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TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit pe directorul grupului de firme 
„Corporacion Industrial Catalana*1

Pe șantierul Combinatului de utilai greu din lași 
lucrează echipa de lăcătuși condusă de Gheorghe 
Dăscăleanu, care realizează la sol sudura unor 
subansamble ce vor fi montate, la mare înălțime, în 
deplină siguranță și cu productivitate superioară 

în pagina a IlI-a : Fotocronica „Scinteii", cu 
alie imagini de pe șantierul acestui combinat. 

Foto : S. Cristian

O CERINȚĂ OBIECTIVĂ A DEZVOLTĂRII

ECONOMICO-SOCIALE SUSȚINUTE A ȚĂRII:

Să reflectăm, mai întîi, asupra unor 
date : în acest cincinal, corespunză
tor obiectivelor stabilite de Congre
sul al XI-lea al partidului, populația 
ocupată în industrie va depăși, pen
tru prima dată in istoria tării, pe 
cea ocupată în agricultură : în 1980, 
industria și construcțiile vor cuprin
de circa 50 la sută din populația 
ocupată a tării, iar agricultura 27—28 
la sută. Ponderea populației ocupate 
în agricultură va scădea în conti
nuare, ajungind în 1990 la 12—15 la 
sută. Este o schimbare calitativă, 
fundamentală, în structura populației 
ocupate, care reflectă, în fond, evo
luția procesului de transformare a 
României intr-un stat industrial- 
agrar, apropierea tării noastre de 
statele cu dezvoltare economică me
die.

Utilizarea Judicioasă a forței de 
muncă din agricultură constituie azi

o problemă economică importantă, 
care preocupă numeroase țări ale 
lumii. Și pe bună dreptate, deoarece, 
în condițiile'dezvoltării continue "a 
industriei și formării de noi eșaloane 
de muncitori, agricultura s-a dovedit 
a fi un rezervor important de forță 
de muncă. Totodată, se știe că acest 
proces are loc în condițiile im
puse de dezvoltarea continuă a 
producției agricole, ca urmare a ne
voilor de consum mereu sporite ale 
populației, ceea ce face obiectiv ne
cesar ca eficiența, productivitatea 
celor ce lucrează în această ramură 
să sporească necontenit. Dar să ur
mărim situația existentă. în anul 
1975. într-o serie de țări in ceea ce 
privește ponderea populației ocupate 
în agricultură și eficienta utilizării 
forței de muncă din această ramură, 
exprimată prin ponderea agriculturii 
Ia crearea venitului național.
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1. Ponderea populației 
ocupate în agricultură 
în totalul populației 
ocupate (în procente) 36,2 15,0 15,0 11,3 6,5 30,6 22,0 3,8

2. Ponderea agricultu-
ril în crearea venitului
național (în procente)

♦
18,3 8,3 9,0 11,0 5,0 15,0 9,0 3,0

Ceea ce ne cere acum partidul 
este să valorificăm mai bine baza 
tchnico-materială, să utilizăm mai 
rațional forța de muncă de care dis
pune agricultura, să sporim mai sus
ținut eficiența întregii activități in 
această ramură. Revenind la cifrele 
tabelului alăturat, care sînt prin
cipalele concluzii ce se desprind in 
privința utilizării forței de muncă în 
agricultură ?

O primă concluzie : deși a scăzut 
simțitor in ultimii ani. ponderea 
populației ocupate în agricultura 
noastră este incă ridicată, compara
tiv cu alte țări. Astfel, această pon
dere ajunge să fie mai mare de 2.5 
ori decit in Cehoslovacia, de 11 ori de
bit în S.U.A. Să trecem însă dincolo 
de limbajul strict statistic si să adu
cem aceste calcule la un numitor co
mun. mai concret. Ce constatăm ? În 
S.U.A. un lucrător din agricultură 
asigură hrana. în medie, pentru 50 
de oameni, in ’ Olanda — pentru 
35—40 de oameni, in R. D. Germană 
pentru 16—17 oameni. în tara noas
tră un om al muncii din agricultură 
asigură hrana doar pentru 5—6 per
soane. Sînt. desigur, diferente sim
țitoare. diferente care pun. înainte 
de toate. în lumină decalajele de 
randament existente încă în utili
zarea forței de muncă în agricul
tură, decalajele în privința producții
lor medii obținute la hectar.

Ne oprim, în acest sens, și la o a 
doua concluzie principală : este 
vorba de cota de contribuție a agri
culturii la crearea venitului național.
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Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri 
după-amiază, pe directorul, grupului de firme 
„Corporacion Industrial Catalana" din Spania, 
Pedro Duran Farell,. care face o vizită in țara 
noastră.

La întrevedere a luat parte tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a adresat vii mulțumiri pentru pri
mirea acordată, pentru posibilitatea oferită de 
a vizita România, de a cunoaște realizările ob
ținute de poporul român pe calea dezvoltării

r

patriei sale. El a subliniat că dezvoltarea ex
cepțională economică și socială a României 
justifică pe deplin prestigiul de care se bucură 
țara noastră, președintele Nicolae Ceaușescu 
în întreaga lume.

în cadrul convorbirii au fost trecute în re
vistă posibilitățile de a dezvolta relațiile dintre 
întreprinderi românești de specialitate si 
grupul de firme „Corporacion Industrial Cata
lana". atît in domeniul cooperării industriale, 
cit și al schimburilor reciproce de mărfuri.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

bUMAU&TA A ȚARH

Momentul unei noi șarje la cel mai puternic Izvor de fontă românească 
5 din vatra siderurgică a Galațiului

Furnalul

înainte de a trece la comentariul, 
propriu-zis al acestor date statistice, 
se cuvine să facerm cit-eva precizări.

...După cum se știe, România era 
considerată a fi o tară eminamente 
'agrară. Cea mai mare parte — aproa
pe 80 la sută — din populația activă 
a țării se afla în agricultură, ramura 
..dătătoare de ton" în economie. Lip
seau insă în marea majoritate a 
gospodăriilor pînă si cele mai rudi
mentare mijloace de lucrare apămîn- 
tului. Enciclopedia Româhiei din 1939 
menționa că cel puțin o treime din 
gospodăriile țărănești nu dispun nici 
măcar de un plug — unealta de bază 
a lucrărilor agricole.

...în primăvara antpui 1949, parti
dul nostru a trasat sarcina organiză
rii pe baze socialiste a agriculturii 
— ca singura cale pentru rezolvarea 
justă a problemei agrare în Româ
nia, pentru ridicarea economico-so- 
cială a satului românesc. Viata a 
confirmat pe deplin justețea acestei 
politici, transformarea socialistă a 
satului românesc desfășurîndu-se in 
condițiile creșterii an de an a pro

ducției agricole. îmbunătățirii conti
nue a condițiilor de muncă si viață 
ale, țărănimii. Practic., în perioada 
1950—1975. valoarea producției agri
cole a crescut de aproape 3 ori. Rit
mul mediu anual de creștere a pro
ducției agricole — de 4,3 la sută — 
înregistrat în perioada 1951—1976 
este unul dintre cele mai înalte din 
lume, ritm pe care unele țări nu-1 
înregistrează nici măcar în domeniul 
industriei.

...După Congresul al IX-lea al 
partidului s-a înregistrat o adevărată 
cotitură- în direcția dezvoltării și mo
dernizării agriculturii. Reamintim. în 
acest sens, că Congresul al XI-lea a 
trasat sarcini de importantă națio
nală in vederea realizării unei agri
culturi moderne, de înaltă producti
vitate, menită să asigure din plin sa
tisfacerea cerințelor de consum, apro
vizionarea cu produse agroalimentare 
a întregului nostru popor. Potrivit 
Programului suplimentar de dezvol
tare a economiei, producția agricolă 
va crește, in acest cincinal, cu 40—54 
la sută față de cincinalul precedent.

Din acest punct de vedere putem 
spune că agricultura noastră — ca 
ramură ..de bază a economiei — se 
află pe un loc fruntaș, asigurînd 
aproape o cincime din venitul națio
nal al tării. Deși această pondere a 
agriculturii la crearea venitului na
tional este în continuă scădere în ul
timii ani — ca urmare a dezvoltării 
impetuoase pe care o cunoaște indus
tria — totuși contribuția valorică, 
absolută, a agriculturii la crearea ve
nitului național'este în continuă creș
tere. Astfel. în 1965 (cînd agricultura 
deținea o pondere de circa 30 la sută 
în crearea .venitului national) veni
tul . national creat in agricultură era 
de circa 47 de miliarde lei ; în 1975 
(cînd această pondere era de 18,3 la 
sută) contribuția agriculturii la 
crearea venitului național se ridica 
la circa 75 miliarde lei. De remar
cat că sporirea substanțială a con-

Vlorel SALĂGEAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

în ziarul de azi, pagina noastră săptămînală BWOWUi W

Experiența
1

1
de joi seara

Joi seara, obișnuita emisiune economică a tele
viziunii a supus atenției milioanelor de telespec-

in numai cifeva minute, o problemă care 
•— tot mai mult, de citva timp — iri- 

energiei electri- 
adresat nouă, telespectato-

tatori, 
suscită 
teresul cetățeanului : economisirea 
ce. Reporterul ne-a
rilor, un apel simplu: Ne-a rugat să stingem becurile 
care ard inutil, să scoatem din priză, după inseși ju
decata și aprecierea noastră, aparatele ce consumau 
energie de prisos. în clipele următoare, acul aparatului 
care' indica la acea oră ,de virf" — de consum ma
xim — o cifră impresionantă, a început să se depla
seze spre stingă. în numai cinci ■minute, puterea 
electrică aflată in sistemul energetic scăzuse cu

PI i 1

300 000 kW ! — cît produc două termocentrale de mă
rimea celei de la Doicești.

Așadar, emisiunea n-a constituit doar o experiență'și 
o demonstrație tehnică, nu a îndemnat telespectatorii 
numai la reflecție pasivă Ea ne-a implicat direct — și 
mai dies aceasta i-a conferit un caracter inedit — la 
reușita, experienței. Și aceasta cu un minim, efort, ră
sucind un buton, trăgind un fir uitat in priză. Să 'reți
nem ceea ce spunea specialistul in sala dispeceratului 
național : dacă repetăm zilnic experiența, timp de nu
mai două ore șl jumătate, țara ar putea economisi 90 000 
tone de combustibil convențional — cărbune, păcură, 
gaze naturale — sau, cu energia de 300 milioane kWh 
economisită, s-ar realiza multe bunuri materials în be
neficiul oamenilor muncii: Desigur, și contorul din casa 
noastră ar înregistra un consum de energie electrică 
mai rațional, ne-am gospodări mal bine ceea ce reali
zăm prin muncă. Iar noi, toți cei ce transformăm 
această experiență in acțiune curentă, vom avea un 
ciștig in propriile bugete de 100 milioane lei.

Din practică știm că o experiență reușită se poate 
aplica cert. Să pornim deci de la acest rezultat pe care 
l-am validat chiar noi, să-l implantăm in munca, in 
viața noastră, incit „experiența de joi seara“, de
monstrată pe micile ecrane, să devină un fapt cotidian

A. SANDESCU
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La cîțiva pași — cel 
mai tînăr izvor de fontă 
al țării. Citim pe o pan
cartă — zgura pulveriza
tă în văzduh n-a apucat 
încă să o înnegrească : 
„Furnalul 5. Proiectant — 
Ipromet București. Exe
cutant : întreprinderea de 
construcții și montaje si
derurgice Galați, antre
prenor general : I.M.I.A., 
T.M.U.C. și „Vulcan" din 
București. Data începerii 
construcției : august 1975. 
Data punerii în funcțiu
ne : 15 ianuarie 1978. ’Vo
lumul furnalului : 2 700
mc. Capacitatea produc
ției : 1,8 milioane tone pe 
an. Principalele volume 
de lucrări —. construcții- 
montaj necesare nașterii 
furnalului : săpături — 
1.3 milioane mc ; piloți : 
2 800 mc ; construcții me
talice : 22 600 tone ; uti
laj tehnologic : 14 500
tone ; cabluri electrice : 
1 200 km ; conducte și 
țevi : 79 km ; căi ferate : 
12 km ; betoane : 142 000
mc ; zidărie refractară : 
15 000 mc".

Arhitecții obișnuiau 
* cîndva să fixeze o plă

cută cu numele lor în zi
dul edificiilor imaginate 
mai întîi pe hîrtia de calc 
și cu care socoteau ei că 
nu se pot face de rușine. 
Practica n-a pierit cu 
desăvîrșire, de vreme ce 
mai întîlnim și azi, e 
drept, destul de rar, is
călituri pe fațade care 
abia și-au uscat mortarul. 
Obiceiul poate fi pus, 
desigur, pe seama unui 
anume orgoliu : dar. in 
egală măsură, poate fi și 
oglinda unui act de cu
raj. în definitiv creatorul 
propune judecății, sub

semnătură, o idee a sa 
care s-a întrupat mate
rial și aceasta este cu a-' 
devărat un act de curaj, 
de încredere în idee.

Ai.ci, în vatra de foc a 
Galaților, înscrisul repro
dus la începutul rânduri
lor de față, care va fi în
castrat intr-un zid din 
apropiere, după cum am 
aflat — nu se vrea nici 
act de curaj ori orgoliu : 
ci. mai degrabă, date 
simple dintr-o succintă 
biografie. între cei care 
le parcurg cu privirea, 
de pildă, sînt destui care 
nu știu că — pînă la ora 
actuală — acesta este cel 
mai.-mare furnal .al țării., 
(Pină la ora actuală, de
oarece concurentul care-i 
va detrona de acest titlu. 
F. 6, crește văzind cu 
ochii în înălțime, doar la 
cîteva sute de metri de
părtare). Dar și mai pu
țini dintre oamenii care 
se abat pe aici știu cît de 
pasionant și fierbinte se 
desfășoară cursa contra- 
cronometru la F. 5 pen
tru mai multă fontă, 
pentru atingerea înainte 
de termen a parametrilor 
proiectați.

....Statul major" al fur
nalului. O sală spațioasă 
„capitonată" de jur îm
prejur cu aparate de mă
sură și control. Zi ori 
noapte, iarnă sau vară, 
douăzeci și patru de ore 
din douăzeci și patru a- 
cestea avertizează conti
nuu : optic, sonor, cro
matic, încăperea amin
tită mai e „mobilată" apoi 
cu un imens pupitru de 
comandă. Aici îi vom 
smulge cîteva minute in
ginerului Oancea Buzea. 
Cunoștință veche, încă de

la furnalul 1. Este unul 
dintre oamenii care au dat 
startul primelor șarje de 
fontă la Galați. L-am 
aflat apoi, tot intr-o clipă 
de debut, la furnalul 2. 
Cînd și acesta s-a așezat 
întins pe producție, iată 
bătind la porțile primelor 
șarje furnalul 3. Oancea 
Buzea — .nelipsit și de 
această, dată. Doar un sin
gur furnal gălățean — 
F. 4 — și-a sărbătorit șar
ja inaugurală fără ingi
nerul Buzea. Altcineva a 
rostit aici, pe platou, co
manda : „pregătiți elabo
rarea !“ Un destin singu
lar 7 Mal degrabă unul 
obișnuit. Așa cum obiș
nuit este socotit destinul 
unui harnic „făcător" de 
furnale de aici — este 
vorba de meșterul Ion 
Munteanu. Ori al unui 
temerar constructor de 
caupere. Alexandru Ve- 
lici. Ori...

Dar să ne întoarcem la 
interlocutorul nostru. A- 
cum este șef de secție la 
F. 5, furnalul care urmea
ză să producă într-un sin
gur an de 14 ori mai 
multă fontă decît se. re
aliza în întreaga Românie 
a anului 1938. F. 5 cu loc 
distinct în strategia sta
bilită de Congresul al 
XI-lea, potrivit căreia, 
pină la sfirșitul anilor 
1980, România trebuie să 
producă 17—18 milioane 
tone de oțel.

— Este ținta care or
donează toate eforturile 
noastre. Este ambiția care

Ilie TANASACHE
(Continuare 
în pag. a V-a)_____ J

Bălan, una din cele mai tinere așezări ale patriei Foto : E. Dichiseanu

Printre cele mai de sea
mă și mai semnificative 
trăsături ale epocii în care 
trăim se numără conștiința 
— mai vie și măi puternică 
decît in oricare altă perioa
dă a evoluției omenirii — a 
participării omului la isto
rie. Se afirmă în e- 
poca noastră în primul 
rind o participare fără pre
cedent a opiniei publice 
largi, a unor uriașe mase 
angajate la activitatea po
litică la problematica so- 
cial-politică si economică a 
fiecărei țări și a lumii în ge
neral. la evenimentele ce se 
succed intr-un ritm rapid, 
mareînd. in esență, geneza 
unei conștiințe planetare a 
omului de azi. a participă
rii pline de răspundere Ia 
făurirea destinului omeni
rii. Pe de altă parte, revo
luția tehnico-științifică des
fășurată pe plan mondial și 
consecințele ei asupra vieții 
de fiecare zi produc modi
ficări importante în modul 
de a trăi și de a concepe e- 
xistenta. stîrnește mari ne
liniști prin menținerea unor 
tendințe extrem de pericu
loase de a îndruma folosi
rea cuceririlor ei în scopuri 
militare, implicînd un teri
bil potential destructiv. și 
trezește mari speranțe de

progres legate de folosirea 
lor amplă și fructuoasă în 
scopuri pașnice.

în această perspectivă 
devine tot mai vie convin
gerea că deceniile ce ur
mează trebuie să adu
că transformări funda
mentale în viata noastră, să

de dezvoltare ale diferitelor 
țări și regiuni ale lumii.

Acest sentiment al parti
cipării la istorie este, desi
gur. mai viu și mai activ în 
tarile'care au pășit pe calea 
făuririi conștiente a viito
rului lor. fixîndu-și. pe 
baza unor ample și lucide

nouă, necunoscută epocilor 
trecute decit ca înaltă nă
zuință tălmăcită în mituri 
cum e acela al lui Prome- 
teu. anume certitudinea că 
această participare nu în
seamnă abandonare pasivă 
în torentul unei evoluții cu 
direcție necunoscută, ci e

xistenței sale în sentiment 
al trăiniciei și continuității 
strădaniilor si idealurilor 
prin lanțul nesfîrșit al ge
nerațiilor viitoare, consti
tuind fără îndoială fenome
nul ontologic esențial al a- 
paritiei unui nou tip uman, 

încrederea prometeică în

Sentimentul unanim 
al participării la istorie

Opinii de Francisc PĂCURARiU
lichideze numeroase focare 
de contradicții si de ten
siuni moștenite din trecut, 
să statornicească în relațiile 
dintre state normele drep
tului. ale egalității și ale 
respectului reciproc, să fa
ciliteze folosirea de către 
întreaga omenire a cuceri
rilor științei și tehnicii, să 
impulseze evoluții construc
tive spre egalizarea sau cel 
puțin apropierea nivelurilor

analize a necesităților și po
sibilităților, a etapelor de 
înfăptuire a telurilor urmă
rite. planuri de dezvoltare 
într-o perspectivă cuteză
toare. cum este tara noas
tră. aflată printre cele din
ții din lume care au elabo
rat programe de dezvoltare 
pînă în 1995—2000.

Conștiința sporită a omu
lui contemporan de a parti
cipa la istorie are. tocmai 
de aceea, o caracteristică

pătrunsă de răspunderea u- 
nui' rol activ în îndreptarea 
cursului istoriei spre obiec
tive prefigurate într-un mo
del lucid elaborat. Această 
transformare a idealului 
prometeic în praxis cotidian 
constituie o mutatie funda
mentală in gîndirea omului, 
în atitudinea sa fată de 
lume și de durată, mareînd 
transformarea sentimentu
lui de neputință izvorît din 
conștiința vremelniciei e-

capacitatea sa de a modela 
formele viitorului, de a con
tribui la făurirea lui con
știentă. de a reduce acțiu
nea stihinică a fenomenelor 
neprevăzute prin adaptarea 
elastică, rațională, a insti
tuirilor sale teleologice, a- 
dică a programelor sale, la 
noi determinați) și necesi
tăți. conferă sentimentului 
de istoricitate a omului de 
azi o triplă deschidere.

Este vorba. în primul

rind. de implantarea pro
fundă în prezent (ca treap
tă veșnic schimbată dintre 
trecut și viitor, căci ceea ce 
e astăzi prezent va deveni 
mîine trecut, etapă depăși
tă. simplă treaptă spre 'noi 
probleme). Prezentul con
stituie nucleul de foc din 
care se plămădește viitorul, 
forța activă a mersului îna
inte. zidul nou adăugat u- 
riasei construcții a viitoru
lui. în același timp insă, 
prezentul e veșnica punte 
de legătură între ceea ce se 
lasă in urmă si ceea ce se 
naște din pasul făcut, se 
sprijină, adică. în egală mă
sură pe ceea ce a fost de 
acum dobîndit. înfăptuit, și 
pe obiectivul spre care îna
intăm.

De aici conștiința de tre
cut care însuflețește pre
zentul. năzuința omului de 
a nu-și uita rădăcinile, 
punctele de sprijin în tim
pul apus, in faptele exem
plare ale înaintașilor. în ca
pacitatea lor de a face fată 
problemelor din epoca lor. 
de a dovedi abnegație, e- 
roism. hărnicie, inteligentă 
și talent, de a găsi soluții 
în cele mai vitrege si mai 
tragice momente si de a a-
(Continuare in pag. a IV-a)

Pădurile Hunedoarei 
se îmbogățesc 

cu 1000000 de pomi
Silvicultorii din județul 

Hunedoara au început cam
pania împăduririlor de pri
măvară. în zona ocoalelor 
silvice Dobra, Hațeg. Hune
doara. Geoagiu și Simeria, 
unde s-a declanșat din plin 
această lucrare, au fost 
transportați peste 1 000 000 
puieti de rășinoase pentru a 
fi plantați în mustul zăpezii, 
ceea ce asigură un grad ri
dicat de prindere. întreaga 
suprafață de 1 875 ha. cu cît 
se îmbogățește în primăvara 
aceasta patrimoniul fores
tier. va fi plantată cu puieti 
de rășinoase si alte specii de 
mare valoare economică. 
S-au efectuat din timp pre
gătirile necesare pentru în
ființarea a 650 ha plantații 
speciale de culturi forestiere, 
repede crescătoare. (Ager- 
pres).

Un nou material 
înlocuiește otelul

Un colectiv de specialiști 
de la Institutul de cercetări 
și proiectări pentru mine
reuri și metalurgie neferoa
să din Baia Mare este auto
rul unei originale invenții, 
recent înregistrată la Oficiul 
de stat pentru invenții și 
mărci : „Material antiabraziv 
și anticoroziv și procedeu de 
elaborare a acestuia". De re
marcat că rotoarele realizate 
din acest material au atins 
o durată dc funcționare de 
zece ori mai mare decit cele 
confecționate din metal, iar 
utilizarea lui. ca înlocuitor 
de metal, asigură, numai in 
industria minieră, o econo
mie anuală de oțel în valoa
re de peste 60 milioane lei.

1



PAGINA 2 SCÎNTEIA — slmbătă 11 martie 1978

N

*

din
te gîndeștinoi

in-

din

vorbe i

Traian COSOVEI

cu
ars

Oamenii noștri 
dovedit exigenti 
de unul dintre ei 
adusese un Dre

se aducea greu, 
din adine, se a- 
departe, cu căl- 
cobilița, cu sa- 
sintem un po*

cu 
spic, 
adu-

ceilalti, cu 
specifice, 
sănătoase

lu- 
gaz 
cu 

era

de 
de

ce co- 
rău,

ni- 
in- 
cu

iar noi 
și citeam 
bec

ceva 
ceva 

întim- 
pe

OMENEASCĂ A ECONOMIEIFATA

S. Cristian

u este prea departe 
vremea cind multi 
dintre noi am învățat 
școala primară la 

mina lămpilor 
adus de acasă, 
sfințenie pentru că 
plătit cu grăunțe găzarilor 
care cutreierau satele. „Gă
zar — găzar — găzaaa- 
rul !“... Am învățat încăl- 
zindu-ne la cîte un lemn 
adus de acasă, în traista' 
cu caiete, dirdîind în jurul 
sobei de tablă, tușind îne
cați de fum, cu învățătorul 
printre noi, încurajîndu-ne. 
Noi am învățat carte, am 
citit și am scris la lumina 
lămpii cu petrol sau la un 
bec chior și venea gazda 
noastră „proprietarul" 
— cu ceasul în mînă, „este 
ora țîrzie, băiatule !“ și su
fla în lampă sau smucea 
întrerupătorul — 
ieșeam în stradă 
la lumina unul 
stradă.

Cum adunam 
grebla pînă la ultimul-- __ -------- și

ultimul 
cum a- 
struguri 
cum a-

potcoavă de pe drum — au 
trecut clteva decenii mari, 
construim socialismul, am 
făcut un salt uriaș. Tot 
ceea ce pe atunci era o ra
ritate. privilegiu, minuni 
pentru o lume restrînsă 
au devenit astăzi lucruri 
comune, obișnuite și ca de 
cînd lumea ale noastre, ale 
tuturor. Uriașe energii — 
create prin eforturile țării 
întregi — sînt date pe mîna 
poporului întreg, pentru 
a se folosi și a se bucura 
de ele. Electricitatea, ga
zele naturale, apa și căl
dura circulă ca un sînge 
generos prin fiecare odaie, 
în milioanele de case, în
treprinderi, uzine și fabri-

duc, indirect, la abstracti
zarea unor relații — în 
sensul că uneori uităm le
gătura dintre confortul ca
sei noastre, al vieții noas
tre și uriașele eforturi și 
consumuri energetice care 
ne asigură acest confort. 
„Cînd arde un lemn în foc 
— scriam altădată — eu 
văd mîinile fratelui meu, 
bătătorite, plantînd păduri, 
tăind păduri, luptîndu-se 
cu gerul și cu greul..." Nu 
la economie mă gîndeam 
atunci : gîndul meu izvora 
din uriașul respect pentru 
acest frate veșnic scormo
nind adîncurile pentru a-mi 
trimite de acolo ramura de 
lumină, de căldură, de o-

Spiritul de economie este 
un act de conștiință, un act 
de solidaritate umană, un 
act patriotic și de umani
tate. Nici una dintre bogă
țiile naturii noastre nu 
este inepuizabilă: gospodă
rirea, folosirea lor raționa
lă constituie o tradiție a 
poporului nostru — ca și 
lupta milenară pentru apă
rarea lor. Cu atît mai mult 
cu cit aceste bogății ale 
patriei noastre au fost de-a 
lungul istoriei tinta tuturor 
jefuitorilor. Nu putem 
trăi numai în prezent, nu
mai pentru ziua de azi. 
Sîntem înzestrați cu un 
simt puternic al datoriei și 
al răspunderii fată de ge-

Membrii partidului, membrii Uniunii Tineretului Comunist, toți 
oamenii muncii trebuie să acționeze pentru gospodărirea cît mai eficienta 
a mijloacelor și resurselor societății, să lupte împotriva risipei de orice fel, 
a neglijenței în păstrarea și administrarea bunurilor publice, a tuturor 
manifestărilor de irosire a avutului obștesc.

Din CODUL PRINCIPIILOR ȘL NORMELOR MUNCII ȘI VIEȚII 
COMUNIȘTILOR, ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTEcum ne întorceam 

nam cu mîinile 
spic, ultimul bob ; 
dunam boabele de 
la culesul viilor; 
dunam noi un capăt de 
lemn întîlnit pe drum, o 
potcoavă, un capăt de sîr- 
mă, un cui. Cum economi
seam noi apa din ulcior — 
pentru că 
se scotea 
ducea de 
darea, cu 
caua. Nu 
por de zgirciți. dimpotri
vă. avem un suflet larg și 
cred că avem un folclor mai 
bogat împotriva avarițlei 
decît împotriva risipei. Dar 
așa cum avem o uriașă 
tradiție a muncii, avem 
un uriaș respect pentru 
lucrul muncit, pentru bunul 
muncit și pentru bunul dă
ruit de natură, pentru zes
trea pe care natura a pus-o 
în pămîntul nostru gene
ros. Despre un risipitor 
poporul nu spune că „risi
pește". poporul spune că 
„își bate joc" de munca 
lui sau de a altora sau de 
ceea ce l-a dat natura. A- 
ceastă formulare drastică 
exprimă respectul, grija, 
cultul poporulu nostru pen
tru lucrul muncit, pentru 
bunul dobîndit prin muncă, 
dăruit de natură.

Desigur — de la vremea 
cînd nu aveam lampadare, 
cînd nu aveam lustre cu 
zeci de brațe și metri li
niari de neon și radiatoa
re și apă curentă și robi
nete și butoaie în flecare 
perete și foloseam o lampă 
mare și o lampă mică și 

y^ne opream să adunăm o

ci, magazine, școli, institu
ții. șantiere ale tării întregi. 
Totul — la îndemîna tutu
ror — spre folosirea și in 
același timp în grija și spre 
răspunderea tuturor.

crotire și confort. Grija 
pentru economie, grija 
pentru a evita risipa izvo
răsc din acest uriaș respect 
pentru lucrul muncit și din 
solidaritatea cu toate efor
turile.

Iucruri și daruri, bucu
rii și minuni care 
altădată cereau muncă 
și chin și răbdare și 
caznă — le avem astăzi 

la simpla apăsare pe 
butoane. Și totul pare 
pentru unii ca picat din 
cer — și uneori se uită 
că totul vine numai și nu
mai din uriașele, neîntre
ruptele eforturi ale țării 
întregi.

Nu mai. scoatem apa din 
fîntîni, cu burduful, de la 
o sută de metri, n-o mai 
aducem cu cobilița, cu sa
caua, cu cofa : izvorul — 
unul, cald și unul rece — su
sură în peretele casei noas
tre. Nu mai drămuim ga
zul din lampă și focul din 
vatră. Nu mai torc la lu
mina lunii femeile din Țara 
Moților, văzute de Geo 
Bogza. De la strîngerea 
spicului pe tarlaua pustiită 
de secetă pînă la apăsarea 
pe butonul care Umple casa 
cu lumină ; pînă la apăsa
rea pe butonul care umple 
cîmpia însetată cu șuvoaie 
de apă înviorătoare este 

.distanța uriașă dintre - noi 
care am fost și noi ,.care 
sîntem astăzi, distanta u- 
riașă dintre o condiție u- 
mană și alta.

Tehnica modernă, civili
zația modernă, confortul

Se mai întîmplă să 
vezi cîte o cister
nă cu robinete defec
te curgînd de-a lungul 
sutelor de kilometri de 

cale ferată sau vreo șo
sea acoperită Cu o diră de 
grîu de aur ori grămezi de 
porumb sau sfeclă de za
hăr topindu-se în burnița 
cîmpurilor sau a gărilor ; 
legume ca aurul, fructe ca 
aurul putrezind în cîte 
vreo ogradă a întreprinde
rilor care le strînge să le 
trimită pe piață. Risi
pă de energie electrică, de 
cărbuni, de metal, de ci
ment, de apă, de cereale, 
de fonduri, de timp, de 
forțe de muncă — risipă de 
energii omenești — cum 
să-i spui altfel acestui 
monstru cu mii de fete 
decît fioroasa risipă, pier
derea simțului social, ne
păsarea cîinească, știrbirea 
eforturilor uriașe ale tării. 
De-a lungul istoriei noas
tre, noi nu am aruncat 
niciodată vapoare de grîu. 
de porumb, de cafea în 
mare ; nți am ars munți de 
grîu sau cafea numai pen
tru a ține prețul ridicat. 
Noi. avem acest uriaș res
pect pentru muncă, pentru 
lucrul muncit, pentru ceea 
ce este creație omenească.

nerațiile viitoare. Ce lă
săm în urma noastră — ce 
zestre le lăsăm. Spiritul 
nostru de economie izvorăș
te și din această umanitate, 
din această solidaritate a 
noastră cu viitorul patriei 
noastre, cu. generațiile care 
ne vor urma. Omenirea în
treagă este cutreierată de 
probleme și griji privind 
resursele de materii prime 
și energetice ale planetei, 
precum și raționalizarea a- 
cestora. în concepția parti
dului și statului nostru, în 
gindirea poporului nostru 
preocuparea pentru econo
mie. lupta împotriva risi
pei se constituie ca ■ o au
tentică pîrghie economică 
capabilă să contribuie la 
ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Într-o țară în care 
producția de energie 
și de bunuri era mo
destă — risipa își 
avea și ea limitele ei ; 

într-o țară în curs de dez
voltare încă, dar pe pragul 
de a deveni, o țâră cu o 
dezvoltare medie si în care 
producția de energie, pro-, 
ducția materială au atins 

. culmi importante — ten
dințele risipei sînt și ele 
„stimulate". S-au înmulțit 
incomparabil robinetele, 
butoanele, accesibilitatea la 
toate acesta' mari energii 
ale țării:—-șl deci a crescut 
și riscul ca picătura la 
multe din aceste robinete 
să se înmulțească. Tara 
noastră face investiții u-

riașe ; uriașe cantităti 
ciment, uriașe cantităti 
metal, uriașe energii intră 
zilnic în procesul construc
ției și dacă nu facem un 
efort pentru evitarea risi
pei este ușor de imagi
nat la ce proporții poat? 
ajunge risipa. Noi facem 
calcule : într-o casă, intr-o 
instituție un bec arde inu
til o oră sau zece ore : în 
toată tara ard zece milioa
ne de asemenea becuri. Si 
facem calculul pierderl'or 
— și constatăm că mica, 
nevinovata neglijentă sau 
nepăsare sau risipă dintr-o 
casă sau alta ajunge — la 
scara tării întregi — să În
ghită energia furnizată de 
o hidrocentrală sau o ter
mocentrală !

„Cînd arde un lemn în 
foc eu văd mîinile frate
lui meu plantînd păduri, 
tăind păduri...1* Cind pri
vesc un bec arzîrid gîndul 
mă duce o clipă prin ga
leriile munților, văd mun
ca minerilor, văd construc
ția barajelor, văd efortu
rile. uriașe, veșnice ale hi
drocentralelor. ale termo
centralelor. ale construc
torilor de magistrale elec
trice. Privesc candelabre, 
lustre, lampadare și gindul 
mă duce la baraje, străpun
geri de munți, uriașe cap
tări de ape și văd turbinele 
rOtindu-se veșnic, văd focuri 
veșnice și uriașele investi
ții de eforturi ale tării 
tregi.

Risipim deseori din ne
atenție, din neglijentă, 
nepăsare, din grandomanie, 
din lipsa unei griji reflexe 
fată de toate aceste lucruri 
care ni se încredințează.
Există însă o educație a 
spiritului de economic ; 
există însă buna deprinde
re a spiritului de econofriie 
și a luptei împotriva risi
pei. în acest sens am aș
ternut aceste gînduri. Ceea 
ce salvăm de la risipă se 
adaugă energiei tării, plu
sului nostru de bunăstare 
și confort. Economisim 
pentru noi și pentru viito
rul alor noștri.

Problemă de știintă. pro
blemă de economie politi
că. de organizare economi
că și de politică economi
că ; problemă politică — 
spiritul de economie; lupta 
împotriva risipei, datoria 
de a folosi cu spirit de 
răspundere energiile si a- 

. vutille tării — constituie 
în1 același timp o problemă 
morală, o problemă de 
conștiință civică si patrio-

ȘASE OAMENI,
ȘASE SECVENȚE DE MUNCA

...Așadar, șase ipostaze ale hărniciei la Exploatarea mi 
nieră Herja. în privirile tuturor — aceeași seînteiere a privirii 
aceeași lumină izvorită din conștiința vieții trăite cu fruntea 
sus. Așa cum trăiesc și muncesc minerii fruntași din aceste 
imagini : Mare Andrei, Nicolae Cosma, Andrei Dobra, loan 
Hoc, Vasile Boldan, Ion Avram. La un loc fruntaș în întrecere 
îi obligă și rezultatele de anul trecut — cjepăsirea cu 12,8 la 
sută a planului de extracție la minereu. Față de care angaja
mentul din acest an — de a da țării 10 000 tone minereu peste 
plan — nu este decît o cotă firească a binecunoscutei hărnicii 
a băimărenilor

(„Consiliul înțelepților" A

Temperatura la care 
se călesc caracterele

Vorbim despre școa
la muncii ca despre 
mijlocul cel mai sigur 
de educare a omului, 
mai ales a tinerilor. 
Desigur, nu este vor
ba de școală cu cate
dră și pupitre în care 
au de învățat numai 
unii, adică elevii. La 
această școală învă
țăm toți. Fiecare în 
felul lui. desigur. Iată 
un caz petrecut la u- 
zina noastră :

în urmă cu un an 
am fost chemat la ser
viciul personal, unde 
mi s-a spus că a fost 
reîncadrat în 
sculărie un tinăr 
din detenție, 
venise la noi, 
ce era o notă 
pentru el. Mi s-a 
atenția să fim atenți, 
să nu facă din nou 
vreo minune. „Las’ pe 
noi 1 — am răspuns. . 
Cu noi. nu-i merge !“.

Le-am spus oarrieni- 
lor Ia sculărie ce 
și cum. Multi il cu
noșteau dinainte de 
infracțiune, fusese un 
băiat harnic și lâ locul 
lui. Dar 
din ce 
se de 
certați 
virșise 
furase 
scule, 
spus celor din atelier 
că se întoarce, mi-au 
dat răspunsul pe care 
l-am dat și eu la ser
viciul personal : „Las’ 
pe noi ! Cu noi nu-i 
merge !“. Zis și făcut. 
M-am luat cu treburi 
și nu m-am mai in
teresat de soarta tînă- 
rului. Cînd. într-o zi, 
întreb de el... nu mai 
era.

— N-a mai venit de 
vreo cinci zile, mește
re. Părea el liniștit, 
dar cine știe i 
cea-n el... Fier 
n-ai ce-i face !

Am simțit că 
nu e în regulă, 
trebuie să se fi 
plat. Am întrebat 
unul, pe altul.

— Nu i-am făcut 
mic. meștere, nu 
trăm noi în cîrd _
de-alde el. I-am spus 
mereu. in fiecare zi 
l-am . spus să-și bage 
mințile-n cap. să puie 
osul la treabă dacă 
vrea să fie egal cu 
noi. Și să nu-1 prin
dem că mai „pune 
mina", că atît i-â fost ! 
El tăcea ca mutul. Dar 
cu noi nu-i merge !

Și totuși. îmi dă
deam seama că ceva 
nu e în ordine... De ce 
a plecat ? înainte de

secția 
ieșit 
Re- 

ceea 
bună 
atras

nu se știe 
pricini se lipi- 
cițiva indivizi 
cu legea și să- 
o infracțiune : 

din uzină niște 
Cînd le-am

infracțiune, băiat de 
treabă, vesel. Acum, 
tăcut. îngîndurat... Si 
mi-am propus să lă
muresc lucrurile. M-am 
dus la comitetul de 
partid, am spus ce s-a 
întîmplat și ce vreau 
să fac. Mi-am luat o 
delegație și. duminică, 
am plecat cu trenul 
pînă la el în comună, 
în județul Teleorman. 
La consiliul popular, 
cind au auzit pe cine 
caut, mi-au mai cerut 
o dată buletinul și de
legația, le-au răsucit 
pe-o parte și pe alta... 
Apoi mi s-a spus și de 
ce au fost atît de bă
nuitori cu mine :

— Știți, pe tînărul 
ăsta îl tot caută niște 
indivizi... Cei cu care 
se încurcase el înain
te... Au aflat că a ieșit 
și vor. pesemne, să 
pună iar „căruța", pe . 
roate.

începeam să înțeleg. 
M-am dus acasă la el, 
n-a vrut să iasă nici 
la poartă ; l-a adus 
maică-sa. Și ea cam 
speriată.

— Ce-a mai făcut ?!
— Nimic n-a făcut, 

i-am răspuns. Nimic, 
dar ar putea să facă... 
Ar trebui să vină la 
uzină, acolo e locul 
lui.

Cînd am discutat cu 
el, primele 
le-am scos cu cleștele. 
Nu mai voia să vină 
la uzină. „Ce. să mă 
arate cu degetul o via- 
ță-ntreagă ? Că orice- 
aș face, de-acum în 
colo, ei tot hoțule-n 
sus. hotule-n jos". 
L-am ascultat cu răb
dare. apoi l-am între
bat ce are de gînd să 
facă, doar n-o să tră
iască așa pe spinarea 
părinților ! 
din umeri, 
vezi că te 
«prietenii» 
vechi. Du-te .
știi ce te așteaptă. 
M-a privit lung, de

A ridicat 
„Atunci, 

tot caută 
tăi mai 
la ei, dar 
........ ■ ■ “ Ci

parcă ar fi vrut să ci
tească în sufletul meu. 
„Atunci, ce să fac ?“. 
„Să vii la uzină. între 
ai tăi. Sînt oameni 
buni. Dar poate că 
le-a fost și lor greu 
să uite ce-ai făcut. Că 
ei nu se împacă cu 
asemenea lucruri... Ca

să uite, trebuie să-i a- 
juti și tu prin felul 
cum te porti".

A venit cu. mine, la 
București, chiar în a- 
ceeași zi. Cum am mai 
spus, era duminică, 
așa că l-am dus acasă 
la mine, am mîncat 
împreună, am ciocnit 
și un pahar. Și-a mai 
des.chis sufletul, s-a 
mai înseninat. A doua 
zi ne-am dus împreu
nă la uzină. Am stat 
de vorbă cu oamenii 
de la sculărie. Le-am 
arătat unde greșiseră. 
Si ei și el. Și m-au 
înțeles. Acum, tînărul 
este unul din oamenii 
buni ai secției. Sirgu- 
incios ca și 
preocupări 
cu planuri 
de viitor.

Și cînd ‘ 
cît de puțin a lipsit ca 
să-I pierdem din nou I

Am tot chibzuit pe 
marginea acestui caz. 
Unde și cînd am gre
șit ? 
s-au 
față 
care .
judiciu intereselor co
lectivului nostru mun
citoresc. Că au fost 
exigenți e bine. Pro
blema e cum să se 
manifeste această e- 
xigență. Ca sculer, 
știu că orice metal 
își are o temperatu
ră a lui de călire. 
Tot astfel și in ce 
privește educația unor 
tineri. Trebuie să 
fii atent la temperatu
ra exigentelor pe care 
le impui. Noi am îm
pins exigenta pînă Ia 
o asprime care a ră
nit orgoliul firesc al 
băiatului. Și l-am în
depărtat de noi. nete- 
zindu-i calea către cei 
care îl așteptau și-1 
căutau cu insistentă 
ca să-l ademenească 
din nou pe un drum 
al pierzaniei. Atunci 
cînd ne-am dat seama 
de asta și l-am încon
jurat cu încrederea și 
căldura noastră, aju- 
tîndu-1 să uite mo
mentul de rătăcire din 
viata lui. tînărul s-a 
reintegrat în colectiv 
cu toate însușirile lui 
bune, cu dorința lui de 
a-și redobîndi cinstea 
și demnitatea. Ne sim- ‘ 
tim acum răsplătiți 
pentru efortul nostru.

Teodor ILINCA
maistru
la întreprinderea 
„Aversa", 
din București

In fața primăriei 
din Oltenița doi cetă
țeni cu păr albit se 
întreabă de sănătate, 
de familie și apoi, 
țanțoși, urcă scările. 
Portarul ii intîmpină 
ca pe vechi cunoștin
țe : „Ați venit la 
timp; s-au adunat și 
ceilalți tovarăși. Acuși 
se întoarce tovarășul 
primar de pe teren..."

Peste scurt timp în
cepe ședința „consi
liului înțelepților". O 
ședință fără rapoarte 
și proiecte de hotărîri. 
Doar tema la ordinea 
zilei e cunoscută — 
au fost informați din 
timp de primar. Acum 
se trece direct la dis
cuții ; fiecare își spu
ne părerea, iar in 
urma confruntării a- 
cestora se ajunge la 
soluția cea mai po- 
trivită.

Convocarea perio
dică a „consiliului în
țelepților" s-a încetă
țenit aci, din inițiati
va primarului, Nicolae 
losin — de 20 de a ii 
in fruntea obștii — ca o 
formă originală de 
consultare a cetățeni
lor, fără a se substitui, 
ci completind — in 
mod original și totoda
tă experimental — 
multiplele forme in- 
sti'uționa’izate.

Ce măsuri a adop
tat primăria pe baza 
consultării „consiliu
lui" ?

lată numai citeva : 
antrenarea cetățenilor 
la construirea, prin 
muncă patriotică, a lo
cuințelor ce li se vor 
repartiza: retușuri adu

se planului de siste
matizare a orașului ; 
amenajarea de maga
zine la parterul noilor 
blocuri; amplasarea 
căminelor de copii sau 
a nou ui complex co
mercial — in vecină
tatea gării, astfel, ca 
miile de navetiști să 
se poată aproviziona 
înaintea plecării tre
nului, fără a mai co-

•X

lihda întreg orașul cu 
sacoșe și pachete ; 
.reprofilarea" puzde
riei de circlumt in 
magazine tip „Gos
podina" ; amenajarea 
unor centre volante 
pentru vînzarea bute
liilor de aragaz...

Poate unora li se 
par aspecte minore, 
dar in fapt ele contri
buie la îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale 
oamenilor. Iar aspectul 
esențial, de principiu, 
il constituie corela
ția fructuoasă dintre 
participarea cetățeni
lor la rezolvarea tre
burilor obștești și cul
tivarea spiritului civic, 
de responsabilitate so
cială.

Cine sînt membrii 
„consiliului înțelepți
lor" ? Pensionari — 
muncitori. ingineri, 
medici, profesori, ju
riști (ce-i drept, cam 
puține femei, de 
parc-ar fi nrezidiul u- 
nei adunări festive

care nu e consacrată 
sărbătoririi zilei de 8 
Martie). Criteriul de 
selecționare ? Autori
tatea și prestigiul 
dobindite prin activi
tatea profesională și 
obștească, experiența 
de viață, spiritul gos
podăresc. inițiativa, 
„simțul noului", com
bativitatea față de lip
suri. Treptat, membrii 
„consiliului"'s-au de
prins ca, prin sonda
rea stării de spirit a 
oamenilor, prin cu
noașterea nevoilor a- 
cestora, prin receptivi
tate . la diverse pro
puneri, să sprijine pri
măria in inițierea unor 
acțiuni de larg interes 
obștesc. Acționind ast
fel in sprijinul depu- 
taților, ei devin in
tr-un fel, deopotrivă, 
„antene" a’e primăriei 
in rîndurile cetățenilor, 
propagandiști și fac
tori de decizie — as
pecte complementare 
ale democrației socia
liste.

Conștiința utilității 
sociale, prețuirea acor
dată experienței acu
mulate, faptul că pă
rerile lor sînt prețuite 
și li se cere sprijinul 
îl fac să mai ulîe 
de necazurile inerente 
vîrstei. Mai mult, 
parcă le dă* vigoare. îi 
face să se simtă mai 
tineri. Efectiv, ii vezi 
întinerind sufletește. 
Fără a concura, fireș
te, cu performanțele 
geriatriei, este totuși 
un rezultat generator 
de optimism...

Dacă am întreba-o pe A- 
nișoara de ce a încheiat 
anul școlar cu media ge
nerală opt șaptezeci și nu 
cu nouă — așa cum avusese 
pînă atunci, in ultimul tri
mestru — ne-ar răspunde 
simplu: „Pentru că pe ul
timul trimestru am luat 7 
la caligrafie". De ce a luat 
insă 7 la caligrafie, fetița 
nu ne-ar mai putea răs
punde. Pentru că ea și-a 
făcut temele corect — ca 
de obicei; pentru că învă
țătoarea a apreciat /munca 
ei corect — ca de obicei; 
și, mai ales, pentru că Ani- 
șoara era mică, chiar foarte 
mică — absolvea de-abia 
clasa a IlI-a — pentru a 
înțelege in vreun fel de ce 
atunci, în ultimul trimestru, 
a trebuit să-și facă lecțiile 
nu în camera ei, nu la 
biroul ei de lucru, sculptat, 
ci... pe genunchi, pe po
deaua aproape goală a 
camerei...

Și asta în vreme ce ca
mera ei este liberă, în vre
me ce biroul ei de lucru 
se află la locul lui, in 
vreme ce în toate celelalte 
camere ale imobilului se 
găsesc și mese, și scaune, 
măsuțe, și taburete de care 
s-ar putea sluji să-și facă 
lecțiile cum trebuie.

Spunem: dacă am in- 
treba-o pe Anișoara. Dacă 
i-am întreba insă pe pă
rinții Anișoarei? Ei bine, 
răspunsul acestora ar fi și 
mai puțin lămuritor. Pen
tru că mama ar arunca în
treaga vină in sarcina tată
lui, iar tatăl — în sarcina 
mamei. Nu, nu vina acelui 
7 la caligrafie, ci alta, a- 
parținînd părinților, în 
strînsă legătură cu prima. 
Așa că vom „întreba" fap
tele...

Tudor OLARU
Pînă în august 1975, soții 

E. și N. P. au i locuit îm

preună în imobilul lor din 
București. Un imobil și 
mare (mai multe camere 
și dependințe), și frumos 
(casa are curte si grădină), 
și bine mobilat (numai 
garnitura de lucru a fetiței 
numără șase piese, toate 
din lemn sculptat). Un 
cămin în care, seara, în 
vreme ce tatăl uda grădina, 
de dincolo de ferestrele

se arăta cît mai bărbat, 
soțul ă făcut următoarea 
împărțire a camerelor: so
ției și copilului le-a „atri
buit" numai o singură ca
meră, lui — restul; soției 
și copilului le-a lăsat numai 
dormitorul dintr'-o cameră, 
lui și-a atribuit întreg 
restul mobilierului din a- 
partament — inclusiv pla
nul. Ș.a.m.d. Așa că, în

și-ar mai fi avut rostul dacă 
o nouă atitudine foarte 
„personală" a tatălui nu 
venea să pună iar în lu
mină cupiditatea și mercan
tilismul in relațiile sale de 
familie.

La data stabilirii pensiei 
de întreținere, tatăl avea o 
retribuție medie de 3 345 
lei. Potrivit legii — care 
prevede o cotă de 1/3 din

de bănuit — nu s-a în
tîmplat. Nici în prima lună, 
nici in a... 7-a. Motiv pen
tru care, in numele și în 
interesul minorei, tatăl a 
fost din nou acționat în 
judecată, instanța majorînd 
pensia de întreținere acor
dată Anișoarei cu încă 
50 lei. (Reținem modicita- 
tea sumei: din 370 lei venit 

’ suplimentar, instanța nu a

această creștere să se răsr 
fringă direct și asupra ni
velului de trai al propriu
lui său copil, aflat tempo
rar în grija mamei. Anor
mală însă este optica sa 
egoistă! De la „am nevoie 
de banii ăștia" și pină la 
faptul că, in viitor, s-ar 
putea să fie penalizat pen
tru... nerealizarea planului, 
inginerul N. P. a adus toate 
„argumentele" posibile pen
tru a nu i se lua ceea ce

Cînd cupiditatea se substituie 
afecțiunii părintești... 

------------------------ ANCHETĂ SOCIALĂ ---------------------------
larg deschise răzbăteau a- 
cordurile de pian — crim- 
peie din începuturile încă 
modeste ale exercițiilor A- 
nișoarei, unicul copil al so
ților P. O atmosferă aproa
pe idilică...

Numai că, în august 1975, 
soții P. s-au supărat parcă 
pe ei înșiși. Au strîns ima
ginile de carte poștală 
ilustrată de mai înainte și, 
în loc să le păstreze cu 
grijă, le-au „francat" cu o 
ceartă zdravănă și le-au 
„expediat" pe adresa „tre
cut". Au hotărît să divor
țeze. Și pentru a-și de
monstra cît de hotărîți sînt, 
s-au despărțit încă din a- 
ceeași seară. Cine este vi
novat — nu știm. Soții nu 
au divorțat încă. Ceea ce 
reține însă atenția sînt ur
mările pe care le are de 
suportat copilul de pe urma 
acestei separații în fapt a 
soților. Mai întii, pentru a

vreme ce praful se așternea 
de un deget pe garnitura ei 
de birou din lemn sculp
tat, într-o cameră acum 
pustie. Anișoara a trebuit 
să-și scrie lecțiile la ca
ligrafie pe genunchi, in 
spațiul acordat cu zgîrcenie 
de către tată.

Firește, societatea are legi 
ferme împotriva unor ast
fel de abateri de la obliga
țiile părintești. Chemat în 
fața instanțelor în 1 numele 
și în interesul minorei, 
tatăl a fost imediat obligat 
să-și respecte îndatoririle: 
tribunalul a hotărît cedarea 
bunurilor necesare fetiței. 
Inclusiv plata unei pensiii 
de întreținere în valoare de 
800 lei — proporțională cu 
veniturile tatălui.

Și poate că acum, la mai 
bine de doi ani de la des
părțirea în fapt a soților 
P., rîndurile de față nu

venituri — instanța putea 
fixa pensia de întreținere 
acordată copilului la suma 
de 1115 lei lunar. Avîn- 
du-se în vedere și venitu
rile mamei, și nevoile reale 
ale minorei, instanța a fixat 
însă, după cum am văzut, 
suma de 800 lei. Bani pe 
care — neputînd fi vorba 
de tocmeală — tatăl i-a a- 
chitat lunar fiicei sale. Nu
mai că, înscriindu-se în 
creșterea generală de veni
turi asigurată de societatea 
noastră, de la emiterea ho- 
tărîrii, și veniturile lui 
N. P. au crescut simțitor, 
în loc de 3 345 lei, el a rea
lizat în ultimele 6 luni un 
venit mediu lunar de 3 715 
lei. Lucru care, potrivit tu
turor principiilor — și ale 
eticii și echității socialiste, 
și ale legii — trebuia să se 
răsfringă și în nivelul de 
trai al propriului său copil. 
Ceea ce — din motive lesne

acordat decît suma de 
50 lei).

Să descriem scena „a- 
părării" lui N. P. în instan
ță? Dacă ați văzut filmele 
cu Robin Hood vă ga
rantăm că în nici unul din 
ele pungile cu galbeni luate 
de „răzbunătorul" erou nu 
au stirnit la foștii lor po
sesori atitea lamentări și 
penibile „argumente". în 
spatele fiecărui cuvint se 
căina nu un singur Hagi 
Tudose, ci doi; și flecare 
striga cît îl țineau puterile: 
„Banii, bănișoril mei; da- 
ți-mi banii înapoi..."

în materie de drepturi, 
lui N. P. i se pare cît se 
poate de firesc ca, potrivit 
legilor generoase ale socie
tății, veniturile sale să 
crească an de an (și, une
ori, chiar mai repede!). 
Dar în materie de obliga
ții i se pare anormal ca, 
în virtutea acelorași legi,

de fapt societatea îi dăduse 
nu numai Iui, ci și copilu
lui său. Un singur „argu
ment" nu a invocat în in
stanță și tocmai pe cel a- 
devărat: alterarea fibrei 
sale morale.

Neînțelegerile de o seară 
au degenerat în ceartă, 
cearta a degenerat în des
părțire, dar despărțirea 
poate încă să nu degene
reze în divorț. Argumente? 
însuși faptul că, pină acum, 
la mai bine de doi ani de 
la cearta cu pricina, soții P. 
nu au introdus, încă o ac
țiune de divorț. Ne în
trebăm ce va precumpăni: 
șicana, „întilnirile" în in
stanță, ridiculul refuz al 
celor 50 lei datorați legal 
copilului — singura victi
mă certă în „duelul" celor 
doi soți — sau intîlnirea in 
pragul omeniei și înțelege
rii reciproce, respectarea 
Intereselor familiale — sin
gurele care ar putea re
face puntea temporar de
teriorată între cei doi 
soți... ? Ne-ar face plăcere 
să reînvie în căminul soți
lor P. o imagine nu de tot 
uitată : seara. în vreme ce
tatăl udă grădina, mama 
deschide larg ferestrele ca
sei : ferestre dincolo de 
care răzbat, senine, acor
durile de pian ale Ani
șoarei...

Titus ANDREI
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„Coloram" Codlea este

Timp ciștigat 
în producție,

una din unitățile care au început 
promițător noua acțiune din prima 
lună a anului.

— Acum, făcînd un bilanț succint 
al rezultatelor obținute — ne-a 
spus ing. Mariu Teianu, șeful birou
lui de organizare a producției și a 
muncii — putem aprecia că acestea 
sînt bune. în ianuarie s-a realizat 
o producție suplimentară echi
valentă cu aceea obținută de 120 de 
oameni, iar în februarie au crescut 
depășirile la producția fizică și 
productivitatea muncii.

Datorită diversității si complexi
tății fabricației, măsurile luate la 
„Colorom" vizează numeroase as
pecte, care diferă de la o secție 
la alta.

— în cazul nostru, ne-a relatat 
dr. ing. Horst Langfeld, șeful 
secției A. accentul principal s-a pus 
pe problemele de organizare a pro
ducției, pentru a folosi cu randa
mente superioare forța de muncă, 
personalul existent. Si am reușit 
întru totul.

timp ciștigat 
pentru odihnă
Hotărîrea adoptată de Conferința Națională a partidului privind 

trecerea la sâptămîna redusă de lucru a fost primită cu deose
bită satisfacție de oamenii muncii din industria județului Bra

șov, care vad în ea o nouă șl elocventă expresie a grijii partidului 
pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor lor de muncă și de viață, 
pentru ridicarea nivelului de trai, material șl spiritual, al poporului. 
Pe baza programului întocmit în acest scâp, organele și organizațiile 
de partid și conducerile de întreprinderi, în deplin acord cu minis
terele de resort, au asigurat condiții ca patru unități economice și 
13 secții din industria județului sâ treacă, începînd cu acest trimestru, 
la săptămîna de lucru redusă, acestora urmînd să li se alăture, în 
cursul lunilor viitoare, alte întreprinderi șl secții, în așa fel încît, pînă 
la finele anului, 80 000 de oameni al muncii din județ să beneficieze 
de aplicarea programului de reducere a săptămînii de lucru.

Ce realizări s-au obținut în unitățile care aplică programul elaborat 
de partid în acest domeniu și în ce ar consta primele concluzii ? Din 
capul locului, trebuie să spunem că, așa cum s-a apreciat la recenta 
ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., trecerea la 
săptămîna redusă de lucru s-a făcut prin asigurarea tuturor condi
țiilor pentru buna desfășurare a producției, pentru îndeplinirea Inte
grală a tuturor Indicatorilor de plan, această măsură determinînd o 
puternică emulație în muncă, un și mal mare avînt în activitatea co
lectivelor de întreprinderi.

Cum ? Foarte simplu — am 
desprins din discuția cu șeful sec
ției. Prin îmbunătățirea organiză
rii formațiilor de lucru. Mai pre
cis. s-a trecut la desființarea postu
rilor de motostivuitoriști, liftieri și 
conteineriști. care, de altfel, nu 
erau ocupați în mod efectiv mai 
mult de patru ore pe schimb, ei 
fiind încadrați în formațiile de 
operatori chimiști. Acum, atît ei, 
cît și alți operatori chimiști. des
fășoară. pe lingă meseria de ope
rator chimist, și pe aceea de moto- 
stivuitor, liftier și- conteinerist. 
Deci, s-a ciștigat forță de muncă.

La secția B s-a acționat în di
recția redistribuirii zonelor de 
activitate pe oameni pentru zilăle 
in care unul sau altul dintre lucră
tori are ziua liberă.

— Este, ne spunea ing. Doru 
Gagionea, ceea ce întreprindem în 
fapt atunci cînd unul dintre ope
ratori se află în concediu. Tova
rășul cel mai apropiat preia si 
atribuțiile lui. în cazul în care zona 
de lucru devine prea grea pentru 
un- singur-om, sarcinile celui care 
are zi liberă se repartizează la doi 
oameni.

xurl de producție, mecanizarea 
anumitor lucrări cu volum mare de 
muncă.

Deosebit de eficiente s-au dove
dit a fi și acțiunile inițiate de or
ganizațiile de partid pe linia întă
ririi muncii politice de masă. Pen
tru aceasta, am reținut de la to
varășul Nicolae Țirlca, secretarul 
comitetului de partid pe întreprin
dere zeci de propagandiști și co
muniști au explicat tovarășilor lor 
de muncă semnificația politică si 
socială a acestei hotărîri a Confe
rinței Naționale a partidului, avan
tajele obținute în practică. S-au 
luat măsuri în scopul întăririi dis
ciplinei în producție,, ridicării ca
lității muncii desfășurate de fie
care dintre lucrători. Membrii de 
partid au primit sarcina de a în
druma doi-trei muncitori mai ti
neri, urmînd ca manifestările ne
gative să fie supuse dezbaterii co
lectivelor de muncă respective.

După opinia inginerului Victor 
Vartolomei, directorul întreprin
derii. primele două luni de trecere 
la săptămîna de lucru redusă au 
fost rodnice în rezultate econo
mice. realizîndu-se o producție fi
zică suplimentară în.valoare de 1,5 
milioane Iei și o productivitate a 
muncii peste plan de 507 lei pe un 
lucrător.

întreprinderea de trac
toare din Brașov a început 
să treacă la săptămîna de lucru re
dusă din februarie. în trei secții. 
Analizele întreprinse, temeinic fun
damentate. au pus în valoare rezer
ve de economisire a circa 300 mii 
ore-om la nivelul unui an. Sursa a- 
cestor economii ? Creșterea sub
stanțială a productivității muncii și 
ridicarea calității produselor. Des
pre efectele pozitive obținute ne-a 
vorbit tovarășul Tiberiu Vădanici, 
inginer-șef al întreprinderii.

— Atît în turnătoria de fontă, cît 
și la forjă, datorită condițiilor crea
te în vederea efectuării unor repa
rații de calitate, ca și altor măsuri 
aplicate, instalațiile și utilajele au 
funcționat mult mai bine, s-au re
dus la minimum opririle neprevă
zute si. ca atare, planul a fost în
deplinit și depășit la toți indicato

rii. în urma realizării planului pe
februarie, din lung martie și tur
nătoria de otel a trecut la săptă-, 
mîna redusă de lucru.

Dar in cazul unor secții de la
întreprinderea de rulmenți
Brașov, care au avut din prima
lună a anului o săptămînă redusă 
de lucru, cum se prezintă situația ? 
Planul a fost îndeplinit și depășit, 
realizîndu-se în primele două luni 
o producție suplimentară substan
țială. concretizată in 13 000 rulmenți. 
Rezultatele puteau fi și mai bune 
dacă uzina nu ar fi întimpinat 
greutăți în privința aprovizionării 
tehnico-materiale.

— Pentru ca utilajele să nu stea 
— ne-a spus tovarășul Vincențiu A- 
polzan, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere — am fo
losit alte materiale, de alte dimen
siuni. destinate altor repere. Or. a- 
cest sistem este total neeconomic. 
Am fost nevoiți să executăm, pe 
de o parte, foarte multe reglaje, 
micsorînd prin aceasta randamentul 
de lucru al mașinilor și. in conse
cință. productivitatea muncii, iar. 
pe de altă parte, consumul de me
tal s-a menținut ridicat.

Nici sectoarele calde de la 
treprinderea de autoca
mioane care au trecut îhcepînd
cu luna februarie, la săptămina de 
lucru redusă nu au obținut reali
zări pe măsura cerințelor, a sarci
nilor de plan.

— Nu ne mulțumește bilanțul pri
mei luni de lucru în condițiile săp
tămînii reduse — ne-a relatat in
ginerul Marin Irimia, secretarul co
mitetului de partid din întreprin
dere. Cauzele sînt cele cunoscute : 
neajunsurile în domeniul aprovi
zionării cu laminate și nisipuri de 
turngre. la care se adaugă indis
ciplina ce mai persistă în sectoare
le calde și. mai ales, la turnătoria 
de fontă. în ce ne privește, vom 
acționa hotărît pentru înlăturarea 
cît mai grabnică a deficiențelor 
proprii, dar și furnizorii trebuie 
să-și facă datoria.

DEPĂȘIRI LA PRODUCȚIA FIZICĂ
• Siderurgiștii combinatului din Hunedoara au obținut peste pre

vederile de plan, în perioada care a trecut din acest an, 10 000 tone 
oțel, 9 000 tone fontă și 6100 tone laminate finite, iar cei ai combi
natului din Galați — 9 000 tone tablă groasă, 7 100 tone cocs metalurgic, 

1 300 tone tablă zincată ș.a.
O Oamenii muncii din industria județului Olt au depășit sarcinile 

de plan, in primele două luni ale anului, cu 45 tone de aluminiu pri- 
țnar și aliaje, produse electrotehnice în valoare de 23 milioane lei, 310 
km de cabluri electrice de forță armate, 75 tone de utilaje și insta
lații destinate industriei metalurgice, și alimentare, 640 hectolitri de 
produse lactate. 480 tone zahăr, 185 tone carne și altele.

• Aproape 1 000 tone mașini și utilaje pentru industria minieră, 
chimică și de prelucrare a lemnului. 1 500 mc prefabricate din beton- 
armat. 162 000 mp țesături, confecții-textile in valoare de 1,8 milioane 
lei și alte produse în valoare de 32,2 milioane lei au livrat economiei 
naționale, peste prevederile de plan, unitățile industriale ale județului 
Satu Mare.

® Minerii de la Uricani și Paroșenl, care în luna trecută au extras 
peste sarcinile de plan 5 252 tone cărbune energetic și cocsificabil, au 
mai realizat, în perioada care a trecut din luna martie, o producție 
suplimentară de aproape 1 300 tone cărbune.

— Creșterea cu 1 la sută a indicelui de utilizare a mașinilor și 
utilajelor din secția noastră — ne spune maistrul CLEMENT GHIOR- 
SACU, de la secția de sculărie a întreprinderii de țevi „Republica1' 
— reprezintă un spor de producție echivalent cu 800 000 lei. Iată de 
ce toți lucrătorii din secție depun eforturi, ca fiecare mașină să fie 
folosită cit mai eficient, pentru a nu se pierde nici un minut.

PRODUCTIVITATE SUPERIOARĂ
Pe ansamblul întreprinderii, mult 

s-a ciștigat în domeniul ridicării 
productivității muncii prin extin
derea acordului global. în luna ia
nuarie. în acordul global a fost cu
prins peste 60 la sută din perso
nalul productiv, urmînd ca. pină la 
finele anului, proporția să fie de 
cel puțin 70 la sută. Alte măsuri 
aplicate au vizat crearea unor noi 
capacități de producție, prin mon
tarea de linii și utilaje pe aceleași 
suprafețe, raționalizarea unor flu-

Faptul că într-o serie de unități se mai mențin anumite neajunsuri 
și lipsuri care împiedică desfășurarea cu rezultate maxime a producției 
arată cit de necesar este să se treacă de indată la analiza temeinică și 
responsabilă a modului cum a fost pregătită și cum se desfășoară această 
importantă acțiune, la înlăturarea operativă a deficiențelor ce se mai 
fac simțite. Aceasta cu atît mai mult cu cît, în lunile următoare, noi 
colective de oameni ai muncii vor trece la săptămîna redusă de lucru — 
timp ciștigat pentru producție, pentru creșterea productivității muncii, 
dar și pentru odihnă, pentru refacerea forțelor, pentru educație și civi
lizație socialistă.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteli"

• în‘industria județului Ilfov sarcina de creștere a productivități^ 
muncii a fost depășită în acest an cu 3,5 la sută, obținîndu-se supli
mentar. între altele, produse ale industriei electronice în valoare de 
peste 1,5 milioane lei și confecții-textile de peste 5,5 milioane Iei.

O La întreprinderea de utilaj minier Rogojelu, în lunile ianuarie 
și februarie, productivitatea muncii a fost superioară prevederilor de 
plan cu 1 000 de lei la fiecare om al muncii. Pe această cale s-au fa
bricat suplimentar importante cantități de utilaje destinate mecanizării 
complexe a lucrărilor din exploatările carbonifere.

O Producția-marfă realizată peste plan de Industria județului Co- 
vasna se ridică la 12 milioane lei ; peste 80 la sută din sporul.de 
producție fată de anul trecut s-a obținut pe seama creșterii producti
vității muncii.

În contul economiei PRIN MODERNIZAREA FABRICAȚIEI

„Secretele" construciorilor ieșeni
Economia de materii pri

me și materiale, de com
bustibili și energie electri
că se află permanent in 
centrul atenției colectivelor 
din întreprinderile moldo
vene. Anul acesta, prin a- 
plicarea unor ' inițiative 
muncitorești, prin folosirea 
unor căi variate de dimi
nuare a consumurilor nor
mate s-au realizat, printre 
altele, economii de materii 
prime, materiale și com- 
bustibil 'iri valoare de 3.8

milioane lei. Prin reducerea 
consumurilor specifice s-au 
.economisit cantităti de 
metal din care s-ar putea 
fabrica peste 300 vane și 
robineți industriali din 
fontă. 100 tone țevi din o- 
țel, 23 tone rulmenți și 
dispozitive, ștanțe, matrițe 
și scule așchietoare. Eco
nomia de combustibil și e- 
nergie electrică este echi
valentă cu consumul desti
nat populației orașului Bîr- 
iad pe timp de 9 zile. Suc- : ■

cese . deosebite au obținut 
combinatele de fire și fibre 
sintetice din Iași și Săvi- 
nești, de îngrășăminte azo- 
toase din Piatra Neamț, 
petrochimic Borzești,' Uzi- 
riele de țevi din Roman, 
combinatele pentru prelu
crarea lemnului din Dum
brava, Bacău, Focșani, Vas
lui și Comănești, întreprin-

. derile de rulmenți din. 
...Bîrlg^ț. textile din Ba- 
- eău-și-.Buhuși. (Agerpres).

• în întreprinderile industriei construcțiilor de mașini, nomencla
torul de fabricație s-a îmbogățit în acest an cu circa 150 de produse 
noi sau modernizate, care se caracterizează printr-un grad înalt de 
complexitate tehnică și constructivă.

• La Combinatul chimic din Rîmnicu Vîlcea a intrat în funcțiune 
o instalație de obținere a policarbonaților. realizată în cooperare cu 
specialiștii din Republica Populară Chineză. Produsul amintit se utili
zează cu succes în industriile constructoare de mașini, electrotehnică, 
electronică și a bunurilor de consum, ca înlocuitor al metalului.

• întreprinderea de geamuri din Buzău a fabricat, după o tehno
logie românească, primele cantități de geam izovit, produs cu proprie
tăți superioare ; comparativ cu cele realizate pînă acum, noul produs 
cint'ăfește cu 25 la sută măi puțin, în condițiile reducerii cu 40 la sută

:*-ă cheltuielilor, de producție.'- ■ .,

— Ne-am angajat ferm 
să acționăm la nivelul 
maxim al posibilităților de 
care dispunem pentru scur
tarea termenelor de pune
re în funcțiune a obiecti
velor — ne spunea tovară
șul Dumitru Robei, direc
torul grupului de șantiere 
nr. 1 din cadrul. Trustului 
de construcții industriale 
din Iași, care edifică ma
rele combinat de utilaj 
greu.

Imaginile de față sînt o

confirmare a muncii rod
nice, bine organizate, ce 
caracterizează colectivul a- 
cestui șantier. La turnăto
ria de fontă, lucrările sînt 
aproape încheiate cu 4 luni 
în avans față de termen. 
Un important cîștig de 
timp este înregistrat și la 
realizarea fabricii de uti
laj metalurgic. Fotografia 
de sus prezintă echipa 
de lăcătuși a lui Gheorghe 
Dăscăleanu, intr-o fază 
de lucru. Imaginea de

jos înfățișează una din cele 
mai bune și mai organizate 
echipe, cea condusă de Ion 
Munteanu, care a fost re
partizată să lucreze la mon
tarea prefabricatelor la una 
din noile hale de producție 
ale. combinatului. Odată cu 
terminarea acestei operații 
se atinge obiectivul propus 
— închiderea halei și asi
gurarea unui cîm.p larg de 
acțiune pentru începerea 
montajului utilajelor teh
nologice.

(Urmare din pag. I)
tribuției valorice a agriculturii la 
crearea venitului național s-a produs 
în condițiile scăderii continue a for
ței de muncă ocupate în această ra
mură. Totuși, nu putem face abstrac
ție de faptul că. în prezent, intr-o 
măsură însemnată contribuția ridi
cată a agriculturii la crearea venitu
lui național este generată si de pon
derea încă mare a forței de muncă 
ocupate în agricultură.

Ajunși în acest punct al analizei 
noastre, să urmărim și alte calcule 
făcute pe baza tabelului publicat. 
Este vorba de venitul național creat, 
in medie, de un lucrător din agricul
tură. Altfel spus, acest calcul indică 
eficiența pe plan social a muncii din 
agricultură, capacitatea forței de 
muncă agricole de a crea venit na
țional. Iar această capacitate este 
dată de volumul producției obținute, 
de nivelul dotării tehnice si de pre
gătirea forței de muncă, de gradul 
de intensitate al producției agricole, 
de productivitatea muncii realizată în 
această ramură. Iată, de pildă, dacă 
îr. anul 1975 un lucrător din agri
cultura S.U.A. producea circa 14 300

dolari venit national, un lucrător din 
agricultura noastră realiza de circa 
10 ori mai puțin.

Sint date care pun în evidentă, 
încă o dată, concluzia realistă că. cu 
toate realizările — multe dintre ele 
de-a dreptul spectaculoase ! — pe 
care le-am obținut în dezvoltarea si 
modernizarea agriculturii, in folo
sirea judicioasă a forței de muncă de 
care dispunem în această ramură, 
sînt necesare încă eforturi susținute 
pentru ridicarea agriculturii la nive
lul unei ramuri de înaltă eficientă. 
Care sint. așadar, direcțiile practice 
de acțiune pentru folosirea judicioasă 
și eficientă a forței de muncă ocu
pate în agricultură 1 Să ne oprim la 
trei dintre ele.

MECANIZAREA. în 1976 agricultu
ra dispunea de circa 130 000 de trac
toare, 50 000 combine și numeroase 
alte mașini agricole. Din analizele 
comparative putem spune că. din 
punctul de vedere al dotării cu trac
toare, agricultura noastră se situ
ează în rîndul țărilor cu o bună 
dotare tehnică. Și totuși, anali- 
zînd eficiența cu care este utili
zată această importantă zestre teh
nică, rezultatele nu pot să satisfacă.

PRODUCȚIA NETĂ
Discuția cu inginerul 

Petre Vîlcu, directorul ra
finăriei Ploiești-Sud, in 
jurul indicatorului producție 
netă, a început într-o de
plină sinceritate.

— Ne era, desigur, mai 
la îndemină să raportăm 
realizările în mod global. 
Acest indicator al produc
ției globale — așa cum este 
cunoscut — lasă loc la e- 
chivoc, la duble și triple 
înregistrări de rezultate, la 
o circulație nejustificată a 
unor semifabricate între 
întreprinderi ș.a. Nu con
stituie o oglindă fidelă a 
efortului direct, nemijlocit, 
al unităților pentru spori
rea valorii nou create. Or, 
producția netă este cristal, 
îți dă imaginea limpede a 
muncii colectivului, a efi
cienței activității ■ sale. 
Realizarea acestui indicator 
pune în mișcare toate ener
giile, în toate direcțiile, 
pentru îndeplinirea în mod 
exemplar a planului pro- 
ducției-marfă cu costuri cît 
mai scăzute. Este bine 
venită deci sarcina re
levată la recenta ședință 
a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. de 
a se trece rapid la stabili
rea. ca indicatori principali 
de plan, a producției nete 
și a producției fizice.

Am continuat investi
gațiile în sectorul finan- 
ciar-economic al rafină
riei. Din discuțiile avute 
aici am reținut cîteva date 
edificatoare. Anul trecut, 
colectivul rafinăriei a rea

lizat un spor de producție 
netă de peste 31,5 milioa
ne lei. Această creștere 
are un izvor precis — 
și anume: cheltuielile ma
teriale au fost cu 5 lei 
mal mici la fiecare mie de 
lei producție-marfă, obți- 
nîndu-se\ în total economii 
de 11.5 milioane lei.

sporește prin reducerea^ 
cheltuielilor materiale

se concretizează în luna 
ianuarie intr-un plus de 
valoare nou creată, în acti
vitatea productivă, față de 
plan, de 3 411 000 lei. Iar în 
februarie, depășirea este la 
l'el de substanțială.

L-am întrebat pe con
tabilul șef, tovarășul Ion 
Ioniță, dacă, depășirea pla
nului la producția-marfă

— Dar — a intervenit în 
discuție șefa serviciului pla
nificare, tovarășa. Argentina 
Enăchescu — pentru ca in
stalațiile rafinăriei să func
ționeze în condiții cît 
mai rentabile, materia pri
mă — țițeiul in speță —- ar 
trebui să ne sosească la 
parametrii calitativi pre- 
văzuți. Altfel, se știe, nu

ducția netă, rentabilitatea 
economică.

La comitetul de partid al 
rafinăriei am avut o discu
ție cu secretarul acestuia, 
președintele consiliului oa
menilor muncii, tovarășul 
inginer Dumitru Ilinca.

— Muncitorii noștri — 
ne-a relatat interlocutorul 
— vin și ne întreabă : cu

© O oglindă fidelă a contribuției colectivului la creșterea venitului național © Pe 
prim plan — buna funcționare a ihstalațiilor și aprovizionarea judicioasă cu mate
rie primă © Cînd muncitorii se interesează îndeaproape de nivelul costurilor de 
fabricație ® Analize și dezbateri pentru explicarea corelației dintre valoarea nou 

creată și creșterea eficienței economice

Economistul Ion Simio- 
nescu ne-a explicat:

— Prin efortul deosebit 
al unor colective de. la in
stalații s-au economisit, 
anul trecut, 4 000 tone abur 
și 442 tone combustibil con
vențional. Aceste economii 
s-au concretizat imediat in 
producția netă cu un aport 
de 241 000 lei. Reducerea 
consumurilor tehnologice cu 
1 675 tone a adus, in valoa
rea producției nete, încă 2 
milioane lei, reprezentînd 
produsele finite, fabricate 
din cantitatea amintită de 
materie primă, cu aceleași 
instalații.

Și anul' acesta colectivul 
rafinăriei a obținut rezul
tate substanțiale in creș
terea producției nete. Ele

are vreo influență asupra 
producției nete realizate. 
„Sigur că da — ne-a răs
puns el. Să ne oprim ia 
luna februarie, cînd s-a în
registrat o depășire de a- 
proape 2,8 milioane lei. Ți- 
nînd seama că sporul de 
producție s-a obținut cu a- 
celeași instalații, cu același 
efectiv de lucrători, ne dăm 
seama că s-a înregistrat un 
cîștig atît la producția netă, 
cit și la beneficii. Așadar; 
dacă recapitulăm, se cere 
ca și in continuare instala
țiile rafinăriei să fie folo
site la cei mai inalți para
metri tehnico-funcționali, 
să nu existe opriri acci
dentale și. pe cît este po
sibil, să se reducă durata 
reviziilor.

se pot realiza unele pro
duse albe, nu se poate, in
tr-un cuvint, valorifica su
perior fiecare tonă de țiței. 
Și atunci, producția netă, 
valoarea \ nou creată de 
colectiv sînt mai mici, 
O a doua problemă pe care 
vreau s-o ridic, ca planifi
cator, se referă la asigura
rea unei bune corelări a 
indicatorilor de plan. Tre
buie să traducem in via
ță indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în legă
tură cu obligația și respon
sabilitatea întreprinderilor 
de a gîndi bine totul, de a 
fundamenta pe baze reale, 
corecte, planul de produc
ție, de a mobiliza toate re
zervele interne, incit să 
crească tot mai mult pro-

ce cheltuieli am produs 
noi uleiurile sau benzina? 
Care este rentabilitatea u- 
nității? Și nu se mulțumesc 
cu răspunsuri vagi, de ge
nul următor: „Merg bine 
treburile, fiți pe pace!“ sau 
„Nu stăm rău, n-aveți nici 
o grijă!". Ei solicită date 
și cifre concrete și apoi 
întreabă dacă nu se mai În
trevăd rezerve nefolosite, 
căci ei au mai găsit ceva.

Acum lucrăm la ela
borarea a două lecții pri
vind modul de calculare 
și raportare a producției 
nete, relația între acest in
dicator și cheltuielile ma
teriale, lecții ce vor fi ur
mate, bineînțeles, de între
bări și răspunsuri. în pri
mul rind, vom începe dez

baterile cu cei 11 munci
tori care fac parte din con
siliul oamenilor muncii, 
apoi se vor desfășura ana
lize în grupele sindicale. 
Ne-am gîndit să invităm 
și o serie de economiști, de 
alți specialiști din afara 
rafinăriei care să explice 
cu creta in mină, la tablă, 
avantajele ce se obțin din 
realizarea unui beneficiu 
mai mare.

— Dar în ce privește re
ducerea mai accentuată a 
cheltuielilor materiale la 
mia de lei producție s-a 
întreprins ceva ?

— în cadrul organizații
lor de bază au avut loc a- 
nalize, dezbateri, pentru a 
găsi noi și noi rezerve în 
acest domeniu. La fiecare 
instalație, în fiecare atelier 
și secție, principalele ele
mente ale costurilor sint 
defalcate pină la nivel de 
echipă. Fiecare cunoaște, 
așadar, cîtă materie primă 
trebuie să consume, randa
mentul utilajelor, consumu
rile tehnologice, normele de 
consum la energia electrică, 
chimicale, abur și altele. 
Decadal, se analizează e- 
voluția acestor indicatori 
și se intervine operativ 
pentru înlăturarea neajun
surilor, pentru creșterea 
producției nete, în fond, a 
venitului național.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

BESHSssESEsasaBsss
Astfel. în anul trecut, numărul pla
nificat de ore funcționare pe un 
tractor era de 1 800, pe ansamblul 
stațiunilor de mecanizare a agricultu
rii. iar cel realizat — de 1 700 ore. 
Practic, aceasta înseamnă că într-un 
an tractoarele sînt folosite la nivelul 
unei încărcări medii doar de 170 de

urmărindu-se întregirea sistemei de 
mașini și extinderea continuă a 
mecanizării lucrărilor din agricul
tură. rezultatele sînt deosebit de 
fructuoase, atit pe planul folosirii 
judicioase a forței de muncă, cit și 
pe cel al producțiilor agricole obți
nute.

stimulatori și antidăunători. Calcu
lele arată că în condițiile folosirii 
antidăunătorilor, volumul orelor de 
muncă prestate în unitățile agricole 
s-ar putea reduce cu 5—8 la sută, 
eliberindu-se. evident, și pe această 
cale, un important volum de forță 
de muncă ocupată în agricultură. Din

Forța de muncă din agricultură
zile. Puțin, foarte puțin fată de ce
rințele impuse de mecanizarea agri
culturii. Ca să nu mai vorbim că în 
unele județe orele de funcționare oe 
un tractor oscilează între 1 300—1 400.

Cauzele unei i asemenea stări de 
lucruri sînt multiple. înainte de 
toate, aducem în discuție planificarea 
și organizarea activității în fiecare 
stațiune de mecanizare a agriculturii. 
S-a constatat că acolo unde există o 
strînsă conlucrare între stațiunile de 
mecanizare și cooperativele agricole.

CHIMIZAREA. Calculele arată că 
în prezent, din punctul de vedere al 
cantității de îngrășăminte chimice ce 
revin la un hectar de teren arabil. 
România se situează la nivelul unor 
țări cum sînt Italia, și Spania. Pro
blema principală care se ridică în 
această privință o constituie folo
sirea rațională a acestor îngrășămin
te, administrarea lor la timp și după 
reguli științifice, în perioadele op
time, Vorbind însă de chimizare, 
avem în vedere și producția de bio-

păcate însă. între obligațiile de plan 
și realizările chimiei față de agri
cultură continuă să existe anumite 
discordante, importante scadente ne- 
fiind onorate încă de industrie. Iată 
de ce putem spune că reducerea 
ponderii forței de muncă din agri
cultură nu constituie probleme doar 
ale agriculturii, ci și ale industriei.

FORȚA DE MUNCA EXISTENTA 
LA SATE SA FIE FOLOSITA JU
DICIOS, In tot cursul anului 
— este o altă concluzie practică

imediată ce se desprinde din ana
liza procesului de reducere a pon
derii forței de muncă ocupate în 
agricultură. Este vorba nu de o ce
rință conjuncturală, ci de o sarcină 
majoră, permanentă, izvorită din ne
cesitatea obiectivă — conturată în 
Programul partidului — de apropie
re și de ștergere a deosebirilor 
esențiale dintre munca agricolă și 
cea industrială, munca agricolă de
venind tot mai mult o variantă a 
muncii industriale. Firește, dispari
ția treptată a deosebirilor în condi
țiile de muncă și în modul de viață 
al oamenilor muncii de la orașe și 
sate nu se poate realiza decît trep
tat, în spiritul concepției clare, crista
lizate de partidul nostru. Ziarul nos
tru a publicat unele experiențe acu
mulate în acest sens : extinderea lu
crărilor de semiindustrializare și 
industrializare a produselor agri
cole, diversificarea serviciilor, ex
tinderea operațiunilor de valorifi
care a resurselor secundare din 
agricultură, dezvoltarea sectoarelor 
anexe ș. a. Adică, în esență, se 
pune problema de a folosi din plin 
toate posibilitățile locale existente 
in fiecare comună, pentru a asigura

un grad mai ridicat de folosire a 
forței de muncă pe tot parcursul a- 
nului.

„Este necesar să facem o cotitură 
radicală in preocuparea pentru agri
cultură — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
consacrată problemelor agriculturii, 
din februarie a.c. Calitatea nouă de 
care am vorbit la Conferința Na
țională, saltul de la acumularea can
titativă la o calitate superioară tre
buie să se producă si in agricultură. 
Aceasta presupune transformarea in
tr-o nouă calitate a muncii tuturor 
oamenilor care se ocupă de agricul
tură. a organelor agricole, a organe
lor de partid, a cooperativelor și a 
celorlalte unităti agricole. Aceasta 
trebuie să se oglindească într-o nouă 
atitudine fată de muncă a tuturor 
celor ce lucrează în agricultură".

Să facem din acest înflăcărat în
demn ah secretarului nost.ru general 
un profund crez profesional și politic 
și să nu precupețim nici un efort pen
tru ridicarea agriculturii românești 
la nivelul ungi ramuri moderne, de 
înaltă eficiență, a economiei noastre 
dinamice și prospere.

sporul.de
nost.ru
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CALITATEA „CUVlNTULUI CRONIC
rt

CE EXPRIMĂ
i

Marii creatori, de la ano
nimul popular care a zis cel 
dinții dorului — dor, pină 
la Eminescu și Arghezi. 
și-au răsfrînt sufletul în cu
vintele limbii române, așa 
cum împărații romani și-au 
fixat efigiile pe monedele 
lor de aur. Frămintate mii 
de săptămînl, la temperatu
rile înalte ale geniului lor 
creator, cuvintele s-au șle
fuit ca niște pietre prețioa
se. s-au modelat, s-au însu
flețit. obligîndu-ne să le 
rostim astăzi cu sporul de 
gînd și sensibilitate pe care 
aceștia li le-au insuflat. E- 
xistă. neîndoios, cuvinte pe 
care sîntem nevoiți să le 
rostim cu vocea intimă a 
lui Eminescu. Coșbuc. Goga. 
Arghezi, Blaga, Bacovia. cu 
vocea lui Bălcescu, Kogăl- 
niceanu, Caragiale. Rebrea
nu. Sadoveanu. Călinescu. 
Intrind în țesătura creației, 
cu funcții estetice distincte, 
cuvintele au împrumutat 
personalitatea celui ce le-a 
folosit. Acest transfer de 
vitalitate nu se realizează 
însă ușor și mecanic. El se 
face cu prețul a zile si nopți 
de trudă asupra paginii de 
hirtie, cu un efort inimagi
nabil de cunoaștere a , tai
nelor limbii române, trans
figurată în basm, in doină 
si baladă, ascunsă, ca o co
moară, in adincuri de vre
me, în^pagini de cronici, în 
hrisoave si documente 
vechi. în bătrînele bucoav
ne. tăinuită în sufletul dis
cret al omului simplu de la 
tară. în 
oameni 
tindeni.

Marii 
literară 
intîi cu sudoarea frunții lor. 
cu ceasurile lor de veghe, 
de căutări si neodihnă. iz
voarele limpezi și proaspete 
ale vorbirii populare. Ale
gerea cuvintelor ce exprimă 
adevărul, redînd cel mai 
bine un personaj, o acțiune, 
o stare de spirit, o atmosfe
ră. o realitate social-isto- 
rică. un gînd sau un senti
ment, este, în ultimă in
stanță. un act de creație.

Nu se poate realiza o crea
ție artistică de calitate cu 
un limbaj uzat, obosit, stors 
de vlagă și prospețime, ori 
scrintit, in fel și chip, de 
folosirea lui neinspirată, la 
intimplare. De aceea dic- 
teul automat ml s-a părut, 
dintotdeauna. o inepție, o 
impietate impotriva crea
ției. De obicei, in dicționar, 
în lăcașurile lor din fondul 
pasiv al limbii, cuvintele 
poartă, parcă, o mască neu
tră. asa cum purtau perso
nalele în teatrul grec. Nu
mai cînd cuvîntul iese din 
această stare pentru a ex
prima gîndul. sentimentul.

vorbirea maselor de 
ai muncii de pretu-
creatori de limbă 
au desfundat mai

ADEVĂRUL"
Al. A. Philllppide, Bogza, 
Beniuc, Jebeleanu. Eugen 
Barbu. Marin Preda și al 
altor scriitori contemporani 
mai tineri, pentru care tru
da asupra cuvîntului repre
zintă un act de creație de 
cea mai mare răspundere.

A devenit, desigur, un 
truism observația după care 
geniul este nouăzeci și nouă 
la sută transpirație, adică 
efort, luptă cu cuvîntul. 
stăruință, trudă chinuitoare 
și numai unu la sută inspi
rație, har. Trebuie precizat 
însă că degeaba cele 99 la 
sută de procente dacă lip
sește acel 1 la sută miracu-

însemnări de Ion DODU BĂLAN

atitudinea unui om cu o a- 
numită personalitate, capă
tă și el fizionomie proprie, 
culoare, melodie, tempera
tură. expresie, pe scurt, 
personalitate. In acest pro
ces. limbajul obiectiv, ne i- 
tru. se subiectivizează și 
se structurează în stil. Căci 
fiecare om rostește același 
cuvînt cu alt suflet, cu altă 
intensitate afectivă. în func
ție de împrejurarea concre
tă. de cultura și tempera
mentul său. „Cuvintele cu 
care fiecare operează sînt 
mai mult sau mai puțin 
pietre la dispoziția conștiin
ței — spunea Lucian Blaga. 
Sintaxa este însă ceva sub- 
liniar. In ierarhia existentei 
spiritul este situat între cu
vinte și sintaxă : el domină 
cuvintele, dar e dominat de 
sintaxă".

Aceasta cu atît mai mult 
în cazul scriitorilor. Numai 
în structuri sintactice cu
vintele isi pot afirma per
sonalitatea, pot constitui un 
stil, pot exprima adevărul, 
adică viata, purtind în ele 
efigia spiritualității unui 
creator, așa cum monedele 
de aur romane purtau efi
giile împăraților. Orice citi
tor descoperă cu ușurință 
asemenea efigii în stilul lui

los, adică talentul. Creația 
înseamnă jertfă, dăruire de 
sine, răbdare, migală, pen
tru a da viață cuvintelor în 
cadrul unui stil personal. Se 
știe că Baudelaire refăcea 
un sonet de o sută de ori. 
că Flaubert a rescris roma
nul „Madamme Bovary" de 
opt ori. că Victor Hugo tăia 
dintr-o pagină de 40 de rin- 
duri 39, reținînd numai u- 
nul. Villers de LTsle Adam 
ezita, chinuit de exactitatea 
expresiei, ore în șir între o 
liniuță și un apostrof. Cara- 
giale a scris un caiet întreg 
pentru a retine din el nu
mai o replică a lui Ion Ne
bunul din drama „Năpasta". 
Dar Eminescu. cu cită jertfă 
de sine a căutat cuvîntul 
care să exprime adevărul ? 
Din mii de pagini de ma
nuscris i-a apărut Luceafă
rului poeziei românești in 
timpul vieții un singur vo
lum. Arghezi a migălit la 
primul său volum de ver
suri, „Cuvinte potrivite", 
pină la 47 de ani. în 1927, 
cu toate că debutase cu 31 
de ani in urmă. încă din 
1896. Coșbuc a lucrat peste 
trei decenii la traducerea, 
în limba română, a „Divi
nei comedii" a Iui Dante 
Alighieri. Liviu Rebreanu a

rescris „Ion" de zece ori și 
Eugen Barbu „Groapa", de 
asemenea. N-am putea uita 
in acest context că la desă- 
vîrșirea Mioriței, ca si a al
tor creații populare, au lu
crat vreme de secole și mai 
lucrează și astăzi milioane 
și milioane de oameni.

Arta nu poate fi numai 
expresia spontaneității. Ea 
e incompatibilă cu super
ficialitatea. cu ciripitul in
stinctelor. chiar dacă-s 
foarte sincere. „Dacă poe
zia n-ar fi decît ciripit — 
spunea cineva — toti vră
bioi! ar fi rivalii lui Emi- 
nescu". Numai păsările nu 
lucrează asupra cintecului 
lor. Creatorii îl plămădesc 
pe îndelete într-o trudă is
tovitoare. Cu cît o temă este 
mai importantă, cu atît rea
lizarea ei artistică se cere a 
fi mai desăvirșită. mai ori
ginală. Pentru că una e să 
spargi, din neglijentă si su
perficialitate. un pahar din 
sticlă obișnuită și cu totul 
altceva unul dintr-un cris
tal renumit. Una e a scrie 
prost despre faptul că te 
doare capul într-o zi și alt
ceva să scrii neinspirat și 
mediocru despre durerea u- 
nui neam întreg in con
fruntările sale cu stăpîni- 
rile străine și cu exploata
torii. Din păcate, uneori 
cind abordăm asemenea 
teme grave, patriotice, poli
tice si sociale, pierdem din 
vedere o asemenea mare 
răspundere, fată de calita
tea expresie! pe care o dăm 
terhelor. majore, marilor 
sentimente ale poporului.

Literatura mare se scrie 
cu sînge. Cu singele creato
rului. așa cum îsi scrie nă
duful eroul simbolic din 
basmul românesc. Faptul a- 
cesta l-au afirmat teoretic 
toți scriitorii noștri de va
loare deosebită și l-au ilus
trat exemplar în creația lor 
care oglindește viata, lupta, 
sufletul, idealurile, durerile 
și bucuriile neamului lor. 11 
ilustrează și astăzi cei mai 
de seamă scriitori din toate 
generațiile.

Cum se va desfășura în acest an t
CONCURSUL DE ADMITERE 

IN 1NVĂIĂM1NTUL SUPERIOR
PROGRAMUL 1

12,55

Concursul de admitere va fi or
ganizat in acest an pe instituții . 
de invătămint superior si facul
tăți. iar in cadrul lor pe profile 
de invățămînt, spre deosebire de 
anii precedenți. cind concursul era 
organizat distinct pe secții de spe
cializare. Concursul se organizează 
separat pe forme de invătămint (de 
zi. seral și fără frecventă), precum si 
pe durate de studii (4—6 ani si. res
pectiv, 3 ani), potrivit nomenclatoru-, 
lui de profile și specializări. La sec
țiile serale de subingineri. organizate 
pe lingă marile întreprinderi, concur
sul se. desfășoară la instituțiile de 
care aparțin, pe secții, iar la învăță- 
mintul artistic, pe specializări si pe 
componente ale acestora.

La înscriere, candidați! vor preciza 
instituția de învătămînt superior, fa
cultatea și profilul de învătămînt la 
care doresc să concureze, indicînd, 
după caz. și opțiunea pentru una din 
specializările din profilul respectiv, 
care funcționează in cadrul facultă
ții la care candidează. Admiterea se 
va face in ordinea descrescindă a 
mediilor obținute la concurs și in 
limita numărului de locuri planifica
te. pe profil, la fiecare facultate, me
dia minimă de admitere fiind 5.00.

Repartizarea candldaților admiși, pe 
specializări în cadrul profilului, se va 
face după încheierea concursului, pe 
baza opțiunilor exprimate la înscrie
re. La specializările unde numărul 
opțiunilor va fi mai mare față de 
locurile planificate, repartizarea se 
va face în ordinea descrescindă a me
diilor. ceilalți candidați urmînd să fie 
repartizați la alte specializări din pro
fil.' la care vor rămine locuri ne
completate. pe bază de noi opțiuni 
Si în ordinea descrescindă a medii
lor.

Se mențin prevederile din anii pre
cedent privind candidați! neincorpo- 
rabili și încorporabili.

Probele si disciplinele de concurs 
rămîn cele stabilite pentru anul 1977, 
cu următoarele excepții : la profilul 
Filozofie, specializarea Filozofie-isto- 
rie. disciplina Psihologie se înlocu
iește cu Istoria României sau. la a- 
legere, Economia politică ; la profi
lul Istorie, specializarea Istorie-filo- 
zofie. se introduce disciplina Filo
zofie. la alegere cu Istoria univer
sală modernă și contemporană (e- 
xistentă și în 1977) ; la profilele A- 
gricol (specializările Agricultură și 
Horticultură). Zootehnie și Medicină 
veterinară, se elimină proba orală, 
concursul constind din două probe 
scrise la disciplinele prevăzute ' in 
1977. Pentru profilele Agricol și Zoo
tehnie se menține.condiția de pre
zentare a permisului de conducere a 
tractorului sau a adeverinței de ab-

solvire a cursului de conducere a 
tractorului. De asemenea, la invăță- 
mintul superior tehnic și medico-far- 
maceutic. lista disciplinelor tehnolo
gice sau de specialitate, la alegere 
cu disciplinele generale de concurs, 
s-a completat cu discipline noi. pre
văzute in planurile de tranziție din 
invățămintul liceal, pentru anul 
1977—1978.

Concursul de admitere începe pen
tru toate formele de invățămînt (zi, 
seral și fără frecventă) la 15 iulie 1978. 
La profilele unde concursul se or
ganizează in două etape, prima e- 
tapă incepe la 8 iulie, iar etapa a 
doua la 15 iulie. înscrierea candida- 
tilor se efectuează in perioada 5—12 
iulie, iar la profilele la care con
cursul se organizează în două etape, 
in perioada 2—6 iulie. La profilele 
Filozofie. Istorie și Științe juridice, 
înscrierile se vor efectua în perioa
da 1—5 iunie. Absolvenții de liceu cu 
diplomă de bacalaureat se pot în
scrie la concursul de admitere in în- 
vățămîntul superior la oricare insti
tuție de invățămînt superior, indife
rent de profilul liceului absolvit. Can
didați! la profilele Filozofie. Istorie 
și Științe juridice, invătămint de zi 
și fără frecventă, pot fi înscriși la 
concurs numai pe baza recomandării 
organizației de partid sau de tineret 
din care fac parte.

Pentru invățămintul seral și fără 
frecvență, la toate profilele. se men
țin condițiile privind încadrarea și 
vechimea în muncă. .

La profilele Agricol. Zootehnie șl 
la specializarea Contabilitate și eco
nomie agrară — învățăipînt fără 
frecventă — vor fi înscriși candidați 
care, pe lingă condiția de vechime 
în muncă. în specialitate, vor pre
zenta recomandare de la locul de 
muncă, aprobată de organele agrico
le județene și de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare. La 
invățămintul fără frecventă din pro
filele Agricol și Zootehnie vor fi 'în
scriși numai candidați care posedă 
și permisul de conducere a tracto
rului sau adeverință că au absolvit 
cursul de conducere a tractorului și 
au carnet de conducere.

La specializările Mine, 
subinglneri. se pot înscrie 
didați de sex 1.1 '____
profile și specializări a 
de învătămînt superior, 
de concurs, modul de organizare șl 
desfășurare a acestuia și. detaliat, 
programele disciplinelor vor fi pu
blicate în broșura „Admiterea in în- 
vătămintul superior — 1978". care va 
apărea peste cîteva zile, editată de 
revista „Forum".

bărbătesc. 
?ializ

ingineri si 
numai can- 
Rețeaua pe 
instituțiilor 
disciplinele

Mihai IORDĂNESCU

(Urmare din pag. I)

sigura mersul ascendent al 
societății spre viitor. Ne
voia omului de a găsi mo
dele ilustre, existențe e- 
xemplare, in trecut, explică 
marele interes manifestat in 
zilele noastre fată de isto
ria mai veche sau mai re
centă a acestor păminturi.

Dar modelarea conștientă 
a istoriei înseamnă un com
plex și neîntrerupt proces 
de schițare a formelor vii
torului. Acest proces se 
desfășoară in laboratoare și 
institute de cercetare unde 
sînt descifrate tainele ma
teriei si posibilitățile de a 
produce in natură schim
bări pe care ea însăși nu a 
reușit să le realizeze. în ca
merele de lucru unde gin- 
ditorii. scriitorii si artiștii 
se străduiesc să deslușească 
legăturile complicate dintre 
om si lume, dintre oameni. 
P’-ocesele adinei (si tot atît 
de complicate ca cele din

spațiul cosmic sau din mi
crocosmul atomic) din con
științele umane, ori in u- 
riașele și tot mai compli
catele uzine unde proiectele 
elaborate de cea mai înaltă 
formă a praxis-ului se 
transformă în bunuri nece
sare vieții și trecerii la ni
veluri mai înalte, mereu 
mai înalte, ale activității 
creatoare a omului pentru 
stăpimrea si folosirea me
diului. sau pe ogoarele unde 
roadele sint necontenit a- 
meliorate prin aplicarea u- 
rior noi cuceriri ale științei.

Această triplă deschidere 
a conștiinței noastre de a fi 
factori activi implantați in 
miezul viu al istoriei are 
consecințe importante, vă
dite pe planurile existentei 
si activității societății noas
tre. Ea se exprimă în inte
resul pe care făuritorii de 
bunuri materiale îl mani
festă fată de strădaniile 
cercetătorilor trecutului, fi
losofilor, scriitorilor și ar

14,30

Telex
Romah-folleton : Familia Palllser. 
Episodul 2
Publicitate
Caleidoscop muzical
„Pămîntul are nevoie de oameni 
noi"
„Cine nu știe , ce-i doru" 
lodil populare .... .
Agenda cultural-artistlcă 
Stadion
Clubul tineretului

15,00
15.30 
17,00 _________ .____
17.50 Săptămîna politică internă și in

ternațională
18,05 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran
19.30 Telejurnal
19.50 Teleenclclopedla. In sumar : Cava

lerul trac ; Secolul XXI ; Fenome
ne geologice : Lacul Baikal ; Civi
lizații mediteraneene : Tanger.

20.30 Mari filme western : „Steaua sin
guratică". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor americane. In 
distribuție : Clark Gabie, Ava 
Gardner, Broderick Crawford, Lio
nel Barrymore. Regia : Vincent 
Shermann

22,00 întîlnire cu satira șl umorul
22.30 Telejurnal o Sport
22,40
23,00

Seară de romanțe 
închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,50
20,10

20,30

Pe teme economice
Minunatele inttmplări ale fraților 
Brady
Seară de operetă : „Adîncile iu
biri" de Florin Comișel
Din cartea naturii : Anotimpul alb 
Caseta cu imagini

21.30
21.55
22.55 închiderea programului

• IAȘI. „Prelecțiunile Junimii 
— acțiune cultural-educativă re
luată de Muzeul de literatură a 
Moldovei, în colaborare cu univer
sitatea cultural-științifică Iași — se 
bucură de adeziunea publicului. La 
întîlnirea de ieri a conferențiat 
prof. dr. docent Vasile Netea despre 
„Oratoria la Junimea". Filiala Iași 
a Academiei a găzduit recent o se
siune comemorativă „B. P. Hasdeu". 
A fdst evocată personalitatea ma
relui cărturar ca istoric, editor de 
documente, folclorist și cercetător, 
precum și activitatea pe care a 
desfășurat-o 
1863. O altă 
științifice a 
de istorie și 
nopol" din Iași. Prof. AI. Andronic 
și colaboratorii, săi au prezentat 
rezultatele cercetărilor arheologice 
de la Curtea Domnească din Vaslui, 
efectuate în anii 1976—1977, precum 
și o comunicare intitulată „Pe mar
ginea unor sigilii municipale". (Ma- 
nole Corcaci). ® TULCEA. La Ga
leriile de artă „Dacia" a avut

tiștilor. a căror menire e de 
a descifra și explica legă
turile mai subtile dintre om 
si lumea înconjurătoare sau 
procesele complexe din 
conștiințele oamenilor aces
tor timpuri, și mal ales 
fată de rezultatele dobîn-

Fără să fie cu totul 
nouă și originală, ideea de 
bază a scenariștilor Beno 
Meirovici si Mircea Da
neliuc este pe cit de sim
plă. pe atît de fecundă, 
declanșind un lanț de si
tuații care se alimentează 
una din alta, cu un spor 
constant de interes si de 
tensiune : în 1939. în pli
nă dictatură regală, un ti- 
năr gazetar „alb" — adi
că apolitic — reporter al 
unui cotidian „de senza
ție" din Capitală, intervi
ne din 
voia lui. 
urmărire, 
rantei. a ___ „
muniste, făcînd-o scăpată. 
Un banal gest de cavale
rism — orice bărbat civi
lizat sare in ajutorul unei 
femei, al oricărei femei, 
atacate si maltratate pe 
stradă de un alt bărbat 
— devine. în ochii poli
tiei, un gest-politic. Din- 
tr-un asemenea echivoc 
ia naștere un altul, un fel 
de „pariu", 
șantaj, prin 
rul se vede 
caute și s-o 
luptătoarea comunistă. în 
termen de cîteva zile 
(fără să știe că ea a fost 
arestată aproape pe loc). 
Și gazetarul, transformat 
în detectiv, pornește în 
„căutarea" unei persoane 
despre care nu știe nimic; 
în realitate. în căutarea 
propriei sale conștiințe 
civice si politice. Pe care 
o dobîndește. la un nivel 
superior : cea comunistă, 
chiar în clipa sau. dacă 
vrem, odată cu clipa sa
crificiului ultim, a morții.

Motivul „căutării", al 
urmăririi, e în general 
preferat de cinematograf, 
dar lui Mircea Daneliuc 
îi e drag în mod special 
(primul său film, Cursa. 
se„ reducea, la rigoare, tot 
la itinerarul unei „cău
tări"), deoarece înlesneș
te dezvăluirea de medii 
sociale mai mult sau mai 
puțin ascunse, de tipuri 
umane inedite, de nexuri 
sau legături cauzale ne
bănuite, neștiute, pe scurt, 
e vorba ' 
într-un 
compozit 
plex) și 
resc (dacă nu semnifica
tiv).

Punctul de plecare tri
mitea. potențial, in două 
direcții de tratare nara
tivă. la fel de ispititoa
re : una. mai gravă și mai 
filozofică, cu accentul pe 
analiza psiho-socială. a 
individului inocent înghi
țit progresiv de nisipurile 
mișcătoare' ale unui an
grenaj necruțător si vio
lent ; cealaltă, mai spec-

intimplare. fără 
in acțiunea de 
din partea sigu- 
unei tinere co-

de fapt un 
care gazeta- 
obligat s-o 

găsească pe

de pătrunderea 
întreg univers 
(dacă nu corn
eei puțin pito-

taculoasă. dar mal super
ficială, de amprentă „po
lițistă". cu strecurări și 
pitiri abile, cu schimburi 
de pumni și focuri de re
volver. cu vînători epui
zante de oameni. Nu s-ar 
putea susține că regizorul 
Mircea Daneliuc n-ar fi 
sesizat sansele ideologico- 
estetice ale primei va
riante. păstrată întrucitva 
în filigran. dar a mers 
mai mult pe cea de a 
doua. A încins pana scri
iturii sale cinematogra
fice in cerneala (simpati-

punct pe care l-as defini 
„simultan", nu consecu
tiv : „relieful comic", de 
exemplu, este plasat nu 
după scenele aspre, așa 
cum se intimplă de obicei 
de la S.hakespeare încoa
ce. ci chiar în timpul 
odată cu ele. într-o 
dență 
gestiile 
vieții. ...
într-o sinteză artistic rea
listă. S-ar zice că asis
tăm. din punct de vedere 
al limbajului filmic, la o 
particulară fuziune din-

lor. 
ca- 
su- 
ale

ce asimilează 
naturaliste 

dar le depășește
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rarea cu talentatul opera
tor Florin Mihăilescu (ce 
păcat că dialogul, dese
ori in „priză directă", 
este. în proporție de o 
treime, neinteligibil). Da
neliuc este o individuali
tate creatoare distinctă pe 
cale să se transforme in
tr-o personalitate efecti
vă. O atestă, pe lingă cele 
arătate, momentele „de 
bravură", cum e serala 
mondenă sau parada mo
dei la care ia parte agen
tul german (sub masca 
turistului), dar mai ales 
distribuția si conducerea 
inspirată a actorilor (cu 
excepția propriei sale 
ipostaze de interpret) : cu 
Stefan Iordache (gazeta
rul) ni se reamintește că 
avem. în el. un excelent 
actor de cinema, agil și 
reflexiv, de o expresivi
tate robustă, la fel de 
eficace și de elocvent in 
înfățișările dramatice, ca 
și in cele umoristice. îi 
secondează cu o harnică 
devoțiune Costel Constan
tin, ■ Mircea Albulescu, 
Paul Lavric și Dinu Ian- 
culescu. dar adevărata re
velație o constituie, in 
primul rînd. Ioana Cră- 
ciunescu. care adună în 
buchetul personajului său 
culori și arome din gale
ria de eroine a lui Se
bastian. a lui Gemi Zam- 
firescu,, a lui Tudor Mu- 
șatescu.' într-un amalgam 
aparte, de o candidă nos
talgică autoironie ; apoi, 
in al doilea rînd. Zaharia 
Volbea. un 
tin întilnit 
noastră, cu 
citate de a
femere clarobscururi. fan
tasmele unei lumi ce nu 
mai este.

încrezător în 
artistic al lui 
mi-as permite 
amintesc încă
nostru cineast, în încheie
re. un adevăr incontesta
bil. si anume că în reali
zarea unei autentice ope
re de artă, claritatea e- 
nuntului și definirea netă 
a temei (înțelegind prin 

' temă semnificația
largă și mai înaltă — fi
lozofică. politică, socială, 
estetică — decît cea cu
prinsă în faptele povesti
te) sînt cel puțin tot atît 
de importante și de ex
presive. pe cît ar fi să 
fie „misterul", „ambigui
tatea artistică", „inefabi
lul" etc„ pe care. în fond, 
cele dlntîi le valorifică, 
le luminează, marcîndu-le 
relieful, detașîndu-le tîlcu- 
rile. conceptual și mai 
ales în vădirea sensibilă 
a ideilor și sentimentelor 
omenești.

chip mai pu- 
în filmografia 
o reală capa- 
reînvia. în e-
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DIVERS
Tata, mama 
și... nepoții

Teodor Blănaru este maistru 
la întreprinderea textilă „Mol
dova" din Botoșani. Lucrează 
aici încă de la înființarea între
prinderii, din 1949. Tot in între
prindere a cunoscut-o pe Flori- 
ca, viitoarea soție, care este și 
acum una din muncitoarele frun
tașe ale unității. Anii au tre
cut, iar cei doi feciori ai fa
miliei Blănaru au învățat me
serie și au devenit amindoi lă
cătuși. Lucrează, firește, îm
preună cu părinții lor. in aceeași 
întreprindere. Luind „exemplul" 
tatălui, cei doi feciori — Ionel 
și Constantin — s-au căsătorit 
cu Aurica și, respectiv, Rodica, 
amîndouă muncitoare în aceeași 
întreprindere. Intre timp, mais
trul Blănaru a devenit bunic. 
„A venit șt al șaptelea textilist 
al familiei" — și-a zis el. Si ca 
să fie mai sigur că așa va fi, își 
duce zilnic nepoțica pentru a-și 
face „stagiatura" la creșa între
prinderii.

Urare

i

I

I

că.) a lui Kafka și a lui 
Orson Welles, dar și-a ca
ligrafiat imaginile cu tră
săturile unui Hitchcock 
balcanizant si. oricît ar 
mira asociația, ale unui 
Sergiu Nicolaescu mai 
brusc și. eventual, mai 
ferm organizat estetic. 
Rezultatul acestei viziuni 
este un film plin de tre
pidație. în permanentă 
fervoare imagistică 
cadru și în montaj), 
relativă desprindere, 
nu nepăsare, față de 
dațiile și 
„dramaturgiei" 
tradiționale (pînă la sa
crificarea cțlaritătii enun
țului, a declicului acțiu
nii și a unor „noduri" în 
evoluția caracterelor), 
propunîndu-se în schimb 
un „continuum" audiovi
zual, tot timpul viu, tot 
timpul interesant, cu o 
certă densitate și intensi
tate a fiecărei fotograme 
în parte și cu o destul de 
personală știință a cres- 
cendoului și a contra
punctului. A unui contra-

(în 
cu o 
dacă 
gra- 

sublinierile 
filmice

„distanțarea
Brecht și „trăirea" lui 
Stanislavski, intr-un cli
mat de viguroasă denun
țare a unui trecut politic 
promiscuu, de cîrdășie 
monarho-nazisto-legionară 
ce nu poate și 
buie să 
niciodată.
formă.

îh acest 
gazetarului

viitorul 
Daneliuc. 
să-i re- 
tînărului

se mai 
sub

nu tre- 
repete 

nici o

destinulsens.
Matei Olaru

— căruia i se revelează 
adevărul și frumusețea 
luptei comuniștilor — de
vine reprezentativ și e- 
xemplar 
culturală 
gindire și 
moțională 
spontan figura lui „Z“ din 
filmul lui Costa Gavras
— un „Z“ antedatat — 
precum și silueta neliniș
titului fotograf Thomas 
din Blow up al lui Anto
nioni : se deslușesc în 
Ediție specială ecouri din 
aceste două filme, care se 
topesc însă repede într-o 
alcătuire plastică origina
lă. obținută prin colabo-

pentru o zonă 
mai amplă, de 
de vibrație e- 

care evocă

mai

Florian POTRA

la Iași între 1857— 
ședință de comunicări 
avut loc la Institutul 
arheologie „A. D. Xe-

în funcționarea cărora efor
tul fizic e tot mai mult în
locuit de acela al inteligen
ței. zilele noastre oferă e- 
xemple multiple si convin
gătoare de participare a 
făuritorilor de bunuri ma
teriale la elaborările tehni-
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Nu de puține ori am avut pri
lejul să consemnăm în coloa
nele rubricii noastre roadele 
muncii harnicilor mineri din 
Valea Jiului. De astă dată, tot 
minerii ne roagă să inserăm aici 
cîteva rinduri despre un „ortac" 
neobosit care, deși n-a lucrat în 
adincuri, s-a dovedit întotdeau
na la înălțime. Și aceasta, timp 
de peste 30 de ani. Cu pasiune 
și dăruire, la spitalul din Lu- 
peni, el a vegheat la sănătatea 
minerilor și a familiilor acesto
ra. La sărbătorirea ieșirii sale 
la pensie, medicului emerit 
Gheorghe Rusu i s-au adresat 
multe urări de viată lungă și 
sănătate, dar una l-a emoționat 
mai mult decît toate : tradițio
nalul salut al minerilor : „Noroc 
bun 1“

Milă?
Restaurantul „Rapsodia" din 

Eforie-Nord. Deși nu e sezon 
estival, localul e destul de plin 
de oaspeții veniți pe litoral, la 
tratament. Printre ei, o apariție 
stranie : Ștefan Aonei. 
fără ocupație. Mergea 
masă la alta, cu mina 
„Fie-vă milă de mine, 
ți-mă cu cîțiva bănuți"... Consu
matorii îl măsurau pe zdra- 
hon cu privirea din creș
tet pină-n tălpi, după care 
îl povățuiau să se ducă la 
muncă. La altă masă, văzind că 
nimeni nu schițează gestul de a 
duce mina la buzunar spre a-i 
oferi cîțiva „bănuți", individul 
insistă : „Dacă n-aveți mărunt, 
turnați-mi un pahar de vin. 
După culoare, se pare că-i „Mur- 
fatlar" și am că ciocnesc in să
nătatea dumneavoastră...". Con
sumatorii l-au luat însă la rost 
și i-au rugat pe cei in drept să 
se ocupe de el cu „mila" pe care 
o merita.

Sperăm că cele 6 luni — cît 
reprezintă condamnarea primi
tă — îi vor ajunge să facă dis
tincția intre a trăi ca un parazit 
și a munci cu demnitate...

Individ 
de la o 
întinsă :

Ajuta-

Expoziția 
de la... 
starea civilă
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loc vernisajul expoziției de gra
vură Marcel Chirnoagă, Dan 
Erceanu și Mircea Dumitrescu, 
organizată de Comitetul de cul
tură șl educație socialistă a! ju
dețului și cenaclul tulcean al*Uniu- 
nil artiștilor plastici. (E. Mihăiles- 
cu) O TIMIȘ. „Obiectiv prioritar : 
creșterea producției de porumb" — 
se intitulează foaia volantă edita
tă, în preajma declanșării campa
niei de primăvară, de secția de 
propagandă a comitetului județean 
de partid și direcția agricolă jude
țeană. Prin articole, note, repor
taje, grafice și ilustrații este popu
larizată experiența dobindită de 
J.A.S. Variaș și Grabăț, coopera
tivele agricole de producție Topo- 
lovățu Mare, Comloșu Mic, Gottlob 
și 
Și 
de 
în
•

a altor unități agricole de stat 
cooperatiste care obțin producții

7 000—10 000 kg porumb boabe 
culturi neirigate. (Cezar Ioana). 
ARGEȘ. Muzeul județean Ar-

geș, secția de artă, găzduiește 
poziția „Capodopere ale 
românești : 
gorescu".
prezentat i 
spectacolul 
papuci" de 
Ion Focșa ; 
Moise și Tania Irina Leu. 
de cultură din Curtea de 
avut loc o masă rotundă 
„Catedra șl teatrul". (Gh. 
© CLUJ. Muzeul etnografic 
Transilvaniei a organizat, in Sala 
armatei din Cluj-Napoca, o expozi
ție de artă populară care conține 
colecția donată muzeului de învă
țătoarea Maria Panea, din comuna 
Măgura, județul Cluj, o pasionată 
culegătoare și păstrătoare a artei 
populare originale din zona mun
ților Apuseni. Un grup de soliști • 
vocali, corul mixt și o formație 
corală a Filarmonicii de stat din 
Cluj-Napoca au prezentat în primă

„Capodopere ale artei 
Andreescu, Aman, Gri- 
Teatrul „Al. Davila" a 
in premieră absolută 

cu piesa „Tigrul in 
Mihail Joldea. 

scenografia
Regia — 
— Emil 
La Casa 
Argeș a 
pe tema 
Cîrstea).

al

audiție „Madrigale vitejie"
pentru elevi și studenți. (Alexan
dru Mureșan) © VASLUI. Teatrul 
„Victor Ion Popa" din Birlad a 
prezentat, in premieră pe țari 
piesa „Bolnava prefăcută" de Carlo 
Goldoni, in regia Magdei Bordeia- 

. nu. Este cea de-a 5-a premieră 
din actuala stagiune pe care teatru) 
bîrlădean o oferă publicului spec
tator din localitate și din Vaslui, 
Huși, Negoiești, Fălciu și Murgeni 
unde prezintă periodic spectacole. 
(C, Lăluci) © MARAMUREȘ. Casa 
de cultură a sindicatelor din Baia 
Mare a găzduit, în cadrul etapei de 
masă a celei de-a doua ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", spectacolul cultural-ar
tistic „Țara mea de glorii, țara mea 
de dor" al elevilor Liceului de ma- 
tematică-fizică „Gheorghe Șincai". 
Membrii asociației tinerilor artiști 
de pe lingă Comitetul județean 
U.T.C. Maramureș au prezentat un 
recital de poezie și muzică folk in 
fața colectivului de muncă de la 
întreprinderea „Maratex" din Baia 
Mare. (Gh. Susa).
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Ideea a fost lansată de tinerii 
însurăței Elena și Cristian (ea 
asistentă medicală, el tehnici
an). Mirele și mireasa de atunci, 
din 1976, au propus ca fiecare 
nouă familie întemeiată la 
de Cîmpie, județul Mureș, 
aducă la starea civilă de 
primărie cite un „suvenir" 
să marcheze fericitul 
ment din viața lor. Propunerea 
s-a bucurat de unanimă ade
ziune, mai ales în rindul vii
toarelor mirese. Urmarea : de 
ia primul „ștergar" dăruit in 
1976 de tînăra pereche Elena și 
Cristian, sala primăriei și-a îm
bogățit zestrea cu noi și noi o- 
biecte de artă populară, unele 
din ele de o valoare inestima
bilă. constituindu-se într-o ve
ritabilă expoziție. Și, astfel, 
acel emoționant „da" rostit in 
fața ofițerului stării civile con
feră momentului unic din viața 
noilor însurăței un plus de fast, 
de solemnitate.

Zau 
să 
la 

care 
eveni-

' Măcar dacă
î era 1 aprilie...
!
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creatori de artă populară, 
sau in capacitatea creatoa
re plină de promisiuni do
vedită de membri ai unor 
cenacluri literare din uzine, 
instituții și lăcașuri de în
vătămînt

în același timp, senti-

forța generatoare a forme
lor viitorului, constituie te
melia sigură a activității 
intelectualilor noștri, pe 
orice tărim si-ar concentra 
strădaniile creatoare.

Sub acest unghi e convin
gător atît efortul de cerce-

Sentimentul unanim al participării
dite de cercetătorii tainelor 
materiei, a noilor căi de a 
le pune in valoare in in
teresul vieții mai fericite, 
al progresului lor mai rapid 
spre „imperiul libertății".

Mai mult chiar, in cadrul 
unui proces complex de di
minuare și dispariție a deo
sebirilor esențiale dintre 
munca fizică si cea intelec
tuală. impusă si de caracte
rul tot mai evoluat al in
stalațiilor tehnice moderne.

ce necesare pentru îmbună
tățirea proceselor tehnolo
gice. la găsirea de noi so
luții inovatoare. în com
plexa operă de ridicare a 
nivelului cultural a) mase
lor largi asistăm la atinge
rea unor îmbucurătoare fe
nomene de proliferare a nă
zuinței spre creația artisti
că. atît de convingător în
trupate în multe manifes
tări ale mișcării artistice de 
amatori, in lucrări ale unor

mentul participării la isto
rie prin implantarea vie și 
pasionată in problematica, 
in realitățile și in eforturile 
prezentului, conștiința ne
cesității de a valorifica tot 
ceea ce trecutul (necontenit 
îmbogățit cu ceea ce azi e 
prezent iar miine va fi.tre
cut) oferă pentru sprijini
rea strădaniilor de azi si 
certitudinea că sîmburele 
viu al prezentului este în
săși năzuința spre viitor.

tare științifică fundamenta
lă desfășurat cu rezultate 
excelente, dintre care unele 
au trezit un interes meritat 
și peste hotare, cit si pasiu
nea specialiștilor noștri de 
a aplica cele mai noi cuce
riri ale științei la necesită
țile tehnice concrete ale 
construcției noastre socia
liste. adică Ia acea făurire 
a unei societăți multilateral 
dezvoltate care constituie 
cea mai directă participare

a generațiilor de azi la con
struirea conștientă a viito
rului.

Pentru a mă limita la do
meniul activității mele, este 
cu totul evident că implan
tarea în istorie constituie o 
condiție esențială a oricărei 
creații majore in literatură. 
Scrisul nostru de astăzi e 
ilustrat de un număr impu
nător de opere valoroase 
despre trecutul mai înde
părtat sau recent și despre 
problemele, năzuințele, pre
ocupările. visele si înainta
rea spre viitorul fixat in 
planuri minuțios elaborate, 
ale prezentului nostru. în 
oricare dintre aceste opere 
valoroase, trecutul nu apare 
însă ca un muzeu de lucruri 
moarte pe care Ie privești 
cu gîndul că totul trece și 
se transformă în relicve ui
tate sub straturi de praf, ci 
lecție vie. convingătoare, 
pentru oamenii zilelor noas- 
'tre, reîntrupare în figuri vii

a unor experiențe exempla
re. a unor modele de e- 
roism sau de geniu creator. 
După cum operele valoroa
se in care se reflectă viata 
și problemele actuale ale 
societății noastre sint ex
presii ale sesizării și înțele
gerii complexe a unor tră
sături caracteristice, defini
torii. ale existentei noastre 
actuale, a luminilor și um
brelor ei. a proceselor com
plexe care au loc în con
știința oamenilor, ciocnirile 
dintre inerție și dezvoltare, 
dintre forme depășite ale 
vieții și ale gindirii si mo
dalitățile noi ale existentei, 
pe cale de configurare sau 
de consolidare si generali
zare. uneori prin frămînlări 
și confruntări aspre, dra
matice. cu aspecte adesea 
contradictorii, ca roade ale 
formării unei societăți mo
derne. ale cărei înfățișări 
de mîine se prefigurează în 
realitățile prezentului.
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în noaptea de 5 spre 6 mar
tie, printre călătorii aflați în 
rapidul 31 de pe ruta București 
— Oradea se afla și G. Dumitru. 
La venirea conductorului („Bi
letele la control, vă rog !") G.D. 
prezintă, ca toti cei din compar
timent, biletul de tren. Conduc
torul se uită atent la bilet, se 
uită și mai atent la G.D.. după 
care izbucnește în ris : „Formi
dabil. Știți că dv. trebuia să că
lătoriți exact peste... o lună de 
zile ?“. Călătorul, cam somnoros 
pînă atunci, a căscat ochii mari: 
„Cum așa 7“ La care conducto
rul i-a arătat imprimată pe bi
let data călătoriei : 5 aprilie. 
„Aveți noroc că nu era cu o 
lună in urmă, adică pe 5 februa
rie. că trebuia să vă cobor la 
prima stație, să vă fac predare, 
plus amenda de rigoare. Acuma, 
ce să vă spun, decît noapte 
bună și călătorie plăcută".

Pentru stabilirea adevărului, 
notăm următoarele : călătorul a 
cumpărat biletul de călătorie de 
la biroul de voiaj de lingă Nord- 
Hotel București cu nr. 0291. ti
chet nr. 4347 și supliment vi'eză 
nr. 4130. vagon 86, loc 42. Punct, 
șl de la capăt...

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii

I
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SOSIREA PREȘEDINTELUI PARTIDULUI 
MUNCII DIN ISRAEL

Vineri a sosit în Capitală Shimon 
Peres, președintele Partidului Mun
cii din Israel, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în țara noas
tră, in fruntea unei delegații a aces
tui partid.

La sosire au fost de față Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 martie. In țară : Vreme relativ 
rece la început, apoi în curs de încăl
zire' treptată. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros în primele zile în estul țării 
unde vor mai cădea, pe alocuri, preci
pitații de scurtă durată, mai ales sub

© SPORT © SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT 
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Sportivi români în competiții
Campionatele balcanice 

de schi
La Voios (Grecia) se desfășoară 

Campionatele balcanice de schi, la 
care participă sportivi și sportive, din 
Bulgaria, Iugoslavia, România, Turcia 
și Grecia.

în proba de 5 km fond pentru ju
nioare, victoria a revenit schioarei 
românce Mimi Oncioiu, cu timpul de 
18’35”, urmată de coechipiera sa Pi- 
roșkâ Abosz — 18’41” și Svetlana 
Gbz seva (Bulgaria) — 19’03”. Cu un 
suites al sportivilor români s-a în
cheiat și proba de ștafetă 3x5 km 
rezervată juniorilor. în care formația 
alcătuită din Gheorghe Găvenea, Ion 
Rusu și Ion Cimpoia a ocupat primul 
loc. cu timpul de 50’, fiind urmată de 
echipele Bulgariei — 52’14” și Iugo
slaviei — 52’18”. în proba de ștafetă 
3 x 4 km junioare, cîstigată de echi
pa Bulgariei — 49’46”. formația
României s-a situat pe locul doi, cu 
timpul de 50’08”.
Campionatele internaționale 

masculine de șah 
ale României

Turneul international de șah al 
tării noastre a continuat vineri în

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
O Proba individuală masculină din 

cadrul campionatelor mondiale de 
patinaj artistic, care se desfășoară la 
Ottawa, s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare a sportivului american 
Charles Tickner.

în vîrstă de 24 de ani. noul cam
pion al lumii a avut o evoluție ex
celentă în programul de exerciții li
bere, reușind în final un punctaj su
perior celui obținut- de. principalul 
favorit al concursului, Jan Hoffmann 
(R. D. Germană).

Iată clasamentul probei : 1. Charles 
Tickn'er (S.U.A.) —' 1B7’,32 plinite ; 2. 
Jan Hoffmann (R. D. Germană) — 
136,86 puncte ; 3. Robin Cousins (An
glia) — 186,62 puncte ; 4. Vladimir 
Kovalev (U.R.S.S.) — 182,56 puncte.

în proba individuală feminină, după 
executarea programului „scurt", con
duce campioana europeană Anett 
Poetzsch (R. D. Germană) — 85,82 
puncte, urmată de Linda Fratianne 
(S.U.A.) — 83,72 puncte și Susanna 
Driano (Italia) — 79,64 puncte.

0 în runda a 10-a a turneului in
ternațional de șah de la Bugoino (Iu
goslavia), campionul mondial Anatoli 
Karpov l-a învins pe marele. maestru 
iugoslav Liubomir Liubojevici. Alte 
rezultate : Huebner — Gligorici 1—0 ; 
Larsen — Hort 1—0 ; Miles — Biikicî 
remiză ; Balașov — Spasski remiză ; 
Timman — Tal remiză ; Ivkov — Vu- 
kiei remiză.

în clasament conduc Borris Spasski 
(U.R.S.S.) și Jan Timman (Olanda), 
cu cile 6,5 puncte, urmați la o ju
mătate de punct de Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.), Vlastimil Hort (Cehoslova
cia) și Liubomir Liubojevici (Iugo
slavia).

ffl De la secretariatul Federației in
ternaționale de șah se anunță că me
ciul pentru titlul mondial dintre ac
tualul campion marele maestru sovie
tic / jțpli Karpov și marele maes
tru V ktor Korcinoi se va disputa in 
vara acestui an probabil în orașul 
Boguino din Filipine. acesta oferind 
cele mai avantajoase condiții pentru 
ambii concurenti.

® Proba de 15 km din cadrul con
cursului de schi fond de la Holmen- 
kollen a fost ciștigată de finlandezul 
Juha Mieto în 44’45”. Cursa feminină 
pe distanța de 5 km a revenit schioa
rei Dagmar Palecikova (Cehoslova
cia).

O Alex Jany, unul dintre cei mai 
valoroși campioni ai natatiei franceze 
în anii 1945—1950. recordman mondial 
și de 4 ori campion european, a fost 
decorat cu Ordinul legiunii de onoa
re. în prezent A. Jany este antrenor 
la clubul nautic din Marsilia.

© Atletul italian Marcelo Fiasco- 
narO, fost recordman mondial în pro
ba de 800 m. a declarat că intențio
nează să participe la campionatele 
europene de la Praga, dar în calitate 
de component al ștafetei de 4 x 400 m.

® Proba feminină de slalom uriaș 
desfășurată la Valberg (Franța), pe 
o pîrtie în lungime de 1 330 m, cu o 
diferență de nivel de 435 m și 53 de 
porți. a revenit schioarei austriece 
Christine Loike.

în clasamentul general al „Cupei 
Europei" conduce Christine Loike — 

al P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C. C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Au fost prezenți Aba Gefen, am
basadorul Israelului la București, alți 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

formă de lapovlță șl ninsoare. In rest, 
precipitații izolate. Vînt slab, cu unele 
intensificări predominind din sectorul 
nordic. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar maximele 
între 5 și 15 grade, local mai ridicate. 
Ceață slabă, dimineața și seara. In 
București : Vreme relativ rece, la în
ceputul intervalului, apoi în încălzire. 
Cerul va fi schimbător, favorabil pre
cipitațiilor slabe la începutul interva
lului. Vînt moderat. Temperatura în 
creștere ușoară.

Capitală cu desfășurarea partidelor 
rundei a 4-a. Iată rezultatele înre
gistrate : Ungureanu — Marianovici 
0—-1 ; Șubă — Uhlmann 0—1 ; Al- 
burt — Biriescu 1—0 ; Ciocîltea — 
Adamski 1—01 Partidele Pidevski — 
Minev, Bellon — Ghindă și Lukacs 
— Vaisman s-au încheiat remiză. 
Restul partidelor au fost între
rupte. în clasament conduce Alburt 
(U.R.S.S.), cu 3,5 puncte, urmat de 
Ciocîltea (România) 2,5 puncte (1), 
Marianovici (Iugoslavia) — 2,5 punc
te etc. Astăzi are loc runda a 5-a.

Turneul Internațional feminin 
de șah de la Belgrad

în runda a doua a turneului inter
national feminin de șah de Ia Bel
grad, maestra româncă Lia Bogdan a 
remizat cu maestra Maria Ivanka 
(Ungaria), rezultat consemnat și in 
partida Erenska — Veroczy. Stadler a 
învins-o pe Pihailici, iar Hartston a 
ciștigat la Vujici. Prezentă la turneu, 
campioana mondială Nona Gaprin- 
dașvili a întrerupt partida cu Kova- 
cevici. -

114 puncte, urmată de coechipiera sa 
Lea Solkner — 70 puncte.

O Turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet masculin a 
programat la Varese partida derbi 
dintre echipa locală Mobilgirgi și for
mația Real Madrid. Baschetbalistii 
italieni au terminat învingători cu 
scorul de 87—72 (38—33), avîndu-i ca 
principali realizatori pe Morse (25 
puncte) și Meneghhin (20 p).

Alte rezultate : Asvel Villeurbanne 
— Maccabi Tel Aviv 99—88 (59—48) ; 
Alvik Stockholm — Jugoplastika 
Split 100—87 (51—55).
• Vineri, pe pîrtiile stațiunii elve

țiene Laax, în cadrul „Cupei mon
diale" la schi, proba masculină de 
coborîre a revenit în mod surprin
zător austriacului Uli Spiess, cu 
timpul de l’57”96/100. El a fost ur
mat în clasament de Franz Klammer 
(Austria) — l’58”18/100 și Erik Ilaker 
(Norvegia) — l’58”55/100.
• La Accra, într-un meci contând 

pentru turneul final al „Cupei Afri
cii" la fotbal, selecționatele Nigeriei 
și Ghanei au terminat la egalitate : 
1—1 (1—0).

(Urinare din pag. I)
mobilizează conștiința muncitorească, 
comunistă. Aici, avem un singur 
punct la ordinea de zi : atingerea 
parametrilor proiectați.

— Azi. de pildă, ce ați întreprins 
pentru a grăbi ziua cînd se va epuiza 
punctul amintit de pe ordinea de zi?

— Tocmai am organizat trecerea pe 
calculatorul de proces. „Sfătuitorul 
meșterului", cum l-au botezat furna- 
liștii. Calculatorul va programa în
cărcarea. Adică va alcătui rețeta. 
Tot el va controla regimurile termice. 
Mă opresc aici, amintindu-vă că vă 
aflați la cel mai modern furnal al 
țării.

Dăm să mai rostim o întrebare, 
dar inginerul e chemat urgent la* 
celălalt capăt al pupitrului, de unde 
pornise un semnal acustic gros, amin
tind de semnalul cu care marinarii 
unui vas sînt chemați urgent pe 
punte. Revine îndată și evocă șarja 
de început, cu greutățile ei. „Parcă 
nu se hotăra să pornească... Mi-am 
spus atunci : „Să vă văd acum, to
varăși prim-topitori Ion Blaj, Du
mitru Grădinarii, Vasile Atitinei, 
Stan Șarpe (Șarpe nu se mai dezli
pea de furnal. îneît l-am trimis cu 
forța acasă) ; deci să vă văd la 
treabă. Și pe voi. topitori Constantin 
Albu și David Albu. Și. în egală mă
sură, pe voi, meșteri Gheorghe Ar
hip, Ion Cimpoca, Toader Costiuc. 
Toți știu că aveți pe umeri galoane 
de buni furnaliști. Dovediți-o". Și 
au dovedit-o din plin, pornind șarja 
de fontă. Iar cu acest prilej s-a mai 
dovedit ceva : cine n-are furnaliști 
cu experiență, să-i cumpere. Dar cum 
„marfa" asta nu se prea găsește, cel 
mai bine și la îndemînă e să si-i for
meze. Cu răbdare, cu răspundere, cu 
exigentă.

Din nou semnalul acela de alertă. 
Luminile se aprind și se sting, ăcele 
sensibile ale aparatelor de măsură si

Cronica
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc. vineri, schimbul- instrumen
telor de ratificare a Convenției din
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Japoniei pentru 
evitarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Tokio 
la 12 februarie 1976.

Schimbul a fost efectuat de Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Junji Yamada, am
basadorul Japoniei la București.

*
Ministerul Educației și învățămîn- 

tului anunță că examenul de „Pro
bleme ale construcției socialiste*1, res
pectiv de „Economie concretă", pen
tru cadrele didactice înscrise în acest 
an școlar pentru obținerea gradului I. 
se va desfășura în zilele de 16 șl 17 
aprilie a.c.

*

La Tg. Mureș a avut loc vineri o 
consfătuire privind cultura sfeclei de 
zahăr, care a reunit specialiști, cer
cetători și cultivatori din 14 județe.

internaționale
Turneul de hochei 

de la Berlin
Turneul international de hochei pe 

gheată de la Berlin s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei R. D. Germa
ne — 5 puncte, urmată de selecțio
natele Japoniei — 3 puncte. României 
— 2 puncte, (golaveraj 17—13) și El
veției — 2 puncte (12—17).

în ultima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : Ja
ponia — Elveția 5—3 (3—2. 0—1, 
2—0) ; R. D. Germană — România 
5—2 (0—1, 3—0, 2—1) — golurile echi
pei române au fost înscrise de Z. 
Naghi (min. 16) si Antal (min. 45).

Turneul de handbal de Ia 
Neubrandenburg

Partidele disputate în ziua a doua a 
competiției internaționale feminine 
de handbal de la Neubrandenburg 
(R. D. Germană) s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : R. D. Germană 
(A) — R. D. Germană (B) 18—10 
(10—5) ; U.R.S.S. — România 22—10 
(11—5) ; Ungaria — Iugoslavia 21—13 
(14-7).

Întâlnirea de tenis 
Europa — America de Sud
La „Palatul sporturilor" din Ma

drid, în prezenta a peste 3 000 de 
spectatori, a început. întîlnirea inter
națională de tenis dintre selecționa
tele Europei și Americii de Sud. După 
disputarea primelor două partide sco
rul este egal : 1—1. Jucătorul englez 
Mark Cox l-a învins cu 6—2. 6—0 pe 
brazilianul Thomas Koch, în timp ce 
columbianul Ivan Molina a obtinut o 
surprinzătoare victorie cu 6—4, 7—5 
în fața campionului italian Adriano 
Panatta.

După cum s-a anuntat. din echipa 
europeană mai fac parte .țenismanul 
român Iile Năștase, polonezul'"Wo.jtek; 
Fibak și italianul Corrado Bărâzzutti.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 10 MARTIE 1978

EXTRAGEREA I: 26 66 79 60 27 
49 68 4 78

EXTRAGEREA a II-a: 55 82 61 6 
89 42 90 22 51

Fond total de cîștiguri: 1 207 369 
lei, din care 405 089 lei report la ca
tegoria I.

control vibrează, cuprinse de ne- 
astîmpăr. Furnalul își concentrează 
aici viata lui obișnuită ; aici proce
sele ce se petrec la peste o'mie de 
grade temperatură au un nume șl o 
explicație, deciziile pornesc scurt din 
încăperea asta cuprinsă tot timpul 
de o febră pe care mai mult o in
tuiești decît o simți. Cît lipsește ingi
nerul, tovarășul Gheorghe Teodo- 
rescu, secretar al comitetului de 
partid de pe platforma combinatului, 
așază lingă spusa de mal înainte

EPISOADE^ [^^11
încă o secvență din scurta existentă 
a lui F. 5 :

Se ținea adunarea generală a oa
menilor muncii pe combinat, unde se 
afla și tovarășul Ion Dinu, directorul 
Uzinei furnale-aglomerare. La un 
moment dat, de aici, de la pupitrul 
de comandă al furnalului, se primește 
un telefon pentru director. „Dar e în 
ședință", se aude de la celălalt ca
păt al firului. „O fi. dar F. 5 nu 
poate să aștepte". „Da. furnalul nu 
poate aștepta", s-a scuzat — în șe
dință — Ion Dinu și a pus mina pe 
telefon : „Ascult. F. 5". „S-a blocat 
cîntarul". „Umblați în cutare loc. 
Merge ?“ Clipe de așteptare... Din
colo. la capătul firului, comenzi 
scurte, în lanț. „Nu, nu merge". 
„Apăsați dincolo. Merge ?“ Alte clipe 
de așteptare, iar comenzi scurte. Iar 
reacția aceea în lanț. „Da, merge". 
„Păi vedeți ce simplu e ?“ le-a spus 
calm Ion Dinu celor care se aflau la 
datorie, la F. 5.

Episodul „cîntare". ' rezolvat prin 
telefon — pentru că aici, unde se

zilei
Participanții au dezbătut stadiul 

pregătirilor pentru noua campanie 
agricolă, măsurile luate de unitățile 
agricole pentru obținerea unor recol
te mari la această importantă plantă 
tehnică. Găzduită de județul Mureș 
— județ cu o bogată tradiție și ex
periență în cultura sfeclei de zahăr, 
consfătuirea a adoptat un plan de 
măsuri menit să contribuie la creș
terea producției, intensificarea me
canizării, utilizarea la maximum a 
parcului de mașini în vederea obți
nerii de producții mai mari si de 
bună calitate în acest an.

*

Universitatea cultural-științifică 
București a organizat vineri, la sala 
Dalles, o seară culturală japoneză. Cu 
acest prilej, au fost decernate premii 
celor mai buni cunoscători români de 
limbă japoneză, cursanți ai Univer
sității cultural-științifice București și 
studenți ai Universității din Capitală.

în deschidere a luat cuvîntul acad. 
Remus Răduleț, rectorul Universi
tății cultural-științifice București.

La manifestare au participat, de

Televizoare cu circuite integrate românești
Realizate în baza celor mai noi 

scheme tehnice utilizate pe plan 
mondial, televizoarele cu circuite 
integrate au o fiabilitate mărită și 
consum de energie electrică redus 
cu 33 Ia sută. Stabilizatorul încorpo
rat în aparat asigură calitatea deo
sebită a imaginii și a sunetului 
chiar la variații mari de tensiune. 
Utilizindu-se la construcția lor mo-

LA I.P.I.L.F. BUZĂU : Noi produse din legume și fructe
Volumul însemnat de legume și 

fructe pe care îl realizează jude
țul Buzău în unitățile agricole coo
peratiste și de stat a canalizat preo
cupările organelor locale de specia
litate în direcția sporirii și moder
nizării bazei materiale de prelucra
re industrială a resurselor respec
tive, asigurîndu-se o aprovizionare 
diversificată a populației cu pro
duse de bună calitate. în acest con
text, la întreprinderea de produc
ție și industrializare a legumelor și 
fructelor din Buzău, în ultimii 2 
ani au fost dezvoltate și moderni
zate capacitățile de prelucrare in
dustrială existente, fiind dată în 
funcțiune fabrica de conserve de la 
Rm. Sărat. Această unitate, dotată 
cu linii tehnologice de mare pro
ductivitate prelucrează anual peste 
4 000 tone de legume și fructe din 
producția agricolă a județului. La 
capacitățile puse în funcțiune în 
partea a doua a anului 1976 s-au 
mai adăugat, în acest an. o nouă 
linie tehnologică pentru pastă de 
tomate capabilă să prelucreze anual 
1 000 tone tomate. Fabrica din Rm. 
Sărat a început să producă în acest 
an și conserve mixte (fasole cu 
costiță și fasole cu cîrnăciori),' sor- 
tirpente din care, pînă în prezent, 

află concentrată atîta tehnică de vîrf 
pe'metru pătrat, totul depinde de ra
piditatea unei decizii, secunda căpă- 
tind un preț imens în plămădirea 
fiecărei șarje — a avut o desfășu
rare doar de cîteva minute. Evocat 
acum. pare, poate, o. clipă oarecare 
din viața furnaliștilor-i Protagoniștii 
momentului amintit știu însă să pre- 
tuiască valoarea acelor minute. Ele 
pot fi socotite drept o adevărată lec
ție în meserie. Un agregat de ase
menea proporții, realizat la nivelul 

tehnicii mondiale. îți pune zi de zi 
fel de fel de întrebări. Tu. om al 
șarjelor, trebuie să ai pregătite me
reu răspunsurile. Iar multe din aceste 
soluții se învață și în împrejurări de 
felul celei amintite, care sînt adevă
rate examene profesionale. Mai 
mult decît atît : sînt și examene de 
calm și stăpînire bărbătească, de cu
raj și încredere în capacitatea omu
lui de a face față oricăror împreju
rări ce se ivesc aici, pe platforma 
șarjelor incandescente.

Un tînăr vine întins de la pupitrul 
de comandă :

— Tovarășe inginer, din nou, tele
fonul...

— Cine-i ?
— Bucureștiul.
— Oho., convorbirea cu proiectan

tul. Trebuie să-i spun că azi trecem 
pe calculatorul de proces.

Proiectantul nu sună pentru prima 
dată aici, la statul major al lui F. 5. 
EI urmărește cu aceeași nerăbdare și 
răspundere comunistă drumul șarje
lor de fontă la cel mai puternic izvor 

asemenea, Junji Yamada, ambasado
rul Japoniei la București, și membri 
ai ambasadei.

★
După ce a concertat la Brașov. 

Orchestra de cameră din Scoția a 
susținut vineri seara, sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. un concert de gală prezentat 
în studioul Radioteleviziunii româ
ne. Formația, dirijată de Roderick 
Brydon și avînd ca solist pe pianis
tul Michael Roll, care a mai fost 
oaspete al țării noastre, a interpretat 
lucrări de Mozart, Haydn și Britten.

La concert au asistat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Petre Brâncuși, președintele 
Uniunii compozitorilor, alți oameni 
de cultură și artă, un numeros 
public.

Erau prezenți Reginald Louis Se- 
condâ, ambasadorul Marii Britanii la 
București, alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres).

dule funcționale, operațiunile de 
depanare sînt simplificate.

Termenul de garanție pentru 
buna funcționare a televizoarelor cu 
circuite integrate s-a majorat la 12 
luni. Aceste tipuri de televizoare 
pot fi cumpărate și cu plata în 24 
de rate lunare, acontul fiind de nu
mai 15 la sută din prețul de vîn- 
zare.

s-au realizat peste 250 tone. Ca
pacitatea de fabricare a conserve
lor mixte este în curs de perfec
ționare, urmînd ca la sfîrșitul lunii 
mai' să fie pusă în funcțiune o se
rie de spații frigorifice care vor 
crea condițiile tehnice optime pen
tru lărgirea actualei game de con
serve mixte în special cu preparate 
dietetice mult solicitate pe piață.

Colectivul întreprinderii și-a sta
bilit in programul de lucru al a- 
cestui an și o seamă de măsuri pri
vind sporirea volumului și a diver
sității conservelor din fructe ce se 
realizează la unitatea din Pîrscov,, 
situată în centrul» unui tradițional, 
bazin pomicol. Organizîndu-și judi
cios forțele și fdlosihd la întreaga 
capacitate dotarea tehnică și timpul 
de lucru, colectivul de muncă al 
I.P.I.L.F. Buzău și-a realizat sar
cinile de producție aferente primu
lui trimestru al anului 1978 cu o 
lună mai devreme. în acest fel sînt 
create condițiile pentru ca pînă la 
finele lunii martie să se obțină, su
plimentar, importante .cantități de 
produse între care 120 tone conser
ve din fructe, 100 tone siropuri și 
250 tone conserve mixte. . (Mihai 
Bâzu).

de metal al tării. Izvor care si-a spo
rit de opt ori debitul fierbinte fată 
de șarja inaugurală. Ținta este însă 
o sporire de 12,5 ori. Atunci se va 
putea spune că s-au atins parametrii 
proiectați. La acest punct se va 
sfirși un drum și va începe altul. Cu 
pretenții și ambiții și mai înalte.

Dar nu numai proiectantul - se in
teresează. vine la fata locului să vadă 
cum își trăiește viața de producție 
F. 5. în ziua cînd ne-am aflat pe 
platformă, erau prezenți cîtiva spe
cialiști din Cîmpina. Mai înaintea lor 
fuseseră de la „23 August" din Bucu
rești. Coautorii la nașterea furnalului 
veghează pas cu pas etapele de pro
ducție ale acestuia, urmăresc felul 
cum se comportă instalațiile făurite 
de mina lor. Distingem aici intere
sul major pentru acest obiectiv de 
mare însemnătate, solidaritatea mun
citorească în acțiune..răspunderea fi
rească față de bunul mers al acestui 
agregat unic. -

Pînă se întoarce inginerul, răsfoim 
un caiet voluminos aflat pe pupitrul 
de comandă și intitulat : „Furnalul 
5". L-a întocmit tovarășul inginer, 
-pe vremea cînd avea timp». Șapte 
luni a lucrat la el. în paginile lui, 
cel care lucrează la F. 5 găsește răs
puns la mii de întrebări. Paginile 
caietului, intrate acum în „dotarea" 
fiecărui furnalist, sînt înnegrite de 
mîinile celor care s-au aplecat asu
pra lor.

Interlocutorul nostru încheie con
vorbirea cu Bucureștiul invitîndu-1 
pe proiectant să vină din nou la fata 
locului, să se convingă cum merge 
furnalul.

— Și cum socotiți că merge, tova
rășe Buzea ?

— Bine ! Creștem mereu, de la 
șarjă la șarjă. Toți cei care lucrăm 
la F. 5 ne-am angajat să atingem pa
rametrii proiectați cu două îuni mai 
devreme. Și ne vom tine cuvîntul 
muncitoresc !

„Intercosmos“ - un amplu program de colaborare în explorarea spațiului extraterestru
cosmică „Soiuz-28“, 
primul echipaj mixt, 
socialiste — coman- 

Aleksei Gubarev,

Vineri, nava 
avînd la bord 
din două țări 
dantul de navă 
pilot-cosmonaut al U.R.S.S., și cer
cetătorul cosmonaut Vladimir Re
mek, cetățean al R. S. Cehoslovace 
— a aterizat în Kazahstan, într-o 
zonă stabilită dinainte. Odată cu 
revenirea pe Terra a navei cos
mice „Soiuz-28“ s-a consumat 
un episod important, s-a inau
gurat o etapă nouă a colaborării în 
cadrul programului „Intercosmos" 
pentru explorarea și folosirea spa
țiului extraatmosferic în scopuri 
pașnice, la realizarea căruia parti
cipă și Republica Socialistă Româ
nia, alături de alte opt state socia
liste. Programul prevede cercetări 
și experimente, efectuate prin co
laborare, în domenii de primă în
semnătate pentru dezvoltarea știin
ței și economiei naționale, cum 
sînt : fizica, biologia și medicina 
cosmică, comunicațiile spațiale și 
meteorologia, stu
dierea resurselor -------------------
naturale.

...Cursa cosmică 
a echipajului Gu
barev — Remek a 
început la 2 mar
tie, cînd nava „Soiuz-28“ a fost 
lansată în spațiu de pe cosmodro- 
mul Baikonur. A doua zi de la 
plasarea ei pe orbita de montaj 
prestabilită, nava reușea, în condi
ții perfecte, manevra de joncțiune 
cu stația „Saliut-6", fiind cuplată 
la același mecanism al stației or
bitale unde anterior mai fuseseră 
atașate succesiv, la interval de o 
lună (11 decembrie 1977 și 11 ia
nuarie 1978), nava „Soiuz-26“ (pilo
tată de cuplul Romanenko-Greciko) 
și, respectiv, nava automată de 
transport, „Progress-1“ ; între timp, 
o altă navă, „Soiuz-27“, transpor- 
tînd pe ruta „Pămînt-orbită" pri
mul „echipaj cosmic itinerant", a 
fost prinsă la capătul celălalt al 
stației, unde se mai află și în pre
zent, în vederea reîntoarcerii pe 
sol a cuplului Romanenko-Greciko.

Evoluțiile dinamice, spectaculoa
se de pe orbita circumterestră, în
scrise la Ioc de cinste în cronolo
gia spațială, au modificat de fie
care dată configurația complexului 
spațial avînd ca bază stația or
bitală „Saliut-6“, fiind însoțite, in 
toată această perioadă, de o acti
vitate intensă de cercetări și expe
rimente științifice, de observații 
asupra Pămîntului, sistemului so
lar, de înregistrări pe pelicule a 
fenomenelor atmosferice, efectuate 
„în tandem" de unul sau altul din 
echipaje. Un moment aparte a fost 
consemnat la cîteva ore după pă
trunderea în stație a noului echi
paj și inaugurarea activității celui 
de-al doilea „cvartet cosmic", care 
a lucrat pînă acum aici : temera
rul cuplu Romanenko-Greciko a 
doborît recordul da durată a șede
rii unui _ echipaj ,în., spațiu
deținut pînă atunci de membrii: 
celei de-a treia expediții americane 
cu stația orbitală „Skylab". 
doi veterani și recordmani ai 
vigației 
multor 
rămîne 
bordul

Cele

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

rii unui .echip.aj ;în.spațiu într-gyJ,.4e).es .r<j^/,.).p9nțrtl‘ ambele glărți, cu 
stație-orbitelă (84.'de'.zile), •reco#dlnrr!4'’C4roț<^toîre min.

art. Firesc; întreaga aceasta activi
tate va contribui la îmbogățirea 
arsenalului științei cu noi date, 
completind astfel tezaurul cercetă
rilor spațiale cu rezultate de presti
giu, în interesul umanității, al pă
cii și înțelegerii intre popoare.

Mihai CORUȚ

Cei 
na
ni ai 
mai 

la
spațiale, coautori ai 

premiere cosmice, vor 
pentru cîtăva vreme 
stației „Saliut-6“. 
peste cinci luni de func

Leipzigul în preajma ediției 
de primăvară a Îîrgului international

La început de pri
măvară, Leipzigul, 
din orașul liniștit, în 
care animația străzi
lor încetează odată cu 
lăsarea serii, se trans
formă, pentru o săp
tămână, într-un cen
tru clocotitor, prin flu
viile de automobile ce 
se scurg pe arterele 
sale moderne sau pe 
străzile înguste împo
vărate de amintirea 
secolelor trecute, prin 
cromatismul steaguri
lor și provizoria lui 
populație eterogenă, 
care vine aici de pe 
toate meridianele.

în ultimii ani, bă- 
trînul oraș al târguri
lor a cunoscut adinei 
prefaceri înnoitoare.. 
Birourile de negocieri 
au fost mutate din 
clădirile baroce în edi
ficii moderne, în. care 
funcționalitatea este 
pusă pe primul plan. 
Vechiul centru comer
cial al orașului, care-și 
păstrează pitorescul, 
este asaltat de blocu
rile noi de locuințe, 
dintre care clădirea cu 
25 de etaje de pe Pro- 
menadenring și impu
nătoarea Universitate 
Karl-Marx, construită 
sub formă de carte în
tredeschisă, constituie 
noi simboluri ale Lelp- 
zigului contemporan.

Ca și în anii prece- 
denți, participarea la 
tîrgul din această pri
măvară se anunță ma

sivă: peste 9 000 de or
ganizații comerciale și 
firme din aproximativ 
60 de țări vor expu
ne produse pe o su
prafață de 340 000 mp. 
Sub deviza, devenită 
tradițională, „Pentru 
comerț mondial și pro
gres tehnic", tîrgul, 
care își va' deschide 
porțile la 12 martie, 
așteaptă să fie vizitat 
de peste o jumătate 
de milion de persoa
ne din aproape 100 de 
țări.

Cum e și firesc, Re
publica Democrată 
Germană, ca țară gaz
dă, va participa cu o 
largă gamă de produ
se. Aproximativ 4 200 
de întreprinderi in
dustriale și de comerț 
exterior vor oferi o 
concludentă imagine a 
succeselor remarcabile 
obținute de oamenii 
muncii din țara prie,- 
tenă.

Vor fi prezente, de 
asemenea, 12 țări so
cialiste, printre care 
și România. Cu prile
jul celei de-a 29-a 
participări la ediția de 
primăvară a tirgului, 
țara noastră va fi re
prezentată de 12 în
treprinderi de comerț 
exterior, care vor ex
pune pe o suprafață 
de 2100 mp o bogată 
și variată selecție de 
produse industriale, 
reprezentînd ponderea 
principală în structu

„Sa-

de 
in-

nava

ționare în Cosmos a stației. 
„Saliut-6“ — dintre care trei într-o 
alcătuire complexă cu nave dife
rite și cu echipaje la bord — au 
confirmat din plin calitățile și per
formanțele spațiale de care este 
capabilă această „reședință cosmi
că și laborator multifuncțional", 
cu cea mai bogată biografie spa
țială. Zboruri ca cel efectuat de 
Gubarev și Remek urmează șă fie 
reeditate curînd, antrenînd cos- 
monauți din toate țările socialiste 
participante la realizarea progra
mului „Intercosmos" și prilejuind 
astfel efectuarea .sistematică 
cercetări și experimente care 
teresează domenii ale științei și 
economiei naționale ale aces
tor țări.

La solicitarea corespondentului 
român la Moscova, cunoscutul pilot 
cosmonaut sovietic Aleksei Eliseev, 
conducătorul programului de zbor, 
a expus, pentru cititorii ziarului 
„Scînteia", principalele rezultate ale 

actualei misiuni 
spațiale. Se poate 
considera în mod 
cert, a 
interlocutorul, 
stația 
este în

declarat 
că 

„Saliut-6“ 
. toate pri

vințele superioară și mult mai efi
cientă în raport cu cele din ace
eași „familie" care au evoluat an
terior în spațiu. Posibilitatea 
unei existențe prelungite a sta
ției a fost creată ca urmare a 
efectuării cu succes a primului 
transport de „mărfuri" cu 
automată „Progress-1“, care, după 
cum se știe, a descărcat pe 
liut-6“ rezerve de combustibil, 
aparatură și instalații, a împrospă
tat rezervele de apă, produse ali
mentare, oxigen.

Răspunzînd la o întrebare privi
toare la rezultatele preliminare ale 
activității echipajului Gubarev- 
Remek, Aleksei Eliseev a arătat că 
atît el, cît și colegii lui apreciază 
mult prima evoluție în comun a 
cosmonauților din cele două țări 
socialiste. „Echipajul internațional" 
s-a comportat normal pe orbită. 
Aceasta înseamnă că a fost creată 
o metodică bună pentru pregătirea 
multilaterală — teoretică și prac
tică — a unor asemenea echipaje.

— Cum vă reprezentați zborul 
unui echipaj format din cosmonauți 
sovietici și români ?.

în primul rind — a răspuns 
Aleksei Eliseev la această între
bare — sînt încredințat că activita
tea viitoarelor „echipaje interna
ționale", inclusiv cele la care vor 
participa cosmonauți români, va 
decurge în aceeași ambiantă cole
gială, de lucru, creatoare și priete
nească, iar rezultatele vor fi cel 
puțin la fel de fructuoase ca cele 
obținute de primul echipaj mixt, 
în mod cert, savanții sovietici și 
români vor elabora pentru acest 
zbor experimente și'tăste de un in- 

ra comerțului nostru 
cu R.D. Germană.

O numeroasă parti
cipare vor avea țările 
în curs de dezvoltare, 
care, pe lingă bunuri
le tradiționale, vor o- 
feri și un însemnat 
număr de produse in
dustriale, rod al efor
turilor de consolidare 
a economiilor lor na
ționale. Și-au anunțat, 
de asemenea, prezența 
2 100 de expozanți din 
26 de țări capitaliste 
industrializate.

Paralel cu activită
țile economice, vor 
avea loc numeroase 
manifestări tehnico- 
științifice, printre care, 
la loc de frunte, se va 
înscrie o conferință in
ternațională cu tema: 
„Prelucrarea rațională 
a metalelor în fabri
cația de serie mică, și 
mijlocie", la care sînt 
așteptați 600 de parti- 
cipanți din 30 de țări.

Reunind un număr 
atit de mare de orga
nizații comerciale și 
firme de pe toate con
tinentele, Tîrgul de la 
Leipzig se înscrie ca o 
importantă manifesta
re internațională Con
sacrată amplificării 
schimburilor si pro? 
movării cooperării din
tre state. în interesul 
progresului și destin
derii in lume.

C. VARVARA

® PROIECTARE AU
TOMATĂ. La Centrul de 
calcul al Academiei de științe 
a U.R.S.S. se lucrează la crea
rea unui sistem de proiectare 
automată. O primă variantă a 
„asistentului electronic" al pro- 
iectanților a și început să func
ționeze : specialistul lucrează la 
proiect cu ajutorul unui display 
(sistem de vizualizare) conec
tat la un computer în „memo
ria" căruia sînt înmagazinate 
Informațiile necesare proiectului, 
precum și desenele. După în
cheierea activității de proiecta
re, computerul sintetizează mo
delul matematic al proiectului 
și realizează teste cerute fără 
să mai fie necesară constituirea 
unui prototip. Astfel, proiectan
tul poate urmări pe ecranul dis-

play-ului funcționarea unei in
stalații care de fapt nu există 
încă.

• FOTOGRAFIA, 
ARMĂ EFICACE A PRO
PAGANDEI VIZUALE. 
Pentru a demonstra că fotogra
fia. dincolo de valențele ei es
tetice, poate constitui o armă 
eficientă în lupta politică, edi
tura „Prometheus" din Koln 
(R.F.G.) a publicat un album 
intitulat „Muncitorul fotograf". 
Cele 150 de reproduceri conți
nute în album constituie de 
fapt o selecție din revista cu 
același nume ce a apărut între 
anii 1926—1932 din inițiativa lui 
Willi Miinzenberg, militant co
munist de frunte ai acelor ani.

Din paginile albumului se des
prind ca teme dominante ex
ploatarea proletariatului, acțiu
nile revendicative muncitorești, 
atmosfera apăsătoare ce a pre
cedat venirea la putere a lui 
Hitler în 1933.

• VULCANUL MA
YON ÎN ACTIVITATE. 
Vulcanul Mayon, considerat 
drept cel mai periculos din Fi
lipine, a intrat din nou în acti
vitate. Autoritățile au luat mă
suri în vederea evacuării 
urgente a locuitorilor. . Mayon,. 
prezentat adesea ca vulcanul cu 
cel mai perfect con din lume, a 
erupt de 32 ori în decursul ul
timilor 343 de ani. La recenta 
erupție, în aprilie 1968. cenușa 
aruncată a acoperit 17 sate și

un oraș. Cea mai mare calami
tate provocată de erupția vul
canului Mayon a avut loc în 
1 814.

@ PLANTĂ MIRACU
LOASĂ. In bazinul fluviului 
Ianțî, precum și în numeroase 
provincii și regiuni autonome 
din China crește o plantă agă
țătoare extrem de valoroasă, de
numită actinidia. Fructele sale, 
dulci-acrișoare, conțin o mare 
cantitate de vitamină C, pro
teine și hidrați de carbon. Sîm- 
burii au mult ulei și sînt folo
siți ca înlocuitori ai susanului. 
Florile, deosebit de aromate.

conțin nectar din care se obți
ne miere ; ele pot fi utilizate 
și pentru fabricarea de esențe. 
Rădăcinile sînt folosite în in
dustria medicamentelor, iar fi
brele constituie o excelentă 
materie primă pentru fabrica
rea hîrtiei. coloranților și ma
selor plastice. Actinidia poate fi 
denumită, pe drept cuvi'nt, o 
plantă miraculoasă.

® PĂSĂRILE CĂLĂ
TOARE Șl POLUAREA. 
Potrivit părerilor specialiștilor 
ornitologi, în prezent păsările 
călătoare au tendința de a oco
li Japonia. Astfel, numărul rate

lor sălbatice care, de obicei, 
zboară ■ deasupra insulelor nipo
ne a scăzut de zece ori. Expli
cația fenomenului ar consta în 
aceea că, în drumul lor spre 
sud, stolurile de păsări încearcă 
să evite atmosfera poluată de 
gazele industriale.

© PE URMELE STRĂ
VECHILOR NAVIGA
TORI Către anul 600 î.e.rp, 
regele Nechao II al Egiptului a 
inițiat o expediție maritimă 
pentru explorarea coastei o- 
rientale a Africii. Pornind pe 
Marea Roșie, vasele s-au reîn
tors prin Mediterana, făcînd în
conjurul Africii. în prezent, doi 
tineri francezi, folosindu-se de 
scrierile lui Herodot, după ce au 
reconstituit o corabie de epocă,

după modelele oferite de fresce 
egiptene vechi, își propun să 
reconstituie călătoria, pentru a 
demonstra că egiptenii au' des
coperit sudul Africii cu 600 de 
ani î.e.n.. La noua expediție vor 
participa o serie de cercetători 
interesați în studierea migrării 
păsărilor, a compoziției apei 
marine, a planctonului etc. Se 
vor experimenta, totodată, teh
nici de supraviețuire în condiții 
practic necunoscute, se vor e- 
fectua testări de produse ho
meopatice ș.a. Pentru a realiza 
toate aceste experiențe, echipa
jul de 15-16 membri va fi alcă
tuit din tehnicieni, carq, in plus, 
vor trebui să fie și buni navi
gatori.

• TEMERITATE FEMI
NINĂ. O echipă compusă în

întregime din femei încearcă, 
incepînd de luni, ascensiunea 
pe versantul nordic, în condiții 
de iarnă, a vîrfului elvețian 
Cervin (4 478 m). Echipa este 
alcătuită din patru alpiniste po
loneze — Wanda Rutkiewicz 
(34 ani), Irena Kesa (23 ani), 
Anna Czerwinska (28 ani) și 
Krystyna Palmowska (29 ani).

© STAGNARE DE
MOGRAFICĂ. Populația ca
pitalei nipone înregistrează o 
stagnare în creștere. Celor 
11,6 milioane de locuitori li 
s-au adăugat anul trecut doar 
5 000. ceea ce reprezintă cea mai 
redusă rată de creștere înregis
trată de statistici, la Tokio, de 
la sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial.
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DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE 

„Zimbabwe trebuie să dobîndească 
o independență autentică”

PEKIN

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Luind cuvîntul, în cadrul dezbate
rilor Consiliului de Securitate consa
crate examinării situației din Rhode
sia, Joshua Nkomo. copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, a re
afirmat că recentul ..acord" încheiat 
de Ian Smith și „liderii" africani care 
au acceptat să colaboreze cu el nu 
are alt scop decît să „mențină la pu
tere regimul minoritar rasist". El a 
cerut Consiliului de Securitate să 
condamne și să respingă acest acord, 
periculos atît pentru pacea in regiu
ne, cit și pentru întregul continent 
african.

Joshua Nkomo a cerut, totodată. 
Marii Britanii, în calitatea sa de „pu
tere colonială", să adopte inițiativa 
de relansare a negocierilor avînd ca 
scop „stabilirea modalităților de ob
ținere de către Zimbabwe a unei in
dependente autentice".

Robert Mugabe. în aceeași calitate 
ca și Nkomo, a subliniat poziția 
constructivă a Frontului Patriotic 
Zimbabwe. „Noi luptăm — a spus el
— nu împotriva albilor, ci împotriva 
unui regim rasist".

„Numai Frontul Patriotic va putea 
să garanteze înlăturarea puterii mi
noritare actuale, în vederea instaură
rii principiului conducerii de către 
majoritate". Ian Smith — în Rhodesia
— și John Vorster — în Africa de

Somalia se angajează să-și retragă 
trupele din Ogaden 

anunță un comunicat difuzat la Mogadiscio
MOGADISCIO 10 (Agerpres). So

malia se angajează să-și retragă tru
pele din Ogaden — anunță un co
municat dat publicității, la Moga
discio, de Ministerul Informațiilor și 
al Orientării Naționale, reluat de a- 
gențiile Associated Press și France 
Presse. Venind în întîmpinarea pro
punerilor de reglementare a crizei

O declarație a Ministerului etiopian de Externe
ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Ministeru
lui de Externe al Etiopiei — citat de 
agenția T.A.S.S. — a declarat, refe- 
.rindu-se la hotărîrea Somaliei de a-și 
retrage trupele din Ogaden. că „par
tea somaleză a pierdut, probabil, ori- . 
ce speranță și a înțeles că războiul,

„Spania se pronunță în favoarea normalizării 
relațiilor cu toate țările lumii“ 
Precizări privind poziția față de N.A.T.O.

MADRID 10 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în parlamentul spaniol, mi
nistrul afacerilor externe, Marcelino 
Orcjă, referindu-se la eventualitatea 
aderării Spaniei la N.A.T.O., a relevat 
necesitatea unei dezbateri la scară 
națională, deoarece, după cum a 
apreciat el, o decizie finală în aceas
tă chestiune „trebuie să țină seama 
de sprijinul poporului spaniol". Oreja 
a apreciat că eventuala intrare în 
N.A.T.O. „ar întări securitatea națio
nală", dar, în același timp, „ar des
chide posibilitatea prezenței forțelor 
străine pe teritoriul spaniol". Aceas
ta — a adăugat vorbitorul — ar în
semna „oficializarea alinierii Spa
niei". în același 'timp, Oreja a preci
zat că stocarea armelor nucleare in 
țară a fost eliminată și că, în iulie 
1979, toate submarinele nucleare 
americane vor părăsi baza de la 
Rota, din sudul Spaniei.

Guvernul Spaniei — a declarat, în 
continuare, Marcelino Oreja — -se 
pronunță în favoarea normalizării 
relațiilor cu toate țările lumii. în 
acest sens — a precizat el — Spania 
depune eforturi pentru strîngerea 
relațiilor cu țările est-europene. 
Referindu-se la situația din Orientul 
Mijlociu, vorbitorul a reafirmat pozi
ția Spaniei, care insistă ca Israelul 
să se retragă de pe teritoriile ocupate 
în războiul din 1967 și să fie recu
noscute drepturile naționale ale po
porului palestinian, în conformitate 
eu rezoluțiile O.N.U.

Sud — și-au concertat politicile ra
siste, „urmărind salvarea apartheidu
lui". a apreciat vorbitorul.

In cadrul dezbaterilor din Consiliul 
de Securitate in problema situației 
din Rhodesîa, reprezentanții Organi
zației Unității Africane, ai țărilor 
africane independente — Sudan, 
Sierra Leone și Botswana — ai Indiei 
și Kuweitului au exprimat sprijin 
față de lupta de eliberare națională 
a poporului Zimbabwe desfășurată 
sub conducerea Frontului Patriotic 
Zimbabwe și au denunțat așa-zisa 
„reglementare internă". »

Manevrele la care recurge regimul 
ilegal din Rhodesia, a declarat Leon 
Ndong, reprezentantul permanent al 
Gabonului la Națiunile Unite, luînd 
cuvîntul in numele O.U.A., au scopul 
de a împiedica transferarea puterii 
adevăraților reprezentanți ai poporu
lui Zimbabwe. Organizația Unității 
Africane este ferm hotărâtă să dejoa
ce aceste manevre, să acorde sprijin 
luptei Frontului Patriotic Zimbabwe, 
în vederea obținerii adevăratei inde
pendențe a țării.

Zambia a cerut tinerea unei reu
niuni urgente a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. ca urmare a atacuri
lor armate întreprinse recent împo
triva teritoriului său de forțele regi
mului rasist rhodesian.

din Cornul Africii în mod pașnic și 
de retragere a tuturor forțelor străi
ne din regiune și a apelului adresat 
R.D. Somalia de a-și .rechema uni
tățile sale, Comitetul Central al 
Partidului Socialist Revoluționar So
malez a aprobat o rezoluție potrivit 
căreia R.D. Somalia va rechema uni
tățile sale de pe front.

din punctul ei de vedere, este pierdut". 
Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
„problema autodeterminării unor 
naționalități din Etiopia se va solu
ționa ca o problemă internă si nu 
ca un punct pe agenda tratativelor 
referitoare la reglementarea pașnică 
a conflictului dintre Etiopia și So
malia".

Primele alegeri municipale libere 
din Spania din ultimii 40 de ani se 
vor desfășura la mai puțin de o lună 
de la aprobarea constituției, a anun
țat vineri ministrul spaniol, al aface
rilor interne, Rodolfo Martin Villa. El 
a precizat că guvernul spaniol n-a 
avut niciodată intenția să amine data 
acestor alegeri. Constituția urmează 
să fie discutată în luna iunie de că
tre parlament, iar referendumul con
stituțional să fie organizat in iulie.

Congresul Deputaților — camera 
inferioară a parlamentului spaniol — 
a adoptat cu 303 voturi, trei 
împotrivă și 5 abțineri un amenda
ment propus de Partidul Comunist 
la proiectul de lege privind viitoare
le alegeri municipale. Amendamen
tul stipulează ca primarii să fie a- 
leși de către consilierii municipali. 
Inițial, se preconiza ca funcția de 
primar să fie deținută de candidatul 
cu cel mai mare număr de sufragii, 
dispoziție care ar fi favorizat Uniu
nea Centrului Democratic — parti
dul de guvernămînt — și Partidul 
Socialist Muncitoresc Spaniol.

Președintele guvernului spaniol, 
Adolfo Suarez, s-a întilnit cu secre
tarul general al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol, Felipe Gonza
lez, ,într-o încercare de a aplana di
vergențele dintre cele două părți în 
unele probleme politice, informează 
agenția U.P.I.

Publicarea Statutului Consiliului Consultativ Politic Popular al IL P. Chineze
PEKIN 10 (Agerpres). — Statutul 

Consiliului Consultativ Politic Popu
lar al R. P. Chineze (C.C.P.P.C.). dat 
publicității la Pekin, stipulează că, în 
conformitate cu sarcina generală 
pentru noua perioadă, C.C.P.P.C. tre
buie să întărească in întreaga tară 
unitatea poporului de toate naționali
tățile, să dezvolte Frontul Unit Revo
luționar. condus de clasa muncitoare, 
bazat pe alianța dintre muncitori și 
țărani și unind masele de intelectuali 
și alți oameni ai muncii, partidele 
democratice patriotice, personalități 
patriotice, compatrioți din Taiwan. 
Hong Kong și Macao și chinezi rezi
dați în străinătate, să consolideze, în 
continuare, dictatura proletariatului 
și să depună eforturi pentru transfor
marea Chinei într-o tară socialistă, 
puternică, modernă, înainte de sfîrși- 
tul acestui secol — transmite agenția 
China Nouă. De asemenea. C.C.P.P.C, 
'trebuie să aplice linia revoluționară a 
președintelui Mao Tzedun în proble
mele externe. Toate organizațiile si

încheierea vizitei președintelui

I. B. Tito în S. U. A.
BELGRAD 10 (Agerpres). — în 

Comunicatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei oficiale în 
S.U.A. a președintelui R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito. la invitația 
președintelui Jimmy Carter, se arată 
că cele două părți s-au declarat de 
acord că pașii înregistrați pe linia 
îmbunătățirii relațiilor iugoslavo- 
americane trebuie continuați si adîn- 
ciți pe baza respectului reciproc pe 
care cele două țări îl nutresc una 
față de cealaltă ca state indepen
dente, suverane și egale în drepturi. 
Comunicatul. consemnează că relațiile 
economice dintre cele două țări se 
dezvoltă favorabil, existînd posibili
tăți pentru extinderea volumului 
schimburilor comerciale, a colaboră
rii industriale, a stimulării investi
țiilor comune, ca și în domeniul 
cooperării culturale și tehnico-știin- 
țifice.

Cei doi președinți au subliniat, pe 
de altă parte, necesitatea adincirii 
procesului de destindere in toate zo
nele lumii și în toate domeniile 
relațiilor internaționale. Comunica
tul evidențiază că toate țările tre
buie să caute să-și soluționeze di
vergențele pe cale pașnică, prin res
pectarea dreptului tuturor statelor de 
a-și stabili în mod autonom și fără 
amestec din afară căile proprii de 
dezvoltare. Este relevat rolul țărilor 
nealiniate, care pot și trebuie să 
contribuie activ la soluționarea pro
blemelor internaționale și la dezvol
tarea cît mai favorabilă a relațiilor 
între statele lumii.

Părțile și-au exprimat îngrijorarea

COLUMBIA

Succes electoral, 
al coaliției 
democratice

BOGOTA 10 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Voz Proletaria", 
secretarul general al C.C. al P.C. 
din Columbia, Gilberto Vieira, a 
fost ales îh Congres — organul le
gislativ suprem al țării. Odată cu 
el. în cadrul recentelor alegeri au 
mai fost aleși în Congres Jose Cor- 
dona și Gustavo Osario, membri ai 
Comitetului Executiv Central al 
partidului.

După cum s-a mai anunțat, co
muniștii au participat la scrutin in 
cadrul coaliției democratice care 
reunește Uniunea Națională de Opo
ziție în frunte cu Partidul comunist, 
Alianța Națională Populară și Miș
carea liberală independentă. Din 
partea coaliției democratice, în or
ganele -regionale ale puterii de stat 
au fost aleși 12 deputați. Rezulta
tele alegerilor atestă că Uniunea 
Națională de Opoziție a devenit a 
treia forță politică din țară după 
principalele partide burgheze — li
beral și conservator. 

personalitățile din C.C.P.P.C. trebuie 
să se ralieze strîns în jurul C.C. al 
P. C. Chinez, condus de președintele 
Hua Kuo-fen.

Relevînd că C.C.P.P.C. — organiza
ție a Frontului Unit Revoluționar — 
este condus de P.C. Chinez, docu
mentul arată că el este alcătuit 
din P. C. Chinez, toate partide
le democratice patriotice, toate 
organizațiile de masă si reprezentanți 
de toate profesiile, avînd ca organis
me un Comitet Național si comitete 
locale.'Ca principii generale ale acti
vității membrilor Comitetului Națio
nal și comitetelor locale, statutul 
menționează că acestea desfășoară 
consultări democratice și activități a- 
supra evenimentelor importante pri- 
vipd viața politică a țării și Frontul 
Unit Revoluționar. încurajează parti
dele democratice patriotice, organi
zațiile de masă și personalitățile de 
toate profesiile să participe activ la 
revoluția și construcția socialistă, să 
servească cu devotament poporul.

profundă în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, arătînd că trebuie 
găsită de urgentă o soluție generală, 
justă și durabilă pentru problemele 
din această zonă.

Comunicatul subliniază îndeosebi 
necesitatea sprijinirii mai intense a 
dezvoltării economice accelerate a 
țărilor in curs de dezvoltare.

Cei doi președinți și-au exprimat 
îngrijorarea profundă față de con
tinuarea cursei înarmărilor, conside
red că o pace trainică în întreaga 
lume poate fi asigurată numai prin 
întreprinderea unor măsuri eficiente 
pentru oprirea cursei ina'rmărilor și 
trecerea la dezarmarea generală și 
totală. în context fiind evocată, de 
asemenea, importanta apropiatei se
siuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării.

în comunicat sînt prezentate pozi
țiile celor două țări si in alte pro
bleme ale vieții internaționale.

*

Vineri, președintele R.S.F. Iugosla
via a sosit intr-o vizită oficială la 
Londra.

agențiile de presă transmit:
Program de cooperare 

ramâno-pakistaneză.13 Is_ 
lamabad a fost semnat noul program 
de cooperare în domeniile învățămin- 
tului, științei și culturii între Româ
nia și Pakistan, valabil pînă la 30 iu
nie 1979. Programul prevede, între 
altele, acordarea reciprocă de burse 
de studii, schimburi de cadre didac
tice, cercetători, oameni de cultură, 
de publicații între instituții de învă- 
țămînt superior din cele două țări, 
înființarea de lectorate de limbă 
română și limbă urdu la universită
țile din Islamabad și, respectiv, din 
București.

Declarații preelectorale. 
Claude Estier, secretar național al 
Partidului Socialist Francez, a decla
rat că va avea loc o reuniune a 
partidelor stingii franceze a doua zi 
după primul tur de scrutin al alege
rilor legislative. El a apreciat, tot
odată, că această reuniune „va con
stitui un ' eveniment politic capital" 
și se va solda cu „o declarație co
mună asupra obiectivelor unui gu
vern al stingii pe baza programului 
comun din 1972, adus la zi, fără să 
fie schimbate orientările lui funda
mentale".

Comisie de frontieră. La 
Magdeburg (R.D.G.) a avut loc, în zi
lele de 8 și 9 martie, o nouă ședin

Președintele ConsiliuluiJ

de Miniștri al R.P. Mongole 
l-a primit pe ambasadorul 

României
ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 

Președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole. Jambin 
Batmunh. l-a primit pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România, Traian 
Gârba, cu prilejul încheierii misiunii 
sale în această țară. în cursul con
vorbirii, desfășurată într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, s-a exprimat de 
ambele părți satisfacția pentru evo
luția ascendentă si diversificarea re
lațiilor româno-mongole, în spiritul 
înțelegerilor convenite în cursul intil- 
nirilor și convorbirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Compnist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Jumjaaghiin 
Țedenbal. prim-secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol. președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole.

Expoziție consacrată
României la Universitatea 

franceză „Provence“
Lectoratul de limbă și literatură 

română de la Universitatea „Pro
vence" din Aix-en Provence, Franța, 
a organizat o expoziție intitulată 
„Cunoașteți România ?". La loc de 
frunte au fost expuse lucrările to
varășului Nicolae Ceaușescu. în lim
bile română și franceză, volume de
dicate vieții și activității șefului sta
tului român, precum și numeroase 
publicații care au omagiat pe pre
ședintele României socialiste cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani de viață 
și a peste 45 de ani de activitate re
voluționară. Au fost prezentate, de 
asemenea, lucrări despre arta popu
lară și cultă românească, despre is
toria și frumusețile turistice ale 
României. La vernisaj a fost prezent 
prof. Pierre Lamblin, vicepreședinte 
al Universității „Provence".

ță a Comisiei de frontieră alcătuită 
din împuterniciții Guvernelor Repu
blicii Democrate Germane și Repu
blicii Federative Germania. Comisia 
a examinat un document cu privire 
la desfășurarea activității de pînă 
acum, a discutat probleme privind 
marcarea frontierei pe Elba și altele.

Convorbiri sovisto—ma
rocana ^a Moscova au ’uat s^*r_ 
șit convorbirile dintre Aleksei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, și Ahmed 
Osman, primul ministru al Marocu
lui. Cele două părți au procedat la 
un schimb de vederi asupra evolu
ției relațiilor bilaterale și au trecut 
în revistă probleme actuale ale si
tuației internaționale, inclusiv situația 
din Orientul Mijlociu.

Măsuri pentru încetarea 
grevei minerilor americani. 
Președintele Jimmy Carter a dat in
strucțiuni ministrului justiției, Grif
fin Bell, să procedeze la emiterea 
unei dispoziții judecătorești pentru 
rechemarea la lucru a minerilor gre
viști pe o perioadă de 80 de zile, a 
anunțat Casa Albă. Șeful executivu- 
Iții american a adoptat această mă
sură după primirea unui raport din 
partea comitetului de anchetă creat, 
în care se afirmă că impasul din ne
gocierile purtate între reprezentanții

Proiect de convenție privind 
interzicerea bombei cu neutroni

prezentat la ședința Comitetului
GENEVA 10 (Agerpres). — în șe

dința plenară a Comitetului de dez
armare. delegația U.R.S.S. a prezen
tat un proiect de convenție privind 
interzicerea bombei cu ' neutroni, la 
care sînt coautori și celelalte țări so
cialiste, membre ale comitetului, 
printre care și România.

în proiectul prezentat se prevede 
angajamentul statelor de a nu pro
duce. stoca, amplasa sau utiliza bom
ba cu neutroni. Controlul asupra în
deplinirii acestei obligații urmează să 
fie realizat prin mijloacele naționale 
de verificare ale fiecărei țări. Sînt 
prevăzute, de asemenea, proceduri 
speciale în cadrul Națiunilor Unite, 
care permit consultarea și coopera-

Necesitatea unității tuturor forțelor 
patriotice și democratice din Cipru 
subliniată într-o declarație a Biroului Politic al C.C. al A.K.E.L.
NICOSIA 10 (Agerpres).,— în ac

tuala etapă critică pe care o traver
sează Ciprul, obiectivul primordial îl 
constituie asigurarea unității tuturor 
forțelor patriotice si democratice ale 
poporului — se subliniază in declara
ția Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (A.K.E.L.), dată publicității 
în urma reorganizării guvernului ci
priot.

Exprimîijdu-și regretul în legătură

0 declarație a P. C. 
împlinirii a 40 de

VIENA 10 (Agerpres). — Cu 
ocazia împlinirii a 40 de ani de la 
anexarea Austriei de către Germa
nia hi tleristă (Anschluss), P.C. din 
Austria a dat publicității o declara
ție în care subliniază necesitatea im
perioasă de a se trage învățăminte 
din trecut. în prezent — arată decla
rația — majoritatea covîrșitoare a 
poporului nostru se recunoaște inte
gral ca națiune austriacă. Dar în tară 
mai acționează încă forțe care, fățiș 
sau camuflat, pun sub semnul în
trebării independența Austriei. în 
conformitate cu Tratatul de stat — 
se subliniază — în Austria trebuie 
să fie interzisă orice activitate 
neofascistă. Declarația relevă. tot
odată. că. în momentul de fată, un 
pericol nou, în permanentă creștere.
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sindicatelor minerilor și cei ai patro
natului se menține.

întrevedere Karamanlis 
_  Scevit PrinoR miniștri ai Gre
ciei și Turciei, Constantin Karaman
lis și Btilent Ecevit, au avut In 
cursul zilei de vineri, la Montreux, 
două runde de convorbiri. Cei doi 
șefi de guvern au procedat la un 
schimb general de vederi privind 
principalele probleme existente între 
cele două țări, a declarat Petros Mo- 
liviatis, șeful cabinetului premierului 
grec.

Premiera! desemnat al 
Italiei, Giulio Andreotti, urmează 
să se prezinte în fața președintelui 
Republicii. Giovanni Leone. în cursul 
zilei de sîmbătă sau duminică pentru 
a anunța că acceptă să formeze noul 
guvern, punînd astfel capăt unei cri
ze ministeriale ce durează de la 16 
ianuarie.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și-a expri
mat profunda îngrijorare in legătură 
cu situația instabilă existentă de mai 
multe luni în sudul Libanului și cu 
condițiile periculoase în care obser- 

de dezarmare de la Geneva
rea statelor-părți in aplicarea dis
pozițiilor convenției.

Propunerea privind interzicerea ar
mei cu neutroni reprezintă o măsură 
specifică, a cărei realizare trebuie să 
fie privită ca parte organică a pro
cesului mai larg de reducere și elimi
nare a tuturor armelor nucleare.

Vizind una din dezvoltările recente 
ale armamentelor nucleare, care au 
la bază folosirea progresului stiintei 
și tehnicii în scopul distrugerii, inter
zicerea bombei cu neutroni capătă o 
valoare sporită numai prin integrarea 
ei in contextul preocupărilor de mare 
urgentă ale statelor pentru reducerea 
și încetarea cursei înarmărilor nu
cleare.

cu faptul că în componenta noului 
cabinet nu au fost incluși reprezen
tanți ai A.K.E.L., Biroul Politic al 
C.C. al A.K.E.L. subliniază că. în po
fida acestui fapt, partidul va mani
festa față de guvern o atitudine lip
sită de prejudecăți și va aprecia ac
tivitatea acestuia după acțiunile si 
politica lui concretă. A.K.E.L. — re
levă declarația — va aproba orice 
măsuri pozitive ale guvernului și le 
va sprijini cu toate forțele.

din Austria cu prilejul 
ani de la Anschluss

la adresa independentei national" „a 
Austriei il . reprezintă cănit 'îl 
străin, care controlează deja o paffie 
a economiei austriece, mai mare 
decît întreaga industrie naționalizată, 
în acest fel, apreciază declarația, 
este limitată libertatea de acțiune a 
Austriei neutre;

în condițiile raportului de forțe' 
actual, subliniază declarația, este po
sibil și necesar să se promoveze o 
politică activă de pace și neutrali
tate, îndreptată spre consolidarea in
dependenței naționale. Apărarea in
dependenței naționale și a dreptu
rilor democratice — încheie declarația 
— reclamă acțiuni comune ferme ale 
tuturor antifasciștilor și democratic 
lor împotriva oricăror forme de 
neonazism și naționalism german.
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vatorii O.N.U. sînt nevoit! să-și exer
cite activitățile. Waldheim a cerut să 
fie adoptate toate măsurile necesare 
pentru a se garanta securitatea ob
servatorilor militari ai Națiunilor 
Unite și a se facilita îndeplinirea 
sarcinilor lor.

KhlOlira. Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, 4-a numit pe 
Kenneth Dadzie, reprezentantul per
manent al Ghanei la Națiunile Uni
te, în funcția de director general 
al O.N.U. pentru problemele dezvoltă
rii și cooperării economice internațio
nale. Crearea acestei funcții a 
fost impusă — așa cum apreciază 
numeroși reprezentanți la Națiunile 
Unite — de necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale pe baze democratice.

Expoziție franceză Ia Pe
kin. în capitala R. P. Chineze a 
fost inaugurată vineri o expoziție de 
piftură franceză cu tema „Țărani 
și peisaje din Franța, 1820—190$“. 
Sint expuse 86 de tablouri ale 
unui număr de 61 de artiști fran
cezi — reprezentanți . ai școlii de 
la Barbizon (Corot, Millet, Cour
bet), impresioniști (Monet, Re
noir, Gauguin, Pissaro), foviști (De
tain, Marquet, Valtat) ș.a.

Vizită. Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), a sosit vineri la Berlin, 
într-o vizită oficială.

După mai bine de cinci luni de 
dezbateri și negocieri, reuniifnea de 
la Belgrad a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa și-a 
încheiat lucrările Documentul final, 
care a fost dat publicității, consem
nează puncte asupra cărora s-a că
zut de acord.

Alături de celelalte popoare euro
pene, poporul român a manifestat 
un deosebit Interes, a acordat. •' o 
mare atenție reuniunii de la Bel
grad. fiind bine cunoscut că edifica
rea securității europene reprezintă 
un obiectiv programatic esențial al 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru — România socialistă a- 
ducînd o contribuție de seamă, larg 
recunoscută, la evoluțiile și mutațiile 
pozitive spre destindere și înțelegere 
care au avut loc pe continent, la 
pregătirea temeinică și apoi la des
fășurarea cu succes a primei Confe
rințe general-europene.

Pornind de Ia considerentul că 
semnarea Actului final de la Helsin
ki constituie un punct de plecare, o 
bază favorabilă pentru dezvoltarea 
eforturilor îndreptate spre crearea 
unei Europe noi, a păcii și colaboră
rii, popoarele continentului au nutrit 
speranța că reuniunea de la Belgrad 
va marca un important pas înainte 
in procesul de edificare a securității 
europene. Popoarele așteptau ca 
această nouă intilnire general- 
europeană să reprezinte un pu
ternic stimulent pentru transpu
nerea în viată a angajamentelor asu
mate la Helsinki, să ducă la noi mă
suri efective îndreptate spre dezvol
tarea cursului spre destindere, a în
crederii între țările participante, la 
amplificarea cooperării multilaterale 
economice, culturale. în domeniul 
problemelor umanitare și în alte do
menii. în mod deosebit era aștepta
tă adoptarea de măsuri în domeniul 
problemelor militare, fiind cu totul 
evident că nu se poate vorbi de o 
adevărată destindere politică dacă 
aceasta nu se conjugă cu măsuri de 
destindere militară, de dezangajare 
militară a continentului.

De altfel, prin inseși prevederile 
Actului final și deciziile întilnirii 
pregătitoare. reuniunea de la Bel
grad. avea mandatul și misiunea de 
înaltă răspundere ca. în lumina 
examinării realiste a ceea ce s-ă în

treprins în vederea aplicării preve
derilor Actului final, ca un tot uni
tar. să adopte noi hotăriri și măsuri, 
să convină asupra ' unor not propu
neri și recomandări concrete de în
tărire a securității și colaborării ul
terioare între țările participante, mă
suri consacrate într-un document 
concluziv cuprinzător și angajant.

Desigur. _ reuniunea de la Belgrad 
a înscris în bilanțul său unele rezul
tate pozitive. Ea ' a prilejuit un 
schimb larg de vederi asupra a dife
rite probleme legate de securitatea 
europeană, toate statele participante 
afirmind, în principiu, că doresc ca 
procesul edificării securității să se 
dezvolte și să se adîncească — ceea 
ce demonstrează concludent că ideea 
securității europene s-a înrădăcinat 
trainic in conștiința popoarelor, că 
nimeni nu ar mai putea să se pro
nunțe împotriva acesteia.

O deosebită importanță^ are. de 
asemenea, faptul că reuniunea a lă
sat deschisă perspectiva continuării 
activității de edificare a securită
ții europene, programînd ținerea 
unei noi reuniuni general-europe- 
ne. în 1980, la Madrid, precum 
și a unor reuniuni de experti care să 
examineze unele probleme speciale.

Relevînd aceste aspecte. trebuie 
spus, totodată, că pe ansamblu, re
zultatele reuniunii de la Belgrad sînt 
slabe, nesatisfăcătoare, cu mult sub 
așteptările popoarelor. Departe . de a 
face un pas înainte, de a deschide 
căi noi în direcția destinderii, secu
rității și cooperării pe continent, 
reuniunea marchează, de fapt, un 
regres evident față de însesi hotări- 
rile luate la Helsinki. în locul 
unul document politic de sub
stanță, cuprinzind măsuri con
crete de natură să releve direc
țiile și obiectivele de acțiune ne
cesare, să prevadă sarcini mobili
zatoare în direcția întăririi securită
ții și cooperării în Europa, s-a 
ajuns • la un document minor, in
consistent. care, în esență, nu 
face decît să consemneze nerea- 
lizarea unui consens asupra proble
melor majore ce stăteau în fata re
uniunii. Este de la sine înțeles că 
aceste rezultate negative nu pot de
cît să decepționeze grav popoarele, 
care se văd înșelate în speranțele lor.

Asemenea rezultate sînt cu atit 
mai regretabile cu cît un șir de state, 

îndeosebi din rîndul celor mijlocii și 
mici, nealiniate și neutre au depus 
eforturi stăruitoare pentru ca reu
niunea să-și îndeplinească mandatul, 
să contribuie la adincirea destinderii, 
cooperării și securității pe continent. 

In acest sens se înscriu eforturile 
stăruitoare depuse de România din 
prima și pină in ultima zi a lucră
rilor reuniunii. Străduindu-se din 
toate puterile să asigure lucră
rilor un caracter constructiv, să con
centreze atenția generală asupra pro-

la Elâra reuniri de la Belirad
Este necesară mai mult ca oricînd intensificarea efor

turilor tuturor statelor și tuturor popoarelor pentru realizarea 
unei destinderi reale și trainice, pentru continuarea și dez
voltarea procesului de edificare a securității europene.

blemelor majore nesoluționate ale 
continentului, România a prezentat un 
mare număr de propuneri concrete 
îndreptate spre întărirea securității 
și dezvoltarea colaborării, ca, de pil
dă. propunerile privind măsuri de 
dezangajare militară si dezarmare ; 
cooperarea pe planul economiei, 
științei și tehnicii ; cooperarea cul- 
tural-artistică : in domeniul educației 
tineretului ; continuitatea, în forme 
organizate, a procesului de edificare 
a securității prin organizarea de noi 
reuniuni . multilaterale si crearea de 
grupe de experti pentru examinarea 
problemelor de interes comun în pe
rioada dintre reuniuni. în același 
timp, tara noastră a acționat con
secvent, conlucrind cu ceilalți- parti
cipant!. pentru examinarea. în spiri
tul receptivității, a propunerilor pre
zentate și' pentru a se ajunge, prin 
negociere, la un document cuprin
zător și echilibrat, unanim accepta
bil și care să corespundă aspirațiilor 
popoarelor.

De asemenea, un șir de alte state 

au avansat propuneri de natură să 
contribuie la întărirea cooperării si 
securității în Europa, au depus efor
turi pentru realizarea unui docu
ment mai eficient.' Din păcate, re
uniunea nu a luat curs spre materia
lizarea acestei activități pozitive, ig- 
norînd numeroasele propuneri con
structive formulate.

Desigur, în determinarea acestor 
rezultate o influență negativă au a- 
vut tendințele — evidențiate în cursul 
lucrărilor — de a se denatura scopul 

reuniunii, de a o goli de conținut, de 
a eluda problemele reale, esențiale, 
de a dirija și polariza discu
țiile spre subiecte colaterale, spre 
dezbateri de ordin filozofic legate de 
deosebirile de orânduire socială, de a 
se folosi cadrul reuniunii drept pri
lej pentru încercări de amestec în 
treburile interne ale unor țări.

Nu este mai puțin adevărat că mo
tivul esențial care a condus la re
zultatele dezamăgitoare ale reuniunii 
il constituie faptul că, în cadrul lu
crărilor, nu s-au depus eforturi co
respunzătoare pentru promovarea o- 
biectivelor convenite la Helsinki, că 
nu a existat preocuparea de a se lua 
în considerare punctele de vedere și 
interesele tuturor țărilor participante.

Se confirmă astfel încă o dată cît 
de just a apreciat partidul nostru, 
care a subliniat la Congresul al 
XI-lea că procesul de destindere se 
află încă într-o fază de început, are 
un caracter fragil și e departe de a 
fi devenit ireversibil. însăși viața de
monstrează că există încă forțe care 

doresc și încearcă nu numai să frî- 
neze procesul destinderii, ci să îm
pingă situația spre un regres, spre 
noi faze de încordare, implicind 
riscurile unui deznodămint catastro
fal.

Adevărul este că, în realitate, în în
treaga perioadă de după Helsinki nu 
s-au depus de către toate statele e- 
forturi corespunzătoare pentru tra
ducerea în viață a angajamentelor 
asumate la Helsinki — o mare caren
ță fiind faptul -că nu s-a desfășu

rat o activitate susținută pen
tru mobilizarea popoarelor europene, 
îneît acestea să-și poată face auzit 
cu putere cuvîntul și să-și impună 
voința de pace, destindere, secu
ritate. Aceasta este o consecință a 
faptului că după Helsinki s-a creat 
o anumită stare de spirit euforică, o 
atmosferă de automulțumire, ca și 
cum la Helsinki s-ar fi obținut tot 
ce era de obținut. în această am
bianță au apărut iluzii că prin sem
narea Actului final problemele secu
rității continentului și-ar fi găsit so
luționare ; s-au întreprins prea pu
țini pași pentru a face efectivă des
tinderea, pentru . edificarea, unei 
reale securități.

în aceste condiții, interesele po
poarelor reclamau cu atît mai impe
rios ca reuniunea de la Belgrad să 
acționeze pentru adoptarea de mă
suri și hotăriri concrete, ferme, an- 
gajante în vederea stăvilirii acestor 
tendințe negative, promovării țeluri
lor destinderii, înțelegerii și secu
rității internaționale. Rezultatele re

uniunii arată însă că aceste cerințe 
imperioase nu și-au găsit Înfăptuire.

Guvernul și poporul român își ex
primă profunda îngrijorare față de 
rezultatele nesatisl'ăcătoare ale re
uniunii de la Belgrad și, in general, 
față de modul cum se acționează 
pentru traducerea in viață a preve
derilor documentelor de la Helsinki. 
Desigur, această stare de lucruri în
deamnă nu ia demobilizare și pasi
vitate ; dimpotrivă, concluziile care 
se impun trebuie să determine intensi
ficarea eforturilor și luptei consacrate 
edificării unei reale securități, care 
să permită tuturor națiunilor conti
nentului să trăiască in liniște și pace, 
la adăpost de orice amenințare, de 
orice imixtiune sau manifestare a po
liticii de forță, să-și concentreze efor
turile dezvoltării civilizației materiale 
și spirituale. Așa cum a subliniat re
cent tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„considerăm că trebuie inten
sificate eforturile tuturor forțelor 
progresiste, ale tuturor popoarelor 
europene pentru continuarea proce
sului de înfăptuire a documentelor 
de la Helsinki, pentru dezvoltarea 
cursului colaborării și destinderii, 
avînd în vedere că la politica de 
pace și colaborare nu există altă al
ternativă decit aceea a unui război 
nimicitor".

în acest scop, sînt necesare mai 
mult ca oricînd eforturi pentru în
lăturarea oricăror obstacole din 
calea destinderii, pentru aplica
rea consecventă a principiilor de 
relații interstatale, înscrise în Ac
tul final, pentru amplificarea re
lațiilor de colaborare. în ■ dome
niile economic. tehnico-stiintific, 
cultural și în alte domenii. Este, 
de asemenea, necesară lărgirea 
colaborării pentru rezolvarea in 
spirit cu adevărat umanitar a 
problemelor sociale care privesc 
condițiile de muncă si de viată, 
educația si cultura, asigurarea acce
sului tuturor locuitorilor continentu
lui la binefacerile civilizației. în 
mod deosebit, însă, se impune să se 
treacă fără întîrziere la măsuri prac
tice, concrete de dezangajare mili
tară și dezarmare pe continent, 
fără de care — așa cum arată reali
tățile — nu poate exista pace și 
securitate nici în Europa, nici in altă 
parte a lumii.

Partidul nostru, guvernul și po-
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porul român își exprimă spe.ânte 
că guvernele, popoarele, formațiunile 
politice, forțele păcii vor aprecia în 
mod realist Rezultatele dezamăgitoa
re ale reuniunii de la Belgrad ca un 
semnal de alarmă în ce privește pe
ricolele ce se ridică în calea destin
derii. securității și păcii, că vor tra
ge concluziile ce se impun — înain
te de a fi prea tîrziu.

Realizarea de progrese în toate do
meniile de care depind pacea și 
securitatea este, desigur, o sarcină a 
tuturor statelor, indiferent de orîn- 
duire sociali), de mărime și potențial, 
iar îndeplinirea ei implică eforturi 
susținute din partea tuturor guverne
lor. în același timp, acum a. de
venit și mai evident cît de ne
cesar este să se lichideze diplo
mația desfășurată îndărătul ușilor 
capitonate, ca problemele care pri
vesc destinele popoarelor să fie adu
se in fata opiniei publice. Popoarele 
trebuie să fie ajutate să vadă lim
pede lucrurile, să înțeleagă profund 
sarcinile concrete ale luptei pentru 
pace și securitate ; în .conștiința lor 
să fie cultivate vigilența și combati
vitatea față de forțele care, prin ac
țiunile lor. pot frîna dezvoltarea eve
nimentelor spre destindere, pot pe
riclita pacea. Fără o asemenea mo
bilizare a maselor, a popoarelor nu 
vor putea fi realizate progrese hotă- 
rîtoare în menținerea păcii si înfăp
tuirea securității în Europa și in 
lume. în numele acestor deziderate 
vitale, sînt chemate astăzi mai mult 
ca oricînd să-și conjuge eforturile 
cele mai largi forte politice si socia
le. toate formațiunile și mișcările 
progresiste, democratice, cele mai 
largi mase populare, cu convingerea 
că stă în. puterea' popoarelor să asi
gure salvgardarea păcii, edificarea 
securității generale, dezvoltarea libe
ră si înflorirea tuturor națiunilor.

Cu această fermă convingere, parti
dul și poporul nostru, România socia
listă își reafirmă hotărârea de 
a nu precupeți nici un efort, de a face 
in continuare totul pentru a-și spori 
contribuția la progresul cauzei des
tinderii. pentru realizarea unei secu
rități reale, pentru solutionarea tu
turor problemelor de care depind 
preîntîmpinarea războiului, asigura
rea unui viitor de pace și progres 
popoarelor din Europa și din intrea- 
ga lume.
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