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A apărut volumul :

„pentrlTcolaborare
Șl ÎNȚELEGERE INTERNAȚIONALĂ"
Întîlniri și convorbiri ale președintelui Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, cu șefii de stat ai Greciei, Kuweitului, Turciei, 
Belgiei și Luxemburgului în perioada martie-octombrie 1976.

EDITURA POLITICĂ

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Datele recensămintului reliefează roadele politicii partidului 
de amplasare teritorială armonioasă a forțelor de prodoctie

TOATE JUDEȚELE ȚĂRII - 
zone înfloritoare, 

puternice unități demografice 
Schimbări profunde în structura populației marcate 
prin creșterea puternică a rîndurilor clasei muncitoare

Unul din principalele obiective 
ale procesului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, pe care îl parcurge România, 
il constituie creșterea economică 
puternică, dezvoltarea echilibrată a 
tuturor județelor și zonelor țării — 
ca parte integrantă a înfăptuirii 
politicii partidului nostru de am
plasare armonioasă, rațională, a 
forțelor de producție pe întreg cu
prinsul patriei. Acordînd atenția 
cuvenită acestor transformări fun
damentale petrecute în ultimii 
11 ani, Comunicatul privind rezul
tatele preliminare ale recensămin- 
tului populației și al locuințelor 
din 5 ianuarie 1977 oglindește preg
nant — în cadrul capitolului II — 
modificările intervenite în structu
ra și repartizarea teritorială a 
populației și a forței de muncă, in 
ridicarea gradului de urbanizare, 
marile realizări economice și socia
le din toate localitățile României 
socialiste.

Este cunoscut faptul că pînă In 
anii socialismului, România era ca
racterizată prin mari disproporții 
în repartizarea teritorială a forțe
lor de producție — industria fiind 
nu numai slab dezvoltată, dar și 
concentrată în doar cîteva zone 
și localități. Două elemente sint 
concludente : 80 la sută din poten
țialul industrial al tării se afla con
centrat in numai șase județe, iar 
20 de județe nu dispuneau, împreu
nă, decit de 6 la sută din totalul 
fondurilor fixe din economia na
țională.

Cu totul altul este în prezent ta
bloul dezvoltării economice și, mai 
ales, industriale a județelor țării, 
in strinsă legătură cu cerințele va
lorificării superioare a tuturor re
surselor materiale și de muncă 
existente, în comparație nu numai 
cu perioada dinaintea construcției 
socialiste, dar și cu anul 1966, cînd 
s-a efeetuat precedentul recensă- 
mînt. Bunăoară, dacă în anii 1965— 
1966, 14 județe realizau o producție

CREȘTEREA NUNĂIIIUI 
lOCÎIRHOR Dl MUNCĂ

LÂ I.C.M. REȘIȚA

Importante economii 
de energie electrică
Constructorii de mașini din Reșița 

și-au făcut un Obiectiv de cea mai 
mare însemnătate din mai buna gos
podărire a metalului, combustibililor 
si energiei. Consiliul oamenilor mun
cii din întreprindere, prin interme
diul comisiilor pe probleme și cu 
sprijinul cadrelor tehnice de specia
litate. a celor mai buni gospodari din 
rîndul muncitorilor, a inițiat ample 
studii si cercetări la locurile de mun
că. îneît. pînă acum, au fost elabo
rate peste 80 de bilanțuri energetice 
menite să situeze consumurile in li
mitele raționale. Pe baza acestora, a 
respectării normativelor de consum 
stabilite pe utilaje, locuri și formații 
de muncă, secții și sectoare, raționa
lizării iluminatului în interiorul și 
exteriorul halelor, a căilor de acces 
și în birouri, s-a reușit ca. în cinci 
luni din acest an. această mare uni
tate a industriei noastre să înregis
treze economii de aproape 1 500 MWh 
energie electrică. Comuniștii, cadrele 
tehnice, muncitorii continuă însă ac
țiunea. uzina dispunînd și de alte im
portante resurse pentru o cit mai 
bună gospodărire a energiei electrice. 
(Nicolae Cătană).

a primit delegația Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază. delegația Partidului 
Avangarda Populară din Costa Rica, 
alcătuită din Humberto Vargas Car- 
bonel. secretar general adjunct al 
partidului, și Eduardo Mora Valver
de. membru al Comisiei politice a 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au salutat cu căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și au 
mulțumit pentru onoarea ce li s-a 
făcut de a fi primiți, pentru posibi
litatea de a cunoaște din realizările 
poporului român pe calea construc
ției societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Totodată, el au adresat 
felicitări partidului, poporului român, 
pentru succesele remarcabile obținu
te în realizarea unei economii mo
derne. în ridicarea standardului de 
viată al celor ce muncesc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru

gat ne oaspeți să transmită Partidu
lui Avangarda Populară, tuturor mi- 
litantilor săi. poporului costarican 
urări de noi succese în dezvoltarea 
democratică a tării. în propășirea sa 
economică și socială.

în. cadrul schimburilor de păreri 
asupra evoluției vieții internaționale 
au fost relevate modificările favora
bile survenite în raportul de forțe 
pe plan mondial, afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt Inegalităților sociale și 
naționale, de a fi pe deplin stăpîne 
pe soarta lor. de a folosi în mod su
veran bogățiile și resursele lor na
ționale. de a-și hotărî în mod Jiber si 
independent calea dezvoltării econo- 
mico-sociale. de a conviețui și co
labora în condiții de pace și secu
ritate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că Partidul Comunist Român ac
ționează consecvent în direcția întă
ririi relațiilor de prietenie și colabo
rare tovărășească cu toate țările so
cialiste. cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate forțele progre
siste. democratice, puni nd la baza lor 
principiul deplinei egalități în drep

turi. 'dreptul fiecărui partid de a-si 
elabora în mod autonom linia poli
tică. strategia și tactica revoluțio
nară. în conformitate cu condițiile 
social-politice specifice. S-a reliefat, 
totodată, că partidul nostru, tara 
noastră sprijină mișcările revoluțio
nare. forțele progresiste de pe 
continentul latino-american în lupta 
lor pentru lichidarea oricăror for
me de dominație și asuprire. îm
potriva cercurilor reacționare si im
perialiste. pentru dezvoltarea liberă, 
independentă a popoarelor.

In cursul întrevederii s-a expri
mat dorința de a se întări raportu
rile existente între Partidul Comu
nist Român și Partidul Avangarda 
Populară. în interesul prieteniei și 
colaborării dintre cele două țări și 
popoare. S-a arătat, de asemenea, 
că între România și Costa Rica s-au 
statornicit relații bune și s-a reafir
mat hotărîrea de a se acționa în con
tinuare pentru lărgirea și adîncirea 
lor, în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

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

industrială de pînă la 2 miliarde 
lei, 13 — între 2,1 și 4 miliarde lei, 
9 — între 4,1 și 10 miliarde lei, 
3 — între 10,1 și 15 miliarde lei, și 
doar un județ — de peste 25 mi
liarde lei, în anul 1975, 1 județ mai 
înregistra o producție industrială 
de pină la două miliarde lei, 4 — 
intre 2,1 și 4 miliarde lei, 14 — în
tre 4,1 și 10 miliarde lei, 7 — între
10.1 și 15 miliarde lei, 11 — între
15.1 și 25 miliarde lei și 3 — peste 
25 miliarde lei. Evident. în 1976, 
primul an din cincinalul revoluției 
tehnico-științifice, dinamica pre

zentată s-a imbunătățit în favoarea 
județelor care și-au sporit simțitor 
valoarea producției industriale. A- 
ceste comparații elocvente, cu sem
nificație de simbol, demonstrează 
cu putere că dezvoltarea multilate
rală și armonioasă a tuturor jude
țelor ca urmare a politicii parti
dului nostru de industrializare so
cialistă, cu deosebire în perioada 
de după Congresul al XI-lea al 
P.C.R., se încadrează într-o concep
ție unitară și de largă perspectivă.
(Continuare în pag. a Il-a)

EXIGENȚELE CODULUI ETIC

Merita să-i cunoașteți pe acești tineri!
„Toți comuniștii — părinți, cadre didactice, activiști ai organizațiilor de masă și ob

ștești — au îndatorirea primordială de a asigura pregătirea tineretului pentru muncă și 
viață, formarea și educarea noilor generații în spiritul dragostei față de patrie și partid, al 
glorioaselor tradiții de luptă pentru libertate și dreptate socială ale poporului, ale clasei mun
citoare și partidului nostru, în spiritul unei înalte conștiințe revoluționare, al principiilor moralei 
socialiste și comuniste, al responsabilității față de prezentul și viitorul națiunii noastre socialiste".

(Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale 
și echității socialiste)

Se spune cu mult temei : uzina 
este o școală bărbătească de for
mare a caracterelor, a noilor eșa
loane de muncitori. Un creuzet in 
care se plămădește substanța mo
rală a tinerilor. în stare să înțe
leagă rosturile adevărate ale vieții, 
deciși pentru o existentă demnă, 
străbătută de responsabilitate, in 
care pilonul de rezistentă este 
munca dăruită patriei, edificării ei 
socialiste.

...întreprinderea ,,1 Mai“ din Plo
iești. Puternică citadelă muncito
rească. Loc de naștere al instala
țiilor românești de foraj petrolier. 
Instalații distinse pină acum cu 
patru medalii de aur la expozițiile 
internaționale, cerute în 30 de țări 
ale lumii. Loc unde muncesc peste 
12 000 de oameni — cu un nucleu 
vital, de abnegație si conștiință 
revoluționară, alcătuit din 3 200 
comuniști și 3 000 de tineri ute- 
cisti.

în 1954 se produceau aici insta
lații care trimiteau sapele de foraj 
pînă la 1 200 de metri în straturile 
geologice. Era un succes la care iși 
aduceau contribuția si tinerii uzi
nei. Acum, la Cobia. județul Dîm
bovița. se află in funcțiune o in
stalație proiectată pentru a fora 
pînă la adincimea de 10 000 de me
tri. Este o performantă care poar
tă si sigiliul muncii si dăruirii 
tineretului întreprinderii. în pri
mele cinci luni ale acestui an, pla
nul producției globale a fost reali
zat aici în proporție de 102,7 la sută, 
indicele productivității muncii — 
101,7 la sută, s-a livrat producție 
suplimentară la export în valoare 
de 5,5 milioane lei valută. Sînt re
zultate care convertesc si energia 
tenace, stăruitoare a miilor de ti
neri muncitori uteciști și neutecisti. 
Dar tot pe primele cinci luni ale 
lui 1977 au fost înregistrate aici a- 
proape 117 000 ore absente nemoti

eticii

vate. un număr însemnat de piese 
rebutate. Neimpliniri la care au 
„subscris" si tinerii întreprinderii.

Marea întreprindere ploieșteană 
este neîndoios si ea o asemenea 
scoală unde. în atmosfera de mun
că si exigentă comunistă, cresc și 
se călesc necontenit mii de oameni 
adevărati. Care sint forțele în sta
re să producă aceste modificări de 
esență, cum se realizează acest 
proces complex de înrîurire a ti
nerilor. de modelare a conștiinței 
lor, cum capătă viață, în procesul 
muncii, măsurile cuprinse în Hotărî
rea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 24 mai a.c. și în 
Decretul privind amnistierea unor 
infracțiuni, emis în baza hotărîrii 
amintite — iată întrebările la care 
am căutat să aflăm răspunsul în 
această puternică citadelă muncito
rească. ÎN PAGINA A III-A re
portajul ilustrat : MERITA SA-I 
CUNOAȘTEȚI FE ACEȘTI TI
NERI !

FOCȘANI

în funcțiune, Filatura 

de lină pieptănată
Zilele acestea, pe platforma in

dustrială din Focșani, a fost pusă în 
funcțiune filatura de lină pieptănată, 
unul din obiectivele prevăzute in 
programul de dezvoltare economică 
a județului Vrancea în actualul cin
cinal. Proiectată pentru o producție 
anuală de cîteva mii de tone de fire, 
noua întreprindere va contribui la o 
mai bună valorificare a materiilor 
prime indigene, la diversificarea ga
mei de produse necesare confecțio
nării tricoturilor. O parte din pro
ducția realizată aici va fi livrată fa
bricii de tricotaje construită în apro
pierea filaturii, unitate ce a intrat în 
funcțiune nu de mult, cu 10 zile 
înainte de termenul prevăzut. (Dan 
Drăgulescu).

1N ZIARUL DE AZI:
• O sarcină de mare în
semnătate în agricultură : 
Culturi succesive pe 1,5 
milioane hectare • Piesele 
de schimb. Cum se asigu
ră ? Cum sînt gospodărite ?
• Festivalul european al

prieteniei

Arhitecturâ nouâ la Botoșani Foto : E. Dichiseanu

Noi și largi orizonturi colaborării 
prietenești româno - ungare

Amploarea, diversitatea 
și calitatea valorilor inter
pretate și create in cadrul 
Festivalului .național „Cin- 
țarea României" — puter
nică afirmare a spiritului 
creator, profund novator al 
poporului, al clasei munci
toare. țărănimii, intelectua
lității patriei noastre — ne 
oferă prilejul și argumen
tele unei discuții mai cu
prinzătoare despre modali
tățile concrete de făurire a 
noii culturi socialiste, pre
cum și despre rolul artei și 
activității artistice in so
cietatea noastră. în pro
cesul omogenizării nivelu
lui general de civilizație.

Una dintre temele pasio
nante de meditație _ con
temporană vizează eficien
ța culturii, „conectarea" va
lorilor culturale la circui
tele globale de edificare 
socială. Lumea a moștenit, 
de la vechile orinduiri. fi
surări dureroase aie 
structurilor ei. desincroni- 
zări grave între părțile 
ansamblului. Indispensabila 
diviziune socială a muncii 
a generat, in condițiile <>- 
rinduirii bazate pe exploa
tare. pe inechitate, opozi
ții rigide între tipurile de 
activitate. Purtătorii lor

toare : de un nivel înalt al 
productivității muncii și al 
efectelor ei civilizatoare, ca 
și de împrejurări sociale 
favorabile unor circuite va
lorice deschise si cuprinză
toare. Clasele stănînitoare 
au întreținut si adîncit 
„rănile" diviziunilor si di-

rilor de sine lucide. în cu
noștință de cauză si de 
efect. Procesul este desi
gur complicat și de lungă 
durată. însă este o realitate 
nouă, revoluționară că se
colelor nedrepte si perver- 
titoare li se opun de aștă 
dată ani si decenii de tren-

zarea ; înțeles în sensul 
acelui proces neîntrerupt al 
democratizării culturii. în 
intimitatea și în efectele ei. 
care nu numai să nu con
travin» in vreun fel însem
nelor sale valorice inalie
nabile si decisive, dar să 
devină cadrul și condiția

tate. o temeinică «i 
vingătoare pledoarie 
favoarea programului
democratizare culturală.

însemnări pe marginea Festivalului național „CÎNTAREA ROMÂNIEI11

C ULTURA
- atribut definitoriu al vieții 

omului din societatea noastră

Aceasta întrucît democra
tizarea culturii nu este su
pusă doar contestărilor de 
pe poziții filozofice sau es
tetice mărturisit elitare. 
ci și unei neîncrederi iz- 
vorite din presupuse sau, 
uneori, chiar efective insu
ficiențe ale îndeplinirii ei 
în practica de zi cu zi. 
Fiindcă nici aici, ca în 
orice domeniu, nu putem 
închide ochii asupra defi
cientelor- de aplicare a aces
tui mare si generos pro
gram. atunci de pildă cînd 
se ajunge la vulgarizare, 
aplatizare. uniformizare, 
cînd. dintr-un motiv sau 
altul, exigenta scade si se 
fac concesii primitivității. 
Asemenea semnalizări cri

s-au înstrăinat unii de alții, 
cei mai lucizi dintre ei 
str^duindu-se din răsputeri 
să redobindească un nou si 
innoit consens. Dar. pentru
a se realiza, această concor
dantă avea nevoie de con
diții obiective corespunză-

vizărilor, in pofida posibi
lităților de vindecare con
ținute in chiar progresul 
forțelor moderne de pro
ducție. Pentru realizarea 
acestor posibilități erau 
necesare însă noi relații de 
producție și sociale, anume 
organic predispuse să favo
rizeze creșterile organice. 
Remediile pină nu de mult 
doar visate, frumos dar 
ineficient, au început să ac
ționeze abia în orinduirea 
socialistă, pe baza programă-

- de Ion IANOȘI —
tată îndreptare si înnobi
lare. ceea ce reprezintă vn 
răstimp istoric deosebit de 
dens, cu mare virtute recu
peratoare si creatoare.

Dacă nucleul întregii 
strategii denumite în
deobște „revoluție cultura
lă" — care presupune un 
ansamblu de etape succe
sive și de măsuri concomi
tente — ar trebui exprimat 
intr-un cuvînt. presupun că 
acest cuvînt central n-ar 
putea fi decit democrati

celor mai de seamă insti
tuiri calitative. Capacitatea 
de mobilizare a unei na
țiuni întregi la actul de 
creație, precum și rezulta
tele înregistrate în cadrul 
Festivalului „Cîntarea Ro
mâniei", a cărui primă 
ediție s-a încheiat, ne ara
tă perspectiva minunată a 
dezvoltării culturii noas
tre noi.

Trebuie, firește, să des
fășurăm. în continuare, 
pe baza acestor rezul

tice. indispensabile în. ra
port cu gustul scăzut sau 
deturnat. într-o direcție în
doielnică. nu pot fi însă 
efectuate cu succes decît in 
temeiul menținerii și dez
voltării amintitei strategii 
de principiu, care vizează 
perspectiva implicării în
tregii populații a țării, cu 
toate inerentele deosebiri 
de grup și individuale, în 
circuitele și edificările cul
turale cele mai de preț.

Descriind componentele 
actualei structuri sociale și 
direcția perfecționării rela
țiilor de producție, Pro-
(Continuare în pag. a IV-a)

Analele relațiilor multilaterale ro- 
mâno-ungare au consemnat zilele a- 
cestea un eveniment politic de ma
joră însemnătate: întîlnirea priete
nească dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Jănoș Kădăr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar. Și cu sa
tisfacție se poate aprecia că întîlni- 
rile si convorbirile purtate la Debre
țin si Oradea de cei doi conducători, 
măsurile practice si înțelegerile sta
bilite cu acest prilej deschid noi și 
ample orizonturi pentru dezvoltarea 
ansamblului raporturilor de prietenie 
si colaborare dintre țările, partidele 
si popoarele noastre.

Preocuparea statornică, perseve
rentă a României pentru promova
rea unor raporturi de strinsă prie
tenie. colaborare și solidaritate cu 
țările socialiste vecine, cu toate sta
tele care construiesc noua orinduire, 
confirmată de contactele tot mai nu
meroase la cel mai înalt nivel care 
au avut sau care urmează să aibă 
loc. și-a găsit o vie reflectare și în 
actualul dialog româno-ungar. In- 
scriindu-se în cursul continuu ascen
dent al relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările noastre. întîl
nirea reprezintă un moment nou, 
chemat să impulsioneze puternic 
conlucrarea dintre cele două țări 
vecine si prietene. în interesul am
belor popoare, al cauzei generale a 
socialismului si păcii.

Desfășurîndu-se într-o atmosferă 
sinceră, cordială și tovărășească, în
tîlnirea la nivel înalt româno-un- 
gară a prilejuit un fructuos schimb 
de opinii asupra unor probleme fun
damentale privind mersul construc
ției socialiste în România și Ungaria, 
asupra preocupărilor și activității 
P.C.R. și P.M.S.U., asupra stadiului 
actual și perspectivelor relațiilor din
tre cele două țări, atît pe plan bila
teral, cit și pe arena mondială. Sin- 
tetizînd rezultatele întilnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a declarat: „Do
resc să exprim încă o dată satisfac
ția noastră deplină pentru desfășu
rarea acestor convorbiri, pentru re
zultatele pe care Ie așteptăm. Fără 
nici o îndoială că aceasta se va în
scrie ca un moment nou în evoluția 

j relațiilor româno-ungare, va im
pulsiona puternic colaborarea și con- 

1 lucrarea dintre partidele și popoarele

noastre, tn interesul deplin al celor 
două popoare, al cauzei generale a 
socialismului și păcii". La rîndul 
său, tovarășul Jânos Kădăr arăta : 
„Sintem ferm convinși că munca 
noastră depusă pentru adincirea în 
continuare a prieteniei, alianței și 
colaborării noastre slujește deopotri
vă intereselor popoarelor noastre, 
precum și intereselor comune ale ță
rilor socialiste frățești, contribuie la 
succesul luptei desfășurate pe plan 
mondial pentru victoria socialismu
lui, a progresului și păcii".

în cursul întilnirii, care a purtat 
amprenta unui pronunțat caracter de 
lucru, s-a constatat cu satisfacție că 
raporturile româno-ungare au cunos
cut o evoluție fructuoasă pe toate 
tărîmurile : politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural, în. spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, semnat la Bucu
rești, în 1972. în cincinalul 1971—1975, 
schimburile economice bilaterale au 
crescut de 2,2 ori — iar în cursul 
actualului plan cincinal vor spori, 
din nou, de aproape două ori. S-au 
obținut, de asemenea, rezultate in 
coordonarea planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale ale celor 
două țări, ca și în domeniul coope
rării și specializării în producție, o 
contribuție substanțială în această 
direcție revenind Comisiei mixte gu
vernamentale româno-ungare de co
laborare economică.

Convorbirile au evidențiat, tot
odată, faptul că rezultatele obținute 
in construcția socialistă de cele două 
popoare, potențialul și nivelul teh
nologic modern, atinse de economiile 
lor, programele vaste de dezvoltare 
în perspectivă, vecinătatea geogra
fică, cu avantajele ce decurg de aici 
— toate acestea sporesc mereu posi
bilitățile de adincire și extindere a 
colaborării, în cele mai diferite sfere 
de activitate. Preocuparea pentru 
valorificarea acestor posibilități și-a 
găsit expresie în caracterul larg al 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
întilnirii. Este ceea ce sublima 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în sen
sul că a fost stabilit un amplu pro
gram de colaborare multilaterală, 
care, fără îndoială, va fi salutat cu 
satisfacție de popoarele român și un
gar, profund interesate să conlucre
ze în înaintarea lor pe calea socia
lismului și bunăstării.

Multiplele documente semnate cu 
prilejul vizitei sint astfel de natură

să contribuie la ridicarea pe o treap
tă superioară a cooperării economice
— in special în formele ei moderne, 
cu eficiență ridicată, specializarea și 
cooperarea în producție într-o serie 
de sectoare de cea mai mare impor
tanță pentru progresul rapid al celor 
două economii — la dezvoltarea co
laborării in domeniul științei și teh
nicii, la amplificarea relațiilor cultu
rale.

O semnificație deosebită prezintă 
Înțelegerile privind înființarea, pe 
bază de reciprocitate, de consulate la 
Cluj-Napoca și Debrețin, precum și 
cele privind micul trafic de frontieră, 
care de fapt, după cum se știe, cu
prinde sute de mii de oameni. Nu 
încape îndoială că, facilitînd întîlni- 
rile, contactele, vizitele mai largi la 
diferite niveluri și, in primul rînd, 
dintre oamenii muncii din cele două 
țări, aceste înțelegeri vor contribui 
la intărirea prieteniei și colaborării 
româno-ungare.

S-a conturat astfel un cadru ge
neral fertil, s-au -trasat orientări 
ample. Important este acum să se 
acționeze consecvent, sistematic pen
tru traducerea în viață a celor pre
văzute. pentru ca înțelegerile con
venite să se încheie cu hotăriri și 
măsuri concrete, pentru a se asigura 
un curs mereu ascendent raporturi
lor multilaterale, in interesul ambe
lor țări, al construcției socialiste in 
România si Ungaria, al creșterii in
fluenței si prestigiului socialismului 
in lume.

Constituie o realitate, decurgînd 
din împrejurări istorice, faptul că 
în România există cetățeni de na
ționalitate maghiară, iar in Ungaria
— cetățeni de naționalitate română. 
Desigur, rezolvarea problemei na
ționalităților din fiecare tară con
stituie o problemă internă, de com
petenta exclusivă a partidului și 
statului respectiv. Așa cum este 
bine cunoscut. Partidul Comunist Ro
mân. România socialistă. înfăptuind 
în mod consecvent principiile mar- 
xist-leniniste in problema națională, 
au asigurat, in procesul de făurire a 
socialismului, deplina egalitate în 
drepturi a tuturor cetățenilor —• 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — toate condițiile pen
tru a se bucura, indiferent de limba
______ _________ G. BONDOC
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA - simbâtă 18 iunie 1977

FAPTllC!
DIVERS

0 sarcină de mare însemnătate in agricultură^

CUL TURI SUCCESI VE
PE 1,5 MILIOANE HECTARE
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IMa-
Mamaia

La intrarea în stațiunea 
maia, tot mai numeroși oaspeți 
ai însoritului litoral din aceste 
zile se opresc citeva clipe să 
admire un uriaș fluture multi
color: El are o lungime de... 60 
de metri. Corpul e roșu, cu pig
menți galbeni, iar aripile sint 
portocalii, cu puncte roze si al
bastre. tighelate cu verde.

Ați ghicit ? Originalul fluture 
este creația inginerei horticole 
Elena Stănculescu și a lucrăto
rilor care îngrijesc de parcurile 
stațiunii, fiind „construit" din 
rele mai felurite și frumoase 
flori. Turiștii care sosesc pe li
toral cu avionul pretind că flu
turele se vede extraordinar de 
frumos de la înălțime. Și tot ei 
adaugă: la înălțime, întreaga 
stațiune pare un roi enorm de 
fluturi, datorită numeroaselor 
mozaicuri florale. întruchipind 
motive naționale și figuri geo
metrice.

Dacă nu credeți, poftiți la 
fâja locului 1
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sacoșele
O cititoare din Vatra Dornei, 

Colesniuc Florica, ne scrie : 
„Luind retribuția, m-am dus 
împreună cu bunica mea după 
cumpărături. Ajungînd și la 
magazinul cu autoservire ..Ele
gant", am lăsat la intrare plasa 
cu cele cumpărate pină atunci, 
plus portofelul cu toți banii pe 
care-i aveam. Cind să plec, 
n-am mai găsit sacoșa mea, ci 
o alta, absolut la fel, în care se 
aflau o pereche de săndăluțe 
pentru un .copil. La îndemnul 
șefei de raion, m-am dus din 
nou prin magazin și pe stradă, 
m-am uitat spre toate sacoșele 
femeilor, dar pe a mea n-am 
reușit, s-o găsesc. După vreo oră 
m-am întors la magazin și nu 
mici mi-a fost bucuria, 
mi-am găsit sacoșa cu 
lucrurile și banii la locul 
Am aflat că femeia care o luase 
din greșeală a adus-o 
imediat după ce și-a dat seama 
de confuzie. Se numește Olim
pia Botezatu. Aș vrea să-i mul
țumesc din toată inima și să-i 
doresc multă sănătate ei și copi
lului pentru care .cumpărase • 
săndăluțele".

Omletă ?
Neavind nici o ocupație — 

deși a ajuns la virsta de 33 de 
ani, zdravăn și în putere — Tu
dor Constantin din Șoseaua 
Pantelimon 225. București, și-a 
tot frămintat mintea cum să 
facă și să dreagă pentru a. cîști- 
ga niscai bani. Firește, fără să 
ridice un pai de jos. Și ce cre
deți c-a făcut? A ticluit două 
delegații false, cu care s-a pre
zentat la Asociația economică 
intercooperatistă pentru crește
rea păsărilor din comuna Vasi
lati. județul Ilfov.

— Sint delegat de la Agrocoop 
pentru a ridica o parte din can
titatea de ouă. «

Și,, nemaiașteptind sa i se cea
ră dovada, a și scos delegația 
din buzunar, fluturind-o prin 
fața unor ochi care nu au... vă
zut că era, de fapt, falsă. Și. 
uite așa, T.C. a ridicat — nici 
mai mult, nici mai puțin — 
53 311 ouă, cit pentru o omletă 
cu care ar fi săturat tot cartie
rul lui. Dar T.C. n-avea chef de 
omletă. El avea nevoie de bani. 
Cu ajutorul unor gestionari ne
cinstiți de la
I.L.F.  Militari 
ouăle s-au vîndut. 
încasat și s-au împărțit direct 
proporțional cu aportul fiecă
ruia. La fel va fi împărțită și 
răspunderea.
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II.L.F. Berceni, 

și Agrocoop, 
banii s-au I

I
Scump, 
dar merită!

Intr-una din zile, pe străzile 
municipiului Drobeta-Turnu 
Severin a avut loc o urmărire 
ca-n filme. Nicolae Popa, aflat 
la volanul autoturismului 1—MH 
—3877. gonea de mama focului. 
Un lucrător de miliție ii făcuse 
mai înainte semn să tragă pe 
dreapta- Dar N.P. a rupt-o la 
sănătoasa, apăsind pe accelera
tor. $i încălcarea regulilor de 
circulație s-a ținut lanț: intr-un 
loc nu a acordat, prioritate, in 
alt loc nu a. oprit la intersecție, 
pe o stradă nu a semnalizat 
schimbarea direcției de mers... 
Pină la urmă, a fost nevoit să 
oprească. In această urmărire 
de pomină, N.P. a săvirșit, in
tr-un timp record, nu mai puțin 
de 8 abateri de la normele de 
circulație. In afară de amendă, 
a rămas, pentru o vreme, și. fără 
permis de conducere. Tot tre
buia să tragă pe dreapta.
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De la un fier 
de călcat...
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— Foc ! Săriți, oanleni buni ! 

Arde casa lui Moldovan.
Oamenii, cu mic. cu mare, au 

alergat intr-un suflet spre locu
ința cetățeanului Viorel Moldo
van din orașul Turda, invăluită 
în flăcări mistuitoare. In spriji
nul. lor au sosit in grabă și 
pompierii militari. Cu toată in
tervenția promptă, a oamenilor 
și pompierilor militari, incen
diul a provocat importante pa
gube materiale.

Din primele cercetări rezultă 
focul a izbucnit de la un fier 
călcat uitat in priză...
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Comandamentul central pentru coor
donarea lucrărilor agricole a stabilit 
ca, paralel cu strîngerea la timp și 
fără pierderi a recoltei de orz și grîu, 
să se asigure eliberarea și pregătirea 
terenurilor pentru trecerea imediată 
la semănat.

Campania agricolă de vară este 
una din cele mai aglomerate din tot 
cursul anului. Paralel cu lucrările de 
întreținere a culturilor, trebuie să 
fie strinsă. recolta de cereale pă- 
ioase de pe o suprafață de 3 milioa
ne de hectare, iar pe o parte 
din terenurile eliberate să se în- 
sămînțeze culturi succesive. In șe
dința comandamentului central pen
tru coordonarea lucrărilor agri
cole. care a avut loc ieri, au fost 
precizate unele măsuri pe care tre
buie să le ia organele județene de 
partid. comandamentele locale și 
conducerile unităților agricole în 
vederea bunei desfășurări a tuturor 
lucrărilor din campania agricolă de 
vară. S-au încheiat, practic, repararea 
si receptionarea utilajelor care vor 
fi folosite la strînsul și transportul 
recoltei, spatiile de depozitare au 
fost pregătite. Comandamentul cen
tral a cerut ca in fiecare uni
tate agricolă să se acționeze cu răs
pundere pentru buna organizare a 
muncii, care să permită fqlosirea din 
plin a tuturor utilajelor, a forței de 
muncă pentru recoltarea la timp și 
fără pierderi a cerealelor păioase. 
De asemenea, trebuie să continue 
executarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor, astfel incit pină cind se va 
trece din plin la secerișul griului să 
se execute și cea de-a treia prașilă 
la porumb. Totodată, o sarcină eco
nomică de cea mai mare însemnă
tate constituie insămînțarea de cul
turi succesive pe o suprafață de 
1.5 milioane hectare. Ce culturi vor 
trebui însămintate pe terenurile care 
se eliberează acum de cerealele pă
ioase și ce măsuri trebuie aplicate în
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In permanentă atenție, pentru continuitatea, ritmicitatea și calitatea procesului productiv:

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

Asigurarea pieselor de schimb — fie prin autodotare, fie de la dife
riți furnizori, pe bază de contracte — are o mare însemnătate pentru 
buna desfășurare a activității productive în fiecare întreprindere. 
Urmărind modul in care se acționează pentru realizarea pieselor de 
schimb și gospodărirea rațională a acestora, „Scinteia" nr. 10824 din 
8 iunie a.c. a publicat o anchetă, pe această temă, de la întreprin
derea „Vulcan" din Capitală. Astăzi revenim asupra acestei probleme 
prezentind o altă anchetă economică întreprinsă într-o unitate indus
trială din județul Bistrița-Năsăud.

...în momentele în care inginerul 
Mircea Olteanu, șeful biroului me- 
cano-energetic al Complexului de 
prelucrare a lemnului din Bistrița, 
împreună cu maiștrii atelierului me
canic central, Biro Idsif și Gavrilă 
Frumos. își sistematizau argumente
le pentru a răspunde la întrebarea : 
„Cum se asigură și se gospodăresc 
piesele de schimb în cadrul fabricii 
de plăci aglomerate, al celei de plăci 
melaminate, ca și al fabricii de mo
bilă ?“ — a intervenit în discuție 
macaragiul Vasile Stanciu :

— Tovarășe maistru Biro, eu am 
necazuri cu garniturile de cauciuc de 
la sistemul hidraulic al automaca
ralei. Sint necorespunzătoare, total 
necorespunzătoare. Ieri nu am lucrat 
toată ziua din cauza lor, pentru că 
stiti bine cît de greu se demontează 
agregatul. Fac bucățele un colos 
de automacara pentru niște fleacuri 
de garnituri care intră în căușul 
palmei. Trebuie făcut ceva, altfel ne 
pasc locațiile. Și acum linia de ga- 
rare stă ticsită cu vagoane.

— Garnituri de acest tip am pro
dus destule — răspunde maistrul — 
dar sint așa cum sint, pentru că ma
terialul din care le confecționăm a 
„imbătrînit" în magazie. Eu am a- 
tras atenția aprovizionării, însă mi 
se dă replica mereu că materialul se 
procură greu, că noi îl solicităm în 
cantități mici. Deocamdată, ia alte 
garnituri și dați bătaie cu montajul 
sistemului hidraulic.

— Situația - neplăcută la care am 
asistat nu trebuie să ducă la conclu
zia că noi nu acordăm importanța 
cuvenită pieselor de schimb — 
ne răspunde șeful biroului mecano- 
energetic al complexului. De altfel, 
nici nu este posibil așa ceva, deoa
rece în anul curent necesarul de 
piese de schimb întrece 12 milioane 
lei, din care mai bine de 70 la sută

♦

întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București asi
gură. celor ce doresc, un sejur de 
12 zile intr-una din cele 12 stațiuni 
ale litoralului.

Noul program de funcționare al 
filialelor din Bd. Republicii nr. 4 și 
68. Calea Griviței nr. 140 și din 
holul hotelului „Dorobanți", este zil
nic. între orele 8 și 20, iar duminica 
de la 8 la 13. 

vederea obținerii producțiilor pre
văzute ?

PORUMB PENTRU BOABE — 
pe suprafețe cit mai mari. Experien
ța anilor trecuti a demonstrat că în 
cultură succesivă, pe terenuri irigate 
se pot obține producții de 2 500—3 000 
kg porumb boabe la hectar. Anul 
trecut, unitățile agricole care fac 
parte din consiliul intercooperatist 
Purani, județul Teleorman, după 
recoltarea orzului au însămîntat po
rumb reușind să obțină cite 3 500 kg 
boabe, in medie, la hectar. Pentru 
a se obține asemenea rezultate, sc 
cere ca insămințarea să se facă ime
diat după recoltarea orzului și a ce
lorlalte plante premergătoare. în 
programul privind desfășurarea lu
crărilor agricole de vară se prevede 
ca, odată cu recoltatul, să se facă 
balotatul paielor și eliberarea tere
nului, pregătirea solului, astfel in
cit. in cel mult trei zile toate su
prafețele să poată fi însămînțate. 
Specialiștii apreciază că în cazul po
rumbului pentru boabe, o zi mai de
vreme la semănat înseamnă ciști- 
garea a 3—5 zile în toamnă, ceea ce 
asigură o bună coacere a boabelor.

PLANTE FURAJERE. Ca si în cei
lalți ani. după recoltarea cerealelor, 
pe mari suprafețe urmează să se 
cultive plantele furajere pentru si
loz si masă verde. îndeosebi porumb. 
Comandamentul central, ținînd sea
ma de condițiile specifice acestui an, 
a cerut ca în fiecare unitate agrico
lă să se acționeze pentru scurtarea 
cit mai mult posibil a intervalului de 
timp dintre recoltare și insămînțări.

LEGUMELE ȘI CARTOFII se vor 
cultiva ne aproape 90 000 hectare.

le realizăm în combinat. Este ade
vărat că mai sint neajunsuri în ce 
privește aprovizionarea cu materiale 
pentru confecționarea pieselor de 
schimb, modul în care înțeleg unii 
dintre angajați să exploateze și să 

Cînd „buturuga mică“ este formată 
din patru garnituri de cauciuc îmbătrînite...

întrețină utilajele, dar acest lucru 
nu trebuie să degaje aprecierea că 
am fi depășiți de probleme, ori că 
nu ne-am încadra în măsurile stabilite 
de conducerea partidului în această 
direcție.

— Ne-ar plăcea să credem că afir
mațiile făcute au o bază reală...

— Am prezentat realitatea — și a- 
ceasta o dovedește realizarea planu
lui propriu de piese de schimb, pe 
care l-am depășit pină în prezent eu 
1 253 000 lei. înainte de toate, nu de
pășirile ne interesează, ci modalită
țile practice, concrete, de a asigura 
funcționarea cît mai bună și la 
randament maxim a tuturor utilaje
lor și instalațiilor. Aș dori să se re
țină că dispunem de o grupă pro
prie de proiectare pentru piesele de 
schimb, avem un atelier destul de 
bine pus la punct, meseriași sufi- 
cienti pentru efectuarea interven
țiilor. reparațiilor și reviziilor.

în sprijinul celor spuse de meca
nicul șef au stat și exemplele date 
de inginerul șef al complexului, to
varășul Iuliu Ștefănuț. Am retinut 
că la C.P.L. Bistrița există o pre
ocupare susținută pe linia con
fecționării si a bunei gospodă
riri a pieselor de schimb. Inter-

Seriile încep la Eforie Nord 
20, 21, 22 și 23 iunie ; la Neptun 
zilele de 20. 21 și.23 iunie, iar 
Cap Aurora și Mamaia din 28 și 
iunie.

Pot fi procurate, 
bilete pentru serii 
încep la 25 iunie și 
iul sanatorial din

de asemenea, 
de 18 zile, care 
13 iulie la hote- 
Mangalia.

Cele mai mări suprafețe urmează să 
se cultive cu fasole pentru păstăi, 

'castraveți, tomate de toamnă etc. O 
mare atenție trebuie acordată reali
zării celor 20 000 hectare cartofi în 
cultura a doua. Comandamentul cen
tral. analizind problema asigurării 
semințelor și a materialului de plan
tat, a considerat ca nesațișfăcătoare 
pregătirile care au fost făcute în ce 
privește cultivarea cartofilor, proble
mă de care centrala de specialitate și 
întreprinderile sale județene trebuie 
să se ocupe cu cea mal mare respon
sabilitate.

RESPECTAREA TEHNOLOGIILOR 
STABILITE pentru culturile succe
sive condiționează in mare măsură 
nivelul recoltelor. Pe lingă însămîn- 
tarea lor în timpul cel mai scurt 
se cere ca specialiștii din unități să 
asigure fertilizarea terenurilor res
pective cu dozele stabilite de îngră
șăminte chimice, o bună pregătire a 
patului germinativ și apoi exe
cutarea cu răspundere a lucrărilor 
de întreținere a culturilor, inclusiv 
aplicarea udărilor. Intrucît porumbul, 
legumele și cartofii din cultura a 
doua cresc în soluri care au fost 
epuizate de materiile hrănitoare, se 
impune. în mod deosebit, să se facă 
fertilizarea terenurilor. Comanda
mentul central a analizat modul în 
care industria chimică își îndeplinește 
contractele de livrare a îngrășămin
telor chimice. S-a constatat că sint 
restanțe mari, mai ales în ce privește 
livrarea îngrășămintelor cu azot. 
Respectarea graficelor de livrare a 
îngrășămintelor chimice, precum si 
buna utilizare a acestora constituie 
sarcini de mare răspundere. îndepli
nirea lor asigurînd obținerea de re
colte mari la culturile succesive.

Intrucît din această săptămînă re
coltarea cerealelor păioase se desfă
șoară pe un front larg, se cere ca 
organele agricole, comandamentele 
locale si conducerile unităților agri
cole să asigure toate condițiile ma
teriale si tehnice, astfel incit planul 
de însămintare a culturilor succesive 
să se îndeplinească pină la ultimul 
hectar.

locutorul s-a referit în detaliu 
la rezultatele obținute pină în pre
zent, care, sintetic, se pot exprima 
prin aceea că costul de fabricație al 
pieselor de schimb realizate în ca
drul atelierului mecanic este cu 25 
la sută mai mic față de cel pretins 
de unii furnizori și cu circa 40 la 
sută mai scăzut decît costul pieselor 
aduse din import. Tot în cadrul ate
lierului au fost recondiționate, nu
mai în acest an, 8 tone de piese, în 
valoare de peste 700 000 lei. iar eco
nomia valutară la același capitol se 
ridică la 450 000 lei valută. Un as
pect cu totul deosebit constă în fap

tul că părți întregi din instalațiile la 
care s-au înregistrat uzuri exagera
te, deci consumuri foarte mari d« 
piese de schimb, au fost reconstrui
te după concepții tehnice originale, 
ceea ce a dusJla Îmbunătățirea ra
dicală a calității și modului de func
ționare a acestora.

Așadar, s-au realizat lucrări mari, 
de amploare, și totuși nu s-au solu
ționat... mărunțișurile. Proverbul cu 
„buturuga mică"... se adeverește 
ori de cite ori aspecte așa-zis mi
nore sînt tratate cu- indulgență, une
ori cu superficialitate. Și, pentru a 
fi mai clari, vom aminti doar fap
tul că. de mai multe ori, întreaga 
instalație a fabricii de PAL a stag
nat un număr de ore, din cauză că 
cei care supravegheau alimentarea 
tocătoarelor cu lemn, mai ales în 
schimburile de noapte, nu au oprit 
benzile atunci cînd au fost avertizați 
sonor că în tocătoare au pătruns 
corpuri metalice. In minutele ur
mătoare, cuțitele tăietoare au fost 
distruse ; au fost necesare multe ore 
de muncă pentru reparații și reglaje. 
Iată deci că cerințe clare și firești, 
pe care le cunoaște toată lumea, cum 
ar fi cele ale exploatării corecte a 
utilajelor, ale întreținerilor șl unge-

(Urmare din pag. I)
„Aplicînd această politică, subli

nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
noi am pornit de la învățătura 
marxistă, de la conceptul că edifi
carea socialismului și comunismu
lui presupune ridicarea la o viață 
nouă — așa cum spuneau Marx și 
Engels — a tuturor localităților, 
pentru ca fiecare să poată duce o 
activitate înfloritoare, independen
tă in toate domeniile existenței 
sociale. Or, amplasarea teritorială 
judicioasă a diferitelor activități 
industriale, dezvoltarea forțelor de 
producție în toate zonele țării 
merg tocmai în direcția creării 
condițiilor pentru ridicarea tuturor 
localităților, a tuturor comunelor 
la un nivel superior de civilizație 
materială și spirituală".

Aprecierea secretarului general 
al partidului nostru este confirma
tă în mod strălucit de mutațiile 
profunde în repartizarea teritoria
lă a populației, în ocuparea și 
structura forței de muncă, reflecta
te de comunicat. De pildă, in peri
oada 1966—1977, comparativ cu 
creșterea medie pe țară de 12.9 la 
sută, cele mai mari sporuri le-au 
înregistrat județele Brașov, Con
stanța. Galați, Argeș, Iași, Dîmbo
vița. Gorj, Prahova, Sibiu. Harghi
ta. Maramureș, Neamț. Timiș și 
municipiul București. Aceste creș
teri substanțiale ale populației tre
buie legate direct de efectele in

LA VATRA DORNEI :Complexul turistic „Runc“
La Vatra Dornei, pe dealul 

care străjuie frumosul oraș-sta- 
țiune, edilii au realizat una din
tre cele mai atrăgătoare zone de 
odihnă și agrement din județul 
Suceava, cabana „Runc". Ea poa
te asigura găzduirea concomiten
tă a 60 de oaspeți în camere 
confortabile de cite 2, 3 și 4 pa
turi.

După cum am fost informați 
de tovarășul Constantin Gătej. 
directorul întreprinderii balnea
re, campingul din cadrul com
plexului dispune de 30 de căsuțe 
care pot primi 80 de persoane. 
Totodată, doritorii pot prepara 
singuri, așa cum Ie preferă, pro
dusele pentru grătar. Amatorii 
de sport au la dispoziție tere
nuri de tenis de cîmp. volei, 
baschet si handbal. în după- 
amiezile senine de sîmbătă și 
duminică cintă o fanfară, iar pe 
estrada în aer liber sint organi
zate spectacole folclorice repre
zentative pentru zona Domelor. 
(Gheorghe Parascan).

în imagine : cabana „Runc".

iilor minime zilnice, ale executării 
intervențiilor urgente, cu cea mai 
profundă responsabilitate, cînd nu 
sint respectate, devin probleme de 
însemnătate capitală.. Ce foloase 
s-au obținut dacă, pe de o parte, se 
aduc îmbunătățiri tehnologice de mi
lioane de lei, iar, pe alte căi, o piu
liță nestrînsă cum trebuie, niște ba
nale garnituri de cauciuc, ori o bu
cată de fier într-o legătură de crăci 
produc pierderi de aceeași mărime ? 
Trăgînd linie și adunînd, tot in pier
dere iese producția, iese complexul.

Considerăm că a sosit momentul 
ca și la complexul din Bistrița or
ganizațiile de partid, conducerile o- 
perative, inginerii, maiștrii, ^gefii 
formațiilor de lucru să-și intensifice 
preocupările cu caracter preventiv, 
pentru a impune angajaților îndato
rirea expresă de a păstra, a între
ține și exploata cu maximă grijă 
mijloacele fixe, pentru ca preocupa
rea in acest domeniu să se situeze 
cel puțin la nivelul celei de a îm
bunătăți caracteristicile funcționale 
ale acestora, ori a le conferi altele 
noi. După cum, trebuie luate măsuri 
pentru aprovizionarea mai operativă 
și mai exactă cu materialele nece
sare atelierului mecanic, pentru 
achiziționarea unor aparate de mă
sură și control, a sculelor de care au 
nevoie lucrătorii săi. Nu-i mai puțin 
adevărat că, în cadrul sectorului de 
prelucrare a lemnului, se simte
nevoia specializării atelierelor me
canice pentru producerea unor sor
timentalii precise de piese de
schimb, cerință rezolvată în alte 
ramuri ale economiei naționale 
tocmai în scopul creșterii gra
dului de rentabilizare a acestei
activități. Dar, deocamdată, cu for
țele care există, cu perfecționările 
ce vor fi aduse este pe deplin posi
bil ca, la Complexul de prelucrare 
a lemnului din Bistrița, acciden
tele de genul celor arătate să fie 
total prevenite, dovedindu-se răs
punderea cuvenită în soluționarea 
tuturor problemelor care privesc a- 
sigurarea si gospodărirea pieselor 
de schimb.

Gheorghe CRI ȘAN
corespondentul „Scînteii"

dustrializării socialiste. De pildă, 
în județul Galați, o asemenea 
sporire a populației se datorează 
implicit combinatului siderurgic și 
șantierului naval, în Dîmbovița — 
platformelor industriale din Tirgo- 
viște, în Harghita — întreprinderi
lor din Miercurea-Ciuc și Odorheiu 
Secuiesc, .in Maramureș — noilor 
obiective și capacități din Baia

Toate județele tarii-zone infloritoareJ 1 ,

Mare. Baia Sprie, Sighetu Marma- 
ției, și exemplele ar putea continua. 
Sint dovezi clare ca lumina zilei, 
care atestă încă o dată roadele în
făptuirii politicii partidului, de re
partizare rațională a forțelor de 
producție, a forței de muncă pe 
teritoriul tării, promovată cu neslă
bită fermitate in perioada ultimelor 
două cincinale. în mod firesc, o bună 
parte din cele 2 253 500 noi locuri 
de muncă, create in perioada 
1966—1976, revin județelor amintite, 
ceea ce a dus la creșterea și Întă
rirea rândurilor clasei muncitoare, 
la ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, la efecte pozitive 
asupra repartizării populației pa 
ocupații și ramuri de activitate.

Semnificativă pentru îmbunătă
țirea repartizării forței de muncă,

AUTORITATEA Șl EFICACITATEA 
CONTROLULUI MEDICAL

/

depind de concursul factorilor 
de conducere ai întreprinderilor

O anchetă efectuată prin dispen
sarele din întreprinderile sătmărene 
ne-a prilejuit o constatare îmbucură
toare : medicii și personalul sanitar 
de aici au în conducătorii formații
lor de lucru, ai atelierelor și secțiilor, 
precum și în cadrele din activul sin
dical colaboratori de nădejde în apă
rarea sănătății angajaților, fapt care 
contribuie la ridicarea eficienței ac
tivității medico-sanitare, cu efecte 
binefăcătoare directe asupra desfășu
rării producției.

Medicii dispensarului întreprinderii 
,.23 August" din Satu Mare, Zoltan 
Șarosi și Sabin Varga, împreună cu 
membrii comisiei sociale a comitetu
lui sindicatului vizitează de două 
pină la patru ori pe lună locurile de 
muncă, în special cele expuse noxe
lor. în acest fel, ei pot interveni pre
ventiv in eliminarea unor deficiente 
care contravin normelor de igienă și 
de protecție a muncii, pentru menți
nerea unui climat optim sănătății 
muncitorilor și desfășurării în condi
ții normale a producției.

— Prin această conlucrare rodnică 
— ne spune tova
rășul Hugo Oren- 
di. președintele 
comitetului sindi
catului — autori
tatea controlului 
medical sporește 
simțitor, conducă
torii locurilor de 
muncă fiind obli- .
găti să elimine țțe urgență neajun
surile. iar in caz. de neresnec- 
tare, în termenele fixate, a sar
cinilor indicate, cei vinovati sînt 
trași la răspundere. în urma unor 
astfel de vizite au fost reme
diate defecțiunile de la unele sis
teme de ventilație în secțiile presă 
și turnătorie, au fost depistați și su
puși tratamentului angajații care se 
prezentau la lucru cu stări gripale, 
fără a se duce la medic.

— Experiența ne-a învățat că întă
rirea colaborării între medici și con
ducerile de secții și ateliere consti
tuie factorul esențial în acțiunea de 
reducere a morbidității și, Implicit, a 
numărului de zile pentru concediile 
medicale — ne spune dr. Ioan Racz, 
de la dispensarul întreprinderii 
„Unio". în acest sens doresc să evi
dențiez atenția cu totul specială pe 
care o manifestăm pentru reintegra
rea în producție a celor reveniți din 
concedii medicale îndelungate, dar cu 
capacitatea de muncă temporar sau 
permanent redusă. în astfel de ca
zuri, noi, medicii, purtăm discuții a- 
mănunțite cu cei care trebuie repar
tizați la alte locuri de muncă, pen
tru a afla ce meserii mai cunosc în 
afara cele^ pe care nu o mai pot 
practica, pină la restabilirea comple
tă a sănătății. Această cunoaștere a 
posibilităților și disponibilităților fie
cărui lucrător în parte ne permite 
să ne consultăm cu șefii de ateliere, 
pentru ca împreună să găsim soluția 
cea mai bună atit pentru muncitorul 
în cauză, cît și pentru producție. Pe 
această cale am reușit. In ultima vre
me, să stopăm multe reîmbolnăviri, 
să reducem indicele de morbiditate 
datorat unor astfel de cauze.

Un alt aspect al colaborării rezidă 
într-o informare reciprocă, promptă 
și loială intre medici și conducătorii 
locurilor de producție în privința ce
lor care vor să chiulească de la lu
cru „cu acte în regulă", să obțină 
concediu medical acuzind afecțiuni 
imaginare. Avizat din vreme de șeful 
atelierului asupra unor astfel de bol

ANCHETĂ 
IN ÎNTREPRINDERI 

SĂTMĂRENE

a populației în profil teritorial este 
și gruparea județelor după nivelul 
populației, redată in comunicat. 
Astfel, în strinsă corelație cu dez
voltarea economică, cu industriali
zarea socialistă, cu noile implan
turi productive, în intervalul mar
tie 1966 — ianuarie 1977. numărul 
județelor cu peste 700 000 de locui
tori a crescut de la 2 la 5 ;

cu 600 000—700 000 de la 4 la 7 ; cu 
500 000—600 000. de la 6 la 8 ; în 
timp ce numărul județelor doar cu 
400 000—500 000 de locuitori a scăzut 
de la 13 la 7, iar al celor cu 
200 000—300 000, de la 5 la 3. O ase
menea concentrare a populației — 
oglindită și de sporirea densității 
populației pe teritoriul țării (în 
medie — de la 80,4 loc/kmp la 
.90,8 loc/kmp), densități, mai ridica
te înregistrindu-se în județele Pra
hova. Iași, Dîmbovița, Galați, Bra
șov, Cluj, Dolj, Bacău — vorbește 
convingător despre rezultatele pro
cesului de transformare a fiecărui 
județ, a fiecărei mari localități in 
puternice centre economice și 
demografice, în stare să asigure 
locuitorilor condiții tot mai bune 
de muncă și de viață.

navi închipuiți, medicul face inves
tigații clinice foarte amănunțite, spre 
a înlătura orice dubiu asupra preci
ziei diagnosticului. Acest mod de co
laborare s-a soldat cu reducerea nu
mărului de pacienți simulanți și, fi
rește. a concediilor medicale obținute 
ilegal.

Există însă și Întreprinderi unde 
nu s-a ajuns la o deplină colaborare 
între conducerile tehnico-administra- 
t.ive și medicii de dispensar.. Astfel, 
la fabrica „Victoria" din ora
șul Tășnad nu există suficientă preo
cupare pentru a folosi posibilitățile 
de utilizare în producție a muncito
rilor cu capacitatea de muncă parțial 
și temporar pierdută. în legătură cu 
aceasta, tovarășul dr. Iosif LaCzka, 
director adjunct al direcției sanitare 
județene, ne spunea : „în fabri
ca „Victoria" Tășnad s-au înre
gistrat o serie de mici traumatisme 
care nu necesitau însă concedii me
dicale. Muncitorii in cauză puteau 
să-și continue activitatea, cu condiția 
practicării temporare a unei munci 
mai ușoare. Totuși, șefii de secții și 

ateliere, precum 
si conducerea fa
bricii au găsit de 
cuviință că este 
mai ușor să igno
re recomandările 
scrise ale medi
cului. decit să se 
preocupe pentru 

^încadrarea celor 
cu capacitatea de' muncă, temporar 
redusă la faze .de' lucru propice resta
bilirii lor cit mai grabnice. Necreindu- 
li-se condiții corespunzătoare, munci
torii în cauză au fost nevoiti fie să-și 
pericliteze sănătatea — continuînd să 
lucreze pe mașină, să zicem, cu mîna 
pansată, fie să plece în concedii me
dicale. A fost nevoie de intervenția 
direcției sanitare și a forurilor locale 
de partid și de stat pentru ca reco
mandările medicului să fie respec
tate".

în cursul anului trecut, controlul 
medical periodic a cuprins peste. 
30 000 de angajați din întreprinderile 
județului. Un element nou de mare 
însemnătate în controlul periodic 11 
reprezintă explorările funcționale In 
cadrul cabinetului de audiologie În
ființat la Satu Mare. Din datele și 
constatările direcției șanitare reiese 
că In cele mai multe Întreprinderi 
medicii se bucură de un real sprijin 
în efectuarea controalelor medioale 
periodice în rîndul angajaților, exem
ple bune oferind in acest sens Între
prinderile „Unio", „23 August" și 
„Mondiala". Există insă și Întreprin
deri unde acestei acțiuni nu 1 s-a a- 
cordat atenția cuvenită, astfel că un 
mare număr de angajați, care nu au 
fost mobilizați de conducerile de sec
ții și ateliere pentru a se prezenta Ia 
dispensar, au rămas în afara contro
lului medical. Printre acestea se si
tuează întreprinderea textilă „Arde
leana" — Satu Mare, întreprinderea 
„Victoria" și cooperativa „Voința" 
din Tășnad, întreprinderea de sticlă 
din Poiana Codrului. Controlul perio
dic — acțiune de mare răspundere — 
se cuvine tratat și sprijinit ca atare 
în toate întreprinderile sătmărene, 
aceasta fiind atit în interesul apărării 
sănătății celor ce muncesc, cît și al 
desfășurării în condiții optime a acti
vității productive.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Datele Comunicatului cu privire 
la repartizarea teritorială a popu
lației. toate celelalte capitole se 
constituie într-o radiografie a 
puternicei dezvoltări a Româ
niei socialiste in perioada ce 
a trecut de la precedentul recensă- 
mînt și oferă concluzii de mare 
însemnătate asupra evoluțiilor de 
viitor, jalonează repere semnifica
tive. pe baze științifice, necesare 
elaborării măsurilor de înfăptuire, 
in continuare, a politicii partidului 
în multiple domenii de activitate, 
in strinsă legătură cu prevederile 
programului adoptat de Congresul 
al XI-lea al P.C.R. In perspectiva 
anului 1980, cind fiecare județ va 
realiza o producție industrială de 
cel puțin 10 miliarde lei, se contu
rează și imaginea unei noi și pu
ternice întăriri demografice a tu
turor zonelor țării.

O concluzie majoră se impune : 
să ne concentrăm forțele, capacita
tea creatoare pentru a munci mai 
bine și mai eficient, intrucit numai 
și numai prin industrializarea so
cialistă, prin înfăptuirea vastului 
program de investiții prevăzut in 
cincinal vom ajunge la dezvoltarea 
mai puternică, multilaterală, a tu
turor zonelor și localităților, «bază 
sigură pentru făurirea deplinei 
egalități in ce privește condițiile 
de muncă și de viață, pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai 
și de civilizație al tuturor cetățeni
lor. României socialiste...
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EXIGENȚELE CODULUI ETIC

MERI TĂ
SĂ-I CUNOAȘTEȚI

PE ACEȘTI 
TINERI!

Dar merită in aceeași măsură să cunoașteți modul in care 
gindesc și acționează comuniștii de la întreprinderea „1 Mai“ - 
Ploiești pentru a forma asemenea tineri, pentru a transmite 
experiența lor de muncă și de viață celor care vor duce mai departe 
ștafeta spiritului muncitoresc, revoluționar.

Cine sînt ei ?
De ce sînt excepționali ?

Iropunem un sondaj de opinie pe 
ea : „Cum definiți tinărul munci- 
de azi ?“ Cu alte cuvinte, ce fel 
muncitori crește astăzi uzina ță- 
de ce fel de oameni are aceasta 

zoie ? Diversitatea răspunsurilor 
isemnate va ajuta să aflăm rezul- 
tta profesiei de muncitor pe care 
îmbrățișează an de an sute de mii 
tineri.

Ing. Teodor Ghiculescu : „Cînd a- 
m în dotare strunguri cu comandă- 
ogram ori din cele care prezintă 
tual cotele de prelucrare. îti faci 
me o idee si asupra orizontului de 
noștinte al muncitorului. Dar n-am 
insist aici asupra nevoii de a stă

tu algebra sau trigonometria. pen-

— Ce ii învăfati mai
— Să fie oameni...

întîi ?

Mergem la sculărie după frații 
Oise. Nu dăm nici de Vasile. nici 
s Ion. Sîntem îndrumați către sora 
ir mai mare. Maria, care lucrează 
ot aici, la „1 Mai". O găsim la plan- 
jetă. intr-un birou de proiectare. 
,,Ce-i cu Vasile. cu Ion?" „Cum. nu 
v-au spus tovarășii de la sculărie ? 
Se pregătesc de bacalaureat. Pe care, 
desigur. îl vor lua. După asta vor 
da examen la politehnică. La seral, 
se-ntelege...“.

Vasile Moise are 23 de ani. Mese
ria — sculer matrițer. Meserie deprin
să aici, in mijlocul unor oameni care 
„măsoară exigenți, la micron — 
cum ar zice comunistul Vasile Băr- 
bulescu. șef de echipă — nu numai 
execuția unei piese, ci și comporta-

„Anturajul străzii7 
nu poate fi mai puternic 
decît anturajul marelui 

colectiv de muncă»

Notării aici citeva replici consem
nate in discuțiile avute în întreprin
derea „1 Mai" pe tema atît de com
plexă și de răspundere a formării 
tînărului muncitor pentru muncă și 
viață :

— Uneori încrederea peste măsură 
poate strica. Cum vine asta ? Să mă 
explic. Execuția bancurilor de pre-r 
venitoare am încredintat-o unor ti
neri frezori. Lucrarea este preten
țioasă. iar cei mai multi au trecut 
cu bine această probă. Uri. om a fă
cut totuși excepție : tânărul Mihai 
Paraschiv. Ba refuza o comandă, ba 
era găsit dormind în schimbul de 
noapte, ba lipsea. Pînă 6-a lăsat cu

O inițiativă a organizației de partid în munca de educație:

„Omul de lingă tine — 
muncitor destoinic ca și tine../7

...pare un răspuns la aceste impe
rative educaționale, de creștere cu 
răspundere comunistă a tinerilor 
muncitori, de dezvoltare profesională 
si morală armonioasă. „Omul de 
linsă tine — muncitor destoinic ca 

i si tine" este inițiativa care a pornit 

tru că acestea au si început să se 
înscrie firesc în abc-ul profesiei de 
strungar, de pildă. Evoluția tehnicii 
și tehnologiilor de fabricație, tot mai 
complexe, cere un om al uzinei cu 
un grad ridicat de sensibilitate, calm, 
cu un echilibru perfect. Pentru că 
intr-un fel se minuia cîndva o ma
netă rudimentară și altele sînt ges
turile la un pupitru de comandă. Ce 
vreau să spun cu asta : că a fi mun
citor. azi. nu-i de ajuns să-ti însu
șești cunoștințe tehnice de speciali
tate. Este nevoie, poate în egală 
măsură, de întreținerea unei vieți a- 
fective bogate, oare să șlefuiască ne
contenit sensibilitatea umană, con
știința responsabilității. Sînt acestea 

rea de fiecare zi". Ion Moise are 21 
de ani. E strungar sculer. în pro
ducție se întrece cu frate-su, cu 
alti tineri de vîrstă lui. întrecerea a 
continuat și la liceul seral, unde a 
învătat în aceeași clasă cu Vasile. 
„Tineri destoinici, ni se spune la 
sculărie. Au ajuns deja ași în exe
cuția unor piese dificile".

Frumoase cuvinte pentru o aseme
nea vîrstă ! „Tata, completează Ma
rfa, voia ca Vasile și Ion să facă 
teoreticul. Frații insă au ales mese
ria mai întîi. „Bine, a zis tata. Eu 
aici, la Gura Vadului, sînt secretar 
de partid și brigadier în C.A.P. N-o 
să mă faceți de rușine. Am încre
dere în voi“. Și. la încredere trebuie 
neapărat să răspunzi cu încredere.

totul de meserie. A pierdut si pasul 
cu liceul seral. L-am găsit zilele 
trecute prin oraș, fără rost. „Vino 
băiete la treabă, e păcat să te risi
pești astfel". A promis, dar n-a ve
nit. Mă întreb și acum : ce i-a lipsit 
acestui tinăr ? Că i-am dat totul, ca 
și celorlalți : scule, dulap, vestiar, 
ba într-o lună, cînd a ieșit foarte slab 
cu banii, că nu muncea, am hotărât 
noi să-i acoperim si retribuția", 
(loan Deîescu. maistru).

— Sculele, dulapul, vestiarul, plus 
acoperirea retribuției, să însemneze 
oare totul ? Oare numai cu atît se 
crește un om ? Eu zic că atunci cînd 
e vorba de oameni comunistul tre- 

de la atelierul aparata.1 pneumatic 
st s-a răspîndit în întreaga între
prindere. în unităti industriale din 
județ si din tară. Mergem la locul 
unde a primit certificatul de naștere 
si discutăm cu Andrei Dumitrescu, 
secretarul organizației de partid.

„Cum s-a născut această inițiativă?" 
..Lipsurile noastre în privința edu
cării tinerilor au impus-o ca nece
sitate. Multi veneau aici ca să aibă... 
de unde pleca. Organizația de partid 
s-a aplecat asupra motivelor și a 
constatat: destui muncitori. »efi de

echipă, maiștri vedeau numai sar
cina curentă, imediată. Mai puțin 
omul, adaptarea lui complexă la 
exigentele colectivului, perspectivele 
formării sale. De noii veniti. doar 
ici-colo se ocupa cite cineva cu se
riozitate. Am pus chestiunea în fața 
adunării comuniștilor si am avut, 
ca de atîtea ori. un moment al ade
vărului. Față în fată cu propria 
noastră conștiință, cu îndatoririle ce 
ne revin privind creșterea celor care 
vor prelua ștafeta. Atunci comunis
tul Emilian Sandu, de la freze, om 
care a initiat Pe atîtia în ale mese
riei si vieții, a lansat inițiativa".

N-au lipsit nici obiecțiile mali
țioase. de tipul: „Iată-ne si ne post 
de dădacă" ; ori : „Omul de lîngă 
mine să facă bine si să nună „osul" 
la treabă. Doar n-o să mă silesc eu... 
înapoi, ca să m-ajungă el din 
urmă Organizația de partid nu

s-a împiedicat în aceste „argumen
te". A repartizat fiecărui comunist 
cite un tinăr. Sarcină de partid : 
să-1 crească in meserie, să-1 ajute 
in desăvîrsirea lui ca om cu o înal
tă conștiință socialistă. Strungarul 
Ion. Nicolescu s-a ocupat de tinărul 
Mihai Brașov. Gheorghe Ciufu și 
Gheorghe Moroianu de „oaia neagră" 
a atelierului. P. M.. etc. Eșecuri ? 
Ei da. au fost si eșecuri. Dar de 
data asta, vina a fost împărțită pe 
din două. „în concluzie — conchide 
Andrei Dumitrescu — imposibilul a 
devenit posibil. Multi tineri care lu
crau aici într-o stare de provizorat, 
cu gîndul în altă parte ori nicăieri, 
s-au integrat în producție cu trup și 
suflet. Doi : familia noastră, munci
torească. a devenit mal unită, pu
nem cu totii umărul la greu, fiecare 
vibrează la interesele colectivului, 
problemele de muncă si de viată ale

tot atitea direcții de acțiune in ac
tivitatea comuniștilor din . colectivul 
unde lucrez, oameni care si-au asu
mat răspunderea pregătirii corespun
zătoare a ștafetei..."

Nicolae Tănăsică. secretarul comi
tetului U.T.C. pe întreprindere : 
„Remarca tovarășului Ghiculescu e 
întemeiată. Cum se înfățișează con
cret această nevoie de viată spiritu
ală bogată la tinerii noștri ? Lunar, 
peste 1 500 de uteciști si neuteciști 
fac „comandă fermă" la filmele pe 
care doresc să le vadă. Asta, in afară 
de ceea ce văd ei din proprie iniția
tivă. Ne străduim să acoperim cit 
este cu putință aceste preferințe.

nu ? Apoi, aici, in uzină, a fost în
crederea comuniștilor, a muncitorilor 
mai în virstă. Ne-au pus pe umeri 
din ce în ce mai mult, lucrări com
plexe. de răspundere. Apoi..." Maria 
ezită. „Apoi ?“ „A venit cea mai 
mare dovadă de încredere. S-a în- 
timplat in 18 noiembrie 1975. Atunci, 
Vasile Moise. Ion Moise și eu. Maria 
Moise, am fost primiți. în aceeași 
adunare a comuniștilor. în partid...".

Pe 18 noiembrie 1975 rindurile 
partidului s-au mărit cu încă trei 
ostași : frații Moise. Confruntăm cu- 
vîntul de angajare rostit atunci cu 
realitatea : „Vom fi în continuare 
fruntași la locul nostru de muncă". 
Angajament onorat cu demnitate. 
„Vom studia cu si mai multă rîvnă".

buie să fie de două ori mai exigent 
decit în mod obișnuit. Și atunci va 
vedea că este departe de ceea ce se 
cheamă „am făcut totul"... (Nicolae 
Iliescu, maistru).

— Adevărul e că unii ajung la o 
„viată in derivă" și datorită antura
jului în care se învîrt. (Ion Vlăduță, 
lăcătuș).

— Colectivul întreprinderii noastre 
este recunoscut și stimat pentru spi
ritul combativ, pentru potențialul lui 
revoluționar. Or, acestea sînt uriașe 
forțe de modelare a conștiințelor, de 
formare si educare a tinerelor gene
rații de muncitori. Este o forță mult 
mai puternică de înriurire decit 

Spectacolele care se dau 1* teatrul 
ploieștean nu mai „ajung" si atunci 
organizăm sistematic deplasarea la 
spectacole bucureștene. Nu ne-au 
scăpat „Richard al III-lea“. „Un flu
ture pe lampă" etc. Multi invată 
limbi străine. 587 de tineri" urmează 
anul acesta liceul seral, alții facul
tatea de subingineri, alte citeva sute 
sint în formațiile artistice ale uzinei 
si ale orașului. Aici fiecare tinăr în
vață. Se perfecționează în meserie, se 
desăvirșeste ca om cu ajutorul co
muniștilor. al tuturor muncitorilor 
virstnici".

loan Deîescu. maistru, secretarul 
organizației P.C.R. de la sape-foraj : 
„In fiecare an în secția noastră pă
șesc un număr însemnat de tineri 
muncitori. Și de fiecare dată observ 
la ei o îndrăzneală mai mare, dorința 
de a face ceva nou. setea de învăță
tură. Ascultă. întreabă, nu se sfiesc 
să contrazică, sînt primii care discu
tă. în clipele de răgaz, ceea ce văd. 
citesc ori aud. Meșterul, șeful de e- 
chipă ori muncitorul mai in vîrstă 
devin astfel nu numai îndrumători

Punct Îndeplinit cu răspundere 
comunistă. „Vom fi mereu alături de 
cei care au nevoie de ajutorul nos
tru. asa cum și noi am fost ajutați 
de cum am pășit pe poarta între
prinderii". Onorat din plin și acest 
angajament. „După terminarea fa
cultății vrem să lucrăm în continua
re în uzina care ne-a crescut". „Va 
fi întocmai, ne asigură Maria Moise, 
in numele celorlalți doi frați, tineri 
comuniști ca si dinsa. Cum altfel am 
putea răspunde încrederii de care 
ne-am bucurat ?“

„încrederea asta, poate fi uneori 
revocată, poate fi retrasă ?“ adresăm 
întrebarea comunistului Dumitru 
Popa, maistru la turnătoria între
prinderii. Replică scurt : „Niciodată". 
Convingerea cu care rostește nici
odată ne lasă să întrezărim un fel 
de polemică. Insistăm și iată ce ne 
spune : In urmă cu doi ani i se în
credințează un tinăr. A. N. Apt pen
tru meserie, priceput. 11 încadrează 
în schimb cu muncitori și comuniști 
de nădejde : Traian Panican, frații 
Teodor și Nicolae Tudor. Se intere
sează de evoluția lui. „Deprinde cu 
ușurință meseria. Numai că în rela-

.... • \--------------------------------------------------------

orice..! anturaj. Numai să știm să o 
folosim la întreaga capacitate, în 
toate cele trei schimburi. (Valerian 
Radulescu, sociolog).

— Bine spus, în toate cele trei 
schimburi, e de părere și Mihai Ro
taru. muncitor la turnătorie, secreta
rul comitetului U.T.C. de secție. Ba 
aș adăuga — si mai mult decit în 
cele trei schimburi. Munca de edu
cație cu tinerii muncitori trebuie 
dusă nu numai aici. Pentru că, mai 
sînt unii care, mai de rușine, mai de 
gura noastră, își fac datoria la locul 
de muncă. înseamnă asta, automat, 
că sînt și oameni înaintați din toate 
punctele de vedere ? Că îndată ce 
trec de poarta atelierului sînt aceiași 
oameni corecți și respectuoși, se 
poartă civilizat, cu demnitate ? Hai 
să medităm în chip comunist asupra 
acestor întrebări.

Și ca meditația să fie mai fructuoa
să. Mihai Rotaru aduce în discuție un 
episod consemnat de viata întreprin
derii nu mai departe decit zilele tre
cute. Ce se știa despre electricianul 
P. D„ pînă de curînd ? Că e un tî- 
năr muncitor destoinic, că nu ai 
să-i reproșezi nimic în privința mun
cii. Iată însă că de la o asociație de 
locatari se primește o scrisoare. Rîn- 
duri pline de indignare la adresa 
electricianului. Că tulbură liniștea 
blocului. Că face chefuri, scandaluri, 
terorizează familia. „Cum, el să facă 
toate acestea ? Ia te uită, și noi ha
bar n-avem“. „Da. n-avem habar și 
nu spre meritul nostru". Este che-

in ale profesiei, ci si sfătuitori, con
fident! în ale vieții, interlocutori în 
comentarea celor .mai proaspete eve
nimente."

Alexandru Bălan, atelierul meca
nică I : „La noi s-a montat o ma
șină străină ultramodernă si cînd 
specialistul firmei respective a făcut 
proba s-a observat o deviație de 
0,02 mm. Părea un fleac, dar tinărul 
Ion Panait. aflat la fata locului, a 
replicat : „Abaterea nu-i normală". 
Și a venit cu calculul hirtiei. S-au 
redus cele două sutimi, iar specialis- 

, tul amintit a rămas cu convingerea 
că disputa tehnică a purtat-o cu un 
inginer și nu cu un muncitor aflat 
la primii lui pași în profesie. Un tî- 
năr muncitor care, zic eu. nu se mul
țumește să primească totul de-a 
gata, ci parcurge propria lui expe
riență. e încurajat să năzuiască me
reu spre mai bin? — spre munca de 
înalt randament si conduita exem
plară. comunistă".

Petre Mihai, inspector cu proble
mele de perfecționare profesională.; 
„Aș putea să adaug sute de exemple

tiile cu oamenii e cam repezit. Une
ori refuză lucrările ce i se încredin
țează asa. fără nici un motiv. Mai 
avem încă de muncă cu el". Mește
rul se interesează de familia tînăru
lui și află că i-a murit mama, că de el 
se ocupa cum putea și cit putea o 
soră mai mare. Vine vara și iată-1 
pentru o lună», remizier pe litoral. 
Se întoarce la uzină cu : „regret ce 
am făcut și vă rog să mă reprimiți". 
„De reprimit te reprimește condu
cerea întreprinderii. Dacă punem noi 
aviz favorabil. (în treacăt fie spus, 
directorul nu semnează nici o desfa
cere de contract pină nu stă de vor
bă cu cel in cauză. Pină nu stă de 
vorbă si cu cel care a răspuns de 
omul ajuns intr-un impas sau altul !) 
Tu ai semna dacă ai fi în locul 
meu ?“ Lasă capul in jos. „E bine, 
zic în sinea mea. Cit omul se mai 
rușinează e încă bine". începe trea
ba. lucrează fără cusur o vreme, avea 
chiar perspectiva să fie promovat 
într-o echipă unde se execută lu
crări de categorie superioară cînd... 
Iată-1 în uzină, cu milițianul după 
el. Săvirșise o infracțiune, și cum 
legea e lege pentru toți, a fost con- 

mat respectivul electrician în fața 
comisiei de disciplină. „Că nu-i ade
vărat, că e o calomnie murdară etc., 
etc.“. Da. putea fi și așa. Dar aveam 
nevoie de dovezi. în aceeași zi am 
mers la serviciu, la soție. „Nu-i ade
vărat, spune și dinsa cu glasul pe 
jumătate. Oameni răi îl ponegresc 
astfel pe soțul meu". „De ce ?“ „Din 
invidie, poate". Mă rog, nu era ex
clus să aibă dreptate. Dar ia să ve
dem si părerea locatarilor din bloc. 
Acolo aflăm că fiecare cuvînt din 
scrisoare e numai adevăr. Atunci 
P.D. a întors foaia: „Cu ce drept vă 
băgați în viața mea particulară ?“ 
„Cu dreptul omului de a nu lăsa pe 
nimeni să alunece în mocirlă. Și. în 
egală măsură, cu dreptul oamenilor 
care au primit o asemenea scrisoare 
despre un tovarăș de-al lor. care-i 
face de rușine cu vîrf șl îndesat". 
Electricianul a măcinat. în el neca
zul lui dar și indignarea noastră, ati
tudinea colectivă aspră si fără ocoliș, 
ca pină la urmă să zică : „Nu cre
deam că o să vă pierdeți vremea și-o 
să căutati adevărul pînă-n pînzele 
albe. îmi dau seama că sînt de două 
ori vinovat: o dată pentru ceea ce 
am făcut în afara întreprinderii, a 
doua oară pentru că am mintit. Pur 
și simplu îmi este rușine de mine". 
„Depinde numai de tine să nu-ti mal 
fie" .

Episodul supus meditației de Mihai 
Rotaru are viabilitatea faptului rupt 
dintr-o realitate trăită nu numai în 
uzina ploieșteană. El ridică cu acui- 

de felul celui înfățișat aici de tova
rășul Bălan. Uite, la reparatii-ma- 
sini. una dintre multele fete. Viorica 
Hurduială. s-a calificat în meseria de 
rectificator. Dar la fel de bine lu
crează și la freze și la strunguri, 
după cum e nevoie. Face și liceul se
ral. face și un curs de scurtă durată, 
in afara întreprinderii, pentru însu
șirea celei de-a patra meserii. Cum 
spuneam însă, asemenea exemple nu 
sînt cîtusi de puțin excepții. De a- 
ceea zic : nu înseamnă toate acestea 
un răspuns posibil la întrebarea 
„Cum definiți tinărul muncitor de 
azi ?“

Da, poate fi unul din răspunsurile 
posibile. Numai unul însă. Pentru că 
omul muncii de azi, omul care crește 
uzina țării și este crescut de aceasta, 
se distinge prin calitatea și diversi
tatea cunoștințelor profesionale și de 
cultură, este omul epocii sale — cu 
preocupări spirituale statornice, cu 
un grad ridicat de conștiință revolu
ționară. răspunzător de bunul mers 
al treburilor tării, conștient de desti
nul lui de făuritor de istorie.

damnat. „Te-a cam făcut de rîs omul 
dumitale. meștere" — m-au înțepat „ 
tovarășii de’muncă. „M-a făcuta e.r 
drept. Dar eu zic că n-avem voie, 
indiferent cine-ar fi. să-1 lăsăm să 
se afunde pe drumul fără ieșire".

A. P. intră și el în amnistia re
centă si primul drum. aici, la turnă
torie. „Meștere, taie-mă, omoară-mă, 
dar eu...“ „Eu nici nu te tai. nici 
nu te omor. Aș vrea însă să înțe
legi să nu-ti risipești viața fără rost. 
Nici de angajamentul tău nu am ne
voie. îmi va fi de ajuns să te văd 
cum muncești". „Și. cum muncește ?" 
„Bine, deși n-aș vrea încă să mă 
pronunț.''S-a căsătorit cu o fată de 
aici, din Întreprindere. Zilele trecu
te. cind am avut, clubul pe mină — 
o inițiativă proprie a uzinei : „Clu
bul — la dispoziția dv.“. fiecare sec
ție. pe rînd. beneficiind de specta
colele și celelalte activități ale clu
bului — a venit cu soția la specta
colul dat pentru cei din turnătorie. 
E om crescut aici. în bătaia focului, 
și nu se poate să nu înțeleagă pînă 
la urmă că noi il vrem doar mese
riaș din ce in ce mai bun și mai om. 
Atît".

fate întrebarea : ce știm despre viața 
tinerilor de dincolo de porțile uzinei? 
Care sint formele și mijloacele cele 
mai potrivite in stare să ajute la o 
cit mai bună cunoaștere a vieți, a 
preocupărilor fiecăruia, in contextul 
mai larg social ? Pentru imensa ma
joritate, locul de muncă înseamnă 
formare structurală, pentru întreaga 
viată. însușirea unor precepte de 
conduită demnă, comunistă, in orice 
împrejurare. Așa cum cere fiecăruia 
codul etic comunist. Există insă și 
cazuri „de adaptare" temporară la 
exigentele morale ale uzinei. Oameni 
care doar își potrivesc pașii, gestu
rile și cuvintele „după cum se cere" 
în biroul, atelierul ori secția în care 
lucrează. Pentru ca, în afara colecti
vității de muncă să-și dea „arama pe 
fată", să ducă o viată incorectă, 
nedemnă, încâlcind fără scrupule 
normele morale pe care se înte
meiază existenta noastră de fiecare 
zi. De aici și acele eșuări ale unor 
oameni despre care nimeni n-ar fi 
crezut pînă atunci că duceau o viață 
dublă, că.în fapt/ înșelau încrederea 
colectivului. Existenta unei aseme
nea dereglări pledează prin ea însăși 
pentru o riguroasă cunoaștere a 
omului de lingă tine, pentru un pro
ces de educație morală de mai mare 
întindere geografică, ca să spunem 
asa. si dincolo de porțile întreprin
derii. pentru un proces de inriurire 
în adincime. care să consacre însu
șirea temeinică a unor norme mo
rale înaintate, perene, demne de 
omul epocii noastre.

unuia sint ale noastre, ale tuturor. 
Trei : de la o fluctuație de 80 de an
gajați în medie pe an in atelierul 
nostru, am ajuns anul trecut la nu
mai 22. Patru...".

...Tinăr muncitor în uzina tării. 
Loc unde cresc oamenii, loc unde 
oamenii cresc uzina. Cu răspundere 
comunistă si demnitate comunistă. 
Loc unde imperativul suprem, de 
esență revoluționară, „totul pentru 
om“ se traduce printr-o muncă fără 
preget consacrată făuririi omului 
nou.

Tinăr muncitor în uzina tării. Ce
tățean demn al acestei țări, cu apar
tenență la clasa muncitoare stăpină 
si conducătoare, cu răspundere co
munistă fată de prezentul si viitorul 
României socialiste.

Iile TANASACHE 
Constantin CAPRARU

Maria Moise : ....în ziua aceea,
frații mei. Vasile și Ion, și eu, Maria 
Moise, am fost primiți. în aceeași 
adunare, in partid".

Veteran al uzinei, comunistul Ale- 
xandru Constantin, este deopotrivă 
prețuit pentru calitățile sale de mun
citor specialist și... specialist in 
educație.

Tng. Teodor Ghiculescu : ..Tinerii 
de azi ? îi vrem măi buni decit noi, 
de aceea le si pretindem mai mult".

Dumitru Popa, maistru la turnăto 
rie : „Citeodată. un tinăr se poat 
rătăci pe potecile vieții.- Știm să- 
readucem pe drumul cel bun ?“

Mihai Rotaru, muncitor la turnat 
rie : „Ce știm despre viata tinerii 
noștri dincolo de porțile uzinei ? 
iată întrebarea asupra căreia pr 
nun să medităm în chip comunis

Foto : S. Cristi
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Cîntecul vrea

Lucero Tena și formația sa

ale Spa
in ritmul

Dacă în regiunile basce 
ftiei se dansează auresku 
percuției, iar in Castillia nu lipsesc 
de la sărbători seguidillas. bolleroul 
și giraldillas. Andaluzia, ținutul 
Sudului insorit. înseamnă ne harta 
muzicală a Spaniei fandango și can
to jondo sau flamenco. Mai ales fla
menco. în care strălucesc dansuri cu 
nume pitorești ce concentrează ar
dente patimi 
străfulgerate

rostite asnru. mocnit, 
de explozive chemări.

LUCERO
cintecele 
formația 

Spania, le 
care au 
inițiativă,

ceste dansul popular. îi adaugă ele
mente comice, pantomimă. punctează 
din plin ritmul cu bătăile călciielor 
și al palmelor.

Cînd chitaristul Felix de Utrera 
lansa un acord arpegiat ca un oftat, 
apoi îsi depăna melodiile cind agi
tat. cind grav, cind întretăiate de 
tremolouri și vibrații abia șoptite, 
solistul Agustin Montoya desena în 
cintecul său policromia ritmică, cro- 
matisme in cascade, melisme cu aer 
arhaic. Se auzeau 
suflet și. pătimașe 
și dans.

„Cintecul vrea
în întuneric, cîntecul are 
fire de fosfor și lună 
Lumina nu știe ce vrea.
In hotarele ei
Se-ntîlnește cu

ah-uri pornite din 
invitații la cîntec

să fie lumină

de
ea

Generosul mesaj
al cintecului și dansului

popoarelor. 
Festivalului 
cîntecul si 

află un loc 
semnificativ.

ȘCOALA Șl EXIGENȚELE
SOCIETĂȚII

O pregătire complexă viitorilor specialiști
în ingineria tehnologică

TENA (Spania)
Toate dansurile șl 

mele, pe care eu și 
mea le-am adus din 
dărui românilor, cei 
avut această nobilă
excelentă idee de a închina un 
festival european păcii, prie
teniei.

Astfel de intilnlrl ajută la 
mai buna cunoaștere intre oa
meni. înlesnesc colaborarea între 
artiști de pretutindeni.

România este o tară care iu
bește pacea, dorește să colabo
reze în bună înțelegere cu toate 
țările lumii si festivalul euro
pean care se desfășoară în a- 
ceste zile la București est» un 
elocvent exemplu.

în această lume de cîntec si dans, 
de-o stranie si fascinantă frumusețe, 
ne-au invitat Lucero Tena si forma
ția sa. Prin ooncertul de dans spa
niol și flamenco. Am urmărit evoluția 
artistei, modul în care reușește să 
compună, printr-o interpretare per
sonală. mișcările în spiritul dansuri
lor populare, al 
care tristețea si 
ză pasional.

Lucero Tena 
dansatoare profesionistă: ea tălmă-

stilului gitan. stil In 
exuberanta alternea-

este muziciană și

folcloric
Folkedan- 

din Danemarca 
alcătuit din a- 

Și 
in-

Ansamblul 
Holstebro 
sere 
este 
matori, muncitori 
intelectuali, care 
terpretează. cu sensi
bilitatea omului de 
azi. vechile dansuri 
ale poporului din pa
tria lui Hamlet. Pașii 
lor sint de o simpli
citate extremă, avind 
ceva din ingenuitatea 
plină de farmec a 
jocurilor de copii.

Vals, polcă. dans de 
perechi sau dans cir
cular evocă tradițiile

de

opal
și se Întoarce 

egal" 
ritmuri, de for-Intr-un tumult 

muie timbrale, solistul vocal, chita
ristul povesteau despre îndrăgostiți! 
Andaluziei, iar Lucero Tena îsi îm
pletea mișcările brațelor, rotirile 
zvelte cu glasul si cîntul lori cînd 
nostalgic, cînd înflăcărat.

Artista spaniolă a prezentat publi
cului. alături de pianistul Jose Vives. 
în primul rînd — așa cum a făcut 
în marile centre europene si alături 
de orchestre simfonice din Cleveland, 
San Francisco. Minneapolis — un nou 
instrument de concert: castagnetele. 
Și prin măiestrie le-a impus. Reu
șind să le strunească de la percuta
rea în pianissimo, la jocul de agili
tate al ornamentelor, la pasaje de 
virtuozitate ; ea poate să întovără
șească. linia melodică a pianului în 
„Zborul 
în sonate 
latti. în 
Rameau.

La Festivalul european. Lucero 
Tena și formația sa au adus prin cîn
tec și dans flamenco mesajul de 
prietenie de pe pămîntul Spaniei.

cărăbușului" de Korsakov, 
de Pedro Soler sau Scar- 
..Cîntecul păsărilor" de

Smaranda OȚEANU

prinazi.
unor grupuri 

care au
reînviate, 
sîrguinta 
coregrafice 
reconstituit deprinde
rile poporului danez 
din secolele al XVIII- 
lea si al XIX-lea, co
piind cu minuție pină 
si costumele 
dată după 
aflate prin 
bonetă roșie
rească. surtuc visiniu. 
pantaloni negri si cio
rapi albi la bărbați, 
rochie roșie, sorț, jo
ben negru, cu 
bouri" albe peste 
ca revărsarea

peruci argintii pe fe
tele albe, naive, tine
re. ale dansatoarelor.

Orice comentariu

de altă- 
modelele 

muzee : 
marină-

„ja- 
păr. 

unor

\

Nu întîmplător. în 
acest moment sărbăto
resc al întîlnirii prie
tenești a 
sub egida 
european, 
dansul îsi 
atît de
Prin modalitățile mul
tiple. de o varietate ex
presivă si de idei im
presionantă. manifes
tările ansamblurilor si 
soliștilor renrezentînd 
popoarele prietene se 
alcătuiesc într-o suită 
în care generozitatea 
mesajului predomină. 
Fie că am urmărit ar
tiști din R.S.F. Iugo
slavia — Ansamblul 
Kolo, din R. S. Ceho
slovacă — cîntăreata 
Helena Vondraăkova, 
din R. F. Germania — 
Ansamblul folcloric din 
Scheessel, aceeași im
presie rămine domi
nantă Si. prin rezulta
tul obținut în dialogul 
cu publicul, putem a- 
firma că misiunea de 
a transmite încrederea 
în idealul de pace si 
colaborare între po
poare îsi află o consis
tentă împlinire.

Artiștii iugoslavi ai 
Ansamblului Kolo sint 
bine cunoscuti în în
treaga lume. Sub con
ducerea coregrafului 
Dragomir Bukovici și 
a dirijorului Peter Jo- 
simovici. dansatorii si 
cintăretii. interpretii 
formației instrumenta
le realizează o multi
coloră panoramizare a 
folclorului tuturor po
poarelor din Iugosla-

via. Admirația publi
cului nostru s-a în
dreptat. neîndoios, că
tre întreg complexul 
de elemente ce alcă
tuiau un spectacol plin 
de vivacitate, cu artiști 
multilaterali, care cîntă 
si dansează, cu costu
me de o varietate în- 
cintătoare. In secven
țele spectacolului lor. 
de la momente solisti
ce la cele de grup, fol
clorul autentic și-a 
găsit o fină expresie, 
apropiată de spiritul 
original i 
populare, 
prelucrată.
respect pentru tradiția 
valoroasă.

Revăzînd-o ne He
lena Vondraăkova — 
in compania excelen
tei Orchestre de estra
dă a Radioteleviziunii 
române, dirijată de 
Sile Dinicu. si a gru
pului „Studio 8“ con
dus de Dudu Atanasiu 
— am avut reconfir
marea afecțiunii de 
care se bucură cîntă
reata cehoslovacă în 
tara noastră. Aliaj de 
grație si farmec, căl
dură a glasului si o di
namică a prezentei 
scenice plină de atrac- 
tivitate. iată compo
nentele recitalului He- 
lenei Vondradkova, a- 
plaudat cu generozita
te de publicul iubitor 
al muzicii ușoare. Nu 
trebuie uitată însă și 
nuanța simbolică a 
dialogului deschis, 
prietenesc, dintre oas
pete si soliștii noștri — 
Adrian Romcescu. Doi-

al creatiei 
exemplar 
cu mare

na Limbăseanu. Doina 
Stănescu — dialog în 
care au răsunat bucu
ria vieții, iubirea pen
tru frumos, pentru pa
tosul tinereții.

Deținător al „Pre
miului Europa" pentru 
folclor (1975). Ansam
blul din Scheessel a 
adus în contextul 
festivalului citeva din
tre cintecele si dan
surile specifice muzicii 
populare din nordul 
R. F. Germania, cu 
dialecte specifice, cu 
trăsături de mare ori
ginalitate în preluarea 
obiceiurilor tradiționa
le. Costume de sărbă
toare populară, ele
mente caracteristice 
vieții artistice sătești, 
simplitatea si firescul 
cultivării acelor sen
timente care animă 
pretutindeni dragostea 
pentru oameni, iată 
principalele linii ex
presive ale spectacolu
lui lor. îmbogățind 
repertoriul Festivalu
lui european al priete
niei cu un asemenea 
semn de generoasă co
municare. bază a rela
țiilor de reciprocă cu
noaștere Intre popoare, 
prezenta Ansamblului 
din Scheessel se impu
ne ca o secvență valo
roasă în momentele 
semnificative ale aces
tor zile de sărbătoare a 
artei cintecului si dan
sului. închinate păcii 
și idealului de fericire 
al oamenilor.

Grigore CON- 
STANTINESCU

ționale au reapărut 
astfel nealterate si in 
stare să nască din nou 
alte fenomene artisti

0 artă simplă și umană

asupra valorii unor 
astfel de reconstituiri 
este de prisos, odată 
ce se știe ce inSeamnă 
ele centru cultura 
unui popor. Vechi obi
ceiuri si porturi na

ce. apartinind spiritu
lui national.

Un violonist, inter- 
pretind cu o întinerire 
îndrăzneață vechile 
melodii traditionale. a 
servit melodia si rit-

mul dansurilor ansam
blului danez. El a pre
zentat. ne scena „Rap
sodiei române", dan
sul „legătorilor de 
cărți", un dans mari
năresc. un fandango 
din Irlanda de Nord, 
un dans traditional 
din Hamburg, dansul 
„nopților albe", dansul 
plin de umor „al e- 
vreilor din Moors", și 
altele, care sint carac
teristice pentru un po
nor de vechi naviga
tori. întorși mereu din 
peregrinările lor ma-

rine cu amintirea ce
lor auzite si văzute 
printre străini. Dane
zii au adaptat totul la 
temperamentul lor 
potolit si meditativ, in 
care stăruie un strop 
de umor sănătos, re
fractar patosului si e- • 
fectelor exterioare, in
cit dans si muzică sint 
— in interpretarea an
samblului folcloric din 
Holstebro — deopotri
vă de simple, de seni
ne. de umane.

Maria SAVU

O scurtă incursiune în istoria ști
inței pune în evidență faptul că a- 
cum 150—200 de ani științele funda
mentale ale naturii — mecanica, 
fizica, chimia și biologia — se apli
cau direct în practică. Odată cu 
dezvoltarea acestor științe, cu creș
terea complexității lor, aplicarea in 
practică a adevărurilor descoperite a 
devenit ea însăși o problemă com
plexă. Au apărut astfel științele teh
nice, care, într-o primă formă, nu
mărau citeva ramuri principale, pen
tru ca astăzi să numere o varietate 
foarte mare de discipline specializa
te, cu caracter tehnologic, adică de 
discipline care studiază problema 
materialelor, a utilajelor, a proce
deelor și a metodelor folosite în 
diferite ramuri ale industriei pentru 
a materializa, a concretiza un obiect 
tehnic conceput, proiectat.

Aceste discipline formează pe vii
torul specialist în domeniul ingine
riei tehnologice, permițindu-i aces
tuia să aplice in practică rezultatele 
cercetărilor, să realizeze obiectul 
proiectat, transformind astfel ideile 
în fapte. Este necesar să precizez că 
o bună ' . . '
inginerie tehnologică permite și o 
bună proiectare, pentru că, după cum 
se cunoaște, activitățile de proiectare 
și de execuție sînt strîns legate In
tre ele. Trebuie să adaug insă că 
pregătirea de inginerie tehnologică 
include în mod obligatoriu probleme 
de organizare a muncii, de psiholo
gie a muncii, de sociologie indus
trială.

In ceea 
tehnologică a 
apare. deci. ______
fundată pregătire științifică 
mentală în 
programării matematice, al fizicii și 
al chimiei și o bună pregătire de 
cultură tehnică generală, care să cu
prindă mecanica tehnică (mecanica, 
rezistența materialelor, teoria meca
nismelor, organe de mașini), hidrau
lica, termotehnica. ' electrotehnica, 
electronica și automatizările indus
triale. Cu cit această pregătire știin
țifică și tehnică generală este mai 
temeinică, cu atît ea permite viito
rului specialist să cunoască un cimp 
mai larg de fenomene. Pregătirea de 
inginerie tehnologică se cere, de ase
menea. întregită în mod armonios de 
o pregătire fundamentală în domeniul 
științelor sociale, cu accente deose
bite pe științele economice, la care 
să se adauge în anii superiori 
cursuri de organizare și conducere a 
întreprinderilor, de psihologie a 
muncii și de sociologie industrială.

Acest sumar tablou al pregătirii 
unui viitor inginer pune în evidență 
faptul că pregătirea de inginerie 
tehnologică nu poate fi, așa cum 
s-ar putea crede de către cei neavi
zați, o pregătire pur practică ; ea 
are rădăcini adine înfipte în științe
le fundamentale ale naturii și in ști
ințele tehnice generale, în capitolele 
cele mai moderne ale acestor științe. 
Este un lucru îndeobște cunoscut as
tăzi că mult măi de preț este a po-

seda o cunoștință științifică nouă de- 
cit o imaginație genială cu care să 
combini 100 de cunoștințe învechite. 
Deci tehnologia modernă înseamnă 
în primul rînd un inalt nivel teore
tic. Este, de aceea, greșită con
cepția potrivit căreia tehnologie 
înseamnă un imens rețetar de pro
cedee tehnologice, care trebuie însu
șit și apoi aplicat. Tehnologie mo
dernă înseamnă în primul rînd gîn- 
dire, gîndire profundă, efortul de a 
obține 
număr 
soluții, 
soluția 
biectiv r_______  _____  ..
tăm întregul probes de formare a 
viitorilor specialiști.

Din această amplă 
Institutul politehnic

pentru un obiect tehnic un 
cit mai mare de variante, de 
din care să se aleagă apoi 
optimă — și către acest o- 

primordial trebuie să orien-

penspectivă, in 
din. București,

Acad. Radu VOINEA, 
rectorul Institutului politehnic 

din București

însușire a cunoștințelor de

pregătirea 
specialiști 
o apro- 

funda- 
domeniul matematicii,

ce privește 
viitorilor 
necesară

pe baza unei analize atente, au fast 
scoase în evidență o serie de carențe 
și au fost luate măsuri concrete de 
perfecționare a pregătirii în dome
niul ingineriei tehnologice. Astfel, 
s-a trecut la eliminarea din cursurile 
de specialitate a elementelor descrip
tive și a unor capitole și paragrafe 
depășite care încarcă inutil memoria 
studenților. Au fost introduse capi
tole noi care să trateze despre teh
nologiile moderne, tehnologiile de 
virf, îndeosebi în domeniul electro
nicii și automaticii.

S-a acordat, de asemenea, o pon
dere mai mare proiectării tehnologi
ce în cadrul volumului total de ore 
de proiectare, de atelier ori de la
borator. Totodată, începînd cu acest 
an universitar, în mod obligator, 
toate proiectele de diplomă vor con
ține capitole de proiectare tehnolo
gică, evitindu-se situația de pină a- 
cum cînd multe asemenea proiecte 
conțineau doar calcule de rezistența 
materialelor, calcule electrice, mag
netice etc. în noua formă, proiectele 
de diplomă vor conține, în afară de 
calcule și desene, un studiu privind 
fluxurile tehnologice de realizare și, 
concret, procesul tehnologic cel pu
țin pentru o parte din obiectul teh
nic proiectat. Așa cum se subliniază 
în documentele partidului nostru, 
sintem chemați ca studenții noștri să 
fie obișnuiți încă de pe băncile 
școlii să rezolve problemele, cum se 
spune, de Ia A la Z.

Creații premiate in cadrul Festivalului La televiziune: filmul american ,,încolțit"

național „Cintarea României11

Forța poetică a metaforei 
finale, care dă si titlul a- 
cestei piese a lui M. Sores
cu, reverberează puternic 
nu numai o cutremurătoare 
trăire de demnitate și min- 
drie patriotică, ci si un tu
mult de gînduri. o reflecție 
gravă, nu lipsită de accente 
apoteotice asupra condiției 
istorice a neamului româ
nesc. asupra cadrului si di
mensiunilor sale existen
țiale : asupra împrejurări
lor care au născut 
filozofia sa. dar și 
influenței pe care 
a avut-o in destinul 
țional.

Ce spune, printre atâtea 
altele, această scenă finală 
lin „Răceala" in care il 
/edem pe căpitanul de oas- 
e Toma întoreîndu-se de 
a luptă din acea campanie 
ndrăzneată în care româ
ni. avindu-1 în frunte pe 
iomnitorul Vlad. pătrunse- 
eră în tabăra otomană. Că 
unta si eroismul sînt o 
ege a existentei neamului 
omânesc.
Dar rănile ? Dar moar- 

ea ? Filozofia tonică, vi- 
ilitatea poporului nostru 
reu încercat par a mini- 
lăliza această „maladie 
:torico-ereditară" : o sim
tă răceală. De obicei, după 
rgo trei zile de somn (ex- 
resie hiperbolică, baladeș
ti, dar și ironică a oboselii 
iptei) Toma se ridică și 
rigă „Am fost obosit, na... 
u murim 
i două“.
Și iată-1 
asă. plin 
nd pentru totdeauna mo- 
entul mesei. Iatâ-1 asezin- 
î-se pe masă, „incrucișind 
ațele", prins de o „răcea- 
“ fără leac. Și iată-1 pe 
icul Marin, fiul lui Marin, 
re a luat locul bunicului 
u. oprit, pe drumul în- 
»«--erii acasă, de aceeași 
oală", scriind „Iară, în iu- 
e 19 cu ajutorul lui Dum- 
zeu, ne-am izbit cu pă
lii la Oiești". Un „iară" 
oetat atit de des in istoria 
astră 1
Sa si „Matca" — „Răcea- 
‘ este o piesă despre con- 
uitate, accentul căzînd 
:i nu pe succesiunea ge- 
rațiilor, ci pe acea legă- 
ă și „apă a vieții" care 
e idealul libertății, pe so- 
aritatea. unitatea si dir- 
lia unui neam. Iar dacă 
ătca" era un omagiu a- 
î puterii de a rezista a 
lului. „Răceala" este elo- 
1 tăriei și „filozofiei" a- 
or oameni care au fost 
îmoșii noștri, care, fără 
gnora supremația mortii.
Știut să se facă a nu o 
erva si. fără să creadă 
viata de apoi, fără „să

Si călit 
asupra 
aceasta 
său na

noi aja cu una
pe eroul. Întors 
de singe, amî-

O altă măsură luată este aceea de 
a.'e introduce in toate cursurile ca- 
P'B’e speciale care să trateze me
tode Tioderne de proiectare, printre 
?”.le ș J>roiectarea asistată de calcu- 

asemenea, în acest an uni- 
2 număr sporit de proiecte de o»]onlâ _ ]a unele făcui- 

tele de proiectai^ intprpc-nfA Con- comitent cu acest^"^^
cut propuneri de a"X
universitare pentru 
absolvit invățămîntul
timii 5-10 ani. Aceste ”2un>u o—iu ani. eres* 
mează să prezinte cele rț. . 
ceț-iri ale științei și tehnic n< 
meniul ingineriei tehnologia.

Pe lîngă funcțiunea de â 
specialiștii de care țara ire ne, 
învățămîntului superior telnic ii°^' 
vine și datoria de a contriuv 
propriile forțe la proiectarea^/ 
lizarea de noi tehnologii și loduae 
Din acest punct de vedere, tdrele 
noastre didactice au adus o 
contribuții importante la elararea 
unor procese tehnologice în >rne- 
nlul ingineriei chimice, Husr 
pentru industria textilă, catătoH 
în domeniul metalurgiei, ca jn 
domeniul construcției de Uni. 
Acestor rezultate îmi pernei, 
le adaug contribuția cadrele//, 
dactice din institutul nostrjn 
ampla acțiune inițiată de se», 
rul general al partidului, tov^j 
Nicolae Ceaușescu, privind dim. 
rea consumurilor specifice de i 
riale, combustibil și energie, int: 
cerea unor tehnologii noi de 
eficientă, reproiectarea și asimi 
de produse noi, îndeosebi în di 
niul construcției de mașini, pre 
și soluționarea unor probleme 
vîrf" puse de dinamica economiei 
ționale în actualul cincinal.

Toate aceste acțiuni au la baz 
bună colaborare care există în ț 
zent între invățămîntul superior 
producție și care se dezvoltă tot 1 
mult. Rămîne o sarcină fundami 
tală pentru noi ca această legătt 
să fie mult intensificată în con 
nuare, ca între instituțiile de înv 
țămînt și întreprinderi să existe 
cale largă de circulație de inform 
ții, de transfer de tehnologie, < 
produse și de specialiști, dar o ca 
de circulație în dublu sens. Nici t 
nou proces tehnologic elaborat în îr 
vățămînt nu trebuie să rămină ne 
valorificat in industrie, nici un pre 
ces tehnologic nou aplicat in indus 
trie nu trebuie să rămînă necunoscu 
cadrelor didactice și studenților.

ur- 
cu- 
do-

învețe a muri vreodată", au 
știut să se sacrifice cu seni
nătate pentru libertate : un 
tragism care reflectă asu
marea eroică a unei situa
ții date. încercarea depă
șirii ei.

Marin Sorescu opune a- 
cestei lumi care își apără 
„sărăcia și nevoile si nea
mul", aplecată asupră-și, 
unitară, solidară cu sine și 
cu domnitorii săi. ca și cu 
natura care 
— o alta.

„Răceala" 
o puternică 
tragismul eroic al cronicii 
poporului român si comicul 
absurd pînă la care s-a de
gradat istoria unor mari

o adăpostește

e construită pe 
antiteză între

tură să sugereze tocmai de
gradarea tuturor valorilor 
istorice.

Asumindu-și libertatea u- 
nei oarecari anticipări 
1462 Imperiul Otoman 
încă viguros). Marin 
rescu creează pînă la 
punct sugestive metafore 
ale unei construcții pe ni
sip. Imaginile unei mari 
puteri cu mobiluri spiritua
le. pervertite, obosite : ra
reori în dramaturgia noas
tră comicul a avut o funcție 
atît de gravă si substan
țială.

Accesele de voință, 
participare, de implicare, 
exercitare a funcției 
conducător si strateg.

(in 
era 
So-
un

de 
de 
de 
de

pe

Teatrul „Lucia Sturdza 

Bulandra"

„RĂCEALA"
de Marin SORESCU

imperii Întemeiate pe cotro
pire.

în deliberată distonantă 
stilistică fată de scenele 
mai sus comentate, grave, 
recreînd istoria cu mai mul
tă fidelitate fată de docu
mente. partea intîi a pie
sei recreează comedia stării 
de degradare a marilor im
perii — coloși cu picioare 
de lut. Schimbarea de re
gistru e insotită de mari li
bertăți artistice fată de per
sonaje istorice, situații și 
cronologii autentice. Regă
sim. în această primă parte 
a ..Răcelii", spiritul acelui 
neobosit fantezism ironic, 
iconoclast, specific lui Ma
rin Sorescu. bogat în bu
tade cîte o dată facile, dar 
și mai adesea, pătrunzătoa
re. adinei și curajoase în 
semnificații. Procedeul es
tetic (amintind pe alocuri 
de tehnica „lumii pe dos") 
tinde să sugereze contra
dicțiile. haosul, răsturnări
le. ilogismele unui imperiu 
în descompunere (cel oto
man). sau ale unui impe
riu prăbușit (cel bizantin). 
Asemeni lui Diirrenmatt în 
.,Romulus cel Mare", ambi
guitățile. confuziile, de pla
nuri. în genere, si îndeo
sebi continua alunecare din 
zone înalte și probleme de 
stat spre mărunțișuri, dera
ierile logice etc. sint de na

revenire la normal ale per
sonajului Mahomed imagi
nat de M. Sorescu favori
zează puterea sa de a ad
mira — cînd generos, cind 
cu invidie — forța domnito
rului român. A acestui vo
ievod rebel, pe care îl cu
noaște din relatările Pasei 
din Vidin. Absent fizic 
din scenă, dar răsfrint 
în permanentă în oglinzile 
măritoare ale privirilor și 
spaimei dușmanilor si ale 
faptelor și credinței oșteni
lor săi. supradimensionat 
de faimă — Vlad este 
marea prezentă a piesei.

Spectacolul Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
în regia pătrunzătoare și 
riguroasă a lui Dan Micu. 
scenografia rafinată a lui 
Dan Jitianu și muzica au
tentică a lui Iosif Hertea 
reprezintă o admirabilă 
descifrare și transfigurare 
scenică a textului. Urmă
rind discontinuitățile stilis
tice. construcția aparent ca
pricioasă și fragmentară a 
piesei, decupînd atent sce
nă de scenă (mai inspirat 
în prima parte), spectacolul 
dobîndește o unitate a lui, 
exprimă cu personalitate 
metaforele istoriei, viziunea 
originală a dramaturgului. 
Aproape totul concură în a- 
cest seas începînd cu re
nunțări» Ia unele replici 
gratuite» excesive, conti-

nuînd cu accentele puse . 
alte replici (partitura Pașei 
din Vidin îndeosebi), cu 
scenele inedite create cu a- 
jutorul actorilor și admira
bilului grup vocal „Song", 
continuind. de asemenea, cu 
soluționările scenelor fan
teziste. ca și ale celor de 
ceremonial, grave si hiera
tice, și sfîrșind cu distri
buția.

A vorbi despre jocul ac
torilor aici, ca și în multe 
alte spectacole de la „Bu
landra". presupune a vorbi, 
înainte de mijloace și efec
te, ori de soluții concrete, 
despre inteligența cu care 
ei pătrund semnificațiile 
rolurilor, despre minuția cu 
care își concep și apoi vir
tuozitatea cu care își exe
cută interpretările — despre 
personalitatea distinctă a 
fiecăruia si despre spiritul 
de echipă și angajarea co
mună patriotică si politică.

Spațiul nu ne permite mai 
mult decît să menționăm 
fantezia și ardenta crepus
culară cu care își desenea
ză eroii de un tragic gro
tesc : Ileana Predescu. Pe
tre Lupu, Ovidiu Schuma
cher. Valeria Ogăsanu ș.a. ; 
dramatismul esentializat. 
cu subtile trimiteri reflexi
ve, ale jocului lui Dan Nuțu 
și Corneliu Coman și al 
grupului de femei din care 
se disting Luminița Gheor
ghiu și Maria Dogaru. Ma
homed al II-lea — Virgil 
Ogăsanu. adaugă șarjei gro
tești din care nu lip
sesc bine dozate momente
le de cruzime si isterie 
„modernă", o notă de me
lancolie si mister. Ion Cara- 
mitru întruchipează cu sub
tilă ironie personajul Pasei 
din Vidin. figură eroicomi- 
că. simbol al farmecului ra
țiunii și fascinației spiritu
lui lucid intr-un 
demențial. In rolul țăranu
lui vîntură-lume, „sensibil 
la slobozenie", al veleitaru
lui muzician — transfug, 
cum i-am zice azi. pe ca- 
re-1 concepe ca pe un ima- 
ginativ-fantast.
contraste — Mihai Diaconu 
(premiul I pentru interpre
tare) demonstrează. încă o 
dată, nu numai că e în po
sesia unui Stradivarius, ci 
și a unei tehnici actoricești, 
a unei inteligențe și a unui 
suflet de excepție.

Valoarea acestei piese 
a acestei montări care 
luat premiul al II-lea 
„Cîntarea României' 
confirmată de afluxul ex
traordinar al publicului. 
„Răceala" se joacă cu casa 
închisă și sala arhiplină.

univers

făcut din

Si 
a 

In 
este

Natalia STANCU- 
ATANASIU

în umbra inechității, mizeriei 
și ignoranței

In 1947, numele lui 
Edward Dmytryk era 
trecut pe prima „listă 
neagră" 
de la Hollywood" a- 
cuzați 
antiamericană. 
dacă ev? 
tristă ..........
pocii „vînătorii de 
vrăjitoare" mccarthys- 
te aveau să lase urme 
dureroase în biogra
fia regizorului ameri
can. fondul social al 
cinematografului prac
ticat de Dmytryk a 
rămas o constantă de
finitorie a creației 
sale. Din această serie 
de filme angajate, de
monstrând o înaltă 
conștiință civică, face 
parte și filmul pe 
care l-am văzut re
cent pe micile noastre 
ecrane, în premieră 
pe țară, „încolțit".

Acțiunea acestui 
film se petrece în pe
rioada imediat urmă
toare celui de-al doi
lea război mondial și 
merge pe firul recon
stituirii unor crime o- 
dioase săvîrșite de na
ziști și de colaborațio
niști în Franța ocupa
tă. Protagonistul a- 
cestui act justițiar 
este un ofițer cana
dian (canadian, ca și 
Dmytryk !), a cărui 
tinără soție, franțu
zoaică, a căzut victi
mă, alături de alte 
zeci de luptători în

a celor „10
de activitate 

Chiar 
ivdnimentele de 
amintire ale e-

„maquis" In masacrul 
pus la cale de fas
ciști. Eroul încearcă, 
de fapt, să descopere 
principalii și adevăra- 
ții responsabili ai 
fărădelegilor comise, 
a căror urmă s-a pier
dut după sfîrșitul răz
boiului, dar a căror 
existență nocivă a 
continuat, organizînd 
noi acte de violență și 
agresiune, departe de 
locul crimei, în locuri 
tainice, sub identități 
false, în împrejurări 
care de care mai du
bioase. Eroul își înde
plinește misiunea u- 
manitară, izbutind 
pină la urmă să de
joace planurile mur
dare ale vinovaților 
urmăriți, nu fără a fi, 
la rîndu-i, încolțit de 
forțele din umbră ale 
crimei.

Dincolo de „cazul" 
unei justiții personale, 
filmul pune o proble
mă de larg interes u- 
manitar. Mai este ne
voie să insistăm asu
pra semnificațiilor po
litice ale unui aseme
nea subiect, bine știut 
fiind faptul că mult 
după sfîrșitul războiu
lui. pînă în imediata 
actualitate, colții fas
cismului s-au arătat 
mereu, sub cele mai 
neașteptate și pericu
loase forme ? Mai este 
nevoie să insistăm a- 
supra rezonanțelor

contemporane ale te
mei, bine știut fiind 
faptul că recrudescen
ța neonazistă 
tuie, 
tristă 
ferite 
pacea 
nind oprobriul opiniei 
publice mondiale ? O 
replică din film ne-a 
reținut în mod spe
cial atenția. Ieșit din 
cotlonul său, din um
bra care i-a prelungit 
agonia, fascistul în
colțit vorbește despre 
„pericolul ieșirii din 
obscuritate" 
mandă cu 
„protejarea 
rității" :

constl- 
încă astăzi, o 
realitate în di- 
țări, periclitând 
lumii și stîr-

și reoo- 
clnism 
obscu- 

într-adevăr, 
acesta este terenul în 
care fascismul își poa
te înfige colții, la um
bra ignoranței și a 
crimei, a 
inechităților 
te pericolul 
continuă să 
azi. Datoria 
întregi este 
tă la 
stîrpească.

Dmytryk — în filmul 
său, cu bune pagini de 
cinematograf. în care 
joacă, printre alții, 
Dick Powel, Micheline 
Cheisel, Walter Slezak 
— trăgea, cu aproape 
trei decenii în urmă 
un semnal de alarmă 
ce nu și-a pierdut ac
tualitatea.

mizeriei, a 
flagran- 

neofascist 
existe și 

omenirii 
să-1 scoa- 

lumină, să-l

Călin CALIMAN

CULTURA—ATRIBUT DEFINITORIU AL VIEȚII
I

ciale cotidiene. O cutezătoare expe
riență socialistă, in acest sens, a con
stituit-o prima ediție a Festivalului 
national „Cintarea României", cres
cută din premise de masă pină la 
finala ei manifestare republicană. 
Semnificativ pentru climatul cultural 
pe care il promovăm este „Festivalul 
european al prieteniei", printr-o su
prapunere 
aparență 
semnifică unitatea dintre 
universal, grija pentru a 
lorile autohtone in cultura mondială 
si pentru a folosi cultura lumii în 
propria noastră propășire.

Festivalul național „Cintarea 
României" este menit să ducă pe noi 
culmi făclia culturii noastre socialis
te. Cea de-a doua ediție a sa va în
cepe în această toamnă, căci este 
vorba de proiecte si acțiuni conti
nue si nu de momente conjunctura- 
le. de măsuri concertate ale neîntre
ruptei plămădiri culturale, prin toate 
genurile și formele care ne stau la 
dispoziție, fiind vorba 
culturală de ansamblu, 
crației socialiste. „O 
cratică, de 
competentă 
de altfel cu 
tul culturii 
activitatea cercurilor și cenaclurilor 
literare, care trebuie să capete o ex
tindere și o pondere tot mai mare 
în viata asociațiilor și a Uniunii 
scriitorilor"—arăta tovarășul Nicola- 
Ceaușescu în cuvîntarea la recenta 
Conferință națională a scriitorilor. 
Este profund semnificativă aten
ția acordată tocmai modalităților 
democratice de impulsionare și a 
procesului de creație, și a 
de receptare, între care de 
fel se pot dura mal .multe și mai 
trainice punți de legătură. Iată o 
altă idee călăuzitoare a acțiunilor 
noastre culturale, consonantă celor 
mai înainte subliniate : interacțiunea 
între receptor și creator, pină la ni
veluri în care fiecare să adopte postu
ra celuilalt. Această schimbare a ro
lurilor a însuflețit multe dintre ma
nifestările festivalului național al 
muncii si creației, dovadă și distinc
țiile acordate. înfrățit, pentru artiș
tii amatori și pentru artiștii profe
sioniști. Va trebui să veghem pentru 
ca nimic din valorile șlefuite pînă 
la un înalt nivel de profesionalitate 
a fiecărui în parte meșteșug cultu
ral si artistic să nu se irosească. în
săși măiestria decantată și în de
cursul timpurilor si în viata fiecă
rui maestru în parte va trebui să sg 
păstreze deschisă circuitelor umani
zatoare. Deschisă influentelor în am
bele direcții, de emisie si de recep
ție culturală, reciproc umanizatoare.

(Urmare din pag. I)
gramul partidului nostru subliniază 
că prin dispariția treptată a deose
birilor esențiale dintre munca fizică 
si munca intelectuală, dintre munca 
agricolă și cea industrială, dintre sat 
si oraș „se va omogeniza tot mai 
mult nivelul general de civilizație a 
societății". Ideea „omogenizării cres- 
cînde" a societății noastre, a tipolo
giilor care îi definesc structura spe
cifică. n-are nimic de-a face cu vreo 
uniformitate sau uniformizare, nu
mai răuvoitorii sau ignoranții putînd 
presupune substituiri de acest fel. 
Dimpotrivă, critica oricărei monoto
nii sau nivelări cenușii, apărînd va
rietatea si multilateralitatea, se cu
vine condusă în numele și spre fo
losul omogenizării, potrivit cu dia
lectica „unității in diversitate".

Cele două concepte invocate, demo
cratizarea si omogenizarea, sînt in
tim legate între ele. se influențea
ză si se definesc reciproc. Una din
tre căile prin care societatea socia
listă își propune și reușește treptat, 
să obțină echilibrele și osmozele 
componentelor sale se dovedește a 
fi „procesul de culturalizare", care e 
în măsură să interconecteze într-un 
sistem unic toate sursele si efectele 
„energetice" ale unei umanități și 
spiritualități prea multă vreme și 
prea brutal divizată in contrarii.

De pildă. în opoziția dintre „popu
lar" și „cult", efect al situației cind 
poporul era condamnat să nu bene
ficieze de roadele specializărilor, iar 
specialiștii se vedeau îndepărtați de 
popor. Căci una dintre cele mai gra
ve „răni" culturale, amintită inițial, 
a fost reciproca înstrăinare dintre 
țărani și muncitori, pe de o parte, 
intelectuali, pe de alta. între produ
sele „populare" ale celor dinții și 
produsele „culte" ale celor din urmă 
— două linii ale culturii păstrate re
lativ distincte vreme îndelungată. în 
ciuda interferențelor obținute, dar cu 
cîte eforturi dramatice ! Socialismul 
si comunismul au în vedere tocmai 
depășirea acestei alienări de sine a 
organismului uman și social. în per
spectiva unor din ce în ce mai suple 
si mai armonioase rime lăuntrice ale 
sale.

Iar dacă privim lucrurile astfel, și 
altfel nu le putem privi, atunci ma
rile acțiuni culturale pe care le în
treprindem în prezent ne apar pro
iectate pe un larg și luminos ecran 
al istoriei. Sensul lor este. într-un 
înțeles literal, unul revoluționar, căci 
ele vizează transmutări revoluționare 
de structuri si conștiințe, replămă- 
diri ale umanității, nu în magice re
torte. ci în desfășurarea practicii so-

calendaristică 
întâmplătoare.

numal în ■ 
dar care 

national si 
înscrie va-

de o strategie 
proprie demo- 
formă demo- 
și dezbatereanaliză

a lucrărilor literare — 
bogate tradiții în trecu- 
noastre — o constituie

celui 
alt-

• BACĂU. In municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej are loc 
tradiționala manifestare cultu
rală „Zilele culturii călines- 
ciene", aflată la cea de-a noua 
ediție. Pe lingă colocviul pe 
tema „Industrie și spirituali
tate", programul a inclus o se
siune de comunicări pe teme 
literare, recitaluri de poezie pa
triotică, întîlniri ale unor per
sonalități literare cu petrochi- 
miștii de pe platforma Borzeștl 
și cu oameni ai muncii aflați la 
odihnă în stațiunea Slănic Mol
dova etc. In Parcul Trandafiri
lor din centrul orașului a fost 
dezvelit bustul Iui George Căli- 
nescu, lucrare realizată de sculp
torul Vasile Gorduz. (Gh. Baltă). 
• GORJ. La Padeș. în fata mo
numentului din „Cîmpia Soare
lui", mii de oameni ai muncii 
din Gorj și județele învecinate 
au luat parte la tradiționala evo
care istorică dedicată aniversării 
a 158 de ani de la revoluția con-

dusă de Tudor Vladimirescu. Pe 
parcursul acestei săptămîni au 
avut loc „Zilele culturii" în 
orașul Țicleni, „Zilele culturii" 
din orașul petroliștilor s-au în
cheiat cu cea de-a treia ediție a 
revistei literar-artistice „Artă și 
actualitate", realizată cu parti-

tru viață și muncă a tineretului. 
(Gh. Cîrstea). • NEAMȚ. Tea
trul tineretului din Piatra 
Neamț a prezentat în pre
mieră absolută piesa „Mun
tele" de D. R. Popescu în 
regia lui Emil Mândrie, sceno
grafia costumele Dimitrie

ciparea cenaclurilor literare din 
Gorj. (D. Prună). • ARGEȘ. 
Ansamblul folcloric „Kolo" din 
Belgrad a susținut spectacole la 
Casa de cultură din Pitești. Tot 
la Pitești, cu participarea unor 
cadre didactice, juriști, lucrători 
de la direcția muncii, serviciile 
de personal-învățămînt din în
treprinderi și instituții a avut 
loc o consfătuire privind modul 
de transpunere în viață a mă
surilor stabilite de organele lo
cale cu privire la pregătirea pen-

Sbiera. versuri și muzică Dorin 
Liviu Zaharia.
• COVASNA. 
din Sombor ( 
via), înființat în 1946, 
ținut un turneu în țara 
Artiștii iugoslavi au 
spectacole la Timișoara. Bra
șov, Sf. Gheorghe și Odorheiu 
Secuiesc, cu piesa „Căsătorie și 
măritiș" de Jovan Sterija Po
povic, pusă în scenă de regizo
rul Dejan Mijac. (Tomori Geza).
• IAȘI. La Iași s-au deschis două

(Ion 
Teatrul 

(R.S.F.
Manea), 
popular 
Iugosla- 

a sus- 
noastră. 
susfinut

expoziții. La sala „Victoria", pro
fesorul Traian Bența expune 
caricaturi, intitulate sugestiv 
„Civica", iar la galeriile revis
tei „Cronica", pictorul Dan Hat- 
manu aduce aspecte din viața 
nouă a satului său natal. Sco- 
binți, județul Iași. (Manole 
Corcaci). • GALAȚI. A apărut 
culegerea de versuri „Imn pă- 
mintului străbun", editată de 
Consiliul județean Galați al sin
dicatelor. Culegerea, închinată 
aniversării centenarului inde
pendenței. cuprinde lucrări ale 
unor poeți gălățeni, ale membri
lor cercurilor și cenaclurilor li
terare ale sindicatelor. Muzeul 
de artă contemporană româ
nească din Galați a organizat 
la combinatul siderurgic dez
baterea : „Arta și realitatea so
cială". In comuna Cuca, sala 
căminului 
dezbaterea 
contemporan în filmul artistic". 
(Dan Plâeșu).

cultural a găzduit 
..Satul românesc
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Primire la primiil ministru al guvernului Inaugurarea societății „OLTCIT“
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit. în cursul 
zilei de vineri, pe Milanko Renovica, 
președintele Consiliului Executiv al 
Adunării Republicii Socialiste Bosnia 
și Herțegovina. care a efectuat o vi
zită in tara noastră.

In cadrul întrevederii a fost rele
vat cu deosebită satisfacție cursul 
continuu ascendent al bunelor relații 
statornicite între țările si popoarele 
noastre, relații care se dezvoltă ins 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul intîlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, si tovarășul Iosip Broz 
Tito. președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, presedin-

★

La Palatul din Piața Victoriei s-au 
încheiat, vineri după-amiază. convor
birile dintre tovarășul Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guvernu
lui. si Milanko Renovica. președintele 
Consiliului Executiv al Adunării Re
publicii Socialiste Bosnia si Herțe
govina.

In scopul dezvoltării de ansamblu 
a relațiilor româno-iugoslave. cores
punzător înțelegerii dintre conducă
torii de partid si de stat ai României 
și Iugoslaviei, tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Ioslp Broz Tito, au fost 
convenite măsuri privind lărgirea în 
continuare a cooperării economice 
•’ tre unități economice din tara noas
tră si Republica Socialistă Bosnia și 
Herțegovina. îndeosebi în domeniile 
industriei metalurgice, construcțiilor 
de mașini și electrotehnicii, precum

DE ZIUA PIONIERILOR

Un gind, un îndemn din inimă
îl întîlnim în fiecare 

zl mergînd cu voioșie 
spre scoală cu cravata 
roșie cu tricolor flu- 
turînd în vînt. învață 
cu pasiune și con
știinciozitate, se pre
gătesc cu matură con
vingere pentru munca 
si viata lor de mîine. 
pentru activa partici
pare cetățenească la 
edificarea socialismu
lui și comunismului 
pe pămîntul Româ
niei. Gîndiți-vă că șînt 
2 130 750 și veți avea 
Imaginea unei adevă
rate „cetăți a învăță
turii". asaltată zi de zi, 
ceas de ceas.

îi întîlnim. mal apoi, 
pretutindeni unde eram 
obisnulți să-i vedem 
numai pe cei maturi: 
în fabrici si uzine, pe 
ogoare, acolo unde se 
construiește și se cre
ează. 6trăduindu-sa 
șă-și însușească, cu e- 
xemplară răbdare și 
migală, abc-ul unei 
meserii îndrăgite, abc- 
til conduitei umane, 
muncitorești, revolu
ționare. patriotice. 
Străduindu-se, mai 
ales, să realizeze în 
cercuri tehnico-științi- 
fice și aplicative, îrf 
ateliere-școală, o ac
tivitate de largă uti
litate prin care să a- 
dauge rodul mîini- 
lor lor harnice și 
minților lor iscoditoa
re la realizările con
strucției socialiste a 
tării. Adunați entuzi
asmul. puterea de 
muncă, dorința no
bilă de a fi folosi
tori țării, istețimea și 
spiritul inventiv ale

fiecăruia dintre cei un 
milion si jumătate de 
pionieri și școlari, 
membri ai celor a- 
proape 41000 de 
cercuri tehnico-aplica- 
tive si științifice și 
veți obține date sur
prinzătoare. emoțio
nante privind contri
buția lor la viața eco- 
nomico-socială a tării.

De multe ori. în 
timpul anului, dar mai 
ales în zilele de săr
bătoare. în săptămî- 
nile de vacantă. în 
timpul verii, i-am vă
zut pe purtătorii cra
vatelor roșii cu tri
color cutreierînd cute
zători tara, descope- 
rindu-1 și îndrăgindu-i 
frumusețile, bogățiile, 
cunoscîndu-1 si urmîn- 
du-i eroii, de ieri si 
de azi. dialogînd ac
tiv cu comuniștii, cu 
uteciștii. Și i-am 
mai văzut îndrumînd, 
cu gingășie si dra
goste, primii pași în 
viata socială. în acti
vitățile educative ai 
fraților lor mai mici, 
cei 1 500 000 membri ai 
organizației ..Șoimii 
patriei".

I-am mai admirat 
pe scenele marelui fes
tival al muncii și cre
ației, Festivalul natio
nal „Cîntarea Româ
niei". cîntînd. dansind. 
recitind, aducînd în 
luminile rampei neste
matele creației artisti
ce, de ieri și de azi. a 
poporului nostru. Au 
participat la festival: 
majoritatea pionierilor 
și școlarilor — în eta
pa locală 1 15 000 de

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

De la Federația
Avind in vedere caracterul decisiv 

al ultimelor trei etape, atit în ceea 
ce privește desemnarea echipei cam
pioane și a celor participante la cu
pele europene, cit Și în ce privește 
echipele care vor retrograda în divi
ziile inferioare, Biroul federal a ho- 
tărit in ședința din 16 iunie a.c. ur
mătoarele :

1. La toate jocurile din ultimele 
etape vor fi delegați ca observatori 
membrii Biroului federal, precum și 
ai comisiilor centrale ale federației, 
care vor primi împuterniciri deose
bite privind asigurarea desfășurării 
jocurilor în cele mai bune condiții- 
Meciurile din ultimele etape vor fi 
conduse de cei mai buni arbitri din 
loturile divizionare.

După fiecare etapă, Biroul F.R.F. 
se va întruni și va analiza operativ 
modul cum s-au desfășurat meciurile 
etapei și va lua măsurile corespun
zătoare. Se reamintește în acest sens 
că în cazul cind se vor constata de 
către reprezentanții federației com-

A Xll-a ediție a
Tradiționala competiție automobi

listică „Raliul Dunării", aflată la cea 
de-a Xll-a ediție, se va desfășura 
anul acesta în tara noastră între 29 
și 31 iulie în organizarea A.C.R. La 
această competiție, care contează 
pentru campionatul european, cam; 
pionatul balcanic și „Cupa păcii și 
prieteniei" la raliuri, și-au anunțat 
participarea pilot! din România. Ce- 

tele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

In același timp s-a reafirmat do
rința reciprocă de a lărgi si diversi
fica cooperarea pe plan economic, 
tehnico-științific. cultural si schim
burile comerciale dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia si. în 
acest cadru, cu Republica Socialistă 
Bosnia si Herțegovina.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, au luat parte tovarășii 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului. Nicolae Ștefan, prim- 
ad.iunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

A participat, de asemenea. Petar 
Dodik. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

★

Si pentru lărgirea schimburilor de 
mărfuri.

Conducătorii celor două delegații 
au semnat cu acest prilej un aide- 
memoire.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de prietenie si 
înțelegere reciprocă.

★
Vineri după-amiază. președintele 

Consiliului Executiv al Adunării Re
publicii Socialiste Bosnia si Herțe
govina. tovarășul Milanko Renovica, 
a părăsit Capitala.

La aeroport, oaspetele iugoslav a 
fost condus de tovarășul Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guvernu
lui. de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București. Petar Dodik, 
și membri ai ambasadei.

pionieri în etapa zo
nală ; 5 000 de pio
nieri în etapa republi
cană.

Cu flamuri roșii 'și 
tricolore. în sunet viu 
de tobe si trompete, 
înviorează așezările 
tării cu cîntecul lor 
tineresc. cu versul 
înălțător patriotic, cu 
pasul vioi si cugetul 
îndrăzneț. înaripat de 
o deviză revoluționară, 
militantă: ..Tot înain
te!" Tot înainte — și 
mereu mai buni, mai 
harnici, mai întreprin
zători. mai activi, 
demni cetățeni în de
venire ai unei patrii 
comuniste. Asemeni 
comuniștilor si ute- 
cistilor. demni urmași 
ai celor care dintot- 
deauna pe aceste me
leaguri au muncit, au 
luptat, și-au închinat 
întreaga viată patriei, 
poporului, partidului.

Pionierii — copiii 
patriei, copiii noștri, 
comuniștii de mîine. 
cei ce vor purta mai 
departe ștafeta socia
listă a muncii, a dra
gostei de tară, a ome
niei. Să-i înconjurăm 
cu toată afecțiunea si 
grija! Să-i ajutăm să 
înalte aripi îndrăznețe 
visului, poeziei și spi
ritului lor creator ! 
Iar de ziua lor. de 
„Ziua pionierilor", să 
le urăm din toată ini
ma sănătate si feri
cire. spor la muncă 
și succese tot mai 
mari!

Florlca 
DINULESCU

română de fotbal
portări dubioase ale unor jucători, 
antrenori sau conducători ai echipe
lor. Biropl F.R.F. va aplica. în baza 
articolului 185. punctul A din regula
mentul de organizare a activității 
fotbalistice, una din următoarele 
sancțiuni :

— anularea rezultatului jocului
— retrogradarea din competiția 

respectivă a echipelor
— excluderea din activitatea fot

balistică a echipelor
2. Avind în vedere rezultatele 

foarte slabe si comportările contra
dictorii ale echipei F.C.M. Galati, s-ft 
stabilit să se întreprindă o analiză a 
cauzelor care stau la baza acestei 
situații.

De asemenea, se întreprind unele 
cercetări privind modul în care s-au 
desfășurat unele jocuri din campio
natele divizionare.

3. Biroul federal a luat In discuție 
problema transferărilor jucătorilor de 
fotbal, urmind ca în următoarele zile 
să se dea publicității noile prevederi.

„Raliului Dunării"
hoslovacia, U.R.S.S., Ungaria. Po
lonia. Bulgaria. R.D. Germană. Aus
tria. Belgia. Italia si Anglia. Raliul 
se va disputa în două etape. în pri
ma etapă, concurenții se vor întrece 
intre Drebeta-Turnu Severin si Cluj- 
Napoca, pe un traseu care va cuprin
de 13 probe speciale. A doua parte 
a cursei va avea loc pe ruta Cluj- 
Napoca — Drobeta-Turnu Severin.

Pe platforma industrială de est a 
Craiovei a avut loc vineri inaugura
rea lucrărilor de construcție a între
prinderii societății mixte „OLTCIT" 
de autoturisme de mic litraj, rod al 
colaborării româno-franceze. al cărei 
amplasament a fost stabilit la 3 ia
nuarie a.c.. cu prilejul vizitei efec
tuate aici de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceausescu.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului. loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Petre Preotea
sa. președintele Consiliului popular 
județean Dolj. Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat, alti repre
zentanți ai organelor centrale si lo
cale de stat, proiectanti si construc
tori.

Au fost prezent! George Taylor, 
președintele directoratului societății 
„Citroen Automobil", Georges Fal- 
oonnet. director general al ..Citroen 
International", Raymond Fachan. di
rectorul producției de automobile din 
străinătate al uzinelor „Citroen", 
Jean-Pierre Leger. director al coor
donării la „Citrogn International".

Au participat Raoul Delaye. amba
sadorul Franței la București, mem
bri ai ambasadei.

In cuvîntul rostit cu acest prilej,, 
președintele consiliului de adminis
trație, director general al societății 
mixte „OLTCIT", Ion Moise, a subli
niat că realizarea întreprinderii de 
autoturisme de mic lit-raj va contri

tv
PROGRAMUL I

12,00 Telex
12,05 Cîntece populare din județul Alba
12.25 Roman-foileton „Sub stele"
13,15 Anchetă socială : „Nu numai un 

fapt divers"
13,45 Mic concert de prînz cu orchestra 

de studio a Radioteleviziunii
14.25 Mult e dulce...
14,55 Magazin sportiv
16,10 „Cîntarea României". Formații 

laureate în festivalul național : 
„Teatrul nostru" din Galați, o for
mație muncitorească de amatori

16,40 România pitorească

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit ușor 

în Crișana, Banat, Oltenia, vestul Mun
teniei și Transilvania și s-a menținut 
călduroasă în rest. Cerul a fost variabil, 
cu înnorări mai accentuate în jumătatea 
nordică a țării. Au căzut ploi locale cu 
caracter de aversă și s-au semnalat 
frecvente descărcări electrice în Moldo
va. Maramureș, estul și sudul Transil
vaniei, nordul Crișariei și în zonele de 
munte și izolat în Muntenia. în cen
trul Moldovei și în munții Vrancei, izo
lat, aversele au avut caracter torențial

A APĂRUT

„REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 24 din 17 iunie 1977

Din. sumarul revistei menționăm 
articolele : „Ridicarea calității — ce
rință a producției modeme" : „întă
rirea rolului maistrului în producție44; 
„Organizarea muncii in acord global 
în agricultura cooperatistă44 : ..Sem
nificații ale rezultatelor preliminare 
ale recensămîntului populației si lo
cuințelor 1966—1976 : accelerarea di
namismului economi co-social al 
României44 înserate în cadrul rubri
cii ECONOMIE NAȚIONALA.

Revista mai cuprinde obișnuitele 
sale rubrici : Conducere-orianizare. 
Teorii-idei. Economie mondială.

Dezbaterile Consiliului de Securitate

întreceri în cadrul competiției naționale
„Daciada44 In

PITEȘTI. Pe stadionul Strand din 
Pitești a avut loc etapa municipală 
a festivalului sportului feminin. în 
cadrul competiției naționale de masă 
„Daciada". Au fost prezente la între
ceri 560 sportive, reprezentante a 
peste 10 000 concurente prezente în 
etapele de masă din întreprinderi și 
instituții. Pe primele locuri s-au cla
sat echipele de la asociația „Dacia"— 
Pitești (volei și cros), de la Centrul 
de calcul (șah) și de la Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc (tenis 
de masă). (Gh. Cîrstea).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Danilovgrad au început în

trecerile competiției internaționale 
feminine de handbal pentru „Tro
feul Iugoslavia". In partida inaugu
rală, selecționata Iugoslaviei a Între
cut cu scorul de 27—15 (14—8) for
mația Poloniei.

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Paris. . sportivul 
francez Jean Michel Bellot a stabilit 
un nou record național la săritura cu 
prăjina, cu performanța de 5,50 m. 
Vechiul record era de 5,46 m și a- 
partinea aceluiași atlet.

• In cadrul concursului interna
tional atletic „Ziua olimpică" de la 
Berlin, dublul campion olimpic Al
berto Juantorena (Cuba) a stabilit 
cea mai bună performantă mondia

bui la dezvoltarea, pe un nou plan, 
a relațiilor româno-franceze. în do
meniile industrial, economic, finan
ciar și tehnico-științific. la mai buna 
cunoaștere si înțelegere reciprocă, la 
întărirea continuă a prieteniei tra
diționale. cu adinei rezonante isto
rice. dintre popoarele român si fran
cez.

In continuare a vorbit George Tay
lor, care si-a exprimat satisfacția 
pentru faptul că au fost definitivate, 
intr-un timp atit de scurt, toate ac
țiunile pregătitoare, relevînd semni
ficația deosebită a actului de inau
gurare a lucrărilor acestui obiectiv 
ce materializează „dorința noastră 
comună de a coopera în producție, 
de a adinei continuu prietenia din
tre popoarele noastre". „Astăzi am în
ceput să clădim împreună o uzină pe 
care o dorim foarte frumoasă, unde 
să producem o mașină românească 
ce va circula — sîntem siguri — nu 
numai în România, ci si ne multe 
alte drumuri ale lumii. Va fi un rod 
frumos al prieteniei seculare româ
no-franceze".

In aplauzele celor prezent!, au fost 
turnate cele dintîi cupe de beton la 
fundația primului obiectiv — hala de 
presai.

Capacitatea anuală a viitoarei uni
tăți va fi. în prima etapă, de 130 000 
autoturisme si 158 000 motoare.

In încheiere, la sediul din locali
tate al societății mixte româno-fran
ceze „OLTCIT". au fost semnate unele 
contracte de interes reciproc.

17,10 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Stan și Bran aviatori

18,20 Muzică ușoară românească con
temporană

18.50 Săptămîna politică internă și in
ternațională

19,05 Eroi îndrăgiți de copil: Heidl
19,30 Telejurnal
19.50 Imaginea de azi a patriei socia

liste. Structura populației pe na
ționalități

20,00 Creștem odată cu țara — film 
realizat de studioul „Al. Sahla"

20,15 Teleenclclopedia
20.50 Film serial : Kojak
21,40 Agenda Festivalului european al 

prieteniei
21.50 întîlnire cu satira și umorul
22.25 Telejurnal
22,35 Festivalul european al prieteniei. 

Recital Helena VondraCkova (R.S. 
Cehoslovacă). Acompaniază or
chestra de muzică ușoară a Radio
televiziunii

șl au fost însoțite de grindină. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 19 
grade la Toplița, Plopana și Onțești și 
30 de grade la Mălcănești și Călărași.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 iunie. în țară : Vreme relativ 
frumoasă. Cer variabil, cu înnorări mai 
accentuate în nordul țării, unde local 
vor cădea averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. în rest, averse izo
late. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, iar cele maxime între 
20 și 30 de grade. Izolat, condiții de grin
dină. în București : Vreme relativ fru
moasă. Cerul va fi variabil, favorabil ad
versei de ploaie după-amiaza. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

O nouă tragere 
„Loto-2"

După cum se știe, tragerile 
,.Loto-2“ — următoarea va avea 
loc la 19 iunie 1977 — prevăd ca 
dintr-un total de 75 numere (de 
la 1 la 75) să se efectueze — in 
continuare — 3 extrageri de cite 
4 numere fiecare. Se atribuie 
cîștiguri pe 6 categorii. Se pot 
ciștiga autoturisme „Dacia 1300“ 
și premii variate în bani. In ca
zul în care un participant obține 
mai multe cîștiguri pe același bi
let, iar valoarea lor este egală 
sau superioară valorii autoturis
mului, i se pot atribui, la ce
rere, autoturismul și diferența în 
numerar. Se oferă cîștiguri și 
pentru 2 numere ciștigătoare din 
cele 4 ale uneia din cele 3 ex
trageri. ca și pentru 3 numere 
din cele 12 extrase.

SUCEAVA. O amplă manifestare 
sportivă, la care au participat peste 
5 000 de pionieri, s-a desfășurat la 
Suceava în cadrul competiției națio
nale „Daciada".

După un marș al tinerilor eviden- 
tiati în întrecerile anului școlar recent 
încheiat, pe stadionul „Arini" au e- 
voluat cei peste 1 300 de component! 
ai ansamblurilor sportive din oraș. în 
continuare s-au disputat concursuri 
demonstrative de aeromodele. carting, 
ciclism, handbal și fotbal.

lă a sezonului in proba de 400 m 
plat, cu timpul de 44”98/100.

• După 11 runde. în turneul in
ternational de sah de la Smede- 
revska Palanka (Iugoslavia) conduce 
Martinovici (Iugoslavia), cu 7 puncte 
(1). urmat de Jansa (Cehoslovacia), 
Janosevici gi Rajkovici (ambii Iugo
slavia) — cite 7 puncte. Maestnil 
român Victor Ciocîltea. care în run
da a 11-a a remizat cu marele maes
tru bulgar Pîdevski. ocupă locul 
șapte, cu 5.5 puncte șl o partidă în
treruptă.

• Intr-un meci pentru ..Cupa in
tercontinentală" la baschet masculin, 
selecționata S.U.A. a întrecut pe te
ren propriu, cu scorul de 94—90 
(48—51), formația Iugoslaviei.

Cronica zilei
Vineri a fost semnat la București 

Programul de cooperare în domenii
le invătâmintului. științei și culturii 
între guvernele Republicii Socialiste 
România și Regatului Belgiei, pe anii 
1978—1979.

Documentul a fost semnat de Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Jean Remiche, ad
ministrator general al afacerilor cul
turale din Ministerul Educației Na
ționale și Culturii Franceze. Progra
mul prevede schimburi de informații 
științifice și culturale, de cărți, pu
blicații și programe radio, de cadre 
didactice și studenti pentru stagii de 
specializare sau cercetare, acordarea 
unor burse de studii, turnee ale unor 
formații artistice si soliști români și 
belgieni, organizarea unor expoziții 
de artă și gale ale filmului, publi
carea de lucrări din cele mai diverse 
domenii.

La semnare au fost de fată repre
zentanți ai Ministerului Educației și 
Invătămintului, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, alti oameni de 
știință, artă și cultură.

A participat Jacques Graeffe. am
basadorul Belgiei la București.

★
Cu prilejul Încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Rega
tului Hașemit al Iordaniei. Hani 
Khasawneh, a oferit, vineri, o recep
ție. Au participat Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai unor minis
tere. instituții centrale, oameni de 
cultură și artă. Au luat parte șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București, alti membri ai corpului 
diplomatic.

★
La București a fost semnat, ieri, 

Protocolul de colaborare bilaterală 
pe anii 1977—1978 intre Consiliul zia
riștilor din Republica Socialistă 
România si Uniunea ziariștilor din 
Republica Populară Bulgaria.

★
La Muzeul tehnic „Prof. ing. Dl- 

mitrie Leonida" din Capitală a avut 
loc. vineri, o ședință festivă consa
crată Zilei aviației Republicii Socia
liste România. Au luat parte general- 
maior Aurel Răican. șeful Departa
mentului aviației civile, aviatori ve
terani și tineri, ofițeri superiori.

★
Vineri au început la Suceava lu

crările primului simpozion național 
de sistematizare și organizare a te
ritoriului cu tema „Amplasarea, di
mensionarea și amenajarea drumu
rilor agricole". Participă specialiști 
de la oficiile de cadastru si organi
zare a teritoriului, oficiile de îmbună
tățiri funciare, proiectare și construc
ții agricole, cercetători de la institu
țiile de profil, cadre upiversitare. re
prezentanți ai unităților agricole de 
producție..

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 17 IUNIE 1977
Extragerea I : 87 55 17 8 82 12 54 

16 79
Extragerea a II-a : 24 84 .78 9 7 74 

53 4 90
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

751 969 lei. din care 99 733 lei. re
port.

TELEGRAME EXTERNE
Congresul Partidului Socialist Francez

PARIS 17 (Agerpres). — La Nantes 
s-a deschis, vineri. Congresul Parti
dului Socialist Francez. în cursul 
lucrărilor, la care participă 1 300 de 
membri ai P.S.F.. delegați din toate 
regiunile tării, vor fi examinate o 
«erie de probleme referitoare la ela
borarea tacticii partidului în vederea 
alegerilor parlamentare, programate 
să aibă loc în martie anul viitor, pre
cum si alte chestiuni.

• Mandatul tortelor O.N.U. de menținere a păcii a fost 
prelungit cu 6 luni • Intervenția reprezentantului romăn

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a hotărît să prelungească cu încă șase 
luni, după cum s-a anunțat, manda
tul forțelor O.N.U. de menținere a 
păcii în Cipru. Părțile în dispută au 
fost chemate să se abțină de la orice 
acțiuni unilaterale de natură să dău
neze perspectivelor negocierilor care 
se desfășoară între cele două comu
nități din Cipru. Secretarul general 
al O.N.U. a fost însărcinat să con
tinue misiunea sa de bune oficii în 
vederea soluționării pașnice a pro
blemei cipriote.

In cuvîntul său cu ocazia adoptării 
rezoluției stipulînd prelungirea man
datului forțelor O.N.U., reprezentan
tul român a arătat că România se 
pronunță pentru rezolvarea politică a 
situației din Cipru, prin negocieri 
între cele două comunități, sub egi
da și cu contribuția activă a O.N.U. 
și prin respectarea rezoluțiilor Na
țiunilor Unite în această problemă. 
„Numai în felul acesta, a subliniat 
reprezentantul român, se va putea 
ajunge la o soluție definitivă a pro
blemei Ciprului, conformă cu dreptu
rile și aspirațiile legitime ale celor 
două comunități, și care să asigure 
conviețuirea acestora în cadrul unui 
singur stat suveran și independent".

„România — a spus vorbitorul —

Sosirea unei delegații guvernamentale 
economice a R. P. 0. Coreene

Vineri a sosit în Capitală delegația 
guvernamentală economică a R.P.D. 
Coreene, condusă de tovarășul Kong 
Jin Tae. vicepremier al Consiliului 
Administrativ, pentru a participa la 
lucrările celei de-a VII-a sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale con
sultative de colaborare si cooperare 
economică si tehnico-știintifică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întâmpinată de tova
rășul Paul Niculescu. viceprim-mi
nistru al guvernului, conducătorul 
delegației guvernamentale economi
ce române la lucrările sesiunii co
misiei. de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Pak Zung Guc, am
basadorul R.P.D. Coreene in tara 
noastră, membri ai ambasadei.

Dezvoltarea colaborării
prietenești româno-ungare

(Urmare din pag. I) 
pe care o vorbesc, de cuceririle știin
ței si culturii socialiste, de tot ce 
se Întreprinde pentru ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului popor, pentru participa
rea lor activă la conducerea diferi
telor sectoare de activitate, pentru 
afirmarea deplină a personalității. 
Existenta naționalităților în cele 
două țări trebuie să devină din ce 
în ce mai mult — așa cum s-a a- 
preciat în cursul întilnirii la nivel 
înalt — o punte de apropiere între 
poporul român și poporul ungar — 
si este, fără îndoială, pozitiv faptul 
că acest principiu și-a găsit con
semnare în Comunicatul adoptat.

Viața confirmă importanta hotărî- 
toare pe care o au pentru dezvolta
rea relațiilor româno-ungare rapor
turile de prietenie si colaborare din
tre Partidul Comunist Român si Par
tidul Muncitoresc Socialist Ungar. 
Expțimindu-si satisfacția păntru dez
voltarea rodnică a acestor relații, 
conducătorii celor două partide au 
subliniat hotărirea de a lărgi și a- 
dînci colaborarea reciprocă, contac
tele si schimbul de experiență în 
construcția socialismului, in. proble
me de interes comun — aceasta con
stituind cheia apropierii și înțelege
rii tot mai strînse.

Schimbul de păreri prilejuit de în
tîlnire a reliefat, totodată, preocupa
rea celor două partide si state pen
tru promovarea telurilor destinderii, 
securității si păcii în lume, reafirma
rea solidarității cu popoarele care 
luptă pentru independenta națională, 
împotriva imperialismului, colonia
lismului si neocolonialismului. a dis
criminării rasiale, pentru progres so
cial.

Desfășurindu-se chiar în zilele în. 
care are loc întîlnirea de la Belgrad, 
convorbirile au subliniat dorința 
României și Ungariei ca această în
tîlnire să ducă la progrese efective 
Pe calea destinderii, adincirii proce
sului de edificare a securității euro
pene. Faptul că de ambele pâcți s-a

La lucrări sînt prezente numeroa
se delegații străine. Din partea 
Partidului Comunist Român, la con
gres asistă, ca observator, tovarășul 
Mircea Malita, membru al C.C. al 
P.C.R.

Dezbaterile — informează agenția 
France Presse — au fost inaugurate 
de Franțois Mitterand. prim-secretar 
al partidului. Secretarul organizato
ric al P.S.F.. Pierre Mauroy. a pre
zentat apoi raportul de activitate.

sprijină acțiunile întreprinse în ca
drul O.N.U., precum și inițiativele 
care urmăresc a încuraja rezolvarea 
problemei Ciprului de către ciprioții 
înșiși, eliminarea tensiunilor din ba
zinul Mediteranei și dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și cooperare în
tre țările din Peninsula Balcanică.

★

Președintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, aflat într-o vizită oficială 
la Atena, a conferit, vineri, cu pri
mul ministru al Greciei, Constantin 
Karamanlis. Cu acest prilej, a preci
zat un purtător de cuvînt al guver
nului grec, a fost trecut în revistă 
ansamblul problemei cipriote. A avut 
loc un schimb de vederi in legătură 
cu perspectivele de soluționare a a- 
cesteia pe cale politică. Intr-o de
clarație făcută la sosirea sa la 
Atena, arhiepiscopul Makarios a 
subliniat : „Sintem gata să răs
pundem afirmativ oricărei initiati
ve de mediere sau de ..bune ofi
cii" din partea oricărei țări, pentru 
a se ajunge la solutionarea problemei 
cipriote". Referindu-se la recentele 
alegeri generale din Turcia, președin
tele Ciprului și-a reafirmat speranța 
că „noul guvern turc va manifesta o 
atitudine de bunăvoință, pentru a se 
ajunge la un acord in această pro
blemă".

In aceeași zi. la Palatul din Piața 
Victoriei, au început lucrările comi
siei.

în spiritul înțelegerilor sl hotărîri- 
lor stabilite de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Kim Ir Sen. comisia 
analizează modul cum s-au îndepli
nit prevederile protocolului sesiunii 
precedente, precum si dezvoltarea în 
continuare a colaborării si cooperării 
economice si tehnico-stiintifice in 
diverse domenii de activitate care 
interesează cele două părți, extinde
rea si diversificarea schimburilor co
merciale dintre România și R.P.D. 
Coreeană.

★
Seara, tovarășul Paul Niculeacu a 

oferit un dineu în onoarea oaspeților.
(Agerpres)

evidențiat necesitatea de a se act4^- 
na în vederea adoptării unor ma
suri concrete si eficiente de dezar
mare generală. în primul rînd de de
zarmare nucleară ; reducerii cheltu
ielilor militare, a trupelor si arma
mentelor : desființării concomitente 
a blocurilor militare opuse ; înche
ierii Unui tratat mondial privind re
nunțarea la folosirea forței în rela
țiile internaționale ; intensificării 
eforturilor pentru reglementarea si
tuațiilor conflictuale din Orientul 
Apropiat și din alte regiuni — stimu
lează conlucrarea activă a celor două 
țări. împreună cu toate forțele revo
luționare. democratice, progresiste 
pentru soluționarea problemelor com
plexe care confruntă omenirea.

In cadrul Întilnirii s-a dat expresie 
voinței celor două partide de a con
tribui la întărirea continuă a unității 
partidelor comuniste si muncitorești, 
pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului. solidarității internaționale, co
laborării tovărășești liber consimțite, 
egalității în drepturi, respectării drep
tului fiecărui partid de a alege dife
rite căi in lupta pentru transformări 
revoluționare și socialism — fiind 
relevată însemnătatea pe care o are 
in acest sens Conferința de la Berlin 
a partidelor comuniste si muncito
rești.

Prin rezultatele sale, prin întreaga 
sa desfășurare, dialogul fructuos 
româno-ungar. care va fi continuat 
cu prilejul vizitei oficiale de priete
nie pe care urmează să o facă în Un
garia o delegație de partid si de stat 
a Republicii Socialiste România, este 
menit să ducă la adincirea relațiilor 
de prietenie si colaborare dintre cele 
două țări, partide si popoare, in in
teresul fiecăruia, al cauzei generale a 
socialismului si păcii. Exprimindu-si 
satisfacția pentru bilanțul întilnirii. 
opinia noastră publică. întregul nos
tru popor îsi reafirmă atașamentul 
neabătut fată de politica partidului si 
statului, care corespunde întru totul 
intereselor lor supreme, slujind activ 
cauza păcii si progresului in lume.

ORIENTUL MIJLOCIU
Opinii în favoarea reconvocârii 

Conferinței de la Geneva
CAIRO 17 (Agerpres). — Comuni

catul comun dat publicității la Înche
ierea vizitei oficiale Întreprinse în 
Egipt de președintele Republicii To
go, Gnassingbe Eyadema. menționea
ză că cele două părți consideră ocu
parea. in continuare, a teritoriilor 
arabe de către trupele israeliene de 
natură să creeze o situație explozi
bilă. care amenință pacea si securi
tatea in zonă — informează agen
ția M.E.N. în legătură cu aceasta, se 
precizează că o soluție echitabilă și 
durabilă a problemei Orientului A- 
propiat trebuie să prevadă retrage
rea forțelor israeliene din teritoriile 
ocupate, precum și recunoașterea 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinean, inclusiv a dreptului său 
de a-și crea un stat independent. In 
acest sens, arată comunicatul, cele 
două părți se pronunță pentru re- 
convocarea cit mai rapid posibil a 
Conferinței de la Geneva în proble
ma Orientului Apropiat, la care sâ 
participe toate părțile interesate.

LONDRA 17 (Agerpres). — Confe
rința de la Geneva asupra Orientului 
Mijlociu nu va putea fi încununată de 
succes, cind lucrările acesteia vor fi 
reluate, fără examinarea în profun
zime a problemei palestinene. a de
clarat, intr-un interviu reluat de a- 
genția Reuter, Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. El a subliniat că problema pa- 
lestineană este o componentă esen
țială a situației conflictului din Ori
entul Mijlociu. Yasser Arafat a adău
gat că, in conformitate cu hotăririle 
Consiliului National Palestinean. po
porul palestinean îsi va crea un slat 
propriu într-o parte din fosta Pales
tina. din care forțele israeliene se vor 
retrage.

• SE FORMEAZĂ UN 
NOU SISTEM PLANE
TAR. Un sistem planetar si
milar sistemului solar este în 
plin proces de formare în gala
xia noastră, susțin astronomii de 
la Universitatea Arizona, într-un 
raport prezentat reuniunii So
cietății astronomice americane, 
în opinia cercetătorilor, mai 
multe planete se află in curs de 
formare într-un „disc" de gaze 
și praf interstelar, în jurul unei 
stele din Constelația Lebedei, a- 
parținînd galaxiei noastre. Este 
vorba de același proces de for
mare a planetelor prin care a 
trecut și Soarele acum 4 miliar
de de ani. Astrul se află la apro
ximativ 10 000 de ani-lumină d«

Pămînt, ceea ce înseamnă că 
fenomenele observate în prezent 
s-au petrecut în urmă cu apro
ximativ 10 000 de ani. Cercetă
rile sint considerate deosebit de 
importante, întrucit ar putea 
duce la înțelegerea procesului 
în urma căruia a fost format 
sistemul nostru solar.

• CLUBUL CELOR 
500 000. La Praga se află 
unul dintre cele mai mari cluburi 
literare destinate copiilor. în
ființat pe lingă editura de lite
ratură pentru copii „Albatros", 
clubul micilor cititori are aproa
pe 500 000 de membri în vîrstă 
de 6—15 ani, pentru care se ti
păresc anual un număr de a- 
proape 400 titluri de cârti din

literatura cehă, slovacă și uni
versală. Poveștile lui Andersen, 
„Cărțile junglei" de Kipling și 
alte lucrări celebre care au în- 
cintat copilăria atîtor generații 
sint editate în peste 100 000 de 
exemplare. Clubul organizează 
pentru micii săi membri întîl- 
niri cu scriitorii, cicluri 
ții, concursuri literare 
manifestări atractive.

de lec- 
și alte

• GLOANȚE DIN 
RĂZBOIUL DIN ’77. ° 
veche poziție fortificată turceas
că din timpul războiului româ- 
no-ruso—turc din 1877 a fost 
descoperită în apropiere de ora
șul Kotel (R. P. Bulgaria). La 
mică adincime sub pămint au 
fost găsite obuze de 75 mm, de

DE PRETU TINDENI
producție engleză, din 1860, care 
au fost utilizate de armata oto
mană. Printre altele, s-a găsit o 
ladă cu cartușe de calibrul 12, 
invelite în hirtie uleioasă și a- 
parent în stare bună. Cu toate 
acestea, încercarea de a aprinde 
praful de pușcă din cartușe nu 
a reușit, acesta fiind alterat.

• ERA RAMSES II... 
FUMĂTOR ? Cercetătorii 
care s-au ocupat la Paris de 
restaurarea vestitei mumii a fa
raonului Ramses II au desco
perit că abdomenul acestuia 
conținea vegetale tocate prove-

nind din fragmente de lemn de 
chiparos, pin, stejar, tulpini de 
in, piper, polen și mai ales... 
frunze de tutun. Această desco
perire a fost confirmată după 
efectuarea unei microanalize a 
alcaloizilor. care a dus la iden
tificarea nicotinei, fapt ce infir
mă teza, acceptată pînă acum, 
că planta tutunului a fost im
portată mult mai tîrziu. din A- 
merica. de către spanioli. Datele 
extrem de interesante, adunate 
de savanții care au studiat, res
taurat și „vindecat" mumia de o 
ciupercă, vor fi consemnate în
tr-o carte ce urmează să apară 
în toamna acestui an. •

departamentul Ma- 
au fost descoperite

• UN NOU MACHU- 
PICCHU. în sudul junglei 
peruane (in 
dre de Dios)
vestigiile unui oraș care a exis
tat în urmă cu cîteva mii de ani. 
în perioada preincasă. și despre 
care vorbeau legendele indiene. 
Arheologii au găsit rămășițele 
unui mare număr de clădiri și 
fortificații, pe pereții cărora se 
află inscripții misterioase, pre
cum și statuete de oameni și a- 
nimale. Vestigiile atestă un înalt 
nivel de civilizație. Arheologii 
consideră că această descoperire 
este egală ca importantă celei a 
vestitului complex istoric de la 
Machu-Picchu, care aparține 
insă civilizației incase.

• TREN FANTOMA. 
Zilele acestea. în gara din Miin- 
chen (R.F.G.), după o călătorie 
de 40 de minute, a sosit un 
tren... fără mecanic și fără pa
sageri. Călătoria a început la 
ora 2 și 30 de minute, avind ca 
punct de plecare depoul unei 
gări din apropierea capitalei ba
vareze. Trenul a parcurs, fără 
nici un incident, o distantă de 
19 km, cu o viteză de 25 km pe 
oră, ’a trecut peste 12 macazuri 
și a sosit la Miinchen la ora 3 
și 10 minute.. Aici, personalul a 
reușit să-l dirijeze pe o linie 
moartă, unde s-a oprit. Cauza 
acestei călătorii involuntare : 
mecanicul a... uitat, atunci cind 
a garat trenul, să tragă frinele.

• UN NOU MIJLOC 
DE PROTEJARE A RE
COLTELOR împotriva insec
telor parazitare a fost descoperit 
de doi cercetători americani. Ei 
au izolat o substanță — feronom 
— care perturbează procesul de 
reproducere a insectelor. Expe
rimentată pe cîmpuri cultivate 
cu bumbac, această substanță a 
dus la dispariția în proporție de 
75 la sută a parazitilor, fără să 
fie nevoie de utilizarea insecti
cidelor tradiționale. Descoperi
rea a fost apreciată drept o mo
dalitate nouă, inofensivă pentru 
om, de combatere a unor para- 
ziți care produc mari ravagii re
coltelor.
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„Programul unei strînse conlucrări LISABONA MOSCOVA

spre celor două țări prietene, Conferința mondială Convorbiri privind dezvoltarea
al cauzei socialismului"

Presa ungară evidențiază rezultatele rodnice ale 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jânos

întîlnirii
Kădăr

Sub titlurile „Nicolae Ceaușescu : 
Am convenit asupra unui program 
de colaborare multilateral, cuprinză
tor", „Jânos Kădăr : tntilnirea și 
convorbirile noastre servesc eforturi
lor noastre comune", „Nicolae 
Ceaușescu : Popoarele noastre sînt 
profund interesate să înainteze prin- 
tr-o strinsă conlucrare pe calea pro
gresului", „Jânos Kădăr : Colabora
rea noastră slujește binele popoarelor 
noastre, interesele socialismului", 
„Cooperarea în producție". „Cauza 
cooperării europene", „Solidaritate", 
„Convorbiri fructuoase". „Extinderea 
colaborării", „Preocupări comune", 
ziarele ungare din 17 iunie consa
cră spații largi reflectării celei de-a 
doua zile a întîlnirii prietenești din
tre tovarășii Nicolae • Ceaușescu și 
Jânos Kădăr.

Ziarele „NEPSZABADSAG", ..MA
GYAR HIRLAP". „NEPSZAVA". 
„MAGYAR NEMZET". ca si organul 
Comitetului județean „HAJDU-BI- 
HAR" al P.M.S.U. rezervă pagini în
tregi acestui important 
politic, publicînd ample 
despre cea de-a doua zi 
subliniind primirea plină 
făcută de locuitorii orașului Oradea 
celor doi conducători de partid și e- 
vidențiind rezultatele deosebit de 
rodnice ale dialogului româno-ungar 
la nivel înalt.

„înțelegerile convenite de tovarășii 
Jânos Kădăr și Nicolae Ceaușescu 
dau un nou impuls colaborării pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări prietene, dintre cele două po
poare frățești, dintre partidele noas
tre" — este concluzia comentariului

eveniment 
reportate 

a întîlnirii. 
de căldură

consacrat de „NEPSZABADSAG" 
rezultatelor întîlnirii prietenești. Ar
ticolul subliniază, de asemenea, că 
dezvoltarea în continuare a bunelor 
relații româno-ungare servește, tot
odată. cauza socialismului. Ziarul e- 
videntiază 
siguranță, 
durată ale 
intîlnirea
contribui la dezvoltarea în continua
re a relațiilor dintre cele două parti
de si țări". „Conlucrarea strinsă ser
vește mai eficient binele popoarelor 
noastre, cauza păcii, securității, in
dependentei. a progresului social si 
a socialismului în întreaga lume". 
„Acest scop l-au urmărit conducă
torii celor două partide frățești".

„La capătul convorbirilor desfășu
rate într-o atmosferă constructivă, 
tovărășească, prietenească. în spiri
tul încrederii și sincerității recipro
ce — relevă comentariul — putem 
constata, de asemenea, cu satisfac
ție. concordanta de păreri a parti
delor noastre în problemele funda
mentale".

Articolul relevă, de asemenea, că 
„se deschid noi posibilități pentru 
lărgirea în continuare a relațiilor 
științifice dintre cele două țări, pen
tru amplificarea colaborării dintre 
organizațiile obștești", precum și 
pentru intensificarea turismului, la 
care vor contribui — arată comenta
riul — înțelegerile semnate cu pri
lejul întîlnirii prietenești.

Relevînd că conducătorii celor 
două partide frățești sint animați 
deopotrivă de dorința întăririi aces
tor relații, articolul subliniază rolul

caracterul „rodnic si, 
cu importante efecte 
convorbirilor prilejuite 
prietenească", care

„Un început bun, care se cere 
continuat prin colaborarea largă 
a tuturor forțelor democratice"

Declarații și comentarii 
după scrutinul parlamentar din Spania

După numărarea a aproximativ 95 la sută din totalul voturilor ex
primate in cadrul alegerilor generale din Spania la 15 iunie, pe pri
mele locuri — după rezultatele obținute — se situează, în ordine, 
Uniunea Centrului Democratic — cu 6 020 993 sufragii favorabile, ceea 
ce ii asigură 165 de locuri în Congresul deputaților. Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol — cu 4 998 827 voturi favorabile și 118 mandate 
și Partidul Comunist din Spania — 1582 827 voturi, ceea ce îi aduce 
20 de mandate. Dintre celelalte partide. Alianța populară a obținut 
1 449 091 voturi și 17 locuri în Congresul deputaților, iar Partidul So
cialist Popular — 761 620 voturi și șase mandate. în ceea ce privește 
Senatul, agenția Reuter menționează că U.C.D. ar urma să dețină 
106 din cele 207 mandate eligibile, P.S.M.S. — 60, iar P.C.S. — 8.

O deosebită importanță o are faptul că, împreună, PARTIDELE DE 
STINGĂ — Partidul Comunist, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol 
și Partidul Socialist Popular — au totalizat aproximativ 7,3 MILIOANE 
DE VOTURI. CU 1,3 MILIOANE MAI MULT DEC1T FORMAȚIUNILE 
POLITICE DE CENTRU. Chiar înainte de cunoașterea rezultatelor de
finitive se poate afirma — transmite agenția France Presse — că socia
lismul reprezintă forța principală

Salutând succesele realizate. în 
general, de forțele democratice 
tării, observatorii subliniază că 
zultatele obținute de Partidul co
munist nu pot fi just apreciate 
cit dacă se tine cont de particula
ritățile specifice si condițiile con
crete ale situației din Spania. Așa 
cum este știut. în această tară n-au 
mai avut loc alegeri de patru de
cenii. timp în care regimul fran- 
chist a înăbușit orice posibilitate 
de exprimare liberă a opiniei pu
blice. Partidul comunist a fost le
galizat de curînd. avînd de înfrun
tat urmările deceniilor de domina
ție franchistă. de intensă propagan
dă si îndoctrinare 
„40 de zile de 
campanie electo
rală reprezintă 
foarte puțin pen
tru a face față 
unei campanii os
tile care a du
rat 40 de ani" — sublinia, pe 
bună dreptate, secretarul general 
al P.C.S.. Santiago Carrillo. Gene
rația născută în acești ani n-a pu
tut cunoaște practic pe comuniști 
decît din culorile propagandei ofi
ciale.

Totodată, rețin atenția și particu
larități ale legii electorale, care au 
făcut cu putință ca P.C.S.. cu a- 
proape 1 600 000 de voturi — mai 
mult de un sfert din voturile 
U.C.D. — să aibă mai puțin de o 
optime din numărul mandatelor 
acestuia...

Cu toate acestea si chiar în aces
te condiții P.C.S. a reușit să aibă 
20 deputați în Congresul deputați- 
lor. Partidul comunist s-a clasat ca 
a treia tortă politică a tării, ceea 
ce dovedește implantarea sa pro
fundă în viata societății spaniole. 
De subliniat, totodată, că Partidul 
comunist a întrecut așa-numita 
„Alianță populară" — gruparea 
neofranchistă intens susținută de 
cercurile marii finanțe care i-au 
pus la dispoziție fonduri considera
bile pentru propaganda electorală.

Comentînd rezultatele scrutinu
lui. agenția France Presse re
levă că procentajul voturilor nu 
reflectă ponderea politică reală a 
partidelor : comuniștii, beneficiind 
de voturile îndeosebi ale muncito
rilor din marea industrie, contro
lează importante sectoare ale vie
ții economice din țară.

Secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania, SANTIAGO 
CARRILLO, a făcut presei o decla
rație în care a subliniat că „este

a noii democrații spaniole.

îl au naționalită-important pe care 
țile conlocuitoare, oamenii muncii de 
naționalitate română din Republica 
Populară Ungară și oamenii muncii 
de naționalitate maghiară din Repu
blica Socialistă România, care, ca 
buni cetățeni ai țărilor lor. „slujesc 
cu eficiență binele celor două țări 
ale noastre, care construiesc socia
lismul".

Ziarul „MAGYAR NEMZET" rele
vă, la rîndul său, că „rezultatele 
convorbirilor dintre cei doi conducă
tori de partid trebuie apreciate, pe 
drept cuvînt, ca fructuoase" și „au 
îndreptățit toate așteptările".

Ziarul „NEPSZAVA" apreciază 
întâlnirea prietenească și convorbiri
le dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Jânos Kădăr drept „rodnice și 
fructuoase, iar rezultatele obținute 
servesc bine interesele popoarelor 
noastre, colaborării strînse dintre 
cele două partide frățești și contri
buie la lărgirea cooperării dintre 
cele două țări".

Amplu a fost reflectat evenimen
tul și în emisiunile posturilor de ra
dio și televiziune, ale căror rubrici 
informative s-ău deschis pe tot par
cursul zilei de joi, ca de altfel și in 
cursul dimineții de vineri, cu știri și 
comentarii despre desfășurarea întîl
nirii prietenești dintre cei doi condu
cători de partid. însemnătatea deo
sebită a dialogului româno-ungar la 
nivel înalt, pentru dezvoltarea și în
tărirea în continuare a bunelor re
lații de prietenie, solidaritate și co
laborare dintre cele două partide, 
țări și popoare angajate plenar pe 
drumul construcției socialismului.

împotriva apartheidului, rasismului 
și colonialismului in Africa australă 
Mesajul adresat conferinței de președintele 

României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
primit cu viu interes și satisfacție

LISABONA 17 (Agerpres). — în capitala Portugaliei continuă i 
crările Conferinței mondiale împotriva apartheidului, rasismului 
colonialismului în Africa australă, la care iau parte reprezentanți < 
peste 40 de state, ai unor organizații internaționale și lideri ai miș
cărilor de eliberare națională din sudul continentului african. Țara 
noastră este reprezentată la conferință de o delegație a Comitetului 
national pentru apărarea păcii.

în cadrul ședinței, delegația ro
mână a prezentat Mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, adre
sat Conferinței mondiale împotriva 
apartheidului, rasismului si colonia
lismului în Africa australă. Mesajul 
șefului statului român a fost distri
buit tuturor participanților la con
ferință, fiind primit cu deosebit in
teres. Mijloacele de informare în 
masă din Portugalia au făcut cunos
cut opiniei publice conținutul mesa
jului.

Președintele conferinței. Jose Ma- 
galhaes Godinho. cunoscut reprezen
tant al vieții publice din Portugalia, 
a relevat. în cuvîntarea sa, caracterul 
reprezentativ al forumului din capi
tala portugheză. înalta sa autoritate 
morală și politică. El a condamnat 
energic politica rasistă si colonială pe 
care o promovează în Africa australă 
regimurile rasiste ale lui Smith si 
Vorster și a urat mișcărilor de eli
berare națională din Zimbabwe, Nami
bia și Africa de Sud succes rapid si 
deplin în lupta pe care o desfășoară 
pentru cucerirea independentei 
riale, lichidarea apartheidului, 
mulul și colonialismului.

în cadrul lucrărilor au luat
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gata să participe la consultări cu re
gele Juan Carlos". Santiago Carrillo 
a apreciat că „regele ar trebui să in- 
tilnească pe toți liderii partidelor 
politice înainte de a constitui noul 
guvern, cu atit mai mult cu 
gravele dificultăți economice, 
dale și politice și absenta unui par
tid majoritar in Congresul deputa- 
tilor vor impune formarea unui ca
binet , de coaliție.

După părerea secretarului gene
ral al P.S.M.S., FELIPE GONZA
LEZ, „victoria aparține centrului 
și stingii". „Acum ne aflăm cu a- 
devărat pe drumul democrației, a 
spus el. Desigur că rămîn obiective 
de atins •— elaborarea Constituției, 

legalizarea tutu
ror partidelor. în
fruntarea crizei e- 
conomice și socia
le — dar pasul pe 
care l-am făcut 
este hotărîtor".

Președintele guvernului. ADOL
FO SUAREZ, a făcut, la rîndul 
său, declarații referitoare la semni
ficația scrutinului, subliniind că 
„U.C.D. aspiră să se ajungă la un 
consens national care să facă posi
bile sarcina redactării Constituției 
și rezolvarea celorlalte probleme — 
care impun o amplă colaborare a 
forțelor politice democratice".

„Naufragiul franchismului", „Ieși
rea din tunel". „O izbindă răsună
toare a voinței de înnoire", „Re
zultate de bun augur pentru viito
rul Spaniei" — iată numai citeva 
din titlurile sub care presa apre
ciază semnificația acestui eveni
ment major din viata tării. Orga
nele da presă progresiste, ocupîn- 
du-se de semnificația înfrîngerii to
tale pe care au suferit-o grupurile 
de extremă dreaptă arată că „urnele 
au lăsat un cîmp semănat cu epave 
politice". „Voința alegătorilor — 
scrie „EL PAIS" — a arătat cit de 
nefondate și fantastice erau spe
ranțele foștilor miniștri franchiști... 
Țara nu trebuie să uite umbrele 
trecutului, dar aceasta pentru a 
putea să înfrunte cu hotărire viito
rul", conchide același ziar. în fine, 
„LA VANGUARDIA" apreciază că 
„nu este destul să se voteze pentru 
a construi democrația, ci trebuie 
ca. după alegeri, toti să respecte 
rezultatele urnelor, să colaboreze 
in vederea parcurgerii mai departe 
a drumului pe care doar l-am 
început".

cit 
so

V. OROS

iu-
Și 

din

tul reprezentanții mișcărilor de eli
berare națională din Zimbabwe și 
Namibia. Joshua Nkomo. copre
ședinte al Frontului Patriotic Zim
babwe. a adresat forțelor progresiste 
din întreaga lume un apel pentru 
susținerea luptei îndreptate împotri
va politicii de apartheid și a regi
murilor rasiste si minoritare, de a 
furniza mișcărilor de eliberare na
țională un sprijin mai larg. în in
tervenția sa. Robert Mugabe, copre
ședintele Frontului Patriotic Zim
babwe, reafirmînd 
tanților Zimbabwe de a continua 
lupta pină la victoria finală asupra 
regimului rasist de la Salisbury, a 
subliniat ajutorul acordat luptei de 
eliberare națională din Rhodesia de 
către țările socialiste. El a denun
țat. totodată, sprijinul militar pe 
care o serie de state occidentale îl 
acordă regimurilor rasiste din Africa 
australă. La rîndul său. Oliver 
Tambo. liderul Congresului National 
African, organizație interzisă de au
toritățile rasiste de la Pretoria, a 
chemat reuniunea de la Lisabona să 
elaboreze o strategie pentru înfrîn- 
gerea imediată a regimului de 
apartheid din Republica Sud-Afri- 
cană.

hotărirea mili-

transmit

cooperării economice româno-sovietice
MOSCOVA 17. — Corespondentul 

Agerpres. transmite: La 17 iunie. 
Ion Pățan, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
împreună cu Mihail Florescu. minis- 
trurindustriei chimice, aflati în vizi
tă în Uniunea Sovietică, au avut o 
nouă întrevedere de lucru cu M. A. 
Leseciko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. si au 
purtat convorbiri cu K. I. Brehov, 
ministrul construcțiilor de mașini 
pentru industria chimică si a petro-

lului, și V. S. Fiodorov, ministrul 
industriei de prelucrarea țițeiului si 
petrochimice. De asemenea. Ion Pă- 
tan s-a întîlnit cu N. S. Patolicev. 
ministrul 
U.R.S.S.

Au fost
de lucru, ________  _______  „
gate de dezvoltarea In continuare a 
colaborării și cooperării economice 
româno-sovietice.

în aceeași zi. viceprlm-ministrul 
guvernului român. împreună cu mi
nistrul industriei chimice au părăsit 
Moscova, plecînd spre patrie.

comerțului exterior al
discutate. tntr-o atmosferă 
prietenească, probleme le-

BELGRAD

Pentru o pregătire temeinică 
a reuniunii general-europene

A fost adoptată agenda de lucru . 
a actualei întilniri

BELGRAD 17 •— De la corespon
dentul special „Agerpres". S. Morco- 
vescu : La Belgrad au continuat lu
crările întîlnirii pregătitoare a reu
niunii reprezentanților celor 33 de țări 
participante la Conferința general-eu- 
ropeană. în ședința de vineri dimi
neața a fost aprobată, prin consens, 
agenda de lucru a întîlnirii pregăti
toare. pe baza propunerii prezentate 
de delegația Spaniei. în afara des
chiderii oficiale a lucrărilor, agenda 
de lucru cuprinde, ca sarcini ale în
tîlnirii, elaborarea ordinii de zi a reu
niunii reprezentanților statelor parti
cipante la Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa, care va 
începe în toamnă la Belgrad, organi
zarea lucrărilor și alte chestiuni pro
cedurale, data deschiderii și durata 
reuniunii, precum și adoptarea docu
mentului final al întîlnirii pregăti
toare.

De asemenea, s-a hotărît ca lucră
rile întîlnirii pregătitoare să se des
fășoare în cîte două ședințe zilnice.

în cursul aceleiași ședințe au luat 
cuvîntul mai multi reprezentanți al

țărilor participante, care au subliniat 
importanta întîlnirii pregătitoare si 
hotărirea guvernelor lor de a aduce o 
contribuție pozitivă la pregătirea tf-' 
meinică a reuniunii din toamnă, care 
trebuie să constituie o etapă impor
tantă în procesul de întărire a secu
rității pe continent și de dezvoltare 
a colaborării între toate țările euro
pene.

★
Intr-o declarație publicată cu pri

lejul întîlnirii de la Belgrad a re
prezentanților țărilor participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a subli
niat că înțelegerile de la Helsinki 
derivă din principiile Cartei Națiu
nilor Unite și sînt strîns înrudite cu 
aceste principii. Secretarul general 
al O.N.U. a arătat, de asemenea, că 
..va urmări cu mare interes desfă
șurarea lucrărilor 
Belgrad, menită să 
prevederile Actului 
sinki".

reuniunii de la 
pună in aplicare 
final de la Hel

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager
pres). — Comisia Economică O.N.U. 
pentru America Latină (C.E.P.A.L.) 
a dat publicității un document în 
care se referă pe larg Ia diferite as
pecte ale dezvoltării țărilor din re
giune.

C.E.P.A.L. subliniază „necesitatea 
elaborării unui cod international de 
conduită pentru întreprinderile trans
naționale care să le reglementeze 
activitățile".

„întreprinderile transnaționale — 
se arată. între altele. în document — 
trebuie să se supună politicii, obiec
tivelor si priorităților naționale de 
dezvoltare, 
ră pozitivă 
trebuie să 
capacității
interne a țărilor care le-au primit si 
să se abțină de la practici comerciale 
restrictive".

contribuind de o manie- 
la realizarea acestora : 
contribuie la dezvoltarea 
științifice si tehnologice

0 delegație de partid,con* 
dusă de Gheorghe Necula. membru 
al Colegiului Central de partid, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., a efectuat, 
în perioada 10—17 iunie, o vizită în 
schimb de experiență în R. P. Po
lonă. Delegația a avut convorbiri la 
C.C. al P.M.U.P., la Consiliul de Mi
niștri. la Ministerul Comerțului In
terior și Serviciilor, precum si cu or
ganele voievodale de partid si de stat 
din Varșovia și Poznan. Delegația a 
fost primită de Stanislaw Kania, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P. La întîlnire a fost 
prezent ambasadorul României la 
Varșovia. Aurel Duca.

Președintele R. S. Ceho
slovace, Gustav Husak, a primit 
pe ministrul afacerilor externe al Tu
nisiei. Habib Chatti. aflat in vizită 
oficială la Praga. în timpul convor
birii care a avut loc cu acest prilej, 
menționează agenția C.T.K.. s-a tre
cut în revistă stadiul actual al rela
țiilor economice bilaterale, analizîn- 
du-se, totodată, posibilitățile de dez
voltare a lor în continuare.

întîlnire* Kim Ir Sen> secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. a avut o întîlnire cu Kaisone 
Phomvihane, secretar general al Co
mitetului Executiv al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al guvernului R.D.P. 
Laos, aflat în vizită la Phenian în 
fruntea unei delegații de partid și 
de stat.

0 adunare electorală la 
care a luat cuvîntul Jumjaaghiin 
Țedenbai, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, a avut loc la 
Ulan Bator. Evocind succesele pe 
care R. P. Mongolă le-a obținut în 
construcția socialistă în cei patru ani 
care au trecut de la precedentele ale
geri, vorbitorul a relevat progresele 
înregistrate în dezvoltarea economiei 
naționale, în ridicarea nivelului de 
trai și material al poporului mon
gol.

Camera Populară a R.D.G. 
a aprobat proiectul Codului Muncii, 
care urmează să intre în vigoare la 
1 ianuarie 1978. Agenția A.D.N. pre
cizează că acest important document 
— adoptat în unanimitate de forul le
gislativ al tării — reprezintă o regle
mentare fundamentală a dreptului so
cialist al muncii, așa cum a fost el 
definit în cadrul celui de-al IX-lea 
Congres al Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane, desfășurat în luna 
mai.

Declarație. Secreterul general 
al Partidului Comunist Peruan. Jor
ge del Prado, a declarat săptă-

mînalului „Oiga" că, atunci cînd 
vor fi organizate alegeri generale — 
așa cum preconizează cercurile gu
vernamentale de la Lima — P.C.P. 
va participa la scrutin pentru a 
apăra cuceririle politice si economice 
dobîndite de popor. Totodată, Jorge 
del Prado s-a pronunțat pentru con
solidarea relațiilor între diferitele 
sectoare ale stângii peruane și res
pingerea manevrelor îndreptate îm
potriva forțelor progresiste ale na
țiunii. El a apreciat că pentru Peru 
este important să acționeze în direc
ția întăririi independentei sale na
ționale.

Satelit. La 17 iunie, de pe teri
toriul U.R.S.S. a fost lansat, cu aju
torul unei rachete purtătoare sovie
tice. satelitul astronomic francez 
„Signe-in“. Pregătirea lansării a fost 
realizată de Centrul National pentru 
Studii Spațiale al Franței și de In
stitutul de Cercetări Cosmice din 
Moscova. Informațiile transmise de la 
bordul satelitului vor fi prelucrate și 
studiate în comun de cercetătorii 
francezi și sovietici.

Alegerile din India. Ea
Delhi au fost date publicității rezul-

țațele definitive ale recentelor ale
geri pentru reînnoirea Adunărilor le
gislative locale în 10 state ale Indiei. 
Partidul Janata — de guvernămînt 
— a obtinut majoritatea mandatelor 
în Adunările legislative —- a șapte 
dintre aceste state : Rajasthan. Bihar, 
Orisa. Madhya Pradesh. Himachal 
Pradesh. Uttar Pradesh și Harynam. 
în statul Bengalul de vest, cu o 
populație de peste 45 milioane, unde 
se află și cel mai mare oraș din 
India — Calcutta — majoritatea man
datelor în. Adunarea legislativă a 
statului au fost obținute de candi- 
datii frontului de stingă. în frunte cu 
Partidul Comunist (marxist) din 
India.

UrUgQn. ^nsu^a Masira din lar
gul coastelor de sud-est ale Omanu
lui a fost aproape în întregime dis
trusă de un uragan care s-a abătut 
asupra sa timp de patru zile, lăsînd 
în urmă morti și răniți. Potrivit știri
lor oficiale. 98 la sută din clădirile din 
insulă au fost distruse.

A încetat din viață wemher 
von Braun, savantul american de ori
gine germană, unul dintre pionierii 
construcției de rachete.

Manifestări consacrate aniversării 
Independenței de

Manifestările care continuă să fie 
organizate în diferite țări ale lumii 
în cinstea centenarului Independen
tei de stat a României relevă largul 
ecou international al acestui eveni
ment de importantă istorică în viata 
poporului român, prestigiul înalt de 
care se bucură pe arena mondială 
realizările interne si politica externă 
constructivă a patriei noastre.

în suita de manifestări organizate 
în R.S.F. Iugoslavia pentru marca
rea evenimentului, la Belgrad a avut 
loc o seară de poezie românească și 
iugoslavă. După cuvîntul introductiv 
rostit de scriitorul Ivan Lalici. se
cretarul Uniunii scriitorilor din Iugo
slavia. cunoscuți actori ai scenei si 
ecranului iugoslav au recitat versuri 
ale poeților români contemporani. în 
traducerea poetului Adam Pusloici. 
Scriitorii Paul Anghel și Romulus 
Vulpescu au citit din creațiile lor.

La Institutul de cercetări electro
nice din Varșovia a avut loc o adu
nare festivă dedicată centenarului.

stat a României
Despre semnificația evenimentului a 
vorbit Gheorghe Gustea. oonsilier al 
Ambasadei României la Varșovia.

La primăria din Copenhaga a foșt 
Inaugurată o expoziție de artă dedi
cată aniversării Centenarului. Despre 
semnificațiile evenimentului au vor
bit doamna Gerda Louw Larsen, 
președinta Consiliului municipal Co
penhaga. șl ambasadorul României în 
Danemarca. Gheorghe Ploesteanu.

La Institutul universitar politeh
nic din Barquisimeto. capitala statu
lui Lara. din Venezuela, a fost des
chisă expoziția „Centenarul inde
pendentei de stat a României". Au 
luat cuvîntul Luis Torres Carrillo, 
directorul cultural al institutului, si 
Ion Turturică. însărcinatul cu afa
ceri a.i. al României la Caracas.

La Biblioteca centrală din Accra a 
avut loc o ceremonie prilejuită de 
donarea de către Ambasada română a 
unui număr de cărți si broșuri cu 
caracter politic, economic, social, is
toric și științific.

(Agerpres)

Pe marginea sesiunii de la Viena a Consiliului dezvoltării industriale

UN FACTOR COMUN
pentru lichidarea decalajelor, progresul economico-social,

întărirea independenței și suveranității naționale:

INDUSTRIALIZAREA
Preocupare vitali a numeroase popoare, si in primul rind a celor 

din țările in curs de dezvoltare, problematica industrializării a devenit 
o constantă a dialogului international, ca parte integrantă a eforturilor 
pentru instaurarea unei noi ordini economice. Tocmai această proble
matică, cu toate componentele si implicațiile ei — necesitatea obi
ectivă a dezvoltării industriale, aspirațiile și nevoile în acest sens ale 
țărilor în curs de dezvoltare, progresele obținute si dificultățile în- 
timpinate, prioritatea efortului propriu și aportul comunității 
ternaționale, precum și rolul O.N.U.D.I. în acest domeniu

in- 
_____ . .____ . a 

dominat lucrările celei de-a 11-a sesiuni a Consiliului dezvoltării in
dustriale. încheiate zilele trecute la Viena, sesiune la care au luat parte 
cele 45 de țări membre, între care și România.

Proteste în Austria împotriva 
proiectatei reuniuni 

a foștilor membri SS
VIENA 17 (Agerpres). — Partici- 

pantii la mișcarea antifascistă de re
zistentă din Austria își^exprimă ne
liniștea profundă în legătură cu pro
gramarea. la 18 si 19 iunie. în orașul 
austriac Braunau a unei reuniuni a 
foștilor membri SS și ai Wehrmachtu- 
lui — a declarat într-un interviu a- 
cordat presei Josef Hindels. vicepre
ședinte al Mișcării de rezistentă din 
Austria. Exprimînd regretul în legă
tură cu faptul că autoritățile aus
triece au permis organizarea de către 
cetățeni străini a unor asemenea ma
nifestări pe teritoriul Austriei, el a 
subliniat că acțiunile de această na
tură contravin politicii de destindere 
internațională si sint îndreptate îm
potriva Austriei independente si li
bere.

Mișcarea de rezistentă din Austria 
— a declarat Josef Hindels — cere 
interzicerea adunării de la Braunau 
si nu este de acord cu hotărirea Mi
nisterului de Interne, care a autori
zat întâlnirea foștilor membri SS.

Importanta temelor dezbătute este 
determinată, după cum se știe, de 
situația în care se află marea ma
joritate a țărilor lumii, direct afec
tate de fenomenul subdezvoltării — 
moștenire a îndelungatului trecut de 
dominație imperialistă, colonialistă și 
neocolonialistă. Evoluția situației e- 
conomice ilustrează cu pregnanță că 
decalajele dintre țările dezvoltate și 
cele rămase în urmă, departe de a 
se micșora, se adîncesc continuu. Pes
te 70 la sută din populația planetei tră
iește în țările în curs de dezvoltare, 
— care contribuie cu numai aproxi
mativ 7 Ia sută 
trială mondială, 
african, cu sute 
cuitori si bogății __________  ____
doar 0,6 la sută din producția indus
trială a lumii. Costurile înalte ale 
produselor pe care trebuie să le im
porte din țările industrializate, eco
nomia tributară exportului de pro
duse primare, deteriorarea terme
nilor de schimb, efectele datoriilor 
externe și crizei monetare interna
ționale asupra balanței lor de plăti 
sînt numai cîtiva din factorii care 
contribuie la agravarea situației e- 
conomice a numeroase țări în curs 
de dezvoltare. Eliminarea acestor 
stări de lucruri, care constituie o 
frînă în calea progresului întregii 
umanități si au grave consecințe a- 
supra economiei mondiale, nu este 
posibilă, așa dună cum tara noastră 
a. subliniat în repetate rînduri. de- 
cît prin instituirea unei noi ordini 
economice mondiale, prin făurirea 
unui cadru internațional favorabil, 
care să stimuleze dezvoltarea econo
mică și socială mai rapidă a po
poarelor rămase în urmă.

Poziția de principiu a țării noastre, 
care și-a găsit expresie si în cunos
cutul document cu privire la noua

la producția indus- 
întregul continent 
de milioane de lo- 
considerabile. deține

ordine economică, înaintat de Ro
mânia la O.N.U.. pornește de la con
vingerea că în lichidarea subdezvol
tării. în îndepărtarea treptată a de
calajelor. factorul decisiv il con
stituie efortul propriu al fiecărui po
por,. utilizarea la maximum a resur
selor naționale și alocarea sistema
tică a unei părți impqrtante a veni
tului national pentru crearea unei 
industrii și agriculturi de înaltă 
productivitate, pentru progresul ra
pid al întregii economii a fiecărei 
țări rămase în urmă — experiența 
proprie a țării noastre fiind edifica
toare în această privință.

Este un motiv de legitimă satis
facție că aceste poziții promovate e,u 
consecvență de țara noastră și veri
ficate de însăși evoluția istorică 
și-au găsit o tot mai largă confirmare 
și prin dezbaterile actualei sesiuni a 
Consiliului dezvoltării industriale — 
ceea ce atestă, o dată în plus, carac
terul lor realist, deplina lor justețe.

Agenda lucrărilor a cuprins multi
ple puncte circumscrise sferei atit 
de bogate a industrializării: evalua
rea stadiului realizării recomandări
lor și deciziilor privind dezvoltarea 
și cooperarea industrială, adoptate 
la ultima conferință generală a orga
nizației; transferul de tehnologie in
dustrială: stabilirea unui sistem de 
consultări pentru promovarea indus
triei în țările în curs de dezvoltare: 
asistenta tehnică furnizată de 
O.N.U.D.I. etc.

Pornind de la realitățile complexe 
existente pe plan international, de 
la situația critică în care se află-nu
meroase țări în curs de dezvoltare, 
dezbaterile au evidențiat necesitatea 
de a se trece neîntârziat la măsuri 
concrete pentru atingerea obiectivu
lui stabilit de ultima conferință ge
nerală a organizației și care are în

vedere ca ponderea țărilor în curs 
de dezvoltare în producția industria
lă a anului 2000 să crească pină la 
minimum 25 Ia sută. Un rol impor
tant. catalizator în acest sens ■— s-a 
subliniat în cadrul conferinței îndeo
sebi de către țări membre ale „Gru
pului celor 77“ — revine O.N.U.D.I., 
ca organizație al cărei tel este de a 
promova dezvoltarea industrială, în- 
curajind mobilizarea resurselor na
ționale și internaționale, de a facilita, 
favoriza și accelera industrializarea 
țărilor in curs de dezvoltare. în 
acest context, se cuvin a fi amintite 
citeva din principalele recomandări 
și decizii ale sesiunii.

Este vorba în primul rînd de fina
lizarea negocierilor începute în urmă 
cu aproape doi ani și jumătate și 
adoptarea, prin consens, a rezoluției 
initiate de țările în curs de dezvol
tare,, privind „Cooperarea internațio
nală în domeniul transferului de 
tehnologie". Documentul, la a cărei 
cristalizare tara noastră și-a adus ac
tiv contribuția, este menit să ser
vească promovării largi a cooperării 
intre țările dezvoltate si cele în curs 
de dezvoltare, ca si între acestea din 
■urmă. în transferul ^tehnologiilor mo
derne necesare înfăptuirii planurilor 
lor de dezvoltare industrială. Subli
niind că promovarea dezvoltării eco
nomice constituie un factor esențial 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, Consiliul 
dezvoltării industriale cheamă îndeo
sebi statele dezvoltate să faciliteze 
accesul țărilor în curs de dezvoltare 
Ia cuceririle cele mai noi ale teh
nicii, fără discriminări, în condiții și 
modalități juste, echitabile și reci
proc acceptabile, precum și adapta
rea acestor tehnici Ia situația eco
nomică. socială și ecologică specifică 
a fiecărei țări și Ia obiectivele sale 
din sfera dezvoltării.

Un alt rezultat important al sesiu
nii consiliului îl constituie examina
rea și adoptarea „Programului con
cret și cooperativ de acțiune în ve
derea promovării transferului si uti
lizării tehnologiilor industriale cores
punzătoare în țările în curs de dez
voltare", însumînd un ansamblu de 
măsuri și acțiuni în domenii speci
fice, cum sînt! evaluarea și compa
rarea opțiunilor tehnologice indus-

triale ; promovarea cercetării tehno
logice, reunirea și diseminarea ex
perienței practice; programe de for
mare pentru o tehnologie industrială 
corespunzătoare ; tehnologii pentru 
exploatarea a diferite surse de ener
gie și altele.

în același cadru de preocupări se 
situează, ca un alt rezultat concret 
al reuniunii consiliului, adoptarea 
hotăririi de a se crea pe lingă 
O.N.U.D.I. o Bancă de informații in
dustriale și tehnologice sub forma, 
în acest stadiu inițial, a unui proiect 
pilot. , ce urmează a fi executat în 
1977 și 1978. Acțiunea, inițiată de 
„Grupul celor 77", este concepută ca 
un mijloc pentru intensificarea flu
xului de ’ ' 
spre țările 
pentru a le 
de a alege, 
tehnologiile 
specifice de

Printre rezultatele sesiunii consi
liului se impun a fi amintite, toto
dată, hoțărîrile și recomandările a- 
doptate in legătură cu dezvoltarea 
activităților O.N.U.D.I. în direcția 
stabilirii unui sistem de consultări 
internaționale pentru promovarea 
industriei în țările în curs de dez
voltare. integrarea femeilor în pro
cesul dezvoltării industriale, sporirea 
asistentei tehnice furnizate de 
O.N.U.D.I. țărilor in curs de dezvol
tare, programul-buget al organizației 
pe viitorii doi ani etc.

Se poate conchide că prin proble
matica abordată și prin rezultatele 
ei concrete de lucru — în care se re
găsesc. sub, o formă sau alta, multe 
din propunerile tării noastre — se
siunea consiliului se înscrie în preo
cupările pentru perfectionarea în 
continuare a O.N.U.D.I. spre a răs
punde mai bine nevoilor crescînde 
ale tarilor în curs de dezvoltare.

Pe plan mai larg, aceasta se însu
mează armonic cu eforturile generale 
pentru întărirea Organizației Națiu
nilor Unite — al cărui organ 
este O.N.U.D.I. — si sporirea rolului 
său în viata internațională. în con
sens cu cerințele majore ale progre
sului umanității.

informații tehnologice 
în curs de dezvoltare, 
sprijini în eforturile lor 
asimila, adopta și utiliza 
potrivit condițiilor lor 
dezvoltare.

Viena
Marin BUHOARĂ
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