 
si sociale, printre altele, se inten
ționează o serie de măsuri suscep
tibile să diminueze inflația și șo
majul.

PrOtCSL Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate 
Populare Laos a adresat o notă de 
protest guvernului Tailandei în legă
tură cu un nou act provocator comis, 
la 3 iunie, împotriva teritoriului 
laoțian.

Viitorul guvern israelian. 
Primit marți dimineața de președin
tele Israelului. Ephraim Katzir, Ma- 
nachem Begin, liderul grupării Li
kud. a acceptat misiunea de a forma 
viitorul guvern israelian. El a decla
rat presei că-1 va întîlni joi pe lide
rul Partidului Muncii. Shimon Pe
rez, într-o ultimă încercare de a 
constitui o largă coaliție de uniune 
națională.

PAKISTAN

Consultări 
guvern - opoziție

ISLAMABAD 7 (Agerpres). — în 
urma celei de-a treia runde de con
sultări care au avut loc la Islamabad 
între primul ministru pakistanez, 
Zulfikar Aii Bhutto, și liderii parti
delor de opoziție, purtătorii de cu
vînt ai celor două părți au precizat 
că în cadrul discuțiilor „a intervenit 
o cotitură" și că acestea „fac apro
piată o soluție pozitivă" a crizei po
litice din tară. Comunicatul dat pu
blicității după întîlnirea de marți 
menționează că a fost reținută una 
dintre cele două formule avansate de 
cabinetul premierului Bhutto pentru 
depășirea situației de criză. în comu
nicat nu se fac precizări în legătură 
cu conținutul înțelegerii realizate, dar 
se menționează că un subcomitet spe
cial, format din reprezentanți ai ce
lor două părți, a fost însărcinat să 
examineze în cursul zilei de miercuri 
aspectele tehnice ale acordului. O 
nouă rundă de negocieri Intre guver
nul pakistanez și opoziție va avea Ioe 
joi, 9 iunie.

0 declarație a președintelui 
Republicii Seychelles

VICTORIA 7 (Agerpres). — Noul 
președinte al Republicii Seychelles, 
Albert Rene, a anunțat, la radio, 
că tara sa va fi guvernată tntr-o 
primă perioadă „prin decrete pre
zidențiale. în așteptarea elaborării 
unei noi constituții".

Afirmînd că noul guvern va fi un 
guvern de largă reprezentare, pre
ședintele Albert Renă a insistat a- 
supra necesității participării tuturor 
la conducerea treburilor țării. Re
ferindu-se la politica externă, el a 
precizat că Republica Seychelles va 
rămîne o tară nealiniată.

în haină de sărbătoare. Berlinul, 
capitala Republicii Democrate Ger
mane. este gata să întîmpine, cu 
aleasă ospitalitate, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în fruntea unei 
delegații de partid și de stat, care 
Începe azi, la invitația tovarășului 
Erich Honecker, a C.C. al P.S.U.G., 
a Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri ale R. D. Ger
mane, o vizită oficială de priete
nie în această țară.

Vizita este așteptată aici cu cel 
mai viu interes. Pe clădirea aero
portului Schonefeld, pe principalele 
edificii din centrul orașului și pe 
străzile pe unde va trece coloana 
oficială au fost arborate drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România si Republicii Democrate 
Germane. Ele încadrează portrete 
mari ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker. Pe 
mari pancarte au fost înscrise, de 
asemenea, călduroase urări de bun 
sosit adresate înalților oaspeți.

Din cursul unei călătorii de sute 
fi sute de km prin orașele și satele 
R. D. Germane, din discuțiile pur
tate cu muncitori și specialiști, cu 
activiști de partid, cu cadre de 
conducere din unități economice, 
din ministere și organe centrale se 
detașează nota comună a caldelor 
aprecieri pentru succesele obținute 
de poporul român, sub conducerea 
P.C.R., în dezvoltarea și mo
dernizarea industriei, a întregii 
economii, pentru dezvoltarea 
ausținută a relațiilor frățești 
dintre cele două partide, colaboră
rii multilaterale dintre țările 
noastre. Cu deplin temei, interlo
cutorii noștri și-au exprimat con
vingerea că noua întîlnire dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker, așteptată 
aici cu un deosebit interes, va mar
ca un moment de mare însemnătate 
în cronica relațiilor prietenești din
tre partidele și țările noastre, în 
interesul ambelor popoare, al cau- 
rei păcii și socialismului.

întîlnirile care au avut Ioc între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Erich Honecker au stimulat puter
nic și activitatea Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică dintre 
România și R. D. Germană, 
în acest sens. tovarășul GER
HARD WEISS, vicepreședinta
al Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, președintele părții ger
mane în Comisia mixtă guverna
mentală, ne-a spus: „în urmă cu 
cinci ani a fost semnat noul Tratat 
de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre țările noastre. 
In această perioadă au avut loc im
portante intîlniri intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker, precum și intre 
primii miniștri ai guvernelor celor 
două țări. De fiecare dată, în urma 
acestor intîlniri, s-a înregistrat un 
nou și puternic impuls in relațiile 
bilaterale. Este semnificativ, in 
acest sens, faptul că in cincinalul 
trecut schimburile de mărfuri s-au 

dublat. In acest cincinal, in cadrul 
acordului comercial pe termen lung, 
sînt prevăzute noi creșteri sub
stanțiale. Am convingerea că în 
1980 vom depăși creșterea prevă
zută, de 72 la sută, față de cinci
nalul anterior. Și aceasta, datorită, 
in primul rind, mutațiilor calitative 
ce se produc in structura schimbu
rilor. Amintesc, bunăoară, că, in 
prezent, circa 2/3 din totalul schim
burilor de mărfuri reprezintă pro
duse ale industriei de prelucrare a 
metalului. Totodată, specializarea 
producției și a cooperării creează noi 
surse de intensificare a colaborării 
economice. Avem, de acum, o bună 
experiență în domeniul colaborării 
în sectoare de vîrf ale economiei, 
cum sînt: industria constructoare 
de mașini, industria chimică, in
dustria metalurgică. Sînt convins 
că noua intilnire, la nivelul cel 
mai înalt, intre conducătorii celor 
două partide va însemna, pentru 
noi. lucrătorii din domeniul econo
miei, un îndemn pentru "punerea 
în valoare a noi și noi posibilități 
pentru diversificarea și dezvoltarea 
colaborării pe plan economic din
tre țările noastre".

înalte aprecieri privind evoluția 
și perspectivele relațiilor de cola
borare pe multiple planuri între 
partidele și țările noastre au fost 
exprimate de tovarășul HERBERT 
KROLIKOWSKI, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Germane: „A de
venit un fapt obișnuit ca muncitori 
și tehnicieni din R.D.G. să mon
teze instalații complexe în țara dv. 
și muncitori și tehnicieni din 
România sâ realizeze asemenea o- 
biective în țara noastră. Există, da 
asemenea, multe teme tehnico-ști- 
ințifice la a căror rezolvare parti
cipă specialiști din țările noastre. 
Așadar, sînt premise serioase ca 
și mai departe, colaborarea cu to
varășii români să fie și mai sub
stanțială. Cu bune rezultate cola
borăm șt in domeniul politicii in
ternaționale, pentru pace, destinde
re și securitate în Europa și in 
lume.

Astăzi, tn R.D.G. se vorbește 
eu admirație despre modul in care 
poporul român a acționat, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru înlăturarea urmărilor cutremu
rului. Purtăm o mare stimă poporu
lui român, partidului său comunist, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru realizările deosebite obținute in 
construcția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. Vă 
rugăm să transmiteți comuniștilor, 
oamenilor muncii din țara dv. sa
lutul prietenesc al comuniștilor și 
oamenilor muncii din R.D. Germa
nă, mult succes în realizarea obiec
tivelor dezvoltării economice și so
ciale a României. In ce ne privește, 
vom face totul pentru îndeplinirea, 
în cele mai bune condiții, atît a 
acordurilor existente, cit si a acelor 
care vor fi semnate cu prilejul vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu

In țara noastră, vizită pe care o 
așteptăm cu deosebit interes".

Asemenea cuvinte calde și apre
cieri elogioase am putut întîlni și 
la simpli cetățeni, oameni ai mun
cii din cele mai diverse sectoare 
de activitate.

Răspunzînd interesului viu față 
de noul dialog dintre cei doi con
ducători de partid și de stat, în
treaga presă centrală din R.D.G. 
publică numeroase articole, comen
tarii, reportaje și informații despre 
succesele dobindite de poporul 
nostru în construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, des
pre ampla dezvoltare a relațiilor 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare dintre cele două partide și 
țări.

Săptămînalul de politică externă 
și economică mondială „HORI- 
ZONT" consacră un amplu comen
tariu colaborării frățești dintre 
R.D. Germană și România. Evocind 
vizita efectuată la începutul acestui 
an în țâra noastră de tovarășul 
Erich Honecker, autorul articolului 
citează din declarațiile făcute cu 
acel prilej de cei doi conducători 
de partid și de stat și evidențiază 
puternica dezvoltare a bunelor re
lații existente între popoarele noas
tre.

Ziarul „NEUE ZEIT“ publică un 
reportaj despre realizările pe care 
oamenii muncii din țara noastră le 
obțin în acest an hotărîtor al cinci
nalului. Relevînd că, in pofida cu
tremurului catastrofal de la 4 mar
tie, poporul român înfăptuiește cu 
succes hotărîrile Congresului al 
XI-lea al partidului, articolul pre
zintă cifre sintetice despre nivelul 
atins de economia românească și 
ilustrează cu o serie de date măsu
rile de ridicare accelerată a nive
lului de trai al poporului, adoptate 
de Comitetul Politic Executiv • al 
C.C. al P.C.R., ca și programul am
plu al construcțiilor de locuințe 
din acest cincinal.

,.JUNGE WELT" publică, pe o 
jumătate de pagină, o. coresponden
ță din București intitulată „Relații
le noastre au o bază solidă și trai
nică". consacrată apropiatului dialog 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, stadiului și per
spectivelor relațiilor economice bila
terale.

„BERLINER ZEITUNG". „BAU- 
ERN-ECHO", „DER MORGEN" pu
blică, la rîndul lor, informații des
pre dezvoltarea relațiilor economi
ce bilaterale, ilustrîndu-le cu ima
gini fotografice despre roadele a- 
cestei cooperări și realizările indus
triei românești.

Atît în paginile presei, cit și în 
declarațiile amintite sînt exprima
te gînduri alese, aspirațiile po
poarelor noastre, hotărîrea lor de 
a întări pe mai departe colabora
rea și prietenia frățească. în inte
resul dezvoltării ambelor țări. în 
interesul cauzei păcii si socialis
mului.

VIorel SĂEAGEAN 
Ilans FRANK

In întimpinarea reuniunii de la Belgrad. POZIȚII, INITIATIVE Șl PROPUNERI AIE ROMÂNIEI SOCIALISTE 

PENTRU EDIFICAREA SECURITĂȚII Șl DEZVOLTAREA COOPERĂRII EUROPENE

10 problema-cheie: MASURI CONCRETE EFECTIVE 
K DEZARMARE SI DEZANGAJARE MILITARĂ PE CONTINENT

Reuniunea general-europeană. ale 
cărei lucrări pregătitoare vor înce
pe la 15 iunie la Belgrad, este în
vestită. prin înseși prevederile Ac
tului final de la Helsinki, să ia in 
dezbatere, să caute și să contureze 
măsuri menite să impulsioneze 
înfăptuirea efectivă a obiectivelor 
stabilite prin consensul statelor par
ticipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa. In 
acest cadru. România socialistă 
consideră că adoptarea unor măsuri 
ferme de dezangajare militară și 
dezarmare in Europa constituie o 
componentă esențială a edificării 
unei securități autentice pe conti
nent.

Așa cum este știut. în Actul final 
de la Helsinki au fost incluse unele 
prevederi al căror scop declarat era 
de a contribui la „creșterea încrede
rii si întărirea stabilității pe conti
nent" — ca notificarea marilor ma- 

, nevre militare, invitarea de observa
tori la asemenea acțiuni. Acestea 
sînt. desigur, măsuri utile — iar apli
carea lor în viată a constituit unul 
din aspectele pozitive ale acestei pe
rioade. Fără a subaprecia importanța 
acestor măsuri, trebuie spus că efec
tele lor asupra unei reale, unei pro
funde si ample dezvoltări a edificării 
securității europene s-au dovedit 
minime. Și aceasta pentru că ele nu 
au fost urmate, așa cum se stipu
lează în Actul final, de „măsuri e- 
fective care, prin scopul si natura 
lor, să constituie pași către realiza
rea, în final, a dezarmării generale 
și totale".

într-adevăr. ar fi greu de admis 
că ar putea creste încrederea între 
state în condițiile cînd — chiar dacă 
se comunică cu anticipație datele 
manevrelor — continuă febril cursa 
înarmărilor, continuă febril acumula
rea de arme." Este, credem, evident 
că nici un fel de paliativ, nici un fel 
de gest de oolitete sau curtoazie di
plomatică fată de observatorii in
vitați nu pot escamota faptul că 
și în Europa în acest inter
val de timp cursa înarmărilor . a 
continuat să se intensifice. Se știe 
că statelor participante la Conferin
ța general-europeană le revin 80 la 
sută din imensa sumă de 400 mili
arde de dolari, care reprezintă to
talul cheltuielilor militare pe plan 
mondial. Continentul european con

tinuă să fie confruntat cu pericolele 
latente ce rezultă din creșterile can
titative și perfecționările calitative a 
tipurilor de arme, existenta bazelor 
militare pe teritorii străine — peste 
un milion de soldați străini pe teri
toriile a 16 state europene — pre
zenta unor efective armate ce însu
mează 8 milioane de oameni, peste 
45 000 de tancuri, peste 15 000 de a- 
vioane si peste 10 000 de încărcături 
nucleare tactice.

Or, este un adevăr axiomatic și 
elementar că securitatea si cursa 
înarmărilor sînt incompatibile, se 
exclud reciproc. Cu cît cresc stocu
rile de arme, cu atît crește nu 
securitatea, ci insecuritatea, cu atît 
sporesc riscurile și pericolele de răz
boi, cu atît sporește, de fapt, neîn
crederea între state și. ca atare, se 
alimentează factorii de tensiune. Po
trivit opiniei României socialiste, 
trebuie să se arate deschis, in 
mod realist, popoarelor europene că 
sînt lipsite de temei iluziile că s-ar 
afla în siguranță. Ia adăpost de pri
mejdii, dacă destinderea politică nu 
este completată prin măsuri de dez
angajare militară și dezarmare, dacă 
se consideră că edificarea securității 
si cursa înarmărilor se pot desfă
șura ca două procese paralele, se
parate. dacă se ocolește realitatea 
faptului că Înarmările subminează 
terenul securității.

Aceasta este, în mod obiectiv, pro- 
blema-cheie a edificării securității 
europene si. pornind tocmai de la 
aceste realități, România îsi expri
mă convingerea că la reuniunea de 
la Belgrad problemele militare tre
buie abordate cu toată hotărîrea, a- 
nalizate și dezbătute in ansamblul 
lor, cu manifestarea, din partea tu
turor statelor, a dorinței de a se 
depăși stadiul enunțării bunelor 
Intenții și de a adopta măsuri con
crete care să pună, in sfîrșit. in 
mișcare, procesul dezarmării și dez
angajării militare.

Reafirmînd această poziție, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia: 
„Acordăm o atenție deosebită pre
gătirii reuniunii de la Belgrad, aș- 
teptind ca această reuniune să adop
te măsuri concrete în direcția înfăp
tuirii documentelor de la Helsinki — 
care constituie un tot unitar — și, 
îndeosebi, să deschidă perspectiva 
trecerii Ia dezangajare militară, la 

reducerea cheltuielilor si efectivelor 
militare pe continent, la măsuri 
concrete în direcția dezarmării, de
oarece fără dezangajare militară nu 
se poate vorbi de o reală securitate 
in Europa".

In spiritul documentelor de par
tid și de stat, al programului 
cuprinzător de dezarmare adoptat 
de Congresul al XI-lea al P.C.R., 
România a prezentat un ansamblu 
de măsuri concrete, de natură să im
pulsioneze procesul dezangajării mi
litare si dezarmării în Europa. Un 
caracter profund constructiv are în 
acest sens propunerea ca toate sta
tele participante la Conferința gene
ral-europeană să-si asume angaja
mente ferme privind desființarea 
bazelor militare, retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor state, 
reducerea treptată a armatelor na
ționale, crearea de zone de pace șl 
colaborare, lipsite de arme nucleare.

Pe aceeași linie se înscrie și propu
nerea de a se trece la reducerea, pen
tru început cu 10—15 la sută, a buge
telor și efectivelor militare ale tuturor 
statelor participante la Conferința ge
neral-europeană.

Așa' cum subliniază în permanentă 
țara noastră, prioritate absolută tre
buie acordată dezarmării nucleare, 
ca unul din imperativele cele mai 
arzătoare. Se impun de aceea, după 
părerea țării noastre, asumarea an
gajamentului solemn al țărilor po
sesoare de arme nucleare de a nu 
le folosi sub nici o formă și în nici 
un caz împotriva unor state sau gru
pări de state ; interzicerea amplasă
rii de noi arme nucleare și retrage
rea armamentului atomic de pe te
ritoriul altor state : încetarea expe
rimentării. producerii și perfecțio
nării armelor nucleare si mijloacelor 
de transportare Ia țintă : pregătirea 
condițiilor pentru desființarea blocu
rilor militare și. în ultimă instanță, 
lichidarea lor.

De o însemnătate deosebită este 
proounerea de a se încheia un pact 
general-european care să consacre 
angajamentul statelor privind renun
țarea la folosirea forței și Ia amenin
țarea eu forța ; edificarea securității 
europene este de neconceput fără 
interzicerea expresă și categorică a 
utilizării forței — căci tocmai îm
potriva actelor de forfă, sub toate 
formele acestora, doresc popoarele 

să se asigure. Iar între înfăptuirea 
dezarmării și lichidarea politicii de 
forță există o relație directă, căci 
prin lichidarea armamentelor s-ar 
realiza lichidarea celor mai ascuțite 
și mai periculoase instrumente ma
teriale ale politicii de forță, s-ar crea 
cea mai puternică garanție materială 
a securității internaționale.

Prin caracterul lor cuprinzător și 
realist, aceste măsuri sînt de natură 
să stimuleze încrederea și destinde
rea în dezvoltarea relațiilor pe mul
tiple planuri — politic, economie, 
cultural-științific — să contribuie la 
încetarea cursei înarmărilor, la redu
cerea trupelor și armamentelor, la 
diminuarea cheltuielilor militare pe 
întreg continentul, la înaintarea spre 
obiectivul major al dezarmării ge
nerale, in primul rind al dezarmării 
nucleare.

Totodată, România are în vedere 
faptul că realizarea unor progrese 
efective în domeniul dezangajării 
militare și dezarmării în Europa ar 
avea o inriurire mult mai largă de
cît zona geografică a continentului 
european, fiind de natură să im
pulsioneze soluționarea acăstor pro
bleme pe plan mondial. Adoptarea 
unor măsuri concrete în această di
recție la reuniunea de la Belgrad ar 
putea reprezenta un factor impor
tant pentru revitalizarea lucrărilor 
Comitetului de dezarmare de la Ge
neva și, în același timp, ar repre
zenta o contribuție efectivă la buna 
pregătire a Sesiunii speciale a O.N.U. 
consacrată problemelor dezarmării.

în acest spirit, România a consi
derat și consideră că reuniunea do 
la Belgrad trebuie să constituie un 
for de laborioasă și constructivă ac
tivitate, al cărei principal conținut 
să-și găsească materializare în cris
talizarea de noi măsuri pentru apli
carea în viață a prevederilor Actu
lui final de la Helsinki. în acest ca
dru, realizarea unor progrese pe ca
lea dezangajării militare și dezar
mării ar constitui o contribuție de
terminantă la consolidarea procesu
lui destinderii, la crearea unui cli
mat de înțelegere și colaborare între 
state, la edificarea securității în Eu
ropa și în lume, în concordanță cu 
cele mai arzătoare cerințe și aspi
rații ale popoarelor.

Liviu RODESCU
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